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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 


Άρθρο 1ο: Γενικά 


1.1  Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαµβάνει τους ειδικούς συµβατικούς όρους, µε βάση 


τους οποίους, σε συνδυασµό µε τα στοιχεία της µελέτης και µε τους όρους των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης, ο 


Ανάδοχος που θα αναδειχθεί, θα εκτελέσει όλες τις απαιτούµενες εργασίες, για την κατασκευή του έργου «Ανά-


πλαση πλατείας Καούδη», σύµφωνα µε τα σχέδια των εγκεκριµένων µελετών. 


1.2  Η µελέτη του έργου εγκρίθηκε µε την υπ' αρ. __________ Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατά την 


__________ συνεδρίαση του. 


1.3  Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαµβάνει τους ειδικούς συµβατικούς όρους, που τίθενται από 


τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του υπόψη έργου. Για τα θέµατα που δεν αναφέρονται στην πα-


ρούσα ισχύουν απολύτως οι όροι της ∆ιακήρυξης. 


1.4  Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι υφίσταται πλήρες τεύχος µελέτης το οποίο είναι στη 


διάθεσή τους, και συνεπώς ουδεµία ουσιώδης παρέκκλιση από την µελέτη πρόκειται να επέλθει στο στάδιο κατα-


σκευής του έργου. 


1.5  Τα είδη και οι ποσότητες όλων των εργασιών του έργου περιέχονται στον προϋπολογισµό της µελέτης που 


ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατοµµυρίου ενενήντα χιλιάδων ευρώ (1.090.000,00 €), µε τα απρόβλεπτα, την 


αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. 


Άρθρο 2ο: Ορισµοί - Επεξηγήσεις 


2.1  Παρατίθενται οι ακόλουθοι ορισµοί: 


«Έργο» Το σύνολο των οικοδοµικών, ηλεκτροµηχανολογικών και φυτοτεχνικών εργα-


σιών, όπως φαίνονται στα σχέδια, στις τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές 


και τα λοιπά συµβατικά τεύχη, για την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου. 


«Εργοτάξιο, Τόπος των Ερ-


γασιών» 


Ο τόπος εκτέλεσης του έργου, δηλαδή η πλατεία Καούδη. 


«Αντίκλητος ή Νόµιµος Εκ-


πρόσωπος του Αναδόχου» 


Το φυσικό πρόσωπο που αντιπροσωπεύει τον Ανάδοχο σε κάθε συναλλαγή του 


µε τον Εργοδότη σχετικά µε το Έργο. Ο Ανάδοχος µπορεί οποτεδήποτε να αντι-


καθιστά τον Εκπρόσωπό του. Η αντικατάσταση ισχύει, έναντι του Εργοδότη, 


από την έγγραφη γνωστοποίησή της σ’ αυτόν. 


«Μηχανικός (ή επί τόπου 


του έργου εκπρόσωπος) του 


Αναδόχου» 


Ο διπλωµατούχος Μηχανικός, προϊστάµενος του εργοταξίου. 
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«Συντονιστής για θέµατα 


ασφάλειας και υγείας κατά 


την εκτέλεση του έργου» 


Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο ο εργολάβος ολόκληρου του έργου, 


αναθέτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στη παράγραφο 3 του άρθρου 6 του 


Π.∆. 305/96. 


«Ηµέρες» Οπουδήποτε χρησιµοποιείται στην παρούσα Ε.Σ.Υ. ο όρος “ηµέρες”, νοούνται 


πάντοτε οι ηµερολογιακές ηµέρες. 


«Χρονοδιάγραµµα» Το Χρονοδιάγραµµα στο οποίο αναγράφονται οι τµηµατικές και η τελική προθε-


σµία ολοκλήρωσης του έργου σε ηµερολογιακές ηµέρες. Το αρχικό 


Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής, που υποβάλλεται από τον Ανάδοχο κατά την υ-


πογραφή της Σύµβασης, εξειδικεύεται µέσα σε 10 ηµέρες, συµπληρώνεται και 


οριστικοποιείται ως προς τα ενδιάµεσα στάδια, και µετά την έγκρισή του από τη 


∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, αποτελεί στοιχείο του Προγράµµατος Ποιότητας του 


Έργου (ΠΠΕ). 


«Κανονισµοί, Πρότυπα, Κώ-


δικες, Προδιαγραφές» 


Οποιαδήποτε αναφορά σε Κανονισµούς, Πρότυπα, Κώδικες ή Προδιαγραφές 


αφορά στην πιο πρόσφατη έκδοσή τους και δηµοσίευση που ισχύει την ηµερο-


µηνία υπογραφής της Σύµβασης.  


 


Άρθρο 3ο: Ισχύουσες διατάξεις 


3.1  Η δηµοπράτηση και εκτέλεση των έργων του Ο.Τ.Α. διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις: 


Ο Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), όπως 


τροποποιήθηκε από το Ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έρ-


γων και άλλες διατάξεις».   


Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και 


Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93) 


Ο Ν. 3852/10 – «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 


Καλλικράτης» 


Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαµβάνονται 


στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα 


στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµη-


νευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν 


δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 


3.2  Συµβατικά στοιχεία που δεν είναι προσαρτηµένα στη Σύµβαση, αλλά αναγνωρίζονται αµοιβαία ότι 


ισχύουν είναι: 
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1) Οι ισχύοντες Πολεοδοµικοί Κανονισµοί (π.χ. Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός, Κτιριοδοµικός Κανονι-


σµός, Κανονισµός για τη µελέτη και εκτέλεση έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα κ.λπ.) 


2) Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (Υλικά – Παρασκευή & Έλεγχος Σκυροδέµατος) που εγκρί-


θηκε µε την απόφαση ∆14/19164/97 Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 


3) Ο Νέος Κανονισµός για τη µελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεµα που εγκρίθηκε αρχικά µε την 


∆11ε/0/30123/21-10-91 (ΦΕΚ 1068 Β’/91) και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα µε την ∆17α/116/4/ΦΝ 


429/18-10-00 (ΦΕΚ 1329 Β’/6-11-00) απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και ο Αντισεισµικός Κανονισµός που ε-


γκρίθηκε µε την ∆17α/141/3/ΦΝ/275/15-12-99 (ΦΕΚ  Β 2184/20-12-99) απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 


4) Το Π.∆. 778/80 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών» 


5) Το Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων» 


6) Το Π.∆. 1073/81 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµών και 


πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού» 


7) Το Π.∆. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προ-


σωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ». 


8) Οι τοπικές δεσµεύσεις (π.χ. αγωγοί και ιστοί των Ο.Κ.Ω.). 


9) Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και οι σχετικές διατάξεις. 


10) Τα εγκεκριµµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (ΝΑΟΙΚ, ΝΑΟ∆Ο, 


ΝΑΠΡΣ, ΝΑΥ∆Ρ) καθώς και τα ισχύοντα (ΑΤΗΕ, ΗΛΜ κλπ.). 


11) 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. 


12) Π.∆. 334/94 «Προϊόντα δοµικών κατασκευών», µε σκοπό την προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 


προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 89/106/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νο-


µοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών 


κατασκευών, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία του Συµβουλίου 93/68/ΕΟΚ. 


- Εγκ – ∆ΙΠΑ∆/9/14-1-2011 «∆ηµοσίευση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για την ενσωµάτωση εναρµο-


νισµένων Ευρωπαϊκών Προτύπων στην Ελληνική Νοµοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 106/89 και Π∆ 334/94)», 


- Απόφαση 15914/340/2007 (ΦΕΚ 1557/Β/17-8-2007) Υπουργών Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 


και ∆ηµοσίων Έργων «Στοιχεία Τοιχοποιίας», 


- Απόφαση 12394/406/2009 (ΦΕΚ 1794/Β/28-8-2009) Υπουργών Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 


και ∆ηµοσίων Έργων «Κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδροµίου και κράσπεδα από σκυρόδεµα», 
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- Απόφαση 12396/408/2009 (ΦΕΚ 1794/Β/28-8-2009) Υπουργών Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 


και ∆ηµοσίων Έργων «Κονιάµατα τοιχοποιίας», 


- Απόφαση 12395/407/2009 (ΦΕΚ 1794/Β/28-8-2009) Υπουργών Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 


και ∆ηµοσίων Έργων «Επιχρίσµατα τοιχοποιίας», 


- Απόφαση 12398/410/2009 (ΦΕΚ 1794/Β/28-8-2009) Υπουργών Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 


και ∆ηµοσίων Έργων «Εξώφυλλα και Εξωτερικές περσίδες», 


- Απόφαση 16462/26/2001 (ΦΕΚ  917/Β/17-72001) «Τσιµέντα για τη κατασκευή από σκυρόδεµα», 


- Απόφαση 6310/41/2006 (ΦΕΚ 427/Β/2006) «Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων, γεϋ-


φάσµατα, σφαιρικά έδρανα, µόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης, πλάκες πεζοδροµίων και κράσπεδα από 


φυσικούς λίθους»,   


- Απόφαση 1783/64/2010 (ΦΕΚ 210/Β/2010) Υπουργών  Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και 


υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης». 


13) Απόφαση ∆ΙΠΑ∆/οικ/12/13-1-2009 υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. «Οδηγίες για την παρακολούθηση και την 


εφαρµογή των Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε)» 


14) Ευρωκώδικας 3 «Σχεδιασµός Μεταλλικών Κατασκευών». 


15) ΚΥΑ Υπουργών Οικονοµικών & Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ∆6/Β/οικ. 5825 


(ΦΕΚ Β’ 407/9-4-2010) «Έγκριση Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων». 


16) ΚΥΑ Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων 


4861/232/3-5-2012 (ΦΕΚ Β’ 1546/8-5-2012) «Ασφαλτικά και Συνδετικά Ασφαλτικών – Προδιαγραφές για 


ασφάλτους οδοστρωσίας» για την ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία του εναρµονισµένου ευρωπαϊκού 


προτύπου ΕΝ 12591:2009, µε βάση το οποίο γίνεται η σήµανση CE. 


17) Απόφαση Φ.50/503/168 Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Τροποποίηση 


της υπ’ αριθ. 115239/25702/3627 της 21 ∆εκ. 1965/11 Ιαν. 1966 (ΦΕΚ Β’ 8) απόφασης του Υπουργού Βιο-


µηχανίας «Περί ερµηνείας των διατάξεων του Νόµου 4483/65»» (ΦΕΚ Β’ 844/16-5-2011). 


18) ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ Β’ 1312/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική δι-


αχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 


19) Απόφαση 52907 (ΦΕΚ 2621/31-12-2009) Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Αλλαγής «Ειδικές 


ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προο-


ρίζονται για την κυκλοφορία πεζών». 


20) Απόφαση 28492/11-5-2009 (ΦΕΚ 931/18-5-2009, τεύχος Β’) Υπουργού Εσωτερικών: «Καθορισµός 


των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών 


χαρών των ∆ήµων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη δι-
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αδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια». 


Άρθρο 4ο: Αρχική συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας 


4.1  Η αρχική συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του Προϋπολογισµού Προσφοράς 


του αναδόχου προσαυξηµένο κατά το ποσό των απροβλέπτων δαπανών που περιέχεται στον προϋπολογισµό  της 


µελέτης, µειωµένο κατά το ποσοστό της µέσης έκπτωσης. 


Άρθρο 5ο: Συµβατικές τιµές της εργολαβίας 


5.1  Συµβατικές τιµές της εργολαβίας είναι τα κατ’ αποκοπή τµήµατα και οι τιµές µονάδος του Τιµολογίου της µελέ-


της, µειωµένες κατά το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο ανάδοχος στην προσφορά ποσοστών 


έκπτωσης και αυξηµένες κατά το εργολαβικό ποσοστό για γενικά έξοδα και για όφελος του αναδόχου. 


Άρθρο 6ο: Στοιχεία της σύµβασης 


6.1 Τα στοιχεία της σύµβασης αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης. 


6.2 Ισχύουν τα εγκεκριµένα περιγραφικά τιµολόγια οικοδοµικών έργων και έργων οδοποιίας, υδραυλικών και πρα-


σίνου καθώς και οι εγκεκριµένες αναλύσεις τιµών, που δεν έχουν αναθεωρηθεί (ΑΤΗΕ). 


6.3  Σε περίπτωση ασυµφωνίας στο περιεχόµενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω συµβατικά στοιχεία των 


προηγούµενων παραγράφων 6.1 και 6.2 του παρόντος άρθρου, η τελική επιλογή θα ανήκει στο ∆ήµο Θεσσαλονί-


κης και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί αναντίρρητα σ’ αυτήν, χωρίς να δικαιούται να προβάλλει 


οποιαδήποτε απαίτηση για αποζηµίωση, από αυτήν την αιτία. 


Άρθρο 7ο: Μελέτη των συνθηκών και όρων κατασκευής του έργου 


Η υποβολή προσφοράς στη δηµοπρασία αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι: 


Ο ανάδοχος έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, τη διαµόρφωση και τη φύση του εδάφους του γηπέδου του 


έργου και έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών ειδικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής του (θέση έργου, µετα-


φορές, αποθήκευση υλικών, κατάσταση οδών, ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος 


κτλ). 


Έχουν µελετηθεί µε κάθε προσοχή τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης εφαρµογής και τα τεύχη, µελέτης και δηµο-


πράτησης του έργου και ότι θα συµµορφωθεί απόλυτα µε αυτά για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του. 


Ο ανάδοχος αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω ειδικές συν-


θήκες και όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για πλήρη 


συµµόρφωσή του προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια 


ή να ζητήσει κάθε πληροφορία, που έχει σχέση µε τη µελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου γενικά. 


Η ενδεχόµενη παρουσία άλλων εργοληπτών και συνεργείων Ο.Κ.Ω. και η παράλληλη εκτέλεση εργασιών από αυ-


τούς δε συνεπάγεται καµία µεταβολή των προθεσµιών εκτέλεσης του έργου. 
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Άρθρο 8ο: Έναρξη Εργασιών - Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 


8.1  Ο Ανάδοχος οφείλει εντός είκοσι (20) ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης να προβεί στην έναρξη των 


εργασιών κατασκευής (σύµφωνα µε το άρθρο 46, § 2 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) η έναρξη δεν µπορεί να καθυστερήσει 


πέραν των 30 ηµερών).  


 8.2  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε τις κρατήσεις σε κάθε πληρωµή προς τον Ανάδοχο. Οι κρατή-


σεις αυτές ορίζονται σε ποσοστό 5% επί της αξίας των πιστοποιούµενων εργασιών και σε 10% της αξίας υλικών 


που περιλαµβάνονται προσωρινά στην πιστοποίηση, µπορούν δε οποτεδήποτε να αντικαθίστανται από τον Ανά-


δοχο, µερικά ή ολικά, µε ισόποσες εγγυητικές επιστολές αντικατάστασης κρατήσεων (δεκάτων), άρθρο 35, § 9 του 


Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).  


8.3  Σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), µετά την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής 


οι εγγυήσεις περιορίζονται στο 40% του ποσοστού της § 1 του ιδίου άρθρου. Το τελευταίο µέρος των εγγυήσεων 


αποδίδεται µετά την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και τη σύνταξη του τελικού λογαριασµού.  


Άρθρο 9ο: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 


9.1 Ο ανάδοχος οφείλει να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από την 


ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 


9.2 Κύριες τµηµατικές προθεσµίες, υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο, αρχόµενες από την ηµεροµηνία υπογραφής της 


Σύµβασης, είναι οι ακόλουθες: 


α) Υποβολή αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε ηµερών (15) 


από την υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν. 3669/08. 


β) Υποβολή οργανογράµµατος του εργοταξίου µέσα σε ένα µήνα (1) από την υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα 


µε το άρθρο 46 του Ν. 3669/08. 


9.3 Ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες, αρχόµενες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, είναι οι ακό-


λουθες:  


1_ Προετοιµασία Εργοταξίου – Καθαιρέσεις – Χωµατουργικά  


1.1_ Εγκατάσταση του Αναδόχου, οργάνωση του εργοταξίου (γραφεία, χώροι υγιεινής, προσωρινή σύνδεση µε 


δίκτυα Ο.Κ.Ω. κτλ) και µέτρα διασφάλισής του, περίφραξη του εργοταξίου, καθαρισµός του χώρου, αναγκαίες το-


πογραφικές εργασίες, διασφάλιση οµαλής και ασφαλούς πρόσβασης στο εργοτάξιο, µέσα σε προθεσµία 


δεκαπέντε ηµερών (15) από την υπογραφή της σύµβασης.  


1.2_ Ολοκλήρωση όλων των απαιτούµενων καθαιρέσεων υπαρχουσών κατασκευών, πλακοστρώσεων δαπέδων 


και υποβάσεων τους, αποξηλώσεις υπαρχόντων δικτύων και εξοπλισµού και αποµάκρυνση όλων των άχρηστων 


προϊόντων, µέσα σε προθεσµία ενάµιση (1,5) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης. 


1.3_ Ολοκλήρωση των εκσκαφών θεµελίων και τάφρων και των έργων αντιστήριξης των παρειών των ορυγµάτων, 
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µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης.   


1.4_ Έναρξη της κατασκευής των εξυγιαντικών στρώσεων δύο (2) µήνες µετά την υπογραφή της σύµβασης και ο-


λοκλήρωση τους εντός δεκαπέντε (15) ηµερών. 


2_ Κατασκευές Υπαιθρίων ∆ιαµορφώσεων (Υποδοµές – Τελειώµατα – Αστικός εξοπλισµός – Εγκαταστάσεις) 


2.1_ Έναρξη των κατασκευών από σκυρόδεµα, δηλαδή τοιχείων περίφραξης, υποβάσεων δαπέδων, τοιχείων, υπό-


γειων αντλιοστασίων και φρεατίων δυόµιση (2,5) µήνες µετά την υπογραφή της σύµβασης και ολοκλήρωσή τους 


µέσα σε ένα (1) µήνα. 


2.2_ Έναρξη της κατασκευής δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, σιντριβανιών, αποχέτευσης δύο (2) µήνες µετά την 


υπογραφή της σύµβασης και ολοκλήρωση εντός δεκαπέντε (15) ηµερών.   


2.3_ Έναρξη της εγκατάστασης δικτύων ισχυρών ρευµάτων δύο (2) µήνες µετά την υπογραφή της σύµβασης και 


ολοκλήρωση εντός δεκαπέντε (15) ηµερών. 


2.4_ Έναρξη των εργασιών επεξεργασίας επιφανειών σκυροδέµατος δυόµιση (2,5) µήνες µετά την υπογραφή της 


σύµβασης και ολοκλήρωσή τους εντός δεκαπέντε (15) ηµερών . 


2.5_ Έναρξη των επιστρώσεων δαπέδων υπαιθρίων χώρων και επενδύσεων επιφανειών τρεις (3) µήνες µετά την 


υπογραφή της σύµβασης και ολοκλήρωσή τους εντός δεκαπέντε (15) ηµερών. 


2.6_ Έναρξη των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του περιβάλλοντος χώρου (ύδρευση, άρδευση, σιντριβά-


νια, αποχέτευση, φωτισµός, πίνακες χαµηλής τάσης, αυτοµατισµοί) τρεισήµισι (3,5) µήνες µετά την υπογραφή της 


σύµβασης και ολοκλήρωση τους µε το πέρας της ολικής προθεσµίας περάτωσης της εργολαβίας, δηλαδή έξι (6) 


µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. 


2.7_ Έναρξη της εγκατάστασης των µεταλλικών κατασκευών και των τελειωµάτων τους (περιφράξεις, θύρες, πλέγ-


µατα, σχάρες κλπ) στις Υπαίθριες ∆ιαµορφώσεις τρεισήµισι (3,5) µήνες µετά την υπογραφή της σύµβασης και 


ολοκλήρωσή τους εντός ενός (1) µηνός. 


2.8_ Έναρξη της εγκατάστασης του αστικού εξοπλισµού (καθιστικά, κρήνες, παιχνίδια) τέσσερις (4) µήνες µετά την 


υπογραφή της σύµβασης. 


3_Φυτεύσεις 


3.1_ Έναρξη των εργασιών πλήρωσης µε κηπευτικό χώµα εντός τεσσάρων (4) µηνών από την υπογραφή της σύµ-


βασης. 


3.2_ Φυτεύσεις όλων των δένδρων, θάµνων, ποωδών / πολυετών φυτών και πλήρης περαίωση των Φυτεύσεων 


πέντε (5) µήνες µετά την υπογραφή της σύµβασης 


Περαίωση του έργου εντός έξι (6) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. 
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Άρθρο 10ο: Ύπερβαση προθεσµιών – Ποινικές ρήτρες 


10.1  Για τις ποινικές ρήτρες που αφορούν στην παραβίαση των προθεσµιών του έργου ισχύουν όσα αναφέρονται 


στο άρθρο 49 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


10.2  Ειδικότερα, σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας εφαρµόζονται όσα προβλέπει η § 2 του 


άρθρου 49 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθε-


σµίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικό ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύµβασης, 


χωρίς Φ.Π.Α.. 


10.3 Στην περίπτωση υπέρβασης των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας 


δεν µπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία (3%) τοις εκατό του συνολικού ποσού της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α. 


10.4 Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της συνολικής και των αποκλειστικών τµηµατικών προθε-


σµιών δεν ανακαλείται. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών ανακαλούνται 


υποχρεωτικά αν το έργο περατωθεί µέσα στη συνολική προθεσµία και τις εγκεκριµένες παρατάσεις της. 


10.5  Για την έγκριση παρατάσεων των προθεσµιών εφαρµόζονται οι παράγραφοι 8, 9 και 10 του άρθρου 48 του 


Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


 


Άρθρο 11ο: Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου 


11.1  Για το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 46 του Ν. 3669/08 


(Κ∆Ε). 


11.2 Μετά την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε ηµερών να υπο-


βάλλει το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου µε προθεσµίες συνολικής και τµηµατικής περαίωσης, σύµφωνα 


και µε τις διατάξεις του άρθρου 46, § 1 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Η Υπηρεσία εγκρίνει το χρονοδιάγραµµα µέσα σε 


δέκα (10) ηµέρες, µε τυχόν συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις.  


11.3  Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου, άρθρο 46, § 3 του 


Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται, όταν µεταβληθούν οι ποσότητες των 


εργασιών, άρθρο 46 § 2 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


11.4  Λόγω της σηµαντικότητας του έργου το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε τη µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης 


PERT-CPM (µέθοδος κρίσιµων διαδροµών), σύµφωνα µε το άρθρο 46 § 3 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Επίσης, το χρο-


νοδιάγραµµα θα  συνοδεύεται από έκθεση, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι µέθοδοι εργασίας, τα 


µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν και οι αποδόσεις τους, ο αριθµός των εργατών κλπ, για τις κύριες δραστη-


ριότητες, έτσι που να εδραιώνουν την αξιοπιστία των προτάσεων. 


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


και να το αναπροσαρµόζει κάθε µήνα, στην περίπτωση που κάποια εργασία ξέφυγε από αυτό, ούτως ώστε να τη-
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ρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσµία αποπεράτωσης του όλου έργου. 


11.6  Η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής που είναι από τις πιο βασικές υποχρεώσεις του αναδόχου θα 


παρακολουθείται ανελλιπώς από την επίβλεψη και σε περίπτωση καθυστέρησης ο ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί 


έκπτωτος, ύστερα από ειδική πρόσκληση της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, άρθρο 61, § 2 και 4 του Ν. 


3669/08 (Κ∆Ε). 


 


 


Άρθρο 12ο: Προσωπικό αναδόχου – ∆ιεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο – 


Κοινοποίηση στον ανάδοχο – Εκπροσώπηση  


12.1  Σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στους 


τόπους κατασκευής γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την Υπηρε-


σία. 


12.2  Το έργο διευθύνεται και επιβλέπεται – παρακολουθείται επί τόπου εκ µέρους της αναδόχου επιχείρησης από 


πληρεξούσιο αντιπρόσωπό της αποδεκτό από την Υπηρεσία, που πρέπει να είναι ∆ιπλωµατούχος Πολιτικός Μη-


χανικός και από τον ίδιο τον ανάδοχο εφ’ όσον έχει τα από το νόµο δικαιώµατα για την επίβλεψη τέτοιου έργου σε 


περίπτωση ατοµικής επιχείρησης. Για έργα µε προϋπολογισµό µεγαλύτερο των 3.000.000,00 € η ελάχιστη τεχνική 


στελέχωση του εργοταξίου ορίζεται σε τουλάχιστον τρεις (3) τεχνικούς αναλόγων προσόντων και πείρας, από τους 


οποίος ο ένας πρέπει να είναι διπλωµατούχος ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύµατος (ΑΕΙ) και ένας πτυχιούχος τε-


χνολογικού ιδρύµατος (ΤΕΙ).   


12.3  Για την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος, εκτός από τα τεχνικά στελέχη της προηγούµενης παραγράφου, 


υποχρεούται να διαθέσει, κατ΄ ανέλεγκτη κρίση της Υπηρεσίας, ένα διπλωµατούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο 


µηχανικό, καθώς και τους αναγκαίους Υποµηχανικούς Εργοδηγούς και λοιπούς τεχνικούς και διοικητικούς – οικο-


νοµικούς υπαλλήλους. 


12.4  Με την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει δήλωση αναθέσεως της επίβλεψης – πα-


ρακολούθησης επί τόπου των εργασιών κατασκευής του έργου σε αρµόδιους συνεργάτες του µηχανικούς, που 


έχουν τα νόµιµα προσόντα, ή και στον εαυτό του εφ΄ όσον έχει τα νόµιµα προσόντα. 


12.5  Εφ΄ όσον κατά τη διάρκεια του έργου αλλάξει ο επί τόπου του έργου – επιβλέπων µηχανικός, πρέπει να κατα-


τεθούν νέες δηλώσεις αναθέσεως και αναλήψεως επίβλεψης – παρακολούθησης επί τόπου από το νέο Μηχανικό 


και για το τµήµα του έργου που αποµένει. 


12.6  Η αµοιβή για την επίβλεψη – παρακολούθηση επί τόπου των εργασιών µε οποιοδήποτε τρόπο και αν προκύ-


πτει, περιλαµβάνεται στην προσφορά του αναδόχου και βαρύνει αποκλειστικά αυτόν. 


Το προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να είναι ειδικευµένο και να τυγχάνει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Η ∆ιευθύ-
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νουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε α-


πασχολούµενου σε αυτό, στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιοδήποτε λόγο. 


12.8  Οι κοινοποιήσεις στον ανάδοχο και η εκπροσώπησή του στην Υπηρεσία διέπονται από τις διατάξεις του άρ-


θρου 44 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


12.9  Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 2/86, του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., οι σχετικές µε τις επιδόσεις εγγράφων διατάξεις είναι τα 


άρθρα 222 και επόµενα του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. 


 


Άρθρο 13ο: ∆ιοίκηση του έργου – Επίβλεψη εργασιών 


13.1  Η διοίκηση του έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος ασκούνται από την αρµόδια ∆ιευθύνουσα το Έργο 


Υπηρεσία του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 


13.2  Η ∆ιευθύνουσα το Έργο Υπηρεσία, θα εκπροσωπείται στον τόπο του Έργου από τεχνικό υπάλληλο, που θα 


ορίσει και που θα γνωρίσει µε έγγραφό της στον Ανάδοχο, µέσα σε πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπο-


γραφή της Σύµβασης. Ο τεχνικός αυτός υπάλληλος της αρµόδιας ∆/νσης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης θα αναφέρεται 


ως «Επιβλέπων». Σύµφωνα µε το άρθρο 36, § 3 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), τα καθήκοντα του επιβλέποντα είναι να 


εκπροσωπεί τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία στο Εργοτάξιο σε θέµατα σχετικά µε την εκτέλεση του έργου και την πιστή 


τήρηση των όρων της Σύµβασης από τον Ανάδοχο, χωρίς αυτό να µειώνει τις συµβατικές ευθύνες του Αναδόχου. 


Επισηµαίνεται ότι ο ανάδοχος συµµορφώνεται µόνο σε έγγραφες εντολές του εργοδότη και των εξουσιοδοτηµένων 


οργάνων του µέσα στα πλαίσια της Σύµβασης, σε περίπτωση δε διαφωνίας του µε αυτές οφείλει να γνωρίσει άµε-


σα και εγγράφως τις θέσεις του στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 


13.3  Σύµφωνα µε το άρθρο 36, § 5 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) και τη σύµβαση, η άσκηση της επίβλεψης ως προς την 


εκτέλεση της σύµβασης δε µειώνει σε καµία περίπτωση τις ευθύνες του αναδόχου. Ο ανάδοχος και µόνον αυτός 


ευθύνεται τόσο για την εφαρµογή της µελέτης όσο και για την άρτια, εµπρόθεσµη, έντεχνη και σύµφωνη µε τους 


κανόνες της σύγχρονης επιστήµης και τεχνικής εκτέλεσης του συνόλου του έργου. 


13.4  Ο διευθύνων από µέρους της αναδόχου επιχείρησης τα έργα υποχρεούται µετά από ειδοποίηση της υπηρε-


σίας να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν τα έργα στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους 


παραγωγής, άρθρο 37, § 14 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


13.5 Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να αντικαταστήσει ή να αναπληρώσει τον Επιβλέποντα Μηχανικό, 


γνωρίζοντας τούτο µε έγγραφό της στον ανάδοχο. 


 


Άρθρο 14ο: Αυξοµειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες  


14.1  Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 


3669/08 (Κ∆Ε). 
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14.2 Προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες που δεν προβλέπονται από την εγκεκριµένη  µελέτη ο Ανακεφαλαιωτι-


κός Πίνακας συνοδεύεται από Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδας Νέων Εργασιών. (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) 


14.3  Το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


14.4  Η σύνταξη Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17, § 4 του Ν. 


3669/08 (Κ∆Ε). 


14.5  Προκειµένου για νέα επί µέρους εργασία, η τιµή της, που θα κανονιστεί σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα µειώ-


νεται κατά το προσφερθέν από τον ανάδοχο ποσοστό έκπτωσης της αντίστοιχης κατηγορίας στην οποία υπάγεται 


και θα προσαυξάνεται κατά το εργολαβικό ποσοστό (18%) για γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου. 


14.6  Σύµφωνα µε το άρθρο 57, § 1 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), το συνολικό ποσό των συµβάσεων συµπληρωµατικών 


εργασιών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύµβασης.  


14.7 Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό, 


αλλά και συµµόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νοµοθεσίας και νοµολογίας (υπόθεση C-496/99 P / Επι-


τροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA), το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων δεν 


πρέπει να µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. ∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, 


µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µόνο εφόσον η µεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της µελέ-


της, µε βάση την οποία δηµοπρατήθηκε το έργο.  


Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας (άρ-


θρο 57 παρ. 4 του ν. 3669/08,) εφόσον η δυνατότητα χρησιµοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη 


σύµβαση, µε τους ακόλουθους όρους και περιορισµούς: 


∆εν επιτρέπεται µε τη χρησιµοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:  


να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύµβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συµβατικά 


τεύχη,  


να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, 


να καταργείται µια «οµάδα εργασιών» της αρχικής σύµβασης,  


να πληρώνονται  νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση,  


να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη,  


να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συµβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικεί-


µενο του διαγωνισµού του έργου (π.χ. για το µητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κ.λ.π.). 


Υπό την προϋπόθεση εφαρµογής των προαναφερθέντων περιορισµών, επιτρέπεται η χρησιµοποίηση των «επί 


έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισµό ορίου µεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «οµάδας εργα-


σιών», αλλά: 


µε περιορισµό της µεταβολής (αύξησης ή µείωσης) της συµβατικής δαπάνης µιας «οµάδας εργασιών», έως το 20% 
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της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα 


µε περιορισµό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των µετακινήσεων από «οµάδα εργασιών» σε «οµάδα εργασιών» 


έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύµβασης του έργου. 


Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισµοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται µόνο µειώσεις ποσοτήτων (και 


οικονοµικού αντικειµένου) µιας σύµβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου), 


χωρίς να χρησιµοποιούνται τα εξοικονοµούµενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύµ-


βασης. 


Άρθρο 15ο: Εργολαβικά ποσοστά – Αναθεώρηση τιµών – Επιβαρύνσεις 


15.1  Στην παρούσα εργολαβία ισχύει ποσοστό 18% επί της αξίας των τιµών όλων των άρθρων του τιµολογίου 


µελέτης. 


15.2  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει και τυχόν αναγκαίες απολογιστικές εργασίες, όταν του δοθεί 


ειδική εντολή από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, καταβάλλεται στον ανάδοχο και περιλαµβάνε-


ται στην πιστοποίηση η πραγµατική δαπάνη που προκύπτει σύµφωνα µε τα νόµιµα αποδεικτικά πληρωµής για την 


εκτέλεση εργασιών. Επί της δαπάνης αυτής καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό 18% µειωµένο κατά την έκπτωση 


της δηµοπρασίας, άρθρο 55, § 10 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Επί της αξίας των υλικών που τυχόν θα χορηγήσει ο ερ-


γοδότης στον ανάδοχο δεν καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό. 


15.3  Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των τελών, διοδίων των παντός είδους µεταφορικών µέσων, του ειδικού φό-


ρου 17 του Ν.∆. 3092/54 επί των εισαγοµένων από το εξωτερικό υλικών και των αναφεροµένων φόρων στα Ν.∆. 


4456/65 και 4535/66 και του «∆ικαιώµατος είσπραξης εσόδων ΤΣΜΕ∆Ε υπέρ τρίτων» σε ποσοστό 0,6%, καθώς 


και της υποχρέωσης παρακράτησης 1% υπέρ του ΤΣΜΕ∆Ε και 0,5% υπέρ του ΕΜΠ από κάθε λογαριασµό του 


έργου, του δικαιώµατος είσπραξης υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε σε ποσοστό 0,2%. 


15.4  Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις 


του άρθρου 54 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


15.5  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου. 


 


Άρθρο 16ο: Επιµέτρηση εργασιών και αφανείς εργασίες 


16.1 Γενικά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


16.2  Για τις αφανείς εργασίες που ενσωµατώνονται στο έργο, θα καταρτίζονται κατά το χρόνο της εκτέλεσης τους 


και ποτέ εκ των υστέρων πρωτόκολλα αφανών εργασιών, που θα βεβαιώνουν ότι εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τις 


προδιαγραφές, την τεχνική περιγραφή και τη µελέτη ή τις τυχόν τροποποιήσεις που επέφερε η Υπηρεσία. Σε αντί-


θετη περίπτωση, τα πρωτόκολλα θα θεωρούνται άκυρα. Θα θεωρείται ότι δεν εκτελέστηκαν οι εργασίες και δε θα 


µπορούν να πιστοποιηθούν. 
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Άρθρο 17ο: Πιστοποιήσεις – Εντολές πληρωµών  


17.1  Οι πιστοποιήσεις και οι εντολές πληρωµών των εκτελουµένων έργων γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 53 του 


Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Τα στοιχεία των λογαριασµών συντάσσονται µε ευθύνη του αναδόχου, υπογράφονται από αυ-


τόν και υποβάλλονται στην Υπηρεσία στα απαιτούµενα αντίτυπα ανά µηνιαία χρονικά διαστήµατα. Οι λογαριασµοί 


συντάσσονται πάντα ανακεφαλαιωτικοί και για την πληρωµή συνοδεύονται από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πί-


νακα εργασιών που εκτελέστηκαν από την αρχή του έργου, τα παραστατικά στοιχεία των απολογιστικών εργα-


σιών, το συνοπτικό πίνακα υπολογισµού της αναθεώρησης και από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν 


αποζηµιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του εργοδότη. 


17.2  Σύµφωνα µε το άρθρο 60 του Ν. 2676/99, η Υπηρεσία υποχρεούται πριν από την κάθε εξόφληση ή οποιαδή-


ποτε 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 αντίστοιχο 


ποσό και το καταβάλλει απευθείας στο ΙΚΑ. 


 


Άρθρο 18ο: Αρτιότητα των κατασκευών – Φθορές στις εγκαταστάσεις από τον ανάδοχο 


18.1  Όλες οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα Συµβατικά στοιχεία, Τεύχη και 


Σχέδια, που έχουν εγκριθεί και τις τυχόν τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις τους. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 


εφαρµόζει πιστά τα σχέδια της µελέτης και να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες οδηγίες του εργοδότη για την 


πλήρη, τέλεια και σύµφωνη µε τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, τους κανονισµούς και τις προδιαγραφές, 


εκτέλεση των εργασιών ολοκλήρωσης του έργου.  


18.2  Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµία που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε κατασκευή, 


βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέ-


στησαν τη ζηµία ή τη φθορά στην πρότερη τους κατάσταση. 


18.3 Σχετικά µε τις βλάβες στα έργα και την αναγνώριση αποζηµιώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 


3669/08 (Κ∆Ε). 


 


Άρθρο 19ο: Ποιότητα και προέλευση υλικών και έτοιµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων –  


Ελαττώµατα – Παράλειψη συντήρησης 


19.1  Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας αγοράς, χωρίς βλάβες ή ελαττώµα-


τα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι απολύτως σύµφωνα µε τα συµβατικά δεδοµένα, τους ισχύοντες κανονισµούς και 


προδιαγραφές των υπουργείων ∆ηµοσίων Έργων, Εµπορίου και Βιοµηχανίας. Ο ανάδοχος είναι εξ’ ολοκλήρου 


µόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα χρησιµοποιήσει, τη χρησιµοποίησή τους και την εκτέλεση γε-
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νικά της εργασίας σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και 


των λοιπών συµβατικών στοιχείων (Τεύχη, Σχέδια και τυχόν τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις τους). 


19.2  Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι της απόλυτης έγκρισης του αρµοδίου οργάνου της 


επίβλεψης, σχετικά µε την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εµφάνιση κλπ. 


19.3  Ο επιβλέπων µηχανικός έχει το δικαίωµα να ζητήσει έγγραφα από τον ανάδοχο να προσκοµίσει ή κατα-


σκευάσει δείγµατα συγκεκριµένων υλικών, ειδών ή τµηµάτων επιµέρους εργασιών. Τα υλικά και ο εξοπλισµός για 


τα οποία θα ζητηθούν από την επιβλέπουσα το έργο ∆/νση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης δείγµατα δεν θα χρησιµοποι-


ούνται στο έργο πριν από την έγγραφη έγκρισή του. Τα έξοδα και τα βάρη των δειγµάτων θα βαρύνουν 


αποκλειστικά τον ανάδοχο του έργου. Η αρµόδια για το έργο ∆/νση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης έχει το δικαίωµα να 


λάβει η ίδια δείγµατα υλικών ή ειδών που έχουν µεταφερθεί επί τόπου του έργου. 


19.4  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποµακρύνει τα ελεγχθέντα από την Υπηρεσία αδόκιµα υλικά. Αν τυχόν 


δεν γίνει έλεγχος (ή ο έλεγχος που γίνει είναι ελλιπής) των προσκοµισθέντων και χρησιµοποιηθέντων υλικών, ο 


εργολήπτης δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση για την έντεχνη εκτέλεση του έργου. Η επιβλέπουσα το έργο 


Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει υλικά ή εργασίες τα οποία δεν θεωρεί ικανοποιητικά και σύµφωνα 


µε τα προδιαγραφόµενα από συµβατικά τεύχη. Οποιαδήποτε απόρριψη δείγµατος δεν στοιχειοθετηθεί αίτηµα του 


αναδόχου για απόκλιση της κατασκευής του έργου από το εγκεκριµένο αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του. 


19.5  Σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα ή µη των υλικών, τα ελαττώµατα και την παράλειψη συντήρησης του έργου 


µέχρι και την οριστική παραλαβή του, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).  


19.6  Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούµενα για την εκτέλεση του έργου, ο 


εργολάβος δε δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού, ούτε αποζηµίωση για δαπάνες απο-


θήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. Ο εργολάβος δε φέρει καµία ευθύνη για την κακή ποιότητα των υλικών 


που παραδίδονται σε αυτόν από τον εργοδότη, εφ’ όσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. Τα υλικά αυτά παραδίδο-


νται µε πρωτόκολλο στον εργολάβο, ο οποίος µετά την παραλαβή τους φέρει ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε 


ζηµία ή απώλεια στα υλικά αυτά. 


 


Άρθρο 20ο: Ηµερολόγιο έργου – Ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας 


20.1  Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρηθεί ηµερολόγιο έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Ν. 3669/08 


(Κ∆Ε). Η τήρηση ηµερολογίου είναι βασικός συµβατικός όρος. 


20.2  Σύµφωνα µε το άρθρο 3, § 14, του Π.∆. 305/96, η υποχρέωση τήρησης Ηµερολογίου Μέτρων Ασφαλείας, ό-


πως προβλέπεται στο άρθρο 8 του Ν. 1396/83, επεκτείνεται σε όλα τα εργοτάξια που απαιτείται εκ των προτέρων 


γνωστοποίηση σύµφωνα µε την § 12 του άρθρου 3 του Π.∆. 305/96, δηλαδή σε εργοτάξια µε προβλεπόµενη διάρ-


κεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα απασχολούνται ταυτόχρονα 
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περισσότεροι από είκοσι εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια.   


 


Άρθρο 21ο: Επείγουσες πρόσθετες εργασίες 


21.1  Εάν υπάρχει ανάγκη να εκτελεστούν πρόσθετες επείγουσες εργασίες, µπορεί να εγκριθεί η εκτέλεσή τους 


από την Προϊσταµένη Αρχή πριν από τη σύνταξη συγκριτικού πίνακα, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 56 του Ν. 


3669/08 (Κ∆Ε). 


 


Άρθρο 22ο: Προκαταβολή 


22.1  Προκαταβολή στον ανάδοχο καταβάλλεται µόνο εάν και εφόσον προβλέπεται από τη ∆ιακήρυξη της ∆ηµο-


πρασίας και τη Σύµβαση. Γι αυτήν εφαρµόζονται όσα προβλέπει το άρθρο 51 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


Άρθρο 23ο: Προσωρινή και οριστική παραλαβή – Βεβαίωση περάτωσης εργασιών –  


∆ιοικητική παραλαβή 


23.1  Για τη βεβαίωση περάτωσης εργασιών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


23.2  Για τη διοικητική παραλαβή για χρήση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Σύµφωνα 


µε την § 4 του ιδίου άρθρου, εάν από τη σύµβαση προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών παράλληλα προς τη χρήση 


του έργου, δεν απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής. Η χρήση αυτή δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης πα-


ρέλαβε το έργο ή ότι αυτό εκτελέστηκε καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώµατά του να ελέγξει και να παραλάβει εν 


καιρώ το έργο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τους συµβατικούς όρους. 


23.3  Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 73 «Προσω-


ρινή παραλαβή του έργου», 74 «Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων» και 75 «Οριστική παραλαβή» του 


Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


23.4  Σύµφωνα µε άρθρο 73, § 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) καθιερώνεται ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως 


απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε δηµοσίου έργου. Η επιτροπή παραλαβής του 


έργου επιβάλλεται να διαπιστώνει ότι για το παραλαµβανόµενο προσωρινά ή οριστικά έργο έχει καταστεί Φ.Α.Υ. 


και ότι αυτός είναι ενηµερωµένος σύµφωνα µε την § 7 του άρθρου 3 του Π.∆. 305/96. Η παραπάνω διαπίστωση θα 


αναγράφεται ρητά στο σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής. 


23.5  Σύµφωνα µε το άρθρο 75, § 2 Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), η οριστική παραλαβή διενεργείται µέσα σε δύο µήνες από 


τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια εξήντα ηµέρες 


µετά από την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής όχλησης για τη διενέργειά της. 


Άρθρο 24ο: ∆οκιµές εγκαταστάσεων 


24.1  Ο ανάδοχος υποχρεούται αµέσως µετά την ολική περαίωση των εγκαταστάσεων κάθε κατηγορίας να κάνει µε 
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δικά του µέσα, όργανα και δαπάνες (στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας καυσίµων για τη 


δοκιµή της εγκατάστασης κεντρικής θέρµανσης, η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κλπ.) τις απαιτούµε-


νες δοκιµές, οι οποίες θα επαναλαµβάνονται µέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσµάτων τους, 


οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιµών που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα µηχανικό και τον ανά-


δοχο και θα περιλαµβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. Σύµφωνα µε το άρθρο 48, § 3 του Ν. 


3669/08 (Κ∆Ε), µέσα στη συνολική προθεσµία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι εργασίες κατασκευής και να έ-


χουν γίνει και οι δοκιµασίες του έργου. 


Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.  


Εάν κατά την εκτέλεση των δοκιµών διαπιστωθεί βλάβη, ανεπάρκεια, µειονέκτηµα, ελάττωµα, κακή ποιότητα υλι-


κών κτλ ολόκληρων των εγκαταστάσεων ή τµηµάτων τους, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται σε άµεση επισκευή, 


συµπλήρωση, αποκατάσταση, ή και πλήρη αντικατάσταση και εν συνεχεία επανάληψη των δοκιµών, µέχρις ότου 


τα αποτελέσµατα κριθούν ικανοποιητικά από την Υπηρεσία. Η ευθύνη του Αναδόχου έγκειται στην εκτέλεση των 


εργασιών των εγκαταστάσεων όχι µόνο µε τρόπο σύµφωνο προς τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, αλλά και µε 


τρόπο που να διασφαλίζει το τελικό αποτέλεσµα της καλής λειτουργίας  των εγκαταστάσεων.  


Ο ανάδοχος οφείλει µε την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή τους να συντάξει - χω-


ρίς πρόσθετη αµοιβή – και να υποβάλει στην επίβλεψη σε δύο αντίγραφα πλήρεις και λεπτοµερειακές οδηγίες 


χειρισµού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που εκτελέστηκαν από αυτόν. Μια σειρά από τις οδη-


γίες αυτές καταχωρείται στο φάκελο της επίβλεψης, ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο αρχείο του κυρίου του έργου. Οι 


οδηγίες αυτές συµπληρώνουν και επικαιροποιούν το Εγχειρίδιο Λειτουργικότητας και Συντήρησης του Έργου του 


Προγράµµατος Ποιότητας και του Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας. Οι οδηγίες πρέπει να περιλαµβάνουν: 


α) τον τύπο των µηχανηµάτων και στοιχεία πινακίδας 


β) πλήρεις και λεπτοµερειακές οδηγίες χειρισµού και λειτουργίας 


γ) έτος κατασκευής του κάθε µηχανήµατος 


δ) οδηγίες περιοδικής συντήρησης και πίνακα ανταλλακτικών του µηχανήµατος που απαιτούνται ανά έτος 


ε) το εκτιµώµενο κόστος συντήρησης  


Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει κοντά σε κάθε µηχάνηµα, συσκευή, όργανο κτλ ενδεικτική πινακίδα οδη-


γιών λειτουργίας και συντήρησης, που θα αναγράφει την ονοµασία τους, τους απαιτούµενους χειρισµούς για τη 


λειτουργία και τις εργασίες συντήρησης, τη συχνότητα και τα προτεινόµενα υλικά συντήρησης. 


24.6  Ο ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων, να διδάξει στο προσωπικό του 


κυρίου του έργου τη χρήση και το χειρισµό των εγκαταστάσεων.  


24.7  Κατά το χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου οφείλει να επιθεωρεί κατά τακτά χρονικά διαστήµατα 


τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αµοιβή. 
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24.8  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζηµία για την οποία ευθύνεται ο ίδιος, µέσα στην 


προθεσµία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να εκτελέσει την επανόρ-


θωση αυτή απ΄ ευθείας, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. 


 


Άρθρο 25ο: Μελέτη του έργου και Τροποποιήσεις της –  


Κατασκευαστικά σχέδια – Λήψη φωτογραφιών 


25.1  Ο ανάδοχος πριν από την εφαρµογή της µελέτης είναι υποχρεωµένος να προβεί σε συσχετισµό και αριθµητι-


κό έλεγχο των αναγραφοµένων στοιχείων και σε περίπτωση ασυµφωνίας να ζητήσει έγκαιρα και εγγράφως 


(τουλάχιστον 5 εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα) από τον εργοδότη τη σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωµα να 


τροποποιεί τα στοιχεία αυτά χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύµφωνα µε τη σύµβαση αναλαµβάνει 


ρητά να εφαρµόσει πιστά τα σχέδια της µελέτης και τα καθοριζόµενα στα τεύχη της µελέτης αυτής, καθώς και αυτά 


που υπέβαλε και εγκρίθηκαν από την υπηρεσία, τα οποία µετά την έγκρισή τους αποτελούν συµβατικό τµήµα της 


µελέτης. 


25.2   Σε περίπτωση τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου για τη διόρθω-


ση σφαλµάτων της ή τη συµπλήρωση ελλείψεών της ή για λόγους που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες 


καταστάσεις εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


25.3  Ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος να χορηγεί έγκαιρα στον ανάδοχο επαρκή στοιχεία (σχέδια, διαγράµµατα ή 


οδηγίες) έτσι ώστε ο ανάδοχος να µπορεί να υλοποιεί τον Χρονικό Προγραµµατισµό του Έργου. Ο ανάδοχος δεν 


θα έχει ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση που οφείλεται σε µη έγκαιρη παράδοση σχεδίων ή οδηγιών από τον επι-


βλέποντα, εφόσον όµως προηγουµένως έχει έγκαιρα και εύλογα διατυπώσει εγγράφως συγκεκριµένο αίτηµα. 


25.4  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάσσει αδαπάνως και να υποβάλλει για έγκριση στον επιβλέποντα 


οποιοδήποτε κατασκευαστικό σχέδιο τυχόν απαιτηθεί πέραν εκείνων που περιλαµβάνονται στη Μελέτη Εφαρµο-


γής. Τα κατασκευαστικά σχέδια θα υποβάλλονται εγγράφως εις τριπλούν, εγκαίρως για τις κατασκευές που 


αφορούν, ώστε να υπάρχει διαθέσιµος χρόνος για έλεγχο και τυχόν επανυποβολή και επανέλεγχό τους. Μετά τον 


έλεγχο ο επιβλέπων επιστρέφει ένα αντίγραφο των κατασκευαστικών σχεδίων µε µία από τις ενδείξεις “εγκεκριµέ-


νο” ή “για επανυποβολή”. Στα σχέδια “για επανυποβολή” πρέπει να αιτιολογούνται οι λόγοι του χαρακτηρισµού 


αυτού. Καµιά εργασία που αναφέρεται στα σχέδια αυτά δεν µπορεί να εκτελεσθεί πριν δοθεί έγγραφη έγκριση ή 


πριν επιστραφούν εγκεκριµένα τα κατασκευαστικά σχέδια του εργολάβου. Με τον γενικό όρο “Κατασκευαστικά 


Σχέδια” νοούνται τα λεπτοµερή σχέδια, βάσει των οποίων θα εργάζονται τα συνεργεία του αναδόχου, καθώς και 


σχέδια που δείχνουν λεπτοµέρειες των επί τόπου κατασκευαζοµένων ειδών, τρόπους και µεθόδους κατασκευής και 


πορεία εργασιών. Τα Κατασκευαστικά Σχέδια συνοδεύονται, όταν απαιτείται, από φωτογραφίες, εγχειρίδια λει-


τουργίας, τεχνικές προδιαγραφές, διαγράµµατα και κάθε τεχνικό στοιχείο και πληροφορία που προσδιορίζουν 


επακριβώς το είδος και τη λειτουργία των υλικών και του εξοπλισµού στα οποία αφορούν. 
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25.5  Τα επιπλέον κατασκευαστικά σχέδια ή πρόσθετες προδιαγραφές που τυχόν απαιτηθούν κατά την διάρκεια 


εκτέλεσης του έργου παραδίδονται από τον εργοδότη στον ανάδοχο για εκτέλεση και συνοδεύονται από έγγραφο 


της επίβλεψης. Τα παραδιδόµενα σχέδια πρέπει να είναι πλήρη, να περιέχουν όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες 


και να είναι συσχετισµένα µεταξύ τους. Ο ανάδοχος, παραλαµβάνοντας τα σχέδια, οφείλει να τα ελέγχει και σε 


περίπτωση ασαφειών ή διαφωνιών, να τις εντοπίζει και να ζητάει πρόσθετες διευκρινίσεις από την επίβλεψη µε 


έγγραφό του, στο οποίο θα επισηµαίνει τα συγκεκριµένα σηµεία ασάφειας, διαφωνίας ή ελλείψεων. 


25.6  Ο ανάδοχος, µε βάση τα σχέδια της µελέτης που του χορηγήθηκαν, θα συντάσσει κατά τη διάρκεια της κατα-


σκευής τα “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχέδια. Με την περάτωση των εργασιών και πριν από την προσωρινή 


παραλαβή, ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Εργοδότη τα “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχέδια, δηλαδή διαφάνεια κάθε 


σχεδίου που χρησιµοποιήθηκε κατά την εκτέλεση του Έργου που να περιέχει όλες τις µεταβολές, αναθεωρήσεις, 


διορθώσεις και εγκρίσεις του αντίστοιχου σχεδίου, έτσι που κάθε τέτοιο σχέδιο να απεικονίζει ακριβώς το αντί-


στοιχο τµήµα του έργου, όπως έχει πράγµατι εκτελεσθεί και παραληφθεί, µε τα ακριβή στοιχεία του, καθώς και δύο 


αντίτυπα κάθε εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτρολογικού και µηχανολογικού εξοπλισµού, µηχα-


νηµάτων, συσκευών κ.λπ. εφόσον υπάρχουν. 


25.7  Για να διευκολυνθεί ο έλεγχος των παραπάνω σχεδίων, ιδίως σε περίπτωση που µεταγενέστερες εργασίες 


καταστήσουν τον έλεγχο των στοιχείων που καταγράφονται σ’ αυτό αδύνατο (π.χ. διάστρωση πλάκας που καλύ-


πτει δίκτυα), ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρουσιάσει στην Επίβλεψη κατά τη διάρκεια της κατασκευής, 


σχέδια (εις διπλούν) σε αρχική µορφή, που θα περιέχουν όσα από τα στοιχεία των σχεδίων “ΟΠΩΣ 


ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” πρόκειται να καταστούν αφανή από τη συνεχιζόµενη πρόοδο των εργασιών. Τα σχέδια αυτά, 


ελεγχόµενα και υπογραφόµενα από την Επίβλεψη, θα αποτελέσουν τη βάση για την τελική σύνταξη των “ΟΠΩΣ 


ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχεδίων. Επίσης θα δοθούν και σε ηλεκτρονική µορφή στον εργοδότη και συγκεκριµένα σε συ-


µπιεσµένους δίσκους αποθήκευσης δεδοµένων CD-ROM.  


25.8  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να πάρει και να εκτυπώσει µε δαπάνες του έγχρωµες φωτογραφίες, πριν 


από την έναρξη των εργασιών – κατά τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου – και µετά το πέρας των 


εργασιών. 


 


Άρθρο 26ο: Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους  


26.1  Ο κύριος του έργου διατηρεί το δικαίωµα να αναθέσει σε εργολήπτες ή συνεργεία δικά του εκτέλεση εργα-


σιών που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβαση, αφού προηγουµένως ενηµερώσει τον ανάδοχο, οι δε αντίστοιχες 


εργασίες µπορεί να εκτελούνται παράλληλα µε τις εργασίες που εκτελεί ο ανάδοχος. O ανάδοχος υποχρεούται να 


µην παρεµποδίζει την εκτέλεση αυτών των έργων, σύµφωνα µε το άρθρο 37, § 13 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Εάν ο 


ανάδοχος διαπιστώσει καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών άλλων συνεργείων, η οποία έχει ως συνέπεια 


την παρεµπόδιση των εργασιών που εκτελούνται από τον ίδιο, οφείλει να το γνωρίσει εγκαίρως στην επιβλέπουσα 
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το έργο ∆ιεύθυνση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. Κάθε διαφωνία ή διαφορά του αναδόχου µε άλλους εργολήπτες και 


συνεργεία επιλύεται οριστικά και αµετάκλητα από την επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 


 


Άρθρο 27ο: Εξυπηρέτηση οργανισµών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) –  


Σύνδεση µε δίκτυα Ο.Κ.Ω. 


27.1  Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι µπορεί στην περιοχή του έργου να υπάρχουν δίκτυα Ο.Κ.Ω., που 


θα πρέπει να µετατεθούν. Με τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος δε θα έχει καµία ανάµειξη, υποχρεούται όµως να πα-


ρέχει κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεση τους, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση για λόγους 


καθυστέρησης ή δυσχερειών στην εκτέλεση του έργου. 


27.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει µε κάθε τρόπο να γίνει η παροχή και σύνδεση των εγκαταστάσεων µε 


τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, κλπ). Ο Ανάδοχος µε δικές του δαπάνες θα συντάξει τους απαραίτητους 


τεχνικούς φακέλους για τη σύνδεση µε τα δίκτυα και θα είναι υπεύθυνος για τις αδειοδοτήσεις. Ειδικότερα  για την 


σύνδεση µε την ηλεκτρική επιχείρηση διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται  σύµφωνα µε το άρθρο 2 του 


ν.4483/1965, να υποβληθεί Υπεύθυνη ∆ήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (Υ.∆.Ε), Έκθεση Παράδοσης της Ηλε-


κτρικής Εγκατάστασης και  Πρωτόκολλο Ελέγχου της Ηλεκτρικής Εγκατάστασης. Τα παραπάνω θα είναι σύµφωνα 


µε την Υ.Α Φ.50/503/168/19.04.2011 και θα συνταχθούν µε δαπάνες του Αναδόχου. Η δαπάνη των ανωτέρω παρο-


χών και συνδέσεων βαρύνει τον Εργοδότη. 


 


Άρθρο 28ο: Καθαρισµός κατασκευών – εργοταξίων - εγκαταστάσεων 


28.1  Σ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, ακόµη και µετά την αποπεράτωσή τους µέχρι τη διάλυση του εργοταξίου 


του, ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της καθαριότητας και για την αποµάκρυνση ή καταστροφή 


των άχρηστων υλικών και άλλων απορριµµάτων σε µέρη και µε τρόπο που θα εγκρίνουν οι ∆ηµόσιες Αρχές. 


28.2  Αµέσως µετά την αποπεράτωση του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατεδαφίσει τις άχρηστες ε-


γκαταστάσεις, κτίσµατα, περιφράξεις και άλλα έργα, να αποµακρύνει τα προϊόντα της κατεδάφισης και να 


µεριµνήσει για τον καθαρισµό του έργου µε δαπάνες του. Είναι υποχρεωµένος ακόµη να αποµακρύνει από το έργο 


τον εξοπλισµό, τα µηχανήµατα, υλικά και εφόδιά του και οποιαδήποτε άλλα κατάλοιπα ή απορρίµµατα που προέρ-


χονται από την εκτέλεση του έργου. Υποχρεούται γενικά να καθαρίσει µε ειδικευµένο προσωπικό όλους τους 


χώρους και να µεριµνήσει για ό,τι απαιτείται, ώστε το έργο να παραδοθεί έτοιµο προς χρήση. Κάθε κατεδάφιση, 


αποµάκρυνση και εκκαθάριση θα εκτελεσθεί από τον ανάδοχο µε φροντίδα του και δαπάνες του, µετά από έγγρα-


φη εντολή της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης τους ∆ήµου Θεσσαλονίκης που έχει την επίβλεψη και σύµφωνα µε τις οδηγίες 


της. Οι οδηγίες αυτές σε καµία περίπτωση δεν συνεπάγονται τη µείωση των ευθυνών και υποχρεώσεων του ανα-


δόχου. 
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28.3  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παραπάνω πα-


ραγράφους αυτού του άρθρου, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να εκτελέσει σε βάρος και για λογαριασµό του 


αναδόχου τις παραπάνω προβλεπόµενες εργασίες κατεδάφισης, αποµάκρυνσης και εκκαθάρισης, αφού θα έχει 


περάσει χωρίς καµία ενέργεια από την πλευρά του αναδόχου χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών 


ηµερών από την έκδοση της σχετικής εντολής. Οι δαπάνες των εργασιών παρακρατούνται από την αµέσως επόµε-


νη πληρωµή. 


Άρθρο 29ο: Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου 


29.1  Ο ανάδοχος έχει όλες τις υποχρεώσεις  που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3669/08 


(Κ∆Ε). 


29.2  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει µε δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο όλα τα προβλεπόµενα 


από τους όρους υγιεινής του άρθρου 12 του Π.∆. 305/96 (π.χ. τεχνητός – φυσικός φωτισµός, πόσιµο νερό, µέτρα 


πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης, πρώτες βοήθειες, αποδυτήρια, ντους, νιπτήρες, αποχωρητήρια, χώροι ανάπαυ-


σης). 


29.3  Ο ανάδοχος πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση στα εργοτάξια όλων των στοιχείων που απαιτούνται από το 


Νόµο, για την εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 


εργασιών σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος του Σ.Α.Υ. 


29.4  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµπληρώνει και να τηρεί τα οριζόµενα στο Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. κατά τα 


στάδια  κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε την εγκύκλιο 3/5-2-2003 του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. Σύµφωνα µε την 


απόφαση Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ οικ / 889/27-11-2002, επιβάλλεται η αναγραφή στην Ειδική Συγ-


γραφή Υποχρεώσεων κάθε δηµοσίου έργου όλων των υποχρεώσεων του αναδόχου που προκύπτουν  από την 


ισχύουσα νοµοθεσία σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων, κατά την εκτέλεση του έργου. Οι υπο-


χρεώσεις αυτές υπενθυµίζονται, καταγράφονται και εντάσσονται στο πλαίσιο του Συστήµατος Οργάνωσης & 


∆ιαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε.), κατά την εκτέλεση του έργου. 


Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων (Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ.). 


1. Κανονιστικές Απαιτήσεις 


Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους νόµους, διατάγµατα, αστυνο-


µικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται µέσω της Υπηρεσίας, αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία 


των εργαζοµένων. 


2. Σύστηµα Οργάνωσης & ∆ιαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε.) 


Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το (Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε.) στο έργο, ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο 


ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το (Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε.) ορίζονται οι εξής: 


2.1 ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 
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2.2 Ορισµός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού εργασίας. 


Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας αυτών των θεσµών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόµων, τα οποία θα 


παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή θεµάτων ασφάλειας και υγείας, καθώς και του ιατρού 


εργασίας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας, Ν. 1568/85, Π.∆. 17/96: «Ρύθµιση θεµά-


των εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, Υγιεινής – Ασφάλειας κλπ.», Π.∆. 305/96, Π.∆. 294/88: «Ελάχιστος 


χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφά-


λειας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παραγράφου 1 του Ν. 1568/85». Η ανάθεση 


των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της εργασίας, καθώς και του για-


τρού εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του 


Σ.ΕΠ.Ε. Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού 


εργασίας, µετρήσεις, αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του 


εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού κλπ, ο ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε εξωτερικούς συνεργά-


τες ή / και µε ειδικά αδειοδοτηµένη (Π.∆. 95/99 & Π.∆. 17/96) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία 


Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελµατικού Κινδύνου. 


2.3 Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ 


2.4 Οργάνωση υπηρεσιών Α.Υ.Ε. υπεργολάβων 


2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας 


Κατ’ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για:  


αναφορά ατυχήµατος 


διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας 


αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης 


χρήση µέσων ατοµικής προστασίας 


εκπαίδευση προσωπικού 


ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων 


2.6 Κατάρτιση ειδικών µελετών πχ. για βοηθητικές κατασκευές, όπου τέτοια µελέτη προβλέπεται από τη νοµοθεσία 


ή προτείνεται από το Σ.Α.Υ. της µελέτης ή της κατασκευής 


2.7 ∆ιαδικασίες επιθεωρήσεων 


Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισµού, των µεθόδων και 


των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στη νοµοθεσία ή το απαιτούν οι συνθή-


κες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων 


καταστάσεων, που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκµηριώνονται γραπτά. 


2.8 Άλλες προβλέψεις 
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εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο έργο προς το αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. 


κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα Α.Υ.Ε. 


οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζόµενους στο εργοτάξιο. 


πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα Α.Υ.Ε. µε το συντονιστή Α.Υ.Ε. και τους υπεργολάβους, 


παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας. 


2.9 Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ. 


Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέ-


λου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα Α.Υ.Ε. και να συντάξει 


τον τελικό Φ.Α.Υ. 


Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε  Φ.Α.Υ. εµπεριέχονται οι ενδεχό-


µενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φ.Α.Υ. συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την 


ολοκλήρωση του έργου στον ΚτΕ ενηµερωµένος έτσι ώστε να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι ό-


πως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. στον 


ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξή τους αδαπάνως για το ∆ηµόσιο. 


Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 


2.9.1 Γενικά 


είδος έργου και χρήση αυτού 


σύντοµη περιγραφή του έργου 


ακριβής διεύθυνση του έργου 


στοιχεία του κυρίου του έργου 


στοιχεία του υπόχρεου για εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 


2.9.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 


2.9.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας 


2.9.4 Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου 


2.9.5 Καθορισµός των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων 


2.9.6 Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών 


2.9.7 ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών 


2.9.8 Μελέτες κατασκευής, ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι ικριωµά-


των, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων ή επιχωµάτων κλπ και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος 


2.9.9 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονο-


διάγραµµα εκτέλεσης του έργου 
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2.9.10 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίµησης επικινδυνότητας κάθε φά-


σης και υπόφασης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης επικινδυνότητας π.χ. 


Χ= χαµηλή εκτίµηση κινδύνου 


Μ= µέτρια εκτίµηση κινδύνου  


Υ= υψηλή εκτίµηση κινδύνου 


Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψη οι επιπλέον απορρέ-


οντες κίνδυνοι. 


2.9.11 Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν 


2.9.12 Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα για την πρόληψή 


του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 12 του Π.∆. 


305/96) 


Το Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 


2.9.Α Γενικά: 


είδος έργου και χρήση αυτού 


ακριβή διεύθυνση του έργου 


αριθµό αδείας 


στοιχεία του κυρίου του έργου 


στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει το Φ.Α.Υ. 


2.9.Β Στοιχεία από το µητρώο του έργου: 


τεχνική περιγραφή του έργου 


παραδοχές µελέτης 


τα σχέδια «ως κατασκευάσθη» 


2.9.Γ Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 


κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης, 


µετατροπής, καθαρισµού κλπ. 


Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, 


στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού κλπ), στην πυρασφά-


λεια κλπ. 


2.9.∆ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου 


Το ανωτέρω περιλαµβάνει: 
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- Τον Κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν στη χρήση του έργου από τους χρή-


στες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεµηθούν στους χρήστες, ώστε κάθε 


χρήστης να γνωρίζει πώς θα χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει στην περίπτωση έκτακτων γεγονότων. 


- Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες χρήσης του ακίνη-


του και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στη συγκεκριµένη εργολαβία, σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε 


συνθήκες εκτάκτου περιστατικού κλπ. 


- Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του έργου. 


29.5  Κατά την εκτέλεση του έργου, το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του αναδόχου και 


είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεώνεται να παρακολουθεί την ύπαρξη 


και εφαρµογή των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο Φ.Α.Υ. συνοδεύει το έργο καθ’ όλη τη 


διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ. 


29.6  ∆απάνη σύνταξης Σ.Α.Υ & Φ.Α.Υ.: όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργά-


νωση του εργοταξίου και απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί 


από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του. 


29.7  Ο ανάδοχος υποχρεούται δαπάνης του να τοποθετηθούν τα απαιτούµενα σήµατα και πινακίδες σε όλες γενι-


κά τις θέσεις που εκτελούνται εργασίες και να φροντίζει για τη συντήρησή τους. 


29.8  Ο ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά εξ΄ ολοκλήρου ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα οφείλεται 


στη µη λήψη των απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας. Επίσης έχει αποκλειστικά και εξ΄ ολοκλήρου τις ευθύνες του 


εργοδότη για το κατά την εκτέλεση του έργου απασχολούµενο εργατοτεχνικό κλπ. προσωπικό, στην περίπτωση 


που θα συµβεί ατύχηµα σε αυτό. 


29.9  Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αµέσως στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία όλες τις απευθυνόµενες ή 


κοινοποιούµενες σε αυτόν διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών, σχετικά µε µέτρα ελέγχου και ασφάλειας σε 


όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 


29.10  Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό του στο Ι.Κ.Α. και τα κατά κατηγορία εργαζοµέ-


νων Ταµεία Επικουρικής Ασφάλισης. Σε περίπτωση που ο οποιοσδήποτε  εργαζόµενος δεν υπάγεται στις περί 


Ι.Κ.Α. διατάξεις ο ανάδοχος υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισµένη από το Κράτος ασφαλιστική εταιρία. 


 


Άρθρο 30ο: Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 


30.1  Στα γενικά έξοδα και το γενικό όφελος του αναδόχου περιλαµβάνονται και οι τοπογραφικές εργασίες, που θα 


απαιτηθούν για την εφαρµογή της µελέτης, καθώς και οι πιθανές τροποποιήσεις της, σε συνεργασία πάντα µε την 


αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, 
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Άρθρο 31ο: ∆ηµοσιεύσεις – Φύλαξη του εργοταξίου, των υλικών και του έργου –  


Προστασία της βλάστησης 


31.1  Απαγορεύεται αυστηρά στον ανάδοχο να κάνει, χωρίς προηγούµενη έγκριση της επιβλέπουσας το έργο ∆ιεύ-


θυνσης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, οποιαδήποτε ανακοίνωση που να έχει σχέση µε το έργο. 


31.2  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέσει όσους φύλακες απαιτούνται για τη φύλαξη του εργοταξίου, των 


υλικών και του έργου µέχρι την προσωρινή παραλαβή του. 


31.3  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων σε κατάλληλες 


θέσεις και για τη διατήρηση των χώρων εργασίας καθαρών και απαλλαγµένων από άχρηστα υλικά, καθώς επίσης 


και για την αποθήκευση των προϊόντων καθαίρεσης σε ειδικά containers µέχρι την αποµάκρυνσή τους, ώστε να 


µην παρεµποδίζονται η λειτουργία των καταστηµάτων και η κίνηση των διερχοµένων. 


31.4 Ο ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως δένδρα και θά-


µνους που βρίσκονται στην περιοχή του έργου, εφόσον η βλάστηση αυτή δεν παρεµποδίζει την εκτέλεση του 


έργου, κατά την κρίση του εργοδότου. Ο εργολήπτης θα είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δέν-


δρων και θάµνων η οποία θα προκληθεί από κακό χειρισµό των µηχανηµάτων, εναπόθεση υλικών κ.λπ.. 


Άρθρο 32ο: Έκπτωση αναδόχου – ∆ιακοπή εργασιών – ∆ιαλύση της σύµβασης 


32.1  Σύµφωνα µε το άρθρο 61 του N. 3669/08 (Κ∆Ε), εάν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υπο-


χρεώσεις ή δε συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από την 


εργολαβία. Η τήρηση της διαδικασίας και οι συνέπειες για τον ανάδοχο καθορίζονται από τις υπόλοιπες παρα-


γράφους του ιδίου άρθρου. 


32.2  Η διαδικασία και οι συνέπειες της διακοπής εργασιών και διάλυσης της σύµβασης είτε από υπαιτιότητα ανα-


δόχου είτε από υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 62 του N. 3669/08 


(Κ∆Ε). 


 


Άρθρο 33ο: Ενστάσεις – ∆ικαστική επίλυση διαφορών 


33.1  Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας που προσβάλλουν έννοµο συµφέρον του 


αναδόχου χωρεί ένσταση που κατατίθεται στην αρµόδια Υπηρεσία. Οι διατάξεις που διέπουν τα θέµατα των εν-


στάσεων και των αιτήσεων θεραπείας γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 76 του Ν. 3669/08. 


33.2  Η δικαστική επίλυση διαφορών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 3669/08.  


33.3  Η διαιτητική επίλυση διαφορών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 3669/08. 
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Άρθρο 34ο: Ασφαλίσεις για ατυχήµατα – Ασφάλιση έργου 


34.1  Κάθε έργο ασφαλίζεται ως προς τις υλικές ζηµιές και απώλειες και τις αστικές ευθύνες για σωµατικές βλάβες 


και απώλειες ή ζηµιές περιουσίας τρίτων, όπως ορίζεται: 


Ασφάλιση έργου έναντι οποιασδήποτε απώλειας, υλικής ζηµιάς ή καταστροφής µερικής ή ολικής κατά τις περιό-


δους εκτέλεσης και συντήρησης του έργου. 


Ασφάλιση αστικής ευθύνης για σωµατική βλάβη ή θάνατο και για συνεπακόλουθες ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη ή 


και ασθένεια τρίτων και για απώλεια ή ζηµιά περιουσίας που ανήκει σε τρίτους κατά τις περιόδους εκτέλεσης και 


συντήρησης του έργου. 


Ασφάλιση διασταυρούµενης αστικής ευθύνης των συντελεστών του έργου έναντι αλλήλων για υλικές ζηµιές σε 


περιουσιακά στοιχεία και για σωµατικές βλάβες σε περιόδους εκτέλεσης του έργου. 


Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου εργοταξιακών εγκαταστάσεων και µηχανικού εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί 


για την κατασκευή του έργου. 


Ασφάλιση υφιστάµενης ακίνητης περιουσίας του κυρίου του έργου έναντι υλικών ζηµιών κατά την περίοδο εκτέλε-


σης του έργου που οφείλονται στην κατασκευή του έργου. 


Ασφάλιση της εργοδοτικής ευθύνης του αναδόχου έναντι του απασχολούµενου προσωπικού κατά τις περιόδους 


εκτέλεσης και συντήρησης του έργου. 


34.2  Τα ελάχιστα όρια κάλυψης της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων θα πρέπει να είναι σωµατικές βλάβες ή θάνα-


τος 200.000 € / άτοµο, 1.000.000 € / περιστατικό (οµαδικό ατύχηµα) και υλικές ζηµιές (θετικές και αποθετικές) 


300.000 € / περιστατικό. Το ανώτατο αθροιστικό όριο για όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης θα είναι τουλάχι-


στον το ποσό των 1.200.000 € διπλασιαζόµενο στις περιπτώσεις έργων προϋπολογισµού πάνω από το ποσό των 


15.000.000€. Τα ανωτέρω όρια µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση του υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και 


του υπουργού Ανάπτυξης. 


34.3  Tο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στον Κύριο του Έργου το αργότερο εντός 


τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης του έργου µαζί µε την απόδειξη πληρωµής της πρώτης δό-


σης των ασφαλίστρων. 


 


Άρθρο 35ο: Ειδικοί όροι εκτελέσεως του έργου 


35.1  ∆ε θα πραγµατοποιούνται οχλούσες εργασίες κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 


35.2  Κατά τις εργασίες καθαιρέσεων θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή διαρ-


ροής σκόνης σε άλλους πλην του εργοταξίου χώρους. 


35.3  Κατά τις εργασίες απόρριψης υλικών και φορτοεκφορτώσεων ο εργολάβος οφείλει να εξασφαλίζει την απρό-


σκοπτη κίνηση πεζών και τροχοφόρων και να την ρυθµίζει µε υπαλλήλους του και κατάλληλες πινακίδες.  
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35.4  Απαγορεύεται η ρίψη υλικών από ψηλά, εκτός εάν υπάρχει επιτηρητής που θα φροντίζει να φράσσεται ο επι-


κίνδυνος χώρος, να προσέχει µην πλησιάσει κανείς και να κανονίζει πότε θα αρχίσει ή ρίψη, άρθρο 90, του Π.∆. 


1073/81. 


35.5  Τα υλικά αποξηλώσεων θα αποµακρύνονται από τον χώρο του έργου, µε ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, 


χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωσή του. Τα υλικά αποξήλωσης που κριθούν - από τον επιβλέποντα - επαναχρησι-


µοποιήσιµα θα παραδίδονται στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης. 


35.6  Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασίας υπερωριακής ή κατά τις αργίες σύµφωνα µε αυτά που ορίζει ο Νόµος. Σε 


περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αµοιβή. Κατά την εκτέλεση 


µιας τέτοιας εργασίας ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να τηρεί όλους του Νόµους και Κανονισµούς που αναφέρονται 


στην εκτέλεση της παραπάνω εργασίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιεί έγγραφα πριν από είκοσι 


τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον τον επιβλέποντα µηχανικό για την πρόθεσή του να δουλέψει υπερωριακά ή σε 


ηµέρες αργίας. 


35.7  Αµέσως µετά την έναρξη των εργασιών και σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση 


να επισηµάνει το εργοτάξιο και να τοποθετήσει ιδιαίτερη σήµανση ακόµη και φωτεινή και προστατευτικό περί-


φραγµα στα επικίνδυνα σηµεία του έργου. 


35.8  Οι εργασίες εκσκαφών σε θέσεις που υπάρχουν εγκαταστάσεις εναέριων ή υπογείων δικτύων (φυσικό αέριο) 


γενικά, πρέπει να εκτελούνται µε τη µεγαλύτερη προσοχή για να αποφευχθούν ζηµίες ή ατυχήµατα, για τα οποία ο 


ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος πρέπει να µεριµνήσει µε δαπάνες του 


και ερχόµενος σε επαφή µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες και Οργανισµούς να εφοδιαστεί µε τα απαραίτητα διαγράµµα-


τα και τα σχετικά στοιχεία για να προχωρήσει, παρόντων και αρµοδίων υπηρεσιακών παραγόντων, σε 


δοκιµαστική εκσκαφή για την επισήµανση των αγωγών των δικτύων και σε συνέχεια στην αποκάλυψή τους, όπου 


απαιτείται αναδιάταξή τους. 


35.9  Κατά την κρίση της επιβλέπουσας το έργο ∆/νσης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης ο ανάδοχος υποχρεώνεται µε 


δαπάνες του να τοποθετήσει πινακίδα διαφηµιστική που θα αναφέρει τον τίτλο του έργου, το όνοµα του Κυρίου του 


Έργου, των συνεργατών του, το όνοµα του Αναδόχου, των µελετητών και των συνεργατών του. Οι  διαφηµιστικές 


επεξηγηµατικές πινακίδες σχεδιάζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επίβλεψης. 


Οι δαπάνες για την κατασκευή και τοποθέτηση των πινακίδων θεωρούνται ανηγµένες στο Τιµολόγιο της µελέτης. 


Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας για την τοποθέτηση των πινακίδων. 


35.10  Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του 


έργου, ο ανάδοχος πρέπει προηγούµενα να συνεννοείται µε τα αρµόδια τµήµατα της Αστυνοµίας (Τροχαίας κίνη-


σης) καθώς και τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 


35.11 Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών τον απαραίτητο εξει-
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δικευµένο εξοπλισµό.  


35.12 Από τµήµα της πλατείας διέρχεται δίκτυο υψηλής τάσης της ∆ΕΗ, οπότε οι εργασίες στο χώρο αυτό 


θα γίνουν παρουσία αρµόδιου κλιµακίου της ∆ΕΗ µετά από έγκαιρη ενηµέρωση. Οι εργασίες διάνοιξης χάν-


δακα πλησίον των καλωδίων υπό τάση θα πρέπει να γίνουν χειρωνακτικά (απαγορεύεται η χρήση µηχανικών 


εκσκαφέων). Η ελάχιστη απόσταση διέλευσης σωλήνων  από τα καλώδια υψηλής τάσης της ∆ΕΗ θα πρέπει να 


είναι: α) στις διασταυρώσεις µε αγωγούς  80cm πάνω από τον άξονα όδευσης των καλωδίων και 40cm κάτω από 


αυτόν, β) στην παράλληλη όδευση 60cm από τον άξονα των καλωδίων. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για οποια-


δήποτε φθορά ή ατύχηµα προκύψει κατά την εκσκαφή.  


35.13 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει ανταλλακτικά επιλογής της  Υπηρεσία από τα παιχνίδια της παιδι-


κής χαράς σε ποσοστό 10% της αξίας τους. Η εργασία αυτή θα αποζηµιωθεί απολογιστικά. 


35.14 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας της παιδικής χαράς. 


 


Άρθρο 36ο: ∆ιάφορα θέµατα 


36.1  Η υπό του αναδόχου υποβολή προσφοράς και υπογραφή της Σύµβασης Εργολαβίας υπέχει την έννοια της 


ρητής και ανεπιφύλακτης δήλωσης ότι παραιτείται κάθε δικαιώµατος του από το Άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα 


για µερική ή ολική λύση της Σύµβασης ή τροποποίηση των υποχρεώσεων, που ανέλαβε µε αυτήν, σε περίπτωση 


έκτακτης ή απρόβλεπτης µεταβολής των περιστατικών στα οποία στηρίχθηκε, ακόµα και εάν από την µεταβολή 


αυτή, ή εκτέλεση του έργου έγινε τυχόν επαχθής για τον ανάδοχο. 


36.2  Όλα τα Συµβατικά Στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του εργοδότη και για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται η χρησι-


µοποίησή τους από οποιονδήποτε λάβει µέρος στο διαγωνισµό ή από τον ανάδοχο σε οποιοδήποτε άλλο έργο. 


Θεσσαλονίκη, ____________ 


Οι Συντάξαντες 


 


 


 


Κλ. Αρβανιτίδου 


Η Προϊσταµένη του Τµήµατος  


Αρχιτεκτονικών Μελετών 


 


 


Σµ. Θεοδωρίδου 


Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Μελε-


τών Αρχιτεκτονικών Έργων 


 


 


Κ. Μπελιµπασάκης 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Αριθµός Μελέτης :  Α24/2007 Εργο : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΟΥ∆Η


ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


Μερική ∆απάνη Ολική ∆απάνη


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


Σύνολο Οικοδοµικών Εργασιών 503.432,32


Σύνολο  Εργασιών ∆ικτύου 89.463,89


Σύνολο Εργασιών Πρασίνου 46.224,50


Αθροισµα 639.120,71


Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 115.041,73


Αθροισµα 754.162,44


Απρόβλεπτα 15,00% 113.124,37


Αθροισµα 867.286,81


Απολογιστικά 14.000,00


ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 18,00% 2.520,00


Αθροισµα 883.806,81


Αναθεώρηση 2.372,06


ΦΠΑ 23,00% 203.821,14


Γενικό Σύνολο 1.090.000,00


Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Ο Προϊσταµένος της ∆ιεύθυνσης


Η Συντάξασα Αρχιτεκτονικών Μελετών Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων


Κλειώ Αρβανιτίδου Σµαρώ Θεοδωρίδου Κων/νος Μπελιµπασάκης


∆απάνη (Ευρώ)
Είδος Εργασιών








∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


Αριθµός Μελέτης :  Α24_2007


∆ήµος  : Θεσσαλονίκης


Εργο : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΟΥ∆Η


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


Ολική
∆απάνη


Μερική
∆απάνη


Ποσότητα


Κωδικός
Αναθεώρησης


Μον.
Mετρ.Είδος ΕργασιώνΑΑ A.T.


∆απάνη (Ευρώ)


1 2 4 5 6 7 8 9 10


Κωδικός
Αρθρου


Τιµή
Μονάδας
(Ευρώ)


3


1. Οικοδοµικές Εργασίες


1.1. Χωµατουργικά, καθαιρέσεις


1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες-ηµιβραχώδες για την
δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων,
χωρίς την καθαρή µεταφορά των
προϊόντων εκσκαφής


73 4,10 299,30ΟΙΚ 2112 m31ΝΑΟΙΚ Α\20.02


2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε
χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς την
καθαρή µεταφορά των προϊόντων
εκσκαφής σε εδάφη
γαιώδη-ηµιβραχώδη


188 6,70 1.259,60ΟΙΚ 2124 m32ΝΑΟΙΚ
Α\20.05.01


3 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών,
εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων


261 6,00 1.566,00ΟΙΚ 2162 m33ΝΑΟΙΚ Α\20.10


4 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων
εκσκαφών µε µηχανικά µέσα


98 1,40 137,20ΟΙΚ 2171 m34ΝΑΟΙΚ Α\20.30


5 Καθαρή µεταφορά προϊόντων
εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε
αυτοκίνητο


2.430 0,50 1.215,00ΟΙΚ 2180 m3.km5ΝΑΟΙΚ Α\20.42


6 Καθαίρεση πλακοστρώσεων
δαπέδων παντός τύπου και
οιουδήποτε πάχους χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών


1.620 4,80 7.776,00ΟΙΚ 2236 m26ΝΑΟΙΚ
Α\22.20.01


7 Καθαίρεση ξύλινου Στεγάστρου στην
Πλατεία Καούδη


1 100,00 100,00ΟΙΚ 5276
40%


ΟΙΚ 2227
30%


ΟΙΚ 2180
30%


τεµ7ΝΑΟΙΚ
Θ\22.51.01


8 Καθαίρεση ξύλινου Πλαισίου µε
κούνιες στην Πλατεία Καούδη


1 62,00 62,00ΟΙΚ 5276
40%


ΟΙΚ 2227
30%


ΟΙΚ 2180
30%


τεµ8ΝΑΟΙΚ
Θ\22.51.02


9 Αποξήλωση και απόρριψη
καθιστικών (παγκάκι)


12 32,67 392,04ΟΙΚ 2275 τεµ9ΝΑΟΙΚ
Θ\22.65.02


10 Αποξήλωση µεταλλικών
αποτρεπτικών εµποδίων


80 6,13 490,40ΟΙΚ 2275 τεµ10ΝΑΟΙΚ
Θ\22.65.04


11 Αποξήλωση, αποθήκευση και
επανατοποθέτηση ιστών οδικής
σήµανσης


15 6,94 104,10ΟΙΚ 2275 τεµ11ΝΑΟΙΚ
Θ\22.65.05


12 Αποξήλωση, αποθήκευση και
επανατοποθέτηση καλαθιών
απορριµµάτων και
γραµµατοκιβωτίων ΕΛΤΑ


20 5,11 102,20ΟΙΚ 2275 τεµ12ΝΑΟΙΚ
Θ\22.65.06


13 Αποξήλωση άνευ προσοχής
οργάνων παιδικής χαράς


1 32,67 32,67ΟΙΚ 2275
50%


ΟΙΚ 2180
30%


ΟΙΚ 2227
20%


τεµ13ΝΑΟΙΚ
Θ\22.65.11


14 Γενικές εκσκαφές οποιουδήποτε
βάθους σε έδαφος
γαιώδες-ηµιβραχώδες για την
δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, µε
την καθαρή µεταφορά των
προϊόντων εκσκαφής


885 25,50 22.567,50ΟΙΚ 2112 m314ΝΑΟΙΚ
Θ\Α20.02.03


Σε µεταφορά 36.104,01  
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Από µεταφορά 36.104,01  


Σελίδα 2ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


15 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων
χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων,
µε την καθαρή µεταφορά των
προϊόντων εκσκαφής


141 36,30 5.118,30ΟΙΚ 2122
60%


ΟΙΚ 2171  5%
ΟΙΚ 2180


35%


m315ΝΑΟΙΚ
Θ\Α20.04.01.01


16 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε
χρήση µηχανικών µέσων, σε εδάφη
γαιώδη - ηµιβραχώδη, µε την
καθαρή µεταφορά των προϊόντων
εκσκαφής


93 28,10 2.613,30ΟΙΚ 2124 m316ΝΑΟΙΚ
Θ\Α20.05.01.02


17 Επιχώσεις εξυγιαντικής στρώσης
αµµοχαλικώδους σύστασης


25 26,59 664,75ΟΙΚ 2162 m317ΝΑΟΙΚ
Θ\Α20.20.2


18 Καθαίρεση δαπέδων επί εδάφους
από οπλισµένο σκυρόδεµα


130 36,00 4.680,00ΟΙΚ 2227 m318ΝΑΟ∆Ο
Θ\Α12.02


19 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών
από οπλισµένο σκυρόδεµα


85 41,94 3.564,90ΟΙΚ 2227 m319ΝΑΟ∆Ο
Θ\Α12.04


20 Γεωύφασµα διαχωρισµού υλικών 744 1,90 1.413,60ΟΙΚ 7914 m220ΝΑΟ∆Ο ∆\Β64.2


21 Κοπή ασφαλτ/δέµατος 1.263 0,99 1.250,37ΟΙΚ 2269Α m21ΝΑΟ∆Ο ∆\∆01


22 Εκσκαφή-φρεζάρισµα ασφαλτικού
οδοστρώµατος,  βάθους έως 6 εκ.


2.800 1,48 4.144,00Ο∆ΟΝ 1132 m222ΝΑΟ∆Ο ∆\∆02.2


23 Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού
πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)


387 17,35 6.714,45Ο∆ΟΝ 3211.Β m323ΝΑΟ∆Ο
Θ\∆Γ02.1


24 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων
ή µή


1.063 3,20 3.401,60Υ∆Ρ 6808 m24ΝΑΥ∆Ρ Α\4.05


69.669,28 69.669,28Σύνολο 1.1. Χωµατουργικά, καθαιρέσεις


1.2. Σκυροδέµατα


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


76 120,00 9.120,00ΟΙΚ 3215 m325ΝΑΟΙΚ
Α\32.01.05


2 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου,
διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή
πυργογερανού για κατασκευές από
σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15


456 99,30 45.280,80ΟΙΚ 3213 m326ΝΑΟΙΚ
Α\32.01.03


3 Καµπύλοι ξυλότυποι απλής
καµπυλότητας


515 39,80 20.497,00ΟΙΚ 3821 m227ΝΑΟΙΚ Α\38.04


4 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών 579 17,30 10.016,70ΟΙΚ 3811 m228ΝΑΟΙΚ Α\38.02


5 Ξυλότυποι συνήθων χυτών
κατασκευών


626 15,30 9.577,80ΟΙΚ 3816 m229ΝΑΟΙΚ Α\38.03


6 Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων 322 19,60 6.311,20ΟΙΚ 3841 m230ΝΑΟΙΚ Α\38.13


7 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος
κατηγορίας B500C (S500s)


15.810 1,20 18.972,00ΟΙΚ 3873 kg31ΝΑΟΙΚ
Α\38.20.02


8 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος
δοµικά πλέγµατα B500C (S500s)


6.107 1,10 6.717,70ΟΙΚ 3873 kg32ΝΑΟΙΚ
Α\38.20.03


9 Αποστάτες σιδηροπλισµού
σκυροδεµάτων


881 1,80 1.585,80ΟΙΚ 3873 m233ΝΑΟΙΚ Α\38.45


10 Στεγανωτικό µάζης σκυροδέµατος 37 1,40 51,80ΟΙΚ 7921 kg34ΝΑΟΙΚ Α\79.21


11 Πλαστικές ίνες σκυροδεµάτων 122 10,60 1.293,20ΟΙΚ 7923 kg35ΝΑΟΙΚ Α\79.24


12 Προκατασκευασµένο κουρµπαριστό
κράσπεδο κήπου διατοµής
0,06x0,25m


130 3,85 500,50Ο∆ΟΝ 2921 m36ΝΑΟ∆Ο
Θ\∆Β51.3


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


40 113,00 4.520,00ΟΙΚ 3214 m337ΝΑΟΙΚ
Α\32.01.04


134.444,50 134.444,50Σύνολο 1.2. Σκυροδέµατα


1.3. Επενδύσεις, επιστρώσεις


Σε µεταφορά  204.113,78
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Από µεταφορά  204.113,78


Σελίδα 3ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


1 ∆ιακοσµητικές εµφανείς δροµικές
πλινθοδοµές


153 109,00 16.677,00ΟΙΚ 4622.1 m238ΝΑΟΙΚ Α\48.50


2 Στέψη καθιστικών µε διακοσµητικούς
συµπαγείς οπτοπλίνθους
διαστάσεων 20x10x5 cm


30 83,40 2.502,00ΟΙΚ 4622.1 m239ΝΑΟΙΚ
Θ\48.50.02


3 Στέψη καθιστικών µε διακοσµητικούς
συµπαγείς οπτοπλίνθους
διαστάσεων 24x12x5 cm


62 83,40 5.170,80ΟΙΚ 4622.1 m240ΝΑΟΙΚ
Θ\Α48.50.03


4 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων)
µε µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά
σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους
άνω των 20 cm


27 88,70 2.394,90ΟΙΚ 7526 m241ΝΑΟΙΚ
Α\75.21.04


5 Μπιζωτάρισµα ακµών µαρµαρίνων
πλακών


420 3,40 1.428,00ΟΙΚ 7422 µµ42ΝΑΟΙΚ Α\74.22


6 Προσαύξηση τιµής τοίχων καµπύλης
κάτοψης


27 4,10 110,70ΟΙΚ 4713 m243ΝΑΟΙΚ Α\47.25


7 Επιστρώσεις δαπέδων µε
ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου,
σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού,
πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5
τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο


37 126,00 4.662,00ΟΙΚ 7461 m244ΝΑΟΙΚ
Α\74.30.13


8 Επιστρώσεις δαπέδων και
περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα ή µε
τσιµεντοασβεστοκονίαµα σε δύο
στρώσεις, πάχους 2,0 cm


30 14,70 441,00ΟΙΚ 7337 m245ΝΑΟΙΚ
Α\73.37.01


9 Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο 50 8,10 405,00ΟΙΚ 7912 m246ΝΑΟΙΚ Α\79.09


10 Στεγανωτικές επιστρώσεις µε
τσιµεντοειδή υλικά


75 8,10 607,50ΟΙΚ 7903 kg47ΝΑΟΙΚ Α\79.08


11 Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου,
πλευράς άνω των 30 cm


1.229 19,90 24.457,10ΟΙΚ 7316 m248ΝΑΟΙΚ
Α\73.16.02


12 Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου σε
λωρίδες για την όδευση τυφλών


179 22,89 4.097,31ΟΙΚ 7316 m249ΝΑΟΙΚ
Θ\Α73.16.03


13 ∆ενδροδόχος από ελαστικό
πορώδες υλικό


5 84,00 420,00ΟΙΚ 7396 τεµ50ΝΑΟΙΚ
Θ\73.75.07


14 Βαφή και εγχάραξη διακοσµητικού
ασφαλτοµίγµατος πάχους 50mm


974 46,00 44.804,00ΝΑΟΙΚ 73.16 m251ΝΑΟΙΚ Θ\78.98


15 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 2.111 0,42 886,62Ο∆ΟΝ 4120 m252ΝΑΟ∆Ο ∆\∆04


16 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας
πάχους 0,05m (Π.Τ.Π. Α265), µε
χρήση κοινής ασφάλτου &
βελτιωτικού υλικού Γκιλσονίτη.


2.111 7,25 15.304,75Ο∆ΟΝ 4521Β m253ΝΑΟ∆Ο
Θ\∆∆08.2


17 Τελική ∆ιαγράµµιση Οδοστρώµατος
µε υλικό υψηλής αντοχής και
αντανακλαστικότητας


83 6,62 549,46ΟΙΚ 7788 m254ΝΑΟ∆Ο ∆\Ε17.2


18 Κατώφλια και περιζώµατα
(µπορντούρες) επιστρώσεων από
µάρµαρο, σκληρό έως εξαιρετικά
σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους
11 - 30 cm


3,5 120,00 420,00ΟΙΚ 7508 m255ΝΑΟΙΚ
Α\75.01.04


19 Πλακίδια ασφαλείας για παιδική
χαρά από ανακυκλωµένο ελαστικό
διαστάσεων 500x500x40mm, για
ύψος πτώσης 1300mm


164 45,00 7.380,00ΟΙΚ 7396 m256ΝΑΟΙΚ
Θ\Α73.75.4


20 Ελαστικά αντικραδασµικά πλακίδια
ασφαλείας οποιουδήποτε χρώµατος
διαστάσεων 50Χ50Χ5.5cm


106 76,00 8.056,00ΟΙΚ 7396 m257ΝΑΟΙΚ
Θ\73.75.10


21 Επιστρώσεις δαπέδων µε
τσιµεντένιους κυβολίθους
διαστάσεων 20x10x6cm


19 25,32 481,08ΟΙΚ 7452 m258ΝΑΟΙΚ
Θ\Α73.17.07


22 Επιστρώσεις δαπέδων µε
τσιµεντένιους κυβολίθους
διαστάσεων 10x10x6cm


543 25,32 13.748,76ΟΙΚ 7452 m259ΝΑΟΙΚ
Θ\Α73.17.06


23 Επιστρώσεις µε πλάκες
πεζοδροµίου µε όψη πέτρας


132 20,41 2.694,12ΟΙΚ 7316 m260ΝΑΟΙΚ
Θ\Α73.16.09


Σε µεταφορά 157.698,10 204.113,78
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24 Επιστρώσεις δαπέδων µε πλάκες
διαστάσεων 60x120x1,30cm από
γρανίτη έντονων χρωµοσκιάσεων
(ανθρακί-ασηµί-καφέ)


22 146,40 3.220,80ΟΙΚ 7564 m261ΝΑΟΙΚ
Θ\Α75.68.1


25 Επενδύσεις όψεων µε πλάκες
διαστάσεων 60x120x1,30cm από
γρανίτη έντονων χρωµοσκιάσεων
(ανθρακί-ασηµί-καφέ)


42 155,60 6.535,20ΟΙΚ 7564 m262ΝΑΟΙΚ
Θ\Α75.69.1


26 Ελαστικά αντικραδασµικά πλακίδια
ασφαλείας οποιουδήποτε χρώµατος
διαστάσεων 50Χ50Χ9cm


42 110,00 4.620,00ΟΙΚ 7396 m263ΝΑΟΙΚ
Θ\73.75.11


27 Χυτό δάπεδο από έγχρωµο
διακοσµητικό σκυρόδεµα κατηγορίας
C20/25 πάχους 12cm


744 33,80 25.147,20ΟΙΚ 3215 m264ΝΑΟΙΚ
Θ\Α32.02.07


197.221,30 197.221,30Σύνολο 1.3. Επενδύσεις, επιστρώσεις


1.4. Κατασκευές ξύλινες ή µεταλλικές


1 Ξυλεία Irocco καθιστικού 0,9 2.000,00 1.800,00ΟΙΚ 5276 m365ΝΑΟΙΚ
Θ\52.03.02


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


1.265 2,80 3.542,00ΟΙΚ 6104 kg66ΝΑΟΙΚ Α\61.05


3 Θερµό γαλβάνισµα χαλυβδίνων
στοιχείων


1.265 0,40 506,00ΟΙΚ 7740 kg67ΝΑΟΙΚ Α\77.33


4 Κιγκλιδώµατα από ανοξείδωτο
χάλυβα οποιουδήποτε σχεδίου


181 9,20 1.665,20ΟΙΚ 6418 kg68ΝΑΟΙΚ
Θ\Α64.17.1


5 Παγκάκι µε πλάτη διαστάσεων
1950x650mm από ξυλεία αρκτικού
κύκλου και µεταλλικό σκελετό


22 400,00 8.800,00ΟΙΚ 5621 τεµ69ΝΑΟΙΚ
Θ\57.06.12


6 Παγκάκι χωρίς πλάτη διαστάσεων
1950x500mm από ξυλεία αρκτικού
κύκλου και µεταλλικό σκελετό


10 240,00 2.400,00ΟΙΚ 5621 τεµ70ΝΑΟΙΚ
Θ\57.06.13


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


1.094 4,60 5.032,40ΟΙΚ 6401 kg71ΝΑΟΙΚ
Α\64.01.01


8 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από
ευθύγραµµες ράβδους


98 5,20 509,60ΟΙΚ 6221 kg72ΝΑΟΙΚ Α\62.21


9 Μεταλλικό αποτρεπικό εµπόδιο µε
το βυζαντινό έµβληµα της
Θεσσαλονίκης


50 42,00 2.100,00ΟΙΚ 6401 τεµ73ΝΑΟΙΚ
Θ\Α64.01.01.4


10 Σταντ ποδηλάτων ελικοειδούς
µορφής συνολικού µήκους 8m


1 834,60 834,60ΟΙΚ 6403 τεµ74ΝΑΟΙΚ
Θ\Α64.03.1


27.189,80 27.189,80Σύνολο 1.4. Κατασκευές ξύλινες ή µεταλλικές


1.5. Λοιπά, τελειώµατα


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


117 7,00 819,00ΟΙΚ 7755 m275ΝΑΟΙΚ Α\77.55


2 Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων
αρµών διαστολής µε ελαστοµερές
ασφαλτικό υλικό


8 3,40 27,20ΟΙΚ 7935 µµ76ΝΑΟΙΚ Α\79.35


3 Αρµοκάλυπτρα, αρµών εύρους 50
mm


8 39,80 318,40ΟΙΚ 7246 µµ77ΝΑΟΙΚ
Α\72.47.01


4 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος
µε εποξειδικά υλικά κατάλληλα για
πόσιµο νερό


49 7,00 343,00ΟΙΚ 7903 kg78ΝΑΟΙΚ Α\79.06


5 Βυθιζόµενος κάδος απορριµµάτων 4 3.230,76 12.923,04ΟΙΚ 5619 τεµ79ΝΑΟΙΚ
Θ\Β80.01.02


6 Πινακίδα HPL εγχάρακτη
διαστάσεων 1,10x0,80m


1 314,00 314,00ΟΙΚ 7396 τεµ80ΝΑΟΙΚ
Θ\Α55.34.2


7 Κούνια παιδιών διθέσια µεταλλική 1 990,00 990,00ΟΙΚ 5619 τεµ81ΝΑΟΙΚ
Θ\57.01.04


Σε µεταφορά 15.734,64 428.524,88
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8 Κούνια νηπίων ξύλινη 2θέσια 1 990,00 990,00ΟΙΚ 5512 τεµ.82ΝΑΟΙΚ
Θ\57.01.11


9 Τραµπάλα ελατηρίου µε δελφίνια
(HPL)


1 1.500,00 1.500,00ΟΙΚ 5512 τεµ83ΝΑΟΙΚ
Θ\57.02.13


10 Αυτοκινητάκι ελατήριο 1 550,00 550,00ΟΙΚ 5619 τεµ84ΝΑΟΙΚ
Θ\57.03.13


11 Πολυπαίχνιδο νηπίων ενδεικτικών
διαστάσεων 2850x2680x1840mm


1 7.500,00 7.500,00ΟΙΚ 5512 τεµ.85ΝΑΟΙΚ
Θ\57.04.30


12 Όργανο άθλησης & παιχνιδιού
ενδεικτικών διαστάσεων
2700x2790x2650mm


1 19.000,00 19.000,00ΟΙΚ 5512 τεµ86ΝΑΟΙΚ
Θ\57.04.31


13 Όργανο άθλησης & παιχνιδιού
ενδεικτικών διαστάσεων
3690x2490x2720mm


1 24.000,00 24.000,00ΟΙΚ 5512 τεµ87ΝΑΟΙΚ
Θ\57.04.32


14 Αντιγραφιστικές
επαλείψεις(antigraffiti) µόνιµης
προστασίας, ενός ή δύο  συστατικών
πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως
σιλικόνης.


484 5,20 2.516,80ΟΙΚ 7744 m288ΝΑΟΙΚ Α\77.95


15 Πλαστικός διακοσµητικός κάδος
απορριµµάτων


2 583,00 1.166,00ΟΙΚ 5619 τεµ89ΝΑΟΙΚ
Θ\80.01.01


16 Μεταλλικός κάδος συλλογής
περιττωµάτων σκύλου


1 350,00 350,00ΟΙΚ 6122 τεµ90ΝΑΟΙΚ
Θ\80.01.02


17 ∆ιπλός κάδος ανακύκλωσης 1 1.600,00 1.600,00ΟΙΚ 5619 τεµ91ΝΑΟΙΚ
Θ\80.01.03


74.907,44 74.907,44Σύνολο 1.5. Λοιπά, τελειώµατα


503.432,32Σύνολο 1. Οικοδοµικές Εργασίες


2. ∆ίκτυα


2.1. ∆ίκτυο Ισχυρών Ρευµάτων


1 Κωνικός κυκλικός σιδηροιστός
φωτισµού ύψους 5000mm µε
διαιρετή ποδιά αλουµινίου


19 453,46 8.615,74ΗΛΜ 101 τεµ92ΑΤΗΕ Θ\9064


2 ∆ιάστρωση και εγκιβωτισµός
σωλήνων µε άµµο ποταµού.


70,65 12,44 878,89Υ∆Ρ 6069 m393ΝΑΥ∆Ρ Θ\5.07.2


3 Φωτιστικό σφηνοειδούς µορφής επί
κορυφής ιστού.


19 647,64 12.305,16ΗΛΜ 101 τεµ94ΑΤΗΕ Θ\9065


4 Θεµέλιο ιστού φωτισµού από
σκυρόδεµα C20/25, διαστάσεων
1,20x1,20x090m


19 415,00 7.885,00ΟΙΚ 3215 τεµ95ΝΑΟΙΚ
Θ\Α32.01.05.1


5 Ακροκιβώτιο ιστού µονού βραχίονα 19 44,99 854,81ΗΛΜ 104 τεµ96ΑΤΗΕ Θ\9335.1


6 Φωτιστικό  χωνευτής τοποθέτησης 16 157,73 2.523,68ΗΛΜ 101 τεµ97ΑΤΗΕ Θ\9066


7 Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων,
από πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας (HDPE), διπλού
δοµηµένου τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 50086, µε ενσωµατωµένη
µούφα. Με σωλήνες σε κουλούρες,
µε ενσωµατωµένη ατσάλινα και
µούφα, µε τυποποίηση ονοµαστικής
διαµέτρου σωλήνων (DN) κατά την
εξωτερική διάµετρο [DN/OD],
θλιπτικής αντοχής > =450 Ν κατά την
πρότυπη δοκιµή που καθορίζεται
στο ΕΛΟΤ ΕΝ 50086. Σωληνώσεις
DN/OD 110 mm


675 2,10 1.417,50Υ∆Ρ 6711.1 m98ΝΑΥ∆Ρ
Α\12.36.01.06


Σε µεταφορά 34.480,78 503.432,32
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8 Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων,
από πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας (HDPE), διπλού
δοµηµένου τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 50086, µε ενσωµατωµένη
µούφα. Με σωλήνες σε κουλούρες,
µε ενσωµατωµένη ατσάλινα και
µούφα, µε τυποποίηση ονοµαστικής
διαµέτρου σωλήνων (DN) κατά την
εξωτερική διάµετρο [DN/OD],
θλιπτικής αντοχής > =450 Ν κατά την
πρότυπη δοκιµή που καθορίζεται
στο ΕΛΟΤ ΕΝ 50086. Σωληνώσεις
DN/OD 40 mm


70,4 0,65 45,76Υ∆Ρ 6711.1 m99ΝΑΥ∆Ρ
Α\12.36.01.01


9 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος
διέλευσης καλωδίων


31,9 22,00 701,80ΗΛΜ 5 m100ΝΑΟ∆Ο Α\Β59


10 Φρεάτιο επισκέψεως 0,40χ0,40 m,
πάχους 10 cm από σκυρόδεµα, µε
χυτοσιδηρούν κάλυµµα (µεσαίου
τύπου)


27 107,97 2.915,19ΗΛΜ 10 τεµ101ΑΤΗΕ Θ\9307.4


11 Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ
τετραπολικό ∆ιατοµής 4 Χ 10mm2


640 14,27 9.132,80ΗΛΜ 102 m102ΑΤΗΕ 9337.3.4


12 Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ
διπολικό ∆ιατοµής 2 Χ 2,5mm2


400 6,39 2.556,00ΗΛΜ 102 m103ΑΤΗΕ 9337.1.1


13 Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος
διατοµής 1,5 mm2


380 1,30 494,00ΗΛΜ 44 m198ΑΤΗΕ 8751.1.2


14 Αγωγός γυµνός χάλκινος
πολύκλωνος ∆ιατοµής 25mm2


342,5 6,70 2.294,75ΗΛΜ 45 m104ΑΤΗΕ 9340.3


15 Αγωγός γυµνός χάλκινος
Μονόκλωνος διατοµής 6mm2


46 2,27 104,42ΗΛΜ 45 m105ΑΤΗΕ 8757.1.3


16 Ηλεκτρόδιο γειώσεως επιχαλκωµένο
πάχους 250µm.


6 28,49 170,94ΗΛΜ 45 τεµ106ΑΤΗΕ Θ\9342.2


17 Πλάκα γειώσεως από ηλεκτρολυτικό
χαλκό


3 168,60 505,80ΗΛΜ 45 τεµ107ΑΤΗΕ 9341.2


18 Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων 605 2,03 1.228,15ΚΤΙΡ 1380 kg108ΚΤΙΡ 1380


19 Θεµέλιο pillar από σκυρόδεµα
C20/25, διαστάσεων 0,45x1,10x1,10
(βάθος) m


1 229,00 229,00ΟΙΚ 3215 τεµ109ΝΑΟΙΚ
Θ\Α32.01.05.2


20 Θεµέλιο pillar από σκυρόδεµα
C20/25, διαστάσεων 0,45x0,70x0,90
(βάθος) m


1 133,00 133,00ΟΙΚ 3215 τεµ110ΝΑΟΙΚ
Θ\Α32.01.05.3


21 Pillar ηλεκτρικής διανοµής
διαστάσεων 8000Χ1000Χ300


1 228,08 228,08ΗΛΜ 52 τεµ111ΑΤΗΕ Θ\9074


22 Pillar ηλεκτρικής διανοµής
διαστάσεων 600Χ600Χ300


1 160,94 160,94ΗΛΜ 52 τεµ112ΑΤΗΕ Θ\9075


23 Επιτοίχιο µεταλλικό ερµάριο
450x620x170 IP 54 µε  ραγουλικά
ενσωµατωµένα και
προκαλωδιωµένα.


1 495,83 495,83ΗΛΜ 52 τεµ113ΑΤΗΕ Θ\9076


24 Επιτοίχιο µεταλλικό ερµάριο
300x450x170 IP 54 µε ραγουλικά
ενσωµατωµένα και
προκαλωδιωµένα.


1 213,44 213,44ΗΛΜ 52 τεµ114ΑΤΗΕ Θ\9077


25 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών
πλαστικός σπιράλ 23mm


313 4,96 1.552,48ΗΛΜ 41 m121ΑΤΗΕ 8732.2.4


57.643,16 57.643,16Σύνολο 2.1. ∆ίκτυο Ισχυρών Ρευµάτων


2.2. Αποξηλώσεις


1 Εξαγωγή και µεταφορά χυτοσιδηρών
καλυµµάτων των φρεατίων
επισκέψεως ηλεκτροφωτισµού


13 7,87 102,31ΗΛΜ 100 τεµ115ΑΤΗΕ Θ\9405.2


2 Εξαγωγή και αποµάκρυνση
τσιµεντοιστού ή σιδηροϊστού
οποιουδήποτε ύψους


13 188,65 2.452,45ΗΛΜ 100 τεµ116ΑΤΗΕ Θ\9405.3


Σε µεταφορά 2.554,76 561.075,48
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Από µεταφορά 2.554,76 561.075,48


Σελίδα 7ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


3 Ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίων 5 50,00 250,00Υ∆Ρ 6326 τεµ117ΝΑΥ∆Ρ
Θ\16.24.01


4 Αποξήλωση ιστού φωτισµού 13 169,79 2.207,27ΗΛΜ 60 τεµ118ΑΤΗΕ Θ\9416


5.012,03 5.012,03Σύνολο 2.2. Αποξηλώσεις


2.3. Συντριβάνι


1 Συντριβάνι τύπου καταρράκτη
µήκους έως 2,00m


1 14.000,00 14.000,00ΟΙΚ 2275 τεµ119ΑΤΗΕ Θ\8223.1


2 Πλαίσιο και κάλυµµα φρεατίων
καθαρών διαστάσεων 60Χ60cm από
αλουµίνιο 606350 µε δυνατότητα
επένδυσης από το υλικό του
περιβάλλοντος χώρου.


2 275,00 550,00ΗΛΜ 101 τεµ120ΑΤΗΕ Θ\9073


3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών
πλαστικός σπιράλ 23mm


41 4,96 203,36ΗΛΜ 41 m121ΑΤΗΕ 8732.2.4


4 Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων,
από πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας (HDPE), διπλού
δοµηµένου τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 50086, µε ενσωµατωµένη
µούφα. Με σωλήνες σε κουλούρες,
µε ενσωµατωµένη ατσάλινα και
µούφα, µε τυποποίηση ονοµαστικής
διαµέτρου σωλήνων (DN) κατά την
εξωτερική διάµετρο [DN/OD],
θλιπτικής αντοχής > =450 Ν κατά την
πρότυπη δοκιµή που καθορίζεται
στο ΕΛΟΤ ΕΝ 50086. Σωληνώσεις
DN/OD 75 mm


6 1,20 7,20Υ∆Ρ 6711.1 m122ΝΑΥ∆Ρ
Α\12.36.01.04


5 Φρεάτιο επισκέψεως 0,40χ0,40 m,
πάχους 10 cm από σκυρόδεµα, µε
χυτοσιδηρούν κάλυµµα (µεσαίου
τύπου)


3 107,97 323,91ΗΛΜ 10 τεµ101ΑΤΗΕ Θ\9307.4


6 Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ
τριπολικό ∆ιατοµής 3 Χ 2,5mm2


24 6,68 160,32ΗΛΜ 102 m123ΑΤΗΕ 9337.2.1


7 Καλώδιο  τύπου JIVV-U  (πρώην
ΝΥΥ), διατοµής 2 x 1,5 mm2


77 0,37 28,49ΗΛΜ 47 m124ΝΑΠΡΣ
Η09.2.15.1


8 Θεµέλιο pillar από σκυρόδεµα
C20/25, διαστάσεων 0,45x0,70x0,90
(βάθος) m


1 133,00 133,00ΟΙΚ 3215 τεµ110ΝΑΟΙΚ
Θ\Α32.01.05.3


9 Σωλήνας πολυπροπυλενίου (PP)
20Bar (κατά DIN 8077/8079) PP
25X3,5-4,2


5 12,21 61,05ΗΛΜ 8 m125ΑΤΗΕ
Θ\8042.90.1.3


10 Σωλήνας πολυπροπυλενίου (PP)
20Bar (κατά DIN 8077/8079) PP
63X8,6


5 26,34 131,70ΗΛΜ 8 m126ΑΤΗΕ
Θ\8042.90.1.7


11 Αγωγός από σωλήνα PVC 10 atm,
ονοµαστικής διαµέτρου Φ 75 mm


2,2 5,30 11,66ΗΛΜ 8 m127ΝΑΠΡΣ Η02.3.3


12 Αγωγός από σωλήνα PVC 10 atm,
ονοµαστικής διαµέτρου Φ 110 mm


3,2 9,90 31,68ΗΛΜ 8 m128ΝΑΠΡΣ Η02.3.5


15.642,37 15.642,37Σύνολο 2.3. Συντριβάνι


2.4. ∆ίκτυο Ύδρευσης


1 ∆ιάστρωση και εγκιβωτισµός
σωλήνων µε άµµο ποταµού.


21 12,44 261,24Υ∆Ρ 6069 m393ΝΑΥ∆Ρ Θ\5.07.2


2 Σωλήνας πολυπροπυλενίου (PP)
20Bar (κατά DIN 8077/8079) PP
20x2,8-3,4


6 10,94 65,64ΗΛΜ 8 m129ΑΤΗΕ
Θ\8042.90.1.2


3 Θερµική µόνωση σωλήνων από
κοχύλι τύπου Armaflex AC πάχους
19mm, για σωλήνα διαµ. 3/4 ins


6 8,01 48,06ΗΛΜ 40 m130ΑΤΗΕ
Θ\8543.99.2


4 Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό
γαλβανισµένο διατοµής Φ 3/4 ins


4 10,79 43,16ΚΤΙΡ 5774.2 τεµ131ΚΤΙΡ 5774.2


5 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης)
ορειχάλκινη διαµέτρου Φ 3/4 ins


2 13,66 27,32ΗΛΜ 11 τεµ132ΑΤΗΕ 8101.2


Σε µεταφορά 445,42 581.729,88
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Από µεταφορά 445,42 581.729,88


Σελίδα 8ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


6 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη
Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεοµένη µε
σπείρωµα διαµέτρου Φ 3/4 ins


1 20,59 20,59ΗΛΜ 11 τεµ133ΑΤΗΕ 8125.1.2


7 Κρουνός εκροής (βρύση)
ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος
διαµέτρου Φ 3/4 ins


4 12,10 48,40ΗΛΜ 11 τεµ134ΑΤΗΕ 8138.1.3


8 Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής
πυκνότητας (HDPE) SDR 9, PN 20
Φ 32


205 11,44 2.345,20m135ΑΤΗΕ Θ\8056.6.4


9 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης)
ορειχάλκινη διαµέτρου Φ 1 1/4 ins


3 22,78 68,34ΗΛΜ 11 τεµ136ΑΤΗΕ 8101.4


10 Φρεάτιο επισκέψεως 0,40χ0,40 m,
πάχους 10 cm από σκυρόδεµα, µε
χυτοσιδηρούν κάλυµµα (µεσαίου
τύπου)


2 107,97 215,94ΗΛΜ 10 τεµ101ΑΤΗΕ Θ\9307.4


11 Φρεάτιο σύνδεσης υπογειων
αγωγών ύδρεσης  ∆ιαστάσεων
1,10µ Χ 0,80µ Χ 0,70µ


2 452,26 904,52ΗΛΜ 10 τεµ137ΑΤΗΕ Θ\8067.2.2


12 Θερµική µόνωση σωλήνων από
κοχύλι τύπου Armaflex AC πάχους
19mm, για σωλήνα διαµ. 1 1/4 ins


2 11,08 22,16ΗΛΜ 40 m138ΑΤΗΕ
Θ\8543.99.4


13 Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων 300 2,03 609,00ΚΤΙΡ 1380 kg108ΚΤΙΡ 1380


4.679,57 4.679,57Σύνολο 2.4. ∆ίκτυο Ύδρευσης


2.5. ∆ίκτυο Αποχέτευσης


1 Απλό φρεάτιο υδροσυλλογής 5 350,00 1.750,00ΗΛΜ 101 τεµ139ΑΤΗΕ Θ\9068


2 Χυτοσιδηρά στόµια µε κλειδί 64 1,50 96,00ΗΛΜ 101 τεµ140ΑΤΗΕ Θ\9072


3 Μικρό φρεάτιο µε σιφώνι από
πολυαιθυλένιο (PEMD), µε
χυτοσιδηρό κάλυµµα


2 83,17 166,34Υ∆Ρ 6327
50%


Υ∆Ρ 6301
50%


τεµ141ΑΤΗΕ Θ\6746


4 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες
PVC, σειράς 41, δοµηµένου
τοιχώµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2.
∆ίκτυα µε σωλήνες ΡVC/41,
δοµηµένου τοιχώµατος Dεξ = 160
mm


52 5,90 306,80ΝΑΥ∆Ρ
6711.1


m142ΝΑΥ∆Ρ
Α\12.28.01.03


5 Αγωγός από σωλήνα PVC 10 atm,
ονοµαστικής διαµέτρου Φ 75 mm


5 5,30 26,50ΗΛΜ 8 m127ΝΑΠΡΣ Η02.3.3


6 Αγωγός από σωλήνα PVC 10 atm,
ονοµαστικής διαµέτρου Φ 110 mm


5 9,90 49,50ΗΛΜ 8 m128ΝΑΠΡΣ Η02.3.5


7 Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων 1.540 2,03 3.126,20ΚΤΙΡ 1380 kg108ΚΤΙΡ 1380


8 ∆ιάστρωση και εγκιβωτισµός
σωλήνων µε άµµο ποταµού.


26 12,44 323,44Υ∆Ρ 6069 m393ΝΑΥ∆Ρ Θ\5.07.2


9 ∆ιάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο
σκυρόδεµα για πάχος σκυροδέµατος
0,16 έως 0,25 m


7 53,00 371,00ΟΙΚ 2272Α τεµ143ΝΑΟΙΚ
Α\22.40.02


10 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση
σιδηρών καλυµµάτων φρεατίων.


4 49,12 196,48τεµ.144ΟΙΚ Θ\2229.2


11 Σιφώνι δαπέδου  Φ75, µε σχάρα
χρωµέ Φ100


2 37,25 74,50ΗΛΜ 8 τεµ145ΑΤΗΕ Θ\8046.2


6.486,76 6.486,76Σύνολο 2.5. ∆ίκτυο Αποχέτευσης


89.463,89Σύνολο 2. ∆ίκτυα


3. Οµάδα εργασιών πρασίνου


3.1. Χωµατουργικές εργασίες


1 Συµπλήρωση µε κηπαίο χώµα 480 13,00 6.240,00ΠΡΣ 1710 m3146ΝΑΠΡΣ Θ\∆7


6.240,00 6.240,00Σύνολο 3.1. Χωµατουργικές εργασίες


3.2. Τεχνικές εργασίες - Άρδευση


1 Σωλήνας από PVC 4 atm,
ονοµαστικής διαµέτρου Φ 100 mm


310 4,10 1.271,00ΗΛΜ 8 m147ΝΑΠΡΣ Η02.1.6


Σε µεταφορά 1.271,00 599.136,21
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Από µεταφορά 1.271,00 599.136,21
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2 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6
atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 32
mm


600 0,55 330,00ΗΛΜ 8 m148ΝΑΠΡΣ Η01.1.4


3 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6
atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 20
mm


100 0,35 35,00ΗΛΜ 8 m149ΝΑΠΡΣ Η01.1.2


4 Σταλακτηφόροι Φ 20  mm από ΡΕ
µε σταλάκτες αυτορυθµιζόµενους και
µε µηχανισµό αποτροπής απορροής
του νερού από το σωλήνα,
αποστάσεις σταλακτών 33 cm


1.050 0,70 735,00ΗΛΜ 8 m150ΝΑΠΡΣ Η08.2.6.1


5 Εκτοξευτήρας αυτοανυψούµενος,
στατικός, µε σώµα ανύψωσης 5-7
cm


32 4,50 144,00ΗΛΜ 8 τεµ151ΝΑΠΡΣ Η08.3.1.1


6 Προµήθεια και τοποθέτηση Η/Β 1"
και πηνίου


31 140,00 4.340,00ΝΑΠΡΣ
5911.1


τεµ152ΝΑΠΡΣ 6.1


7 Προµήθεια και τοποθέτηση
χειροκίνητων σφαιρικών διακοπτών
1''


31 10,00 310,00ΗΛΜ 12 τεµ153ΝΑΠΡΣ Θ\Η06.1


8 Προγραµµατιστές µπαταρίας τύπου
φρεατίου, ελεγχόµενες ηλεκτροβάνες
1


7 125,00 875,00ΗΛΜ 52 τεµ154ΝΑΠΡΣ Η09.2.3.1


9 Προγραµµατιστές µπαταρίας τύπου
φρεατίου, ελεγχόµενες ηλεκτροβάνες
4


6 175,00 1.050,00ΗΛΜ 52 τεµ155ΝΑΠΡΣ Η09.2.3.3


10 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 10
ins, δύο-τριών Η/Β


9 14,00 126,00ΗΛΜ 8 τεµ156ΝΑΠΡΣ
Η09.2.13.2


11 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 30
x 40 cm, 4 Η/Β


4 28,00 112,00ΗΛΜ 8 τεµ157ΝΑΠΡΣ
Η09.2.13.3


12 Φίλτρο γραµµής σίτας ή δίσκων,
πλαστικό, διατοµής 3/4 ή 1 in.


1 4,00 4,00ΗΛΜ 8 τεµ158ΝΑΠΡΣ Η07.1


13 Χειρωνακτική εκσκαφή και
επαναπλήρωση τάφρων υπογείου
αρδευτικού δικτύου Βάθος επίχωσης
γραµµών δικτύου 20 - 40 cm


1.000 1,10 1.100,00ΠΡΣ 2111 m159ΝΑΠΡΣ Α09.2


14 Σωληνοµαστός από σιδηροσωλήνα
διατοµής 3/4", µήκους 50 εκατοστά


14 5,00 70,00ΗΛΜ 5 τεµ160ΝΑΠΡΣ
Θ\Η04.13.11.1


10.502,00 10.502,00Σύνολο 3.2. Τεχνικές εργασίες - Άρδευση


3.3. Προετοιµασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου


1 Γενική µόρφωση επιφάνειας
εδάφους για την φύτευση φυτών ή
εγκατάσταση χλοοτάπητα


1,1 105,00 115,50ΠΡΣ 1140 στρ161ΝΑΠΡΣ Γ01


2 Ενσωµάτωση βελτιωτικών εδάφους 48 5,50 264,00ΠΡΣ 1620 m3162ΝΑΠΡΣ Γ02


3 Προµήθεια βελτιωτικών εδάφους 48 110,00 5.280,00ΝΑΠΡΣ
ΣΧΒ.01


m3163ΝΑΠΡΣ Θ\ΣΧ6


5.659,50 5.659,50Σύνολο 3.3. Προετοιµασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου


3.4. Φυτικό υλικό


1 ∆ένδρα, κατηγορίας ∆4,
Λαγκερστρέµια, Lagerstroemia
indica, µπάλα χώµατος 12 λίτρα,
ύψος 2,50 έως 3,00 µέτρα


27 28,80 777,60ΠΡΣ 5210 τεµ164ΝΑΠΡΣ
Φ\∆01.4.39


2 ∆ένδρα, κατηγορίας ∆3, Ελαίαγνος,
Elaeagnus angustifolia, µπάλα
χώµατος 7 λίτρα, ύψος 2,00 έως
2,20 µέτρα


14 12,40 173,60ΠΡΣ 5210 τεµ165ΝΑΠΡΣ
Φ\∆01.3.17


3 ∆ένδρα, κατηγορίας ∆6, Πλάτανος,
Platanus orientalis, µπάλα χώµατος
24 λίτρα, ύψος 2,00 έως 2,50 µέτρα,
περίµετρος κορµού 18-20 εκατοστά


4 85,00 340,00ΠΡΣ 5210 τεµ166ΝΑΠΡΣ
Φ\∆01.6.55


4 Θάµνοι, κατηγορίας Θ2, Μυρτιά,
Myrtus communis, µπάλα χώµατος 2
λίτρα, ύψος 0,40 έως 0,50 µέτρα,
αριθµός κλάδων 3


685 3,90 2.671,50ΠΡΣ 5210 \167ΝΑΠΡΣ
Φ\∆02.2.55


Σε µεταφορά 3.962,70 615.297,71
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Από µεταφορά 3.962,70 615.297,71
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5 Θάµνοι, κατηγορίας Θ3, Ελαίαγνος,
Elaeagnus spp., µπάλα χώµατος 8
λίτρα, ύψος 0,60 έως 0,80 µέτρα,
αριθµός κλάδων 3


385 6,40 2.464,00ΠΡΣ 5210 τεµ168ΝΑΠΡΣ
Φ\∆02.3.26


6 Αναρριχώµενα, κατηγορίας Α3,
Γλυτσίνια, Wisteria spp., µπάλα
χώµατος 3 λίτρα, ύψος 1,00 έως
1,50 µέτρα


22 6,50 143,00ΠΡΣ 5220 τεµ169ΝΑΠΡΣ
Φ\∆03.3.9


7 Προµήθεια Αβελία νάνα, µπάλα
χώµατος 8 λίτρα, αριθµός κλάδων
τέσσερις (4)


110 6,00 660,00ΠΡΣ 5210 τεµ170ΝΑΠΡΣ
Θ\∆02.1.1


8 Φυτά πρανών, κατηγορίας Σ2,
Ασφάκα (Φλοµίς), Phlomis fruticosa,
µπάλα χώµατος 1,50 λίτρα, ύψος
0,35 µέτρα


170 1,65 280,50ΠΡΣ 5220 τεµ171ΝΑΠΡΣ
Φ\∆04.2.1


9 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή,
βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π2,
Λεβαντίνη, Santolina officinalis,
µπάλα χώµατος 0,80 λίτρα, ύψος
0,30 µέτρα


215 1,65 354,75ΠΡΣ 5220 τεµ172ΝΑΠΡΣ
Φ\∆06.2.28


10 Προµήθεια θάµνου νιτίντα µπάλας
χώµατος 6 λίτρα, αριθµός κλάδων
τέσσερις (4), ύψος 50-60 εκατοστά


320 5,00 1.600,00ΠΡΣ 5210 τεµ173ΝΑΠΡΣ
Θ\∆02.3.2


11 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή,
βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π2,
Άλυσσος, Aurinia saxatilus, µπάλα
χώµατος 0,80 λίτρα, ύψος 0,30
µέτρα


210 1,65 346,50ΠΡΣ 5220 τεµ174ΝΑΠΡΣ
Φ\∆06.2.5


9.811,45 9.811,45Σύνολο 3.4. Φυτικό υλικό


3.5. Εγκατάσταση πρασίνου


1 Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη
µε εργαλεία χειρός, διαστάσεων
0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m


45 1,60 72,00ΠΡΣ 5120 τεµ175ΝΑΠΡΣ Ε01.2


2 Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη
µε εργαλεία χειρός, διαστάσεων
0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m


1.700 0,65 1.105,00ΠΡΣ 5130 τεµ176ΝΑΠΡΣ Ε01.1


3 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος
όγκου 23 - 40 lt


4 4,50 18,00ΠΡΣ 5210 τεµ177ΝΑΠΡΣ Ε09.7


4 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος
όγκου 4,50 - 12,00 lt


426 1,30 553,80ΠΡΣ 5210 τεµ178ΝΑΠΡΣ Ε09.5


5 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος
όγκου 2,00 - 4,00 lt


1.307 1,10 1.437,70ΠΡΣ 5210 τεµ179ΝΑΠΡΣ Ε09.4


6 Φύτευση ποωδών φυτών και
βολβών


425 0,40 170,00ΠΡΣ 5220 τεµ180ΝΑΠΡΣ Ε09.1


7 Μεταφύτευση φυτών µε µπάλα
χώµατος όγκου 151 - 300 lt


3 150,00 450,00ΠΡΣ 5210 τεµ181ΝΑΠΡΣ Ε10.2


8 Μεταφύτευση φυτών µε µπάλα
χώµατος όγκου 45 - 150 lt


15 45,00 675,00ΠΡΣ 5210 τεµ182ΝΑΠΡΣ Ε10.1


9 Μεταφύτευση θάµνων ύψους έως
2,50 µέτρα


15 18,00 270,00ΠΡΣ 5210 τεµ183ΝΑΠΡΣ Θ\Ε10.1


10 Στήριξη µεγάλων δέντρων µε
σύστηµα πασσάλων


45 22,00 990,00ΠΡΣ 5240 τεµ184ΝΑΠΡΣ Θ\Ε11.1


11 Σωλήνας αποστράγγισης 45 14,00 630,00ΟΙΚ 7316 τεµ185ΝΑΠΡΣ Θ\Η01.4


12 Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης
φυτών, διαµέτρου από 0,41 έως 0,60
m


45 0,45 20,25ΠΡΣ 5330 τεµ186ΝΑΠΡΣ ΣΤ01.1


13 Εγκατάσταση χλοοτάπητα µε σπορά 0,8 2.200,00 1.760,00ΠΡΣ 5510 στρ.187ΝΑΠΡΣ Ε13.1


8.151,75 8.151,75Σύνολο 3.5. Εγκατάσταση πρασίνου


3.6. Συντήρηση πρασίνου


1 Λίπανση φυτών µε τα χέρια 4.340 0,10 434,00ΠΡΣ 5340 τεµ188ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.1


Σε µεταφορά 434,00 633.260,91







Ολική
∆απάνη


Μερική
∆απάνη


Ποσότητα


Κωδικός
Αναθεώρησης


Μον.
Mετρ.Είδος ΕργασιώνΑΑ A.T.


∆απάνη (Ευρώ)


1 2 4 5 6 7 8 9 10


Κωδικός
Αρθρου


Τιµή
Μονάδας
(Ευρώ)


3


Από µεταφορά 434,00 633.260,91


Σελίδα 11ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


2 Έλεγχος άρδευσης µε
αυτοµατοποιηµένο σύστηµα για
χρονική διάρκεια ενός έτους


2.170 0,70 1.519,00ΠΡΣ 5231 τεµ189ΝΑΠΡΣ
ΣΤ02.1.4.1


3 Βοτάνισµα µε τα χέρια 2,1 210,00 441,00ΠΡΣ 5551 στρ190ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.1


4 Φυτοπροστασία θάµνων και
δένδρων ύψους µέχρι 4 m


2.250 0,25 562,50ΠΡΣ 5362Α τεµ191ΝΑΠΡΣ ΣΤ05.1


5 Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων
δένδρων ύψους 8 - 12 m, σε
πλατείες, πάρκα κλπ


10 150,00 1.500,00ΠΡΣ 5354 τεµ192ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.1


6 Κλάδεµα θάµνων,  ανανέωση -
διαµόρφωση κόµης παλαιών
αναπτυγµένων θάµνων ύψους έως
1,70 m


27 1,40 37,80ΠΡΣ 5353 τεµ193ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.1


7 Κλάδεµα θάµνων,  ανανέωση -
διαµόρφωση κόµης νέων θάµνων
και δένδρων, ηλικίας έως 3 ετών


1.500 0,65 975,00ΠΡΣ 5351 τεµ194ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.4


8 Κούρεµα χλοοτάπητα µε
βενζινοκίνητη χλοοκοπτική µηχανή


4,8 60,00 288,00ΠΡΣ 5530 στρ195ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.8.1


9 Καθαρισµός χώρου φυτών 20,5 5,00 102,50ΠΡΣ 5390 στρ196ΝΑΠΡΣ ΣΤ08.1


5.859,80 5.859,80Σύνολο 3.6. Συντήρηση πρασίνου


46.224,50Σύνολο 3. Οµάδα εργασιών πρασίνου


Γενικό Σύνολο


Αθροισµα


0,00 %ΦΠΑ


639.120,71


639.120,71


Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ
Εγκ. 36/13-12-2001


639.121,00


Φραγκίδου Λάουρα
Αρχιτέκτων Μηχανικός


Μηνάδης Κοσµάς
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός


Ανδρεοπούλου Κων/νιά
Γεωπόνος-Αρχιτέκτων Τοπίου


Αρβανιτίδου Κλειώ
Πολιτικός Μηχανικός


  


Οι µελετητές


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ


  


Οι ελεγκτές


Σµαρώ Θεοδωρίδου
Προϊσταµένη Τµήµατος Αρχιτεκτονικών Μελετών


ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ


  


Ο προϊστάµενος


Κων/νος Μπελιµπασάκης
Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Μελετών


Αρχιτεκτονικών Έργων
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 


ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 


ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΟΥ∆Η» 


 Aρ. Μελέτης: Α24 / 2007 


 Προϋπολογισµός:  1.090.000€ 


ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 


 


1. ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ  


 


Για τον χρωµατικό εµποτισµό ασφαλτικών επιφανειών χρησιµοποιείται ειδικό προϊόν, 


τύπου Streetprint 
TM


 Standard Formula, αποτελούµενο από τροποποιηµένο λευκό τσιµέντο, 


ακρυλικά πολυµερή, που περιέχουν συσσωµατώµατα και κατάλληλες χρωστικές ουσίες, 


αναµεµειγµένα µε λευκά ειδικά τροποποιηµένα αδρανή και εποξική ρητίνη ως σκληρυντικό. 


Τα φυσικά χαρακτηριστικά του καθώς και οι δοκιµές των προδιαγραφών των διεθνών 


κανονισµών ASTM D, που οφείλουν να ικανοποιούνται, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:  


 
Χαρακτηριστικά Πρότυπα Απαιτούµενες τιµές 


Στερεά ανα όγκο % ASTM D 5201 53+/-3% 


Στερεά κατά βάρος % ASTM D 1351 75,5+/-2% 


Πυκνότητα  ASTM D 1475 14,6+/-0,2 lbs/gal (ή 1,75kg/lt) 


Σηµείο ανάφλεξης  ASTM D 3278 >200ºF (93Cº) 


Ποσοστό  χρωστικής (κατά βάρος 


συµπεριλαµβανοµένου του τροποποιη-


µένου λευκού τσιµέντου) 


ASTM D  3723 62+/-2% 


Λαµπρότητα  ASTM D 523 <3 στους 85º 


Συνεκτικότητα  επικάλυψης  H-10 ASTM D 4060 0,4gr/1000 κύκλους 


Προσκόλληση ASTM D4640 Η συνεκτικότητα ασφάλτου 


καταρρέει  πριν επέλθει 2η 


αποκόλληση της επικάλυψης  


QUV ASTM D G-53/ G-154 300 ώρες 2,35 CIE  µονάδες  


(ASTM) 


Υδροφοβικότητα (3 ηµέρες) ASTM D-570 12% πρόσθεση  βάρους  


Σκληρότητα  ASTM D-2240 80 D 


Αντιολισθηρότητα  SVR or BIN 90 


Από τον παραπάνω πίνακα συνάγεται ότι το χρώµα πρέπει να έχει απόλυτη 


προσκόλληση στον ασφαλτοτάπητα, να είναι σταθερό, να έχει αντοχή σε απόξεση, στα 


χηµικά και σε τριβή. Το χρώµα δεν πρέπει να διαστρώνεται σε θερµοκρασίες κάτω των 12
ο
C 


ή πολύ υψηλές θερµοκρασίες (άνω των 40
 ο
C) ή όταν αναµένονται βροχοπτώσεις εντός 24h.  


Για την περίπτωση του συγκεκριµένου έργου, όπου κυκλοφορούν οχήµατα, 


πραγµατοποιούνται τρεις επιστρώσεις του χρώµατος, που έχει περιγραφεί παραπάνω, µε 
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πάχος περίπου 2,5-3,0mm και υλοποιείται µε επάλληλες λεπτές στρώσεις µε σκούπα - 


βούρτσες ή µέσω ψεκαστήρων. 


H διαδικασία χρωµατισµού της ασφάλτου ολοκληρώνεται µε την διάστρωση του 


σφραγιστικού διαλύµατος (sealer), ισοδύναµου τύπου Streetprint
ΤΜ


, ένα ακρυλικό πολυµερές, 


διάφανο, το οποίο δηµιουργώντας µια στεγανή µεµβράνη αφήνει την υποκείµενη επιφάνεια να 


αναπνέει και προσθέτει αντοχή και διάρκεια ζωής στο προϊόν του χρώµατος της ασφάλτου. 


Το διάλυµα αυτό διαστρώνεται στην επιφάνεια προς εφαρµογή µε ψεκαστήρα. 


 


 


2. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ  


 


Τα χαλύβδινα τµήµατα των οργάνων των παιδικών χαρών πρέπει να 


συµµορφώνονται µε τα εξής Πρότυπα: 


- Kυλινδροσυµπιεστά εν θερµώ, σύµφωνα µε το ΕΝ 10025 / S355K2G3, 


- Kυλινδροσυµπιεστά εν ψυχρώ, σύµφωνα µε το EN 10142:2000, 


- Hot-dip σωλήνες µε επίστρωση ψευδαργύρου (EN 10142-εύπλαστοι χάλυβες, 


EN10147-δοµικοί χάλυβες, EN 10143-διαστάσεις), 


- Σωλήνες Combi σύµφωνα µε το EN 10025 FE200.  


 
Τα πλαστικά µέρη είναι δοκιµασµένα σύµφωνα µε το ISO 1873-2 (97) και δίνουν τα εξής 


αποτελέσµατα: 


 


  Τυπική 


τιµή 


Μονάδα ∆ιαδικασία 


Πυκνότης  904 Kg/m
3
 ISO 1183 


Ταχύτης Ροής Τήξεως (230
o
C/2,16Kg) 4 g/10 min ISO 1133 


∆ύναµη εφελκυσµού στο σηµείο 
υποχώρησης 


(50 mm/min) 22,5 MPa ISO 527-2 


Παραµόρφωση εξ εφελκυσµού 
στο σηµείο υποχώρησης 


(50 mm/min) 5,5 % ISO 527-2 


Συντελεστής εφελκυσµού (1 mm/min) 1200 MPa ISO 527-2 


∆ύναµη κρούσης κατά Charpy (µε 
εγκοπές) 


(+23
o
C) 20 PB KJ/m


2
 ISO 179/1eA 


∆ύναµη κρούσης κατά Charpy (µε 
εγκοπές) 


(-20
o
C) 7.5 KJ/m


2
 ISO 179/1eA 


Σκληρότητα, κατά Rockwell  80 R-scale ISO 2039-2 


Θερµοκρασία θερµικής εκτροπής (0,45 N/mm
2
) 90 


0
C ISO 75-2 


Καταγεγραµµένη Πτώση Βαριδιού     


Συνολική Ενέργεια ∆ιείσδυσης (0
o
C) 48 J ISO 6603-2 


Συνολική Ενέργεια ∆ιείσδυσης (-20
o
C) 46 J ISO 6603-2 


Συνολική Ενέργεια ∆ιείσδυσης (-40
o
C) 41 J ISO 6603-2 
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3. ΜΑΡΜΑΡΟ ΛΕΥΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 


 


Περιγραφή: Φυσικές πλάκες από µάρµαρο λευκό Βεροίας, διαστάσεων όπως 


περιγράφεται στα σχέδια 


Πρόκειται για ασβεστιτικό µάρµαρο άριστης ποιότητας. Εξορύσσεται στο όρος Βέρµιο 


στην Καστανιά Ηµαθίας. Η µεγάλη σκληρότητά του καθώς και η εξαιρετικά χαµηλή 


απορροφητικότητα (0,02 Wt %) το καθιστούν ιδανικό για την εφαρµογή του στο συγκεκριµένο 


έργο. 


Φυσικές Ιδιότητες: λευκό, σκληρό έως εξαιρετικώς σκληρό. 


Μηχανικές  Ιδιότητες: Φαινόµενη ειδική πυκνότητα (Κg/m3)  : 2.714,0 


   Συντελεστής απορρόφητικότητας (wt%)  : 0,02 


   Αντοχή σε θλίψη (Ν/mm
2
)   : 112,0  


   Αντοχή σε κάµψη (Ν/mm
2
)   : 21,0  


   Αντοχή σε φθορά από τριβή (mm)  : 6,69 


 


 
4.  ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ IROCCO 


 


Τα ξύλα της επένδυσης από ξυλεία Irocco είναι πλανισµένα και λειασµένα µε 


γυαλόχαρτο. Η ξυλεία είναι υλοτοµηµένη σύµφωνα µε το DIN 1052, που ικανοποιεί τις 


συνθήκες καταλληλότητας του DIN 4074 (Ξυλεία µε µεγάλη αντοχή σε φορτίσεις). Ως προς το 


στάδιο ξήρανσης, η τελική υγρασία του ξύλου πρέπει να  είναι 8–12 %, κατά DIN 52 183. 


Πρέπει να γίνεται αφαίρεση µη επιτρεπτών ρόζων και κατόπιν συρραφή κατά µήκος µε 


οδοντωτή σφήνωση βάση DIN 68 140.  


Τα ξύλα βάφονται εξωτερικά µε ελαστική λάκα εξωτερικής χρήσης µε εξαιρετική 


αντοχή στο νερό, στον ήλιο και τις απότοµες αλλαγές θερµοκρασίας. Η βαφή αυτή δηµιουργεί 


µεγάλο πάχος χωρίς τρεξίµατα και δεν κιτρινίζει λόγω της απουσίας φυσικής ρητίνης από την 


σύνθεση του. Παράγεται µε βάση ειδική ακρυλική διασπορά και είναι ασφαλές υλικό κατά 


ONORM S 2101/TA-ABFALL / BRD – 55503. 


Πριν τη βαφή τους τα ξύλα εµβαπτίζονται σε ισχυρό µυκητοκτόνο συντήρησης ξύλων 


βαθέως εµβαπτισµού για την προστασία από µύκητες και σαράκι, το οποίο παράγεται από 


βιοκτόνο µε χαµηλό ιξώδες σε αλκυδο-ακρυλική βάση και είναι άοσµο, ασφαλές υλικό κατά 


ONORM B 3803/ DIN 68805. Στο τέλος τα ξύλα επαλείφονται µε αδιάβροχο, ελαστικό βερνίκι 


µε εξαιρετικά υψηλό ιξώδες, το οποίο παρέχει προστασία και από την ηλιακή ακτινοβολία. 


Παράγεται από ενισχυµένη µορφή ακρυλικής διασποράς και ELEN-CAL και είναι αβλαβές 


υλικό κατά ONORM S 155-DIN 53160 EN 71/3. 
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5.  ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25 


 


Το σκυρόδεµα οφείλει να συµµορφώνεται µε τα ακόλουθα πρότυπα: 
 


Α.   Σκυρόδεµα: Συστατικά και εκτέλεση εργασιών/Μέθοδοι δοκιµών και κανονιστικές 
πρακτικές για το σκυρόδεµα: 
 
Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 1997: 
1. Κ.Τ.Σ. 1997, Άρθρο 4.4/ΕΛΟΤ 345: Νερό. 
2. Κ.Τ.Σ. 1997,  Άρθρο 12.9: Σκυροδέτηση µε υψηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος. 
3. Κ.Τ.Σ. 1997, Άρθρο 12.8 Σκυροδέτηση σε χαµηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος. 
4. Κ.Τ.Σ. 1997, Άρθρο 10: Συντήρηση σκυροδέµατος. 
5. Κ.Τ.Σ. 1997, Πιν.12.4: Ανθεκτικότητα σκυροδέµατος 


 
B. Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ: 


1. EN 197: Τσιµέντο. 
2. ΕΝ 12620: Αδρανή. 
3. ΕΝ 934-2: Χηµικά πρόσθετα. 
4. ΕΝ 206-1, Άρθρο 4.2, άρθρο 4,3: Έλεγχος ποιότητας. 


 


Το σκυρόδεµα θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα εγγραφα: 
 


1)  Τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος: Τα έγγραφα µε το τεχνικό προσδιορισµό του 
προϊόντος θα    περιλαµβάνουν: 


1. Έκθεση µε τις δοκιµές του προµηθευτή και τις εγγυήσεις της συµµόρφωσης του 
προϊόντος µε την προδιαγεγραµµένη απόδοση και χαρακτηριστικά του. 


2. Τεχνικά χαρακτηριστικά & δείγµα του προϊόντος. 
 


2) Κατασκευαστικά σχέδια: Κατασκευαστικά σχέδια µε τις διαστάσεις, τη γενική 
κατασκευή, τις πιθανές τροποποιήσεις επιπλέον των ιδιαίτερων απαιτήσεων και 
λεπτοµερειών. 


 
3) ∆ελτίο αποστολής: Θα προσκοµίζεται ένα αντίγραφο δείχνοντας την ποσότητα, την 
ταυτότητα του σκυροδέµατος, την ηµεροµηνία και ώρα παραγωγής του για κάθε 
δροµολόγιο. 


 
4) Παραγωγή και µεταφορά: Αναφορά της διαδικασίας παραγωγής στις εγκαταστάσεις 
του προµηθευτή και τον τρόπο µεταφοράς του σκυροδέµατος στο έργο. 


 
Ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει µε δικές του δαπάνες αντιπροσωπευτικό δείγµα του 
τελικού προϊόντος προς οριστική έγκριση από το µελετητή πριν τη διάστρωσή του. Το 
δείγµα θα πραγµατοποιηθεί σε πραγµατικές συνθήκες έργου και θα έχει κατασκευαστεί 
τρεις εβδοµάδες τουλάχιστον πριν την επίδειξή του. Απαιτούνται δύο εβδοµάδες 
τουλάχιστον για την ωρίµανση του σκυροδέµατος, ώστε το δείγµα να αποκτήσει τον 
τελικό του χρωµατισµό. 


 
Ο παραγωγός του σκυροδέµατος θα πρέπει να ελέγχει την ποιότητά του, σύµφωνα µε τo 
ευρωπαϊκό πρότυπο EN 206-1. Το φορτίο του σκυροδέµατος που µεταφέρεται στο έργο 
δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από τέσσερα (4) κυβικά µέτρα ανά δροµολόγιο.  
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 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΡΟΤΥΠΑ ΥΛΙΚΩΝ 


1) Τσιµέντο, EN 197-1. 


2)    Νερό, ΕΛΟΤ 345. 


3)   Αδρανή, ΕΝ 12620 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). 
1)    Πλακοειδές (EN 933-3). 


2) Κοκκοµετρία (EN 933-1). 


3) Προσδιορισµός παιπάλης  (EN 933-10). 


4) Καθαρότητα (µπλε του µεθυλενίου (EN 933-9). 


5) Καθαρότητα (ισοδύναµο άµµου) (EN 933-8). 


6) Πυκνότητα & Υδατοαπορροφητικότητα (EN 1097-6). 


7) Αντίσταση σε τριβή & κρούση κατά Los Angeles (EN 1097-2). 


8) Αντίσταση σε τριβή & κρούση κατά Micro Deval (EN 1097-2). 


 


4)  Χρώµατα: Τα χρώµατα για το χρωµατισµό της µάζας του σκυροδέµατος θα είναι 
οξείδια σιδήρου και θα συµµορφώνονται µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 12878 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). 


5) Σφραγιστικό βερνίκι – βερνίκι εµποτισµού. 


6) Ίνες πολυπροπυλενίου. 


7) Αντιεξατµιστική µεµβράνη. Θα πρέπει να είναι κατάλληλη για χρήση σε έγχρωµο 
σκυρόδεµα. 


8) Υλικό των τύπων. Οι τύποι µπορούν να είναι κατασκευασµένοι από µέταλλο ή ξύλο ή 
άλλο υλικό και να είναι αρκετά άκαµπτοι ώστε να µπορούν να υποστηρίξουν το 
σκυρόδεµα και τα εργαλεία µηχανικής φύσεως που θα χρησιµοποιηθούν για το 
φινίρισµα της επιφάνειας. 


1. Οι τύποι πρέπει να είναι καθαροί, στεγνοί και απαλλαγµένοι από υπολείµµατα 
σκληρηµένου σκυροδέµατος. ∆εν πρέπει να είναι θραυσµένοι. Θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται η απορροφητικότητά τους σε υγρασία να είναι η µικρότερη δυνατή. 


9) Εργαλεία και εξοπλισµός: Όλα τα εργαλεία και ο εξοπλισµός που θα 
χρησιµοποιηθούν για το φινίρισµα της επιφάνειας θα πρέπει να είναι καθαρά, στεγνά 
και απαλλαγµένα από υπολείµµατα σκληρηµένου σκυροδέµατος. 


 


ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 


 


O χώρος του εργοταξίου επιθεωρείται για να διαπιστωθεί εάν οι συνθήκες του έργου είναι 
κατάλληλες για την εφαρµογή του σκυροδέµατος και την οµαλή εξέλιξη των εργασιών. ∆εν θα 
υπάρξει έναρξη της σκυροδέτησης πριν τη λήψη διορθωτικών µέτρων ή έως ότου οι συνθήκες 
του έργου κριθούν ικανοποιητικές. 


1. Πριν την έναρξη της σκυροδέτησης, τα υπόλοιπα συνεργεία που εργάζονται στο 
εργοτάξιο έχουν ολοκληρώσει ή αναβάλει τις εργασίες τους στο χώρο της 
σκυροδέτησης. 


2. Ο επιβλέπων του έργου είναι υπεύθυνος για τον καθαρισµό του χώρου του 
εργοταξίου από ουσίες ή αντικείµενα τα οποία µπορούν να επιµολύνουν τη µάζα 
του σκυροδέµατος (π.χ. πτώση αντικειµένων). 


3. Θα δηµιουργηθούν παρακάµψεις για την κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων για να 
αποφευχθούν πιθανές καταστροφές της επιφάνειας του νωπού σκυροδέµατος ή 
του ανεπαρκώς σκληρηµένου σκυροδέµατος. Χρησιµοποιούνται οδοφράγµατα και 
κατάλληλες πινακίδες σήµανσης. 
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Η επιφάνεια υποδοχής του σκυροδέµατος καθαρίζεται από άλλα υλικά ή αντικείµενα. Λίγο 
πριν την έναρξη της σκυροδέτησης οι απορροφητικές επιφάνειες διαβρέχονται, χωρίς να 
δηµιουργείται πλεονάζουσα υγρασία. 


Βάση και υπόβαση: 


1. Η βάση και υπόβαση κατασκευάζονται σύµφωνα µε τη µελέτη. 


2. Το έδαφος της θεµελίωσης θα πρέπει να προετοιµαστεί ώστε να υποστηρίζει την 
κατασκευή από σκυρόδεµα σε όλη την επιφάνεια. 


3. Η κυκλοφορία πεζών ή οχηµάτων απαγορεύεται, ώστε να µην αλλοιωθούν οι 
εργασίες προετοιµασίας και συµπύκνωσης. Στην περίπτωση που το έδαφος της 
θεµελίωσης έχει βλαφθεί ο εργολάβος θα πρέπει να διορθώσει τις βλάβες που 
δηµιουργήθηκαν πριν την έναρξη της σκυροδέτησης. 


 
ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΣΙ∆ΗΡΟΠΛΙΣΜΟΣ 


 


- Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα πρέπει να γίνει µε τρόπο τέτοιο ώστε αυτός να 
είναι συνεχής σε όλη την επιφάνεια εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά στη µελέτη. 


- Ο τύπος, η κλάση και οι διαστάσεις του σιδηροπλισµού καθορίζονται από τη µελέτη. 
- Θα γίνεται επιθεώρηση της κατάστασης του σιδηροπλισµού καθόλη τη διάρκεια της 


σκυροδέτησης. 
 


 


Η Παραγωγή του σκυροδέµατος θα συµµορφώνεται µε τον Κ.Τ.Σ. 1997, Άρθρο 6. 
Επίσης: 


 
- Σκυροδέτηση µε υψηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος: Σύµφωνα µε τον Κ.Τ.Σ. 1997, 
Άρθρο 12.9. Οι διαδικασίες πρέπει να τηρούνται στο βαθµό που αυτές δεν έρχονται σε 
απευθείας σύγκρουση µε τις διαδικασίες εφαρµογής, ανάλογα µε την επιλεγµένη µέθοδο 
επεξεργασίας της επιφάνειας του σκυροδέµατος, διαφορετικά αναβάλλεται κατά µία (1) 
ηµέρα η έναρξη της σκυροδέτησης. 


 
- Σκυροδέτηση σε χαµηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος: Σύµφωνα µε τον Κ.Τ.Σ. 


1997, Άρθρο 12.8. 
-  


 
Στην περίπτωση βροχής, χιονιού, υψηλής θερµοκρασίας και µη ήπιων ανέµων η έναρξη της 
σκυροδέτησης αναβάλλεται. 
 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 


 


� Εξασφαλίζεται η τοποθέτηση του σκυροδέµατος σύµφωνα µε τον Κ.Τ.Σ. 
1997, Άρθρο 8. 


� Ενηµέρωση του παραγωγου του σκυροδέµατος ότι η παραγγελία θα αφορά 
σε σκυρόδεµα έγχρωµο σε όλη του τη µάζα ώστε το ανάµιγµα να είναι 
κατάλληλο για αυτόν τον τύπο φινιρίσµατος. 


� Επιβεβαίωση του επιθυµητού χρωµατισµού και φινιρίσµατος του 
σκυροδέµατος. 


� Μετά την ολοκλήρωση της λείανσης της επιφάνειας εφαρµόζεται αµέσως µε 
ψεκασµό η αντιεξατµιστική µεµβράνη.  


� Μετά το τέλος της επεξεργασίας του σκυροδέµατος, η επιφάνειά του δεν θα 
πρέπει σε καµία περίπτωση να έρθει σε επαφή µε υγρασία ή άλλα 
αντικείµενα τις πρώτες σαράντα οκτώ (48) ώρες για την αποφυγή έντονων 
αλλοιώσεων του χρώµατος. 


� Στην περίπτωση απρόβλεπτης βροχόπτωσης θα πρέπει να τοποθετηθούν 
επί του σκυροδέµατος φύλλα πολυαιθυλενίου χωρίς αυτά να έρχονται σε 
επαφή µε την επιφάνειά του. 


-  
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΙ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 


 


- Η περίοδος της συντήρησης δεν θα πρέπει να είναι µικρότερη από επτά (7) συνεχόµενες 
ηµέρες. 
- Για τη συντήρηση του έγχρωµου σκυροδέµατος συστήνεται έντονα η συντήρηση να γίνεται 
µε ένα εγκατεστηµένο σύστηµα ψεκασµού νερού και όχι µε υγρές λινάτσες οι οποίες θα 
µπορούσαν να αφήσουν ίχνη στην έγχρωµη επιφάνεια.  
- Όταν η συντήρηση ολοκληρωθεί, θα απλωθούν τεµάχια κόντρα-πλακέ πάνω σε φύλλα 
πολυαιθυλενίου µε τρόπο ώστε να προστατεύεται η επιφάνεια κατά τη διάρκεια των 
υπόλοιπων εργασιών που εκτελούνται στο εργοτάξιο. Τα τεµάχια αυτά αφαιρούνται, όταν οι 
εργασίες ολοκληρωθούν. 
- Οι αρµοί θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε τη µελέτη. 
 


 


Ο παραγωγός θα πρέπει να είναι έµπειρος στην παραγωγή έτοιµου σκυροδέµατος και 
σύµµορφος µε τις απαιτήσεις του Κ.Τ.Σ. 1997 για εργοστασιακές µονάδες και 
εξοπλισµό.  
 
Η επιφάνεια µπορεί να δοθεί στη κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων µετά την ολοκλήρωση της 
συντήρησης και µετά από έγκριση του Επιβλέποντα µηχανικού. 


 


A. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 


 


1. Κατηγορία θλιπτικής αντοχής  C20/25. 
2. Ελάχιστη περιεκτικότητα τσιµέντου 280 kg/m3. 
3. Ινοπλισµένο µε ίνες πολυπροπυλενίου 19mm, 0,9kg/m3. 


 


B. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 


 


1. Τα χηµικά πρόσθετα που προστίθενται στο σκυρόδεµα είτε κατά την παραγωγή του 
στη µονάδα παραγωγής σκυροδέµατος είτε στο έργο για ρύθµιση της 
εργασιµότητάς του θα πρέπει να συµµορφώνονται ως προς τις ιδιότητές τους από 
το πρότυπο ΕΝ934-2 ως εξής: 


- Μειωτής νερού: EN 934-2: Πιν.10 
- Επιβραδυντής του χρόνου πήξης:  EN 934-2: Πιν.10 & EN 934-2: Π11.1/11.2 
- Ρευστοποιητής: EN-934-2: Πιν.10 


         - Μειωτής νερού υψηλής δραστικότητας: EN 934-2: Πιν.3.1/3.2 & EN 934-2: 
Π11.1/11.2 


- Υπερρευστοποιητής: EN 934-2: Πιν.3.1/3.2 


 
 


Θεσσαλονίκη, __________ 2012 


 


Οι Μελετητές 


 
 
 
 


Αρβανιτίδου Κλειώ 
 
 


 
  


Η Προϊσταµένη του 
Τµήµατος Μελετών 


 
 
 


Σ. Θεοδωρίδου 


Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης 
Μελετών Αρχιτεκτονικών 


Έργων 
 
 


Κ. Μπελιµπασάκης 
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∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


Αριθµός Μελέτης :  Α24_2007


∆ήµος  : Θεσσαλονίκης


Εργο : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΟΥ∆Η


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ


1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα εκτελεσθεί
το έργο.


1.2 Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης εργασίας και
που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα
από την θέση αυτών περιλαµβάνονται:
1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου που
αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης
και των υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.2.2 ‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί που
να έχει σχέση µε το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του
εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων ή εκρηκτικών
υλών.


1.3 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου
‘’κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο των τιµών του παρόντος
Τιµολογίου.
1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [
πλην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]
Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη
εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για Τελωνειακό ∆ασµολόγιο εισαγωγής και µε τις
διατάξεις του νόµου 3215/1955 δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση
του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την
παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και
δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν
χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων
των κάθε είδους µεταφορικών µέσων.
1.3.2 Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης,
επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωµατουµένων και
µή, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών µε όλες τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις,
χαµένους χρόνους µεταφορικών µέσων και τις κάθε είδους µετακινήσεις µέχρι και την πλήρη ενσωµάτωση
(ή/και χρήση τους) ή/και µεταφοράς, σύµφωνα µε τα παραπάνω, των περισσευµάτων ή/και άχρηστων υλικών
στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών
περιορισµών που θα ισχύουν.
1.3.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους
ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π.
δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστηµονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού,
του ειδικευµένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, µηχανηµάτων, συνεργείων κ.λπ. ηµεδαπού ή
αλλοδαπού εργαζοµένου στον τόπο του έργου ή άλλου (εντός και εκτός της Ελλάδος).
1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή,
οργάνωση, διαρρύθµιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού,
ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων
Αναδόχου, σύµφωνα µε τους Όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες
αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών µετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε
βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία.
1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου όταν τούτο προβλέπεται κατά
την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους Όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.7 Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης (-εων) προκατασκευασµένων στοιχείων, που
κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων και των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου
χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, εργασίας, βοηθητικών
έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κ.λπ. όπως επίσης περιλαµβανοµένων και των δαπανών
φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη θέση της τελικής
ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων
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µετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία, (για την
περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε χώρους για τους
οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της
παρούσας σύµβασης.
1.3.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων, προσωπικού
εγκαταστάσεων κ.λπ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους
∆ηµοπράτησης έργου.
1.3.9 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, ή δαπανών
πρόληψης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.
1.3.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη δηµοπράτησης.
Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου,
περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιµαστικά τµήµατα» (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση
µηχανηµάτων, απόδοση εργασίας, κ.λπ.)
1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, που
απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η
συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η
επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του
χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η αποµάκρυνση αυτών µαζί µε την τυχόν
απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα,
λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο
και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν
χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε
άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στους Όρους ∆ηµοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό
τρόπον, ή προκύπτει κατά έµµεσο τρόπον, προκειµένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση
εργασιών που συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων, ή ακόµη και στην περίπτωση που ο
Ανάδοχος θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων για την εκτέλεση κάποιων εργασιών.
1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση ενσωµάτωσης, µε ή χωρίς τις
προσωρινές αποθέσεις, και πλάγιες µεταφορές κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων κ.λπ. µαζί µε την
εργασία εµπλουτισµού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε
περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν.
1.3.13 Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης,  µετακινήσεων µηχανηµάτων και προσωπικού για
την εκτέλεση των έργων µε µεθοδολογία χαµηλής παραγωγικότητας, λόγω των συναντωµένων εµποδίων στο
χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρηµάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λπ. και των παρεµβάσεων που θα
προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ και λοιποί οργανισµοί
κοινής ωφέλειας), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω
εµποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών,
οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του κοινού γενικά).
1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων ασφάλειας για τη µη
παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού γενικά
στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόµενες περιοχές απ’ αυτά.
1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασ-σαλώσεων εγκατάστασης
χωροσταθµικών ασφαλειών (REPERS), που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν
αµείβονται ιδιαίτερα (σύµφωνα µε τους λοιπούς Όρους ∆ηµοπράτησης).
1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών
έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιµετρητικών στοιχείων
από κοινού µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιµετρητικών σχεδίων και
των επιµετρήσεων που θα τα υποβάλει για αρµόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε
επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή.
1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των καταλόγων οπλισµού οι οποίοι θα
πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία,  η δαπάνη προσαρµογής των στοιχείων της
µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών
σχεδίων µε την ένδειξη ‘’όπως κατασκευάσθηκε’’.
1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση
εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών
και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρµοδίους φορείς, εκτός αν
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την αντιµετώπιση όλων των
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
1.3.20 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις
της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε ενηµερωτικά στοιχεία ως προς
το έργο.
1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, µετά το τέλος
των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια.
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1.3.22 Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων
κ.λπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23 Οι δαπάνες για την δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα τµήµατα του
έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί
σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών για την αποξήλωση και
αποµάκρυνσή τους.
1.3.24 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και εγκαταστάσεις που
οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται
στους Όρους ∆ηµοπράτησης.
1.3.26 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων κ.λπ.
1.3.27 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών, κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή και τους
Οργανισµούς Κοινής Ωφέλείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του
Τιµολογίου.
1.3.28 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στους
υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου.


1.4 Στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου δεν συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) για
πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως και για Όφελος αυτού (Ο.Ε.) δηλαδή για τις δαπάνες
επιστασίας, δαπάνες σήµανσης εργοταξίων και για τις κάθε είδους κρατήσεις, φόρους, δασµούς, ασφάλιστρα,
τέλη, συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωµών, κ.λ.π. για τόκους και κεφαλαίων
κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους
µετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και
εµποδίων κάθε είδους, για τα διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα,
από δυσχέρειες κάθε είδους που έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην αρχή της
παραγράφου αυτής, συµπεριλαµβάνονται στο ποσοστό των Γενικών Εξόδων του Αναδόχου.
Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων, καθορίζεται σε δέκα οκτώ
στα εκατό (18%) ως προς τις τιµές του Τιµολογίου
1.5 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιµολογίων του Αναδόχου επιβαρύνει τον Kύριο
του Έργου.


2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ


2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


2.1.1 Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων µελετών είτε βάσει
µετρήσεων και των συντασσόµενων µε τη βοήθειά τους επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων
υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζοµένων ανοχών.
2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειµένου να
επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται µε δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την υποστήριξη
της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.
2.1.3 Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιµετρούµενης ως
ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο
παρόν Περιγραφικό Τιµολόγιο.
2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωµής
καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους εργασιών του
παρόντος Τιµολογίου.
2.1.5 Αν το περιεχόµενο ένός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρεται σε µια τιµή
µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του
συγκεκριµένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο
πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο.


2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα


* Ως ‘’χαλαρά εδάφη’’ χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει
από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.
* Ως ‘’γαίες και ηµίβραχος’’ χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαµµώδη ή αµµοχαλικώδη υλικά, καθώς και
µίγµατα αυτών, οι µάργες, τα µετρίως τσιµεντωµένα (cemented) αµµοχάλικα, ο µαλακός, κατακερµατισµένος ή
αποσαθρωµένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσµατικά µε συνήθη
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εκσκαπτικά µηχανήµατα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή
κρουστικού εξοπλισµού.
* Ως ‘’βράχος’’ χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί
προηγουµένως µε εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισµό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές
σφύρες). Στην κατηγορία του ‘’βράχου’’ περιλαµβάνονται και µεµονωµένοι ογκόλιθοι µεγέθους πάνω από 0,50
m3.
* Ως ‘’σκληρά γρανιτικά’’ και ‘’κροκαλοπαγή’’ χαρακτηρίζονται οι συµπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηµατισµοί
από πυριγενή πετρώµατα και οι ισχυρώς τσιµεντωµένες κροκάλες ή αµµοχάλικα, θλιπτικής αντοχής
µεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηµατισµών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναµοχλέυονται µε το
ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι µειωµένη)


2.2.2 ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ


Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να
προµηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετηµένα και έτοιµα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
- Χειρολαβές
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες
στερέωσης (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα κλειδώµατος και ένδειξη κατάληψης
(πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες
στερέωσης (µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς
ασφαλείας.
- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα στερέωσης (µέσα), µε µηχανισµό
ρύθµισης χειρολαβής και αντίκρισµα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).
- Κλειδαριές και κύλινδροι
- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας
- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος
- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας
- Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου
- Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω -
κάτω µέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).
- Μηχανισµοί επαναφοράς θυρών
- Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις
πυρασφάλειας, στο άνω µέρος της θύρας.
- Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας.
- Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση
- Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ.
- Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές µε
κλειδαριά ασφαλείας.
- Αναστολείς (stoppers)
- Αναστολείς θύρας - δαπέδου
- Αναστολείς θύρας - τοίχου
- Αναστολείς φύλλων ερµαρίου
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων
- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ
- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
- Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα)
- Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
- Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων θυρών ασφαλείας, µε Master Key
- Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου
- Μηχανισµοί αυτόµατων θυρών, µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα, µε ηλεκτρονική µονάδα ελέγχού, µε συσκευή
µικροκυµάτων


Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύµφωνα µε τις διαδικασίες πού
προβλέπονται από τις κείµενες «περί ∆ηµοσίων Εργων» διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα
οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαµβάνεται στην τιµή του κάθε είδους
κουφώµατος.


2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ


Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή σε µέτρα µήκους (m)
γραµµικών στοιχείων ορισµένων λοιπών διαστάσεων, πλήρως περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού που
εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Από τις επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα γραµµικά
στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού. Η εφαρµογή
συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών
επιµετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
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Η (οι) ποσότητα (-ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (-ες) επιµετρήθηκε (-αν)
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (-αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ο-νται) σύµφωνα µε την
παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωµατισµών. Η (οι) τιµή (-ές) µονάδας θα αποτελεί (-ούν) πλήρη
αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Ειδικοί όροι» του παρόντος άρθρου, καθώς και
για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο «Γενικοί Όροι».


Όλες οι τιµές όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου αναφέρονται σε πραγµατική
χρωµατιζόµενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι τιµές για χρωµατισµούς που
εκτελούνται σε ύψος µεγαλύτερο, δίνονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία ισχύουν
γενικά όταν η δαπάνη των ικριωµάτων δεν πληρώνεται µε άλλο άρθρο του Τιµολογίου που αφορά
προηγούµενες εργασίες (π.χ. επιχρίσµατα) ή όταν τα ικριώµατα πληρώνονται ιδιαιτέρως.


Οι πρόσθετες τιµές χρωµατισµών καταβάλλονται εφ΄ άπαξ για την ίδια επιφάνεια άσχετα µε τις εργασίες
προπαρασκευής και ανακαίνισης ή χρωµατισµού, που εκτελούνται στην ίδια επιφάνεια και πληρώνονται µε τις
ιδιαίτερες τιµές τους.


Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των χρωµάτων, οι δοκιµαστικές βαφές
για έγκριση των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώµατα τα οποία θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε
τα καθοριζόµενα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες
εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων
κουφωµάτων κλπ) στις περιπτώσεις που απαιτείται ή επιβάλλεται η εκτέλεση των χρωµατισµών να γίνει χωρίς
αυτά να είναι στη θέση τους.


Όταν πρόκεται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ’ ολοκλήρου, η επιµετρούµενη
επιφάνεια των χρωµατισµών υπολογίζεται ως το γινόµενο της απλής συµβατικής επιφάνειας
κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της
κατεχόµενης από µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συµβατικό συντελεστή ο
οποίος ορίζεται παρακάτω:


α/α     Είδος Συντελεστής
 1. Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή


µε υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 2,30
β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου 2,70
γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου 3,00


 2. Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές
µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,90
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου 2,30
γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου 3,00


 3. Υαλοστάσια :
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,00
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου 1,40
γ) µε κάσσα επί µπατικού 1,80
δ) παραθύρων ρολλών 1,60
ε) σιδερένια 1,00


 4. Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού,
γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολλών. 3,70


 5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60


 6. Σιδερένιες θύρες :
   α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα 2,80
   β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές 2,00
   γ) χωρίς επένδύση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά) 1,00
   δ) µε κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 1,60
 7. Προπετάσµατα σιδηρά :
   α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα 2,50
   β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα 1,00
   γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας) 1,60
 8. Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά :
   α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 1,00
   β) πολυσυνθέτου σχεδίου 1,50
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9. Θερµαντικά σώµατα :
Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής
των θερµαντικών σωµάτων


2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ


1. Τα συνήθη µάρµαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και
σκληρότητα


ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας


1 Πεντέλης Λευκό
2 Κοκκιναρά Τεφρόν
3 Κοζάνης Λευκό
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό
6 Μαραθώνα Γκρί
7 Νάξου Λευκό
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν -µελανό
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν - µελανό
10 Βέροιας Λευκό
11 Θάσου Λευκό
12 Πηλίου Λευκό


ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας


1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο
2 Αµαρύνθου Ερυθρότεφρο
3 ∆οµβραϊνης Θηβών Μπεζ
4 ∆οµβραϊνης Θηβών Κίτρινο
5 ∆οµβραϊνης Θηβών Ερυθρό
6 Στύρων Πράσινο
7 Λάρισας Πράσινο
8 Ιωαννίνων Μπεζ
9 Φαρσάλων Γκρι
10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωµο
11 ∆ιονύσου Χιονόλευκο


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας


1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν
2 Χίου Τεφρό
3 Χίου Κίτρινο
4 Τήνου Πράσινο
5 Ρόδου Μπεζ
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο
7 Βυτίνας Μαύρο
8 Μάνης Ερυθρό
9 Ναυπλίου Ερυθρό
10 Ναυπλίου Κίτρινο
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωµο
12 Τρίπολης Γκρι µε λευκές φέτες
13 Σαλαµίνας Γκρι ή πολύχρωµο
14 Αράχωβας Kαφέ


2. Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο).
3. Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε λευκό τσιµέντο.


2.2.5. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ.


Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλλουµινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιµολογούνται µε
τα άρθρα 61.30 και 61.31.


Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων  τοιχοπετάσµατος σε έτοιµο σκελετό τιµολογείται
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Οικοδοµικές Εργασίες


µε το άρθρο 78.05.


Οι εργασίες κατασκευής καµπύλων τοιχοπετασµάτων αποζηµιώνονται επιπλέον και µε την πρόσθετη τιµή του
άρθρου 78.12.


Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιµο σκελετό αποζηµιώνονται, µαζί µε τις
εργασίες αλλουµινίου, µε το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση µη επίπεδης µε το άρθρο 78.35. Στην
περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόµενο στα παραπάνω άρθρα 78.34
και 78.35, οι τιµές προσαρµόζονται αναλογικά µε τις τιµές του άρθρου 61.30.


Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάµβακα, η αποζηµίωσή του τιµολογείται µε το άρθρο 79.55.


Χωµατουργικά, καθαιρέσεις


Α.Τ. 1


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\20.02


:


: Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία
υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων
εκσκαφής


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112  100%


Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων για την
δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και
συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00
m από την προσπελάσιµη από τροχοφόρα στάθµη του εκσκαπτοµένου χώρου, εν ξηρώ ή
εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε
υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την
µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα, τις τυχόν απαιτούµενες σποραδικές
αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε µέση
απόσταση έως 30 m.


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


ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ


4,10


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 2


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\20.05.01


:


: Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, χωρίς την
καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη
γαιώδη-ηµιβραχώδη


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124  100%


Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή
µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m
από το χαµηλότερο χείλος της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως
0,30m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή
άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των προϊόντων, την
µόρφωση των παρειών και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη
των παρειών.


 Σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη.


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


ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


6,70


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 3


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\20.10


:


: Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162  100%


Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων διαµορφωµένων χώρων ή
τµηµάτων αυτών, σε µέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προϊόντων έως
10,00 m, µε την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 20 cm, διαβροχή και
συµπύκνωση. Στην περίπτωση χρησιµοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάµου, η
µεταφορά τους επί τόπου του έργου αποζηµιώνεται ιδιαίτερα.


Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου.


ΕΞΙ


6,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 4


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\20.30


:


: Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171  100%


Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί αυτοκινήτου προς µεταφορά πάσης φύσεως
προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, µε την σταλία του αυτοκινήτου
για την φόρτωση, εκφόρτωση και λοιπούς χειρισµούς του και µε την διάστρωσή τους
µετά την εκφόρτωση. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη αναµονής του µεταφορικού
µέσου κατά την φόρτωση.


Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος.


ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


1,40


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 5


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\20.42


:


: Καθαρή µεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε αυτοκίνητο


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2180  100%


Mεταφορά µε αυτοκίνητο ενός κυβικού µετρου πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,
εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, πέραν του ορίου που καθορίζεται εκάστοτε από την
Υπηρεσία ή προβλέπεται από την µελέτη, χωρίς την φορτοεκφόρτωση και την
διάστρωση στον χώρο απόθεσης, ανά χιλιόµετρο διαδροµής εµφόρτου αυτοκινήτου σε
οποιαδήποτε οδό.


Τιµή ανά κυβοχιλιόµετρο (m3.km) σε όγκο ορύγµατος.


ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


0,50


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 6


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\22.20.01


:


: Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε
πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
πλακών


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236  100%


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


 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.
 .


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
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ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


4,80


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 7


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\22.51.01


:


: Καθαίρεση ξύλινου Στεγάστρου στην Πλατεία Καούδη


Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 5276  40%
ΟΙΚ 2227  30%
ΟΙΚ 2180  30%


Καθαίρεση φέροντος οργανισµού ξύλινου Στεγάστρου (5 ορθοστάτες, ζυγώµατα, τεγίδες
οποιασδήποτε διατοµής), σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος.
Συµπεριλαµβάνονται τα απαιτούµενα ικριώµατα και η συσσώρευση των προϊόντων προς
φόρτωση ή αποθήκευση.


Περιλαµβάνεται η καθαίρεση της θεµελίωσης του Στεγάστρου από αόπλο ή ελαφρά
οπλισµένο σκυρόδεµα, που εκτελείται µε ή χωρίς τη βοήθεια µηχανικών µέσων ύστερα
από ειδική έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας.
Στην εργασία περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες της καθαίρεσης µε ή
χωρίς τη βοήθεια µηχανικών µέσων και της συγκέντρωσης όλων των υλικών που θα
προκύψουν.


Στη δαπάνη περιλαµβάνεται η τυχόν προσωρινή εναπόθεση των προϊόντων καθαίρεσης.


Το παρόν άρθρο αποζηµιώνει επίσης:
α) Τον καθαρισµό του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης.
β) Τη φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί αυτοκινήτου προς µεταφορά των πάσης
φύσεως προϊόντων καθαιρέσεων και αποξηλώσεων του Στεγάστρου, µε την σταλία του
αυτοκινήτου για την φόρτωση, εκφόρτωση και λοιπούς χειρισµούς του και µε την
διάστρωσή τους µετά την εκφόρτωση. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη αναµονής
του µεταφορικού µέσου κατά την φόρτωση.
γ) Τη µεταφορά µε αυτοκίνητο σε οποιαδήποτε απόσταση των πάσης φύσεως προϊόντων
καθαιρέσεων και αποξηλώσεων του Στεγάστρου, σε οποιαδήποτε απόσταση προβλέπεται
από την µελέτη ή καθορίζεται από την Επίβλεψη σε περιοχές επιτρεπόµενες από τις
Αρχές, µε τη διάστρωση στον χώρο απόθεσης, σε οποιαδήποτε οδό.


(Μέτρηση σε τεµάχια Στεγάστρου)


ΕΚΑΤΟ


100,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 8


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\22.51.02


:


: Καθαίρεση ξύλινου Πλαισίου µε κούνιες στην Πλατεία Καούδη


Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 5276  40%
ΟΙΚ 2227  30%
ΟΙΚ 2180  30%


Καθαίρεση φέροντος οργανισµού ξύλινου Πλαισίου µε κούνιες (4 ορθοστάτες, ζύγωµα
οποιασδήποτε διατοµής), σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος.
Συµπεριλαµβάνονται τα απαιτούµενα ικριώµατα και η συσσώρευση των προϊόντων προς
φόρτωση ή αποθήκευση.


Περιλαµβάνεται η καθαίρεση της θεµελίωσης του Πλαισίου από αόπλο ή ελαφρά
οπλισµένο σκυρόδεµα, που εκτελείται µε ή χωρίς τη βοήθεια µηχανικών µέσων ύστερα
από ειδική έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας.
Στην εργασία περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες της καθαίρεσης µε ή
χωρίς τη βοήθεια µηχανικών µέσων και της συγκέντρωσης όλων των υλικών που θα
προκύψουν.


Στη δαπάνη περιλαµβάνεται η τυχόν προσωρινή εναπόθεση των προϊόντων καθαίρεσης.


Το παρόν άρθρο αποζηµιώνει επίσης:
α) Τον καθαρισµό του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης.
β) Τη φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί αυτοκινήτου προς µεταφορά των πάσης
φύσεως προϊόντων καθαιρέσεων και αποξηλώσεων του Πλαισίου, µε την σταλία του
αυτοκινήτου για την φόρτωση, εκφόρτωση και λοιπούς χειρισµούς του και µε την







Σελίδα 10Τιµολόγιο Μελέτης


διάστρωσή τους µετά την εκφόρτωση. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη αναµονής
του µεταφορικού µέσου κατά την φόρτωση.
γ) Τη µεταφορά µε αυτοκίνητο σε οποιαδήποτε απόσταση των πάσης φύσεως προϊόντων
καθαιρέσεων και αποξηλώσεων του Πλαισίου, σε οποιαδήποτε απόσταση προβλέπεται από
την µελέτη ή καθορίζεται από την Επίβλεψη σε περιοχές επιτρεπόµενες από τις
Αρχές, µε τη διάστρωση στον χώρο απόθεσης, σε οποιαδήποτε οδό.


(Μέτρηση σε τεµάχια Πλαισίου)


ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ


62,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 9


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\22.65.02


:


: Αποξήλωση και απόρριψη καθιστικών (παγκάκι)


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275  100%


Αποξήλωση και µεταφορά για απόρριψη ή αποθήκευση των ξύλινων καθιστικών µε
µεταλλικό ή από σκυρόδεµα σκελετό (παγκάκι), σε σηµεία που θα υποδειχθούν από την
επίβλεψη.
 Στην τιµή περιλαµβάνεται η αποξήλωση µετά προσοχής, η φορτοεκφόρτωση και η
µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση υποδείξει η Επίβλεψη για αποθήκευση ή απόρριψη.
 (Μέτρηση σε τεµάχια)


ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ


32,67


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 10


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\22.65.04


:


: Αποξήλωση µεταλλικών αποτρεπτικών εµποδίων


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275  100%


Αποξήλωση των µεταλλικών αποτρεπτικών εµποδίων για τη στάθµευση και των
προστατευτικών εµποδίων των κάδων απορριµάτων. Στην τιµή περιλαµβάνεται, η
εργασία αποξήλωσης διά χειρός ή µε την χρήση µηχανήµατος, η φορτοεκφόρτωση, η
µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση και η απόρριψή τους σε χώρους που θα
υποδειχθούν από την επίβλεψη.
(Μέτρηση σε τεµ).


ΕΞΙ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ


6,13


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 11


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\22.65.05


:


: Αποξήλωση, αποθήκευση και επανατοποθέτηση ιστών οδικής σήµανσης


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275  100%


Αποξήλωση, αποθήκευση και επανατοποθέτηση µεταλλικών ή τσιµεντένιων ιστών οδικής
σήµανσης σε σηµεία και µε τρόπο που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η αποξήλωση µετά προσοχής, η αποθήκευση και η πλήρης
επανατοποθέτηση στα σηµεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία, καθώς και οι µεταφορές
που θα απαιτηθούν.
(Μέτρηση σε τεµάχια.)


ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


6,94


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 12


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\22.65.06


:


: Αποξήλωση, αποθήκευση και επανατοποθέτηση καλαθιών απορριµµάτων
και γραµµατοκιβωτίων ΕΛΤΑ


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275  100%


Αποξήλωση, αποθήκευση και επανατοποθέτηση καλαθιών απορριµµάτων και
γραµµατοκιβωτίων ΕΛΤΑ σε σηµεία και µε τρόπο που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η αποξήλωση µετά προσοχής, η αποθήκευση και η πλήρης
επανατοποθέτηση στα σηµεία που θα υποδείξει η Υπηρεσία, καθώς και οι µεταφορές
που θα απαιτηθούν.
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(Μέτρηση σε τεµάχια.)


ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ


5,11


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 13


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\22.65.11


:


: Αποξήλωση άνευ προσοχής οργάνων παιδικής χαράς


Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275  50%
ΟΙΚ 2180  30%
ΟΙΚ 2227  20%


Αποξήλωση άνευ προσοχής οργάνων παιδικής χαράς, όπως κούνιες, τραµπάλες,
τσουλίθρες, µύλοι κ.ο.κ. που είναι πακτωµένα σε βάσεις σκυροδέµατος.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η αποξήλωση των οργάνων και της βάσης τους από
σκυρόδεµα, η φόρτωση των αποξηλωθέντων και η µεταφορά τους σε θέσεις, που θα
υποδείξει η επίβλεψη.


Το παρόν άρθρο αποζηµιώνει επίσης:
α) Τον καθαρισµό του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης.
β) Τη φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί αυτοκινήτου προς µεταφορά των πάσης
φύσεως προϊόντων καθαιρέσεων και αποξηλώσεων του οργάνου, µε την σταλία του
αυτοκινήτου για την φόρτωση, εκφόρτωση και λοιπούς χειρισµούς του και µε την
διάστρωσή τους µετά την εκφόρτωση. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη αναµονής
του µεταφορικού µέσου κατά την φόρτωση.
γ) Τη µεταφορά µε αυτοκίνητο σε οποιαδήποτε απόσταση των πάσης φύσεως προϊόντων
καθαιρέσεων και αποξηλώσεων του οργάνου, σε οποιαδήποτε απόσταση προβλέπεται από
την µελέτη ή καθορίζεται από την Επίβλεψη σε περιοχές επιτρεπόµενες από τις
Αρχές, µε τη διάστρωση στον χώρο απόθεσης, σε οποιαδήποτε οδό.


 (Ανά τεµάχιο)


ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ


32,67


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 14


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α20.02.03


:


: Γενικές εκσκαφές οποιουδήποτε βάθους σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες
για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, µε την καθαρή µεταφορά των
προϊόντων εκσκαφής


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112  100%


Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων για την
δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και
συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας των 12,00 m2, οποιουδήποτε βάθους
από την προσπελάσιµη από τροχοφόρα στάθµη του εκσκαπτοµένου χώρου, εν ξηρώ ή
εντός ύδατος, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή
συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την µόρφωση των παρειών ή
πρανών και του πυθµένα, τις τυχόν απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις των
παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε µέση απόσταση έως 30 m. Στην
εργασία περιλαµβάνεται η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας
σταθεροποιηµένων µε συµπύκνωση ή µε τσιµέντο.


Στις δαπάνες του άρθρου περιλαµβάνεται και η φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί
αυτοκινήτου προς µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών, µε την σταλία του αυτοκινήτου
για την φόρτωση, εκφόρτωση και λοιπούς χειρισµούς του και µε την διάστρωσή τους
µετά την εκφόρτωση. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη αναµονής του µεταφορικού
µέσου κατά την φόρτωση.


Επίσης, το παρόν άρθρο αποζηµιώνει τη µεταφορά µε αυτοκίνητο των προϊόντων
εκσκαφών, σε οποιαδήποτε απόσταση προβλέπεται από την µελέτη ή καθορίζεται από
την Επίβλεψη, µε τη διάστρωση στον χώρο απόθεσης.


Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και
µετά την εκσκαφή.
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ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


25,50


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 15


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α20.04.01.01


:


: Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων, µε την
καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής


Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122  60%
ΟΙΚ 2171  5%
ΟΙΚ 2180  35%


Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων και εκρηκτικών, εκτός
από αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά
επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από το χαµηλότερο χείλος
της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η
στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία
πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των προϊόντων, την µόρφωση των παρειών
και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών.


(σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη)


Στις δαπάνες του άρθρου περιλαµβάνεται και η φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί
αυτοκινήτου προς µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών, µε την σταλία του αυτοκινήτου
για την φόρτωση, εκφόρτωση και λοιπούς χειρισµούς του και µε την διάστρωσή τους
µετά την εκφόρτωση. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη αναµονής του µεταφορικού
µέσου κατά την φόρτωση.


Επίσης, το παρόν άρθρο αποζηµιώνει τη µεταφορά µε αυτοκίνητο ενός κυβικού µετρου
των προϊόντων εκσκαφών, σε οποιαδήποτε απόσταση προβλέπεται από την µελέτη ή
καθορίζεται από την Επίβλεψη, µε τη διάστρωση στον χώρο απόθεσης, σε οποιαδήποτε
οδό.


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


ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


36,30


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 16


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α20.05.01.02


:


: Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, σε εδάφη
γαιώδη - ηµιβραχώδη, µε την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124  100%


Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων, σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη, µε χρήση µηχανικών
µέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως
έως 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από το χαµηλότερο χείλος της διατοµής
εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθµη, είτε
ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται
ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των προϊόντων, την µόρφωση των παρειών και του
πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών.
Στην εργασία περιλαµβάνεται και η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων
οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε συµπύκνωση ή µε τσιµέντο.


Στις δαπάνες του άρθρου περιλαµβάνεται και η φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί
αυτοκινήτου προς µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών, µε την σταλία του αυτοκινήτου
για την φόρτωση, εκφόρτωση και λοιπούς χειρισµούς του και µε την διάστρωσή τους
µετά την εκφόρτωση. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη αναµονής του µεταφορικού
µέσου κατά την φόρτωση.


Επίσης, το παρόν άρθρο αποζηµιώνει τη µεταφορά µε αυτοκίνητο των προϊόντων
εκσκαφών, σε οποιαδήποτε απόσταση προβλέπεται από την µελέτη ή καθορίζεται από
την Επίβλεψη, µε τη διάστρωση στον χώρο απόθεσης.


Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και
µετά την εκσκαφή.
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ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ


28,10


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 17


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α20.20.2


:


: Επιχώσεις εξυγιαντικής στρώσης αµµοχαλικώδους σύστασης


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162  100%


Επίχωση µε υλικό αµµοχαλικώδους σύστασης (αµµοχάλικο κατηγορίας Α-1-α ή Α-1-b
κατά AASHO, σύµφωνα µε τη γεωτεχνική µελέτη), επαρκώς συµπυκνωµένη (βαθµός
συµπύκνωσης κατά AASHO Τ108-D>=95%). Περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά των
υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες µεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου µε
ή χωρίς µηχανικά µέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 10 cm, η διαβροχή και η συµπύκνωση
µε δονητικές πλάκες.


Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ
και µετά την επίχωση.


ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ


26,59


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 18


Άρθρο ΝΑΟ∆Ο Θ\Α12.02


:


: Καθαίρεση δαπέδων επί εδάφους από οπλισµένο σκυρόδεµα


Σχετικό : ΟΙΚ 2227


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2227  100%


Για την καθαίρεση και τεµαχισµό δαπέδων επί εδάφους από ελαφρά ή µη οπλισµένο
σκυρόδεµα, που εκτελείται µε ή χωρίς τη βοήθεια µηχανικών µέσων, µετά της
µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση.


        Στην εργασία περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες της καθαίρεσης,
οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, των ικριωµάτων
και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης,
µετά από τεµαχισµό του όγκου σκυροδέµατος εφόσον απαιτείται και η αποκοµιδή σε
οποιαδήποτε θέση της επιλογής του Αναδόχου, προς απόθεση, απόρριψη ή άλλη χρήση
σε περιοχές επιτρεπόµενες από τις Αρχές και ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας,
περιλαµβανοµένης της δαπάνης απόθεσης.


        Η καθαίρεση θα γίνει µε άκρα προσοχή ώστε, ανάλογα µε τη µελέτη ή και τις
εντολές της Υπηρεσίας, να είναι δυνατή η συµπλήρωση του υπάρχοντος έργου µε νέο
τµήµα αυτού. Στη δαπάνη περιλαµβάνεται η τυχόν προσωρινή εναπόθεση των προϊόντων
καθαίρεσης, ο χαµένος χρόνος των φορτοεκφορτώσεων (ανεξάρτητα από τις δυσχέρειες,
που παρουσιάζει η εργασία αυτή) και ο καθαρισµός του χώρου από τα προϊόντα
καθαίρεσης.


Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως µετά της
µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση.


ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ


36,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 19


Άρθρο ΝΑΟ∆Ο Θ\Α12.04


:


: Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα


Σχετικό : ΟΙΚ 2227


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2227  100%


Καθαίρεση και τεµαχισµός στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα, πλήν
δαπέδων, µε την εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης µετά της µεταφοράς σε
οποιαδήποτε απόσταση.


        Στην εργασία περιλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου
εξοπλισµού και εργαλείων, των ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η
συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, µετά από τεµαχισµό του όγκου
σκυροδέµατος και η αποκοµιδή σε οποιαδήποτε θέση της επιλογής του Αναδόχου, προς
απόθεση, απόρριψη ή άλλη χρήση σε περιοχές επιτρεπόµενες από τις Αρχές και ύστερα
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από έγκριση της Υπηρεσίας, περιλαµβανοµένης της δαπάνης απόθεσης.


        Η καθαίρεση θα γίνει µε άκρα προσοχή ώστε, ανάλογα µε τη µελέτη ή και τις
εντολές της Υπηρεσίας, να είναι δυνατή η συµπλήρωση του υπάρχοντος έργου µε νέο
τµήµα αυτού. Στη δαπάνη περιλαµβάνεται η τυχόν προσωρινή εναπόθεση των προϊόντων
καθαίρεσης, ο χαµένος χρόνος των φορτοεκφορτώσεων (ανεξάρτητα από τις δυσχέρειες,
που παρουσιάζει η εργασία αυτή) και ο καθαρισµός του χώρου από τα προϊόντα
καθαίρεσης.


Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως.


ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


41,94


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 20


Άρθρο ΝΑΟ∆Ο ∆\Β64.2


:


: Γεωύφασµα διαχωρισµού υλικών


Σχετικό : ΟΙΚ 7914


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914  100%


Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση µη υφαντού γεωυφάσµατος από
πολυπροπυλένιο συνεχών ινών µηχανικής κατεργασίας, ελάχιστου βάρους 285 gr/m2
εφελκυστικής αντοχής τουλάχιστον 7 ΚΝ/m (κατά DIN 53857/2) ή 350Ν/5cm (κατά ΕΝ
ISO 10319), επιµήκυνση σε θραύση (κατά DIN 53857/2) >60% και αντοχή σε διάτρηση
τουλάχιστον 1000Ν (κατά DIN 54307 και ΕΝ 12236), για το διαχωρισµό δυο εδαφικών
στρώσεων ώστε να µη επιτρέπεται η ανάµιξη των υλικών, σύµφωνα µε τη σχετική
µελέτη, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και την Τ.Σ.Υ.


        Στη τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια του γεωυφάσµατος επί τόπου του έργου,
η κοπή του στις κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση στη θέση τοποθέτησης, η
τοποθέτησή του, η προσωρινή στερέωση, η διαµόρφωση αντιστήριξης (µε ξυλότυπους ή
µε άλλη µέθοδο) για τη στερέωση του γεωυφάσµατος, σύµφωνα µε τη µελέτη, οι
προβλεπόµενες επικαλύψεις του, η τυχόν συρραφή των φύλλων, όπως και κάθε άλλη
εργασία, υλικά, µικροϋλικά, οι µεταφορές από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του
έργου µε τις φορτοεκφορτώσεις κλπ, οι χρήσεις ικριωµάτων, συσκευών, µηχανηµάτων
κλπ. για πλήρη εργασία σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης. Στην τιµή περιλαµβάνονται επίσης ανηγµένα οι φθορές, οι
αλληλοεπικαλύψεις, οι αποµειώσεις, οι οποιεσδήποτε ειδικές διαµορφώσεις του
γεωυφάσµατος, η δαπάνη των τυχόν απαιτούµενων αντλήσεων υδάτων και κάθε είδους
δυσχερειών από παρουσία νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών για
την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.


        Επισηµαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων µηχανηµάτων και υλικών, ώστε να
αποφευχθούν τυχόν φθορές στο γεωύφασµα.


        Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας διαχωρισµού µε γεωύφασµα.


ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


1,90


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 21


Άρθρο ΝΑΟ∆Ο ∆\∆01


:


: Κοπή ασφαλτ/δέµατος


Σχετικό : ΟΙΚ 2269


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α  100%


Για την ευθύγραµµη και συνεχή τοµή πάχους µέχρι 0,15 µ σε οδόστρωµα οποιουδήποτε
πάχους και τύπου, από ασφαλτοσκυρόδεµα ή σκυρόδεµα άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο, η
οποία γίνεται αποκλειστικά και µόνον µε χρήση ειδικού ασφαλτοκόπτη µε µηχανικό
τροχό (π.χ. τύπου TCC3 VIBROM ROBIN) ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα
χαραγµένα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το οδόστρωµα από φθορές κατά τη
διάρκεια των εργασιών.


        Στην τιµή περιλαµβάνεται η  δαπάνη  εργασίας και υλικών που απαιτούνται
για την έντεχνη εκτέλεση της κοπής ως άνω στις απαιτούµενες και καθορισµένες
θέσεις, ενώ η καθαίρεση του αποκοπτόµενου τµήµατος και η αποµάκρυνση των
προϊόντων καθαίρεσης, θα πληρωθούν µε το άρθρο Εκσκαφή σε έδαφος
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γαιώδες-ηµιβραχώδες του παρόντος Τιµολογίου.


        Το παρόν άρθρο δεν αφορά κοπές ασφαλτοσκυροδέµατος, που απαιτούνται για
την κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων είτε αφορούν παλιό είτε προσφάτως διαστρωθέν
ασφαλτοσκυρόδεµα (ενώσεις, αρµοί διακοπής εργασίας κ.λ.π.), η δαπάνη των οποίων
περιλαµβάνεται ανηγµένα στα αντίστοιχα άρθρα κατασκευής ασφαλτικών εργασιών.


        Τιµή ανά µέτρο µήκους τοµής πάχους µέχρι 0,15µ σε οδόστρωµα αόπλου ή
ελαφρώς οπλισµένου σκυροδέµατος ή ασφαλτοσκυροδέµατος.


ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ


0,99


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 22


Άρθρο ΝΑΟ∆Ο ∆\∆02.2


:


: Εκσκαφή-φρεζάρισµα ασφαλτικού οδοστρώµατος,  βάθους έως 6 εκ.


Σχετικό : Ο∆ΟΝ 1132


Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 1132  100%


Για την εκσκαφή- φρεζάρισµα στρώσεων υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση
ειδικών κατάλληλων εκσκαπτικών µηχανηµάτων (φρεζών) ώστε οι παρειές των σκαµµάτων
να προκύπτουν κατακόρυφες και ευθύγραµµες κατά την έννοια του µήκους του
διαδρόµου εκσκαφής, και η επιφάνεια της σκάφης που προκύπτει µετά την εκσκαφή να
είναι επίπεδη µε ενιαία κατά µήκος κλίση.


        Στην τιµή περιλαµβάνεται η επιµελής συγκέντρωση, φόρτωση, µεταφορά και
απόθεση όλων των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί µακριά από
το σώµα της οδού, ο επιµελής καθαρισµός της εκσκαφείσας επιφάνειας µε χρήση
µηχανικής σκούπας και αεροσυµπιεστή, ώστε να αποµακρύνονται τελείως τα
υπολείµµατα προϊόντων εκσκαφής και να αποκλείεται η επανενσωµάτωσή τους στη σκάφη
της εκσκαφής από την κυκλοφορία µε υποχρέωση του αναδόχου να επαναλάβει σε
αντίθετη περίπτωση την εργασία αδαπάνως για την υπηρεσία. Επίσης στην τιµή
περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη εκτέλεση της υπόψη
εργασίας (αγορές, µισθώµατα, µεταφορές, εγκαταστάσεις-απεγκαταστάσεις, σταλίες
και κάθε είδους καθυστερήσεις κλπ., του ειδικού εκσκαπτικού µηχανήµατος (φρέζας),
οι αποζηµιώσεις του προσωπικού που θα χρησιµοποιηθεί, τα µέσα µεταφοράς, οι
σταλίες καθυστερήσεις του µηχανικού εξοπλισµού, των µεταφορικών µέσων και του
προσωπικού) σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, σε
θέσεις και διαστάσεις εφαρµογής της απολύτου επιλογής της υπηρεσίας και µόνο µετά
από έγκρισή της.


      Εκσκαφή-φρεζάρισµα βάθους έως 6 εκ.
      Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (µ2) πλήρως τελειωµένης εργασίας εκσκαφής -
φρεζαρίσµατος υφιστάµενου οδοστρώµατος.


ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ


1,48


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 23


Άρθρο ΝΑΟ∆Ο Θ\∆Γ02.1


:


: Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)


Σχετικό : Ο∆ΟΝ 3211.Β


Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 3211.Β  100%


Για την πλήρη κατασκευή βάσης οδοστρωµάτων µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή
υλικά σταθεροποιουµένου τύπου της Π.Τ.Π. Ο-155 µε συµπύκνωση κατά στρώσεις,
µεγίστου συµπυκνωµένου πάχους κάθε στρώσης ίσου προς 0,10 µ, ανεξάρτητα από τη
µορφή και έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα, µετά της
µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.


        Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας των αδρανών, του νερού και
των λοιπών απαιτούµενων υλικών, η δαπάνη µεταφοράς τους από οποιαδήποτε απόσταση
στον τόπο του έργου, µε τις φορτοεκφορτώσεις, τη σταλία των αυτοκινήτων και το
χαµένο χρόνο φορτοεκφορτώσεως, η δαπάνη της διάστρωσης, διαβρoxής και πλήρους
κυλίνδρωσης, ώστε να προκύψει η επιθυµητή γεωµετρική επιφάνεια καθώς και κάθε
άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας, που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της
εργασίας σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., την παρ. 10.4.1 της Π.Τ.Π. Ο-155 και τους
υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης.
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        Η επιµέτρηση θα γίνεται µε λήψη στοιχείων γεωµετρικής χωροστάθµησης σε
διατοµές πριν και µετά την κατασκευή των έργων και σύµφωνα µε την εγκεκριµένη
τεχνική µελέτη και τις παρ. 10.1 και 10.2 της Π.Τ.Π. Ο-155.


        Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένου όγκου πλήρους κατασκευής βάσης
µεταβλητού πάχους, µετά της προµήθειας και µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε
απόσταση.


∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


17,35


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 24


Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Α\4.05


:


: Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή µή


Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6808  100%


Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδροµίων µε χρήση αεροσφυρών µε ή χωρίς υποβοήθηση
µηχανικού εξοπλισµού, µε την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την µεταφορά σε
οποιαδήποτε απόσταση.
Η εργασία θα εκτελείται µε ιδιαίτερη επιµέλεια προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί το
ποσοστό θραυοµένων κρασπέδων κατά την αποξήλωση.
Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του
ορύγµατος προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του
πεζοδροµίου.


Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ).


ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ


3,20


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Σκυροδέµατα


Α.Τ. 25


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\32.01.05


:


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


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215  100%


Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού
και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής
σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των
καλουπιών.


Στην τιµή περιλαµβάνονται:


α.Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου,
του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και
σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο
εργοτάξιο προς διάστρωση.


Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη
της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική
διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα
η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.


Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος
καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου.


β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που
προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται
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και πληρώνονται ιδιαιτέρως.


γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω
στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του
τελειώµατος.


δ.Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του
σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής
της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν
υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.


ε.∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).


Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από
κελύφη, αψίδες και τρούλους.


Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.


 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25.


Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).


ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ


120,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 26


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\32.01.03


:


: Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από
σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213  100%


Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού
και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής
σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των
καλουπιών.


Στην τιµή περιλαµβάνονται:


α.Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου,
του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και
σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο
εργοτάξιο προς διάστρωση.


Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη
της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική
διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα
η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.


Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος
καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου.


β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που
προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται
και πληρώνονται ιδιαιτέρως.


γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω
στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα
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καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του
τελειώµατος.


δ.Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του
σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής
της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν
υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.


ε.∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).


Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από
κελύφη, αψίδες και τρούλους.


Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.


 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15.


Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).


ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


99,30


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 27


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\38.04


:


: Καµπύλοι ξυλότυποι απλής καµπυλότητας


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3821  100%


Ξυλότυποι απλής καµπυλότητας, περί κατακόρυφο άξονα (λ.χ. κυκλικών στύλων ή
παραστάδων) ή οριζόντιο άξονα (λ.χ. αψίδων), σε ύψος της ανώτατης στάθµης αυτών
µέχρι 5,00 m από το δάπεδο εργασίας. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η φθορά και
αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η
εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που
χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.


ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


39,80


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 28


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\38.02


:


: Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811  100%


Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώµατα για την
διαµόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθµίδων, περιζωµάτων εµβαδού
µέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οιονδήποτε όροφο υπό ή υπέρ το έδαφος. Στην τιµή
συµπεριλαµβάνεται η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία
ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης
όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας.


∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


17,30


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 29


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\38.03


:


: Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816  100%


Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων, στύλων,
πεδίλων, υπερθύρων, κλιµάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, αλλά σε
ύψος του πυθµένα του ξυλοτύπου µέχρι +4,00 m από το υποκείµενο δάπέδο εργασίας.
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η
εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και
αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.


∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


15,30


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 30


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\38.13


:


: Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3841  100%


Ξυλότυποι επιπέδων ή καµπύλων ή κεκλιµένων τοίχων εµφανών επιφανειών
σκυροδεµάτων, µε κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM γιά πέντε χρήσεις, για επίτευξη
επιµεληµένης επιφάνειας σκυροδέµατος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής
µελέτης, επάλειψης των ξυλοτύπων µε κατάλληλο αντικολλητικό, και ειδικής
τοποθέτησης πλαστικών παρεµβληµάτων στά δεσίµατα του ξυλότυπου, και της
υδατοστεγανούς σφράγισης τών αρµών του ξυλότυπου.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.


∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


19,60


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 31


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02


:


: Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος κατηγορίας B500C (S500s)


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873  100%


Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ
1422-2 / 1423-3 : 2006 και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέµατος, κάθε
διαµέτρου, έτοιµοι επί οποιωνδήποτε τµηµάτων έργου.


 Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C (S500s).


Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).


ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ


1,20


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 32


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03


:


: Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος δοµικά πλέγµατα B500C (S500s)


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873  100%


Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ
1422-2 / 1423-3 : 2006 και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέµατος, κάθε
διαµέτρου, έτοιµοι επί οποιωνδήποτε τµηµάτων έργου.


 ∆οµικά πλέγµατα B500C (S500s).


Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).


ΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ


1,10


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 33


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\38.45


:


: Αποστάτες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873  100%


Προµήθεια και τοποθέτηση πλαστικών στηριγµάτων (αποστάτες) χαλυβδίνου οπλισµού
στοιχείων από σκυρόδεµα, για την επίτευξη της προβλεπόµενης από τους κανονισµούς
και την µελέτη επικάλυψης του οπλισµού, ενδεικτικού τύπου SEIFERT SPACERS ή
ισοδυνάµου, σε οποιαδήποτε τµήµατα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.


ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


1,80


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 34


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\79.21


:


: Στεγανωτικό µάζης σκυροδέµατος


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7921  100%


Στεγανωτικό υλικό µάζης τύπου εγχώριας παραγωγής εν υγρά καταστάσει ή κόνις
πληρούν τας απαιτήσεις των σχετικών κανονισµών και προδιαγραφών, ήτοι
στεγανωτικόν και εργασία διαλύσεως, µετρήσεως αναλογίας και εκχύσεως εντός της
µάζης των σκυροδεµάτων ή τσιµεντοκονιαµάτων και εν γένει υλικά και εργασία
πλήρους κατασκευής.


Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) µετρούµενο πρό της διαλύσεως ή αναµίξεως.


ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


1,40


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 35


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\79.24


:


: Πλαστικές ίνες σκυροδεµάτων


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7923  100%


Ινες πολυπροπυλενίου για την ενίσχυση σκυροδεµάτων, τσιµεντοκονιαµάτων, κλπ, για
την αποφυγή και τον έλεγχο επιφανειακών ρηγµατώσεων, πού θα πληρούν τις
απαιτήσεις των σχετικών κανονισµών και προδιαγραφών, ήτοι ίνες πολυπροπυλενίου
και εργασία αναµείξεως, µετρήσεως αναλογίας σύµφωνα µε τίς προδιαγραφές του
υλικού και εκχύσεως εντός της µάζης των σκυροδεµάτων ή κονιαµάτων.


Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) µετρούµενο πρό της αναµίξεως.


∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


10,60


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 36


Άρθρο ΝΑΟ∆Ο Θ\∆Β51.3


:


: Προκατασκευασµένο κουρµπαριστό κράσπεδο κήπου διατοµής 0,06x0,25m


Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 2921  100%


Για την πλήρη τοποθέτηση προκατασκευασµένου κουρµπαριστού κρασπέδου κήπου από
σκυρόδεµα κατηγορίας C 12/15, διατοµής 0.06mx0.25m (σύµφωνα µε τα σχέδια της
Υπηρεσίας), σύµφωνα µε τις Π.Τ.Π., το οποίο θα παρασκευάζεται στο εργοστάσιο µε
ταυτόχρονη δόνηση και συµπίεση, αποκλειοµένης της παρασκευής του επί τόπου του
έργου µε αυτοσχέδιους ξυλότυπους.


       Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς των κρασπέδων
και όλων των απαιτούµενων υλικών πλην του σκυροδέµατος της βάσης έδρασης, η
δαπάνη για την τοποθέτησή τους σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις
από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, µε χρήση τεµαχίων µήκους όχι
µικρότερου του 1,00m µε λεία επιφάνεια, η δαπάνη τέλειας στερέωσης των κρασπέδων,
η δαπάνη εγκιβωτισµού τους, η  δαπάνη αρµολογήµατος µε τσιµεντοκονία αναλογίας
650 χγρ τσιµέντου ανά µ3 άµµου  καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών,
που απαιτείται για την πλήρη  και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε τους
λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
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Σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. 12394/406/12-8-2009 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. µε τίτλο
"Κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδροµίου και κράσπεδα από σκυρόδεµα", θα πρέπει τα
κράσπεδα, όταν χρησιµοποιούνται σε δοµικές κατασκευές εντός της Ελληνικής
επικράτειας, να συµµορφώνονται:
- µε ΕΛΟΤ ΕΝ 1340:2003 (ΕΝ:2003, ΕΝ 1340:2003/AC:2006) "Κράσπεδα από σκυρόδεµα -
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής", όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.


Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου χωρίς τη βάση έδρασής του.


ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


3,85


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 37


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04


:


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


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214  100%


Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού
και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής
σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των
καλουπιών.


Στην τιµή περιλαµβάνονται:


α.Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου,
του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια,
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και
σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο
εργοτάξιο προς διάστρωση.


Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη
της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική
διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα
η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.


Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος
καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου.


β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που
προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται
και πληρώνονται ιδιαιτέρως.


γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω
στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του
τελειώµατος.


δ.Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του
σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής
της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν
υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.


ε.∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).


Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από
κελύφη, αψίδες και τρούλους.
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Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.


 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20.


Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).


ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ


113,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Επενδύσεις, επιστρώσεις


Α.Τ. 38


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\48.50


:


: ∆ιακοσµητικές εµφανείς δροµικές πλινθοδοµές


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4622.1  100%


∆ιακοσµητική εµφανής πλινθοδοµή οποιουδήποτε σχεδίου, πάχους 1/2 πλίνθου
(δροµική), µε συµπαγείς οπτοπλίνθους διαστάσεων 20x10x5 cm, που δοµoύνται µε
ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1 : 2 1/2  των 150 kg τσιµέντου. Συµπεριλαµβάνεται η
προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούµενου
µηχανικού εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας τoυ κονιάµατος κτισίµατος, οι
πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης
εργασία κατασκευής και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµατα της
κατασκευής.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΝΕΑ


109,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 39


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\48.50.02


:


: Στέψη καθιστικών µε διακοσµητικούς συµπαγείς οπτοπλίνθους
διαστάσεων 20x10x5 cm


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4622.1  100%


Επιστρώσεις καθιστικών µε διακοσµητικούς συµπαγείς οπτοπλίνθους διαστάσεων
20x10x5 cm. Περιλαµβάνονται τά πάσης φύσεως υλικά και η εργασία µόρφωσης εγκοπής
(ποταµού) κάτω από το εξέχον άκρο και πλήρους τοποθέτησης.


Οι οπτόπλινθοι τοποθετούνται µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1 : 2 1/2  των 150 kg
τσιµέντου. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου,
η δαπάνη του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας τoυ
κονιάµατος κτισίµατος, οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά
των υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής σε οποιοδήποτε ύψος και ο καθαρισµός του
χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµατα της κατασκευής.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


83,40


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 40


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α48.50.03


:


: Στέψη καθιστικών µε διακοσµητικούς συµπαγείς οπτοπλίνθους
διαστάσεων 24x12x5 cm


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4622.1  100%


Επιστρώσεις καθιστικών µε διακοσµητικούς συµπαγείς οπτοπλίνθους διαστάσεων
24x12x5 cm. Περιλαµβάνονται τά πάσης φύσεως υλικά και η εργασία µόρφωσης εγκοπής
(ποταµού) κάτω από το εξέχον άκρο και πλήρους τοποθέτησης.


Οι οπτόπλινθοι τοποθετούνται µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1 : 2 1/2  των 150 kg
τσιµέντου. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου,
η δαπάνη του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας τoυ
κονιάµατος κτισίµατος, οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά
των υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής σε οποιοδήποτε ύψος και ο καθαρισµός του
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χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµατα της κατασκευής.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


83,40


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 41


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\75.21.04


:


: Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) µε µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά
σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7526  100%


Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) µε µάρµαρο. Περιλαµβάνονται τά πάσης φύσεως
υλικά και η εργασία µόρφωσης εγκοπής (ποταµού) κάτω από το εξέχον άκρο και
πλήρους τοποθέτησης και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.30.


 Επιστρώσεις στηθαίων  µε µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και
πλάτους άνω των 20 cm.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


88,70


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 42


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\74.22


:


: Μπιζωτάρισµα ακµών µαρµαρίνων πλακών


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7422  100%


Μπιζωτάρισµα ακµών µαρµαρίνων πλακών, κατ' ορθή ή λοξή γωνίαν. Περιλαµβάνεται η
κατεργασία των ακµών συναντήσεως των πλακών, είτε κατά ηµιγωνία (µπιζωτάρισµα)
είτε κατ' εγκοπή (πατούρα - αντιγώνι).


Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) ακµών.


ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


3,40


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 43


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\47.25


:


: Προσαύξηση τιµής τοίχων καµπύλης κάτοψης


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4713  100%


Προσαύξηση τιµής κατασκευής τοίχων κάθε τύπου και από οποιοδήποτε υλικό, για την
διαµόρφωση καµπύλης κάτοψης οποιασδήποτε ακτίνας καµπυλότητας.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφάνειας τοίχου.


ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ


4,10


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 44


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\74.30.13


:


: Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου, σκληρού έως
εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεµάχια ανά
τετραγωνικό µέτρο


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7461  100%


Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου, ορθογωνισµένες.
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου,
τα υλικά λειότριψης, τσιµεντοκονιαµάτων ή γενικά κονιαµάτων, στρώσεως και
καθαρισµού και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος
και καθαρισµού.
Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra).


Επιστρώσεις µε πλάκες  µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού,
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πάχους  3 cm,  σε αναλογία  έως 5 τεµάχια                ανά τετραγωνικό µέτρο.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ


126,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 45


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\73.37.01


:


: Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα ή µε
τσιµεντοασβεστοκονίαµα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7337  100%


Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων.


 Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας πάχους 2,0 cm, µε τσιµεντοκονίαµα αποτελούµενες
από µία διάστρωση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου µε άµµο χονδρόκοκκη
και µεσαίας διαβάθµισης και δεύτερη διάστρωση µε πατητό τσιµεντοκονίαµα των 600
kg τσιµέντου µε λεπτοκόκκη άµµο


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


14,70


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 46


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\79.09


:


: Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912  100%


Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2 .


Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας.


ΟΚΤΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ


8,10


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 47


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\79.08


:


: Στεγανωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή υλικά


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903  100%


Επίστρωση µε ανόργανα στεγανωτικά υλικά µε βάση τό τσιµέντο (τσιµεντοειδή),
εκτελουµένη επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα. Περιλαµβάνεται η προµήθεια του
στεγανωτικού υλικού επί τόπου, ο καθαρισµός και πλύση της επιφανείας εφαρµογής
και η εφαρµογή του υλικού σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.


Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) µετρούµενο προ της επαλείψεως.


ΟΚΤΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ


8,10


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 48


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\73.16.02


:


: Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου, πλευράς άνω των 30 cm


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316  100%


Επιστρώσεις µε πλακών τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm, µε
αρµούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώµατος πάχους 2 cm, από τσιµεντοασβεστοκονίαµα
των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου, µε τα υλικά,
πλάκες, τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.


 Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
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∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


19,90


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 49


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α73.16.03


:


: Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου σε λωρίδες για την όδευση τυφλών


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316  100%


Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου, σε λωρίδες για την όδευση τυφλών, πλευράς άνω (ή
ίσο) των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm, χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας Επίβλεψης
και τύπου, που δηλώνει πορεία, κίνδυνο, αλλαγή πορείας και εξυπηρέτηση, όπως
ορίζονται στη νοµοθεσία και τις τεχνικές προδιαγραφές, τοποθετούµενες χωρίς
αρµούς, επί υποστρώµατος πάχους 3,5 έως 5 cm, ώστε να προκύψουν συνεπίπεδες µε
την τελική στάθµη του πεζοδροµίου, από τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 450 kg
τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ


22,89


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 50


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\73.75.07


:


: ∆ενδροδόχος από ελαστικό πορώδες υλικό


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396  100%


Ελαστικό σύστηµα προστασίας που ακολουθεί την ανάπτυξη του κορµού του δέντρου και
εξαλείφει τα κράσπεδα γύρω από τα δέντρα. Καλύπτει το χώρο µεταξύ του κορµού και
του πεζοδροµίου ο οποίος χρησιµοποιείται για την άρδευση µε ένα µείγµα πορώδους
και ελαστικού υλικού.
Το µείγµα αποτελείται από ρητίνη πολυουρεθάνης αναµεµειγµένης µε επιλεγµένα
αδρανή και ελαστικό.
Το σύστηµα εφαρµόζεται σε τρεις στρώσεις µετά από µία σχετική προετοιµασία. Θα
χρειαστεί να γίνει εκσκσαφή της δενδροδόχου σε βάθος 20-30cm. Ακολουθεί
καθαρισµός του χώµατος από χόρτα, σκουπίδια και άλλα ξένα σώµατα. Στη συνέχεια το
χώµα συµπυκνώνεται.
        Η πρώτη στρώση αφορά στη διάστρωση και συµπύκνωση πλυµµένων σκύρων
6-20mm, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση, σε πάχος 15cm.
        Η δεύτερη στρώση αφορά στην εφαρµογή, διάστρωση και ελαφριά συµπύκνωση
µείγµατος πλυµµένων αδρανών κοκκοµετρίας 8-12mm µε έγχρωµη ρητίνη πολυουρεθάνης
σε 4% στο βάρος των αδρανών, σε πάχος 15cm. Το αποτέλεσµα της διάστρωσης και της
συµπύκνωσης θα πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο µε το πεζοδρόµιο.
        Η τελική στρώση αφορά στην εφαρµογή, διάστρωση και ελαφριά συµπύκνωση
µείγµατος ελαστικού τύπου SBR από ανακυκλωµένα ελαστικά αυτοκινήτων κοκκοµετρίας
3-5mm µε έγχρωµη ρητίνη πολυουρεθάνης σε 4% στο βάρος του ελαστικού, σε πάχος
15cm. Το µείγµα εφαρµόζεται περιµετρικά του κορµού του δέντρου και επάνω στιε
επιφανειακές ρίζες του δέντρου, σε απόσταση 20cm από αυτά περίπου.


Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η προµήθεια, η µεταφορά και η εκφόρτωση των
πλυµµένων σκύρων της πρώτης στρώσης, περιλαµβάνεται δε, η φορτοεκφόρτωση και η
µεταφορά υλικών όλων των υπολειπόµενων στρώσεων αλλά και η εργασία για την πλήρη
κατασκευή της δενδροδόχου συνολικών διαστάσεων 1,00Χ1,00m.


Τιµή ανά τεµάχιο(τεµ)


ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ


84,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 51


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\78.98


:


: Βαφή και εγχάραξη διακοσµητικού ασφαλτοµίγµατος πάχους 50mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟΙΚ 73.16  100%


Για την βαφή και εγχάραξη διακοσµητικής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας σε νέο
οδόστρωµα, πάχους 50mm, συµπυκνωµένου κατά ΠΤΠ Α265, οποιουδήποτε σύνθετου ή
πολυσύνθετου σχεδίου, οποιουδήποτε χρώµατος και σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική
µελέτη και την τεχνική streetprint.
 Η εγχάραξη της επιφανείας εφαρµογής σε κατάλληλα σχέδια στην θερµή ασφαλτική
στρώση (απαίτηση για θερµοκρασία του ασφαλτοµίγµατος 70-90 βαθµούς C)
πραγµατοποιείται µε την τοποθέτηση µεταλλικού καλουπιού/πλέγµατος Ευρωπαϊκής ή
∆ιεθνούς ποιοτικής αναγνώρισης και η πίεση αυτού µε δονητικές πλάκες των 400Kg,
ώστε τα πλέγµατα να εισχωρήσουν µέχρι 8mm. Η δε αφαίρεση των πλεγµάτων γίνεται
δια απλών µηχανικών µέσων και δια χειρός, µε προσοχή, χωρίς δηλαδή την διατάραξη
του αποτυπωµένου σχεδίου.
 Η βαφή στις απαιτούµενες από τις προδιαγραφές στρώσεις της εγχαραγµένης
επιφάνειας (µε µέγιστη θερµοκρασία του ασφαλτοµίγµατος 40 βαθµούς C), θα γίνει µε
δύο µίγµατα από τσιµέντο και ακρυλικά πολυµερή, που περιέχουν συσσωµατώµατα και
κατάλληλες χρωστικές ουσίες που αποτελούνται από δύο µέρη, µία ρητίνη µε
τροποποιηµένο λευκό τσιµέντο και ένα σκληρυντικό (εποξική ρητίνη). Η βαφή γίνεται
µε κατάλληλες βούρτσες ή κοφλέρ (µηχανικά µέσα), µε τρεις επάλληλες λεπτές
στρώσεις επικάλυψης συνολικού πάχους 2,50-3,00mm (εµποτισµός).
  Στην τιµή περιλαµβάνεται η πλήρης περαιωµένη εργασία και όλα τα ανωτέρω
απαιτούµενα υλικά σύµφωνα µε την µελέτη και τις ισχύουσες προδιαγραφές και τις
εντολές της επίβλεψης.
 (Μέτρηση σε m2 διακοσµηµένης στρώσεως κυκλοφορίας)


ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ


46,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 52


Άρθρο ΝΑΟ∆Ο ∆\∆04


:


: Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη


Σχετικό : Ο∆ΟΝ 4120


Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 4120  100%


Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης επί ασφαλτικής στρώσης
ή επί σκυροδέµατος (π.χ. προστασίας µεµβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), µε
ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωµα ταχείας
διάσπασης, που θα εκτελεσθεί, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της
επιφάνειας σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. ΑΣ-12, Α-201 και
Α203 και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.


        Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς όλων των
υλικών επί τόπου του έργου, όπως άσφαλτος, καθαρό πετρέλαιο, αντιυδρόφιλο
παρασκεύασµα κλπ, µετά των φορτοεκφορτώσεων, χαµένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων και
σταλίας µεταφορικών µέσων, η δαπάνη θέρµανσης της ασφάλτου ή παρασκευής του
ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, ανάµιξη, αποθήκευση, φύλαξη κλπ.), η δαπάνη
καθαρισµού της επιφάνειας, που πρόκειται να επικαλυφθεί µε συγκολλητική επάλειψη,
µε αυτοκίνητη βούρτσα και τα χέρια, η δαπάνη µεταφοράς και διάχυσης του
ασφαλτικού διαλύµατος ή ασφάλτου ή ασφαλτικού γαλακτώµατος µε αυτοκίνητο διανοµέα
ασφάλτου (FEDERAL) µε την ενδεχόµενη επαναθέρµανση του διαλύµατος ή της ασφάλτου
πριν από τη διάχυση, όπως και κάθε άλλη απαιτούµενη δαπάνη (εργασία και υλικά)
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της υπόψη εργασίας σύµφωνα µε τους όρους
δηµοπράτησης.


        Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.


ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ


0,42


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 53


Άρθρο ΝΑΟ∆Ο Θ\∆∆08.2


:


: Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m (Π.Τ.Π. Α265), µε χρήση
κοινής ασφάλτου & βελτιωτικού υλικού Γκιλσονίτη.


Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆ΟΝ 4521Β  100%


Για την πλήρη κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05
µ, που θα κατασκευασθεί σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση
και τη µορφή της επιφάνειας, σύµφωνα µε την Π.Τ.Π. Α-265 τύπου Γ ψιλόκοκκη και
τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης, µε ασφαλτόµιγµα που παρασκευάζεται εν θερµώ,
σε µόνιµη εγκατάσταση µε αδρανή υλικά προερχόµενα από παντελώς υγιείς καθαρούς
λίθους λατοµείου, µε χρήση ασφαλτικής ρητίνης βελτιωτικού υλικού ασφάλτου τύπου
Γκιλσονίτη, σε ποσοστό 10% κ.β. της ασφάλτου, µετά της µεταφοράς τους από
οποιαδήποτε απόσταση.


       Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και χρήσης του τυχόν
απαιτούµενου  αντιυδρόφιλου παρασκευάσµατος, του βελτιωτικού υλικού ασφάλτου
τύπου Γκιλσονίτη και όλων των απαιτούµενων αδρανών υλικών σε  ποσότητα και
ποιότητα που θα καθοριστούν από σχετική µελέτη, η δαπάνη µεταφοράς  αυτών και της
ασφάλτου από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση παραγωγής του  ασφαλτοµίγµατος, η
δαπάνη παρασκευής του ασφαλτοµίγµατος, η δαπάνη µεταφοράς  του έτοιµου
ασφαλτοµίγµατος από την εγκατάσταση παραγωγής του στη θέση  διάστρωσης επί τόπου
των έργων, κάθε είδους σταλία, φορτοεκφορτώσεις και  χαµένοι χρόνοι
φορτοεκφορτώσεων υλικών και σφαλτοµίγµατος, η δαπάνη διάστρωσης  και συµπύκνωσής
του καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται  για την έντεχνη
εκτέλεση της κατασκευής και κατά τα λοιπά, όπως ορίζεται στην  Π.Τ.Π. Α265 και
στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης. Επίσης, περιλαµβάνεται επιπλέον και η δαπάνη
προµήθειας, ενσωµάτωσης και χρήσης του γκιλσοµίτη, σε ποσοστό που θα
προσδιοριστεί από την ειδική µελέτη σύνθεσης, όπως θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Στην τιµή δεν  περιλαµβάνεται η αξία της ασφάλτου και η ασφαλτική προεπάλλειψη ή
συγκολλητική  επάλειψη που θα πληρώνεται ιδιαίτερα.


Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε τις παρ. 8.1, 8.3 της Π.Τ.Π. Α 265.


        Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 µ µε χρήση κοινής ασφάλτου
        Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας
συµπυκνωµένου πάχους 0,05 µ, µετά της µεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε
απόσταση στη θέση παραγωγής και του ασφαλτοµίγµατος στη θέση διάστρωσης.


ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


7,25


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 54


Άρθρο ΝΑΟ∆Ο ∆\Ε17.2


:


: Τελική ∆ιαγράµµιση Οδοστρώµατος µε υλικό υψηλής αντοχής και
αντανακλαστικότηταςΣχετικό : ΟΙΚ 7788


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7788  100%


Για την πλήρη διαγράµµιση (είτε αρχική είτε αναδιαγράµµιση) ασφαλτικού
οδοστρώµατος οποιασδήποτε ποιότητας υφής και ηλικίας, µε υλικό υψηλής αντοχής και
αντανακλαστικότητας, του οποίου ο ελάχιστος χρόνος εγγύησης είναι 30 µήνες, που
εκτελείται σύµφωνα µε την προδιαγραφή Σ308-75 "Σήµανσις οδών-Προδιαγραφαί
διαγραµµίσεων οδοστρωµάτων" και τους όρους δηµοπράτησης του έργου.


        Στην τιµή περιλαµβάνονται τα παρακάτω:
-  η προµήθεια όλων των απαραίτητων υλικών για την κατασκευή λευκής ή έγχρωµης
αντανακλαστικής διαγράµµισης οδοστρώµατος από εν ψυχρώ εφαρµοζόµενο υλικό (χρώµα
ενός ή δύο συστατικών, ψεκαζόµενο ή διαστρωνόµενο ψυχροπλαστικό µε τα απαραίτητα
πρόσθετα υλικά, όπως αραιωτικό ή σκληρυντής, γυάλινα σφαιρίδια, αντιολισθηρό
λεπτόκοκκο αδρανές)
-η µεταφορά όλων των παραπάνω υλικών διαγράµµισης από τον τόπο προµήθειάς τους
στον τόπο ενσωµάτωσης συµπεριλαµβανοµένων των φορτοεκφορτώσεων του χαµένου χρόνου
και της σταλίας των µέσων µεταφοράς
-η προσωρινή αποθήκευση όλων των παραπάνω υλικών επί τόπου του έργου
-ο καθαρισµός του οδοστρώµατος, όπου πρόκειται να εφαρµοστεί η διαγράµµιση, από
κάθε είδους ξένα και χαλαρά υλικά µε χρήση µηχανικού σάρωθρου ή απορροφητικής
σκούπας σε αστικές ή ηµιαστικές περιοχές και χειρωνακτικά
-η προετοιµασία διαγράµµισης (στίξη-πικετάρισµα) και η προεργασία των υλικών
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διαγράµµισης


-η κατασκευή διαγράµµισης (νέα διαγράµµιση ή αναδιαγράµµιση) οποιουδήποτε είδους,
µορφής και διαστάσεων (διαµήκης, εγκάρσια ειδικά γράµµατα ή σύµβολα) µε εν ψυχρώ
εφαρµογή του υλικού και των πρόσθετων υλικών (γυάλινα σφαιρίδια και αντιολισθηρό
λεπτόκοκκο αδρανές) στην προβλεπόµενη ποσότητα και πάχος υµένα
-η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
διαγράµµισης


-η λήψη µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης από την κυκλοφορία από τη
χρονική στιγµή της διάστρωσης των υλικών µέχρι την πλήρη στερεοποίησή τους καθώς
επίσης και άρση των µέτρων προστασίας


        ∆ιαγράµµιση µε υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας, ελάχιστου
χρόνου εγγύησης 30 µηνών σύµφωνα και µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 1423 - ΕΝ 1424-
ΕΝ 1436, του οποίου η χρήση και εφαρµογή είναι εγκεκριµένη από κρατικό
εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων χωρών µελών της Ε.Ε. (π.χ. LCPC Γαλλίας, BAST
Γερµανίας, κλπ.)


        Τελική ∆ιαγράµµιση Οδοστρώµατος
        Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο έτοιµης διαγράµµισης οδοστρώµατος


ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ


6,62


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 55


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\75.01.04


:


: Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο,
σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7508  100%


Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο και κατά τα λοιπά
όπως στο άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
Κατώφλια από  µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11-30
cm.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ


120,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 56


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α73.75.4


:


: Πλακίδια ασφαλείας για παιδική χαρά από ανακυκλωµένο ελαστικό
διαστάσεων 500x500x40mm, για ύψος πτώσης 1300mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396  100%


Κατασκευή δαπέδου ασφαλείας από πλακίδια ανακυκλωµένου ελαστικού, διαστάσεων
500x500x40mm.


Το προϊόν είναι κατασκευασµένο από µίγµα ανακυκλωµένων κόκκων φυσικού ελαστικού
και σκούρας κόκκινης ή πράσινης πολυουρεθάνης.
To προϊόν εξασφαλίζει το απαραίτητο ύψος πτώσης κατά EN1177:2008, το οποίο είναι
ίσο µε 1300mm (+ -100mm).  Η κάθε πλάκα έχει κατασκευαστεί εργοαστασιακά και η
άνω στρώση της έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, µε ειδικό ενισχυµένο υλικό, ώστε
να προσφέρεται η µέγιστη αντοχή σε φθορά λόγω τριβής.  Οι άνω ακµές είναι ελαφρώς
στρογγυλευµένες και η κάθε πλευρά έχει εγκοπές απορροής όµβριων υδάτων. Επιπλέον,
η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου είναι διαµορφωµένη κατάλληλα ώστε να
επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων (φέρει ειδικό τακουνάκι). Το δάπεδο
ασφαλείας συµπληρώνεται µε ειδικά τεµάχια, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης για
απόληξη του δαπέδου ή γωνιακό ειδικό τεµάχιο (περιλαµβάνονται ανηγµένα στο κόστος
του άρθρου).
Το δάπεδο εφαρµόζεται πάνω σε βάση σκυροδέµατος σύµφωνα µε τα σχέδια της
Υπηρεσίας. Η επιφάνεια θα είναι κατάλληλα επεξεργασµένη, ώστε να µην υπάρχουν
ανωµαλίες που θα δυσχεράνουν την εφαρµογή του δαπέδου.
Η εφαρµογή του ελαστικού δαπέδου γίνεται µε πύρους που συνδέουν τα πλακίδια
µεταξύ τους. Τα πλακίδια επικολλώνται επάνω στη βάση σκυροδέµατος µε κόλλα
πολυουρεθάνης και σε αναλογία που προβλέπεται από τον κατασκευαστή της.
Πριν την εκτέλεση της εργασίας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του
υλικού από την Υπηρεσία, µε προσκόµιση όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών
ποιότητας και όσων δειγµάτων απαιτηθούν.  Απαραίτητη προϋπόθεση για την τελική
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επιλογή του προµηθευτή είναι η πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του
προϊόντος κατά ISO9001.  Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του
ύψους πτώσης κατά ΕΝ1177:2008 σύµφωνα µε πιστοποίηση έγκριτου οργανισµού
ποιότητας.


Περιλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαραίτητων υλικών και µικροϋλικών, η
τοποθέτηση, η σύνδεσή των πλακιδίων µε ειδική κόλλα και ο επιµελής καθαρισµός της
τελικής επιφάνειας του δαπέδου. Επίσης περιλαµβάνονται τα  υλικά και µικροϋλικά
που χρησιµοποιούνται επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη καθώς και η εργασία πλήρους
κατασκευής.


 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο(m2)


ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ


45,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 57


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\73.75.10


:


: Ελαστικά αντικραδασµικά πλακίδια ασφαλείας οποιουδήποτε χρώµατος
διαστάσεων 50Χ50Χ5.5cm


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396  100%


Τα ελαστικά αντικραδασµικά πλακίδια ασφαλείας αποτελούνται κατά βάση από µείγµα,
90% ρινισµάτων ανακυκλωµένων ελαστικών και 10% από πολυµερισµένη πολυουρεθάνη.
      Οι διαστάσεις µήκους και πλάτους του πλακιδίου είναι 50Χ50 εκατοστών και
πάχους 5.5 εκατοστών,  εφαρµόζονται κατευθείαν πάνω σε υπόβαση από σκυρόδεµα ή
συµπυκνωµένο χώµα και σύµφωνα µε τα σχέδια της Υπηρεσίας. Για τις άκρες και τις
γωνίες των επιφανειών, θα πρέπει να τοποθετηθούν τεµάχια κατάλληλων διαστάσεων
(τα οποία αποζηµιώνονται µε το παρόν άρθρο). Το πλακίδιο είναι κατασκευασµένο από
το ίδιο υλικό σε όλο του το πάχος και το χρώµα του θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε
τα σχέδια της Υπηρεσίας.
      Στα πλαϊνά υπάρχουν εργοστασιακά κατασκευασµένες οπές και πλαστικοί πύρροι
σύνδεσης που διευκολύνουν στην τοποθέτησή τους και όπου χρειαστεί επικολλούνται
µε κόλλα πολυουρεθάνης (δύο συστατικών.
      Τα πλακίδια πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου κατά
ΕΝ 1177 (ισχύουσες προδιαγραφές ΕΝ 1177:2008.
      Το υλικό θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο και να φέρει εγγύηση δοκιµής και
µέτρησης τόσο στον χώρο εφαρµογής όσο και στο εργαστήριο µε διαφορετικές συνθήκες
δοκιµής, για τη σωστή εφαρµογή και τοποθέτηση. Με πραγµατοποιούµενη δοκιµή
προσδιορισµού του ύψους πτώσης της επένδυσης που αντιστοιχεί σε κριτήριο
τραυµατισµού της κεφαλής (HIC) ίσο µε 1000 διαπιστώνεται ότι:
το κρίσιµο ύψος πτώσης του δείγµατος αναφοράς, προσδιοριζόµενο σύµφωνα µε το
πρότυπο EN 1177:2008, είναι HCC=1,75µ.
      Περιλαµβάνεται η προµήθεια, η τοποθέτηση, η σύνδεσή τους µε ειδική κόλλα
και ο επιµελής καθαρισµός της τελικής επιφάνειας του δαπέδου. Επίσης
περιλαµβάνονται τα  υλικά και µικροϋλικά που χρησιµοποιούνται επί τόπου, σύµφωνα
µε την µελέτη καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής.
      Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει στην Επίβλεψη της Υπηρεσίας το
πιστοποιητικό εργοστασιακής παραγωγής του υλικού κατά ISO 9001 και το ανάλογο
πιστοποιητικό ύψους πτώσης.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) που συµπεριλαµβάνει την ειδική κόλλα.


ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ


76,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 58


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α73.17.07


:


: Επιστρώσεις δαπέδων µε τσιµεντένιους κυβολίθους διαστάσεων
20x10x6cm


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7452  100%


Επιστρώσεις δαπέδων µε τσιµεντένιους κυβολίθους, διαστάσεων 20x10x6 cm,
οποιουδήποτε σχεδίου, χρώµατος και επεξεργασίας, σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές
λεπτοµέρειες της µελέτης, επί τσιµεντοκονιάµατος των 350 kg τσιµέντου, σε
οποιαδήποτε υποδοµή, σκυρόδεµα ή το φυσικό έδαφος, σύµφωνα µε τη µελέτη, µε την
συµπύκνωση της τελικής επιφάνειας κατάλληλο δονητή και την αρµολόγηση µε κονίαµα
των 450 kg τσιµέντου.
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Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των κυβολίθων επί τόπου, τα υλικά
τσιµεντοκονιαµάτων ή γενικά κονιαµάτων, στρώσεως, καθαρισµού και αρµολογήµατος
και η εργασία στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού. Γενικά πλήρης περαιωµένη
εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε
την αρχιτεκτονική µελέτη.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ


25,32


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 59


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α73.17.06


:


: Επιστρώσεις δαπέδων µε τσιµεντένιους κυβολίθους διαστάσεων
10x10x6cm


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7452  100%


Επιστρώσεις δαπέδων µε τσιµεντένιους κυβολίθους, διαστάσεων 10x10x6 cm,
οποιουδήποτε σχεδίου, χρώµατος και επεξεργασίας, σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές
λεπτοµέρειες της µελέτης, επί τσιµεντοκονιάµατος των 350 kg τσιµέντου, σε
οποιαδήποτε υποδοµή, σκυρόδεµα ή το φυσικό έδαφος, σύµφωνα µε τη µελέτη, µε την
συµπύκνωση της τελικής επιφάνειας κατάλληλο δονητή και την αρµολόγηση µε κονίαµα
των 450 kg τσιµέντου.
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των κυβολίθων επί τόπου, τα υλικά
τσιµεντοκονιαµάτων ή γενικά κονιαµάτων, στρώσεως, καθαρισµού και αρµολογήµατος
και η εργασία στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού. Γενικά πλήρης περαιωµένη
εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε
την αρχιτεκτονική µελέτη.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ


25,32


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 60


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α73.16.09


:


: Επιστρώσεις µε πλάκες πεζοδροµίου µε όψη πέτρας


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316  100%


Επιστρώσεις µε τετράγωνες πλάκες πεζοδροµίου διαστάσεων 40x40cm και πάχους
3,50cm, χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας, σύστασης από αδρανή υλικά, τσιµέντο και
χρώµα, µε µατ ανάγλυφη επιφάνεια που δηµιουργεί την εικόνα πέτρας. Η πλάκα θα
πρέπει να συµµορφώνεται µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 (όπως τροποποιείται και
ισχύει) "Πλάκες πεζοδροµίου από σκυρόδεµα - Απαιτήσεις & µέθοδοι δοκιµής".


Η τοποθέτηση πρέπει να γίνει µε αρµούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώµατος πάχους
2 cm, από τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου, µε τα
υλικά, πλάκες, τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ


20,41


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 61


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α75.68.1


:


: Επιστρώσεις δαπέδων µε πλάκες διαστάσεων 60x120x1,30cm από γρανίτη
έντονων χρωµοσκιάσεων (ανθρακί-ασηµί-καφέ)


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7564  100%


Επιστρώσεις δαπέδων µε πλάκες οµοιογενούς αντιολισθηρού γρανίτη µατ επιφάνειας µε
έντονες χρωµοσκιάσεις σε αποχρώσεις του ανθρακί - ασηµί - καφέ. Οι πλάκες είναι
αρίστης ποιότητας, διαστάσεων 60x120cm, µπιζουταρισµένες και πάχους 1,30cm,
τοποθετηµένες σε οποιοδήποτε σχέδιο και στάθµη, σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική
µελέτη.


Τοποθέτηση άνευ αρµού, µε τσιµεντοκονίαµα (χωρίς ασβέστη) λευκού τσιµέντου των
450 kg, µε πρόσθετα για την αύξηση της εργασιµότητας και την υγροµόνωση του
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δαπέδου. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής και κατά
τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.30.


Προ της τοποθετήσεως ο ανάδοχος θα προσκοµίσει δείγµα  πλάκας γρανίτη προς
έγκριση από το µελετητή.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


146,40


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 62


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α75.69.1


:


: Επενδύσεις όψεων µε πλάκες διαστάσεων 60x120x1,30cm από γρανίτη
έντονων χρωµοσκιάσεων (ανθρακί-ασηµί-καφέ)


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7564  100%


Επενδύσεις όψεων µε πλάκες οµοιογενούς αντιολισθηρού γρανίτη µατ επιφάνειας µε
έντονες χρωµοσκιάσεις σε αποχρώσεις του ανθρακί - ασηµί - καφέ. Οι πλάκες είναι
αρίστης ποιότητας, διαστάσεων 60x120cm, µπιζουταρισµένες και πάχους 1,30cm,
τοποθετηµένες σε οποιοδήποτε σχέδιο και στάθµη, σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική
µελέτη.


Περιλαµβάνεται η κατάλληλη προετοιµασία του τοίχου (υπάρχων ή νέος) για την
υποδοχή των πλακών, µε την επίτευξη πλήρους κατακορυφότητας. Επίσης
περιλαµβάνονται οι απαιτούµενοι αφανείς µεταλλικοί σύνδεσµοι, από ορείχαλκο ή
ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 316, και το κονίαµα δόµησης από λευκό τσιµέντο.
Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.


Προ της τοποθετήσεως ο ανάδοχος θα προσκοµίσει δείγµα  πλάκας γρανίτη προς
έγκριση από το µελετητή.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


155,60


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 63


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\73.75.11


:


: Ελαστικά αντικραδασµικά πλακίδια ασφαλείας οποιουδήποτε χρώµατος
διαστάσεων 50Χ50Χ9cm


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396  100%


Τα ελαστικά αντικραδασµικά πλακίδια ασφαλείας αποτελούνται κατά βάση από µείγµα,
90% ρινισµάτων ανακυκλωµένων ελαστικών και 10% από πολυµερισµένη πολυουρεθάνη.
      Οι διαστάσεις µήκους και πλάτους του πλακιδίου είναι 50Χ50 εκατοστών και
πάχους 9 εκατοστών,  εφαρµόζονται κατευθείαν πάνω σε υπόβαση από σκυρόδεµα ή
συµπυκνωµένο χώµα και σύµφωνα µε τα σχέδια της Υπηρεσίας. Για τις άκρες και τις
γωνίες των επιφανειών, θα πρέπει να τοποθετηθούν τεµάχια κατάλληλων διαστάσεων
(τα οποία αποζηµιώνονται µε το παρόν άρθρο). Το πλακίδιο είναι κατασκευασµένο από
το ίδιο υλικό σε όλο του το πάχος και το χρώµα του θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε
τα σχέδια της Υπηρεσίας.
      Στα πλαϊνά υπάρχουν εργοστασιακά κατασκευασµένες οπές και πλαστικοί πύρροι
σύνδεσης που διευκολύνουν στην τοποθέτησή τους και όπου χρειαστεί επικολλούνται
µε κόλλα πολυουρεθάνης (δύο συστατικών.
      Τα πλακίδια πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου κατά
ΕΝ 1177 (ισχύουσες προδιαγραφές ΕΝ 1177:2008.
      Το υλικό θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο και να φέρει εγγύηση δοκιµής και
µέτρησης τόσο στον χώρο εφαρµογής όσο και στο εργαστήριο µε διαφορετικές συνθήκες
δοκιµής, για τη σωστή εφαρµογή και τοποθέτηση. Με πραγµατοποιούµενη δοκιµή
προσδιορισµού του ύψους πτώσης της επένδυσης που αντιστοιχεί σε κριτήριο
τραυµατισµού της κεφαλής (HIC) ίσο µε 1000 διαπιστώνεται ότι:
το κρίσιµο ύψος πτώσης του δείγµατος αναφοράς, προσδιοριζόµενο σύµφωνα µε το
πρότυπο EN 1177:2008, είναι HCC=3,00µ.
      Περιλαµβάνεται η προµήθεια, η τοποθέτηση, η σύνδεσή τους µε ειδική κόλλα
και ο επιµελής καθαρισµός της τελικής επιφάνειας του δαπέδου. Επίσης
περιλαµβάνονται τα  υλικά και µικροϋλικά που χρησιµοποιούνται επί τόπου, σύµφωνα
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µε την µελέτη καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής.
      Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει στην Επίβλεψη της Υπηρεσίας το
πιστοποιητικό εργοστασιακής παραγωγής του υλικού κατά ISO 9001 και το ανάλογο
πιστοποιητικό ύψους πτώσης.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) που συµπεριλαµβάνει την ειδική κόλλα.


ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ


110,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 64


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α32.02.07


:


: Χυτό δάπεδο από έγχρωµο διακοσµητικό σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25
πάχους 12cm


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215  100%


Χυτό δάπεδο πάχους 12cm από έτοιµο εργοστασιακό, διακοσµητικό, έγχρωµο σκυρόδεµα
οποιουδήποτε χρώµατος επιλογής της υπηρεσίας, ειδικής σύνθεσης για την κατασκευή
δαπέδων, κατηγορίας C20/25.


Στο παρόν άρθρο συµπεριλαµβάνονται όσα προβλέπονται στο άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\32.02.05
"Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και συµπύκνωση σκυροδέµατος χωρίς χρήση αντλίας"
των επίσηµων τιµολογίων του Ν.3263/2004.


Επιπρόσθετα, για το σκυρόδεµα του άρθρου ισχύουν τα εξής, τα οποία και
αποζηµιώνονται µε το παρόν:
-Το σκυρόδεµα είναι έγχρωµο σε όλη του τη µάζα και εξασφαλίζει τη µακροπρόθεσµη
σταθερότητα και οµοιογένεια του επιλεγµένου χρώµατος σε όλη την επιφάνεια του
δαπέδου,
-Έχουν προστεθεί στον αναµικτήρα της µονάδας παραγωγής σκυροδέµατος ίνες
πολυπροπυλενίου 19mm σε αναλογία 900gr/m3 (η προσθήκη των ινών θα γίνει παρουσία
της Επίβλεψης).
-Η κατηγορία εργασιµότητας είναι S2, S3, µε την προσθήκη κατάλληλου
υπερρευστοποιητή για την επίτευξή της,
-Οι πρώτες ύλες, λεπτόκοκκα (άµµος) και χονδρόκοκκα (γαρµπίλι, χαλίκι, βότσαλο)
αδρανή ελέγχονται σύµφωνα µε τους παρακάτω ελέγχους:
             - Έλεγχος µορφής των κόκκων:
               Πλακοειδές (EN 933-3)
             - Έλεγχοι καθαρότητας των αδρανών:
               Κοκκοµετρία (EN 933-1)
               Προσδιορισµός παιπάλης  (EN 933-10)
               Καθαρότητα (µπλε του µεθυλενίου (EN 933-9)
               Καθαρότητα (ισοδύναµο άµµου) (EN 933-8)
               Πυκνότητα & Υδατοαπορροφητικότητα (EN 1097-6)


             - Έλεγχοι αντοχής σε θρίψη χονδρόκοκκων αδρανών:
               Αντίσταση σε τριβή & κρούση κατά Los Angeles (EN 1097-2)
               Αντίσταση σε τριβή & κρούση κατά Micro Deval (EN 1097-2)


Η διάστρωση του χυτού δαπέδου γίνεται επί υποβάσεως από θραυστά αδρανή. Η δαπάνη
κατασκευής της υπόβασης αποζηµιώνεται από τα αντίστοιχα άρθρα οικοδοµικών
εργασιών. Η διαµόρφωση των υψοµέτρων και κλίσεων θα γίνει από την υπόβαση. Το
χυτό δάπεδο οπλίζεται µε πλέγµα, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, και εδράζεται
άµεσα επί γεωϋφάσµατος. Οι εν λόγω εργασίες δεν αποζηµιώνονται µε το παρόν.


Γίνεται επεξεργασία του σκυρόδεµατος µε σπάτουλες (επιλογής µεγέθους του
συνεργείου) ή δονητικούς πήχεις. Εάν είναι απαραίτητη, η δόνησή του θα πρέπει να
είναι σύντοµη για την αποφυγή του διαχωρισµού του αναµίγµατος. Η λείανση της
επιφάνειας πρέπει να γίνεται οµοιότροπα σε όλη την επιφάνεια, ώστε να προκύπτει
υφή λεία κατά το µέγιστο βαθµό που επιτρέπουν τα αναφερόµενα εργαλεία. Μετά το
τελικό φινίρισµα της επιφάνειας γίνεται ψεκασµός της µε αντιεξατµιστική µεµβράνη
για τη συντήρηση του σκυροδέµατος (Κ.Τ.Σ. 1997). Ο ψεκαστήρας θα πρέπει να
διαθέτει κατάλληλο στόµιο το οποίο να εξασφαλίζει την οµοιογενή διασπορά της
αντιεξατµιστικής µεµβράνης στην επιφάνεια του σκυροδέµατος. Ακολουθεί σφράγιση
της επιφάνειας µε ειδικό βερνίκι εµποτισµού (προστασία έντασης χρώµατος), η οποία
γίνεται τουλάχιστον δύο (2) εβδοµάδες µετά από την ολοκλήρωση των εργασιών και
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κατόπιν αποµάκρυνσης υπολειµµάτων της αντιεξατµιστικής µεµβράνης συνήθως µε νερό
υπό πίεση.
Η χάραξη των αρµών γίνεται µε αρµοκοπή, σύµφωνα µε τα σχέδια της Υπηρεσίας.


Τα χηµικά πρόσθετα που προστίθενται στο σκυρόδεµα είτε κατά την παραγωγή του στη
µονάδα παραγωγής σκυροδέµατος είτε στο έργο για ρύθµιση της εργασιµότητάς του θα
πρέπει να συµµορφώνονται ως προς τις ιδιότητές τους από το πρότυπο ΕΝ934-2 ως
εξής:
1) Μειωτής νερού: EN 934-2: Πιν.10 & EN 934-2: Πιν. 3.1/3.2
2) Επιβραδυντής του χρόνου πήξης:  EN 934-2: Πιν.10
3) Ρευστοποιητής: EN-934-2: Πιν.10
4) Υπερρευστοποιητής: EN 934-2: Πιν.3.1/3.2


Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών γίνεται καθαρισµός της επιφανείας.


Ο ανάδοχος θα προσκοµίσει δείγµα 1m2 έτοιµου χυτού δαπέδου για έγκριση από το
µελετητή.


Τιµή ανά (m2) έτοιµου χυτού δαπέδου από διακοσµητικό σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25
πάχους 12cm, σύµφωνα µε την ανωτέρω περιγραφή. Όλα τα απαραίτητα υλικά και
εργασίες (σκυρόδεµα, αρµοκοπή, πρόσθετα, βερνίκι, ίνες) περιλαµβάνονται στις
δαπάνες του άρθρου, µε τη ρητή διαφοροποίηση της υπόβασης, του πλέγµατος και του
γεωυφάσµατος.


ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


33,80


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Κατασκευές ξύλινες ή µεταλλικές


Α.Τ. 65


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\52.03.02


:


: Ξυλεία Irocco καθιστικού


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5276  100%


Ξυλεία Irocco καθιστικού διαστάσεων, όπως φαίνεται στο σχέδιο λεπτοµεριών της
µελέτης. Τα ξύλα είναι πλανισµένα, λειαίνονται µε γυαλόχαρτο και βάφονται, όπως
περιγράφεται στο τεύχος των Τεχινκών Προδιαγραφών (Τ.Π.) ή στην Ειδική Τεχνική
Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Τ.Σ.Υ.).


     Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια της ξυλείας, η κοπή της στα κατάλληλα
κοµµάτια, η κατάλληλη επεξεργασία της επιφανείας τους (όπως περιγράφεται στο
τεύχος των Τ.Π. ή στην Ε.Τ.Σ.Υ.), η µεταφορά και η τελική τοποθέτηση. Επίσης,
περιλαµβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά και µικροϋλικά και η εργασία την πλήρη
κατασκευή του καθιστικού.
(Μέτρηση σε m3.)


∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ


2.000,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 66


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\61.05


:


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


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104  100%


Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, µε ύψος ή
πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235, οποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου,
και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεµένων
µεταξύ τους µε κοχλίες (µπουλόνια) µε διπλά περικόχλια µέσα από ειδικά
διανοιγόµενες οπές και µε παρεµβολή τµηµάτων ελασµάτων, ή µε ηλεκτροσυγκόλληση,
σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες, και
την έδρασή τους µε χρήση µη συρρικνωµένου κονιάµατος (τύπου EMACO S66 ή
παρεµφερές) επί των στοιχείων θεµελίωσης ή λοιπών δοµικών στοιχείων.
Με την τιµή του παρόντος άρθρου τιµολογούνται και τα ειδικά εξαρτήµατα
µεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.
Περιλαµβάνεται η χρήση ανυψωτικών µέσων.


Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)κατασκευής.
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∆ΥΟ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


2,80


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 67


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\77.33


:


: Θερµό γαλβάνισµα χαλυβδίνων στοιχείων


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7740  100%


Θερµό γαλβάνισµα (επιψευδαργύρωση) χαλυβδίνων στοιχείων µέχου πάχους 80 µm,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές.


Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) γαλβανισµένης σιδηροκατασκετής.


ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


0,40


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 68


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α64.17.1


:


: Κιγκλιδώµατα από ανοξείδωτο χάλυβα οποιουδήποτε σχεδίου


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6418  100%


Κατασκευή κιγκλιδώµατος από ανοξείδωτες διατοµές, ποιότητας AISI 304, οιουδήποτε
σχεδίου και διατοµών, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, µε τους απαιτούµενους
ορθοστάτες και χειρολισθήρες. Συµπεριλαµβάνονται οι ανοξείδωτες βίδες, τα λοιπά
απαιτούµενα ανοξείδωτα στοιχεία, συρµατόσχοινα, εντατήρες, κοχλίες, περικόχλια
και κοµβοελάσµατα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας ΑΙSI 304 και πάχους 6 mm.
Πλήρως περαιωµένη εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και
µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη.


Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) τοποθετηθέντος κιγκλιδώµατος.


ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ


9,20


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 69


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\57.06.12


:


: Παγκάκι µε πλάτη διαστάσεων 1950x650mm από ξυλεία αρκτικού κύκλου
και µεταλλικό σκελετό


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621  100%


Η θέση καθίσµατος αποτελείται από πέντε (5) ξύλινες δοκούς διατοµής 70x70x1950mm
και η πλάτη από τρεις (3) ξύλινες δοκούς ίδιας διατοµής. Οι δύο µεταλλικές βάσεις
κατασκευάζονται από χάλυβα St37 και περιλαµβάνουν: α) την πλάκα πάκτωσης διατοµής
120x500x4mm και β) το µεταλλικό ορθοστάτη διατοµής 120x60x3mm και µήκους 360mm,
επάνω στον οποίο εδράζεται η λάµα συγκράτησης του καθίσµατος και της πλάτης
διατοµής  100x910x8mm. Η πλάτη κατασκευάζεται µε κλίση 30 µοιρών. Οι βάσεις
ενισχύονται µε µεταλλική λάµα διατοµής 25x5mm και αγκυρώνονται στο έδαφος ή επί
θεµελίου σκυροδέµατος µε βίδες Μ8.


Τα υλικά κατασκευής είναι:
- ΞΥΛΕΙΑ: πεύκη αρκτικού κύκλου (σουηδική), η οποία πληρεί το πρότυπο ΕΝ 351,
έχει υλοτοµηθεί σύµφωνα µε το DIN 1052 και ικανοποιεί τιε συνθήκες καταλληλότητας
του DIN 4074 (ξυλεία µε µεγάλη αντοχή σε φορτίσεις).
Στάδιο ξήρανσης: τελική υγρασία του ξύλου κατά DIN 52 183: 8-12%
Η ξυλεία δεν πρέπει να έχει κοφτερές µύτες και γωνίες και πρέπει να έχει λειανθεί
µε τρίψιµο, λείανση και στοκάρισµα.


- ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: από µαλακό γαλβανισµένο χάλυβα St37.


- ΒΑΦΕΣ
1) Ελαστική λάκα µε βάση ακρυλική διασπορά για βαφή εξωτερικών µεταλλικών και
ξύλινων στοιχείων (ασφαλές υλικό κατά ONORM s 2101/TA-ABFALL/BRD-55503).
2) Μυκητοκτόνο συντήρησης ξύλων βαθέως εµποτισµού που παράγεται από βιοκτόνο µε
χαµηλό ιξώδες σε αλκυδο / ακρυλική βάση, άοσµο κατά ONORM B 3803/DIN 68805.
3) Ελαστικό αδιάβροχο βερνίκι, παραγόµενο από ενισχυµένη µορφή ακρυλικής
διασποράς.
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Στις δαπάνες του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται:


1) η πλήρης κατασκευή - συναρµολόγηση - βαφή (µε όλα τα απαραίτητα υλικά και
µικροϋλικά, ακόµα κι αν δεν αναφέρονται ρητά), σύµφωνα µε τα σχέδια της υπηρεσίας
και την ανωτέρω περιγραφή, και η προµήθεια επί τόπου του έργου του παγκακιού,


2) ο πλήρης εµποτισµός και βαφή των ξύλων,


3) η τοποθέτησή και πάκτωση εντός εδάφους ή εντός θεµελίου από σκυρόδεµα (οι
εργασίες κατασκευής του θεµελίου αποζηµιώνονται από τα αντίστοιχα άρθρα
οικοδοµικών εργασιών).


Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως κατασκευασµένου και τοποθετηµένου παγκακιού.


ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ


400,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 70


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\57.06.13


:


: Παγκάκι χωρίς πλάτη διαστάσεων 1950x500mm από ξυλεία αρκτικού
κύκλου και µεταλλικό σκελετό


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621  100%


Η θέση καθίσµατος αποτελείται από πέντε (5) ξύλινες δοκούς διατοµής 70x70x1950mm.
Οι δύο µεταλλικές βάσεις κατασκευάζονται από χάλυβα St37 και περιλαµβάνουν: α)
την πλάκα πάκτωσης διατοµής 120x500x4mm και β) το µεταλλικό ορθοστάτη διατοµής
120x60x3mm και µήκους 360mm, επάνω στον οποίο εδράζεται η λάµα συγκράτησης του
καθίσµατος διατοµής  100x500x8mm. Οι βάσεις ενισχύονται µε µεταλλική λάµα
διατοµής 25x5mm και αγκυρώνονται στο έδαφος ή επί θεµελίου σκυροδέµατος µε βίδες
Μ8.


Τα υλικά κατασκευής είναι:
- ΞΥΛΕΙΑ: πεύκη αρκτικού κύκλου (σουηδική), η οποία πληρεί το πρότυπο ΕΝ 351,
έχει υλοτοµηθεί σύµφωνα µε το DIN 1052 και ικανοποιεί τιε συνθήκες καταλληλότητας
του DIN 4074 (ξυλεία µε µεγάλη αντοχή σε φορτίσεις).
Στάδιο ξήρανσης: τελική υγρασία του ξύλου κατά DIN 52 183: 8-12%
Η ξυλεία δεν πρέπει να έχει κοφτερές µύτες και γωνίες και πρέπει να έχει λειανθεί
µε τρίψιµο, λείανση και στοκάρισµα.


- ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: από µαλακό γαλβανισµένο χάλυβα St37.


- ΒΑΦΕΣ
1) Ελαστική λάκα µε βάση ακρυλική διασπορά για βαφή εξωτερικών µεταλλικών και
ξύλινων στοιχείων (ασφαλές υλικό κατά ONORM s 2101/TA-ABFALL/BRD-55503).
2) Μυκητοκτόνο συντήρησης ξύλων βαθέως εµποτισµού που παράγεται από βιοκτόνο µε
χαµηλό ιξώδες σε αλκυδο / ακρυλική βάση, άοσµο κατά ONORM B 3803/DIN 68805.
3) Ελαστικό αδιάβροχο βερνίκι, παραγόµενο από ενισχυµένη µορφή ακρυλικής
διασποράς.


Στις δαπάνες του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται:


1) η πλήρης κατασκευή - συναρµολόγηση (µε όλα τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά,
ακόµα κι αν δεν αναφέρονται ρητά), σύµφωνα µε τα σχέδια της υπηρεσίας και την
ανωτέρω περιγραφή, και η προµήθεια επί τόπου του έργου του παγκακιού,


2) ο πλήρης εµποτισµός και βαφή των ξύλων,


3) η τοποθέτησή και πάκτωση εντός εδάφους ή εντός θεµελίου από σκυρόδεµα (οι
εργασίες κατασκευής του θεµελίου αποζηµιώνονται από τα αντίστοιχα άρθρα
οικοδοµικών εργασιών).


Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως κατασκευασµένου και τοποθετηµένου παγκακιού.


∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ


240,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 71


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\64.01.01


:


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


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401  100%


Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωµάτων εξωστών, κλιµάκων, περιφράξεων
κλπ., από ράβδους συνήθων διατοµών. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του
µορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την
πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωµάτων.


 Απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους.


Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).


ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


4,60


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 72


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\62.21


:


: Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6221  100%


Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών, απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους
οποιασδήποτε διατοµής, καρφωτών, µε ή χωρίς εντορµίες, µε όλα τα εξαρτήµατα
στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, µε κοινή κλειδαριά και ορειχαλκίνες
χειρολαβές, καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής τοποθέτησης και λειτουργίας.


Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).


ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ


5,20


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 73


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α64.01.01.4


:


: Μεταλλικό αποτρεπικό εµπόδιο µε το βυζαντινό έµβληµα της
Θεσσαλονίκης


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401  100%


Το εν λόγω µεταλλικό αποτρεπτικό εµπόδιο αποτελείται από δύο αποκολλώµενα
τµήµατα. Το κάτω τµήµα κατασκευάζεται από σωλήνα 3,50inc, πάχους 4mm. Το µήκος
του σωλήνα είναι 70cm. Στο κάτω µέρος του συγκολλείται µεταλλικός δακτύλιος
πάχους 3mm, εξωτερικής διαµέτρου 3,50inc και εσωτερικής διαµέτρου 6cm.
Το επάνω τµήµα κατασκευάζεται από σωλήνα διαµέτρου 3,50inc, πάχους 3mm και µήκους
8cm. Στην κάτω πλευρά αυτού του τµήµατος συγκολλείται φλάντζα (ροδέλα) εξωτερικής
διαµέτρου 7,80mm και εσωτερικής διαµέτρου 6mm. Στην εσωτερική οπή συγκολλείται
σωλήνας διαµέτρου 5,90cm, πάχους 4mm και µήκους 7,50cm (λαιµός).
Στο κάτω µέρος του λαιµού συγκολλείται λάµα µήκους 11cm, πλάτους 3,70cm και
πάχους 2,50mm, η οποία στραβώνεται στην απόληξή της και λειτουργεί ως αγκύριο
έδρασης του άνω τµήµατος του εµποδίου (κεφαλής) µέσα στο κάτω τµήµα του εµποδίου.
Στο άνω τµήµα της κεφαλής συγκολλείται φλάντζα διαµέτρου 8mm (καπάκι). Επάνω σε
αυτήν συγκολλείται νέα φλάντζα πάχους 1mm, η οποία είναι κοµµένη σε παντογράφο
και απεικονίζει το βυζαντινό έµβληµα της Θεσσαλονίκης. Η φλάντζα αυτή
συγκολλείται µε τέσσερα αυτάκια (απολήξεις) στην περιφέρεια του σωλήνα της
κεφαλής του εµποδίου.
Στο κάτω τµήµα του εµποδίου συγκολλούνται τρεις λάµες µήκους 11cm, πλάτους 3,70cm
και πάχους 2,50mm. Μέσω αυτών το εµπόδιο αγκυρώνεται στο σκυρόδεµα έδρασης, το
οποίο είναι κατηγορίας C12/15. Το κάτω τµήµα του εµποδίου πληρώνεται επίσης µε
σκυρόδεµα C12/15, µέσα στο οποίο πακτώνεται το αγκύριο έδρασης της κεφαλής.
Στο λαιµό της κεφαλής τοποθετείται διακοσµητικός inox δακτύλιος ως επένδυση. Η
ανοξείδωτη λαµαρίνα είναι ποιότητας AISI 316, πάχους 1,00mm.


Εν συνεχεία, γίνεται απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο του
εµποδίου. Εφαρµόζεται µία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώµατος ενός συστατικού και
δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος.


Κατασκευή σύµφωνα µε την ανωτέρω περιγραφή, τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες
της Επίβλεψης και τοποθέτηση του εµποδίου. Συµπεριλαµβάνονται η προµήθεια και η
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µεταφορά των υλικών (σιδήρου, βαφών, ήλωσης, σκυροδέµατος πλήρωσης και έδρασης)
επί τόπου του έργου, οι απαιτούµενες συγκολλήσεις, η σχεδίαση µε παντογράφο του
βυζαντινου εµβλήµατος, η βαφή και η εργασία τοποθέτησης, κατασκευής της βάσης και
έδρασης.
Προ της τοποθετήσεως των εµποδίων ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει δείγµα του εµποδίου
στην Επίβλεψη για έγκριση.
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως συναρµολογούµενου και τοποθετηµένου εµποδίου.


ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ


42,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 74


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α64.03.1


:


: Σταντ ποδηλάτων ελικοειδούς µορφής συνολικού µήκους 8m


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6403  100%


Σταντ ποδηλάτων ελικοειδούς µορφής από γαλβανισµένη (µε θερµό γαλβάνισµα
(επιψευδαργύρωση)µέσου πάχους 80 µm) σωλήνα διαµέτρου Φ42mm και πάχους 1,50mm. Η
σπείρα έχει διάµετρο 76cm και το σταντ συνολικό µήκος 8,00m. ∆ύο σπείρες απέχουν
περίπου 73cm.


Στο σταντ γίνεται εφαρµογή αντισκωριακής βαφής µε την απαιτούµενη προετοιµασία
της επιφανείας, δηλαδή εφαρµογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή
ακρυλικού τελικού χρώµατος δύο συστατικών, µε αντιδιαβρωτικό υποστρώµα δύο
συστατικών, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις συνολικού πάχους ξηρού υµένα τελικού
χρώµατος τα 100 µικρά.


Η στήριξη του σταντ γίνεται µε γαλβανισµένα βύσµατα στο δάπεδο.


Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως συναρµολογηµένου, τοποθετηµένου και βαµµένου σταντ.


ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


834,60


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Λοιπά, τελειώµατα


Α.Τ. 75


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\77.55


:


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


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755  100%


Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί 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).


ΕΠΤΑ


7,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 76


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\79.35


:


: Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές
ασφαλτικό υλικό


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7935  100%


Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρµών διαστολής, πλάτους έως 40 mm και ελάχιστου
βάθους 5 mm έως 8 mm, µε ελαστοµερές ασφαλτικό υλικό εν θερµώ, και ελαστικού
κορδονιού κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο µε τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρµού
και όχι λιγώτερο από 7mm, οιουδήποτε τύπου και προελεύσεως, πληρουµένου του αρµού
σύµφωνα µε τίς προδιαγραφές του υλικού, την µελέτη, δηλαδή υλικά και εργασία
πλήρους κατασκευής.


Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αρµού.
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ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


3,40


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 77


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\72.47.01


:


: Αρµοκάλυπτρα, αρµών εύρους 50 mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7246  100%


Επικάλυψη αρµού διαστολής σε δάπεδα ή οροφές ή τοίχους µε αρµοκάλυπτρο, το οποίο
στερεώνεται στα δοµικά στοιχεία εκατέρωθεν του αρµού, σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή, και πλήρωση του διακένου µε πλάκες από φυτικές ίνες εµποτισµένες µε
ασφαλτικό (ενδεικτικού τύπου FLEXELL ή αναλόγου) ή ανάλογο υλικό, σύµφωνα µε τα
σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. Περιλαµβάνονται τα υλικά και µικροϋλικά επί
τόπου και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως.


 Αρµοκάλυπτρα αρµών εύρους 50 mm.


Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) τοποθετηµένου αρµοκάλυπτρου.


ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


39,80


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 78


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\79.06


:


: Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε εποξειδικά υλικά κατάλληλα για
πόσιµο νερό


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903  100%


Επάλειψη διά στεγανωτικού υλικού µε βάση τίς εποξειδικές ρητίνες, κατάλληλο γιά
δεξαµενές πόσιµου νερού, εκτελουµένη σε οιασδήποτε επιφάνεια µετά από κατάλληλη
προετοιµασία τής επιφάνειας εφαρµογής (αφαίρεση ξένων υλών, κλπ), σύµφωνα µε τίς
ισχύουσες προδιαγραφές του υλικού και την µελέτη.


Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) µετρούµενο προ της επαλείψεως.


ΕΠΤΑ


7,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 79


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Β80.01.02


:


: Βυθιζόµενος κάδος απορριµµάτων


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5619  100%


Βυθιζόµενος κάδος απορριµµάτων
Το κυρίως σώµα του κάδου είναι κυλινδρικό, µονοκόµµατο, φτιαγµένο από
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (PE - HD). Ο κάδος έχει διάµετρο 1,30 µ., το
πάχος του τοιχώµατος είναι 9 - 10 χιλιοστόµετρα, είναι τελείως στεγανό και µε
µεγάλη αντοχή στις πλευρικές πιέσεις. Στο επάνω µέρος του (απόληξη) φέρει
µεταλλικό στεφάνι σε σχήµα (Γ) ώστε να δηµιουργείται πατούρα για το σταθερό
πάτηµα του καπακιού, για να προστατεύει το πλαστικό µέρος από κτυπήµατα και να
µην σπάει, αλλά και για να διατηρεί το σχήµα του κάδου. Στη βάση του φέρει ειδικά
στηρίγµατα από το ίδιο υλικό για την ασφαλή στερέωση του κάδου µέσα στη γη.
Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης ειδικού κουτιού στην εξωτερική επιφάνεια του κάδου
για τη συλλογή µπαταριών.
Το συνολικό βάθος του κυρίως σώµατος είναι 2,40 µ. και τοποθετείται  σταθερά µέσα
στη γη σε βάθος 1,50 µ.
Η  εξωτερική επιφάνεια φέρει επένδυση από αλουµίνιο.
Το ύψος απόρριψης των απορριµµάτων είναι περίπου 1,10 µ. πάνω από το έδαφος.


Το καπάκι είναι κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, δύναται να
φέρει υποδοχή για κλειδαριά και έχει καλαίσθητη σχεδίαση. Φέρει θυρίδα απόρριψης
των απορριµµάτων, η οποία καλύπτεται από ελαφρύ πορτάκι από πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας, ανοιγοκλείνει στηριζόµενο σε άξονα Φ10  από ειδικό εύκαµπτο
ενισχυµένο πλαστικό. Το µέγεθος της θυρίδας έχει διάµετρο 0,50 εκ. µ. περίπου.
Όλα τα πλαστικά τµήµατα (καπάκι και πορτάκι) είναι κατασκευασµένα από συµπαγή
χύτευση και έκχυση της πλαστικής ύλης υπό πίεση. H πρώτη ύλη είναι πολυαιθυλένιο
υψηλής πυκνότητας (PE - HD).
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Ο σάκος ανύψωσης που αποτελεί το κυριότερο µέρος  του συστήµατος, είναι
κατασκευασµένος από ενισχυµένες πυκνοπλεγµένες ίνες πολυπροπυλενίου (ΡΡ), 235 +
30 g/m2. Περιλαµβάνει επίσης τους κρίκους του πάτου, την περόνη, το σχοινί
κλεισίµατος, το σχοινί της περόνης.
Οι ανυψωτικοί κρίκοι είναι από Πολυπροπυλένιο, αντοχή σε φορτίο 2.000 Κg.
Το νήµα ραφής είναι από  Πολυπροπυλένιο (ΡΡ).
Οι σάκοι ανύψωσης ελέγχονται πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό  ISO 9001 & ΕΝ ISO
21898.
Όλα τα εξαρτήµατα πρέπει να είναι 100% ανακυκλώσιµα και 100% προστατευµένα από τη
σκουριά.


O σάκος αδειάζει ανασύροντας τον από τον κάδο και τραβώντας το σχοινί
απελευθερώνεται από τον µηχανισµό και ανοίγει το κάτω µέρος του σάκου από όπου
πέφτει η αναλώσιµη σακούλα (αν χρησιµοποιείται) µε τα απορρίµµατα.
- Ελάχιστη χωρητικότητα : 3.000 Λίτρα.
- Μέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο : 1.250 Kg.
- Έλεγχος και πιστοποιητικά ελέγχου :  Ο σάκος έχει πιστοποιητικό ISO 9001 & EN -
Τέστ αντοχής του κάδου σε πλευρικές πιέσεις και των εξαρτηµάτων για την αντοχή
τους.
Για όλα τα µέρη του κάδου θα έχουν εγγύηση :
Για το κυρίως σώµα (10) δέκα χρόνια.
Για το καπάκι (2) δύο χρόνια.
Για το σάκο ανύψωσης (2) δύο χρόνια.
Για την επένδυση (2) δύο χρόνια.


Στην τιµή περιλαµβάνεται ο κάδος, το καπάκι, ο σάκος, η µεταφορά µε όλα τα υλικά
και µικροϋλικά και η τοποθέτηση.
 (Μέτρηση σε τεµ.)


ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ


3.230,76


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 80


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α55.34.2


:


: Πινακίδα HPL εγχάρακτη διαστάσεων 1,10x0,80m


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396  100%


Για την προµήθεια και πλήρη τοποθέτηση πινακίδας διαστάσεων 1,10x0,80, από υλικό
τύπου HPL, εγχάρακτης και ανηρτηµένης στην περίφραξη.
Το HPL είναι υλικό που χρησιµοποιείται αντί του ξύλου στις κατασκευές εξωτερικών
χώρων, αφού χαρακτηρίζεται από προδιαγραφές αντοχής στο χρόνο, στις καιρικές
συνθήκες και στη φθορά. Το HPL τύπος MEG Standard εναρµονίζεται απόλυτα µε τους
Ευρωπαϊκούς κανονισµούς ΕΝ 438 και ISO 4586 όσον αφορά στην αντίσταση σε υγρασία
και θερµοκρασία.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτούµενων υλικών µε τη µεταφορά
τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, οι φορτοεκφορτώσεις, ο χαµένος
χρόνος και η σταλία, η δαπάνη κατασκευής της πινακίδας (υλικά και εργασία) µε τα
ειδικά εξαρτήµατα κοχλιοφόρους ήλους κ.λ.π. καθώς και η χάραξη οποιουδήποτε
κειµένου ορίσει η Υπηρεσία.
Στην τιµή επίσης περιλαµβάνεται ο µεταλλικός σκελετός ανάρτησης της πινακίδας
στην περίφραξη σύµφωνα µε τα σχέδια.


Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως συναρµολογηµένης και τοποθετηµένης πινακίδας.


ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ


314,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 81


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\57.01.04


:


: Κούνια παιδιών διθέσια µεταλλική


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5619  100%


Κούνια παιδιών διθέσια µεταλλική, µήκους 284 cm, πλάτους 145 cm και ύψους 250 cm.
Το παιχνίδι απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3+. (ύψος πτώσης 1330mm)


 Η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστηµα διπλών
υποστυλωµάτων υπό γωνία.
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Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76 mm, πάχους 3 mm και µήκους 2,40
m περίπου.  Τα τέσσερα υποστυλώµατα κατασκευάζονται από σωλήνα Φ60 mm, πάχους 3
mm και µήκους 3,00 m.  Για την σύνδεση του οριζόντιου άξονα µε τα υποστυλώµατα
κατασκευάζεται ειδικό τεµάχιο από σωλήνα Φ76 mm που συγκολλείται στα υποστυλώµατα
Τα καθίσµατα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση
υλοποιείται µε ειδική διάταξη.  Η ειδική διάταξη αποτελείται από ειδικό διάτρητο
τεµάχιο γαλβανισµένο µέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεµάν.  Η διάταξη
συµπληρώνεται µε πείρο Φ17.  Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες
γαλβανισµένες Nr. 60 που απολήγουν στα καθίσµατα.
 Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεµα, µέσω γαλβανισµένων
βάσεων.
 Η κατασκευή πρέπει να είναι πιστοποιηµένη σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 1176/1-7 και
να είναι προϊόν βιοµηχανικής γραµµής παραγωγής, από εργοστάσιο που να φέρει
πιστοποίηση ISO 9001.
 Στην τιµή περιλαµβάνεται το όργανο, η µεταφορά και η τοποθέτηση, µε όλα τα υλικά
και µικροϋλικά που θα χρειαστούν.
 (Μέτρηση σε τεµ.)


ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ


990,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 82


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\57.01.11


:


: Κούνια νηπίων ξύλινη 2θέσια


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512  100%


Γενικές διαστάσεις


ύψος:2380mm
µήκος:2900mm
πλάτος:1800mm


Το παιχνίδι απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 1+. (ύψος πτώσης 1300mm)
Γενική τεχνική περιγραφή


Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστηµα
τεσσάρων υποστυλωµάτων υπό γωνία και δύο καθίσµατα νηπίων.
Ο οριζόντιος άξονας κατασκευάζεται από σωλήνα Φ76mm, πάχους 3mm και µήκους 2300mm
περίπου.  Τα τέσσερα υποστυλώµατα κατασκευάζονται από δοκούς διατοµής 95 x 95mm
περίπου και µήκους 2400mm περίπου και στερεώνονται µε βίδες Μ10 x 120 σε ειδικά
διαµορφωµένο µεταλλικό τεµάχιο τραπέζιου σχήµατος διαµέσου τεσσάρων µεταλλικών
µπουλονιών. Το τραπέζιο µεταλλικό τεµάχιο προσαρτάται στον οριζόντιο άξονα
εργοστασιακά.
Τα καθίσµατα της κούνιας αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα.  Η ανάρτηση
υλοποιείται µε ειδική διάταξη που αποτελείται από διάτρητο τεµάχιο γαλβανισµένο
µέσα στο οποίο τοποθετείται το ρουλεµάν.  Η διάταξη συµπληρώνεται µε πείρο Φ17mm.
Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισµένες εν θερµώ που
απολήγουν στα δύο καθίσµατα.
Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεµα, µέσω ειδικών
γαλβανιζέ µεταλλικών βάσεων.
Τα καθίσµατα νηπίων πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176
κατασκευασµένα από λάµα αλουµινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και
φέρουν πλαστικό κλωβό περιµετρικά για την αποφυγή πτώσεων.


ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


1. ΞΥΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από πεύκη αρκτικού κύκλου, υγρασίας
16-18%.
Η ξυλεία είναι υλοτοµηµένη  σύµφωνα µε το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που
ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του  DIN 4074 ( Μέρος 1 & 2 - Πριστή
ξυλεία µε µεγάλη αντοχή σε φορτίσεις).


ΦΥΣΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ


"Ειδικό Βάρος: 500kg/m3
"Συντελεστής συρρίκνωσης / διόγκωσης ανά 1% µεταβ. υγρασίας (µεταξύ (0-30%)
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Ακτινικά 0,0015 Εφαπτοµενικά 0,003 Κατά µήκος 0,00007
"Η θερµική διαστολή για κατασκευαστικούς σκοπούς είναι ασήµαντη.


2. ∆ΟΚΟΙ (ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ ΞΥΛΕΙΑ)
Σύνθετη επικολλητή ξυλεία χρησιµοποιείται σε δοµικά στοιχεία στα οποία τα φορτία
που αναπτύσσονται είναι σηµαντικά.


ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


"Υγρασία (8-10%).


"Οδοντωτή σφήνωση.
Μετά την ξήρανση (τελική υγρασία ξύλου κατά DIN 52183 : 8-12%) , η ξυλεία
τεµαχίζεται κατά µήκος ώστε να αφαιρεθούν οι µη επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε
είδους δυσµορφίες του ξύλου που επηρεάζουν  την αντοχή του και κατόπιν συρράβεται
κατά µήκος µε οδοντωτή σφήνωση ακολουθώντας την προδιαγραφή 1-10 του DIN 68140.


"Συγκόλληση ξύλου.
Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται µε κόλλες  PVA ( οξικό πολυβινύλιο ) και καταλύτη
βασικό ισοκυάνιο, µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά :


α. Αντοχή δεσµών κόλλας  : DIN EN 204 - D4


β. Αντοχή σε υγρασία         : DIN 68 705 AW


γ. Αντοχή σε θερµότητα     : WATT '91 > 7 N/mm2


ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα µεταλλικά στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισµού
(αλυσίδες, βίδες, σύνδεσµοι κλπ) πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από
χάλυβα θερµογαλβανισµένο (µε ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισµένο όπου έχει
προηγηθεί προετοιµασία της επιφάνειας µε αµµοβολή.
Οι διαστάσεις και διατοµές των µεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για
να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν µελετηθεί σύµφωνα µε τις σχετικές
νόρµες ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.


ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού πρέπει να
έχουν µεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Για τα παραπάνω χρησιµοποιούνται υλικά που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης
όπως το πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP), και πολυαµίδιο (PA) τα οποία και
φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία από τις υπεριώδη ακτινοβολίες του ήλιου.


ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ
Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα µέρη είναι
κατάλληλα για εξωτερική χρήση και δεν περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο ή άλλα
βαρέα µέταλλα. Και τα βερνίκια και τα χρώµατα έχουν βάση το νερό και αυτό τα
καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά.
Για την προστασία κατά της σκουριάς, τα µεταλλικά µέρη βάφονται ηλεκτροστατικά µε
πούδρα polyester, δύο στρωµάτων.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ


Το παιχνίδι πρέπει να φέρει πιστοποιητικό συµµόρφωσης (ως προς σχεδιασµό και
κατασκευή) σύµφωνα µε τα πρότυπα της σειράς ΕΝ 1176, έχει ελεγχθεί και έχει
πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και συµµόρφωση του µε τις προαναφερόµενες
προδιαγραφές, από τον ΕΛ.Ο.Τ. Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης.


  (Μέτρηση σε τεµ.)


ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ


990,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 83


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\57.02.13


:


: Τραµπάλα ελατηρίου µε δελφίνια  (HPL)


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512  100%


Ενδεικτικές διαστάσεις
Ύψος:830mm
Μήκος:2380mm
Πλάτος:800mm


Μέγιστο ύψος πτώσης:600mm


Το παιχνίδι αποτελείται από ξύλινο φορέα που στηρίζεται σε δύο ελατήρια που
επιτρέπουν την ταλάντωση. Κάθετα στον φορέα, συνδέονται δύο ξύλινες παράλληλες
δοκοί 2060 x 120 x 45mm µε µεταξύ τους διάκενο 20mm. ∆ιαµήκως και ανάµεσα στις
δοκούς, προσαρτώνται δύο όµοιες µορφές δελφινιού, µε φορά προς τον φορέα. Κάθε
µορφή φέρει κάθισµα καθώς και χειρολαβές και αναβολείς εκατέρωθεν της µορφής.
Ο φορέας κατασκευάζεται από HPL τύπου MEG 800 x 390 x 18mm. Οι µορφές και τα
καθίσµατα κατασκευάζονται από HPL τύπου MEG πάχους 18mm.
Η βάση αποτελείται από ελατήρια ύψους 400mm, διαµέτρου 200mm και πάχους σπείρας
20mm. Κάθε ελατήριο φέρει δύο µεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι)
και πλάκα αγκύρωσης. Οι πλάκες αγκύρωσης τοποθετούνται µέσα σε οπλισµένο
σκυρόδεµα και πακτώνονται µε τσιµεντοκονία, η οποία στερεοποιείται πριν τη
συναρµολόγηση. Κατά τη συναρµολόγηση ο φορέας συνδέεται πάνω στα ελατήρια τα
οποία µε τη σειρά τους, βιδώνονται πάνω στις αντίστοιχες πλάκες αγκύρωσης.


ΞΥΛΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


1. ΞΥΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία κατασκευάζονται από εµποτισµένη πεύκη αρκτικού κύκλου,
υγρασίας 16-18%.
Η ξυλεία είναι υλοτοµηµένη  σύµφωνα µε το DIN 1052 (Μέρος 1) κλάση Α1 που
ικανοποιεί τις συνθήκες καταλληλότητας του  DIN 4074 ( Μέρος 1 & 2 - Πριστή
ξυλεία µε µεγάλη αντοχή σε φορτίσεις).


Φυσικές Ιδιότητες


- Ειδικό Βάρος: 500kg/m3
- Συντελεστής συρρίκνωσης / διόγκωσης ανά 1% µεταβ. υγρασίας (µεταξύ (0-30%)
Ακτινικά 0,0015Εφαπτοµενικά0,003Κατά µήκος0,00007
- Η θερµική διαστολή για κατασκευαστικούς σκοπούς είναι ασήµαντη.


2. ∆ΟΚΟΙ (ΣΥΝΘΕΤΗ ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ ΞΥΛΕΙΑ)
Σύνθετη εµποτισµένη επικολλητή ξυλεία χρησιµοποιείται σε δοµικά στοιχεία στα
οποία τα φορτία που αναπτύσσονται είναι σηµαντικά.


Προδιαγραφές Παραγωγής των Σύνθετων Επικολλητών Στοιχείων


- Υγρασία (8-10%).


- Οδοντωτή σφήνωση.
Μετά την ξήρανση (τελική υγρασία ξύλου κατά DIN 52183 : 8-12%), η ξυλεία
τεµαχίζεται κατά µήκος ώστε να αφαιρεθούν οι µη επιτρεπτοί ρόζοι και οι κάθε
είδους δυσµορφίες του ξύλου που επηρεάζουν την αντοχή του και κατόπιν συρράβεται
κατά µήκος µε οδοντωτή σφήνωση ακολουθώντας την προδιαγραφή 1-10 του DIN 68140.


- Συγκόλληση ξύλου.
Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται µε κόλλες  PVA ( οξικό πολυβινύλιο ) και καταλύτη
βασικό ισοκυάνιο, µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά :


α. Αντοχή δεσµών κόλλας  : DIN EN 204 - D4


β. Αντοχή σε υγρασία     : DIN 68 705 AW


γ. Αντοχή σε θερµότητα   : WATT '91 > 7 N/mm2


Εµποτισµός µε TANALITH E3492
Ο εµποτισµός γίνεται µε τη µέθοδο του πλήρους κυττάρου (vacuum-pressure vacuum).
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Στον εµποτισµό χρησιµοποιείται TANALITH E3492 µε την µορφή διαλύµατος
συγκέντρωσης 3,5 g/l (3.5% βάρος/όγκο).
Η ξυλεία που χρησιµοποιείται είναι ευρωπαϊκή ξυλεία κωνοφόρων που κατατάσσεται
στην κατηγορία ΙΙ κατά DIN 1052. Η ξυλεία πριν τον εµποτισµό ξηραίνεται ώστε να
έχει υγρασία κάτω από 28%.
Πριν το εµποτισµό έχει ολοκληρωθεί η διαµόρφωση του ξύλου, δηλαδή έχει
συµπληρωθεί οποιαδήποτε κοπή η εντοµή η διάνοιξη οπών. Το εµποτιστήριο είναι
εφοδιασµένο µε καταγραφικά όργανα κενού, πίεσης, θερµοκρασίας και ενδεικτικά
στάθµης του διαλύµατος στη δεξαµενή εµποτισµού. Η όλη καταγραφή των στοιχείων
καθώς και η διαδικασία του εµποτισµού ελέγχονται σε πραγµατικό χρόνο απο µονάδα
ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο οποίος εξασφαλίζει την διαδικασία του εµποτισµού. Μετά
τον εµποτισµό η ξυλεία αποθηκεύεται για διάστηµα τουλάχιστον 7 ηµερών ώστε να
επέλθει συγκράτηση των συστατικών του διαλύµατος και φυσική ξήρανση.
Η παρασκευή και η αποθήκευση του διαλύµατος TANALITH E3492, καθώς επίσης και ο
εµποτισµός γίνεται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος και σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν
ξεπερνά τους 40 οC. Το κατάλληλο εύρος θερµοκρασίας που είναι µεταξύ 5ο και 30
οC, επιτυγχάνεται µε την τεχνητή θέρµανση της δεξαµενής. Το διάλυµα πριν τον
εµποτισµό υφίσταται ανάδευση ώστε κατά την εφαρµογή του στο ξύλο να είναι
οµοιογενές µε όλα τα συστατικά του.
Το είδος του συντηρητικού TANALITH E 3492 που χρησιµοποιείται καλύπτει την
προδιαγραφή απαιτήσεων EN ISO 14001 και EN ISO 9001. H παραπάνω παραγωγική
επεξεργασία εξασφαλίζει την διαδικασία εµποτισµού ώστε να είναι σύµφωνη µε την
προδιαγραφή ΕΝ 351-1 και να έχει σαν αποτέλεσµα την ικανοποίηση των απαιτήσεων
για την κατάταξη της ξυλείας στις κλάσεις αντοχής που περιγράφονται στο ΕΝ335-2
(προστασία της ξυλείας από βιολογικές προσβολές).


HPL (Hign Pressure Laminate)


Το HPL (High Pressure Laminate) είναι υλικό ανθεκτικό στις πιο ακραίες
κλιµατολογικές συνθήκες. Αποτελείται από κυτταρινικές ίνες εµποτισµένες σε
φαινολικές ρητίνες, συγκολληµένες σε συνθήκες υψηλής πίεσης και θερµοκρασίας. Η
εξωτερική επιφάνεια συγκροτείται από έγχρωµο διακοσµητικό φύλλο εµποτισµένο σε
αµινοπλαστικές ρητίνες, και αδιάβροχο επικάλυµµα ανθεκτικό στην ηλιακή
ακτινοβολία. Το HPL συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 10
ετών για το χρώµα και την επιφάνεια του υλικού και 20 ετών για µηχανική αντοχή.
Το HPL εναρµονίζεται µε τους διεθνείς κανονισµούς ΕΝ 438 και ΙSO 4586.


ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα µεταλλικά στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισµού
(αλυσίδες, βίδες, σύνδεσµοι κλπ) πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από
χάλυβα θερµογαλβανισµένο (µε ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισµένο όπου έχει
προηγηθεί προετοιµασία της επιφάνειας µε αµµοβολή.


ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού πρέπει να
έχουν µεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Για τα παραπάνω χρησιµοποιούνται υλικά που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης
όπως το πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP), και πολυαµίδιο (PA) τα οποία και
φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία από τις υπεριώδη ακτινοβολίες του ήλιου.


ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ
Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα µέρη είναι
κατάλληλα για εξωτερική χρήση και δεν περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο ή άλλα
βαρέα µέταλλα. Και τα βερνίκια και τα χρώµατα έχουν βάση το νερό και αυτό τα
καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η διαδικασία χρωµατισµού των ξύλινων
εµποτισµένων µερών, γίνεται µε διαδικασία εµβαπτισµού.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ


Το παιχνίδι πρέπει να φέρει πιστοποιητικό συµµόρφωσης (ως προς σχεδιασµό και
κατασκευή) σύµφωνα µε τα πρότυπα της σειράς ΕΝ 1176, έχει ελεγχθεί και έχει
πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και συµµόρφωση του µε τις προαναφερόµενες
προδιαγραφές, από τον ΕΛ.Ο.Τ. Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης.
Η κατασκευή πρέπει να είναι προϊόν βιοµηχανικής γραµµής παραγωγής, από εργοστάσιο
που να φέρει πιστοποίηση ISO 9001.


Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως συναρµολογηµένου και τοποθετηµένου παιχνιδιού
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ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ


1.500,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 84


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\57.03.13


:


: Αυτοκινητάκι ελατήριο


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5619  100%


To ταλαντευόµενο παιχνίδι ελατηρίου, αποτελείται από φορέα, κάθισµα και βάση.
Ο φορέας, αποτελείται από δύο πλαϊνά HPL (τύπου MEG) πάχους 18mm, σχήµατος
αυτοκινητάκι. Τα δύο φύλλα έχουν κάθετη απόσταση µεταξύ τους 325mm. Συνδέονται
µεταξύ τους µε δύο σωλήνες Φ21mm, που λειτουργούν αντίστοιχα ως χειρολαβή και
αναβολέας.
Ανάµεσα στα δύο κοµµάτια του φορέα, εφαρµόζεται κάθισµα διαστάσεων 325x300x20mm,
από HPL(τύπου MEG) πάχους 12mm . Το κάθισµα στηρίζεται πάνω σε λάµα πάχους 3mm
και διατοµής 320x280mm. Η λάµα µε το κάθισµα και το φορέα, βιδώνεται στέρεα στο
ελατήριο της βάσης, µέσω του άνω καπακιού σύσφιξης.
Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 400mm, διαµέτρου 200mm και πάχους 20mm, δύο
µεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Η πλάκα
αγκύρωσης τοποθετείται µέσα σε σκυρόδεµα και πακτώνεται µε τσιµεντοκονία, η οποία
αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρµολόγηση. Κατά τη συναρµολόγηση ο φορέας,
το κάθισµα και το ελατήριο βιδώνονται πάνω στην πλάκα αγκύρωσης, µέσω της κάτω
πλάκας σύσφιξης.


HPL (Hign Pressure Laminate)


Το HPL (High Pressure Laminate) είναι υλικό ανθεκτικό στις πιο ακραίες
κλιµατολογικές συνθήκες. Αποτελείται από κυτταρινικές ίνες εµποτισµένες σε
φαινολικές ρητίνες, συγκολληµένες σε συνθήκες υψηλής πίεσης και θερµοκρασίας. Η
εξωτερική επιφάνεια συγκροτείται από έγχρωµο διακοσµητικό φύλλο εµποτισµένο σε
αµινοπλαστικές ρητίνες, και αδιάβροχο επικάλυµµα ανθεκτικό στην ηλιακή
ακτινοβολία. Το HPL συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας 10
ετών για το χρώµα και την επιφάνεια του υλικού και 20 ετών για µηχανική αντοχή.
Το HPL εναρµονίζεται µε τους διεθνείς κανονισµούς ΕΝ 438 και ΙSO 4586.


ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα µεταλλικά στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισµού
(αλυσίδες, βίδες, σύνδεσµοι κλπ) πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή από
χάλυβα θερµογαλβανισµένο (µε ψευδάργυρο) ή ηλεκτρογαλβανισµένο όπου έχει
προηγηθεί προετοιµασία της επιφάνειας µε αµµοβολή.


ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισµού πρέπει να
έχουν µεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Για τα παραπάνω χρησιµοποιούνται υλικά που έχουν και την δυνατότητα ανακύκλωσης
όπως το πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP), και πολυαµίδιο (PA) τα οποία και
φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία από τις υπεριώδη ακτινοβολίες του ήλιου.


ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ
Τα βερνίκια και τα χρώµατα µε τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα µέρη είναι
κατάλληλα για εξωτερική χρήση και δεν περιέχουν µόλυβδο, χρώµιο, κάδµιο ή άλλα
βαρέα µέταλλα. Και τα βερνίκια και τα χρώµατα έχουν βάση το νερό και αυτό τα
καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ


Το παιχνίδι πρέπει να φέρει πιστοποιητικό συµµόρφωσης (ως προς σχεδιασµό και
κατασκευή) σύµφωνα µε τα πρότυπα της σειράς ΕΝ 1176, να έχει ελεγχθεί και
πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και συµµόρφωση του µε τις προαναφερόµενες
προδιαγραφές, από τον ΕΛ.Ο.Τ. Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης και να είναι
προϊόν βιοµηχανικής γραµµής παραγωγής, από εργοστάσιο που να φέρει πιστοποίηση
ISO 9001.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια του οργάνου, τα υλικά και µικροϋλικά, η
µεταφορά και η τοποθέτηση.
  (Μέτρηση σε τεµ.)
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ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ


550,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 85


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\57.04.30


:


: Πολυπαίχνιδο νηπίων ενδεικτικών διαστάσεων 2850x2680x1840mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512  100%


Ενδεικτικές διαστάσεις
Μήκος: 2850mm
Πλάτος: 2680mm
Ύψος: 1840mm
Μέγιστο ύψος πτώσης: 600mm


Το πολυπαίχνιδο νηπίων αποτελείται από τρία (3) καµπυλοειδή πατάρια, ένα (1)
τετράγωνο πατάρι µε σπιτάκι και καθιστικό, σκάλα ανόδου, τσουλήθρα νηπίων,
τούνελ, πανέλο δραστηριοτήτων µε µορφή λουλούδι και τρία (3) προστατευτικά
πτώσεων µε θεµατικές δραστηριότητες και ένα κάγκελο µεταλλικό, τύπου άβακα.
Το συγκεκριµένο σύνθετο είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας από 2 έως 6 ετών,
καθώς και για χρήση από άτοµα µε ειδικές ανάγκες.


Τεχνικά Χαρακτηριστικά Πολυπαίχνιδου
Υλικά: Πρεσαριστή, εµποτισµένη ξυλεία πεύκης, HPL
Μέγιστο βάρος επιµέρους τµήµατος: 55 kg
Ελάχιστος χώρος ασφαλείας: 6270x5940 mm
Βάσεις:14 γαλβανισµένες βάσεις πάκτωσης
Πιστοποίηση: TUV ΕΝ1176:2008, εγγύηση χρώµατος RAL


Σκάλα ανόδου: Αποτελείται από πλαϊνά - κουπαστές και σκαλοπάτια από HPL πάχους
15mm, µε µεταλλικές βάσεις από γαλβανισµένο χάλυβα, για την πάκτωση της στο
σκυρόδεµα. Τα σκαλοπάτια είναι ηµικυκλικά και φέρουν ειδική αντιολισθητική
επιφάνεια, προς αποφυγή ατυχηµάτων. Στην άλλη πλευρά η σκάλα συνδέεται στο πρώτο
καµπυλοειδές πατάρι, σε δύο στύλους, κυκλικής διατοµής Φ120mm, από πρεσαριστή,
εµποτισµένη ξυλεία πεύκης, σε ύψος 600mm από το έδαφος.


Τσουλήθρα: Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την µπάρα κρατήµατος,
τις κουπαστές και τη βάση.
Η σκάφη κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα, έχει µήκος 1086mm και πλάτος,
460mm. Είναι διαµήκως στραντζαρισµένη στις δύο µεγάλες πλευρές και φέρει οπές
µέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές µε κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της
τσουλήθρας κατασκευάζονται από HPL πάχους 15mm.
Τα πλαϊνά παραπέτα ασφαλείας, θεµατικής µορφής, κατασκευάζονται από HPL πάχους
15mm. Στο κενό µεταξύ των δύο στύλων του παταριού, προσαρµόζεται ανοξείδωτη
σωλήνα Φ33mm. H µπάρα κρατήµατος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε
καθιστή θέση προκειµένου να κατέβει από την τσουλήθρα.
Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεµάχια
προσαρµοζόµενα  στην τσουλήθρα, από ανοξείδωτο χάλυβα.


Σπιτάκι: Αποτελείται από τρία πανέλα HPL, πάχους 15mm, τα οποία συνδεόµενα υπό
γωνία µεταξύ τους, σχηµατίζουν τα τοιχώµατα, ενώ φέρουν ειδικά διαµορφωµένα
ανοίγµατα και παραπέτα, που δίνουν την εικόνα των παραθύρων µε πατζούρια, από το
ίδιο υλικό. Την κατασκευή συµπληρώνει µονόριχτη στέγη, υπό κλίση, η οποία
κατασκευάζεται επίσης από HPL πάχους 15mm. H σκεπή στηρίζεται πάνω στις κολώνες
του παταριού, κυκλικής διατοµής Φ120mm, από πρεσαριστή, εµποτισµένη ξυλεία
πεύκης, µέσω ειδικών µεταλλικών συνδέσµων, από ανοξείδωτο χάλυβα.


Τούνελ: Κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο, έχει γραµµωτή εξωτερική επιφάνεια και
άνοιγµα Φ500mm. Βιδώνεται πάνω σε πανέλα HPL, πάχους 15mm, τα οποία εν συνεχεία
προσαρµόζονται µε ειδικούς συνδέσµους στις κολώνες του παταριού.


Θεµατικά παραπέτα προστασίας πτώσεων: Κατασκευάζονται από HPL πάχους 15mm.
Συγκεκριµένα, το σύνθετο περιλαµβάνει ένα ηµικυκλικό κάγκελο, µε κάθετα στοιχεία
από HPL πάχους 15mm, ένα παραπέτο κοµµένο σε κυλατοειδή µορφή, από HPL πάχους
15mm και ένα παραπέτο από πανέλα HPL πάχους 15mm, τοποθετηµένα το ένα πάνω στο
άλλο, µε τρόπο που να σχηµατίζουν ένα µεγάλο λουλούδι, του οποίου το άνθος µπορεί
να περιστρέφεται, δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα για δηµιουργικό παιχνίδι.
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Μεταλλικό κάγκελο - άβακας: Κατασκευάζεται από ανοξείδωτη σωλήνα, διατοµής Φ33mm,
ενώ φέρει διακοσµητικά στοιχεία από πλαστικό PE, σχηµατίζοντας παιχνίδι - άβακα
(αριθµητήριο).


Πατάρι: Κατασκευάζεται από HPL, πάχους 15mm. Φέρει ειδική αντιολισθητική
επιφάνεια.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ


Το παιχνίδι πρέπει να φέρει πιστοποιητικό συµµόρφωσης (ως προς σχεδιασµό και
κατασκευή) σύµφωνα µε τα πρότυπα της σειράς ΕΝ 1176, να έχει ελεγχθεί και
πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και συµµόρφωση του µε τις προαναφερόµενες
προδιαγραφές, από τον ΕΛ.Ο.Τ. Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης και να είναι
προϊόν βιοµηχανικής γραµµής παραγωγής, από εργοστάσιο που να φέρει πιστοποίηση
ISO 9001.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια του οργάνου, τα υλικά και µικροϋλικά, η
µεταφορά και η τοποθέτηση.


(Μέτρηση σε τεµ.)


ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ


7.500,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 86


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\57.04.31


:


: Όργανο άθλησης & παιχνιδιού ενδεικτικών διαστάσεων
2700x2790x2650mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512  100%


To όργανο έχει τη µορφή µίας αναρρίχησης, µε ενδεικτικές διαστάσεις ύψος 2700mm,
µήκος 2790mm και πλάτος 2650mm.
Aποτελείται από τέσσερεις µεταλλικές κολώνες, οι δύο από αυτές είναι ισοϋψείς, µε
ύψος 2600mm και οι άλλες δύο επίσης ισοϋψείς µε ύψος 1610mm.
Όλες οι κολώνες εδράζονται στη γη σε βάθος 60 cm µε το µεταλλικό πέδιλο.
Οι τρεις πρώτες µεταλλικές κολώνες στερεώνονται µεταξύ τους µε ένα  τριγωνικό
πατάρι - πάνελ από laminate, χρώµατος µπλέ, καθώς και µε δύο οριζόντιες
µεταλλικές µπάρες, επάνω στα οποία αναρριχώνται τα παιδιά. Τα µεταλλικά αυτά
στοιχεία συνδέονται µε εργοστασιακά εγκατεστηµένες υποδοχές επάνω στις τρεις
κολώνες. Η ψηλή κολώνα διαθέτει και χειρολαβή προς διευκόλυνση της αναρρίχησης.
Στην εξωτερική της πλευρά, διαθέτει επίσης ένα καµπύλο πτερύγιο από µεταλλικό
σωλήνα που φέρει πατήµατα και πάνελ µε παράθυρο στρογγυλό, από laminate χρώµατος
µπλε.
Η τέταρτη µεταλλική κολώνα ύψους 2600mm, είναι συνδεδεµένη µε τον κυρίως
τριγωνικό πύργο, µε µεταλλικό στοιχείο, επί του οποίου έχει εξαρτηθεί µπάλα.


Στην εξωτερική πλευρά της τέταρτης µεταλλικής κολώνας, ξεκινούν τρία καµπύλα
µεταλλικά στοιχεία που σταυρώνουν µεταξύ τους και τα δύο από αυτά φέρουν πατήµατα
για αναρρίχηση χρώµατος πορτοκαλί και µπλέ. Το τρίτο καµπύλο στοιχείο φέρει πάνελ
µε παράθυρο στρογγυλό, laminate, χρώµατος µπλε.


Το όργανο είναι κατάλληλο για παιδιά άνω των 6 ετών.
Το µέγιστο ύψος ελεύθερης πτώσης από το όργανο είναι 1540mm.


 ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
Το όργανο κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝ 1176-1:2008 ως προς τον σχεδιασµό, την µορφολογία, την
κατασκευή  και τα χρησιµοποιούµενα υλικά, τα οποία αντέχουν στην χρήση, χρόνο και
καιρικές συνθήκες σύµφωνα µε τις προδιαγραφές κατασκευής - τοποθέτησης -
συντήρησης του εργοστασίου παραγωγής.


Τα µεταλλικά στοιχεία, οι µεταλλικοί σύνδεσµοι και οι βίδες είναι α) από
ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304 ώστε να µην σκουριάζουν, µε χαµηλή
περιεκτικότητα σε µόλυβδο, σύµφωνα µε τους κανονισµούς τωv DIN β) χάλυβα
θερµογαλβανισµένο και εµβαπτισµένο γ) χάλυβα αµµοβοληµένο, θερµογαλβανισµένο µε
ψευδάργυρο και βαµµένο µε επίστρωση υπό µορφή πούδρας δ) χάλυβα
ηλεκτρογαλβανισµένο όπου έχει προηγηθεί προετοιµασία της επιφάνειας µε αµµοβολή,
ε) από ανοδιωµένο αλουµίνιο.
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Οι µπάλες είναι κατασκευασµένες εξ ολοκλήρου από θερµοπλαστική ουρεθάνη, σε
εκµαγείο - (καλούπι). Στο εσωτερικό της είναι ενισχυµένη µε έλασµα εξ αλουµινίου,
πλεγµένο σε ίνες πάχους 4mm. Εν συνεχεία, η µπάλα επιστρώνεται µε θερµοπλαστική
ουρεθάνη.
Για την κατασκευή των µπλέ πάνελ χρησιµοποιείται αντεπικολλητή ξυλεία, laminate,
προϊόν υψηλής ποιότητος, ιδιαίτερα σκληρή και ανθεκτική, µε δυνατότητα για µεγάλα
µήκη και κουρµπαριστά σχήµατα. Η αντεπικολλητή κατασκευή αποτελείται από φύλλα
ξυλείας πεπιεσµένα µεταξύ τους και συγκολληµένα µε αδιάβροχη κόλλα πολυουρεθάνης,
µεγάλης αντοχής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα DIN. Κατά
την ανωτέρω διαδικασία της κατασκευής των αντεπικολλητών φύλλων χρησιµοποιούνται
αδιάβροχες κόλλες και ρητίνες φαινολικής βάσης. Τα πανελ ειναι καλυµµένα µε
αδιάβροχα χρώµατα δύο συστατικών άµινο - αλκυδικής ρητίνης σε χρώµα µπλέ.
Τα στοιχεία του οργάνου που κατασκευάζονται από αντεπικολλητά φύλλα
κατασκευασµένα υπό πίεση (HPL) έχουν πάχος 6-10mm. Αντέχουν σε δυνατά χτυπήµατα,
γρατσουνιές και καιρικές αλλαγές. Η υπεριώδης ακτινοβολία δεν επηρεάζει την
ποιότητα της αντεπικολλητής ξυλείας.


Τα  πλαστικά υλικά που χρησιµοποιούνται είναι ανακυκλώσιµα. Τα βασικά στοιχεία
είναι κατασκευασµένα από πολυπροπυλένιο, πλήρως ανακυκλώσιµο και πολύ υψηλής
αντοχής σε κρούση. Το πολυπροπυλένιο παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή σε θραύση και
ρηγµάτωση καθώς και καλή αντοχή σε χηµικές ουσίες, στην υπεριώδη ακτινοβολία, (η
οποία αντοχή ενισχύεται όταν είναι κεχρωσµένο), υψηλή αντοχή σε κρούση.


Η θεµελίωση του οργάνου γίνεται µε τη χρήση µιας µεταλλικής βάσης στήριξης από
θερµογαλβανισµένο χάλυβα πάχους 3mm, η οποία αποτελείται από ένα τετράγωνο
ατσάλινο πέδιλο, διαστάσεων 380Χ380mm και ένα κάθετο ατσάλινο στύλο στήριξης,
ύψους 660mm και Φ5cm. Το συνολικό ύψος και των δύο τεµαχίων του οργάνου αυτού
είναι 700mm.  Η διαδικασία της γαλβάνωσης γίνεται σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές
προδιαγραφές ΕΝ ISO 1461. Ο ατσάλινος στύλος στήριξης κατασκευάζεται εργοστασιακά
µε µία φλάντζα στα δύο άκρα του, στο άνω και στο κάτω άκρο. Η φλάντζα στο κάτω
άκρο του, συνδέεται στέρεα µε το ατσάλινο πέδιλο µε 4 µπουλόνια και γίνεται ένα
σώµα. Η διατοµή του µεταλλικού στύλου είναι 95x95mm.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ


Το παιχνίδι πρέπει να φέρει πιστοποιητικό συµµόρφωσης (ως προς σχεδιασµό και
κατασκευή) σύµφωνα µε τα πρότυπα της σειράς ΕΝ 1176, να έχει ελεγχθεί και
πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και συµµόρφωση του µε τις προαναφερόµενες
προδιαγραφές, από τον ΕΛ.Ο.Τ. Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης και να είναι
προϊόν βιοµηχανικής γραµµής παραγωγής, από εργοστάσιο που να φέρει πιστοποίηση
ISO 9001.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια του οργάνου, τα υλικά και µικροϋλικά, η
µεταφορά και η τοποθέτηση.


(Μέτρηση σε τεµ.)


∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ


19.000,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 87


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\57.04.32


:


: Όργανο άθλησης & παιχνιδιού ενδεικτικών διαστάσεων
3690x2490x2720mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5512  100%


To όργανο έχει την µορφή µίας αναρρίχησης, µε ενδεικτικές διαστάσεις: ύψος
3690mm, µήκος 2490mm και πλάτος 2720mm.
Η βασική του µορφή αποτελείται από ένα τρίγωνο, το οποίο σχηµατίζεται από τρεις
µεταλλικές κολώνες, οι δύο από αυτές είναι ισουψείς, µε ύψος 3555mm και η τρίτη
της ιδίας διατοµής ύψους 3225mm. Οι οι τρεις κολώνες εδράζονται στη γη σε βάθος
60 cm µε µεταλλικό πέδιλο.
Οι τρεις µεταλλικές κολώνες στερεώνονται µεταξύ τους µε δύο τριγωνικά πατάρια -
laminate panels, χρώµατος µπλέ, επάνω στα οποία αναρριχώνται τα παιδιά. Τα
πατάρια αυτά συνδέονται µε εργοστασιακά εγκατεστηµένες υποδοχές επάνω στις τρεις
κολώνες. Η µία κολώνα διαθέτει µεταλλική χειρολαβή κατά µήκος της που
θεµελιώνεται στο έδαφος και επιτρέπει στο παιδί να κατέβει. Αντιδιαµετρικά άλλο
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ένα µεταλλικό στοιχείο επιτρέπει άνοδο στα παιδιά µέσω πατηµάτων χρώµατος
πορτοκαλί και µπλέ. Επίσης, υπάρχουν τρεις µεταλλικοί δακτύλιοι οι οποίοι
συνδέουν τις τρεις κολώνες µεταξύ τους.
Μία επιπλέον µεταλλική κολώνα ύψους 2565mm, είναι συνδεδεµένη µε τον κυρίως
τριγωνικό πύργο, µε δύο µεταλλικά στοιχεία, επάνω στα οποία είναι συνδεδεµένα
διάφορα  µεταλλικά αξεσουάρ αναρρίχησης και ένα πάνελ laminate.
Επάνω στο πατάρι - laminate panel χρώµατος µπλέ,  και σε ύψος 1240mm είναι
στερεωµένο ένα µεταλλικό στοιχείο το οποίο φέρει δύο ελαστικές µπάλες πορτοκαλί
και µπλέ. Οι δύο µπάλες συνδέονται µεταξύ τους µε τη χρήση σωλήνων αλουµινίου οι
οποίοι βιδώνουν στις δύο µπάλες µέσω σπειρωµάτων που διεισδύουν στο εσωτερικό
τους. Από την ίδια πλευρά του στοιχείου αυτού, ξεκινούν τρία καµπύλα µεταλλικά
στοιχεία που σταυρώνουν µεταξύ τους και τα δύο από αυτά φέρουν πατήµατα για
αναρρίχηση χρώµατος πορτοκαλί και µπλέ. Ανάµεσα τους υπάρχει ακόµα ένα πανελ
laminate σε µπλέ χρώµα µε στρογγυλό παράθυρο.


Το όργανο είναι κατάλληλο για παιδιά άνω των 6 ετών και µπορεί να χρησιµοποιηθεί
ταυτόχρονα από 10 παιδιά.
Το µέγιστο ύψος ελεύθερης πτώσης από το όργανο είναι 2870mm.


ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
Το όργανο κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝ 1176-1:2008 ως προς τον σχεδιασµό, την µορφολογία, την
κατασκευή  και τα χρησιµοποιούµενα υλικά, τα οποία αντέχουν στην χρήση, χρόνο και
καιρικές συνθήκες σύµφωνα µε τις προδιαγραφές κατασκευής - τοποθέτησης -
συντήρησης του εργοστασίου παραγωγής.


Τα µεταλλικά στοιχεία, οι µεταλλικοί σύνδεσµοι και οι βίδες είναι α) από
ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304 ώστε να µην σκουριάζουν, µε χαµηλή
περιεκτικότητα σε µόλυβδο, σύµφωνα µε τους κανονισµούς τωv DIN β) χάλυβα
θερµογαλβανισµένο και εµβαπτισµένο γ) χάλυβα αµµοβοληµένο, θερµογαλβανισµένο µε
ψευδάργυρο και βαµµένο µε επίστρωση υπό µορφή πούδρας δ) χάλυβα
ηλεκτρογαλβανισµένο όπου έχει προηγηθεί προετοιµασία της επιφάνειας µε αµµοβολή,
ε) από ανοδιωµένο αλουµίνιο.


Οι ελαστικές µπάλες είναι κατασκευασµένες εξ ολοκλήρου από θερµοπλαστική
ουρεθάνη, σε εκµαγείο - (καλούπι). Στο εσωτερικό της είναι ενισχυµένη µε έλασµα
εξ αλουµινίου, πλεγµένο σε ίνες πάχους 4mm. Εν συνεχεία, η µπάλα επιστρώνεται µε
θερµοπλαστική ουρεθάνη.


Για την κατασκευή των µπλέ πάνελ χρησιµοποιείται αντεπικολλητή ξυλεία, laminate,
προϊόν υψηλής ποιότητος, ιδιαίτερα σκληρή και ανθεκτική, µε δυνατότητα για µεγάλα
µήκη και κουρµπαριστά σχήµατα. Η αντεπικολλητή κατασκευή αποτελείται από φύλλα
ξυλείας πεπιεσµένα µεταξύ τους και συγκολληµένα µε αδιάβροχη κόλλα πολυουρεθάνης,
µεγάλης αντοχής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα DIN. Κατά
την ανωτέρω διαδικασία της κατασκευής των αντεπικολλητών φύλλων χρησιµοποιούνται
αδιάβροχες κόλλες και ρητίνες φαινολικής βάσης. Τα πανελ ειναι καλυµµένα µε
αδιάβροχα χρώµατα δύο συστατικών άµινο - αλκυδικής ρητίνης σε χρώµα µπλέ.
Τα στοιχεία του οργάνου που κατασκευάζονται από αντεπικολλητά φύλλα
κατασκευασµένα υπό πίεση (HPL) έχουν πάχος 6-10mm. Αντέχουν σε δυνατά χτυπήµατα,
γρατσουνιές και καιρικές αλλαγές. Η υπεριώδης ακτινοβολία δεν επηρεάζει την
ποιότητα της αντεπικολλητής ξυλείας.


Τα  πλαστικά υλικά που χρησιµοποιούνται είναι ανακυκλώσιµα. Τα βασικά στοιχεία
είναι κατασκευασµένα από πολυπροπυλένιο, πλήρως ανακυκλώσιµο και πολύ υψηλής
αντοχής σε κρούση. Το πολυπροπυλένιο παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή σε θραύση και
ρηγµάτωση καθώς και καλή αντοχή σε χηµικές ουσίες, στην υπεριώδη ακτινοβολία, (η
οποία αντοχή ενισχύεται όταν είναι κεχρωσµένο), υψηλή αντοχή σε κρούση.


Η θεµελίωση του οργάνου γίνεται µε τη χρήση µιας µεταλλικής βάσης στήριξης από
θερµογαλβανισµένο χάλυβα πάχους 3mm, η οποία αποτελείται από ένα τετράγωνο
ατσάλινο πέδιλο, διαστάσεων 380Χ380mm και ένα κάθετο ατσάλινο στύλο στήριξης,
ύψους 660mm και Φ5cm. Το συνολικό ύψος και των δύο τεµαχίων του οργάνου αυτού
είναι 700mm.  Η διαδικασία της γαλβάνωσης γίνεται σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές
προδιαγραφές ΕΝ ISO 1461. Ο ατσάλινος στύλος στήριξης κατασκευάζεται εργοστασιακά
µε µία φλάντζα στα δύο άκρα του, στο άνω και στο κάτω άκρο. Η φλάντζα στο κάτω
άκρο του, συνδέεται στέρεα µε το ατσάλινο πέδιλο µε 4 µπουλόνια και γίνεται ένα
σώµα. Η διατοµή του µεταλλικού στύλου είναι 95x95mm.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ


Το παιχνίδι πρέπει να φέρει πιστοποιητικό συµµόρφωσης (ως προς σχεδιασµό και
κατασκευή) σύµφωνα µε τα πρότυπα της σειράς ΕΝ 1176, να έχει ελεγχθεί και
πιστοποιηθεί η καταλληλότητα και συµµόρφωση του µε τις προαναφερόµενες
προδιαγραφές, από τον ΕΛ.Ο.Τ. Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης και να είναι
προϊόν βιοµηχανικής γραµµής παραγωγής, από εργοστάσιο που να φέρει πιστοποίηση
ISO 9001.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια του οργάνου, τα υλικά και µικροϋλικά, η
µεταφορά και η τοποθέτηση.


(Μέτρηση σε τεµ.)


ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ


24.000,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 88


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\77.95


:


: Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) µόνιµης προστασίας, ενός ή δύο
συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744  100%


Επάλειψη επιφανειών επιχρισµάτων, σκυροδέµατος, κεραµικών, µαρµάρων και λιθωδών
υλικών µε υδρόφοβα υλικά, διαφανή, µόνιµης προστασίας µετά από κατάλληλη
προετοιµασία της επιφάνειας εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη και τις οδηγίες
του παραγωγού. Συνολικό πάχος ξηρού φιλµ 30 µικρά.


Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).


ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ


5,20


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 89


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\80.01.01


:


: Πλαστικός διακοσµητικός κάδος απορριµµάτων


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5619  100%


Πλαστικός διακοσµητικός κάδος απορριµµάτων ενδεικτικού ή ισοδυνάµου τύπου Froggo,
Splash, Tidy Bear της εταιρίας Glasdon από ειδικά πολυµερή, που περιέχουν
πρόσθετα στοιχεία (anti-UV) για αντοχή στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία καθώς και
πρόσθετα στοιχεία (flame retardants) για επιβράδυνση της ανάφλεξης. Το υλικό
κατασκευής του κάδου είναι Duropal και ο εσωτερικός κάδος αποτελείται από
επιψευδαργυρωµένο χάλυβα.
 Στην τιµή περιλαµβάνεται ο κάδος, η µεταφορά µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά και
η τοποθέτηση.
 (Μέτρηση σε τεµ.)


ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ


583,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 90


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\80.01.02


:


: Μεταλλικός κάδος συλλογής περιττωµάτων σκύλου


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6122  100%


Μεταλλικός κάδος συλλογής περιττωµάτων σκύλων, µε ειδική υποδοχή για το λουράκι
σκύλου & σύστηµα εσωτερικής παροχής σακούλας µε ανοξείδωτο χάλυβα.
Ενδεικτικές διαστάσεις κάδου:
ΥΨΟΣ: 50cm
ΠΛΑΤΟΣ: 34cm
ΜΗΚΟΣ: 23cm
ΠΛΑΤΟΣ καπακιού: 37 cm
ΜΗΚΟΣ καπακιού: 29 cm
ΒΑΡΟΣ: 11kgr
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 35 ltr
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Υλικό κατασκευής:


Κυρίως σώµα και καπάκι: χάλυβας πάχους 1.5mm


 Στην τιµή περιλαµβάνεται ο κάδος, η µεταφορά µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά και
η τοποθέτηση.
 (Μέτρηση σε τεµ.)


ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ


350,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 91


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\80.01.03


:


: ∆ιπλός κάδος ανακύκλωσης


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5619  100%


Κάδος εξωτερικού χώρου συλλογής ανακυκλώσιµων υλικών.
Έχει χωρητικότητα 110lt, µε δυνατότητα επιλογής λογοτύπου (ανακύκλωσης χαρτιού,
πλαστικών µπουκαλιών, αλουµινίου, µικτών ανακυκύκλώσιµων υλικών και γενικών
απορριµµάτων).


Χαρακτηριστικά προϊόντος:
o ∆ιπλός κάδος χωρητικότητας τεµαχίου 2 x 100lt.
o Κατασκευή εξωτερικού σώµατος από 100% ανακυκλώσιµο πλαστικό, σε απόχρωση
επιλογής της υπηρεσίας.
o Καµπυλωτή σκεπή.
o Λείες και καµπυλωτές εξωτερικές επιφάνειες που καθιστούν εύκολο τον
  καθαρισµό του.
o Μεγάλα και ευδιάκριτα λογότυπα ανακύκλωσης.
o ∆ύο ειδικές υποδοχές διαχωρισµού των ανακυκλώσιµων υλικών, σε χαρτί και γενικά
λοιπά ανακυκλώσιµα
o Υποδοχή διαφηµιστικών µεγέθους Α5, εύκολη στην χρήση και την
  τοποθέτηση.
o Μεγάλα χερούλια για το άνοιγµα.
o Εσωτερικός αποσπώµενος κάδος από µαλακό ατσάλι.
o ∆ιπλή πόρτα µε κλείδωµα 3 σηµείων για επιπλέον ασφάλεια.
o Σύστηµα κλειδώµατος µε κλειδί ή µε ποδοµοχλό (χωρίς κλειδί).


Ενδεικτικές ∆ιαστάσεις:


Πλάτος: 580mm
Μήκος: 400mm
Ύψος: 1100mm
Χωρητικότητα σώµατος: 100lt
Χωρητικότητα εσωτερικού κάδου: 70lt µε µεταλλικό εσωτερικό κάδο


Στην τιµή περιλαµβάνεται ο κάδος, η µεταφορά µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά και η
τοποθέτηση.


 (Μέτρηση σε τεµ.)


ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ


1.600,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


∆ίκτυα


∆ίκτυο Ισχυρών Ρευµάτων


Α.Τ. 92


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9064


:


: Κωνικός κυκλικός σιδηροιστός  φωτισµού ύψους 5000mm µε διαιρετή
ποδιά αλουµινίου


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101  100%


Κωνικός κυκλικός σιδηροιστός  φωτισµού ύψους 5000mm, πάχους 3mm διαµέτρου βάσης
Φ110 & κορυφής Φ60 µε θυρίδα 300Χ62mm για τοποθέτηση ακροκιβωτίου µε κλειδαριά
ασφαλείας µε ανοξείδωτη βίδα µε τριγωνική υποδοχή, πλάκα έδρασης Φ310Χ10mm µε
οπές σε διάταξη 190Χ190 .Κατασκευή σύµφωνα µε το πρότυπο EN-40 από χάλυβα θερµής
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έλασης ποιότητας S235JR /ΕΝ 10025.
Γαλβάνισµα εν θερµώ βάσει των διεθνών προτύπων ΕΝ ISO 1461 & ηλεκτροστατικά
βαµµένος µε πολυεστερικά χρώµατα. Θα φέρει πιστοποίηση CE.
Στη βάση του θα φέρει διακοσµητική διαιρετή ποδιά αλουµινίου Φ310 βαµµένη.
Προµήθεια µεταφορά και τοποθέτηση ενός ιστού, σύµφωνα µε τα σχέδια και τις
τεχνικές προδιαγραφές, τα µικροϋλικά, σε πλήρη λειτουργία.
 (Τιµή ενός τεµαχίου)


ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ


453,46


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 93


Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Θ\5.07.2


:


: ∆ιάστρωση και εγκιβωτισµός σωλήνων  µε άµµο ποταµού.


Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6069  100%


Για ένα κυβικό µέτρο έδρασης - εγκιβωτισµού - επικάλυψης σωλήνων µε άµµο ποταµού,
εκτελούµενης εντός ή εκτός κατοικηµένης περιοχής σύµφωνα µε τους όρους της
αντίστοιχης τεχνικής προδιαγραφής.
Στην τιµή περιλαµβάνεται :
α.Η προµήθεια της άµµου ποταµού
β.Η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση
εκτέλεσης του έργου, µετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.
γ.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγµατα.
δ.Η συµπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισµού των
σωλήνων από άµµο ποταµού µέχρι αρνήσεως.


Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες
από την µελέτη γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών)


∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


12,44


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 94


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9065


:


: Φωτιστικό σφηνοειδούς µορφής επί κορυφής ιστού.


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101  100%


Φωτιστικό σφηνοειδούς µορφής επί κορυφής ιστού µε σώµα από χυτό αλουµίνιο
τριγωνικού σχήµατος, κατάλληλο για τοποθέτηση σε ιστό µε κατάληξη Φ60 .
Εσωτερικά φέρει ραβδωτό ανταυγαστήρα από ανοδειωµένο γυαλιστερό αλουµίνιο (πάχος
ανοδείωσης 6-8mm) καθαρότητας 99,85%.
Το άνω κάλυµµα του φωτιστικού είναι ανοιγόµενο για εύκολη αντικατάσταση
-συντήρηση του λαµπτήρα. Το σύστηµα έναυσης συµπεριλαµβάνεται και είναι
προκαλωδιοµένο και εξοπλισµένο µε θερµικό για προστασία από υπερθερµάνσεις.
Κλάση µόνωσης ΙΙ.
Βαθµός προστασίας IP65.
Αντοχή σε κρούση ΙΚ08
Κατασκευασµένο σύµφωνα µε τους κανονισµούς  EΝ 60598 & EN 60529
Το φωτιστικό θα φέρει λαµπτήρα µεταλλικών αλογονιδίων (συµπεριλαµβάνεται) JM -E
150W
 ∆ηλαδή προµήθεια µεταφορά και τοποθέτηση φωτιστικού σύµφωνα µε τα σχέδια και τις
τεχνικές προδιαγραφές, τα µικροϋλικά, σε πλήρη λειτουργία.
 (Τιµή ενός τεµαχίου)


ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


647,64


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 95


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α32.01.05.1


:


: Θεµέλιο ιστού φωτισµού από σκυρόδεµα C20/25, διαστάσεων
1,20x1,20x090m


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215  100%


Κατασκευή οπλισµένου θεµελίου για ιστό φωτισµού από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25,
σύµφωνα µε τα σχέδια της Υπηρεσίας.
Το άρθρο συµπεριλαµβάνει όσα περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα:
1) ΝΑΟΙΚ Α\32.01.05 "Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα
κατηγορίας C20/25",
2) ΝΑΟΙΚ Α\38.03 "Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών",
3) ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02 "Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος,κατηγορίας B500C (S500s)",
4) ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03 "Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, δοµικά πλέγµατα B500C
(S500s))".
Επίσης, συµπεριλαµβάνονται τα γαλβανισµένα αγκύρια του ιστού Μ16-18 (µήκους
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του ιστού), οι σωλήνες διέλευσης
καλωδίων και τα φρεάτια των καλωδίων.
Αναπροσαρµογή των διαστάσεων φρεατίου των καλωδίων θα υπάρξει υπό τις οδηγίες της
επίβλεψης.
Στις δαπάνες του άρθρου συγκαταλλέγονται: οι εργασίες διάνοιξης των οπών, η
ηλεκτροσυγκόλληση, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και τις κατασκευαστικές
λεπτοµέρειες, καθώς και η πάκτωση των αγκυρίων µε χρήση µη συρρικνωµένου
κονιάµατος (τύπου EMACO S66 ή παρεµφερές) επί του θεµελίου και η εργασία σύνδεσης
µε τον ιστό.
Τιµή ανά τεµ πλήρως κατασκευασµένου θεµελίου


ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ


415,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 96


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9335.1


:


: Ακροκιβώτιο ιστού µονού βραχίονα


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 104  100%


Ακροκιβώτιο ιστού  για µονό βραχίονα δηλαδή  προµήθεια,  µεταφορά,  τοποθέτηση
και  σύνδεση ενός ακροκιβωτίου  ιστού  που  φέρει  στο  κάτω µέρος δύο οπές για
την είσοδο και την έξοδο  µέσω καταλλήλων στυπιοθλιπτών υπογείου καλωδίου της
απαιτούµενης διατοµής και   στο   επάνω  µέρος  µια  οπή  για  την  διέλευση
επίσης  µέσω  καταλλήλου στυπιοθλίπτου του καλωδίου τροφοδοτήσεως του φωτιστικού
σώµατος.
 Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες, οι απαιτούµενες ασφάλειες
(µικροαυτόµατοι) καθώς  και  κοχλίες  προσδόσεως  του χαλκού γειώσεως και του
αγωγού γειώσεως του φωτιστικού σώµατος.
(Μέτρηση σε τεµ)


ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ


44,99


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 97


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9066


:


: Φωτιστικό  χωνευτής τοποθέτησης


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101  100%


Φωτιστικό χωνευτής τοποθέτησης µε σώµα από άθραυστο fiberglass µεγάλης θερµικής
και µηχανικής αντοχής και διαχύτη από θερµοανθεκτικό κρύσταλο. Εµπρόσθια πρόσοψη
από ατσάλι.
Ασύµµετρος ανταυγαστήρας από ριγωτό αλουµίνιο. Τα όργανα έναυσης
συµπεριλαµβάνονται και είναι προκαλωδιοµένα.
Το φωτιστικό συνοδεύεται από κατάλληλο κυτίο εγκιβωτισµού.
Κλάση µόνωσης ΙΙ
Αντοχή σε κρούση ΙΚ 08
IP 66
Κατασκευασµένο σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς
ΕΝ 60598-1 CEI34-21
Φέρει πιστοποίηση ENEC
Στο φωτιστικό συµπεριλαµβάνεται λαµπτήρας FLC-D 1X26W (λαµπτήρας φθορισµού
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compact)
 ∆ηλαδή προµήθεια µεταφορά και τοποθέτηση κυτίου και φωτιστικού σύµφωνα µε τα
σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές, τα µικροϋλικά, σε πλήρη λειτουργία.
 (Τιµή ενός τεµαχίου)


ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ


157,73


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 98


Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Α\12.36.01.06


:


: Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας (HDPE), διπλού δοµηµένου τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50086,
µε ενσωµατωµένη µούφα. Με σωλήνες σε κουλούρες, µε ενσωµατωµένη
ατσάλινα και µούφα, µε τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων
(DN) κατά την εξωτερική διάµετρο [DN/OD], θλιπτικής αντοχής > =450 Ν
κατά την πρότυπη δοκιµή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 50086.
Σωληνώσεις DN/OD 110 mm


Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.1  100%


Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας
καλωδίων από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), διπλού δοµηµένου
τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086, µε ενσωµατωµένη ατσαλίνα.
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος επιµετράται µε βάση τα οικεία άρθρα του
τιµολογίου.


 Με σωλήνες σε κουλούρες, µε τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων (DN)
κατά την εξωτερική διάµετρο (DN/ΟD), θλιπτικής αντοχής >= 450 N κατά την
πρότυπη δοκιµή που καθορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50086.


 Σωληνώσεις DN/ΟD 110 mm


Τιµή ανά µέτρο µήκους σωλήνωση (m) κατά τα ανωτέρω.


∆ΥΟ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ


2,10


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 99


Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Α\12.36.01.01


:


: Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας (HDPE), διπλού δοµηµένου τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50086,
µε ενσωµατωµένη µούφα. Με σωλήνες σε κουλούρες, µε ενσωµατωµένη
ατσάλινα και µούφα, µε τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων
(DN) κατά την εξωτερική διάµετρο [DN/OD], θλιπτικής αντοχής > =450 Ν
κατά την πρότυπη δοκιµή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 50086.
Σωληνώσεις DN/OD 40 mm


Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.1  100%


Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας
καλωδίων από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), διπλού δοµηµένου
τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086, µε ενσωµατωµένη ατσαλίνα.
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος επιµετράται µε βάση τα οικεία άρθρα του
τιµολογίου.


 Με σωλήνες σε κουλούρες, µε τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων (DN)
κατά την εξωτερική διάµετρο (DN/ΟD), θλιπτικής αντοχής >= 450 N κατά την
πρότυπη δοκιµή που καθορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50086.


 Σωληνώσεις DN/ΟD 40 mm


Τιµή ανά µέτρο µήκους σωλήνωση (m) κατά τα ανωτέρω.


ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


0,65


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 100


Άρθρο ΝΑΟ∆Ο Α\Β59


:


: Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος διέλευσης καλωδίων


Σχετικό : ΗΛΜ 5


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5  100%


Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη εγκατάσταση
σιδηροσωλήνα γαλβανισµένου, Φ4, πράσινη ετικέτα (υπερβαρέος τύπου) κατά ΕΛΟΤ 2671
και 284, για την κατασκευή σωληνώσεων κατάλληλων για την υπόγεια διέλευση
καλωδίων Ο.Κ.Ω. (∆ΕΗ, Ο.Τ.Ε.) κλπ. σε εγκάρσιες διελεύσεις οδών, επάνω σε τεχνικά
κ.λ.π.


        Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του
έργου των σωλήνων, του σύρµατος τραβήγµατος καλωδίων, των ειδικών τεµαχίων,
εξαρτηµάτων, φλαντζών, στηριγµάτων, σκυροδέµατος εγκιβωτισµού καθώς και κάθε
άλλου υλικού που απαιτείται, η δαπάνη εκσκαφής, σκυροδέτησης και επανεπίχωσης της
τάφρου (εργασία και υλικά σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.), η δαπάνη τοποθέτησης, σύνδεσης,
ελέγχου και δοκιµών για παράδοση του σωλήνα σε πλήρη και κανονική λειτουργία, η
δαπάνη τοποθέτησης του σύρµατος καλωδίων, επισήµανσης των σωλήνων καθώς και η
δαπάνη συγκρότησης δέσµης σωλήνων. Περιλαµβάνεται επίσης δαπάνη τυχόν
περιβληµάτων προστασίας του σωλήνα, η ανηγµένη δαπάνη κάθε είδους αντλήσεως
υδάτων και κάθε είδους δυσχέρεια από τυχόν ύπαρξη νερού καθώς και κάθε άλλη
δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της
κατασκευής, σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.


        Τιµή ανά µέτρο πραγµατικού αξονικού µήκους εγκατεστηµένου γαλβανισµένου
σιδηροσωλήνα Φ4, διέλευσης καλωδίων


ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ


22,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 101


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9307.4


:


: Φρεάτιο επισκέψεως 0,40χ0,40 m,  πάχους 10 cm από σκυρόδεµα, µε
χυτοσιδηρούν κάλυµµα (µεσαίου τύπου)


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10  100%


Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεµα εσωτερικών διαστ. 0.40Χ0.40m, βάθους 0.50m,
πάχους 10 cm, µε χυτοσιδηρούν κάλυµµα(µεσαίου τύπου) δηλαδή προµήθεια, µεταφορά
όλων των υλικών που χρειάζονται, κατασκευή ξυλοτύπου, ενσωµάτωση των άκρων
υπογείων σωλήνων διελεύσεως τροφοδοτικών καλωδίων και γενικά εκτέλεση κάθε
εργασίας γιά την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου. Ο πυθµένας του
φρεατίου θα εδράζεται επί του εδάφους.
 (Μέτρηση σε τεµάχια.)


ΕΚΑΤΟΝ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ


107,97


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 102


Άρθρο ΑΤΗΕ 9337.3.4


:


: Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τετραπολικό ∆ιατοµής 4 Χ 10mm2


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102  100%


Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος
µέτρου καλωδίου ΝΥY, 1000 W µέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιµεντοσωλήνα.
(1 m)
 9337. 3   τετραπολικό
 9337. 3. 4 Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής:  4 Χ 10mm2


∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ


14,27


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 103


Άρθρο ΑΤΗΕ 9337.1.1


:


: Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ διπολικό ∆ιατοµής 2 Χ 2,5mm2


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102  100%


Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος
µέτρου καλωδίου ΝΥY, 1000 W µέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιµεντοσωλήνα.
(1 m)
 9337. 1   διπολικό
 9337. 1. 1 Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής:  2 Χ 2,5mm2


ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ


6,39


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 198


Άρθρο ΑΤΗΕ 8751.1.2


:


: Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος  διατοµής 1,5 mm2


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44  100%


Αγωγός  τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούµενος µέσα σε σωλήνες,
δηλαδή  προµήθεια  και  προσκόµιση αγωγού και µικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες,
σύρµα  συνδέσεως, µονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως,
συνδέσεως και δοκιµών µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1 m)
  8751.  1   Μονόκλωνος
 8751. 1.  2  ∆ιατοµής:  1,5 mm2


ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


1,30


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 104


Άρθρο ΑΤΗΕ 9340.3


:


: Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος ∆ιατοµής 25mm2


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45  100%


Αγωγός  γυµνός χάλκινος πολύκλωνος , δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση
ενός  τρέχοντος  µέτρου  γυµνού  πολύκλωνου  χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του
υπογείου δικτύου γειώσεως µε τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται µέσα στους ιστούς.
(1 m)
 9340. 3   ∆ιατοµής  25mm2


ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


6,70


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 105


Άρθρο ΑΤΗΕ 8757.1.3


:


: Αγωγός γυµνός χάλκινος Μονόκλωνος  διατοµής 6mm2


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45  100%


Αγωγός  γυµνός χάλκινος , δηλαδή αγωγός και µικρουλικά (στηρίγµατα ή µονωτήρες,
τάκοι,  βίδες,  γύψος κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως µε στηρίγµατα ή µε
µονωτήρες.
(1 m)
  8757.  1   Μονόκλωνος
 8757. 1.  3  ∆ιατοµής:  6   mm2


∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ


2,27


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :







Σελίδα 56Τιµολόγιο Μελέτης


Α.Τ. 106


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9342.2


:


: Ηλεκτρόδιο γειώσεως επιχαλκωµένο πάχους 250µm.


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45  100%


Γείωση από ηλεκτρόδιο γειώσεως επιχαλκωµένο ηλεκτρολυτικά µε χαλύβδινη ψυχή, µε
πάχος επιχαλκώσεως 250µm Φ14Χ150cm. ∆ηλαδή προµήθεια, µεταφορά και έµπηξη στο
έδαφος µιας γείωσης  επιχαλκωµένης µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά που
χρειάζονται, κολάρα γείωσης, σφιγκτήρες κλπ.
 (Μέτρηση σε τεµάχια.)


ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ


28,49


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 107


Άρθρο ΑΤΗΕ 9341.2


:


: Πλάκα γειώσεως από ηλεκτρολυτικό χαλκό


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45  100%


Πλάκα  γειώσεως δηλαδή  προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση µιάς πλάκας γειώσεως
διαστάσεων  500  x  500 x 3mm.  Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολληµένο το
ένα  άκρο  χάκλινου  πολύκλωνου  αγωγού των 35mm2 µήκους 5m, ενώ το άλλο άκρο θα
φέρει ακροδέκτη των 35mm2 συγκολληµένο.
(1 τεµ)
 9341. 2


ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


168,60


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 108


Άρθρο ΚΤΙΡ 1380


:


: Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων


Σχετικό : Υ∆Ρ Τ\6752


Κωδικός αναθεώρησης: ΚΤΙΡ 1380  100%


Χυτοσιδηρά  καλύµµατα  φρεατίων, σχάρες υπονόµων, σίφωνες φρεατίων υδροσυλλογής
και κάθε χυτοσιδηρό αντικείµενο, πλήν βαθµίδων, πλήρως τοποθετηµένα .
Τιµή ανά χιλιόγραµµο.
(1 kg)


∆ΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ


2,03


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 109


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α32.01.05.2


:


: Θεµέλιο pillar από σκυρόδεµα C20/25, διαστάσεων 0,45x1,10x1,10 (βάθος)
m


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215  100%


Κατασκευή οπλισµένου θεµελίου για pillar από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, σύµφωνα
µε τα σχέδια της Υπηρεσίας.
Το άρθρο συµπεριλαµβάνει όσα περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα:
1) ΝΑΟΙΚ Α\32.01.05 "Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα
κατηγορίας C20/25",
2) ΝΑΟΙΚ Α\38.03 "Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών",
3) ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02 "Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος,κατηγορίας B500C (S500s)".
Το θεµέλιο θα κατασκευαστεί έτσι ώστε να εισέρχονται από αυτό τα καλώδια
ηλεκτροφωτισµού προς τον πίνακα.
Αναπροσαρµογή των διαστάσεων φρεατίου των καλωδίων θα υπάρξει υπό τις οδηγίες της
επίβλεψης.


Στις δαπάνες του άρθρου συγκαταλλέγονται: οι εργασίες διάνοιξης των οπών, η
ηλεκτροσυγκόλληση, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και τις κατασκευαστικές
λεπτοµέρειες, καθώς και η πάκτωση των αγκυρίων του pillar µε χρήση µη
συρρικνωµένου κονιάµατος (τύπου EMACO S66 ή παρεµφερές) επί του θεµελίου, η
τοποθέτηση του πίλλαρ στοθεµέλιο, και η διέλευση των καλωδίων από το θεµέλιο.
Τιµή ανά τεµ πλήρως κατασκευασµένου θεµελίου
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∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ


229,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 110


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α32.01.05.3


:


: Θεµέλιο pillar από σκυρόδεµα C20/25, διαστάσεων 0,45x0,70x0,90 (βάθος)
m


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215  100%


Κατασκευή οπλισµένου θεµελίου για pillar από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, σύµφωνα
µε τα σχέδια της Υπηρεσίας.
Το άρθρο συµπεριλαµβάνει όσα περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα:
1) ΝΑΟΙΚ Α\32.01.05 "Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα
κατηγορίας C20/25",
2) ΝΑΟΙΚ Α\38.03 "Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών",
3) ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02 "Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος,κατηγορίας B500C (S500s)".
Το θεµέλιο θα κατασκευαστεί έτσι ώστε να εισέρχονται από αυτό τα καλώδια
ηλεκτροφωτισµού προς τον πίνακα.
Αναπροσαρµογή των διαστάσεων φρεατίου των καλωδίων θα υπάρξει υπό τις οδηγίες της
επίβλεψης.


Στις δαπάνες του άρθρου συγκαταλλέγονται: οι εργασίες διάνοιξης των οπών, η
ηλεκτροσυγκόλληση, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και τις κατασκευαστικές
λεπτοµέρειες, καθώς και η πάκτωση των αγκυρίων του pillar µε χρήση µη
συρρικνωµένου κονιάµατος (τύπου EMACO S66 ή παρεµφερές) επί του θεµελίου, η
τοποθέτηση του πίλλαρ στοθεµέλιο, και η διέλευση των καλωδίων από το θεµέλιο.


Τιµή ανά τεµ πλήρως κατασκευασµένου θεµελίου


ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ


133,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 111


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9074


:


: Pillar ηλεκτρικής διανοµής  διαστάσεων 8000Χ1000Χ300


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%


Τριφασικό pillar εξ ολοκλήρου κατασκευασµένο από γαλβανιζέ λαµαρίνα 1.25mm
τουλάχιστον, στεγανό  µε δυο πόρτες(δυνατότητα τοποθέτησης  µετρητή της ∆ΕΗ)
βαµµένο µε παράθυρο,διαστάσεων 800x1000x300 και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
( Μέτρηση σε τεµ)


∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ


228,08


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 112


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9075


:


: Pillar ηλεκτρικής διανοµής  διαστάσεων 600Χ600Χ300


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%


Τριφασικό pillar βαµµένο ,διαστάσεων 600x600x300  κατασκευασµένο από γαλβανιζέ
λαµαρίνα 1.25mm τουλάχιστον, και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.


( Μέτρηση σε τεµ)


ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


160,94


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 113


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9076


:


: Επιτοίχιο µεταλλικό ερµάριο 450x620x170 IP 54 µε  ραγουλικά
ενσωµατωµένα και προκαλωδιωµένα.


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%


Επιτοίχιο µεταλλικό ερµάριο 450x620x170 IP 54 µε τα παρακάτω ραγουλικά
ενσωµατωµένα και προκαλωδιωµένα.


3 ∆ιακόπτες 3Χ40Α (1 Γενικός και δυο για αναχωρήσεις)
1 Ασφαλειοθήκη neoset 3X63A µε ασφάλειες πλήρη.
3 Ενδεικτικές λυχνίες led
1 ∆.∆.Ε 4Χ40Α
3 Μικροαυτόµατους 3Χ10Α
4 Μικροαυτόµατους 10Α
2 ∆ιακόπτη  1Χ40Α (Χρήση ως bypass)
3 Ρελέ ράγας 4Χ25Α
1 Ρελέ ράγας 4Χ40Α
Φωτοκύτταρο ηµέρας / νύχτας & Χρονοδιακόπτης 24H µε δυνατότητα επιλογής


Κλεµοσειρά για την εύκολη σύνδεση των φορτίων
Μπάρα ουδετέρων -γειώσεων


 δηλαδή προµήθεια και τοποθέτηση ενός µεταλλικού ερµαρίου καθώς και κάθε
εργασία-συνδεσµολογία στο εσωτερικό του γιά τη δοκιµή και παράδοση σε πλήρη
λειτουργία.
( Μέτρηση σε τεµ)


ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ


495,83


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 114


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9077


:


: Επιτοίχιο µεταλλικό ερµάριο 300x450x170 IP 54 µε ραγουλικά
ενσωµατωµένα και προκαλωδιωµένα.


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%


Επιτοίχιο µεταλλικό ερµάριο 300x450x170 IP 54 µε τα παρακάτω ραγουλικά
ενσωµατωµένα και προκαλωδιωµένα.


1 ∆ιακόπτης 4Χ40Α
1 Ασφαλειοθήκη neoset 3X63A µε ασφάλειες πλήρη.
3 Ενδεικτικές λυχνίες led
1 ∆.∆.Ε 4Χ40Α 30mA
2 Μικροαυτόµατους C 3Χ10Α
2 Μικροαυτόµατους C 10Α
1 ∆ιακόπτη  1Χ40Α
1 Ρελέ ράγας 4Χ40Α


Κλεµοσειρά για την εύκολη σύνδεση των φορτίων
Μπάρα ουδετέρων -γειώσεων


 δηλαδή προµήθεια και τοποθέτηση ενός κιβωτίου Pillar καθώς και κάθε
εργασία-συνδεσµολογία στο εσωτερικό του γιά τη δοκιµή και παράδοση σε πλήρη
λειτουργία.
( Μέτρηση σε τεµ)


∆ΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


213,44


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 121


Άρθρο ΑΤΗΕ 8732.2.4


:


: Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ 23mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41  100%


Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας
µε  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.
(1 m)
 8732.  2   σπιράλ
 8732. 2. 4  ∆ιαµέτρου Φ 23mm


ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ


4,96


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Αποξηλώσεις


Α.Τ. 115


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9405.2


:


: Εξαγωγή και µεταφορά χυτοσιδηρών καλυµµάτων των φρεατίων
επισκέψεως ηλεκτροφωτισµού


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 100  100%


Εξαγωγή και µεταφορά χυτοσιδηρών καλυµµάτων των φρεατίων επισκέψεως
ηλεκτροφωτισµού, δηλαδή εργασία εξαγωγής µε την απαιτούµενη τεχνική προσοχή, ώστε
να µην καταστραφεί και µεταφορά του σε θέση που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη.
 (Μέτρηση σε τεµάχια.)


ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ


7,87


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 116


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9405.3


:


: Εξαγωγή και αποµάκρυνση  τσιµεντοιστού ή σιδηροϊστού οποιουδήποτε
ύψους


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 100  100%


Εξαγωγή  και  αποµάκρυνση  τσιµεντοιστού ή σιδηροιστού οποιουδήποτε  ύψους,
δηλαδή  εργασία εξαγωγής  τσιµεντοιστού ή σιδηροϊστού µαζί µε το φωτιστικό και τα
καλώδια τροφοδοσίας µε την απαιτούµενη τεχνική   προσοχή, ώστε να µην
καταστραφούν τα υπάρχοντα επάνω σε αυτόν χρήσιµα εξαρτήµατα  και µεταφορά του σε
οποιαδήποτε απόσταση, σε θέση που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη, και
αποµάκρυνση των άχρηστων προιόντων που προέρχονται από την καθαίρεση.
 (Μέτρηση σε τεµάχια.)


ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


188,65


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 117


Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Θ\16.24.01


:


: Ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίων


Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6326  100%


Ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίων που ανήκουν σε διάφορους δηµόσιους φορείς (ΕΥΑΘ,
∆ΕΗ, ΟΤΕ) µέχρι 0.60m, εις τρόπον ώστε, η επιφάνεια τους να βρίσκεται επί του
ιδίου επιπέδου (ευθυγράµµιση) µε το νέο δάπεδο (οδοστρώµατος ή πεζοδροµίου). Η
τιµή ισχύει για πλήρως περαιωµένη εργασία πάσης φύσεως (υλικά και εργασία), δηλ.
αποξήλωση του πλαισίου υποδοχής του καλύµµατος ή της σχάρας, αποξήλωση και
αποµάκρυνση του υπάρχοντος υλικού δαπεδόστρωσης και του υλικού επιχώσεως, εφόσον
απαιτείται, προέκταση των τοιχωµάτων του φρεατίου µέχρι ύψους 0.60m, ή καθαίρεση
των τοιχωµάτων µέχρι βάσεως 0.60m και κατασκευή µικρής οπλισµένης πλάκας
επικαλύψεως, ή λαιµού, επανατοποθέτηση του πλαισίου και του καλύµµατος ή της
σχάρας και λοιπές µικροεργασίες, καθώς και ο καθαρισµός και η αποµάκρυνση όλων
των αχρήστων υλικών.
 Στην τιµή περιλαµβάνονται η εργασία αφαίρεσης δια χειρός των καλυµµάτων χωρίς
την καταστροφή τους, η απόθεσή τους σε οµάδες ανά φορέα προέλευσης, η προσωρινή
κάλυψη του ανοίγµατος του φρεατίου, όλα τα απαραίτητα υλικά σύνδεσης, η ανύψωση ή
ταπείνωση των τοιχωµάτων του υπάρχοντος φρεατίου και η επανατοποθέτησή των
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καλυµµάτων ή σχαρών.
(Μέτρηση σε τεµάχια).


ΠΕΝΗΝΤΑ


50,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 118


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9416


:


: Αποξήλωση ιστού φωτισµού


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60  100%


Αποξήλωση  ιστού φωτισµού οποιουδήποτε ύψους και υλικού κατασκευής και αριθµού
φωτιστικών , δηλαδή µετάβαση συνεργείου επί  τόπου  για  την  ηλεκτρική
αποσύνδεση  του, την αποµόνωση των αφικνουµένων ηλεκτροφόρων  καλωδίων και την
αποσύνδεση του από τα όργανα αφής και λειτουργίας, τον  καθαρισµό  της  βάσεως
τοποθετήσεως και στηρίξεως ,την απόρριψη των προιόντων που πλεονάζουν καθώς και
την µεταφορά του ιστού και των φωτιστικών σωµάτων στις αποθήκες της υπηρεσίας.
(1 τεµ)


ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ


169,79


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Συντριβάνι


Α.Τ. 119


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8223.1


:


: Συντριβάνι τύπου καταρράκτη µήκους έως 2,00m


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275  100%


Συντριβάνι τύπου καταρακτη, σύµφωνα µε τα σχέδια και την αναλυτική τεχνική
περιγραφή. Αναλυτικά στο κατ' αποκοπή τίµηµα περιλµβάνονται:
1.  Οι δύο (2) ανοξείδωτες απο AISI 304 αντλίες του συντριβανιού παροχής 30 m3/h
     καθώς και το φίλτρο αναρρόφησης.
2.  Τα έξη (6) φωτιστικά υποβρύχια ανοξείδωτα από AISI 304 µονόχρωµα τύπου led
3.  Η κεφαλή υπερχείλισης καταρράκτη D195mm, 2'' από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.
4.  Η ηλεκτροβάννα αυτόµατης πλήρωσης 1'' ,24V.
5.  Τα παρακάτω ανοξείδωτα εξαρτήµατα που εγκιβωτίζονται στο µπετόν:
    α. Ο διακλαδωτής καλωδίων
    β. Η αποχέτευση της πάνω και κάτω λεκάνης
    γ. Το σύστηµα ελέγχου της στάθµης µε δύο αισθητήρια στάθµης, σωλήνα
πλήρωσης και αποχέτευσης.
6.  Τον ηλεκτρολογικό πίνακα ισχύος και αυτοµατισµού για την προστασία της
    ηλεκτρολογικής εγκατάστασης καθώς και τον προγραµµατισµό της λειτουργίας των
    αντλιών και του φωτισµού του συντριβανιού.
11. Οι βάνες και οι σωληνώσεις  που περιγράφονται στα σχέδια και στην τεχνική
    περιγραφή,ακόµα και αυτά που δεν αναφέρονται ρητα στα σχέδια και στην τενική
    περιγραφή και είναι απαραίτητα για την λειτουργία του συντριβανιού.
Στο παρόν άρθρο περιλαµβάνονται - ακόµα και αν δεν αναφέρονται ρητά - όλες οι
εργασίες και τα απαραίτητα υλικά για την κατασκευή του υδραυλικού και
ηλεκτρολογικού δικτύου του συντριβανιού, τη δοκιµή, ρύθµιση και παράδοση σε πλήρη
λειτουργία, χωρίς να περιλαµβάνονται τα οικοδοµικά υλικά.
Κατ' αποκοπή τίµηµα ενός τεµαχίου που αφορά την κατασκευή της
ηλεκτροµηχανολογικής εγκατάστασης του συντριβανιού, τη δοκιµή και παράδοση του σε
πλήρη λειτουργία.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) κατ' αποκοπή


(1 τεµ)


∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ


14.000,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 120


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9073


:


: Πλαίσιο και κάλυµµα φρεατίων καθαρών διαστάσεων 60Χ60cm από
αλουµίνιο 606350 µε δυνατότητα επένδυσης από το υλικό του
περιβάλλοντος χώρου.


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101  100%


Πλαίσιο και κάλυµµα φρεατίων καθαρών διαστάσεων 60Χ60cm από αλουµίνιο 606350 µε
δυνατότητα επένδυσης από το υλικό του περιβάλλοντος χώρου. Αποτελείται από την
βάση η οποία έχει 2 γραµµές από λάστιχα και 2 νεροσταλάκτες , η οποία πακτώνεται
στο µπετόν.
Το πάνω µέρος (ταψί) στο οποίο είναι προσαρµοσµένοι οι υποδοχείς ,οι οποίοι
δέχονται τις βίδες και τα χερούλια (αναλόγως το µέγεθος του καπακιού είναι και οι
ανάλογες βίδες από 2-6). Βιδώνοντας τις βίδες οι οποίες είναι ανοξείδωτες το ταψί
πιέζεται στα λάστιχα της βάσης µε αποτέλεσµα να το συτεγανοποιεί. Επίσης το
καθιστά ασφαλές διότι εάν κάποιος δεν έχει τα άλλεν (κλειδιά) δεν µπορεί να το
ανοίξει. Όταν το καπάκι είναι κλειστό και οι βίδες στην θέση τους το νερό που θα
πέσει σε µια βροχή θα µπει στον αρµό που δηµιουργείται ανάµεσα στο ταψί και στην
βάση. Θα σταµατήσει όµως στην  πρώτη σειρά από λάστιχο και θα µαζευτεί στον πρώτο
νεροσυλλέκτη. Εάν περάσει από εκεί ελάχιστο νερό θα σταµατήσει στην δεύτερη σειρά
από λάστιχο, στον δεύτερο νεροσυλλέκτη.
Μέσα στο ταψί υπάρχει ένα πλέγµα 10Χ10 έτσι ώστε να δέσει το µπετό που πρέπει να
µπεί πρώτα µέσα στο ταψί και µετά να επενδυθεί µε το υλικό του περιβάλλοντος
χώρου. Το βάθος του ταψιού είναι 8,2mm.Αυτό σηµαίνει ότι όταν επενδυθεί ,το βάρος
του θα είναι αρκετά µεγάλο. Όµως µπορεί να περάσει από πάνω του οποιοδήποτε
όχηµα.


Για ένα τεµάχιο (τεµ)


Μέτρηση σε τεµ.


∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ


275,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 121


Άρθρο ΑΤΗΕ 8732.2.4


:


: Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ 23mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41  100%


Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραµµών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας
µε  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και µικρουλικά
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.
(1 m)
 8732.  2   σπιράλ
 8732. 2. 4  ∆ιαµέτρου Φ 23mm


ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ


4,96


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 122


Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Α\12.36.01.04


:


: Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο υψηλής
πυκνότητας (HDPE), διπλού δοµηµένου τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50086,
µε ενσωµατωµένη µούφα. Με σωλήνες σε κουλούρες, µε ενσωµατωµένη
ατσάλινα και µούφα, µε τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων
(DN) κατά την εξωτερική διάµετρο [DN/OD], θλιπτικής αντοχής > =450 Ν
κατά την πρότυπη δοκιµή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 50086.
Σωληνώσεις DN/OD 75 mm


Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6711.1  100%


Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας
καλωδίων από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), διπλού δοµηµένου
τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086, µε ενσωµατωµένη ατσαλίνα.
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος επιµετράται µε βάση τα οικεία άρθρα του
τιµολογίου.
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Με σωλήνες σε κουλούρες, µε τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων (DN)
κατά την εξωτερική διάµετρο (DN/ΟD), θλιπτικής αντοχής >= 450 N κατά την
πρότυπη δοκιµή που καθορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50086.


 Σωληνώσεις DN/ΟD 75 mm


Τιµή ανά µέτρο µήκους σωλήνωση (m) κατά τα ανωτέρω.


ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ


1,20


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 101


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9307.4


:


: Φρεάτιο επισκέψεως 0,40χ0,40 m,  πάχους 10 cm από σκυρόδεµα, µε
χυτοσιδηρούν κάλυµµα (µεσαίου τύπου)


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10  100%


Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεµα εσωτερικών διαστ. 0.40Χ0.40m, βάθους 0.50m,
πάχους 10 cm, µε χυτοσιδηρούν κάλυµµα(µεσαίου τύπου) δηλαδή προµήθεια, µεταφορά
όλων των υλικών που χρειάζονται, κατασκευή ξυλοτύπου, ενσωµάτωση των άκρων
υπογείων σωλήνων διελεύσεως τροφοδοτικών καλωδίων και γενικά εκτέλεση κάθε
εργασίας γιά την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου. Ο πυθµένας του
φρεατίου θα εδράζεται επί του εδάφους.
 (Μέτρηση σε τεµάχια.)


ΕΚΑΤΟΝ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ


107,97


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 123


Άρθρο ΑΤΗΕ 9337.2.1


:


: Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό ∆ιατοµής 3 Χ 2,5mm2


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102  100%


Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος
µέτρου καλωδίου ΝΥY, 1000 W µέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιµεντοσωλήνα.
(1 m)
 9337. 2   τριπολικό
 9337. 2. 1 Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής:  3 Χ 2,5mm2


ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ


6,68


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 124


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.1


:


: Καλώδιο  τύπου JIVV-U  (πρώην ΝΥΥ), διατοµής 2 x 1,5 mm2


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100%


Καλώδιο τύπου JIVV-U (πρώην ΝΥΥ) και µικροϋλικά (κολάρα, κλέµµες κλπ) επί τόπου
του έργου, µε την εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης
καλωδίων, διαµόρφωσης, σύνδεσης και ελέγχου.


 Η09.2.15. 1  ∆ιατοµή  2 x 1,5 mm2
Tιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ


0,37


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 110


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Θ\Α32.01.05.3


:


: Θεµέλιο pillar από σκυρόδεµα C20/25, διαστάσεων 0,45x0,70x0,90 (βάθος)
m


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215  100%


Κατασκευή οπλισµένου θεµελίου για pillar από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, σύµφωνα
µε τα σχέδια της Υπηρεσίας.
Το άρθρο συµπεριλαµβάνει όσα περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα:
1) ΝΑΟΙΚ Α\32.01.05 "Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεµα
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κατηγορίας C20/25",
2) ΝΑΟΙΚ Α\38.03 "Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών",
3) ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02 "Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος,κατηγορίας B500C (S500s)".
Το θεµέλιο θα κατασκευαστεί έτσι ώστε να εισέρχονται από αυτό τα καλώδια
ηλεκτροφωτισµού προς τον πίνακα.
Αναπροσαρµογή των διαστάσεων φρεατίου των καλωδίων θα υπάρξει υπό τις οδηγίες της
επίβλεψης.


Στις δαπάνες του άρθρου συγκαταλλέγονται: οι εργασίες διάνοιξης των οπών, η
ηλεκτροσυγκόλληση, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και τις κατασκευαστικές
λεπτοµέρειες, καθώς και η πάκτωση των αγκυρίων του pillar µε χρήση µη
συρρικνωµένου κονιάµατος (τύπου EMACO S66 ή παρεµφερές) επί του θεµελίου, η
τοποθέτηση του πίλλαρ στοθεµέλιο, και η διέλευση των καλωδίων από το θεµέλιο.


Τιµή ανά τεµ πλήρως κατασκευασµένου θεµελίου


ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ


133,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 125


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8042.90.1.3


:


: Σωλήνας πολυπροπυλενίου (PP) 20Bar (κατά DIN 8077/8079) PP 25X3,5-4,2


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%


Σωλήνας   από πολυπροπυλένιο (PP) µε θερµική αυτοσυγκόλληση για ύδρευση ή
θέρµανση τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως
(απαγορεύεται  η  στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, σύµφωνα µε τα σχέδια, την
Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή  σωλήνας,  σύνδεσµοι,
ρακόρ,  ταύ, αντικραδασµικά, διαστολικά κλπ σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, επί
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών
(1 m)
 Ν\8042.90. 1. 3  ∆ιαµέτρου Χ πάχος τοιχ.                 PP 25X3,5-4,2  mm


∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ


12,21


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 126


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8042.90.1.7


:


: Σωλήνας πολυπροπυλενίου (PP) 20Bar (κατά DIN 8077/8079) PP 63X8,6


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%


Σωλήνας   από πολυπροπυλένιο (PP) µε θερµική αυτοσυγκόλληση για ύδρευση ή
θέρµανση τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως
(απαγορεύεται  η  στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, σύµφωνα µε τα σχέδια, την
Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή  σωλήνας,  σύνδεσµοι,
ρακόρ,  ταύ, αντικραδασµικά, διαστολικά κλπ σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, επί
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών
(1 m)
 Ν\8042.90. 1. 7  ∆ιαµέτρου Χ πάχος τοιχ.                     PP 63X8,6  mm


ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


26,34


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 127


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η02.3.3


:


: Αγωγός από σωλήνα PVC 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 75 mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%


Αγωγός από σωλήνες σκληρού PVC (PVC-U), ονοµαστικής πίεσης 10 atm, µε µούφα
σύνδεσης και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-1, ήτοι προµήθεια
σωλήνων και πλαστικών εξαρτηµάτων, µεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, δοκιµασία
αγωγού καθώς και κάθε άλλη εργασία σύνδεσης των σωλήνων για τη διαµόρφωση του
αγωγού, ανεξαρτήτως αριθµού συνδέσεων. ∆εν περιλαµβάνονται οι εκσκαφές του
ορύγµατος, τα χυτοσιδηρά ειδικά τεµάχια και οι χυτοσιδηροί σύνδεσµοι διαµόρφωσης
των κόµβων της σωλήνωσης, οι συσκευές ελέγχου και ασφάλειας του δικτύου, οι
αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων.


 Η02.3. 3  Ονοµαστικής διαµέτρου  Φ 75 mm
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Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)


ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


5,30


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 128


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η02.3.5


:


: Αγωγός από σωλήνα PVC 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 110 mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%


Αγωγός από σωλήνες σκληρού PVC (PVC-U), ονοµαστικής πίεσης 10 atm, µε µούφα
σύνδεσης και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-1, ήτοι προµήθεια
σωλήνων και πλαστικών εξαρτηµάτων, µεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, δοκιµασία
αγωγού καθώς και κάθε άλλη εργασία σύνδεσης των σωλήνων για τη διαµόρφωση του
αγωγού, ανεξαρτήτως αριθµού συνδέσεων. ∆εν περιλαµβάνονται οι εκσκαφές του
ορύγµατος, τα χυτοσιδηρά ειδικά τεµάχια και οι χυτοσιδηροί σύνδεσµοι διαµόρφωσης
των κόµβων της σωλήνωσης, οι συσκευές ελέγχου και ασφάλειας του δικτύου, οι
αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων.


 Η02.3. 5  Ονοµαστικής διαµέτρου  Φ 110 mm
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)


ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


9,90


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


∆ίκτυο Ύδρευσης


Α.Τ. 93


Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Θ\5.07.2


:


: ∆ιάστρωση και εγκιβωτισµός σωλήνων  µε άµµο ποταµού.


Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6069  100%


Για ένα κυβικό µέτρο έδρασης - εγκιβωτισµού - επικάλυψης σωλήνων µε άµµο ποταµού,
εκτελούµενης εντός ή εκτός κατοικηµένης περιοχής σύµφωνα µε τους όρους της
αντίστοιχης τεχνικής προδιαγραφής.
Στην τιµή περιλαµβάνεται :
α.Η προµήθεια της άµµου ποταµού
β.Η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση
εκτέλεσης του έργου, µετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.
γ.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγµατα.
δ.Η συµπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισµού των
σωλήνων από άµµο ποταµού µέχρι αρνήσεως.


Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες
από την µελέτη γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών)


∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


12,44


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 129


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8042.90.1.2


:


: Σωλήνας πολυπροπυλενίου (PP) 20Bar (κατά DIN 8077/8079) PP 20x2,8-3,4


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%


Σωλήνας   από πολυπροπυλένιο (PP) µε θερµική αυτοσυγκόλληση για ύδρευση ή
θέρµανση τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως
(απαγορεύεται  η  στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, σύµφωνα µε τα σχέδια, την
Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή  σωλήνας,  σύνδεσµοι,
ρακόρ,  ταύ, αντικραδασµικά, διαστολικά κλπ σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, επί
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών
(1 m)
 Ν\8042.90. 1. 2  ∆ιαµέτρου Χ πάχος τοιχ.                 PP 20X2,8-3,4  mm


∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


10,94


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 130


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8543.99.2


:


: Θερµική µόνωση σωλήνων  από κοχύλι τύπου Armaflex AC πάχους 19mm,
για σωλήνα διαµ. 3/4 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40  100%


Θερµική µόνωση σωλήνων Φ    3/4  ins από κοχύλι τύπου armaflex AC πάχους 19 mm,
σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης,
δηλαδή προµήθεια,  µεταφορά  επί τόπου του έργου, µε τα απαραίτητα υλικά και
µικροϋλικά προστασίας  και  στερεώσεως  της  µονώσεως  και την απαιτούµενη
εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 m)


ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ


8,01


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 131


Άρθρο ΚΤΙΡ 5774.2


:


: Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο διατοµής Φ 3/4 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΚΤΙΡ 5774.2  100%


Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο, επιτόπου µε τα µικροϋλικά σύνδεσης και την
εργασία σύνδεσης και δοκιµών, πλήρως τοποθετηµένο σε αρδευτικές εγκαταστάσεις.
(1 τεµ)
 ΝΠΡΣ 5774. 2  ∆ιατοµής    3/4 ins


∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ


10,79


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 132


Άρθρο ΑΤΗΕ 8101.2


:


: Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαµέτρου Φ 3/4 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%


Βαλβίδα  διακοπής  (διακόπτης)  ορειχάλκινη  µε τα µικροϋλικά συνδέσεως και την
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
  8101.   2 ∆ιαµέτρου  3/4     ins


∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ


13,66


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 133


Άρθρο ΑΤΗΕ 8125.1.2


:


: Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεοµένη µε
σπείρωµα διαµέτρου Φ 3/4 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%


Βαλβίδα  αντεπιστροφής  ορειχάλκινη   κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, µε
λυόµενο  πώµα  γιά  επιθεώρηση του µηχανισµού της, δηλαδή βαλβίδα και µικροϋλικά
επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 τεµ)
  8125.1  Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεοµένη µε σπείρωµα
  8125.1.  2  ∆ιαµέτρου   3/4    ins


ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ


20,59


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 134


Άρθρο ΑΤΗΕ 8138.1.3


:


: Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαµέτρου Φ
3/4 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%


Κρουνός  εκροής (βρύση) ορειχάλκινος  µε τα µικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
  8138.1    κοινός ορειχάλκινος
  8138.1.  3  ∆ιαµέτρου   3/4        ins


∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ


12,10


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 135


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8056.6.4


:


: Σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) SDR 9, PN 20 Φ 32


Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)HDPE 3ης γενιάς (σ.80, MRS10,
PE100)  SDR 9, PN 20     για ύδρευση για υπόγεια και υπέργεια δίκτυα,
τοποθετηµένος µε όλα τα ειδικά τεµάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως και
µικροϋλικά,  δηλαδή  σωλήνας,  σύνδεσµοι,  ρακόρ,  ταύ, αντικραδασµικά,
διαστολικά κλπ σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών
(1 m)
 θ\8056. 6.   4  ∆ιαµέτρου  Φ32
Yλικά
Σωλήνας HDPE διαµ.  Φ32    ,   SDR 9, PN 20
αυξηµένος κατά 30% για φθορά και
ειδικά εξαρτήµατα συνδέσεως και
στερεώσεως


 Θ\599. 6.    4                      m    1,30x             1,54 =          2,00
Εργασία


         Τεχν (003)                   h    0,25x           20,42 =          5,11
         Βοηθ (002)                   h    0,25x           17,31 =          4,33
                                                      --------------------------
                                                      Αθροισµα             11,44
Τιµή ενός m ευρώ 11,44
έντεκα και σαράντα τέσσερα λεπτά


ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


11,44


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 136


Άρθρο ΑΤΗΕ 8101.4


:


: Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαµέτρου Φ 1 1/4 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%


Βαλβίδα  διακοπής  (διακόπτης)  ορειχάλκινη  µε τα µικροϋλικά συνδέσεως και την
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
(1 τεµ)
  8101.   4 ∆ιαµέτρου  1 1/4   ins


ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ


22,78


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 101


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9307.4


:


: Φρεάτιο επισκέψεως 0,40χ0,40 m,  πάχους 10 cm από σκυρόδεµα, µε
χυτοσιδηρούν κάλυµµα (µεσαίου τύπου)


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10  100%


Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεµα εσωτερικών διαστ. 0.40Χ0.40m, βάθους 0.50m,
πάχους 10 cm, µε χυτοσιδηρούν κάλυµµα(µεσαίου τύπου) δηλαδή προµήθεια, µεταφορά
όλων των υλικών που χρειάζονται, κατασκευή ξυλοτύπου, ενσωµάτωση των άκρων
υπογείων σωλήνων διελεύσεως τροφοδοτικών καλωδίων και γενικά εκτέλεση κάθε
εργασίας γιά την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου. Ο πυθµένας του
φρεατίου θα εδράζεται επί του εδάφους.
 (Μέτρηση σε τεµάχια.)


ΕΚΑΤΟΝ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ


107,97


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 137


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8067.2.2


:


: Φρεάτιο σύνδεσης υπογειων αγωγών ύδρεσης  ∆ιαστάσεων 1,10µ Χ 0,80µ
Χ 0,70µ


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10  100%


Φρεάτιο σύνδεσης υπόγειων αγωγών ύδρευσης,  επιµεληµένης κατασκευής, µε τοιχώµατα
απο οπλισµένο σκυρόδεµα 300KG, πάχους τοιχωµάτων 10 cm,µε βάση από στρώµα άοπλου
σκυροδέµατος 300KG, πάχους 10 cm, µε τα επιχρίσµατα των εσωτερικών τοιχωµάτων του
φρεατίου µε πατητή τσιµεντοκονία 600 KG πάχους 2 cm, µε την εργασία πλήρους
κατασκευής  εξαγωγής  και  αποκόµισις των προϊόντων εκσκαφής και την δηµιουργία
οπών στράγγισης διαµέτρου 15 cm στο δάπεδο του φρεατίου, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές και τα σχεδια.
(1 τεµ.)
∆ιαστάσεων 1,10µ Χ 0,80µ Χ 0,70µ


ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ


452,26


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 138


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8543.99.4


:


: Θερµική µόνωση σωλήνων  από κοχύλι τύπου Armaflex AC πάχους 19mm,
για σωλήνα διαµ. 1 1/4 ins


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40  100%


Θερµική µόνωση σωλήνων Φ  1 1/4  ins από κοχύλι τύπου armaflex AC πάχους 19 mm,
σύµφωνα µε την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης,
δηλαδή προµήθεια,  µεταφορά  επί τόπου του έργου, µε τα απαραίτητα υλικά και
µικροϋλικά προστασίας  και  στερεώσεως  της  µονώσεως  και την απαιτούµενη
εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 m)


ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ


11,08


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 108


Άρθρο ΚΤΙΡ 1380


:


: Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων


Σχετικό : Υ∆Ρ Τ\6752


Κωδικός αναθεώρησης: ΚΤΙΡ 1380  100%


Χυτοσιδηρά  καλύµµατα  φρεατίων, σχάρες υπονόµων, σίφωνες φρεατίων υδροσυλλογής
και κάθε χυτοσιδηρό αντικείµενο, πλήν βαθµίδων, πλήρως τοποθετηµένα .
Τιµή ανά χιλιόγραµµο.
(1 kg)


∆ΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ


2,03


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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∆ίκτυο Αποχέτευσης


Α.Τ. 139


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9068


:


: Απλό φρεάτιο υδροσυλλογής


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101  100%


Απλό φρεάτιο πλήρους κατασκευής φρεατίου υδροσυλλογής,σύµφωνα µε τα σχέδια
λεπτοµερειών.


Στην τιµή περιλαµβάνεται:


α) Η εκσκαφή, η φορτοεκφόρτωση και η µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής µέχρι της
θέσεως οριστικής εναποθέσεως  και η αποσύνθεση του υφισταµένου οδοστρώµατος.


β) Το σκυρόδεµα C16/20 κατασκευής του φρεατίου µετά των απαραιτήτων ξυλοτύπων,
κατά τα λοιπά σύµφωνα µε το σχετικό άρθρο του παρόντος τιµολογίου.  Η τοποθέτηση
και εξωτερικού ξυλοτύπου είναι υποχρεωτική.


γ) Η πατητή τσιµεντοκονία που θα  επιστρώνεται σε ολόκληρη την εσωτερική
επιφάνεια του και στην αχιβάδα του φρεατίου υδροσυλλογής, πάχους συνθέσεως και
τρόπου επιστρώσεως σύµφωνα µε το σχετικό άρθρο του παρόντος τιµολογίου.


δ) Η προµήθεια και τοποθέτηση ενός τεµαχίου σιφωνίου από PVC Φ160mm για τα απλά
φρεάτια συλλογής οµβρίων υδάτων.
Στην τιµή περιλαµβάνεται το τµήµα του σωλήνα µέχρι το οδόστρωµα µε το πώµα και το
καµπύλο τεµάχιο συναρµογής µε την διακλάδωση του φρεατίου υδροσυλλογής καθώς και
η συστολή από PVC η οποία απαιτείται όταν η διακλάδωση είναι από PVC.


ε) Όλη η ποσότητα του σιδηρού οπλισµού κατηγορίας S500 κάθε διαµέτρου και
σχήµατος σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών πλήρως τοποθετηµένου στις δοκούς και
την πλάκα επικαλύψεως των τριδύµων και διδύµων φρεατίων υδροσυλλογής και στα
κράσπεδα µε αχιβάδα όλων των φρεατίων υδροσυλλογής δηλαδή στην τιµή
περιλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά, καθώς και η κατεργασία και τοποθέτηση του
οπλισµού µαζί µε τα απαιτούµενα µικροϋλικά συνδέσεως.


στ) Η αποξήλωση του κρασπέδου-πεζοδροµίου στην θέση των κατασκευασµένων κρασπέδων
µε αχιβάδα καθώς και η αποξήλωση και επανατοποθέτηση των αριστερά και δεξιά
κρασπέδων µε αχιβάδα τµηµάτων του υφισταµένου κρασπέδου που τυχόν θα καταστραφεί
µε την κατασκευή του φρεατίου υδροσυλλογής. Στην τιµή περιλαµβάνεται η καθαίρεση
του σκυροδέµατος µέσα στο οποίο είναι εγκιβωτισµένο το κράσπεδο µε οποιοδήποτε
µέσο και αν γίνει αυτή, ο καθαρισµός των κρασπέδων επιµελώς από το καθαιρούµενο
προϊόν αρµολογήσεως και τέλος η επανατοποθέτηση αυτών κολυµβητών εντός
σκυροδέµατος C12/15,  επαρκούς πάχους και η επιµεληµένη αρµολόγησή τους µε
τσιµεντοκονία 600 χλγ.


ζ) Η επίχωση µε θραυστό υλικό της Π.Τ.Π.0155 (3Α) του κενού µεταξύ φρεατίου και
ορύγµατος ανά στρώσεις των 30 cm µε κατάλληλα µέσα συµπυκνώσεως σε βαθµό 95%
τουλάχιστον της τροποποιηµένης µεθόδου PROCTOR.


 η) Η ανακατασκευή του ασφαλτικού οδοστρώµατος που θα χρειασθεί σε τόσο πάχος όσο
και το υπάρχον, δηλαδή για  φρεάτια υδροσυλλογής σε υπάρχοντες αγωγούς.


Ο αγωγός συνδέσεως του φρεατίου µε τον κεντρικό αγωγό θα αποζηµιώνεται µε το
αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου.


Τα χυτοσιδηρά εξαρτήµατα (κάλυµµα, εσχάρες, στόµιο, βαθµίδες) θα αποζηµιώνονται
µε τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου.


 (Τιµή ενός τεµαχίου)
Μέτρηση σε τεµ.


ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ


350,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 140


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\9072


:


: Χυτοσιδηρά στόµια µε κλειδί


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101  100%


Χυτοσιδηρά στόµια µε κλειδί τοποθετηµένα στα σιφώνια των φρεατίων υδροσυλλογής
νέων ή εν λειτουργία υπαρχόντων  ή σε τεµάχιο πήλινου σωλήνα που θα εξέρχεται από
το σιφώνιο σύµφωνα µε το αντίστοιχο άρθρο του τιµολογίου, ούτως ώστε το κάλυµµα
του χυτοσιδηρού στοµίου να βρίσκεται ακριβώς στο ίδιο επίπεδο µε το οδόστρωµα. Τα
χυτοσιδηρά στόµια θα είναι σύµφωνα µε τα σχέδια και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια, η φορτοεκφόρτωση και η µεταφορά των υλικών
επί τόπου και οι πάσης φύσεως εργασίες για την έντεχνη εκτέλεση.


Το άρθρο εφαρµόζεται, αποκλειστικά, σε εργασίες αποχέτευσης.


Για ένα χιλιόγραµµο (Kg)


Μέτρηση σε Kg.


ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


1,50


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 141


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\6746


:


: Μικρό φρεάτιο µε σιφώνι από πολυαιθυλένιο (PEMD), µε χυτοσιδηρό
κάλυµµα


Κωδικοί αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6327  50%
Υ∆Ρ 6301  50%


Ρείθρο µε σιφώνι από πολυαιθυλένιο µέσης πυκνότητας (PEMD) µε παραλληλόγραµµη
διατοµή που παράγεται µέσω φυγοκεντρικής χύτευσης, διαστάσεων 400Χ450 mm  και
ύψους 500 mm, µε έξοδο για την σύνδεση σωλήνων από PVC DN 160 mm. Το σιφώνι θα
εγκιβωτίζεται σε σκυρόδεµα και θα φέρει στο άνω άνοιγµα χυτοσιδηρό κάλυµµα
κλάσεως Α15, εσωτερικών διαστάσεων 170 mm X 170 mm (µε εξωτερικές διαστάσεις 240
mm X 340 mm) και συνολικού βάρους 6 Kg.Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται το σκυρόδεµα
εγκιβωτισµού του φρεατίου. ∆ηλαδή φρεάτιο από PEMD και χυτοσιδηρό κάλυµµα µε την
εργασία τοποθέτησης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία.
(Τιµή ανά τεµάχιο)


ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ


83,17


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 142


Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Α\12.28.01.03


:


: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC, σειράς 41, δοµηµένου τοιχώµατος
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2. ∆ίκτυα µε σωλήνες ΡVC/41, δοµηµένου τοιχώµατος
Dεξ = 160 mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΥ∆Ρ 6711.1  100%


Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC, σειράς 41, δοµηµένου τοιχώµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
13476-2.
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο
πολυβυνιλοχλωρίδιο (PVC-U), δοµηµένου τοιχώµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-2, σειράς 41
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1.


Για ένα µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες ΡVC, χωρίς το µήκος
των ειδικών τεµαχίων, µε την προµήθεια, µεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση,
σύνδεση, δοκιµασία των σωλήνων.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι σύνδεσµοι των σωλήνων (µούφες) από ΡVC και
οι συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια του δικτύου.


 ∆ίκτυα µε σωλήνες ΡVC/41, δοµηµένου τοιχώµατος Dεξ = 160 mm.


Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους.


ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


5,90


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 127


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η02.3.3


:


: Αγωγός από σωλήνα PVC 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 75 mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%


Αγωγός από σωλήνες σκληρού PVC (PVC-U), ονοµαστικής πίεσης 10 atm, µε µούφα
σύνδεσης και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-1, ήτοι προµήθεια
σωλήνων και πλαστικών εξαρτηµάτων, µεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, δοκιµασία
αγωγού καθώς και κάθε άλλη εργασία σύνδεσης των σωλήνων για τη διαµόρφωση του
αγωγού, ανεξαρτήτως αριθµού συνδέσεων. ∆εν περιλαµβάνονται οι εκσκαφές του
ορύγµατος, τα χυτοσιδηρά ειδικά τεµάχια και οι χυτοσιδηροί σύνδεσµοι διαµόρφωσης
των κόµβων της σωλήνωσης, οι συσκευές ελέγχου και ασφάλειας του δικτύου, οι
αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων.


 Η02.3. 3  Ονοµαστικής διαµέτρου  Φ 75 mm
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)


ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


5,30


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 128


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η02.3.5


:


: Αγωγός από σωλήνα PVC 10 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 110 mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%


Αγωγός από σωλήνες σκληρού PVC (PVC-U), ονοµαστικής πίεσης 10 atm, µε µούφα
σύνδεσης και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-1, ήτοι προµήθεια
σωλήνων και πλαστικών εξαρτηµάτων, µεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, δοκιµασία
αγωγού καθώς και κάθε άλλη εργασία σύνδεσης των σωλήνων για τη διαµόρφωση του
αγωγού, ανεξαρτήτως αριθµού συνδέσεων. ∆εν περιλαµβάνονται οι εκσκαφές του
ορύγµατος, τα χυτοσιδηρά ειδικά τεµάχια και οι χυτοσιδηροί σύνδεσµοι διαµόρφωσης
των κόµβων της σωλήνωσης, οι συσκευές ελέγχου και ασφάλειας του δικτύου, οι
αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων.


 Η02.3. 5  Ονοµαστικής διαµέτρου  Φ 110 mm
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)


ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


9,90


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 108


Άρθρο ΚΤΙΡ 1380


:


: Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων


Σχετικό : Υ∆Ρ Τ\6752


Κωδικός αναθεώρησης: ΚΤΙΡ 1380  100%


Χυτοσιδηρά  καλύµµατα  φρεατίων, σχάρες υπονόµων, σίφωνες φρεατίων υδροσυλλογής
και κάθε χυτοσιδηρό αντικείµενο, πλήν βαθµίδων, πλήρως τοποθετηµένα .
Τιµή ανά χιλιόγραµµο.
(1 kg)


∆ΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ


2,03


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 93


Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Θ\5.07.2


:


: ∆ιάστρωση και εγκιβωτισµός σωλήνων  µε άµµο ποταµού.


Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6069  100%


Για ένα κυβικό µέτρο έδρασης - εγκιβωτισµού - επικάλυψης σωλήνων µε άµµο ποταµού,
εκτελούµενης εντός ή εκτός κατοικηµένης περιοχής σύµφωνα µε τους όρους της
αντίστοιχης τεχνικής προδιαγραφής.
Στην τιµή περιλαµβάνεται :
α.Η προµήθεια της άµµου ποταµού
β.Η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση
εκτέλεσης του έργου, µετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση.
γ.Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγµατα.
δ.Η συµπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισµού των
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σωλήνων από άµµο ποταµού µέχρι αρνήσεως.


Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες
από την µελέτη γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών)


∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ


12,44


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 143


Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\22.40.02


:


: ∆ιάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεµα για πάχος σκυροδέµατος
0,16 έως 0,25 m


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2272Α  100%


∆ιάνοιξη οπής ή φωλεάς επί αόπλου σκυροδέµατος, µε ή χωρίς επίχρισµα, σε
οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως
απαιτούµενα ικριώµατα, η εργασία µόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των
αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή στις περιπτώσεις οπών επιφανείας έως 0,50 m2 σε
στοιχεία σκυροδέµατος πάχους έως 0,25 m. Η διάνοιξη οπών µεγαλύτερης επιφανείας ή
επί στοιχείων µεγαλυτέρου πάχους τιµολογείται µε τα άρθρα 22.10.01 ή
22.22.10.02.


 Για πάχος σκυροδέµατος 0,16 έως 0,25 m.


Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.).


ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ


53,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 144


Άρθρο ΟΙΚ Θ\2229.2


:


: Αποξήλωση και επανατοποθέτηση σιδηρών καλυµµάτων φρεατίων.


Αποξήλωση των τσιµεντένιων και σιδηρών ή χυτοσιδηρών καλυµµάτων που υπάρχουν επί
των πεζοδροµίων και η επανατοποθέτησή τους. Τα φρεάτια ανήκουν σε διάφορους
δηµόσιους φορείς (ΟΑΘ, ∆ΕΗ, ΟΥΘ, ΟΤΕ).
 Στην τιµή περιλαµβάνονται η εργασία αφαίρεσης δια χειρός των καλυµµάτων χωρίς
την καταστροφή τους, η απόθεσή τους σε οµάδες ανά φορέα προέλευσης, η προσωρινή
κάλυψη του ανοίγµατος του φρεατίου και η επανατοποθέτησή τους.
 Μέτρηση εργασίας ανά τεµάχιο, ανεξαρτήτως µεγέθους, βάρους και υλικού
κατασκευής.
 Tιµή ενός τεµαχίου


ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ


49,12


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 145


Άρθρο ΑΤΗΕ Θ\8046.2


:


: Σιφώνι δαπέδου  Φ75, µε σχάρα χρωµέ Φ100


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%


Σιφώνι   πλαστικό δαπέδου µε σχάρα χρωµέ εντός ισχυρού τσιµεντοκονιάµατος
(κολυµπητό, πλήρως τοποθετηµένο
(1 τεµ)
∆ιαµέτρου 10cm


ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


37,25


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Οµάδα εργασιών πρασίνου


Χωµατουργικές εργασίες


Α.Τ. 146


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Θ\∆7


:


: Συµπλήρωση µε κηπαίο χώµα


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1710  100%


Η εργασία για τη συµπλήρωση νησίδων - παρτεριών σε αστικές περιοχές αφορά στην
προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και στη διάστρωση του κηπευτικού χώµατος  µε τα
κατάλληλα µηχανήµατα. Το κηπευτικό χώµα θα είναι γόνιµο, επιφανειακό, εύθρυπτο,
αµµοαργιλώδους σύστασης, µε αναλογία σε άµµο τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν
απαλλαγµένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείµµατα ριζών, λίθους µεγαλύτερους των 5
cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών.Στην τιµή
περιλαµβάνονται και οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και
των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν.


Τιµή εφαρµογής /m3 διαστρωµένου κηπαίου χώµατος


∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ


13,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Τεχνικές εργασίες - Άρδευση


Α.Τ. 147


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η02.1.6


:


: Σωλήνας από PVC 4 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 100 mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%


Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC, ονοµαστικής πίεσης 4 atm, εγκατεστηµένος σε
υπόγειες διαβάσεις. Για την προµήθεια και µεταφορά ενός µέτρου πλαστικού σωλήνα
από σκληρό PVC, ονοµαστικής πίεσης 4 atm, µε κεφαλή σύνδεσης, κατά ΕΛΟΤ 1256,
µαζί µε τα µικροϋλικά σύνδεσης και τον απαιτούµενο οδηγό από γαλβανισµένο σύρµα
και κάθε εργασία για την εγκατάσταση του σε υπόγειες διαβάσεις σωλήνων άρδευσης ή
καλωδίων. ∆εν περιλαµβάνεται ο εγκιβωτισµός των σωλήνων.


 Η02.1. 6  Ονοµαστικής διαµέτρου  Φ 100 mm
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)


ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ


4,10


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 148


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η01.1.4


:


: Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 32 mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%


Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm
(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN
8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,40) για διατοµές έως Φ32 mm, δηλαδή
σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήµατα και µικροϋλικά (καννάβι, τεφλόν κλπ). Προµήθεια
σωλήνων και εξαρτηµάτων, µεταφορά, προσέγγιση, και εργασία πλήρους τοποθέτησης
επιφανειακά ή σε τάφρο, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών για πλήρη λειτουργία.
∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.


Κατ εξαίρεση, οι σωλήνες Φ 16 και Φ 20 mm των αρδευτικών γραµµών (γραµµές µε
σταλάκτες), θα είναι κατά EN 12201 ή κατά DIN 8072 µε συντελεστή ασφαλείας SF =
1,25 για να είναι δυνατή η  τοποθέτηση των σταλακτών.


 Η01.1. 4  Ονοµαστικής διαµέτρου  Φ 32 mm
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)


ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


0,55


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 149


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η01.1.2


:


: Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονοµαστικής διαµέτρου Φ 20 mm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%


Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm
(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN
8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,40) για διατοµές έως Φ32 mm, δηλαδή
σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήµατα και µικροϋλικά (καννάβι, τεφλόν κλπ). Προµήθεια
σωλήνων και εξαρτηµάτων, µεταφορά, προσέγγιση, και εργασία πλήρους τοποθέτησης
επιφανειακά ή σε τάφρο, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών για πλήρη λειτουργία.
∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.


Κατ εξαίρεση, οι σωλήνες Φ 16 και Φ 20 mm των αρδευτικών γραµµών (γραµµές µε
σταλάκτες), θα είναι κατά EN 12201 ή κατά DIN 8072 µε συντελεστή ασφαλείας SF =
1,25 για να είναι δυνατή η  τοποθέτηση των σταλακτών.


 Η01.1. 2  Ονοµαστικής διαµέτρου  Φ 20 mm
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)


ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


0,35


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 150


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η08.2.6.1


:


: Σταλακτηφόροι Φ 20  mm από ΡΕ µε σταλάκτες αυτορυθµιζόµενους και µε
µηχανισµό αποτροπής απορροής του νερού από το σωλήνα, αποστάσεις
σταλακτών 33 cm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%


Σταλακτηφόροι Φ 20 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), µε ενσωµατωµένους σταλάκτες, µε
λαβύρινθο µακράς διαδροµής, θάλαµο αυτορύθµισης µε µεµβράνη και µε µηχανισµό
αποτροπής απορροής του νερού από το σωλήνα, µε οµοιοµορφία παροχής σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες  κατηγορίας  A', για πίεση
λειτουργίας από 1,00 έως 3,00 atm.  Προµήθεια σωλήνων, εξαρτηµάτων σύνδεσης και
µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση και πλήρης εγκατάσταση σε
τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθµίσεις και δοκιµές και παράδοση σε πλήρη
λειτουργία. ∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.


 Η08.2.6. 1  Αποστάσεις σταλακτών  33 cm
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)


ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


0,70


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 151


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η08.3.1.1


:


: Εκτοξευτήρας αυτοανυψούµενος, στατικός, µε σώµα ανύψωσης 5-7 cm


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%


Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι (pop-up), στατικοί, 1/2'' BSP, ακτίνας ενεργείας 2,0
- 5,0 m, µε ακροφύσιο σταθερού ή ρυθµιζόµενου τοµέα, κανονικής παροχής,
ενσωµατωµένο ή πρόσθετο, µε αντιστραγγιστική βαλβίδα (antidrain).


Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά,
εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών και παράδοση σε πλήρη
λειτουργία. Η αξία του ακροφύσιου πληρώνεται ξεχωριστά σύµφωνα µε τα άρθρα Η
8.3.18.


 Η08.3.1. 1  Με σώµα ανύψωσης  5-7 cm
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


4,50


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 152


Άρθρο ΝΑΠΡΣ 6.1


:


: Προµήθεια και τοποθέτηση Η/Β 1" και πηνίου


Σχετικό : 5\ΝΠΡΣ .911.1


Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΠΡΣ 5911.1  100%


Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα) πλαστική, 10 atm, ευθείας ροής, µε χαµηλές
απώλειες, µε µηχανισµό ρύθµισης παροχής (Flow controler) ή όχι. Εσωτερικής
εκτόνωσης και χειροκίνητη λειτουργία, πιέσεις λειτουργίας από 0,7 µέχρι 10 atm,
επιτόπου µε πηνίο 9 V AC, επιτόπου µε τα µικροϋλικά και την εργασία τοποθέτησης,
σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών για πλήρη λειτουργία.
Με µηχανισµό ρύθµισης πίεσης
διατοµής 1" µε απώλ.<0,3m στα 8 m3/h.


Τιµή εφαρµογής /τεµ:


ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ


140,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 153


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Θ\Η06.1


:


: Προµήθεια και τοποθέτηση χειροκίνητων σφαιρικών διακοπτών 1''


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12  100%


∆ιακόπτης σφαιρικός 1'', χειροκίνητος, επιτόπου µε τα µικρουλικά και την εργασία
σύνδεσης και δοκιµών, πλήρως τοποθετηµένος σε αρδευτικές εγκαταστάσεις.


Τιµή εφαρµογής /τεµ


∆ΕΚΑ


10,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 154


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η09.2.3.1


:


: Προγραµµατιστές µπαταρίας τύπου φρεατίου, ελεγχόµενες ηλεκτροβάνες 1


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%


Προγραµµατιστές µπαταρίας τύπου φρεατίου, 3 τουλάχιστον εκκινήσεων, κύκλου
ποτίσµατος 1 - 7 ηµερών διάρκειας από 1 min µέχρι και 12 ώρες, µε δυνατότητα
εκκίνησης κεντρικής ηλεκτροβάνας . Έλεγχος ηλεκτροβανών µε πηνία µανδάλωσης
(latching), σε απόσταση τουλάχιστον 20 m µέσω καλωδίου διατοµής 1,5 mm2.
Προγραµµατισµός µέσω φορητής µονάδας µε παράλληλη  δυνατότητα χειροκίνητης
λειτουργίας χωρίς κονσόλα.


Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου πλήρους προγραµµατιστή µε την µπαταρία του και
πάσης φύσεως εξαρτηµάτων καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραµµατισµού,
ελέγχου, ρυθµίσεων, δοκιµών κλπ. για κανονική λειτουργία.


 Η09.2.3. 1  Ελεγχόµενες ηλεκτροβάνες  1
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ


125,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 155


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η09.2.3.3


:


: Προγραµµατιστές µπαταρίας τύπου φρεατίου, ελεγχόµενες ηλεκτροβάνες 4


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%


Προγραµµατιστές µπαταρίας τύπου φρεατίου, 3 τουλάχιστον εκκινήσεων, κύκλου
ποτίσµατος 1 - 7 ηµερών διάρκειας από 1 min µέχρι και 12 ώρες, µε δυνατότητα
εκκίνησης κεντρικής ηλεκτροβάνας . Έλεγχος ηλεκτροβανών µε πηνία µανδάλωσης
(latching), σε απόσταση τουλάχιστον 20 m µέσω καλωδίου διατοµής 1,5 mm2.
Προγραµµατισµός µέσω φορητής µονάδας µε παράλληλη  δυνατότητα χειροκίνητης
λειτουργίας χωρίς κονσόλα.


Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου πλήρους προγραµµατιστή µε την µπαταρία του και
πάσης φύσεως εξαρτηµάτων καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραµµατισµού,
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ελέγχου, ρυθµίσεων, δοκιµών κλπ. για κανονική λειτουργία.


 Η09.2.3. 4  Ελεγχόµενες ηλεκτροβάνες  4
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ


175,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 156


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.2


:


: Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 10 ins, δύο-τριών Η/Β


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%


Πλαστικό φρεάτιο µε καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), µε τα υλικά
εγκιβωτισµού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, στην οποία
περιλαµβάνεται το άνοιγµα του λάκκου, η διαµόρφωση των τοµών για το πέρασµα των
σωλήνων, η τοποθέτηση άµµου λατοµείου στον πυθµένα του λάκκου για την στράγγιση,
η προσαρµογή του φρεατίου στην στάθµη του εδάφους, η επίχωση του λάκκου και κάθε
άλλη απαραίτητη εργασία.


 Η09.2.13. 2  ∆ιαστάσεις / Αριθµός Η/Β:  10 ins, δύο-τριών Η/Β
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ


14,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 157


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.3


:


: Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 30 x 40 cm, 4 Η/Β


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%


Πλαστικό φρεάτιο µε καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), µε τα υλικά
εγκιβωτισµού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, στην οποία
περιλαµβάνεται το άνοιγµα του λάκκου, η διαµόρφωση των τοµών για το πέρασµα των
σωλήνων, η τοποθέτηση άµµου λατοµείου στον πυθµένα του λάκκου για την στράγγιση,
η προσαρµογή του φρεατίου στην στάθµη του εδάφους, η επίχωση του λάκκου και κάθε
άλλη απαραίτητη εργασία.


 Η09.2.13. 3  ∆ιαστάσεις / Αριθµός Η/Β:  30 x 40 cm, 4 Η/Β
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ


28,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 158


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η07.1


:


: Φίλτρο γραµµής σίτας ή δίσκων, πλαστικό, διατοµής 3/4 ή 1 in.


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  100%


Φίλτρο γραµµής σίτας ή δίσκων, πλαστικό, διατοµής 3/4 ή 1 in. Προµήθεια επί τόπου
του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης,
σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.


Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΤΕΣΣΕΡΑ


4,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 159


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Α09.2


:


: Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού
δικτύου Βάθος επίχωσης γραµµών δικτύου 20 - 40 cm


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 2111  100%


Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για υπόγεια τοποθέτηση αρδευτικού
δικτύου σε χαλαρά, γαιώδη ή γαιώδη-ηµιβραχώδη εδάφη.


 Βάθος επίχωσης γραµµών δικτύου 20 - 40 cm


Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)


ΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ


1,10


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 160


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Θ\Η04.13.11.1


:


: Σωληνοµαστός από σιδηροσωλήνα διατοµής 3/4", µήκους 50 εκατοστά


Σχετικό : ΝΑΠΡΣ Η04.13.11


Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5  100%


Σωληνοµαστός από σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή (TUBO) κατά DIN 2448, µε σπείρωµα στα
δύο άκρα και µε γαλβάνισµα σε λουτρό µετά την κατασκευή του, επιτόπου µε τα
µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών
πίεσης για πλήρη λειτουργία.
 Η04.13.                              }
Τιµή εφαρµογής /τεµ:


ΠΕΝΤΕ


5,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Προετοιµασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου


Α.Τ. 161


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Γ01


:


: Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή
εγκατάσταση χλοοτάπητα


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1140  100%


Αποκοµιδή πλεοναζόντων χωµάτων, καθάρισµα, συγκέντρωση και αποκοµιδή κάθε
άχρηστου υλικού (πέτρες, υπολείµµατα ριζών, κλαδιά κλπ), αναµόχλευση της
επιφάνειας µε οποιοδήποτε µέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική µόρφωση του
ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση
χλοοτάπητα. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των
µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της
εργασίας.


Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)


ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ


105,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 162


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Γ02


:


: Ενσωµάτωση βελτιωτικών εδάφους


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620  100%


Ενσωµάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη,
οργανοχουµικά, περλίτης κλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, µε οποιοδήποτε µέσο,
σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται
για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας.
Η προµήθεια των βελτιωτικών εδάφους πληρώνεται ιδιαίτερα.


Τιµή ανά κυβικό µέτρο εδάφους επεξεργασµένου µε βελτιωτικά (m3)







Σελίδα 77Τιµολόγιο Μελέτης


ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


5,50


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 163


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Θ\ΣΧ6


:


: Προµήθεια βελτιωτικών εδάφους


Σχετικό : ΝΑΠΡΣ ΣΧ6


Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΠΡΣ ΣΧΒ.01  100%


Η εργασία  αφορά στην προµήθεια ειδικών βελτιωτικών εδάφους, ορυκτών µε ιδιότητες
προσρόφησης ύδατος, αποθήκευσης και σταδιακής απόδοσής του στο έδαφος, καθώς και
οξυγόνωσης του εδάφους,  µε κοκκοµετρική και χηµική σύσταση όπως αναφέρεται στις
τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, µαζί µε τις τυχόν δαπάνες προσωρινής
αποθήκευσης και συντήρησής τους στο χώρο του εργοταξίου, τις δαπάνες για τη
φορτοεκφόρτωση και τη µεταφορά του στον τόπο του έργου.


Τιµή εφαρµογής /m3:


ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ


110,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Φυτικό υλικό


Α.Τ. 164


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Φ\∆01.4.39


:


: ∆ένδρα, κατηγορίας ∆4, Λαγκερστρέµια, Lagerstroemia indica, µπάλα
χώµατος 12 λίτρα, ύψος 2,50 έως 3,00 µέτρα


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100%


Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά,
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη
κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους.


 ΝΑΠΡΣ ∆01. 4  ∆ένδρα κατηγορίας  ∆4
 ΝΑΠΡΣ ∆01. 4.39   Λαγκερστρέµια, Lagerstroemia indica, µπάλα χώµατος 12 λίτρα,
ύψος 2,50 έως 3,00 µέτρα
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


28,80


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 165


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Φ\∆01.3.17


:


: ∆ένδρα, κατηγορίας ∆3, Ελαίαγνος, Elaeagnus angustifolia, µπάλα
χώµατος 7 λίτρα, ύψος 2,00 έως 2,20 µέτρα


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100%


Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά,
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη
κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους.


 ΝΑΠΡΣ ∆01. 3  ∆ένδρα κατηγορίας  ∆3
 ΝΑΠΡΣ ∆01. 3.17   Ελαίαγνος, Elaeagnus angustifolia, µπάλα χώµατος 7 λίτρα, ύψος
2,00 έως 2,20 µέτρα
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


12,40


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 166


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Φ\∆01.6.55


:


: ∆ένδρα, κατηγορίας ∆6, Πλάτανος, Platanus orientalis, µπάλα χώµατος 24
λίτρα, ύψος 2,00 έως 2,50 µέτρα, περίµετρος κορµού 18-20 εκατοστά


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100%


Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά,
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη
κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους.


 ΝΑΠΡΣ ∆01. 6  ∆ένδρα κατηγορίας  ∆6
 ΝΑΠΡΣ ∆01. 6.55   Πλάτανος, Platanus orientalis, µπάλα χώµατος 24 λίτρα, ύψος
2,00 έως 2,50 µέτρα, περίµετρος κορµού 18-20 εκατοστά
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ


85,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 167


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Φ\∆02.2.55


:


: Θάµνοι, κατηγορίας Θ2, Μυρτιά, Myrtus communis, µπάλα χώµατος 2
λίτρα, ύψος 0,40 έως 0,50 µέτρα, αριθµός κλάδων 3


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100%


Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά,
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάµνων σε αρίστη
κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους.


 ΝΑΠΡΣ ∆02. 2  Θάµνοι κατηγορίας  Θ2
 ΝΑΠΡΣ ∆02. 2.55   Μυρτιά, Myrtus communis, µπάλα χώµατος 2 λίτρα, ύψος 0,40 έως
0,50 µέτρα, αριθµός κλάδων 3
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


3,90


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 168


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Φ\∆02.3.26


:


: Θάµνοι, κατηγορίας Θ3, Ελαίαγνος, Elaeagnus spp., µπάλα χώµατος 8
λίτρα, ύψος 0,60 έως 0,80 µέτρα, αριθµός κλάδων 3


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100%


Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά,
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάµνων σε αρίστη
κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους.


 ΝΑΠΡΣ ∆02. 3  Θάµνοι κατηγορίας  Θ3
 ΝΑΠΡΣ ∆02. 3.26   Ελαίαγνος, Elaeagnus spp., µπάλα χώµατος 8 λίτρα, ύψος 0,60
έως 0,80 µέτρα, αριθµός κλάδων 3
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


6,40


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 169


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Φ\∆03.3.9


:


: Αναρριχώµενα, κατηγορίας Α3, Γλυτσίνια, Wisteria spp., µπάλα χώµατος 3
λίτρα, ύψος 1,00 έως 1,50 µέτρα


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220  100%


Προµήθεια αναρριχώµενων φυτών µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά,
φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού
προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη
απαιτείται για την διατήρηση των αναρριχοµένων φυτών σε αρίστη κατάσταση µέχρι
και τη φύτευσή τους.


 ΝΑΠΡΣ ∆04.   3  Αναρριχώµενα κατηγορίας  Α3
 ΝΑΠΡΣ ∆04.  3.  9   Γλυτσίνια, Wisteria spp., µπάλα χώµατος 3 λίτρα, ύψος 1,00
έως 1,50 µέτρα
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


6,50


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 170


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Θ\∆02.1.1


:


: Προµήθεια Αβελία νάνα, µπάλα χώµατος 8 λίτρα, αριθµός κλάδων τέσσερις
(4)


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100%


Προµήθεια καλλωπιστικού θάµνου αβελία νάνα σε µπάλα χώµατος 8 λίτρα, αριθµός
κλάδων τέσσερις και ύψος 0,40 έως 0,50 µέτρα, µε τις δαπάνες συσκευασίας,
φορτοεκφόρτωσης και
µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά,
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάµνων σε αρίστη
κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους.


ΕΞΙ


6,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 171


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Φ\∆04.2.1


:


: Φυτά πρανών, κατηγορίας Σ2, Ασφάκα (Φλοµίς), Phlomis fruticosa, µπάλα
χώµατος 1,50 λίτρα, ύψος 0,35 µέτρα


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220  100%


Προµήθεια φυτών πρανών µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς
στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του
εργοταξίου µέχρι τη φύτευσή του, πλαγίων µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την
µεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού
προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται
για την παράδοση των φυτών πρανών σε αρίστη κατάσταση στο συνεργείο φύτευσης.


 ΝΑΠΡΣ ∆04. 2  Φυτά πρανών κατηγορίας  Σ2
 ΝΑΠΡΣ ∆04. 2. 1   Ασφάκα (Φλοµίς), Phlomis fruticosa, µπάλα χώµατος 1,50 λίτρα,
ύψος 0,35 µέτρα
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


1,65


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 172


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Φ\∆06.2.28


:


: Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή,  βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π2,
Λεβαντίνη, Santolina officinalis, µπάλα χώµατος 0,80 λίτρα, ύψος 0,30
µέτρα


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220  100%


Προµήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών µε τις
δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν
προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων
µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και
φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα
απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των
ποωδών - πολυετών φυτών σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους.


 ΝΑΠΡΣ ∆06. 2  Ποώδη - πολυετή φυτά κατηγορίας  Π2
 ΝΑΠΡΣ ∆06. 2.28   Λεβαντίνη, Santolina officinalis, µπάλα χώµατος 0,80 λίτρα,
ύψος 0,30 µέτρα
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


1,65


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 173


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Θ\∆02.3.2


:


: Προµήθεια θάµνου νιτίντα µπάλας χώµατος 6 λίτρα, αριθµός κλάδων
τέσσερις (4), ύψος 50-60 εκατοστά


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100%


Προµήθεια καλλωπιστικού θάµνου νιτίντας (Lonicera nitida), µπάλας χώµατος 6
λίτρα, αριθµός κλάδων τέσσερις (4), ύψος 50-60 εκατοστά µε τις δαπάνες
συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής
αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν
απωλειών κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων
που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των
θάµνων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους.


ΠΕΝΤΕ


5,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 174


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Φ\∆06.2.5


:


: Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή,  βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π2,
Άλυσσος, Aurinia saxatilus, µπάλα χώµατος 0,80 λίτρα, ύψος 0,30 µέτρα


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220  100%


Προµήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών µε τις
δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν
προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων
µεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και
φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα
απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των
ποωδών - πολυετών φυτών σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή τους.


 ΝΑΠΡΣ ∆06. 2  Ποώδη - πολυετή φυτά κατηγορίας  Π2
 ΝΑΠΡΣ ∆06. 2. 5   Άλυσσος, Aurinia saxatilus, µπάλα χώµατος 0,80 λίτρα, ύψος
0,30 µέτρα


Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


1,65


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Εγκατάσταση πρασίνου


Α.Τ. 175


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Ε01.2


:


: Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός, διαστάσεων  0,50 Χ
0,50 Χ 0,50 m


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5120  100%


Aνοιγµα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, µε εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισµός και
αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών. Στην τιµή
περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού,
εργαλείων και µέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.


 ΝΑΠΡΣ Ε01. 2  Ανοιγµα λάκων διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


1,60


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 176


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Ε01.1


:


: Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός, διαστάσεων  0,30 Χ
0,30 Χ 0,30 m


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5130  100%


Aνοιγµα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, µε εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισµός και
αποκοµιδή των υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών. Στην τιµή
περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού,
εργαλείων και µέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.


 ΝΑΠΡΣ Ε01. 1  Ανοιγµα λάκων διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


0,65


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 177


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Ε09.7


:


: Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 23 - 40 lt


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100%


Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 23 - 40 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου
µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης,
λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης και µια άρδευση του µε κατάκλυση της
λεκάνης. Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η
δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες,
σακούλες, δοχεία κλπ).


Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


4,50


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 178


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Ε09.5


:


: Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50 - 12,00 lt


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100%


Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι
την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση
και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης. Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του
λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα
προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).


Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
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ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


1,30


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 179


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Ε09.4


:


: Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 2,00 - 4,00 lt


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100%


Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι
την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση
και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης. Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του
λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα
προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).


Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΕΝΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ


1,10


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 180


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Ε09.1


:


: Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220  100%


Φύτευση ποωδών και βολβωδών φυτών, δηλαδή διάνοιξη λάκκου κυλινδρικής διατοµής,
φύτευση µε τη σωστή τοποθέτηση του φυτού µέσα στο λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας,
γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο
λάκκο, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης. Στην τιµή
περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης
όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).


Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


0,40


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 181


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Ε10.2


:


: Μεταφύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 151 - 300 lt


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100%


Προετοιµασία του φυτού (κλάδεµα κλπ), ριζοκοπή, εκρίζωση µε χρήση καταλλήλων
µηχανηµάτων, επένδυση της µπάλας χώµατος όγκου 151 - 300 lt µε κατάλληλα υλικά,
φόρτωση και µεταφορά στον νέο λάκκο φύτευσης, εκφόρτωση, φύτευση, λίπανση και
διαµόρφωση λεκάνης άρδευσης ανάλογης µε την κόµη του και µια άρδευση του µε
κατάκλυση της λεκάνης. Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του
νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη
µεταφύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).


Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ


150,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 182


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Ε10.1


:


: Μεταφύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 45 - 150 lt


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100%


Προετοιµασία του φυτού (κλάδεµα κλπ), ριζοκοπή, εκρίζωση µε χρήση καταλλήλων
µηχανηµάτων, επένδυση της µπάλας χώµατος όγκου 45 - 150 lt µε κατάλληλα υλικά,
φόρτωση και µεταφορά στον νέο λάκκο φύτευσης, εκφόρτωση, φύτευση, λίπανση και
διαµόρφωση λεκάνης άρδευσης ανάλογης µε την κόµη του και µια άρδευση του µε
κατάκλυση της λεκάνης. Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του
νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη
µεταφύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).
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Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ


45,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 183


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Θ\Ε10.1


:


: Μεταφύτευση θάµνων ύψους έως 2,50 µέτρα


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210  100%


Προετοιµασία του φυτού (κλάδεµα κλπ), ριζοκοπή, εκρίζωση µε χρήση καταλλήλων
µηχανηµάτων, επένδυση της µπάλας χώµατος όγκου 20-40 lt µε κατάλληλα υλικά,
φόρτωση και µεταφορά στον νέο λάκκο φύτευσης, εκφόρτωση, φύτευση, λίπανση και
διαµόρφωση λεκάνης άρδευσης ανάλογης µε την κόµη του και µια άρδευση του µε
κατάκλυση της λεκάνης. Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του
νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη
µεταφύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).


Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ


18,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 184


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Θ\Ε11.1


:


: Στήριξη µεγάλων δέντρων µε σύστηµα πασσάλων


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5240  100%


Η εργασία αφορά στην υποστύλωση ενός τεµαχίου δέντρου µε α) την προµήθεια
τεσσάρων (4) ειδικών πασσάλων καστανιάς που να είναι ευθυτενείς, κυλινδρικοί,
ύψους τουλάχιστον δύο µέτρων και διαµέτρου έξι εκατοστών. Η κάτω άκρη τους
εµποτισµένη µε πίσσα µέχρι 70 εκ. και διαµορφωµένη κατάλληλα ώστε εύκολα να
µπορεί να στερεωθεί στο έδαφος. Ο πάσσαλοι να µην έχουν προβλήµατα από προσβολές
εντόµων ή µηκύτων και να είναι χωρίς ρόζους. β) την προµήθεια δύο ή τριών
ελαστικών ζωνών πρόσδεσης µε πλάτος τουλάχιστον 1 εκ. οι οποίες θα δεθούν σε δύο
ή τρία σηµεία χιαστί, ανάλογα µε το ύψος των φυτών. Οι ζώνες οφείλουν να είναι
κατασκευασµένες από από µαύρο µαλακό πλαστικό ή λάστιχο για να µην τραυµατίζεται
το δέντρο κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του και να είναι ανθεκτικές σε όλες τις
καιρικές συνθήκες.


Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η συσκευασία, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά στον τόπο
του έργου, η αποφλοίωση και το πισσάρισµα των πασσάλων, η πάκτωση και η στερέωση
των πασσάλων στο λάκκο φύτευσης του δέντρου µετά τη φύτευσή του, η πρόσδεση και
διπλή στήριξη του δέντρου (µε τις δύο ζώνες) στους πασσάλους µετά τη φύτευσή του.
Οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µικροϋλικών και των εργαλείων που
θα χρησιµοποιηθούν  για τη στήριξη των ζωνών στους πασσάλους και στο δέντρο σε
οποιοδήποτε τύπο εδάφους και σε οποιαδήποτε κλίση.


ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ


22,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 185


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Θ\Η01.4


:


: Σωλήνας αποστράγγισης


Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316  100%


Εύκαµπτος σωλήνας αποστράγγισης διαµέτρου Φ50 µε υλικό ευκαµψίας πολύ ισχυρό PVC
και ατσάλινο σπείρωµα και κατασκευή των τοιχωµάτων από ειδικό νάυλον µε
συνθετικές ίνες. Τοποθετείται κάθετα στην επιφάνεια του εδάφους, βυθισµένο µέσα
στο χώµα, παράλληλα µε τον κορµό του δένδρου σε βάθος 0,50 µ. και εξέχει από την
επιφάνεια 2cm.
Η τιµή περιλαµβάνει την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση του σωλήνα.
 (Μέτρηση σε µέτρα µήκους.)
(1 m)
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∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ


14,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 186


Άρθρο ΝΑΠΡΣ ΣΤ01.1


:


: Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών, διαµέτρου από 0,41 έως 0,60 m


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5330  100%


Σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σε έδαφος οποιασδήποτε κλίσεως, µε εκσκαφή του
εδάφους γύρω από τον κορµό του φυτού σε βάθος 10 cm και εκρίζωση και αποµάκρυνση
τυχόν ζιζανίων. Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού
προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων.


 ΝΑΠΡΣ ΣΤ01. 1  Με διάµετρο  από 0,41 έως 0,60 m
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


0,45


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 187


Άρθρο ΝΑΠΡΣ Ε13.1


:


: Εγκατάσταση χλοοτάπητα µε σπορά


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5510  100%


Το αντικείµενο εγκατάστασης χλοοτάπητα µε σπορά περιλαµβάνει τα ακόλουθα:


1. Την κατεργασία του εδάφους µε φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί,
   για τον ψιλοχωµατισµό του εδάφους.
2. Την προµήθεια, µεταφορά και οµοιόµορφη διάστρωση της εµπλουτισµένης τύρφης,
   περλίτη, χούµου και την ενσωµάτωσή τους στο έδαφος µε σταυρωτό φρεζάρισµα σε
   βάθος 10-12 cm.
3. Την τελική διαµόρφωση της επιφάνειας µε ράµµατα και τσουγκράνες, για να
   δηµιουργηθεί η κατάλληλη σποροκλίνη.
4. Την προµήθεια σπόρου της έγκρισης της Υπηρεσίας, πιστοποιηµένου, πρόσφατης
   εσοδείας, συσκευασµένου σε σάκους που θα αναγράφουν την σύνθεση του µίγµατος
   και τον οίκο παραγωγής και τη σπορά µε την προβλεπόµενη ποσότητα, ανάλογα µε
   το είδος του σπόρου.
5. Την κάλυψη του σπόρου, την οµοιόµορφη κατανοµή µικτού λιπάσµατος µε
   ιχνοστοιχεία και το κυλίνδρισµα της επιφάνειας.
6. Την απολύµανση του εδάφους µε µυκητοκτόνο και εντοµοκτόνο σκεύασµα.
7. Την λίπανσή του µε επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό µικτό λίπασµα µε ιχνοστοιχεία.
8. Την αποµάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την
   εγκατάσταση του χλοοτάπητα.
9. Την πρώτη άρδευση καθώς και τις µετέπειτα καθηµερινές αρδεύσεις του
   χλοοτάπητα µέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσµατα για την
   αποµάκρυνση των αγριοχόρτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά
   χλοοτάπητα σε όσα σηµεία το φύτρωµα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές.
10.Το πρώτο κούρεµα και το κυλίνδρισµα όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 10 cm.


Στην τιµή περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού,
των υλικών, των µηχανηµάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του
χλοοτάπητα.


Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)


∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ


2.200,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Συντήρηση πρασίνου


Α.Τ. 188


Άρθρο ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.1


:


: Λίπανση φυτών µε τα χέρια


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5340  100%


Η εργασία λίπανσης περιλαµβάνει την αξία 100 g λιπάσµατος και την εργασία
διασποράς του στο λάκκο του φυτού.


Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ


0,10


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 189


Άρθρο ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.1.4.1


:


: Έλεγχος άρδευσης µε αυτοµατοποιηµένο σύστηµα για χρονική διάρκεια
ενός έτουςΣχετικό : ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.1.4


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5231  100%


Η εργασία άρδευσης ενός φυτού µε επίγειο σύστηµα άρδευσης (αυτοµατοποιηµένο)
περιλαµβάνει τον έλεγχο του ποτίσµατος και τη συντήρηση του επίγειου δικτύου σε
οποιαδήποτε κλίση εδάφους µε όλα τα µικρουλικά, αναταλλακτικά και τις εργασίες
που απαιτούνται, ανά φυτικό τεµάχιο που αρδεύεται.Ο έλεγχος άρδευσης θα
πραγµατοποιείται λαµβάνοντας υπόψη ως απαιτούµενη συχνότητα ποτίσµατος τα τρία
τουλάχιστον ποτίσµατα την εβδοµάδα,  τα οποία θα πραγµατοποιούνται σε χρονική
διάρκεια εννέα µηνών κατά την περίοδο ποτίσµατος από άνοιξη έως και φθινόπωρο,
και κατά τη διάρκεια ενός έτους.
Τιµή εφαρµογής /τεµ:


ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


0,70


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 190


Άρθρο ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.1


:


: Βοτάνισµα µε τα χέρια


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5551  100%


Εκρίζωση µε τσάπα των ζιζανίων µεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν
φυτευτεί,  αποµάκρυνση από τον χώρο του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν και
απόρριψή τους σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες
Αρχές. Περιλαµβάνονται όλες οι απαιτούµενες δαπάνες του εργατοτεχνικού
προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση της
εργασίας.


Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)


∆ΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ


210,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 191


Άρθρο ΝΑΠΡΣ ΣΤ05.1


:


: Φυτοπροστασία θάµνων και δένδρων ύψους µέχρι 4 m


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5362Α  100%


Καταπολέµηση ασθενειών µε προληπτική ή θεραπευτική εφαρµογή µυκητοκτόνων,
εντοµοκτόνων ή άλλων σκευασµάτων. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού
προσωπικού, των µηχανηµάτων, των εργαλείων και των σκευασµάτων που θα
χρησιµοποιηθούν.


 ΝΑΠΡΣ ΣΤ05. 1
Φυτοπροστασία  θάµνων και δένδρων ύψους µέχρι 4 m
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


0,25


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :
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Α.Τ. 192


Άρθρο ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.1


:


: Ανανέωση κόµης ή κοπή µεγάλων δένδρων ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες,
πάρκα κλπ


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354  100%


Κλάδεµα ή κοπή µεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε
νησίδες, ερείσµατα και παράπλευρους χώρους οδών.  Περιλαµβάνεται η δαπάνη του
απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, η επάλειψη των
τοµών καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε
οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές.


 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3. 1
Μεγάλων δένδρων,  ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ


150,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 193


Άρθρο ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.1


:


: Κλάδεµα θάµνων,  ανανέωση - διαµόρφωση κόµης παλαιών
αναπτυγµένων θάµνων ύψους έως 1,70 m


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5353  100%


Ανανέωση (σκελετοκλάδεµα) ή διαµόρφωση κόµης θάµνων. Περιλαµβάνεται η δαπάνη του
απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, η επάλειψη των
τοµών καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε
οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές.


 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5. 1
 Ανανέωση - διαµόρφωση κόµης παλαιών αναπτυγµένων θάµνων ύψους έως 1,70 m
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


1,40


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 194


Άρθρο ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.4


:


: Κλάδεµα θάµνων,  ανανέωση - διαµόρφωση κόµης νέων θάµνων και
δένδρων, ηλικίας έως 3 ετών


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5351  100%


Ανανέωση (σκελετοκλάδεµα) ή διαµόρφωση κόµης θάµνων. Περιλαµβάνεται η δαπάνη του
απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, η επάλειψη των
τοµών καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε
οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρµόδιες Αρχές.


 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5. 1
 Ανανέωση - διαµόρφωση κόµης νέων θάµνων και δένδρων, ηλικίας έως 3 ετών
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)


ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ


0,65


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 195


Άρθρο ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.8.1


:


: Κούρεµα χλοοτάπητα µε βενζινοκίνητη χλοοκοπτική µηχανή


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5530  100%


Κούρεµα χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος, µε χλοοκοπτική µηχανή συµπεριλαµβανοµένης
και της αποµάκρυνσης από το έργο σε επιτρεπόµενο χώρο των προϊόντων που
προκύπτουν από το κούρεµα.


Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)
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ΕΞΗΝΤΑ


60,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Α.Τ. 196


Άρθρο ΝΑΠΡΣ ΣΤ08.1


:


: Καθαρισµός χώρου φυτών


Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5390  100%


Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείµενα κλπ.),
αποµάκρυνσή τους από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που
επιτρέπεται. Περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των
µέσων και των εργαλείων που απαιτούνται.


Τιµή ανά στρέµµα (στρ.)


ΠΕΝΤΕ


5,00


(Ολογράφως) :


ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :


Φραγκίδου Λάουρα
Αρχιτέκτων Μηχανικός


Μηνάδης Κοσµάς
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός


Ανδρεοπούλου Κων/νιά
Γεωπόνος-Αρχιτέκτων Τοπίου


Αρβανιτίδου Κλειώ
Πολιτικός Μηχανικός


  


Οι µελετητές


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ


  


Οι ελεγκτές


Σµαρώ Θεοδωρίδου
Προϊσταµένη Τµήµατος Αρχιτεκτονικών


Μελετών


ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ


  


Ο προϊστάµενος


Κων/νος Μπελιµπασάκης
Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Μελετών


Αρχιτεκτονικών Έργων








∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΟΥ∆Η


ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΑΥ


Κλ. Αρβανιτίδου
Πολιτικός Μηχανικός


Σµ. Θεοδωρίδου
Προϊσταµένη Τµήµατος Μελετών


Κ. Μπελιµπασάκης
Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ  : Α24_2007







ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ


1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ


4. ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ


5. ΥΛΙΚΑ


6. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ


7. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΧΕ∆ΙΑ «AS BUILT»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ







ΕΙΣΑΓΩΓΗ


 Ο παρών ΦΑΥ συντάχθηκε σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 305/1996 «Ελάχιστες 
προδιαγραφές για ασφάλεια και υγεία που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά 
εργοτάξια σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.», ΦΕΚ 212Α, 29/8/1996 και αποσκοπεί στην 
πρόληψη των κινδύνων κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ΄ όλη τη διάρκεια ζωής 
του έργου


Οι προβλέψεις του παρόντος ΦΑΥ στηρίζονται:


♦ Στην Ελληνική Νοµοθεσία (Νοµοθετήµατα που αφορούν στην Υγιεινή και Ασφάλεια των 
εργαζοµένων γενικά, αλλά και Νοµοθετήµατα που αφορούν στην Ασφάλεια για τα τεχνικά 
έργα και τις εργασίες που εκτελούνται σε αυτά).


♦ Σε προδιαγραφές εξοπλισµού που πρόκειται να ενσωµατωθεί στο έργο.


♦ Σε προδιαγραφές υλικών που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο.


♦ Στην καλή πρακτική, σύµφωνα µε τους κανόνες των διεθνών προτύπων, της εµπειρίας και 
τέχνης.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Μετά την εκτέλεση του έργου, ο αναθεωρηµένος ΦΑΥ πρέπει να παραδοθεί στον Κύριο του έργου. 
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση διαχωρισµού του έργου σε επιµέρους ιδιοκτήτες, κάθε ιδιοκτήτης 
πρέπει να λάβει αντίγραφο του ΦΑΥ.


Ο ΦΑΥ περιέχει χρήσιµα στοιχεία για την ασφαλή συντήρηση του έργου καθώς και εργασίες 
µετατροπής του. Συνεπώς πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο από 
τους εµπλεκόµενους και να ενηµερώνεται εφόσον προκύπτουν στοιχεία.


Σηµειώνεται ότι η εφαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των 
εργαζοµένων ελέγχεται από το αρµόδιο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου.


ΠΡΟΣΟΧΗ


Ο παρών ΦΑΥ σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νοµοθεσία.







1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


ΕΡΓΟ


ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΟΥ∆Η


ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ


ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ


ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ


ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΑΣ


ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Κλ. Αρβανιτίδου
Πολιτικός Μηχανικός


Σµ. Θεοδωρίδου
Προϊσταµένη Τµήµατος Μελετών


Κ. Μπελιµπασάκης
Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων


Ο συντονιστής ασφαλείας κατά την εκπόνηση της µελέτης


Ο ανάδοχος


Ο συντονιστής ασφαλείας κατά την εκτέλεση τού έργου


ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΚΕΠΕΚ


ΚΕΠΕΚ  Μακεδονίας - Θράκης / ΤΤΥΕ: Θεσσαλονίκης / Εδρα: Θεσσαλονίκη







2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


Η τεχνική περιγραφή που ακολουθεί είναι σύντοµη και παρατίθεται για την ευκολότερη καταννόηση 
του έργου από τον αναγνώστη του ΣΑΥ. Η τεχνική περιγραφή δεν υποκαθιστά και δεν υπερισχύει 
της τεχνικής περιγραφής κάθε επιµέρους µελέτης του έργου. 


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. ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ


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.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το παρόν κεφάλαιο του ΦΑΥ πρέπει να ενηµερώνεται, σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
Υλικών που ενσωµατώνονται στο έργο. Ιδιαίτερα χρήσιµη κρίνεται η απευθείας παραποµπή στο 
Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ).







ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ


Για τις εργασίες συντήρησης καθώς και µελλοντικές επεµβάσεις στο έργο κρίνεται χρήσιµο να 
ληφθούν υπόψη οι επισηµάνσεις που αναφέρονται παρακάτω.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε περίπτωση τροποποιήσεων της µελέτης, οι παρακάτω επισηµάνσεις πρέπει να ενηµερώνονται, 
ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγµατικά δεδοµένα.







Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


Για τις εργασίες συντήρησης που αναµένονται, κατά τη διάρκεια ζωής του έργου, παρατίθενται οι 
Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας.


Κάθε Οδηγία Ασφαλούς Εργασίας περιέχει:


• Περιγραφή των προτεινόµενων µέτρων προστασίας για την αντιµετώπιση των κινδύνων


• Αναφορά των απαραίτητων Μέσων Ατοµικής Προστασίας που πρέπει να 
χρησιµοποιούνται από το προσωπικό 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο Τεχνικός Ασφάλειας του συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριµένες εργασίες οφείλει να 
συντάξει Εκτίµηση Επαγγελµατικού Κινδύνου και να την υποβάλλει στον εργοδότη του. Ο 
επικεφαλής του συνεργείου πρέπει να λάβει υπόψη του τα περιεχόµενα τόσο της Οδηγίας 
Ασφαλούς Εργασίας όσο και της Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου.







ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ Ο∆ΟΥΣ ΥΠΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΕΡΓΑΣΙΑ :


Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδό υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές και
οι άµεσα ενδιαφερόµενοι. (ΥΑ 503/2003)


1Μέτρα


Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, ώστε
να διευθετηθεί το θέµα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδροµή της
τροχαίας για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας. (ΥΑ 503/2003)


2


Η προσωρινή σήµανση της οδού πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα της ΥΑ
502/2003 ή τη σχετική µελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήµατα).
(ΥΑ 503/2003)


3


Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών,
αποτρέποντας τους µη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η
είσοδος οχηµάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο. (ΥΑ 503/2003)


4


Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου. (ΥΑ 503/2003)5


Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς. (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994)6


Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και ο ευρύτερος χώρος περί αυτόν (οδόστρωµα). (ΥΑ
503/2003)


7


Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται. (ΥΑ 503/2003)8


Η ανάρτηση των πινακίδων, κατά τις ανυψωτικές εργασίες που απαιτούνται για την τοποθέτηση τους,
πρέπει να γίνεται ξεχωριστά για καθεµία και µε «πνιχτό» δέσιµο. (ΥΑ 503/2003)


9


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποµακρύνονται από το χώρο τοποθέτησης των πινακίδων µέχρι να
πλησιάσουν στο έδαφος. (ΥΑ 503/2003)


10


Οι εργαζόµενοι που τοποθετούν πινακίδες και στηθαία πρέπει να χρησιµοποιούν γάντια. (ΥΑ
503/2003, Π∆ 396/1994)


11


Οι πινακίδες πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση). (ΥΑ
503/2003)


12


Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση της
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος,
παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης πρέπει να είναι ενηµερωµένος για τους τρόπους
ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των διερχόµενων οδηγών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών
πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισµό του εργοταξίου από την οδό. (ΥΑ 503/2003)


13


Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών. (ΥΑ 503/2003)14


Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήµανσης ή
ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα τα µέτρα
ασφάλειας. (ΥΑ 503/2003)


15


Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)1Μ.Α.Π.


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΕΡΓΑΣΙΑ :


Οι εργοεξέδρες πρέπει να ελεγχθούν κατά την παράδοση τους. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)1Μέτρα


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). (Π∆ 395/1994,
Π∆ 89/1999)


2


Οι εργοεξέδρες που φέρουν πινακίδα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται µε άδεια κυκλοφορίας και
ασφαλιστήριο. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 31/1990)


3


Ο χώρος στον οποίο πρόκειται να κινηθούν οι εργοεξέδρες πρέπει να είναι καθαρός και επίπεδος
(οριζόντιος). (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


4


Οι χειριστές των εργοεξέδρων που φέρουν πινακίδα ΜΕ πρέπει να είναι αδειούχοι. (Π∆ 31/1990, Π∆
395/1994, Π∆ 89/1999)


5


Ο χειρισµός των εργοεξέδρων πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή
τους. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


6


Απαγορεύεται η µεταφορά φορτίων µεγαλυτέρων από τα προβλεπόµενα της εργοεξέδρας. (Π∆
395/1994, Π∆ 89/1999)


7


Απαγορεύεται η εργασία σε ύψος εκτός του καλαθιού της εξέδρας. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)8


Απαγορεύεται η χρήση των κουπαστών της εργοεξέδρας ως σκάλες. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)9


∆εν πρέπει να τοποθετούνται σκάλες ή σκαλωσιές στην εξέδρα. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)10


Προσοχή πρέπει να δίνεται κατά την κίνηση των εργοεξέδρων στους εργαζόµενους και γενικά κάθε
είδους εµπόδιο. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


11


Απαγορεύεται η κάθοδος από το καλάθι όταν βρίσκεται σε ύψος. Σε περίπτωση ανάγκης πρέπει να
ζητείται το κατέβασµα του από κάτω. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


12


Κάθε εργοεξέδρα πρέπει να κατέρχεται µετά το τέλος της χρήσης. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)13







ΕΡΓΑΣΙΑ :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  (συνέχεια)


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). (Π∆ 396/1994, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


14


Συνιστάται η αποφυγή εργασιών µε εργοεξέδρες, εφόσον επικρατούν δυσµενείς καιρικές συνθήκες.
(Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


15


Οι εργαζόµενοι να µην παραµένουν κάτω από εξέδρες. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)16


Οι εργαζόµενοι να µην χειρίζονται εξέδρες από κάτω, αν δεν τους ζητηθεί ή δεν γνωρίζουν. (Π∆
395/1994, Π∆ 89/1999)


17


Οι εργαζόµενοι να µην παραµένουν σε τροχιές κίνησης εξέδρων. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)18


Οι εργαζόµενοι να µην πλησιάζουν εξέδρες που αναπτύσσονται ή κατέρχονται. (Π∆ 395/1994, Π∆
89/1999)


19


Οι εργαζόµενοι να µην πλησιάζουν µηχανικά µέρη και τροχούς των εξέδρων. (Π∆ 395/1994, Π∆
89/1999)


20


Οι σκάλες πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο για σύντοµες και «ελαφριές» εργασίες. (Π∆ 17/1978)21


Οι σκάλες πρέπει να ελέγχονται τακτικά.  (Π∆ 17/1978)22


Το έδαφος στήριξης πρέπει να είναι σταθερό και συµπαγές.  (Π∆ 17/1978)23


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).  (Π∆ 17/1978)


24


Οι ξύλινες σκάλες πρέπει να έχουν χωνευτά σκαλοπάτια.  (Π∆ 17/1978)25


Οι σκάλες συνιστάται να εξασφαλίζονται και στα δυο άκρα τους.26


Οι σκάλες συνιστάται να προεξέχουν κατά 1 µ από το επιθυµητό δάπεδο εργασίας, ώστε να
διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές.


27


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)


28


Μόνο έµπειροι και εξειδικευµένοι εργαζόµενοι να χρησιµοποιούνται για την συναρµολόγηση και
αποσυναρµολόγηση της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ 16440/1994)


29


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. (Π∆ 396/1994)


30


Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες και οι οδηγίες του κατασκευαστή της σκαλωσιάς για την ασφαλή
και σταθερή ανέγερση της. (ΚΥΑ 16440/1994)


31


Πρέπει να ελέγχονται όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά πριν τη χρησιµοποίηση τους. (ΚΥΑ 16440/1994)32


Ο χώρος κάτω από τη σκαλωσιά πρέπει να περιφράσσεται και απαγορεύεται η είσοδος σε αυτόν.
(ΚΥΑ 16440/1994)


33


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, Π∆ 16/1996)


34


Πρέπει να διασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση και έξοδος από τη σκαλωσιά. (ΚΥΑ 16440/1994, Π∆
16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


35


Πρέπει να διενεργείται τακτικός έλεγχος της αντοχής και σταθερότητας της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ
16440/1994, Π∆ 16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


36


Πρέπει να εξασφαλίζονται από πτώση οι εργαζόµενοι κατά την ανέγερση της σκαλωσιάς. (ΚΥΑ
16440/1994, Π∆ 16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


37


Η σκαλωσιά πρέπει να εξασφαλιστεί από ανατροπή ή διαφορικές καθιζήσεις.  (Π∆ 395/1994, Π∆
89/1999, Π∆ 16/1996)


38


Πριν ολοκληρωθεί µια σκαλωσιά δεν πρέπει να χρησιµοποιείται. (ΚΥΑ 16440/1994, Π∆ 16/1996, Π∆
395/1994, Π∆ 89/1999)


39


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)


40


Για µεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήµανση στα στοιχεία της σκαλωσιάς, η
οποία συµφωνεί µε τα πιστοποιητικά της. (ΚΥΑ 16440/1994)


41


Οι εργαζόµενοι σε σκαλωσιές δεν πρέπει να εργάζονται σε δυο ή περισσότερα επίπεδα ταυτόχρονα
(κίνδυνος πτώσης αντικειµένων σε χαµηλότερο επίπεδο που εργάζεται άλλος εργαζόµενος). (Π∆
395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 16/1996)


42


Τα κινητά ικριώµατα πρέπει να διασφαλίζονται έναντι ανατροπής. Συνιστάται η χρήση ποδαρικών που
προεξέχουν από το ικρίωµα. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 16/1996)


43


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. (Π∆
16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


44







ΕΡΓΑΣΙΑ :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  (συνέχεια)


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. (Π∆
16/1996, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


45


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)1Μ.Α.Π.


Ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων ΕΝ 3612


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 3973


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΦΡΕΑΤΑΕΡΓΑΣΙΑ :


Οι υπεύθυνοι των συνεργείων συντήρησης φρεατίων πρέπει να είναι ενηµερωµένοι για όλα τα
διαθέσιµα στοιχεία (µεθοδολογία, είδος φρεατίου, είδος εργασίας, συνθήκες κυκλοφορίας),


1Μέτρα


Ο χώρος εργασίας επί της οδού πρέπει να περιφραχθεί, ώστε να αποτραπεί η πρόσβαση σε
διερχόµενους πεζούς και οχήµατα και να τοποθετηθεί σήµανση για ενηµέρωση των διερχόµενων
οδηγών και προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας, (Π∆ 16/1996)


2


Για το προσωπικό που θα εργαστεί εντός των φρεατίων πρέπει να εξασφαλιστεί η επάρκεια οξυγόνου.
(Π∆ 16/1996)


3


Εντός των φρεατίων πρέπει να διενεργούνται µετρήσεις παραγόντων για ανίχνευση επικίνδυνων
ουσιών. (Π∆ 16/1996)


4


Πρέπει να εξασφαλιστεί µέθοδος επικοινωνίας µεταξύ των συνεργείων εντός και εκτός των φρεατίων.
(Π∆ 16/1996)


5


Για την αντιµετώπιση έκτακτων καταστάσεων πρέπει να υπάρχει εργαζόµενος πάνω από το φρεάτιο
για παρακολούθηση και παροχή βοήθειας, εφόσον κριθεί αναγκαίο. (Π∆ 16/1996)


6


Η πρόσβαση και έξοδος από το φρεάτιο πρέπει να γίνεται µέσω των σκαλών ή µε τη βοήθεια
ανυψωτικής διάταξης σε τρίποδα. (Π∆ 16/1996)


7


Εντός των φρεατίων πρέπει να εξασφαλιστεί φωτισµός. (Π∆ 16/1996)8


Εξοπλισµός, εργαλεία και καλώδια που χρησιµοποιούνται εντός των φρεατίων πρέπει να είναι
κατάλληλα για υγρό περιβάλλον. (Π∆ 16/1996)


9


Το προσωπικό που εργάζεται εντός των φρεατίων πρέπει να εξετάζεται περιοδικά από τον ιατρό
εργασίας της επιχείρησης. (Π∆ 16/1996, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


10


Τα φρεάτια πρέπει να κλείνονται µετά τη λήξη των εργασιών (βάρδια, ηµέρα). (Π∆ 16/1996)11


Η υλοποίηση συστήµατος Άδειας Εργασίας αποτελεί µέτρο που συµβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη
των ατυχηµάτων και συνεπώς πρέπει να ληφθεί υπόψη.


12


Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει ποιος εκδίδει την άδεια.13


Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει για ποιον εκδίδεται η άδεια.14


Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει για ποια εργασία εκδίδεται η άδεια.15


Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει την ηµεροµηνία έκδοσης και ισχύος της άδειας.16


Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει ποια η διάρκεια της άδειας (όχι µεγαλύτερη της
µιας βάρδιας).


17


Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει ποια είναι τα απαραίτητα µέτρα που πρέπει να
ληφθούν κατά την είσοδο και εργασία σε κλειστό χώρο.


18


Μάσκα πλήρους προσώπου µε φίλτρα ΕΝ 136 class 21Μ.Α.Π.


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)2


Γάντια ΕΝ 3883


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 3974


Φόρµα εργασίας ΕΝ 4655


Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)6


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΤΑΦΡΟΥΣΕΡΓΑΣΙΑ :


Πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να διερευνηθεί, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς, η
τυχόν ύπαρξη και θέση υπογείων δικτύων. Η ακριβής θέση των δικτύων πρέπει να επιβεβαιωθεί µε
επιτόπου ερευνητικές τοµές. (Π∆ 1073/1981, Π∆ 16/1996)


1Μέτρα


Πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να µελετηθεί η ανάγκη αντιστήριξης των πρανών της τάφρου
(υπόγειος ορίζοντας, παλαιότερες εκσκαφές στο χώρο, σύσταση εδαφικών υλικών) καθώς και οι
παρακείµενες κατασκευές. Τα απαιτούµενα µέτρα αντιστήριξης πρέπει να µελετούνται από αρµόδιο
µηχανικό. (Π∆ 1073/1981, Π∆ 16/1996)


2


Ο χώρος εργασίας πρέπει να περιφραχθεί, ώστε να αποτραπεί η πρόσβαση σε διερχόµενους πεζούς
και οχήµατα και να τοποθετηθεί σήµανση για ενηµέρωση των διερχόµενων οδηγών και προσωρινή
εκτροπή της κυκλοφορίας, (ΥΑ 503/2003, Π∆ 1073/1981, Π∆ 16/1996)


3


Κατά τις εκσκαφές πρέπει να αφαιρούνται προεξέχοντα τµήµατα βράχων, λίθων ή χωµάτων, τα οποία
ενδέχεται να καταπέσουν αργότερα. (Π∆ 1073/1981)


4







ΕΡΓΑΣΙΑ :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΤΑΦΡΟΥΣ  (συνέχεια)


Τα υπόγεια ύδατα πρέπει να αντλούνται συνεχώς. Τα νερά πρέπει να διοχετεύονται σε στόµια
υπονόµων, εφόσον είναι εφικτό. (Π∆ 1073/1981)


5


Προσωρινή αποθήκευση προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνεται σε θέσεις εκτός του εύρους
κατάκλισης του πιθανού πρίσµατος ολίσθησης. Τα προϊόντα εκσκαφής δεν πρέπει να αποθηκεύονται
σε κοινόχρηστους χώρους. Επίσης κοντά στα πρανή δεν πρέπει να αποθηκεύονται υλικά και εργαλεία.
(Π∆ 1073/1981)


6


Οι χειριστές των µηχανηµάτων πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από πρανή και υφιστάµενες
κατασκευές – εξοπλισµό, δίκτυα. Ο χειρισµός των µηχανηµάτων πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη
προσοχή. (Π∆ 1073/1981)


7


Οι εργασίες εντός της εκσκαφής πρέπει να ξεκινούν µετά τη βεβαίωση του αρµόδιου εργολάβου ότι
δεν υπάρχει κίνδυνος. (Π∆ 1073/1981)


8


Η πρόσβαση στην τάφρο πρέπει να γίνεται από σκάλες, οι οποίες προσδένονται και στα δυο άκρα
τους. (Π∆ 1073/1981)


9


Σε περίπτωση που ο φυσικός φωτισµός στην τάφρο δεν επαρκεί, πρέπει να εγκαθίστανται προβολείς.
(Π∆ 1073/1981)


10


Οι οδηγοί των φορτηγών αυτοκινήτων που µεταφέρουν προϊόντα εκσκαφής πρέπει να τηρούν τις
διατάξεις του ΚΟΚ. Τα φορτηγά δεν πρέπει να υπερφορτώνονται πέραν του ωφέλιµου βάρους. Επίσης
τα αδρανή δεν πρέπει να ξεπερνούν τα χείλη της καρότσας. Τέλος πρέπει να χρησιµοποιείται το
προστατευτικό κάλυµµα της καρότσας. (Π∆ 1073/1981)


11


Οι οδηγοί των φορτηγών αυτοκινήτων πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από εναέρια δίκτυα
ηλεκτροδότησης. Για λόγους ευστάθειας των φορτηγών δεν πρέπει να κυκλοφορούν µε
υπερυψωµένες τις καρότσες τους. (Π∆ 1073/1981)


12


Οι εργαζόµενοι πρέπει να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα µηχανήµατα και οχήµατα.
Επίσης δεν πρέπει να αναπαύονται σε επικίνδυνους χώρους. (Π∆ 1073/1981)


13


Τα πρανή της τάφρου και οι αντιστηρίξεις πρέπει να επιθεωρούνται από αρµόδιο πρόσωπο σε
καθηµερινή βάση, εφόσον το βάθος της τάφρου υπερβαίνει το 1,50 µ. (Π∆ 1073/1981)


14


Τα πρανή της τάφρου και οι αντιστηρίξεις πρέπει να επιθεωρούνται από αρµόδιο πρόσωπο, εφόσον
το άκρο της διανοιγόµενης τάφρου είναι βάθους µεγαλύτερου των 3,00 µ. (Π∆ 1073/1981)


15


Οι παρατηρήσεις των παραπάνω ελέγχων πρανών από το αρµόδιο πρόσωπο πρέπει να
καταγράφονται στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου (Π∆ 1073/1981, Ν 1396/1983)


16


Λεπτοµερής εξέταση της τάφρου διενεργείται από τον αρµόδιο µηχανικό µετά από ζηµιές ή
καταπτώσεις πρανών. (Π∆ 1073/1981)


17


Λεπτοµερής εξέταση της τάφρου διενεργείται από τον αρµόδιο µηχανικό µετά τη διακοπή εργασιών
λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών (πχ θεοµηνία, παγετός). (Π∆ 1073/1981)


18


Λεπτοµερής εξέταση της τάφρου διενεργείται από τον αρµόδιο µηχανικό, ανεξαρτήτως των
παραπάνω, µια φορά εβδοµαδιαίως. (Π∆ 1073/1981)


19


Οι παρατηρήσεις των παραπάνω ελέγχων πρανών από το µηχανικό πρέπει να καταγράφονται στο
Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου. (Π∆ 1073/1981, Ν 1396/1983)


20


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)1Μ.Α.Π.


Γάντια ΕΝ 3882


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 3973


Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)4


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΑΣΙΑ :


Η συντήρηση του εξοπλισµού πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του κατασκευαστή του.
(Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


1Μέτρα


Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται από ειδικευµένο προσωπικό. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)2


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. (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


3


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)


4


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)


5


∆ιαχωρισµός (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)


6







ΕΡΓΑΣΙΑ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  (συνέχεια)


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)


7


∆ιπλή 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)
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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)
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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)
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Πέρα από τους παραπάνω τρόπους, προστασία µπορεί να εξασφαλιστεί µε χρήση ∆ιακόπτη ∆ιαφυγής
(πηνίου τάσης) σε περιπτώσεις που η αντίσταση γείωσης είναι µικρή (σε χρόνο απόζευξης 0,1 sec) ή
∆ιαφορικού ∆ιακόπτη 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 ∆ιακόπτη. (Φ
7.5/1816/88/2004)
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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)
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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)
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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)
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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)
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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)
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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)
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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)
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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)


19


Γυαλιά ΕΝ 166(Β)1Μ.Α.Π.


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)2


Γάντια ΕΝ 3883


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 3974


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥΕΡΓΑΣΙΑ :


Η στάθµευση οχήµατος µεταφοράς του συνεργείου πρέπει να γίνεται σε ασφαλές σηµείο.1Μέτρα


Συνιστάται να γίνεται εξασφάλιση και σήµανση του χώρου πριν την έναρξη των εργασιών συντήρησης.2


Η διακοπή της παροχής και η αποσυµπίεση, η παρακολούθηση παραγόντων καθώς και η διαδικασία
αποκατάστασης της παροχής πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΚτΕ.


3


Απαγορεύεται το κάπνισµα και η χρήση φλόγας στο χώρο εργασίας συντήρησης.4


Συνιστάται να αποφεύγονται οι εργασίες συντήρησης δικτύων φυσικού αερίου όταν επικρατούν
δυσµενείς καιρικές συνθήκες (βροχή, άνεµος, χιόνι, παγετός).


5


Πρέπει να τηρείται καλή υγιεινή από το συνεργείο συντήρησης (πλύσιµο χεριών, αλλαγή ρούχων µετά
την εργασία).


6


Μάσκα πλήρους προσώπου µε φίλτρα ΕΝ 136 class 21Μ.Α.Π.







ΕΡΓΑΣΙΑ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ  (συνέχεια)


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)2


Γάντια ΕΝ 3883


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 3974


Φόρµα εργασίας ΕΝ 4655


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΑΣΗΕΡΓΑΣΙΑ :


Μόνο εξειδικευµένο προσωπικό πρέπει να αναλαµβάνει την εκτέλεση των εργασιών υπό τάση,
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Προτύπου EΛΟΤ HD 384. (Ν 158/1975, Φ 7.5/1816/88/2004)


1Μέτρα


Πρέπει να είναι εκ των προτέρων γνωστό το είδος και τα χαρακτηριστικά του εξοπλισµού που
βρίσκεται υπό τάση (οπωσδήποτε πρέπει να είναι γνωστή η µέγιστη τάση και οι ελάχιστες αποστάσεις
προσέγγισης) καθώς και τα απαραίτητα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία του
προσωπικού. (Ν 158/1975, Φ 7.5/1816/88/2004)


2


Πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα απενεργοποίησης του εξοπλισµού πριν την έναρξη των εργασιών.
(Ν 158/1975, Φ 7.5/1816/88/2004)


3


Πρέπει να χρησιµοποιούνται µπάρες ή χωρίσµατα για την εξασφάλιση απόστασης ασφαλείας από τον
εξοπλισµό. Η σήµανση των χωρισµάτων είναι ιδιαίτερα χρήσιµη. (Ν 158/1975, Φ 7.5/1816/88/2004)


4


Πρέπει να ληφθούν µέτρα για ακούσιο χειρισµό από το προσωπικό. (Ν 158/1975, Φ
7.5/1816/88/2004)


5


Η πρόσβαση στο χώρο εργασίας πρέπει να αποκλείεται σε µη έχοντες εργασία. Οι πόρτες πρέπει να
παραµένουν κλειστές κατά τις µη εργάσιµες ώρες. Σε περίπτωση που αφαιρούνται µόνιµα
προστατευτικά χωρίσµατα για λόγους εργασίας, πρέπει να αντικαθίστανται µε προσωρινά µεταθετά.
(Φ 7.5/1816/88/2004)


6


Οι εργασίες υπό τάση πρέπει να εκτελούνται υπό συνεχή επίβλεψη. (Ν 158/1975, Φ
7.5/1816/88/2004)
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Ενδυµασία προστασίας για εγκαταστάσεις υψηλής τάσης ΕΝ 502861Μ.Α.Π.


Παπούτσια ηλεκτρικά µονωµένα για εγκαταστάσεις χαµηλής τάσης ΕΝ 503212


Γάντια από µονωτικό υλικό ΕΝ 609033


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΠΥΡΚΑΓΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑ :


Να απαγορεύεται το κάπνισµα και η χρήση γυµνής φλόγας. (Π∆ 95/1978)1Μέτρα


Τα εύφλεκτα υλικά πρέπει να αποµακρύνονται άµεσα από το χώρο. (Π∆ 95/1978)2


Εργασίες κοπής, συγκολλήσεων, ανοιχτής φλόγας πρέπει να εκτελούνται σε ακίνδυνες περιοχές και
µόνο υπό την επίβλεψη εργοδηγού. (Π∆ 95/1978)


3


∆εν επιτρέπεται η χρήση η εργασία µε µηχανές ή εργαλεία που µπορεί να προκαλέσουν σπινθήρα.
(Π∆ 95/1978)


4


Οι χώροι δεν πρέπει να θερµαίνονται µε ανοιχτή φλόγα ή ερυθροπυρούµενα θερµαντικά στοιχεία. (Π∆
95/1978)


5


Οι εγκαταστάσεις αγωγών ατµών, θερµών υγρών ή αερίων πρέπει να επισηµαίνονται µε ειδικό
κωδικοποιηµένο χρωµατισµό και πινακίδες σήµανσης. (Π∆ 95/1978)


6


Σε περίπτωση υπόνοιας για ύπαρξη εύφλεκτων αερίων πρέπει να διενεργούνται ανάλογες µετρήσεις
µε συσκευές ανίχνευσης. (Π∆ 95/1978)


7


Η θερµοκρασία του χώρου πρέπει να διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα και ο εξαερισµός του χώρου να
είναι επαρκής. (Π∆ 95/1978)


8


Το προσωπικό πρέπει να ενηµερωθεί για την ύπαρξη και λειτουργία των συστηµάτων πυρόσβεσης.
Επίσης πρέπει να είναι ενηµερωµένο για τις εξόδους διαφυγής. (Π∆ 95/1978)


9


Λιµνάζοντα νερά έχουν αποµακρυνθεί πριν ξεκινήσουν οι εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεως. (Π∆
95/1978)
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Υπάρχουν κατάλληλοι πυροσβεστήρες αναλόγως του χώρου όπου διεξάγονται οι εργασίες, (Π∆
95/1978)


11


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. (Π∆ 95/1978)
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Επισκευάζεται ή αντικαθίσταται τυχόν φθαρµένος εξοπλισµός. (Π∆ 95/1978)13


Παρέχονται προστατευτικά µέσα για την ακτινοβολία και τις αναθυµιάσεις. (Π∆ 95/1978)14


Ο θόρυβος από τις γεννήτριες δεν αποτελεί πρόβληµα για τους εργαζόµενους ή τρίτους στο χώρο
εργασίας. (Π∆ 95/1978, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)


15


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. (Π∆ 95/1978, Φ
7.5/1816/88/2004, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/999)


16







ΕΡΓΑΣΙΑ :ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ  (συνέχεια)


Όσοι δεν εµπλέκονται σε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης παραµένουν σε απόσταση ασφαλείας από
τον χώρο όπου αυτές εκτελούνται και δεν επεµβαίνουν στον σχετικό εξοπλισµό. (Π∆ 95/1978)


17


Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, οι εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεως να γίνονται µε κάλυψη του χώρου και
επαρκή αερισµό αυτού. (Π∆ 95/1978)


18


Κράνος µε ενσωµατωµένη µάσκα ηλεκτροσυγκολλητή ΕΝ 175, ΕΝ 1691Μ.Α.Π.


Γάντια για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 388, ΕΝ 4072


Ποδιά για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 4703







ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΧΕ∆ΙΑ «AS BUILT»


ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο Συντονιστής Ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να συµπεριλάβει στο παρόν
κεφάλαιο του ΦΑΥ κατάλογο των µελετών εφαρµογής και των "as built" σχεδίων του έργου.







ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Γεωµετρικό σχήµα Σηµασία


Σήµατα απαγόρευσης


Σήµατα υποχρέωσης


Σήµατα προειδοποίησης


Σήµατα διάσωσης ή βοήθειας


Σήµατα που αφορούν το
πυροσβεστικό υλικό ή εξοπλισµό


Απαγορεύεται
το κάπνισµα


Mη πόσιµο νερό Απαγορεύεται
η είσοδος στους
µη έχοντες
ειδική άδεια


Απαγορεύεται
η χρήση γυµνής
φλόγας και το
κάπνισµα


Απαγορεύεται
η κατάσβεση
µε νερό


Απαγορεύεται
η διέλευση πεζών


Απαγορεύεται
η διέλευση στα


οχήµατα
διακίνησης φορτίων


Mην αγγίζετε


Σήµατα
απαγόρευσης


Υποχρεωτική
προστασία των


µατιών


Υποχρεωτική
προστασία του
σώµατος


Υποχρεωτική
προστασία του
προσώπου


Υποχρεωτική
προστασία του
κεφαλιού


Υποχρεωτική
προστασία των
αναπνευστικών


οδών


Υποχρεωτική
προστασία των


αυτιών


Υποχρεωτική
ατοµική προστασία
έναντι πτώσεων


Υποχρεωτική
διάβαση για
πεζούς


Υποχρεωτική
προστασία των


ποδιών


Γενική
υποχρέωση


Υποχρεωτική
προστασία των


χεριών


Σήµατα
υποχρέωσης







Εύφλεκτες ύλες
ή/ και υψηλή
θερµοκρασία


Αιωρούµενα
φορτία


Οχήµατα
διακίνησης
φορτίων


Εκρηκτικές ύλες ∆ιαβρωτικές ύλεςΤοξικές ύλες


Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας


Ραδιενεργά υλικά


Γενικός κίνδυνος Kίνδυνος
παραπατήµατος


Σήµατα
προειδοποίησης


Πρώτες βοήθειες Φορείο Πλύση µατιώνΘάλαµος
καταιονισµού
ασφαλείας


Τηλέφωνο για
διάσωση και


πρώτες βοήθειες


Όταν πρέπει να δείξουµε την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουµε για να φτάσουµε
στα µέσα βοήθειας ή διάσωσης τότε τα αντίστοιχα σήµατα συνδυάζονται ανάλογα µε τα


παρακάτω σήµατα κατεύθυνσης


Σήµατα
διάσωσης ή
βοήθειας


Πυροσβεστική
µάνικα


Σκάλα Πυροσβεστήρας Τηλέφωνο για την
καταπολέµηση
πυρκαγιών


Όταν πρέπει να δείξουµε την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουµε για να φτάσουµε
στον πυροσβεστικό εξοπλισµό τότε τα αντίστοιχα σήµατα συνδυάζονται ανάλογα µε τα


παρακάτω σήµατα κατεύθυνσης


Σήµατα που
αφορούν το
πυροσβεστικό
υλικό ή
εξοπλισµό







































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 4: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


♦ Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων», ΦΕΚ 117Α/85


♦ Ν2224/1994 «Ρύθµιση θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, Υγιεινής - 
Ασφάλειας κλπ», ΦΕΚ 112Α/94


♦ Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφάλειας στις οικοδοµές και 
λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83


♦ N1430/1984 «Κύρωση της αριθµ. 62 ∆ιεθνούς Συµβάσεις Εργασίας, που αφορά τις 
διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία και τη ρύθµιση θεµάτων που έχουν σχέση 
µε αυτή», ΦΕΚ 49Α/84


♦ Π∆17/1996 «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 Π∆159/1999 (ΦΕΚ 157Α/99)


♦ Π∆305/1996 «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


♦ Π∆1073/1981 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81


♦ Π∆395/1994 «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 
Π∆89/1999 (ΦΕΚ 94Α/99) και Π∆304/2000 (ΦΕΚ 241Α/00)


♦ Π∆396/1994 «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


♦ Π∆397/1994 «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


♦ Π∆225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106Α/89


♦ Π∆778/1980 «Περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών», 
ΦΕΚ 193Α/80


♦ Π∆31/1990 «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων» ΦΕΚ 11Α/90, όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆49/1991 (ΦΕΚ 180Α/91)


♦ Π∆95/1978 «Περί µέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουµένων εις εργασίας 
συγκολλήσεων» ΦΕΚ 20Α/78


♦ Π∆77/1993 «προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς 
παράγοντες. Τροποποίηση και συµπλήρωση προς την οδηγία του συµβουλίου 
88/642/ΕΟΚ», ΦΕΚ 34Α/93


♦ Π∆ 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


♦ Π∆105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην 
εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95


♦ ΥΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήµανσης Εκτελούµενων Οδικών Έργων 
εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03


♦ ΥΑ130646/1984 «Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84







♦ ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων 
µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ 
756Β/93


♦ ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου 
στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου», ΦΕΚ 
1176Β/00


♦ ΑΠ. ∆ΙΠΑ∆/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη µελέτη του έργου», ΦΕΚ 
266Β/01


♦ ΑΠ.∆ΕΕΠΠ/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 ∆ηµόσιο Έργο», 
ΦΕΚ 686Β/01


♦ ΑΠ. ∆ΙΠΑ∆/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την 
κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03
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ΣΑΤΑ - ΤΠ 


 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.090.000,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 


 


(Τύπος  Β) 


 


 


Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των 


Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
(Τόπος)  …………………………… 


(Ηµεροµηνία)  …………………….  
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ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΟΥ∆Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΤΙΑ 


 


∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 


  


ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 


 


ΣΑΤΑ - ΤΠ 
 


  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.090.000,00 € 
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ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ ΝΝ   ΕΕ ΠΠ ΙΙ ΛΛ ΟΟ ΓΓ ΗΗ   ΑΑ ΝΝ ΑΑ ∆∆ ΟΟ ΧΧ ΟΟ ΥΥ   ΚΚ ΑΑ ΤΤ ΑΑ ΣΣ ΚΚ ΕΕ ΥΥ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΡΡ ΓΓ ΟΟ ΥΥ   


 


 
 


Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης 
 


δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   


 
τη µε ανοικτή δηµοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 


 
 


«« ΑΑ νν άά ππ λλ αα σσ ηη   ΠΠ λλ αα ττ εε ίί αα ςς   ΚΚ αα οο ύύ δδ ηη »»  
 


 
Προϋπολογισµού 1.090.000 Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 


 
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 και  


β) τους όρους του παρόντος τεύχους και  


καλεί 


τους ενδιαφερόµενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως 


άνω έργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 


 


Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 


 
1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή είναι: ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης.   
 


1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης. 
 
1.3 Προϊστάµενη Αρχή είναι ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης µε το αρµόδιο όργανό του – την  


Οικονοµική Επιτροπή – που έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη: 
 


Οδός  : Β. Γεωργίου Α! 1 
Ταχ.Κωδ. : 546 40 
Τηλ. : 2310 877 791 
Telefax : 2310 877 801 


 


προς την οποία οι διαγωνιζόµενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν 
τα ένδικα µέσα (τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις κατά το στάδιο δηµοπράτησης 
του έργου) που ενδεχοµένως θα ασκήσουν.  


 


1.4 ∆ιευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η ∆ιεύθυνση 
Κατασκευών Αρχιτεκτονικών Έργων, που έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη. 


                   Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στην έδρα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, Β. Γεωργίου Α! 1, 
γραφείο Οικονοµικής Επιτροπής 15


Ε
, στις _____________________________ και ώρα 


9.30-10.00 (ώρα λήξης).  
  
1.5  - «Ενδιαφερόµενος / Υποψήφιος», είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει το 


εκ του νόµου δικαίωµα και προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα δηµοπρασία.  
- «Προσφέρων / διαγωνιζόµενος», είναι κάθε Εργ.Επ. ή Κοινοπραξία που έχει υποβάλλει 


προσφορά στην παρούσα δηµοπρασία. 


- «Ανάδοχος / εργολάβος», είναι η Εργ.Επ.ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύµβαση 
εκτέλεσης µε τον κύριο του έργου.  


- «Τιµολόγιο Έργου» ή «Τιµολόγιο Προσφοράς» ή «Τιµολόγιο» ή «Συµβατικό Τιµολόγιο», 
είναι το Τιµολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας µε τις τιµές µονάδος µειωµένες κατά το 
ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισµό. 


- Κωδικοποίηση Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων Έργων(Κ∆Ε) είναι ο νόµος 3669/08 (ΦΕΚ Α΄116). 
 


1.6 Αν η ∆.Υ. ή Π.Α. µεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του 
έργου, θα γνωστοποιήσουν άµεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο 
αντίστοιχα και από το ενδεχόµενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει  οποιαδήποτε ακυρότητα ή 
άλλη δυσµενής συνέπεια στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύµβασης. 


 


Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών  


 


2.1 Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, που θα συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόµενους και 
τα τεύχη δηµοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) µε στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 
και 8, διατίθενται στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης, οδός Αγγελάκη 13, Πληροφορίες κ. Ξουρίδα Φωτεινή τηλ.: 2310 296 871. 


 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από την αρχή που διεξάγει το 
διαγωνισµό µέχρι και την………………………………….


1
. Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα 


χορηγούνται το αργότερο εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από την υποβολή της 
αίτησης χορήγησης.    


 


2.2 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, τηρουµένης της ανωτέρω προθεσµίας, να λάβουν 
γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών µελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία 


                                                           
1
  Τίθεται συγκεκριµένη ηµέρα.  Αφού οι δηµοπρασίες διενεργούνται πλέον ηµέρα Τρίτη (βλέπετε άρθρο 22 παρ. 1  
του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), η προηγούµενη Πέµπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούµενη εργάσιµη.  
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της αρχής που διεξάγει το διαγωνισµό κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν 
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους. 


 
2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που 


έχουν κυρώσει τη σύµβαση του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις µπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και 
εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, πέραν της 
αναφεροµένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδροµικής 
αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών 
Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει 
ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόµενο. 


 
Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συµµετοχής στο διαγωνισµό – Τρόπος 


υποβολής φακέλου προσφοράς 
 


3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συµµετοχή στο διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν 
στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, την ηµεροµηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, το φάκελο της 
προσφοράς τους σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 
της παρούσας.  
 


3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς φακέλους, το 
φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής και το φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. Οι 
φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους µέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυµία, τη 
διεύθυνση (οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχοµένως, εφόσον υπάρχει, 
e-mail) του προσφέροντος/∆ιαγωνιζόµενου και τα στοιχεία όλων των µελών, σε 
περίπτωση κοινοπραξίας. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής (µε την 
ένδειξη στο εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος 
την οικονοµική προσφορά (µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). 


                  Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συµπληρώνονται κατά την 
κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισµού των υποψηφίων. 


                  Ο φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή 


αποκλεισµού σφραγισµένος, δηλαδή κλεισµένος µε τρόπο που δε µπορεί να 


ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό.  


  
3. 3 Οι ηµεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως 


στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του Ν. 


3669/08 (Κ∆Ε).  Έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα µε τη 
νοµική µορφή του διαγωνιζόµενου:  


• σε περίπτωση µεµονωµένης ατοµικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατοµικός 
εργολήπτης,  


• σε περίπτωση µεµονωµένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας ή 
εξουσιοδοτηµένος οµόρρυθµος εταίρος της Εργ.Επ.,  


• σε περίπτωση µεµονωµένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτηµένος επί τούτω διαχειριστής της,   


• σε περίπτωση µεµονωµένης Α.Ε. εξουσιοδοτηµένο µέλος του ∆.Σ.,  


• Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός 
εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισµένος µε 
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι 
κοινοπρακτούντες µαζί, ο καθένας εκπροσωπούµενος ή αντιπροσωπευόµενος 
κατά τα παραπάνω.  


 Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων  διαγωνιζοµένων από το ίδιο φυσικό 
πρόσωπο. 


 
3.4 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και 


από κράτη που έχουν κυρώσει τη συµφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις, 
µπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και ταχυδροµικά. Η αρχή που διεξάγει το 
διαγωνισµό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν εκπρόθεσµη άφιξη της προσφοράς στο 
πρωτόκολλό της. 


 
 3.5            Προσφορές εκπρόθεσµες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται 


χωρίς να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον εκπροθέσµως 
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υποβάλλοντα τεκµαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισµού και παραίτηση από το δικαίωµα 
δικαστικής αµφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 


 Αν ο ενδιαφερόµενος διαφωνεί µε το εκπρόθεσµο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της 
Ε.∆. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσµης προσφοράς 
παραλαµβάνεται και ανοίγεται µε τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.∆. σηµειώνει στο 
πρακτικό της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε 
η προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη.  


 Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θεωρεί ότι 
η προσφορά είναι απαράδεκτη.   


 


Άρθρο 4: ∆ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών 
 
4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 
 


α) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση, µισή ώρα πριν την 
ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της 
παραλαβής των προσφορών, παραλαµβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται 
ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του 
άρθρου 22 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε),  δηλαδή µετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος 
ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, περιµένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της 
παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί µε την υπηρεσία του 
πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδροµικώς προσφορές κατά την παρ. 
3.4 (σηµειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα άφιξης, σηµειώνεται πάνω 
στο φάκελο και µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και, σε καταφατική περίπτωση, 
µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του προέδρου της και παραλαµβάνει τις προσφορές για να 
τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. 
 


       β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αυθηµερόν, σε δηµόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο 
περιλαµβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο 
των οικονοµικών προσφορών και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσµα της 
δηµοπρασίας. 
 
γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από ηµεδαπή επιχείρηση, η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού καταγράφει (µε βάση το επιδεικνυόµενο σχετικό έγγραφο)  τα στοιχεία 


του προσώπου που τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοµατεπώνυµο και αριθµό ταυτότητας ή 
συναφούς εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν γίνεται σε 
περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής της προσφοράς.  
Σε περίπτωση που η νοµιµοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αµφισβητείται, 
ο φάκελος παραλαµβάνεται και η τελική απόφαση λαµβάνεται κατά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, µετά το άνοιγµα και την καταγραφή των οικονοµικών 
προσφορών. 
  
δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η 
οποία καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο 
(χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νοµότυπο και την πληρότητά τους), µονογράφονται τα 
έγγραφα αυτά, ελέγχει την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. και την 
επιστρέφει αµέσως, αφού πρώτα διαπιστώσει ότι στο φάκελο υπάρχει αντίγραφο αυτής, το 
οποίο επικυρώνει αν δεν είναι ήδη επικυρωµένο ή το αντίγραφο εγγραφής σε 
επαγγελµατικό µητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής (όταν ο διαγωνιζόµενος είναι αλλοδαπός 
από κράτος -  µέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει κυρώσει τη συµφωνία του 
Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις).  
Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονοµικές προσφορές, µονογράφονται από τον 
Πρόεδρο και τα µέλη της Ε.∆. και ανακοινώνονται τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε 
διαγωνιζόµενο. Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρούνται, µετά από λογιστικό έλεγχο 
και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις


2
, σε πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας από τη 


µικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα µέλη της Ε.∆. και αποτελεί µέρος του 
πρακτικού της. 


                                                           
2
    Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλµένη κατάταξη   των 
διαγωνιζόµενων στη σειρά µε την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους. 
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ε) Κατόπιν η Ε.∆., ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας, 
διαπιστώνει α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στο 
συγκεκριµένο διαγωνισµό έχει το σχετικό δικαίωµα σύµφωνα µε την παρ. 3.3 της παρούσας β) 
ελέγχει την έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, γ) το δικαίωµα συµµετοχής τους στο 
διαγωνισµό (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της παρούσας) και δ) την εκπλήρωση των όρων του 
άρθρου 22 της παρούσας, µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας.  
 
στ) Στη συνέχεια η Ε.∆. ελέγχει το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών κατά την ίδια 
σειρά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), και ανάλογα µε το εφαρµοζόµενο 
σύστηµα υποβολής προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των 


υπογραφών και µονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του  
Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), στην Οικονοµική Προσφορά των διαγωνιζόµενων και παρακρατεί τα 
µηχανόσηµα του άρθρου 24.1 παρ. 6 της παρούσας, τα οποία ο Πρόεδρος διαγράφει 
θέτοντας επ’ αυτών τη σχετική σφραγίδα διαγραφής.  Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 
της παρούσας, η ορθότητα συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς των 
διαγωνιζόµενων, η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης 
και η οµαλότητα αυτών µεταξύ τους.  
 
ζ) Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµοποιείται από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) η µέση έκπτωση προσφοράς (Εµ), που υπολογίζεται στο τέλος του 
Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς από τους διαγωνιζόµενους, όπως αυτή (τυχόν) διορθώνεται 
από την Ε.∆., σύµφωνα µε τα οριζόµενα κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισµού 
της Εµ από τους διαγωνιζόµενους, η Ε.∆. ελέγχει τις δαπάνες εργασιών µετά την έκπτωση, το 
Γενικό Άθροισµα ∆απανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. 
και το Σύνολο Εργασιών µε Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η µέση έκπτωση προσφοράς 
(Εµ), θα πρέπει να υπολογίζεται µε την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο 
µειοδότης. Σηµειώνεται ότι τα όρια οµαλότητας δε στρογγυλοποιούνται. 
 


η) Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθηµερόν. Αν ο έλεγχος δε µπορεί να περατωθεί την ίδια 
ηµέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των διαγωνιζοµένων, η Ε.∆. οφείλει να ολοκληρώσει 
αυθηµερόν τον έλεγχο τουλάχιστον των δέκα πρώτων διαγωνιζοµένων, ακολουθώντας τη 
σειρά µειοδοσίας. Ο έλεγχος των υπόλοιπων προσφορών µπορεί στην περίπτωση αυτή να 
συνεχιστεί τις αµέσως επόµενες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή 
του σε ηµέρα και ώρα που ανακοινώνεται µε τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της 
Υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται µε ευθύνη 
του Προέδρου της Ε.∆. Η εφαρµογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.∆. 
 
θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η Ε.∆. απορρίπτει 
τις προσφορές που κρίνει αιτιολογηµένα απαράδεκτες (µε αναγραφή στο Πρακτικό) και 
καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζοµένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. 
Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.∆., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία 
διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, µε την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζοµένους 
ότι µπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ 
αυτού µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση. Για την ηµέρα και ώρα της 
ανάρτησης συντάσσεται αυθηµερόν, µε επιµέλεια του Προέδρου της Επιτροπής, σχετική 
πράξη, που υπογράφεται από όλα τα µέλη της. Η πενθήµερη προθεσµία υποβολής 
ενστάσεων αρχίζει την επόµενη της ανάρτησης ηµέρα. Η Ε.∆. είναι υποχρεωµένη να επιτρέψει 
την πρόσβαση των διαγωνιζοµένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό, µε 
επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους ίδιους 
εγγράφων µε δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην 
Προϊσταµένη Αρχή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό 
και γνωστοποιούνται µε µέριµνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.∆.  


 
ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.∆. ολοκληρώνει το έργο της και 
υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία 
εγκρίνει το αποτέλεσµα και κατακυρώνει στο µειοδότη, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του 
άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
συντάσσει γνωµοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (µαζί µε τις ενστάσεις, το πρακτικό της και 
τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταµένη Αρχή, η 
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οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) 
εγκρίνει το αποτέλεσµα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4. 2γ΄. 


 
4.2            Έγκριση αποτελέσµατος της ∆ηµοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης    


 
α) Η Προϊσταµένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή µερικά το αποτέλεσµα 
της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε)


3
. Αν, µετά την 


εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονοµικές προσφορές που ταυτίζονται 
απόλυτα διενεργείται δηµόσια κλήρωση από την Προϊσταµένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως 
των Εργ. Επ. που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να παρίστανται στη 
διαδικασία), µε τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 
Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους 
διαγωνιζόµενους εκτός του µειοδότη. Μετά τον κατά νόµο (άρθρο 278 του Ν. 3852/2010 «Νέα 


Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 


Καλλικράτης», µε το οποίο θεσπίστηκε υποχρεωτικός έλεγχος νοµιµότητας όλων των δηµοσίων 
συµβάσεων των ΟΤΑ -προ της σύναψής τους- προϋπολογιζόµενης δαπάνης ποσού ανώτερης 


των 500.000 €, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας 
της διαδικασίας του διαγωνισµού από το Ελεγκτικό Συνέδριο,  προσκαλείται ο µειοδότης κατά 
τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), να προσκοµίσει µέσα σε προθεσµία 
τουλάχιστον δέκα (10) ηµερών ή και περισσότερων κατά την κρίση της Προϊσταµένης Αρχής, 
ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο µητρώο (εφόσον η αρχικώς προσκοµισθείσα έπαυσε να 
ισχύει) και επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.1 (οι ηµεδαποί) και 23.2.2 (β), 
(γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των αρχικώς 
προσκοµισθέντων


4
, καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.4 (πιστοποιητικά έναντι των 


οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση) .  
Σε κάθε περίπτωση (ακόµα δηλαδή κι αν ισχύει το αρχικώς προσκοµισθέν ή η Ενηµερότητα 
Πτυχίου) προσκοµίζεται νέο πιστοποιητικό περί µη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, µε ηµεροµηνία έκδοσης µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας κοινοποίησης 
της σχετικής πρόσκλησης της Προϊσταµένης Αρχής.  
Επίσης προσκοµίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενηµερότητας, αν από την Ενηµερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκοµίστηκε στο διαγωνισµό 
προκύπτει ότι κατά την ηµέρα του διαγωνισµού ή την ηµέρα διεξαγωγής του ελέγχου των 
δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των 
προσκοµισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται 
ότι ο ανάδοχος ήταν ενήµερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την ηµέρα του 
διαγωνισµού, σύµφωνα µε την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Τα στοιχεία ελέγχονται 
από την Προϊσταµένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής στο 
διαγωνισµό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσµατος του διαγωνισµού απόφαση στο 
µειοδότη (σύναψη σύµβασης), µε πρόσκληση για την υπογραφή της σύµβασης κατά το άρθρο 
30 του ν.  3669/08 προσκοµίζοντας µεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συµβατικά 
τεύχη και τις απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. 
 


β) Αν τα ζητούµενα δικαιολογητικά δεν προσκοµιστούν εµπρόθεσµα ή αν τα 
προσκοµισθέντα (µετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συµπληρώσεις) είναι ελλιπή ή αν δεν 
υφίστανται πλέον οι απαιτούµενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του µειοδότη, η 
Προϊσταµένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της 
κατασκευής στην αµέσως επόµενη, κατά σειρά µειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή 
Κοινοπραξία, επαναλαµβάνοντας τη διαδικασία µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις 
και ούτω καθ΄ εξής. Η Προϊσταµένη Αρχή είναι υποχρεωµένη να γνωστοποιήσει στο 
δεύτερο µειοδότη την έκβαση του επανελέγχου των δικαιολογητικών του πρώτου 
µειοδότη, πριν την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του αποτελέσµατος στο µειοδότη.  
 
γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που 
λαµβάνονται κατ΄ εφαρµογήν του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), κοινοποιούνται στους 
διαγωνιζόµενους ταχυδροµικώς µε απόδειξη ή µε fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν η 


                                                           
3
    Υπογραµµίζεται η παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), κατά την οποία, για την ακύρωση διαγωνισµού 
λόγω µη ικανοποιητικών προσφορών απαιτείται η γνωµοδότηση Τεχνικού Συµβουλίου του οικείου Υπουργείου 
ή της Περιφέρειας. 


4
    Εφόσον συµµετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ηµεδαπές, χωρίς ενηµερότητα πτυχίου, προσκοµίζουν 
για επανέλεγχο τα στοιχεία της παρ. 23.2.2 (β), (γ) και (ε) 
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ισχύς της προσφοράς του µειοδότη έχει λήξει και δε συµφωνεί στην παράταση ισχύος της, 
προς το σκοπό σύναψης της σύµβασης, η Προϊσταµένη Αρχή απευθύνεται στο δεύτερο 
κατά σειρά µειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισµό, αν αυτός συµφωνεί στην 
παράταση και ούτω καθεξής. 
 
 
 


Άρθρο 5: Σύµβαση-Συµβατικά τεύχη 
 


5.1 Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 30 (παρ. 5 
– 10) και 39 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).  


   
5.2 Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία, µε βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση έργο, 


είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σ' αυτά 
όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 


 
1. Το συµφωνητικό. 
2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 
3. Η Οικονοµική Προσφορά. 
4. Το Τιµολόγιο Μελέτης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους, Τ.Σ.Υ. 
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 


9. Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και 


οι εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν 


προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συµβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις 


ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των µελετών του έργου.  
10. Το Χρονοδιάγραµµα/Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα 


εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
11. Το Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας. 
12. Ο Φάκελος Ασφαλείας & Υγείας, ο οποίος τηρείται από τον Ανάδοχο και ο οποίος 


ακολουθεί το έργο µετά την υπογραφή της Σύµβασης 
 


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


 (1) Τα εγκεκριµµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 
 (2) Οι Ευρωκώδικες. 
 (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή του τ. Υ.∆.Ε.). 
 (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
 


Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασία 
 


6.1 Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε 
έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από 
νόµιµη ελληνική µετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν 
ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.  


 


6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, 
επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόµιµα επικυρωµένα είτε από το Αρµόδιο Προξενείο 
της χώρας της διαγωνιζόµενης είτε µε την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύµφωνα µε 
τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να 
πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η µετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από 
Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρµόδιο προξενείο είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του 
Υπουργείου Εξωτερικών. 


 
6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ των υπηρεσιών που εµπλέκονται στην 


ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζοµένων και του αναδόχου 
διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την 
επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την Υπηρεσία µε διάθεση διερµηνέων. 


 
 







∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 


 


ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΣΕΛΙΣ 7 


Άρθρο 7: Εφαρµοστέα νοµοθεσία 
 


Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων: 
 
 


7.1                Ο Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων  
                    έργων» (Κ∆Ε).   


 
 
7.2           Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και 


� Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93), 
� Ο Ν. 3852/10 – «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 


∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», 
� Ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων 


και άλλες διατάξεις». 
 


 
7.3 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 


περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα 
κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 


 


Άρθρο 8: Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί,  κ.λ.π.- Πληρωµή Αναδόχου 
 


8.1 Το έργο χρηµατοδοτείται από τις πιστώσεις του ΣΑΤΑ – Τεχνικό Πρόγραµµα και υπόκειται  
στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης και της κράτησης 
6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). 


 


8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασµούς 
κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου. 


 


8.3 Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 53 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) και 
(ενδεχοµένως) το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα 
γίνεται σε EΥΡΩ. 


 


Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισµό 
 


 Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συµπληρωµατικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για το 
διαγωνισµό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο δύο εργάσιµες 
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών. 


 
Άρθρο 10: Τεκµήριο από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό 
 


Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει 
πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης και γνωρίζει 
πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 


 
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 
 


11.1 Τίτλος του έργου 
 


 Ο τίτλος του έργου είναι:  
 «Ανάπλαση πλατείας Καούδη». 
  


11.2 Προϋπολογισµός του έργου 
 


 


Σύνολο Εργασιών: 639.120,71 €


ΓΕ & ΟΕ (18%): 115.041,73 €


754.162,44 €


Απρόβλεπτα (15%): 113.124,37 €


Σύνολο Σ1: 867.286,80 €


Αναθεώρηση: 2.372,06 €


Απολογιστικά: 14.000,00 €


ΓΕ & ΟΕ (18%) Απολογιστικών: 2.520,00 €


886.178,86 €


Φ.Π.Α. (23%) 203.821,14 €


ΣΥΝΟΛΟ: 1.090.000,00 €  
 
 
 
 


 


11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 


 Το έργο θα εκτελεστεί στο Νοµό Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
 
11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 


  
 Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάπλαση της Πλατείας Καούδη, από τους λίγους 


σχεδιασµένους δηµόσιους χώρους που διαθέτει η Ε΄ ∆ηµοτική Κοινότητα του ∆ήµου.  


                     
                    Οι προτεινόµενες εργασίες περιλαµβάνουν τη δηµιουργία πόλων έλξης για διάφορες ηλικιακές 


οµάδες, όπως ενός αµφιθέατρου στο κέντρο της πλατείας, σε συνδυασµό µε υγρό στοιχείο 
(σιντριβάνι – καταρράκτης) και µιας παιδικής χαράς µε τα πιο ασφαλή υλικά επίστρωσης και 
παιχνίδια σύγχρονου σχεδιασµού για παιδιά όλων των ηλικιών, τη διατήρηση όλων των 
φυτεύσεων της πλατείας και τη φύτευση νέων δέντρων για σκιασµό και δροσιά, την 
ενσωµάτωση παρεµβάσεων που αφορούν στην προσβασιµότητα των Ατόµων µε Αναπηρία 
(Α.µεΑ.) στους δηµόσιους χώρους (οδηγός τυφλών, ράµπες, κλπ.) και τη δηµιουργία θέσεων 
πάρκινγκ σε εσοχή, ώστε να περιοριστεί η άναρχη στάθµευση. 
 


Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που συµµετέχουν στο 
διαγωνισµό, αλλά και συµµόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νοµοθεσίας και 
νοµολογίας (υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA), το φυσικό και 
οικονοµικό αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων δεν πρέπει να µεταβάλλεται ουσιωδώς 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. ∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και 
εφόσον η µεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της µελέτης, µε βάση την οποία 
δηµοπρατήθηκε το έργο.  
Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της 
υφιστάµενης νοµοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), εφόσον η δυνατότητα 
χρησιµοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύµβαση, µε τους ακόλουθους 
όρους και περιορισµούς: 
∆εν επιτρέπεται µε τη χρησιµοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:  


• να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύµβασης, όπως αυτό 
περιγράφεται στα συµβατικά τεύχη,  
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• να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, 


• να καταργείται µια «οµάδα εργασιών» της αρχικής σύµβασης,  


• να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση,  


• να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συµβατικά 
τεύχη,  


• να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συµβατικών δαπανών, οι οποίες δεν 
είχαν αποτελέσει αντικείµενο του διαγωνισµού του έργου (π.χ. για το µητρώο έργου, 
απολογιστικές εργασίες, κλπ). 


• Υπό την προϋπόθεση εφαρµογής των προαναφερθέντων περιορισµών, επιτρέπεται η 
χρησιµοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισµό ορίου µεταβολής των 
εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «οµάδας εργασιών», αλλά: 


• µε περιορισµό της µεταβολής (αύξησης ή µείωσης) της συµβατικής δαπάνης µιας «οµάδας 
εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα 


• µε περιορισµό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των µετακινήσεων από «οµάδα εργασιών» σε 
άλλη  «οµάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύµβασης του έργου. 


Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισµοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται µόνο µειώσεις 
ποσοτήτων (και οικονοµικού αντικειµένου) µιας σύµβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του 
ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιµοποιούνται τα εξοικονοµούµενα ποσά για 
την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύµβασης. 


 
Άρθρο 12: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 
 


 Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι µήνες (6) και αρχίζει από την 
ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.  
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου αναφέρονται στην 
Ε.Σ.Υ. 


 
 
Άρθρο 13: ∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών 
 


13.1  Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε την «ανοικτή δηµοπρασία» της περ. α) του άρθρου 3 
του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


  


13.2 Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υποβληθεί µε το σύστηµα προσφοράς 
µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης κατά οµάδες τιµών σε συµπληρωµένο τιµολόγιο 
οµαδοποιηµένων τιµών της Υπηρεσίας και έλεγχο οµαλότητας των προσφεροµένων επί 
µέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08.  


 
 Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά. 
 
 


Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  


 
 Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η χαµηλότερη τιµή, όπως ειδικότερα ορίζεται 


στο άρθρο 26 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 
 


Άρθρο 15: Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 
 


15.1        Για την έγκυρη συµµετοχή στο διαγωνισµό κατατίθενται από τους διαγωνιζόµενους, κατά τους 
όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), εγγυητικές επιστολές συµµετοχής, που ανέρχονται σε 
ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό 
των δεκαεπτά χιλιάδων εξακοσίων εβδοµήντα επτά ΕΥΡΩ (17.677 €). Οι εγγυητικές επιστολές 
απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον 
κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) 
και σε περίπτωση διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της.   
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15.2 Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου, δηλαδή το 
ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο του ατοµικού εργολήπτη, την επωνυµία του νοµικού 
προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η 
εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως µέχρι το παραπάνω 
ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καµία 
ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµες ηµέρες από τη σχετική 
ειδοποίηση, κατά τα αναφερόµενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 


(Κ∆Ε) 
5
. 


 


15.3 Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος 
µικρότερο των εννέα (9) µηνών και 30 ηµερών, από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης 
(άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


 


 Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου, εφόσον συντρέχει 
νόµιµη περίπτωση. 


 


 


 Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ) 
 


16.1 ∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 
16.2 ∆εν προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση. 
  
 
 


Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου – Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη 


εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 


Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την 
παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 
προϋπολογισµού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι 
ποσού σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα ένα Ευρώ (44.191 €). 
Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισµό ο ανάδοχος 
είναι µεγαλύτερο του 12%, υποχρεούται να προσκοµίσει για την υπογραφή της σύµβασης 
επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) το ύψος της οποίας µπορεί να φτάσει 
και το 35% του προϋπολογισµού. 
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές 
υπέρ όλων των µελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα 
πιστωτικά ιδρύµατα, ανεξαρτήτως του ύψους των.  


Άρθρο 18: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών 
 


Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισµό, 
ορίζεται η ……………, ηµέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 
10:00 π.µ.  


Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία 
ή αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία 
που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή


6
 και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε 


fax  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους έλαβαν 
τεύχη του διαγωνισµού και την ίδια ώρα  (10:00 π.µ.). Η ίδια διαδικασία µπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 
Σηµειώνεται ότι στις νέες αυτές ηµεροµηνίες (εφόσον συντρέξει περίπτωση) µπορούν να 
ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισµού και να συµµετάσχουν σ΄ αυτόν 
ενδιαφερόµενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούµενη φορά. Στην περίπτωση 
αυτή, τα τεύχη θα παρέχονται στους ενδιαφερόµενους µέχρι και δύο εργάσιµες ηµέρες 
πριν το διαγωνισµό (η ηµέρα του διαγωνισµού δεν προσµετράται).      


                                                           
5
      Η λέξη «το πολύ» σηµαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές µε µικρότερη προθεσµία πληρωµής π.χ. 


5 ηµέρες (ηµερολογιακές) ή τρεις εργάσιµες. 


6
  Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 
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Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 


 
 Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει το συµµετέχοντα στο διαγωνισµό (κατά τη 
διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) για διάστηµα εννέα µηνών  από την 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 


 
 


Άρθρο 20: ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης 
 
 Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί κατά τις παρ. 7 – 9 του άρθρου 15 του 


Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της 
Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο της ΓΓ∆Ε/ ΥΠΕΧΩ∆Ε 


Ε.16/2007.  
                    Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της διακήρυξης της 


δηµοπρασίας θα ανέλθουν το πολύ στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000 €) ΕΥΡΩ, 
βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής του 
έργου. Τα έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν προηγούµενων διαγωνισµών για το ίδιο έργο, 
καθώς και τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµου δηµοσιεύσεων, βαρύνουν τον 
κύριο του έργου και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 


 


Άρθρο 21: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 
  


 


 


Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου αναλύεται ως εξής: 


 


Οικοδοµικές εργασίες 503.432,32 €


ΓΕ & ΟΕ (18%): 90.617,82 €


594.050,14 €


Απρόβλεπτα (15%): 89.107,52 €


683.157,66 €


Απολογιστικά: 14.000,00 €


ΓΕ & ΟΕ (18%) Απολογιστικών: 2.520,00 €


699.677,66 €


ΗΜ εργασίες 89.463,89 €


ΓΕ & ΟΕ (18%): 16.103,50 €


105.567,39 €


Απρόβλεπτα (15%): 15.835,11 €


121.402,50 €


Εργασίες πρασίνου 46.224,50 €


ΓΕ & ΟΕ (18%): 8.320,41 €


54.544,91 €


Απρόβλεπτα (15%): 8.181,74 €


62.726,65 €


Σύνολο: 883.806,80 €


Αναθεώρηση: 2.372,06 €


886.178,86 €


Φ.Π.Α. (23%): 203.821,14 €


1.090.000,00 €  
 


 
Τα ανωτέρω ποσά αντιστοιχούν στα εξής πτυχία: 
 


Κατηγορία Τάξη πτυχίου 


Α) Οικοδοµικά έργα 1
η
, 2


η
, 3


η
  τάξη ανεξαρτήτως έδρας 


Β) Ηλεκτροµηχανολογικά έργα 


Α1
η
 τάξη σε αναβάθµιση 


 


Α2
η
, 1


η
 τάξη ανεξαρτήτως έδρας 


 
2
η
 τάξη εντός νοµού έδρας και σε ένα γειτονικό 


Γ) Έργα πρασίνου (εξειδικευµένες επιχειρήσεις) Α1
η
, Α2


η
, 1


η
  τάξη ανεξαρτήτως έδρας 
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Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν: 
21.1 Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   


α. Είναι εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην: 


Ι. 1η, 2η, 3η τάξη ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας οικοδοµικών  και 


ΙΙ. Α2
η
 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ηλεκτροµηχανολογικών και 


     ΙΙΙ. Α1
η
 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας πρασίνου  


β. Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 


Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις 


(Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσηµοι 


κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες στους καταλόγους 


αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου 


Μ.Ε.Ε.Π. 
γ. Προερχόµενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι 


αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το 


δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 
 


21.2  Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασµό µεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε)


7
 


(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης 
κατηγορίας.  


21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των 
εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Το 
ποσοστό συµµετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήµα προκύπτει από τον 
προϋπολογισµό της κατηγορίας για την οποία αυτή συµµετέχει και δεν είναι απαραίτητο να 
αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών µε ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισµού του έργου 
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δηµοπρασία, αθροίζεται στον 
προϋπολογισµό της µεγαλύτερης κατηγορίας.  


21.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στις τάξεις 1
η
 , 2


η
 , 3


η
  ανεξαρτήτως 


έδρας για έργα κατηγορίας Οικοδοµικών, µε εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στις 
τάξεις Α1


η
 σε αναβάθµιση, Α2


η
, 1


η
 ανεξαρτήτως έδρας, 2


η
 εντός Νοµού έδρας και σε ένα 


γειτονικό για την κατηγορία των Ηλεκτροµηχανολογικών έργων του Μ.Ε.Ε.Π και µε 
εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στις τάξεις Α1


η
, Α2


η
, 1


η
 
 
ανεξαρτήτως έδρας για την 


κατηγορία των έργων Πρασίνου του Μ.Ε.Ε.Π., µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 
16 του ν. 3669/08, (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 


21.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ενός κοινοπρακτικού 
σχήµατος. Γίνονται επίσης δεκτές και µεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρµογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια 
κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συµµετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων. 


 
Άρθρο 22: Επαγγελµατικά προσόντα  
 


Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που µετέχει στο διαγωνισµό, µεµονωµένα ή ως µέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελµατικά προσόντα:  


                                                           
7
  Επισηµαίνεται η πρόσφατη νοµολογία του ΣτΕ (απόφαση 505/2007 της Επ.Αναστ. ΣτΕ) κατά την οποία 
κωλύεται η συµµετοχή σε κοινοπρακτικό σχήµα επιχείρησης που δεν µπορεί να συµµετάσχει στο διαγωνισµό 
λόγω κατωτάτου ορίου.  


10
    Αν δεν υπάρχει φωτοαντίγραφο στο φάκελο εκδίδεται ένα µε επιµέλεια του Προέδρου της Επιτροπής και 
επικυρώνεται από τον ίδιο. 
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1. Να µη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειµένου περί 
αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από µια παρόµοια 
διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του Κράτους προέλευσής της. 


2.  Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), 
ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο 


διευθύνων σύµβουλος σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που 


ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της 
αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για  


     α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθµ. 
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  


     β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26
ης


 Μαϊου 1997 (21) και στο 
άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθµ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου,  


     γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  


     δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθµ. 
91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, 
ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία 
(216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία 
(398 Π.Κ.). 


Τα υπό α΄-δ΄ αδικήµατα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό του υποψηφίου σε κάθε 
περίπτωση, ενώ τα υπό ε΄-κ΄, µόνο αν σχετίζονται µε την άσκηση του επαγγέλµατος του 
εργολήπτη. 


3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 


Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία (εφόσον είναι 
ηµεδαπή ή αλλοδαπή µεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένη. 


4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύµφωνα 
µε την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα) ή 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένη. 


5. Να µην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της 
στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων (και καταλαµβάνει τη 
συγκεκριµένη δηµοπρασία). 


6. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον 
είναι εγγεγραµµένη. 


7. Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του νόµιµου ορίου. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπό 6 και 7 προϋποθέσεις ισχύουν µόνο για τις ηµεδαπές επιχειρήσεις.  


8.  Τεχνική ικανότητα. 


 Συµπληρώνεται οπωσδήποτε (µε τη µορφή εµπειρίας σε παρόµοια έργα, που εκτελέστηκαν 
εντός της τελευταίας 5ετίας) από τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις που προέρχονται 
από χώρες της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή της Σ.∆.Σ. του Π.Ο.Ε., στις οποίες δεν τηρούνται επίσηµοι 
κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, προκειµένου να ελεγχθεί ότι έχουν πράγµατι την 
τεχνική ικανότητα να εκτελέσουν το υπό ανάθεση έργο. 


 


 


Άρθρο 23: ∆ικαιολογητικά  
 


Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συµµετέχει στη δηµοπρασία, µεµονωµένα ή ως µέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα 
προσόντα του άρθρου 22, προσκοµίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 


23.1 ∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής 
 


α. Προκειµένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.Ε.Π. πρωτότυπο 


πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της 
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παρούσας. Υποβάλλεται επίσης και φωτοαντίγραφο του πτυχίου, το οποίο επικυρώνεται 


από τον Πρόεδρο της Ε.∆. και παραµένει στη διάθεση των οργάνων του διαγωνισµού για 


αποδεικτικούς λόγους (εκδίκαση ενστάσεων και προσφυγών)
10


.  


β. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόµενης από κράτος-µέλος της 


Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. του Π.Ο.Ε., 


όπου τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, επικυρωµένο από την 


αρµόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως 


ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας, συνταγµένο σύµφωνα µε το άρθρο 52 της Οδηγίας 


2004/18 (άρθρο 151 του ν. 3669/08). 


γ. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόµενης από κράτος-µέλος της 


Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. του Π.Ο.Ε., 


όπου δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση 


εγγραφής στο επαγγελµατικό µητρώο της χώρας προέλευσής της, σύµφωνα µε το άρθρο 46 


της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 145 του ν. 3669/08). 


Τα δικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής, προκειµένου να γίνουν αποδεκτά, θα 


πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ 
11


 κατά την ηµεροµηνία  παραλαβής των προσφορών. 


  
23.2 ∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής και τεχνικής καταλληλότητας  


Η εκπλήρωση των προσόντων 1 – 7 του άρθρου 22 αποδεικνύεται µε τα δικαιολογητικά των 
περιπτώσεων α έως ε της παρ. 23.2.2, που αφορούν τόσο τις µεµονωµένες επιχειρήσεις όσο 


και όλα τα µέλη των κοινοπραξιών, µε τις διακρίσεις της παρ. 23.2.1:  


23.2.1 23.2.1 Οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκοµίσουν, εφόσον 
κατέχουν, «Ενηµερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δηµοπρασίες, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
κάθε φορά υπουργική απόφαση. Η Ενηµερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση 


προσκόµισης των αντίστοιχων επιµέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου 
23.2.2, εκτός της περίπτωσης δ΄, η οποία δεν τις αφορά. Η Ενηµερότητα Πτυχίου πρέπει, επί 
ποινή αποκλεισµού, να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών. 
Στην περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενηµερότητα που αναγράφονται στην 
Ενηµερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ηµεροµηνία αυτή, προσκοµίζεται υπεύθυνη 
δήλωση (του µεµονωµένου υποψήφιου ή του µέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο 
συµµετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος κατά την ηµέρα του διαγωνισµού και 
είναι σε θέση να αποδείξει την ενηµερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί µειοδότης. Εφόσον στην 
Ενηµερότητα Πτυχίου δεν αναγράφεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του διαγωνιζοµένου 
είναι ασφαλιστικώς ενήµερα στο ΤΣΜΕ∆Ε, ο διαγωνιζόµενος προσκοµίζει επιπλέον της Ε.Π. 


ασφαλιστική ενηµερότητα εν ισχύει για τα στελέχη αυτά.   


Οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενηµερότητα Πτυχίου, 


υποχρεούνται να προσκοµίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού της 


παραγράφου δ΄.  


     Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά 
των παραγ. α΄ έως δ΄,  εκτός αν είναι εγγεγραµµένες σε επίσηµους καταλόγους 
αναγνωρισµένων εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του ν. 
3669/08, οπότε απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που 
µνηµονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής τους. 


 


23.2.2. α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22  υποβάλλεται  Υπεύθυνη ∆ήλωση που 


υπογράφεται από τον ατοµικό εργολήπτη ή τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης και 


βεβαιώνει ότι η επιχείρηση  


ι) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση
13


, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειµένου περί 


αλλοδαπού διαγωνιζόµενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από 


                                                           
11


   Υπενθυµίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 3669/08.  


13
   Σε εκκαθάριση µπορούν να τεθούν µόνο νοµικά πρόσωπα και όχι ατοµικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα από 
τους ατοµικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό. 
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µια παρόµοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του Κράτους 


προέλευσής του,  


ιι) ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν καταδικαστεί 


για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης αυτής,  


ιιι) ότι η επιχείρηση  δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της επιβλήθηκε 


ποινή που της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων (και 


καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη δηµοπρασία) και  


iv) ότι το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτελέστου 
που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρµόδια αρχή του κράτους 
εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της 
Εργ. Επιχειρ., όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε 
τη νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία, για την 
Εργ.Επ. και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει, καθώς και για κάθε έργο που 
εκτελεί (παρ. 3 άρθρου 20 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) στην Ελλάδα. 


 Οι επιχειρήσεις που είναι γραµµένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Νοµαρχιακά Μητρώα) και δεν 


κατέχουν Ενηµερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκοµίσουν Υπεύθυνη 


∆ήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα
14


 που απασχολούν µε σύµβαση 
εξαρτηµένης εργασίας είναι ασφαλισµένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς (αν δεν 
απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.∆.), ιι) τα πρόσωπα 
(ονοµαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση 


ασφάλισης στο ΤΣΜΕ∆Ε. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας πρέπει να 
προέρχονται από όλους τους ασφαλιστικούς οργανισµούς και να αφορούν την ίδια την 
επιχείρηση, ενώ ειδικότερα πρέπει να προσκοµίζεται και ασφαλιστική ενηµερότητα των 


ως άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕ∆Ε.  


γ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, 
αποδεικτικά ενηµερότητας για χρέη προς το ελληνικό δηµόσιο, τόσο µεµονωµένα όσο και για 
τις Κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) Σε 
περίπτωση που η Εργ. Επ. δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρµόδια 
ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό 
φορολογικής ενηµερότητας αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της. 


 Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β΄ και γ΄ έγγραφα ή πιστοποιητικά, µπορεί 
να αντικατασταθούν µε ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι µηνών που προηγούνται 
της ηµεροµηνίας δηµοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση. Αν 


διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη 


πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόµενου είναι απαράδεκτη. 


δ.  Για τις εργολ. επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσµένων έργων κατά 
την τελευταία πενταετία, συνοδευόµενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, από τα 
οποία στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόµοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα µε το 
δηµοπρατούµενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο 
εκτέλεσης των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης 
και αν περατώθηκαν κανονικά. 


                                                                                                                                                                                             


 


14
 Χωρίς ονοµαστική αναφορά στα πρόσωπα.  
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ε. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονοµικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελµατικές 
εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραµµένες σε τέτοιες οργανώσεις.  


 
  


23.2.3   Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ. 23.2.2 πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ 


κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν 
την έκδοσή τους δεν  προβλέπεται χρόνος (µεγαλύτερος ή µικρότερος του εξαµήνου) ισχύος 
των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι 
µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας παραλαβής των προσφορών.  
Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκοµίζονται για 
αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία εντός του τελευταίου 


µηνός πριν τη δηµοπράτηση.  


Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται α) οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις σε πρωτότυπο β) τα λοιπά 
δικαιολογητικά σε πρωτότυπο ή (κατ’ επιλογή του διαγωνιζόµενου) σε νόµιµα επικυρωµένα 
φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/99 όπως ισχύει). 
Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή (µαζί µε τα φωτοαντίγραφα µέσα στο 
φάκελο δικαιολογητικών) υπεύθυνης δήλωσης του νόµιµου εκπροσώπου της διαγωνιζόµενης 
επιχείρησης περί του ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου.  
Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα τα 
δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια. 
Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) θεωρούνται 
πρωτότυπα. Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας των ελληνικών αρχών (όταν 
προσκοµίζεται ιδιαίτερα και δεν καλύπτεται από την ενηµερότητα πτυχίου) υποβάλλεται σε 
πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρηµένο από αρµόδιο υπάλληλο της αρχής που διεξάγει το 
διαγωνισµό. Το θεωρηµένο φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος όπως και το πρωτότυπο 
(απόφ. Υπουργού Οικονοµικών 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999, Φ.Ε.Κ. 2134 
Β΄, όπως ισχύει). Αποδεικτικά φορολογικής ενηµερότητας  από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο 
του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών γίνονται δεκτά ως ακριβή φωτοαντίγραφα. 
Επισηµαίνεται ότι τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα των 
δικαιολογητικών των διαγωνιζόµενων κατά ή µετά το διαγωνισµό. Όλα τα δικαιολογητικά 
πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών και να είναι ήδη επικυρωµένα µε 
νόµιµο τρόπο, κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραµένουν στο φάκελο και 
δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόµενους.  
 
Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος υπέβαλε ψευδή δήλωση 
κατά την παροχή σηµαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισµό, 
αποκλείεται. 
 


23.2.4   Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών 


συµµετοχής κατά την παρ. 4.2 της παρούσας, ο ανάδοχος προσκοµίζει τα ακόλουθα 


δικαιολογητικά, προκειµένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων µε την υπεύθυνη 


δήλωση της παρ. 23.2.2.α): 


α)  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής 


ή της χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, 


εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.  


Για την Ελλάδα τα πιστοποιητικά που αφορούν την πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση 


εκδίδονται από το πρωτοδικείο, ενώ αυτό που αφορά τη θέση σε εκκαθάριση από την 


αρµόδια Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή το Υπουργείο Ανάπτυξης όταν πρόκειται για ανώνυµη 


εταιρεία και το πρωτοδικείο της έδρας στις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων (Ο.Ε., 
Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.). Πιστοποιητικά περί µη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκοµίζονται από τις 


ατοµικές εργοληπτικές επιχειρήσεις.  


β.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ανάλογο έγγραφο ∆ικαστικής Αρχής της χώρας 


προέλευσης, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων 


(Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο 
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σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε 


κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. 


Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη 


βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συµβολαιογράφου, περί των αδικηµάτων που αφορούν 


οι καταδίκες που είναι γραµµένες στο µητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι 


κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκηµα που θα µπορούσε να προκαλέσει αποκλεισµό του 
διαγωνιζοµένου, προσκοµίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειµένου να διαπιστωθεί αν 


το αδίκηµα αφορά την άσκηση του επαγγέλµατος του διαγωνιζόµενου. Η ένορκη βεβαίωση 


διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόµενο του ποινικού µητρώου.  


   


γ) Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων, συνοδευόµενη 
από: (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρµοδίων 
υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο µέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε 
κοινοπραξία και εκδίδονται στο εξάµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του 
έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε)
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23.3 ∆ικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας 


 
 Συµπληρώνεται οπωσδήποτε (µε τη µορφή εµπειρίας σε παρόµοια έργα, που 
εκτελέστηκαν εντός της τελευταίας 5ετίας) από τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις που 
προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή της Σ.∆.Σ. του Π.Ο.Ε., στις οποίες δεν 
τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, προκειµένου να ελεγχθεί ότι 
έχουν πράγµατι την τεχνική ικανότητα να εκτελέσουν το υπό ανάθεση έργο. Σύµφωνα µε το 
άρθρο 147 του Ν. 3669/08, οι ως άνω διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν: 
α) κατάλογο των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούµενη πενταετία, 
συνοδευόµενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σηµαντικότερων εργασιών. Τα 
πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν το ποσό, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών και 
προσδιορίζουν εάν πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και εάν 
περατώθηκαν κανονικά. Η αρµόδια αρχή µπορεί να διαβιβάζει τα πιστοποιητικά αυτά 
απευθείας στην αναθέτουσα αρχή,  


β) αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας 
στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της 
ποιότητας και εκείνων που θα έχει στη διάθεσή του ο εργολήπτης για την εκτέλεση του έργου,  


γ) αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελµατικών προσόντων του εργολήπτη ή και των 
διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, ιδίως δε του ή των υπευθύνων για την εκτέλεση των 
εργασιών. 


Σε περίπτωση κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο µίας 
τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 


 


Άρθρο 24 : Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς 
 
 Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, επί ποινή 


αποκλεισµού, φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής και σφραγισµένο φάκελο 


Οικονοµικής Προσφοράς, σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 
 


24.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισµού όλα τα 
δικαιολογητικά (και µε τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης 


επί ποινή αποκλεισµού):  


1. Τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής του άρθρου 15 της παρούσας. 


2.   Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί νόµιµο 
εκπρόσωπο της επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του καταστατικού 
δικαίωµα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισµό. 
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   Μεταβολές στο ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενηµερότητας Πτυχίου (για το χρόνο που αυτή 
χορηγήθηκε) εκτός της περίπτωσης υπέρβασης του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π. ανεκτέλεστου εργολαβικών 
συµβάσεων.  
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Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και η Προϊσταµένη Αρχή, διατηρούν το δικαίωµα 
αµφισβήτησης της νοµιµοποίησης και µπορούν, κατά τον επανέλεγχο των 
δικαιολογητικών πριν από τη σύναψη της σύµβασης (άρθρο 26 παρ. 2 Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) 


να ζητήσουν οποιοδήποτε έγγραφο θεωρούν αναγκαίο για την απόδειξή της (όπως π.χ. 
το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης µε τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου 
και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.).  


Υπεύθυνη ∆ήλωση δεν προσκοµίζεται σε περίπτωση ατοµικών εργ/κών επιχειρήσεων. 


Η εκπροσώπηση της εργ.επιχ/σης τεκµαίρεται, εφόσον δεν αµφισβητήσει µέχρι την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας (κατά την παρ. 4.2 α΄ της παρούσας) την εκπροσώπησή 
της από το πρόσωπο που υπέγραψε την προσφορά της.   


Όταν οι διαγωνιζόµενοι προσκοµίζουν Ενηµερότητα Πτυχίου, η νοµιµοποίηση θεωρείται 
αποδεδειγµένη. Αν ο νόµιµος εκπρόσωπος είναι άλλο πρόσωπο από τον αναφερόµενο 
στην Ε.Π. προσκοµίζονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αλλαγή.  


3. Σε περίπτωση διαγωνιζόµενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή και ιδιωτικό 


συµφωνητικό υπογεγραµµένα από τους νοµίµους εκπροσώπους των µελών, για τη 
σύσταση της Κοινοπραξίας. ∆ηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συµµετοχής των 
κοινοπρακτούντων µελών (εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα 
ποσοστά συµµετοχής σε κοινοπραξία).           


4.  Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) 
νοµιµοποίηση του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για 
λογαριασµό της εργοληπτικής επιχείρησης, όπως ορίζεται στην παρ. 3.3 της παρούσας 


∆ιακήρυξης.  


 Τέτοια στοιχεία δεν προσκοµίζονται αν η νοµιµοποίηση προκύπτει από την Ενηµερότητα 
Πτυχίου, ή αν η προσφορά υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση. 


5. Τα απαιτούµενα 31 µηχανόσηµα του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή πρωτότυπο ισόποσο γραµµάτιο 
είσπραξης αγοράς ενσήµων Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. (επ΄ ονόµατι του διαγωνιζοµένου). 
Μηχανόσηµα που περιλαµβάνονται στον κλειστό φάκελο της οικονοµικής προσφοράς 
γίνονται αποδεκτά.    


 


 


24.2 Ο σφραγισµένος φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς» περιέχει συµπληρωµένο το έντυπο 


Οικονοµικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. 
 


Το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισµού, από το νόµιµο 
εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες 
µονογράφονται από τον ίδιο (µονογραφές που τυχόν λείπουν συµπληρώνονται µετά το 
άνοιγµα των προσφορών. Ακόµα κι αν αρνηθεί να τα µονογράψει ο διαγωνιζόµενος, τα 
µονογράφει η Ε.∆. – άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Επίσης, εφόσον λείπουν, 
συµπληρώνονται από τον προσφέροντα µετά το άνοιγµα των προσφορών τα ονοµατεπώνυµα 
των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις αυτές 
δε θεωρούνται λόγος αποκλεισµού από τη δηµοπρασία.   
 
Επισηµαίνονται σχετικά µε την οικονοµική προσφορά τα εξής:  
Α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζοµένων να συµπληρώσουν το Έντυπο Οικονοµικής 
Προσφοράς. Αποκλείονται διαγωνιζόµενοι που δεν συµπληρώνουν ουσιώδες µέρος των 
στοιχείων της προσφοράς τους.  
Β. Αποκλείονται από το διαγωνισµό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα 


επιµέρους ποσοστό έκπτωσης οµάδας εργασιών του εντύπου της οικονοµικής προσφοράς.   
Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης 
αριθµητικής.  


∆. Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της 
οικονοµικής προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισµό), β) διαφορές µεταξύ της 
ολόγραφης και της αριθµητικής τιµής ή γ) λογιστικά σφάλµατα στα αθροίσµατα, τα γινόµενα 
ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού διορθώνει τα σφάλµατα και αναγράφει 
την ορθή οικονοµική προσφορά.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 


 


 


Άρθρο 25: ∆ιάφορες ρυθµίσεις  
 


25.1  Η έγκριση κατασκευής του δηµοπρατούµενου έργου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, 
αποφασίστηκε µε την αριθµ. ………………………………………. Απόφαση. 


 
 
25.3         Ο Κύριος του Έργου µπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύµβουλο. 


Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του 
Τεχνικού Συµβούλου που πηγάζουν από τη συµβατική σχέση της Υπηρεσίας µε αυτόν. 


 
 


 


………………………………………… 


(Τόπος – Ηµεροµηνία)  


 
 


ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 


 


Η Συντάξασα 


 


 


Κλ. Αρβανιτίδου 


 


 


  


Η Τµηµατάρχης 


 


 


Σµ. Θεοδωρίδου 


 


 


ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 


Με την αριθµό πρωτ. ……………………………………………… απόφαση 


 


 


Ο ∆ιευθυντής 


 


 


Κ. Μπελιµπασάκης 


 
 
 


Ο ∆ήµαρχος 


 


 


ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΦΑΣΕΙΣ


5. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Το παρόν ΣΑΥ συντάχθηκε σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 305/1996 «Ελάχιστες 
προδιαγραφές για ασφάλεια και υγεία που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά 
εργοτάξια σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.», ΦΕΚ 212Α, 29/8/1996 και αποσκοπεί στην 
πρόληψη των κινδύνων κατά την κατασκευή του έργου.


Οι προβλέψεις του παρόντος ΣΑΥ στηρίζονται:
Στην Ελληνική Νοµοθεσία (Νοµοθετήµατα που αφορούν στην Υγιεινή και Ασφάλεια των 
εργαζοµένων γενικά, αλλά και Νοµοθετήµατα που αφορούν στην Ασφάλεια για τα τεχνικά έργα και 
τις εργασίες που εκτελούνται σε αυτά).
Σε προδιαγραφές εξοπλισµού που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση του έργου.
Σε προδιαγραφές υλικών που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο.
Στην καλή πρακτική, σύµφωνα µε τους κανόνες των διεθνών προτύπων, της εµπειρίας και τέχνης.


Με βάση την ισχύουσα αναθεώρηση του ΣΑΥ κατά τη διάρκεια του έργου, ο Συντονιστής 
Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου πρέπει να ενηµερώσει τους επικεφαλής των συνεργείων, 
ώστε οι τελευταίοι να µεριµνήσουν για την εφαρµογή των προβλέψεων του ΣΑΥ από τα συνεργεία 
τους.


Σηµειώνεται ότι η εφαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των 
εργαζοµένων ελέγχεται από το αρµόδιο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου.


ΠΡΟΣΟΧΗ


Το παρόν ΣΑΥ σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νοµοθεσία.







ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Πολιτική και δέσµευση της εταιρείας µας είναι η επίτευξη και διατήρηση ασφαλών συνθηκών 
εργασίας σε όλες τις δραστηριότητές της. 


Για να υλοποιήσουµε την πολιτική µας προσπαθούµε να:


• αναγνωρίζουµε και προλαµβάνουµε όλους τους κινδύνους που προέρχονται από 
τις εργασίες στα πλαίσια των δραστηριοτήτων µας,


• συνεργαζόµαστε µε το προσωπικό µας για θέµατα ασφάλειας,


• παρέχουµε και διατηρούµε τον εξοπλισµό µας ασφαλή,


• διασφαλίζουµε τον ασφαλή χειρισµό των υλικών,


• ενηµερώνουµε, εκπαιδεύουµε και επιβλέπουµε το προσωπικό µας,


• διασφαλίζουµε ότι το προσωπικό µας είναι κατάλληλο για την εργασία που εκτελεί,


• αναθεωρούµε τα αναποτελεσµατικά µέτρα ασφάλειας,


ώστε να προλαµβάνουµε τα εργατικά ατυχήµατα και ασθένειες και να διατηρούµε ασφαλείς 
συνθήκες εργασίας για το προσωπικό µας.


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


Για την Εταιρεία Ηµεροµηνία







1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


ΕΡΓΟ


ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΟΥ∆Η


ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ


ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ


ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ


ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΑΣ


ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Κλ. Αρβανιτίδου
Πολιτικός Μηχανικός


Σµ. Θεοδωρίδου
Προϊσταµένη Τµήµατος Μελετών


Κ. Μπελιµπασάκης
Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων


ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ


Ο συντονιστής ασφαλείας κατά την εκπόνηση της µελέτης


Ο ανάδοχος


Ο συντονιστής ασφαλείας κατά την εκτέλεση τού έργου


ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΚΕΠΕΚ


ΚΕΠΕΚ  Μακεδονίας - Θράκης / ΤΤΥΕ: Θεσσαλονίκης / Εδρα: Θεσσαλονίκη







2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ


Η τεχνική περιγραφή που ακολουθεί είναι σύντοµη και παρατίθεται για την ευκολότερη καταννόηση 
του έργου από τον αναγνώστη του ΣΑΥ. Η τεχνική περιγραφή δεν υποκαθιστά και δεν υπερισχύει 
της τεχνικής περιγραφής κάθε επιµέρους µελέτης του έργου. 


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. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ


3.1  ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.


∆εν εντοπίστηκαν δίκτυα ΟΚΩ στην περιοχή του έργου.







3.2  ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ  -  ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ


Περίφραξη
Ο χώρος εκτέλεσης των εργασιών πρέπει να είναι περιφραγµένος, ώστε να αποκλείεται η 
πρόσβαση σε µη έχοντες εργασία.


Για την περίφραξη των µετώπων θα γίνει τοποθέτηση φραγµάτων ελαφρού τύπου (πχ 
προκατασκευασµένα από πλαστικό). Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτηση πλαστικού 
πλέγµατος έντονου χρώµατος.


Έλεγχος στην είσοδο - έξοδο


Τα συνεργεία θα ελέγχονται µε ευθύνη των επικεφαλής τους, κατά την είσοδο και αποχώρηση από 
τα µέτωπα.







3.3  ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ


Αποδυτήρια και ιµατιοφυλάκια
Στη διάθεση των εργαζοµένων πρέπει να τίθενται επαρκείς χώροι για να αλλάζουν ρουχισµό. Οι 
χώροι αυτοί πρέπει να είναι εξοπλισµένοι µε ιµατιοφυλάκια και καθίσµατα.


Ντους και νιπτήρες
Κοντά στα αποδυτήρια πρέπει να υπάρχουν νιπτήρες µε τρεχούµενο νερό. Στους νιπτήρες 
συνιστάται να υπάρχουν σαπούνια. Εφόσον επιβάλλεται για λόγους υγιεινής πρέπει να 
εγκατασταθούν ντους µε ζεστό και κρύο νερό (συνιστάται η εγκατάσταση ενός ντους ανά 10 
εργαζόµενους).


Αποχωρητήρια
Οι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν στη διάθεση τους επαρκή αριθµό αποχωρητηρίων, τα οποία θα 
βρίσκονται κοντά στις θέσεις εργασίας, στους χώρους ανάπαυσης και στα αποδυτήρια (συνιστάται 
ένα WC ανά 40 εργαζόµενους, εφόσον ο αριθµός των εργαζοµένων δεν υπερβαίνει τους 200, ενώ 
ένα WC ανά 50 εργαζόµενους, εφόσον ο αριθµός των εργαζοµένων υπερβαίνει τους 200).


Χώροι εστίασης - ανάπαυσης
Στο εργοτάξιο πρέπει να προβλεφθούν χώροι εστίασης και ανάπαυσης του προσωπικού. Οι 
συγκεκριµένοι χώροι πρέπει να διαθέτουν επαρκή αριθµό καθισµάτων και χώρο διατήρησης 
φαγητού (υποχρεωτικά εφόσον ο αριθµός εργαζοµένων υπερβαίνει τους 70).


Χώρος παροχής πρώτων βοηθειών - φαρµακείο
Ο χώρος παροχής πρώτων βοηθειών - φαρµακείο πρέπει να είναι κοντά στο χώρο εργασίας. 
Επίσης πρέπει να είναι προσπελάσιµος µε φορείο. Ο χώρος πρέπει να επισηµανθεί µε πινακίδες, 
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 105/1995. Ο χώρος παροχής πρώτων βοηθειών συνιστάται 
να εποπτεύεται από το γιατρό εργασίας του Αναδόχου.


Αποκοµιδή απορριµµάτων
Σε διάφορες θέσεις του εργοταξίου πρέπει να τοποθετηθούν κάδοι απορριµµάτων. Συνιστάται η 
τοποθέτηση κάδων σε αποχωρητήρια, χώρους εστίασης, αποδυτήρια και κοντά στους χώρους 
εργασίας.


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.







4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΦΑΣΕΙΣ


Σύµφωνα µε το Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης έργου προκύπτουν οι φάσεις εργασιών που 
καταγράφονται παρακάτω. Σηµειώνεται ότι η ανάλυση εργασιών σε φάσεις δεν είναι δεσµευτική 
και περιοριστική για τον Ανάδοχο. Επίσης η παρούσα ανάλυση δεν υποκαθιστά και δεν υπερισχύει 
του χρονοδιαγράµµατος του έργου.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να επιβεβαιώσει την παρούσα 
ανάλυση εργασιών σε φάσεις. Εφόσον προχωρήσει σε αναθεώρηση της ανάλυσης συνιστάται να 
γίνει αναπροσαρµογή των Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας που ακολουθούν. 


Χωµατουργικά, καθαιρέσεις


ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-


ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ-


ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΑΦΡΩΝ-


ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ-


∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ-


Σκυροδέµατα


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ-


Οικοδοµικές εργασίες


ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-


ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-


ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ-


ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-


ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-


ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ-


Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ-


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΧΑΡΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ-


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ-


Εργασίες πρασίνου


ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-







5. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Με βάση την ανάλυση εργασιών σε φάσεις που προηγήθηκε παρατίθενται οι Οδηγίες Ασφαλούς 
Εργασίας για τα επιµέρους συνεργεία που αναµένεται να δραστηριοποιηθούν στο εργοτάξιο.


Κάθε Οδηγία Ασφαλούς Εργασίας περιέχει:


• Ανάλυση της εργασίας σε επιµέρους


• Προσδιορισµό των κινδύνων που σχετίζονται µε τις επιµέρους εργασίες και 
ενδεικτική αξιολόγηση της επικινδυνότητας τους


• Περιγραφή των προτεινόµενων µέτρων προστασίας για την αντιµετώπιση των 
κινδύνων


• Αναφορά των απαραίτητων Μέσων Ατοµικής Προστασίας που πρέπει να 
χρησιµοποιούνται από το προσωπικό που εκτίθεται στους προσδιορισθέντες 
κινδύνους.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να αναπροσαρµόσει τα 
περιεχόµενα των Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας, σύµφωνα µε τα δεδοµένα της κατασκευής. Με 
βάση τα περιεχόµενα κάθε Οδηγίας Ασφαλούς Εργασίας πρέπει να ενηµερώσει τους επικεφαλής 
των αντίστοιχων συνεργείων, ώστε τελευταίοι να µεριµνήσουν για την εφαρµογή των προβλέψεων 
του ΣΑΥ από τα συνεργεία τους.


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 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).


ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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 ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ: Πρέπει να ληφθούν άµεσα µέτρα για την εξάλειψη ή τον 
έλεγχο του κινδύνου


2=ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ: Είναι απαραίτητος ο προγραµµατισµός και η λήψη µέτρων 
πρόληψης


1=ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑ: Γενικώς αποδεκτή επικινδυνότητα, εφόσον ληφθούν 
ορισµένα µέτρα ελέγχου


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







Χωµατουργικά, καθαιρέσειςΦΑΣΗ : 


ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣΕΡΓΑΣΙΑ :


Έλεγχος και προετοιµασία χώρου
∆ιενέργεια καθαιρέσεων
Συλλογή προϊόντων καθαιρέσεων


Ανάλυση εργασίας :


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


3Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση εργαζόµενου από ύψος


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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


1Μέτρα


Περίφραξη των περάτων πλακών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και
σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


2


Περίφραξη των περάτων πλακών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981,
Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


5


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, Π∆
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) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


9


Περίφραξη των κενών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981)10


Κάλυψη των οριζοντίων κενών µε υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που αναµένεται
να δεχτεί (Π∆ 1073/1981)


11


Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (Π∆ 1073/1981)12


Χρήση συστήµατος ατοµικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆
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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


15


Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν
αντισταθµιστικά µέτρα (Π∆ 1073/1981)


16


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


3Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση εργαζόµενου από σκαλωσιά


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)1Μέτρα


Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (Π∆
1073/1981)


2


Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 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 (Π∆ 778/1980)


4


∆ιαµόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωµάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής
προστασίας) πρέπει να περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να µην διακόπτονται (Π∆
778/1980)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


3Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση εργαζόµενου από σκάλα


Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)1Μέτρα


Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός έλεγχος) (Π∆
22/1933, Π∆ 17/1978)


2


Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συµπαγές δάπεδο (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση µεταλλικών σκαλών µε χωνευτά σκαλοπάτια (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)4


Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)5


Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 µ από το επιθυµητό δάπεδο εργασίας, ώστε να διευκολύνεται
η κάθοδος από αυτές (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)


6







ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  (συνέχεια)


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση αντικειµένων από ύψος


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών,
κλιµακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980)


1Μέτρα


Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώµατα ή προστασία αυτών µε
πλέγµα (Π∆ 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 (Π∆ 778/1980)


3


Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώµατος στην εξωτερική πλευρά του ικριώµατος για τη συγκράτηση
υλικών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


4


Αποφυγή παραµονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (Π∆ 1073/1981)5


Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε ύψος
(Π∆ 1073/1981)


6


Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (Π∆ 1073/1981, Π∆
105/1995)


7


Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης8


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


3Βαθµός επικινδυνότητας :


Καταπλάκωση από υλικά


Η διαδικασία κατεδάφισης πρέπει να συντονίζεται από υπεύθυνο µηχανικό (Π∆ 1073/1981)1Μέτρα


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 (Π∆
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 (Π∆ 1073/1981)


3


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να διενεργήσει επιτόπου αυτοψία µε τον µελετητή, τον ιδιοκτήτη και
τον εργοδηγό (Π∆ 1073/1981)


4


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να ενηµερώσει τον εργοδηγό για τη µελέτη και τις επιτόπου συνθήκες
(Π∆ 1073/1981)


5


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να ελέγξει αν ο εξοπλισµός και η στελέχωση του συνεργείου επαρκούν
για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας (Π∆ 1073/1981)


6


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να επιβλέπει όλη τη διαδικασία για την αντιµετώπιση έκτακτων
καταστάσεων (Π∆ 1073/1981)


7


Το διαθέσιµο προσωπικό είναι εξειδικευµένο στις εργασίες κατεδαφίσεων (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981)


9


Ο αριθµός των εργαζοµένων που επιβλέπεται από κάθε επικεφαλής δεν ξεπερνάει τα 10 άτοµα (Π∆
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 (Π∆ 1073/1981)


11


Έχουν διακοπεί ή µεταφερθεί όλες οι παροχές (Π∆ 1073/1981)12


Έχουν επισηµανθεί και καλυφθεί όλα τα κατακόρυφα κενά (Π∆ 1073/1981)13


Έχουν αποµακρυνθεί τα δοχεία – δεξαµενές που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνα υλικά (Π∆
1073/1981)


14


Στο χώρο προς κατεδάφιση βρίσκονται οι απολύτως απαραίτητοι εργαζόµενοι (Π∆ 1073/1981)15


Υπάρχει επικοινωνία µε τα συνεργεία κατεδάφισης (Π∆ 1073/1981)16


∆εν υπερφορτώνονται τα δάπεδα µε υλικά κατεδάφισης και µηχανήµατα - εξοπλισµό (Π∆ 1073/1981)17


Λαµβάνονται µέτρα προστασίας των γειτονικών κατασκευών (Π∆ 1073/1981)18


Οι εργαζόµενοι που υλοποιούν την κατεδάφιση πρέπει να χρησιµοποιούν τα προβλεπόµενα από τον
κατασκευαστή Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 396/1994)


19


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα


Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)1Μέτρα


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981)3







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα  (συνέχεια)


2


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  (συνέχεια)


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος,
οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)


4


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Ηλεκτροπληξία


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)


1Μέτρα


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 (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


4


Η κατάσταση του εξοπλισµού να είναι άριστη. Φθαρµένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και πρίζες
πρέπει να αντικαθίστανται άµεσα (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Πυρκαγιά


Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π∆ 1073/1981)1Μέτρα


Αποφυγή εκτέλεσης "θερµών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά
σε εύφλεκτα υλικά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (Π∆ 1073/1981)3


Αποψήλωση θάµνων και χαµηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς µήνες4


Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρµανση) (Π∆ 1073/1981)5


Απαγόρευση καπνίσµατος και γυµνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


7


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) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


8


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Θόρυβος


Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991)1Μέτρα


Αποµόνωση των πηγών θορύβου µε χωρίσµατα (Π∆ 85/1991)2


Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυµπιεστή) µακριά από άλλα συνεργεία (Π∆ 85/1991)3


Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆
85/1991, Π∆ 395/1994)


4


Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994)5


Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991)6


Περιορισµός της έκθεσης σε θόρυβο µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου
εργασίας, εναλλαγή εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (Π∆ 85/1991)


7


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981)


8


Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994)9


Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας10


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί


Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό
(Π∆ 397/1994)


1Μέτρα







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί  (συνέχεια)


1


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  (συνέχεια)


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του
φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994)


2


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική
προσπάθεια (στροφή κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 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) (Π∆ 397/1994)


4


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της
εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 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 (Π∆ 397/1994)


6


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


7


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Γλίστριµα - παραπάτηµα


∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1Μέτρα


∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981)2


Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981)


4


Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆
1073/1981)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


∆ονήσεις


Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)1Μέτρα


Συντήρηση των συστηµάτων αναρτήσεων φορτηγών και µηχανηµάτων (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)2


Επιλογή εργαλείων µε διατάξεις απορρόφησης ενέργειας (Π∆ 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 (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


5


Χρήση ΜΑΠ (γάντια) (Π∆ 396/1994)6


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Σκόνη


∆ιαβροχή µε λάστιχο (Π∆ 1073/1981)1Μέτρα


∆ιαβροχή µε υδροφόρα (Π∆ 1073/1981)2


Χρήση συλλεκτηρίων αγωγών για τη ρίψη υλικών (Π∆ 1073/1981)3


Χρήση συλλεκτηρίων πετασµάτων για τη ρίψη υλικών (Π∆ 1073/1981)4


Χρήση κάδων για τη συλλογή µπαζών και αχρήστων υλικών (Π∆ 1073/1981)5


Τοποθέτηση λινάτσας στο ικρίωµα (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)6


∆ιεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισµα) σε εξωτερικούς χώρους7


∆ιεξαγωγή 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


Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (µάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρµα) (Π∆ 396/1994)10


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


3Βαθµός επικινδυνότητας :


Σκόνη αµιάντου


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 (Π∆
212/2006, Π∆ 17/1996)


1Μέτρα







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Σκόνη αµιάντου  (συνέχεια)


3


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  (συνέχεια)


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 (Π∆ 212/2006)


2


Καθ’ όλη τη διάρκεια εργασιών πρέπει να διενεργούνται µετρήσεις αµιάντου (Π∆ 212/2006)3


Ο χώρος εργασίας πρέπει να επισηµανθεί µε πινακίδες για την ενηµέρωση ύπαρξης σκόνης αµιάντου
(Π∆ 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 (Π∆ 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 (Π∆
212/2006)


6


Το προσωπικό πρέπει να εφοδιαστεί και να χρησιµοποιεί τα απαραίτητα ΜΑΠ (µάσκα πλήρους
προσώπου µε αναπνευστική συσκευή, γάντια, φόρµα) (Π∆ 212/2006, Π∆ 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 (Π∆
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 (Π∆ 212/2006)


9


Ο γιατρός εργασίας της επιχείρησης πρέπει να εξετάζει την κατάσταση της υγείας του προσωπικού
που εκτίθεται σε σκόνη αµιάντου (Π∆ 212/2006, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


10


Γυαλιά ΕΝ 166(Β)1Μ.Α.Π.


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


Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)6


ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣΕΡΓΑΣΙΑ :


Πρόσβαση µηχανηµάτων στο χώρο
Εκσκαφές
Αποµάκρυνση προϊόντων εκσκαφών µε οχήµατα


Ανάλυση εργασίας :


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


3Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση εργαζόµενου από πρανές


Περίφραξη των πρανών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το πάτηµα, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και
σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981)


1Μέτρα


Περίφραξη των πρανών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το πάτηµα και σοβατεπί
ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981)


2


Περίφραξη των πρανών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981)3


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση αντικειµένων από πρανή


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών στα άκρα των πρανών (Π∆ 778/1980)1Μέτρα


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


3Βαθµός επικινδυνότητας :


Καταπτώσεις - καθιζήσεις


Πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής πρέπει να διερευνηθεί, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους
φορείς, η τυχόν ύπαρξη και θέση υπογείων δικτύων. Η ακριβής θέση των δικτύων πρέπει να
επιβεβαιωθεί µε επιτόπου ερευνητικές τοµές (Π∆ 1073/1981)


1Μέτρα


Πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής πρέπει να µελετηθεί η ανάγκη αντιστήριξης των πρανών της
εκσκαφής (υπόγειος ορίζοντας, παλαιότερες εκσκαφές στο χώρο, σύσταση εδαφικών υλικών) καθώς
και των παρακείµενων κατασκευών. Τα απαιτούµενα µέτρα αντιστήριξης πρέπει να µελετούνται από
αρµόδιο µηχανικό. (Π∆ 1073/1981)


2


Κατά τις εκσκαφές πρέπει να αφαιρούνται προεξέχοντα τµήµατα βράχων, λίθων ή χωµάτων, τα οποία
ενδέχεται να καταπέσουν αργότερα (Π∆ 1073/1981)


3







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Καταπτώσεις - καθιζήσεις  (συνέχεια)


3


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ  (συνέχεια)


Τα υπόγεια ύδατα πρέπει να αντλούνται συνεχώς. Τα νερά πρέπει να διοχετεύονται σε στόµια
υπονόµων, εφόσον είναι εφικτό (Π∆ 1073/1981)


4


Προσωρινή αποθήκευση προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνεται σε θέσεις εκτός του εύρους
κατάκλισης του πιθανού πρίσµατος ολίσθησης. Τα προϊόντα εκσκαφής δεν πρέπει να αποθηκεύονται
σε κοινόχρηστους χώρους. Επίσης κοντά στα πρανή δεν πρέπει να αποθηκεύονται υλικά και εργαλεία
(Π∆ 1073/1981)


5


Οι χειριστές των µηχανηµάτων πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από πρανή και υφιστάµενες
κατασκευές - εξοπλισµό, δίκτυα. Ο χειρισµός των µηχανηµάτων πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή
(Π∆ 1073/1981)


6


Οι εργασίες εντός της εκσκαφής πρέπει να ξεκινούν µετά τη βεβαίωση του αρµόδιου εργολάβου ότι δεν
υπάρχει κίνδυνος (Π∆ 1073/1981)


7


Εφόσον διαµορφωθεί προσωρινή πρόσβαση για τα φορτηγά αυτοκίνητα, αυτή πρέπει να διαθέτει
πλάτος τουλάχιστον 3 µ και µέγιστη κλίση 25% (Π∆ 1073/1981)


8


Εφόσον κατασκευαστούν κλιµακοστάσια, αυτά πρέπει να διαθέτουν σκαλοπάτια µέγιστου ύψους 25
cm. Επίσης πρέπει να προεξέχουν κατά 1 µ από το χείλος της εκσκαφής. Σηµειώνεται ότι ανεµόσκαλες
επιτρέπονται σε εκσκαφές βάθους µικρότερου των 10 µ, µόνο εφόσον προσδένονται και στα δυο άκρα
τους. Οι σκάλες πρέπει να διαθέτουν σε όλο το µήκος τους κουπαστή σε ύψος 1 µ, και ενδιάµεση
ράβδο σε ύψος 0,50 µ από το ύψος του σκαλοπατιού και σοβατεπί ύψος 15 cm. Για τις ανεµόσκαλες
συνιστάται η τοποθέτηση προστατευτικού κλωβού ακτίνας 0,75 µ (Π∆ 1073/1981)


9


Τα πρανή των εκσκαφών και οι αντιστηρίξεις πρέπει να επιθεωρούνται από αρµόδιο πρόσωπο σε
καθηµερινή βάση, εφόσον το βάθος της εκσκαφής υπερβαίνει το 1,50 µ. Οι παρατηρήσεις των
παραπάνω ελέγχων πρέπει να καταγράφονται στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου (Π∆
1073/1981, Ν 1396/1983)


10


Λεπτοµερής εξέταση της εκσκαφής διενεργείται από τον αρµόδιο µηχανικό µετά από ζηµιές ή
καταπτώσεις πρανών, µετά τη διακοπή εργασιών λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών (πχ θεοµηνία,
παγετός), ανεξαρτήτως των παραπάνω, µια φορά εβδοµαδιαίως. Οι παρατηρήσεις των παραπάνω
ελέγχων πρέπει να καταγράφονται στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου (Π∆ 1073/1981, Ν
1396/1983)


11


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Σύγκρουση µε µηχάνηµα


Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι µη έχοντες εργασία πρέπει να αποµακρύνονται
από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (Π∆ 1073/1981)


1Μέτρα


Οι εργαζόµενοι να µην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης δεν
πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (Π∆ 1073/1981)


2


Ο χειρισµός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. Επίσης
επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για συγκεκριµένες
ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Οµάδας και Κατηγορίας (Π∆
31/1990, Π∆ 1073/1981)


3


Οι εργαζόµενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό
ρουχισµό (Π∆ 396/1994)


4


Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και να φέρουν την ένδειξη
«CE» (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000)


5


Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται µε ενηµερωµένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (στην
Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισµός τους πρέπει να είναι σύµφωνος µε τις προβλέψεις του εγχειριδίου και
της Νοµοθεσίας (ακόµη και κατά την ακινητοποίηση τους) (Π∆ 395/1994, Π∆ 1073/1981)


6


Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρµόδιο πρόσωπο (σύµφωνα µε το Β∆4/1951). Οι
διατάξεις ασφαλείας (πχ κουµπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήµα οπισθοπορείας) καθώς τα
συστήµατα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να λειτουργούν κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να
βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταµπλό χειρισµού πρέπει να λειτουργούν, όπως
επίσης και η οι διατάξεις σήµανσης (φώτα, φάρος) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆
304/2000)


7


Τα ΜΕ καθώς και τα κινούµενα µέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση τους.
Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την επαναλειτουργία
κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (Π∆ 1073/1981)


8


Οι χειριστές να µην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούµενα µέτρα εξασφάλισης τους
(Π∆ 1073/1981)


9


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα


Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)1Μέτρα


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981)3







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα  (συνέχεια)


2


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ  (συνέχεια)


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος,
οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)


4


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Τροχαίο


Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές
και οι άµεσα ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003)


1Μέτρα


Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, ώστε
να διευθετηθεί το θέµα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδροµή της
τροχαίας για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003)


2


Η σήµανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική
µελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήµατα) (ΥΑ 503/2003)


3


Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών,
αποτρέποντας τους µη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η
είσοδος οχηµάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003)


4


Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003)5


Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994)6


Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωµα εκτός του εργοταξιακού χώρου (ΥΑ
503/2003)


7


Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται (Π∆ 1073/1981)8


Οι πινακίδες οδικής σήµανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην ανατραπούν
(βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003)


9


Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση της
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος,
παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης πρέπει να είναι ενηµερωµένος για τους τρόπους
ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των διερχόµενων οδηγών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών
πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισµό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 503/2003, Π∆
396/1994)


10


Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών (ΥΑ 503/2003)11


Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήµανσης ή
ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα τα µέτρα
ασφάλειας (ΥΑ 503/2003)


12


Οι εργαζόµενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό (ΥΑ 503/2003,
Π∆ 396/1994)


13


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Ηλεκτροπληξία λόγω υπογείου δικτύου


Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται η
∆ΕΗ από τον Ανάδοχο, πριν την έναρξη των εργασιών. Τα µέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει
να εξεταστούν από κοινού µε την αρµόδια υπηρεσία της ∆ΕΗ. Τα προτεινόµενα µέτρα θα ληφθούν
κατόπιν έγκρισης της ∆ΕΗ (Π∆ 1073/1981)


1Μέτρα


Έλεγχος σχεδίων για την ύπαρξη υπογείων δικτύων και διενέργεια ερευνητικών τοµών (Π∆ 1073/1981)2


Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τη ∆ΕΗ) από αγωγούς µέσης τάσης και
γενικά κάθε είδους αγωγό (Π∆ 1073/1981)


3


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Πυρκαγιά


Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π∆ 1073/1981)1Μέτρα


Αποφυγή εκτέλεσης "θερµών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά
σε εύφλεκτα υλικά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (Π∆ 1073/1981)3


Αποψήλωση θάµνων και χαµηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς µήνες4


Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρµανση) (Π∆ 1073/1981)5


Απαγόρευση καπνίσµατος και γυµνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


7







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Πυρκαγιά  (συνέχεια)


2


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ  (συνέχεια)


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) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


8


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Θόρυβος από µηχανήµατα


Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆
85/1991, Π∆ 395/1994)


1Μέτρα


Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994)2


Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991)3


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981)


4


Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994)5


Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας6


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί


Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό
(Π∆ 397/1994)


1Μέτρα


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του
φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994)


2


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική
προσπάθεια (στροφή κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 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) (Π∆ 397/1994)


4


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της
εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 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 (Π∆ 397/1994)


6


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


7


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Γλίστριµα - παραπάτηµα


∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1Μέτρα


∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981)2


Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981)


4


Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆
1073/1981)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


∆ονήσεις από συµπύκνωση


Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)1Μέτρα


Περιορισµός της έκθεσης σε κραδασµούς µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου
εργασίας, εναλλαγή εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)


2


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


3


Απόσταση ασφαλείας από τα µηχανήµατα συµπύκνωσης - δόνησης (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)4


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Σκόνη από µηχανήµατα - οχήµατα


∆ιαβροχή µε λάστιχο (Π∆ 1073/1981)1Μέτρα


∆ιαβροχή µε υδροφόρα (Π∆ 1073/1981)2







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Σκόνη από µηχανήµατα - οχήµατα  (συνέχεια)


1


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ  (συνέχεια)


Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (µάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρµα) (Π∆ 396/1994)3


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)1Μ.Α.Π.


Αδιάβροχες µπότες ΕΝ 345 (S1)2


Γάντια ΕΝ 3883


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 3974


Φόρµα εργασίας ΕΝ 4655


Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)6


ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΑΦΡΩΝΕΡΓΑΣΙΑ :


Εργασίες σήµανσης - ασφάλισης
Πρόσβαση µηχανηµάτων στο χώρο
Εκσκαφές
Αποµάκρυνση προϊόντων εκσκαφών µε οχήµατα


Ανάλυση εργασίας :


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


3Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση εργαζόµενου από πρανές


Περίφραξη των πρανών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το πάτηµα, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και
σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981)


1Μέτρα


Περίφραξη των πρανών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το πάτηµα και σοβατεπί
ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981)


2


Περίφραξη των πρανών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981)3


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση αντικειµένων από πρανή


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών στα άκρα των πρανών (Π∆ 778/1980)1Μέτρα


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


3Βαθµός επικινδυνότητας :


Καταπτώσεις - καθιζήσεις


Πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής πρέπει να διερευνηθεί, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους
φορείς, η τυχόν ύπαρξη και θέση υπογείων δικτύων. Η ακριβής θέση των δικτύων πρέπει να
επιβεβαιωθεί µε επιτόπου ερευνητικές τοµές (Π∆ 1073/1981)


1Μέτρα


Πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής πρέπει να µελετηθεί η ανάγκη αντιστήριξης των πρανών της
εκσκαφής (υπόγειος ορίζοντας, παλαιότερες εκσκαφές στο χώρο, σύσταση εδαφικών υλικών) καθώς
και των παρακείµενων κατασκευών. Τα απαιτούµενα µέτρα αντιστήριξης πρέπει να µελετούνται από
αρµόδιο µηχανικό. (Π∆ 1073/1981)


2


Κατά τις εκσκαφές πρέπει να αφαιρούνται προεξέχοντα τµήµατα βράχων, λίθων ή χωµάτων, τα οποία
ενδέχεται να καταπέσουν αργότερα (Π∆ 1073/1981)


3


Τα υπόγεια ύδατα πρέπει να αντλούνται συνεχώς. Τα νερά πρέπει να διοχετεύονται σε στόµια
υπονόµων, εφόσον είναι εφικτό (Π∆ 1073/1981)


4


Προσωρινή αποθήκευση προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνεται σε θέσεις εκτός του εύρους
κατάκλισης του πιθανού πρίσµατος ολίσθησης. Τα προϊόντα εκσκαφής δεν πρέπει να αποθηκεύονται
σε κοινόχρηστους χώρους. Επίσης κοντά στα πρανή δεν πρέπει να αποθηκεύονται υλικά και εργαλεία
(Π∆ 1073/1981)


5


Οι χειριστές των µηχανηµάτων πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από πρανή και υφιστάµενες
κατασκευές - εξοπλισµό, δίκτυα. Ο χειρισµός των µηχανηµάτων πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή
(Π∆ 1073/1981)


6


Οι εργασίες εντός της εκσκαφής πρέπει να ξεκινούν µετά τη βεβαίωση του αρµόδιου εργολάβου ότι δεν
υπάρχει κίνδυνος (Π∆ 1073/1981)


7


Εφόσον διαµορφωθεί προσωρινή πρόσβαση για τα φορτηγά αυτοκίνητα, αυτή πρέπει να διαθέτει
πλάτος τουλάχιστον 3 µ και µέγιστη κλίση 25% (Π∆ 1073/1981)


8


Εφόσον κατασκευαστούν κλιµακοστάσια, αυτά πρέπει να διαθέτουν σκαλοπάτια µέγιστου ύψους 25
cm. Επίσης πρέπει να προεξέχουν κατά 1 µ από το χείλος της εκσκαφής. Σηµειώνεται ότι ανεµόσκαλες
επιτρέπονται σε εκσκαφές βάθους µικρότερου των 10 µ, µόνο εφόσον προσδένονται και στα δυο άκρα
τους. Οι σκάλες πρέπει να διαθέτουν σε όλο το µήκος τους κουπαστή σε ύψος 1 µ, και ενδιάµεση
ράβδο σε ύψος 0,50 µ από το ύψος του σκαλοπατιού και σοβατεπί ύψος 15 cm. Για τις ανεµόσκαλες
συνιστάται η τοποθέτηση προστατευτικού κλωβού ακτίνας 0,75 µ (Π∆ 1073/1981)


9


Τα πρανή των εκσκαφών και οι αντιστηρίξεις πρέπει να επιθεωρούνται από αρµόδιο πρόσωπο σε
καθηµερινή βάση, εφόσον το βάθος της εκσκαφής υπερβαίνει το 1,50 µ. Οι παρατηρήσεις των
παραπάνω ελέγχων πρέπει να καταγράφονται στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου (Π∆
1073/1981, Ν 1396/1983)


10







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Καταπτώσεις - καθιζήσεις  (συνέχεια)


3


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΑΦΡΩΝ  (συνέχεια)


Λεπτοµερής εξέταση της εκσκαφής διενεργείται από τον αρµόδιο µηχανικό µετά από ζηµιές ή
καταπτώσεις πρανών, µετά τη διακοπή εργασιών λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών (πχ θεοµηνία,
παγετός), ανεξαρτήτως των παραπάνω, µια φορά εβδοµαδιαίως. Οι παρατηρήσεις των παραπάνω
ελέγχων πρέπει να καταγράφονται στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου (Π∆ 1073/1981, Ν
1396/1983)


11


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Σύγκρουση µε µηχάνηµα


Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι µη έχοντες εργασία πρέπει να αποµακρύνονται
από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (Π∆ 1073/1981)


1Μέτρα


Οι εργαζόµενοι να µην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης δεν
πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (Π∆ 1073/1981)


2


Ο χειρισµός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. Επίσης
επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για συγκεκριµένες
ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Οµάδας και Κατηγορίας (Π∆
31/1990, Π∆ 1073/1981)


3


Οι εργαζόµενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό
ρουχισµό (Π∆ 396/1994)


4


Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και να φέρουν την ένδειξη
«CE» (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000)


5


Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται µε ενηµερωµένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (στην
Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισµός τους πρέπει να είναι σύµφωνος µε τις προβλέψεις του εγχειριδίου και
της Νοµοθεσίας (ακόµη και κατά την ακινητοποίηση τους) (Π∆ 395/1994, Π∆ 1073/1981)


6


Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρµόδιο πρόσωπο (σύµφωνα µε το Β∆4/1951). Οι
διατάξεις ασφαλείας (πχ κουµπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήµα οπισθοπορείας) καθώς τα
συστήµατα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να λειτουργούν κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να
βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταµπλό χειρισµού πρέπει να λειτουργούν, όπως
επίσης και η οι διατάξεις σήµανσης (φώτα, φάρος) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆
304/2000)


7


Τα ΜΕ καθώς και τα κινούµενα µέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση τους.
Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την επαναλειτουργία
κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (Π∆ 1073/1981)


8


Οι χειριστές να µην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούµενα µέτρα εξασφάλισης τους
(Π∆ 1073/1981)


9


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα


Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)1Μέτρα


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981)3


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος,
οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)


4


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Τροχαίο


Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές
και οι άµεσα ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003)


1Μέτρα


Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, ώστε
να διευθετηθεί το θέµα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδροµή της
τροχαίας για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003)


2


Η σήµανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική
µελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήµατα) (ΥΑ 503/2003)


3


Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών,
αποτρέποντας τους µη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η
είσοδος οχηµάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003)


4


Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003)5


Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994)6


Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωµα εκτός του εργοταξιακού χώρου (ΥΑ
503/2003)


7


Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται (Π∆ 1073/1981)8







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Τροχαίο  (συνέχεια)


2


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΑΦΡΩΝ  (συνέχεια)


Οι πινακίδες οδικής σήµανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην ανατραπούν
(βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003)


9


Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση της
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος,
παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης πρέπει να είναι ενηµερωµένος για τους τρόπους
ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των διερχόµενων οδηγών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών
πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισµό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 503/2003, Π∆
396/1994)


10


Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών (ΥΑ 503/2003)11


Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήµανσης ή
ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα τα µέτρα
ασφάλειας (ΥΑ 503/2003)


12


Οι εργαζόµενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό (ΥΑ 503/2003,
Π∆ 396/1994)


13


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Ηλεκτροπληξία λόγω υπογείου δικτύου


Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται η
∆ΕΗ από τον Ανάδοχο, πριν την έναρξη των εργασιών. Τα µέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει
να εξεταστούν από κοινού µε την αρµόδια υπηρεσία της ∆ΕΗ. Τα προτεινόµενα µέτρα θα ληφθούν
κατόπιν έγκρισης της ∆ΕΗ (Π∆ 1073/1981)


1Μέτρα


Έλεγχος σχεδίων για την ύπαρξη υπογείων δικτύων και διενέργεια ερευνητικών τοµών (Π∆ 1073/1981)2


Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τη ∆ΕΗ) από αγωγούς µέσης τάσης και
γενικά κάθε είδους αγωγό (Π∆ 1073/1981)


3


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Πυρκαγιά


Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π∆ 1073/1981)1Μέτρα


Αποφυγή εκτέλεσης "θερµών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά
σε εύφλεκτα υλικά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (Π∆ 1073/1981)3


Αποψήλωση θάµνων και χαµηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς µήνες4


Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρµανση) (Π∆ 1073/1981)5


Απαγόρευση καπνίσµατος και γυµνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


7


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) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


8


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Θόρυβος από µηχανήµατα


Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆
85/1991, Π∆ 395/1994)


1Μέτρα


Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994)2


Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991)3


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981)


4


Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994)5


Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας6


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί


Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό
(Π∆ 397/1994)


1Μέτρα


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του
φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994)


2


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική
προσπάθεια (στροφή κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 397/1994)


3







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί  (συνέχεια)


1


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΑΦΡΩΝ  (συνέχεια)


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) (Π∆ 397/1994)


4


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της
εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 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 (Π∆ 397/1994)


6


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


7


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Γλίστριµα - παραπάτηµα


∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1Μέτρα


∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981)2


Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981)


4


Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆
1073/1981)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


∆ονήσεις από συµπύκνωση


Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)1Μέτρα


Περιορισµός της έκθεσης σε κραδασµούς µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου
εργασίας, εναλλαγή εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)


2


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


3


Απόσταση ασφαλείας από τα µηχανήµατα συµπύκνωσης - δόνησης (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)4


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Σκόνη από µηχανήµατα - οχήµατα


∆ιαβροχή µε λάστιχο (Π∆ 1073/1981)1Μέτρα


∆ιαβροχή µε υδροφόρα (Π∆ 1073/1981)2


Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (µάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρµα) (Π∆ 396/1994)3


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)1Μ.Α.Π.


Αδιάβροχες µπότες ΕΝ 345 (S1)2


Γάντια ΕΝ 3883


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 3974


Φόρµα εργασίας ΕΝ 4655


Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)6


ΕΠΙΧΩΣΕΙΣΕΡΓΑΣΙΑ :


Μεταφορά υλικών στο χώρο
Απόθεση υλικών
Συµπύκνωση υλικών


Ανάλυση εργασίας :


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


3Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση εργαζόµενου από πρανές


Περίφραξη των πρανών µε διπλή σανίδα σε ύψος 1 µ από το πάτηµα, µονή σανίδα σε ύψος 0,5 µ και
σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981)


1Μέτρα


Περίφραξη των πρανών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το πάτηµα και σοβατεπί
ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981)


2


Περίφραξη των πρανών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981)3


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση αντικειµένων από πρανή







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση αντικειµένων από πρανή  (συνέχεια)


2


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ  (συνέχεια)


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών στα άκρα των πρανών (Π∆ 778/1980)1Μέτρα


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Σύγκρουση µε µηχάνηµα


Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι µη έχοντες εργασία πρέπει να αποµακρύνονται
από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (Π∆ 1073/1981)


1Μέτρα


Οι εργαζόµενοι να µην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης δεν
πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (Π∆ 1073/1981)


2


Ο χειρισµός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. Επίσης
επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για συγκεκριµένες
ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Οµάδας και Κατηγορίας (Π∆
31/1990, Π∆ 1073/1981)


3


Οι εργαζόµενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό
ρουχισµό (Π∆ 396/1994)


4


Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και να φέρουν την ένδειξη
«CE» (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000)


5


Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται µε ενηµερωµένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (στην
Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισµός τους πρέπει να είναι σύµφωνος µε τις προβλέψεις του εγχειριδίου και
της Νοµοθεσίας (ακόµη και κατά την ακινητοποίηση τους) (Π∆ 395/1994, Π∆ 1073/1981)


6


Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρµόδιο πρόσωπο (σύµφωνα µε το Β∆4/1951). Οι
διατάξεις ασφαλείας (πχ κουµπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήµα οπισθοπορείας) καθώς τα
συστήµατα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να λειτουργούν κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να
βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταµπλό χειρισµού πρέπει να λειτουργούν, όπως
επίσης και η οι διατάξεις σήµανσης (φώτα, φάρος) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆
304/2000)


7


Τα ΜΕ καθώς και τα κινούµενα µέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση τους.
Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την επαναλειτουργία
κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (Π∆ 1073/1981)


8


Οι χειριστές να µην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούµενα µέτρα εξασφάλισης τους
(Π∆ 1073/1981)


9


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα


Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)1Μέτρα


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981)3


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος,
οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)


4


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Τροχαίο


Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές
και οι άµεσα ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003)


1Μέτρα


Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, ώστε
να διευθετηθεί το θέµα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδροµή της
τροχαίας για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003)


2


Η σήµανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική
µελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήµατα) (ΥΑ 503/2003)


3


Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών,
αποτρέποντας τους µη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η
είσοδος οχηµάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003)


4


Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003)5


Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994)6


Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωµα εκτός του εργοταξιακού χώρου (ΥΑ
503/2003)


7


Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται (Π∆ 1073/1981)8


Οι πινακίδες οδικής σήµανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην ανατραπούν
(βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003)


9







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Τροχαίο  (συνέχεια)


2


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ  (συνέχεια)


Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση της
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος,
παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης πρέπει να είναι ενηµερωµένος για τους τρόπους
ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των διερχόµενων οδηγών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών
πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισµό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 503/2003, Π∆
396/1994)


10


Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών (ΥΑ 503/2003)11


Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήµανσης ή
ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα τα µέτρα
ασφάλειας (ΥΑ 503/2003)


12


Οι εργαζόµενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό (ΥΑ 503/2003,
Π∆ 396/1994)


13


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου δικτύου


Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται η
∆ΕΗ από τον Ανάδοχο, πριν την έναρξη των εργασιών. Τα µέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει
να εξεταστούν από κοινού µε την αρµόδια υπηρεσία της ∆ΕΗ. Τα προτεινόµενα µέτρα θα ληφθούν
κατόπιν έγκρισης της ∆ΕΗ (Π∆ 1073/1981)


1Μέτρα


Υπογειοποίηση ή παραλλαγή του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος (Π∆ 1083/1981)2


Αποφυγή διακίνησης υλικών σε θέσεις κοντά στους αγωγούς (Π∆ 1073/1981)3


Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τη ∆ΕΗ) από αγωγούς µέσης τάσης και
γενικά κάθε είδους αγωγό (Π∆ 1073/1981)


4


Τοποθέτηση προστατευτικών δοκών για την εξασφάλιση της απαιτούµενης απόστασης ασφαλείας. Σε
περίπτωση που είναι αδύνατη η συγκεκριµένη λύση, προτείνεται η τοποθέτηση σήµανσης (πχ σχοινί µε
κρεµασµένες πινακίδες ή αλυσίδες, αναλόγως του ύψους) σε απόσταση ασφαλείας (Π∆ 1073/1981)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Πυρκαγιά


Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π∆ 1073/1981)1Μέτρα


Αποφυγή εκτέλεσης "θερµών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά
σε εύφλεκτα υλικά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (Π∆ 1073/1981)3


Αποψήλωση θάµνων και χαµηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς µήνες4


Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρµανση) (Π∆ 1073/1981)5


Απαγόρευση καπνίσµατος και γυµνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


7


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) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


8


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Θόρυβος από µηχανήµατα


Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆
85/1991, Π∆ 395/1994)


1Μέτρα


Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994)2


Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991)3


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981)


4


Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994)5


Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας6


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί


Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό
(Π∆ 397/1994)


1Μέτρα


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του
φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994)


2







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί  (συνέχεια)


1


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ  (συνέχεια)


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική
προσπάθεια (στροφή κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 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) (Π∆ 397/1994)


4


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της
εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 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 (Π∆ 397/1994)


6


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


7


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Γλίστριµα - παραπάτηµα


∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1Μέτρα


∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981)2


Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981)


4


Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆
1073/1981)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


∆ονήσεις από συµπύκνωση


Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)1Μέτρα


Περιορισµός της έκθεσης σε κραδασµούς µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου
εργασίας, εναλλαγή εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)


2


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


3


Απόσταση ασφαλείας από τα µηχανήµατα συµπύκνωσης - δόνησης (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)4


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Σκόνη από µηχανήµατα - οχήµατα


∆ιαβροχή µε λάστιχο (Π∆ 1073/1981)1Μέτρα


∆ιαβροχή µε υδροφόρα (Π∆ 1073/1981)2


Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (µάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρµα) (Π∆ 396/1994)3


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)1Μ.Α.Π.


Αδιάβροχες µπότες ΕΝ 345 (S1)2


Γάντια ΕΝ 3883


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 3974


Φόρµα εργασίας ΕΝ 4655


Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)6


∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥΕΡΓΑΣΙΑ :


Μεταφορά υλικών στο χώρο
∆ιαµόρφωση χώρου
Καθαριότητα


Ανάλυση εργασίας :


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Σύγκρουση µε µηχάνηµα


Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι µη έχοντες εργασία πρέπει να αποµακρύνονται
από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (Π∆ 1073/1981)


1Μέτρα


Οι εργαζόµενοι να µην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης δεν
πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (Π∆ 1073/1981)


2







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Σύγκρουση µε µηχάνηµα  (συνέχεια)


2


ΕΡΓΑΣΙΑ : ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ  (συνέχεια)


Ο χειρισµός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. Επίσης
επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για συγκεκριµένες
ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Οµάδας και Κατηγορίας (Π∆
31/1990, Π∆ 1073/1981)


3


Οι εργαζόµενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό
ρουχισµό (Π∆ 396/1994)


4


Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και να φέρουν την ένδειξη
«CE» (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000)


5


Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται µε ενηµερωµένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (στην
Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισµός τους πρέπει να είναι σύµφωνος µε τις προβλέψεις του εγχειριδίου και
της Νοµοθεσίας (ακόµη και κατά την ακινητοποίηση τους) (Π∆ 395/1994, Π∆ 1073/1981)


6


Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρµόδιο πρόσωπο (σύµφωνα µε το Β∆4/1951). Οι
διατάξεις ασφαλείας (πχ κουµπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήµα οπισθοπορείας) καθώς τα
συστήµατα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να λειτουργούν κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να
βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταµπλό χειρισµού πρέπει να λειτουργούν, όπως
επίσης και η οι διατάξεις σήµανσης (φώτα, φάρος) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆
304/2000)


7


Τα ΜΕ καθώς και τα κινούµενα µέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση τους.
Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την επαναλειτουργία
κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (Π∆ 1073/1981)


8


Οι χειριστές να µην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούµενα µέτρα εξασφάλισης τους
(Π∆ 1073/1981)


9


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα


Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)1Μέτρα


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981)3


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος,
οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)


4


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Τροχαίο


Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές
και οι άµεσα ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003)


1Μέτρα


Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, ώστε
να διευθετηθεί το θέµα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδροµή της
τροχαίας για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003)


2


Η σήµανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική
µελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήµατα) (ΥΑ 503/2003)


3


Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών,
αποτρέποντας τους µη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η
είσοδος οχηµάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003)


4


Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003)5


Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994)6


Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωµα εκτός του εργοταξιακού χώρου (ΥΑ
503/2003)


7


Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται (Π∆ 1073/1981)8


Οι πινακίδες οδικής σήµανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην ανατραπούν
(βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003)


9


Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση της
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος,
παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης πρέπει να είναι ενηµερωµένος για τους τρόπους
ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των διερχόµενων οδηγών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών
πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισµό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 503/2003, Π∆
396/1994)


10


Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών (ΥΑ 503/2003)11


Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήµανσης ή
ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα τα µέτρα
ασφάλειας (ΥΑ 503/2003)


12







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Τροχαίο  (συνέχεια)


2


ΕΡΓΑΣΙΑ : ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ  (συνέχεια)


Οι εργαζόµενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό (ΥΑ 503/2003,
Π∆ 396/1994)


13


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Ηλεκτροπληξία


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)


1Μέτρα


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 (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


4


Η κατάσταση του εξοπλισµού να είναι άριστη. Φθαρµένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και πρίζες
πρέπει να αντικαθίστανται άµεσα (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Θόρυβος από µηχανήµατα


Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆
85/1991, Π∆ 395/1994)


1Μέτρα


Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994)2


Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991)3


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981)


4


Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994)5


Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας6


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί


Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό
(Π∆ 397/1994)


1Μέτρα


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του
φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994)


2


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική
προσπάθεια (στροφή κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 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) (Π∆ 397/1994)


4


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της
εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 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 (Π∆ 397/1994)


6


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


7


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Γλίστριµα - παραπάτηµα


∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1Μέτρα


∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981)2


Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981)


4







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Γλίστριµα - παραπάτηµα  (συνέχεια)


1


ΕΡΓΑΣΙΑ : ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ  (συνέχεια)


Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆
1073/1981)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


∆ονήσεις από συµπύκνωση


Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)1Μέτρα


Περιορισµός της έκθεσης σε κραδασµούς µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου
εργασίας, εναλλαγή εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)


2


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


3


Απόσταση ασφαλείας από τα µηχανήµατα συµπύκνωσης - δόνησης (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)4


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Σκόνη από µηχανήµατα - οχήµατα


∆ιαβροχή µε λάστιχο (Π∆ 1073/1981)1Μέτρα


∆ιαβροχή µε υδροφόρα (Π∆ 1073/1981)2


Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (µάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρµα) (Π∆ 396/1994)3


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Εγκαύµατα


Τα θερµά µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994, Π∆ 377/1993)1Μέτρα


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από θερµά µέρη των µηχανηµάτων,
οχηµάτων και εξοπλισµού (Π∆ 395/1994, Π∆ 377/1993)


2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού που φέρει θερµά
µέρη, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 395/1994, Π∆ 377/1993)


3


Οι εργαζόµενοι που επεµβαίνουν σε σε θερµά µέρη εξοπλισµού πρέπει να εκτελούν την εργασία τους
µόνο εφόσον η θερµοκρασία έχει κατέλθει σε ανεκτά επίπεδα (Π∆ 395/1994, Π∆ 377/1993)


4


Οι εργαζόµενοι που επεµβαίνουν σε σε θερµά µέρη εξοπλισµού πρέπει να χρησιµοποιούν
προστατευτικά γάντια (Π∆ 395/1994, Π∆ 396/1994, Π∆ 377/1993)


5


Οι εργαζόµενοι που έρχονται σε επαφή µε θερµά υλικά πρέπει να χρησιµοποιούν προστατευτικά
γάντια (Π∆ 395/1994, Π∆ 396/1994, Π∆ 377/1993)


6


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες


Τα χηµικά πρέπει να συνοδεύονται µε τα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την παραλαβή
τους στο εργοτάξιο (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


1Μέτρα


Ενηµέρωση των εργαζοµένων για την ασφαλή χρήση των χηµικών, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα
∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆
77/1993)


2


Αποθήκευση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆
388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


3


Χρήση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001,
Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


4


Χρήση ΜΑΠ, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των
χηµικών (Π∆ 396/1994, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


5


Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιµοποιεί χηµικά, κατά τα
διαλείµµατα και µετά το πέρας της εργασίας (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


6


Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιµοποιεί χηµικά, από το γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆
77/1993)


7


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)1Μ.Α.Π.


Αδιάβροχες µπότες ΕΝ 345 (S1)2


Γάντια ΕΝ 3883


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 3974


Φόρµα εργασίας ΕΝ 4655


Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)6


ΣκυροδέµαταΦΑΣΗ : 







ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΕΡΓΑΣΙΑ :


Καλούπωµα
Κατασκευή - τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού
Σκυροδέτηση
Ξεκαλούπωµα


Ανάλυση εργασίας :


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


3Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση εργαζόµενου από ύψος


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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


1Μέτρα


Περίφραξη των περάτων πλακών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και
σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


2


Περίφραξη των περάτων πλακών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981,
Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


5


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, Π∆
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) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


9


Περίφραξη των κενών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981)10


Κάλυψη των οριζοντίων κενών µε υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που αναµένεται
να δεχτεί (Π∆ 1073/1981)


11


Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (Π∆ 1073/1981)12


Χρήση συστήµατος ατοµικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆
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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


15


Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν
αντισταθµιστικά µέτρα (Π∆ 1073/1981)


16


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


3Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση εργαζόµενου από σκαλωσιά


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)1Μέτρα


Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (Π∆
1073/1981)


2


Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 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 (Π∆ 778/1980)


4


∆ιαµόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωµάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής
προστασίας) πρέπει να περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να µην διακόπτονται (Π∆
778/1980)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


3Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση εργαζόµενου από σκάλα


Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)1Μέτρα


Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός έλεγχος) (Π∆
22/1933, Π∆ 17/1978)


2


Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συµπαγές δάπεδο (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση µεταλλικών σκαλών µε χωνευτά σκαλοπάτια (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)4


Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)5


Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 µ από το επιθυµητό δάπεδο εργασίας, ώστε να διευκολύνεται
η κάθοδος από αυτές (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)


6







ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ  (συνέχεια)


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση αντικειµένων από ύψος


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών,
κλιµακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980)


1Μέτρα


Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώµατα ή προστασία αυτών µε
πλέγµα (Π∆ 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 (Π∆ 778/1980)


3


Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώµατος στην εξωτερική πλευρά του ικριώµατος για τη συγκράτηση
υλικών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


4


Αποφυγή παραµονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (Π∆ 1073/1981)5


Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε ύψος
(Π∆ 1073/1981)


6


Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (Π∆ 1073/1981, Π∆
105/1995)


7


Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης8


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση φορτίων που µεταφέρονται κατά τις ανυψωτικές εργασίες


Αποφυγή παραµονής κάτω από φορτία (Π∆ 1073/1981)1Μέτρα


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου (Π∆ 1073/1981, Π∆
395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000)


2


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να φέρει πινακίδα µε διάγραµµα ανυψωτικής ικανότητας (Π∆ 1073/1981,
Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000)


3


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999,
Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981)


6


Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και εµπειρία (Π∆ 31/1990)7


Τα συρµατόσχοινα – σαµπάνια να είναι ελεγµένα και προσαρτηµένα σωστά στο φορτίο (Π∆ 1073/1981,
Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000)


8


Η περιοχή να είναι αποκλεισµένη για τους µη έχοντες εργασία (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981)


11


Οι ανυψωτικοί µηχανισµοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασµένοι καλά (Π∆ 1073/1981)12


Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου (Π∆ 1073/1981)13


Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού µηχανισµού (Π∆ 1073/1981)14


Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας µεταφοράς φορτίου (Π∆ 1073/1981)15


Απαγορεύεται  η απότοµη ανύψωση/ κατέβασµα (Π∆ 1073/1981)16


Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζοµένους (Π∆ 1073/1981)17


Απαγορεύεται η χρήση ανυψωτικών όταν πνέουν θυελλώδεις άνεµοι (Π∆ 1073/1981)18


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Σύγκρουση µε µηχάνηµα


Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι µη έχοντες εργασία πρέπει να αποµακρύνονται
από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (Π∆ 1073/1981)


1Μέτρα


Οι εργαζόµενοι να µην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης δεν
πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (Π∆ 1073/1981)


2


Ο χειρισµός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. Επίσης
επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για συγκεκριµένες
ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Οµάδας και Κατηγορίας (Π∆
31/1990, Π∆ 1073/1981)


3


Οι εργαζόµενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό
ρουχισµό (Π∆ 396/1994)


4


Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και να φέρουν την ένδειξη
«CE» (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000)


5







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Σύγκρουση µε µηχάνηµα  (συνέχεια)


2


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ  (συνέχεια)


Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται µε ενηµερωµένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (στην
Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισµός τους πρέπει να είναι σύµφωνος µε τις προβλέψεις του εγχειριδίου και
της Νοµοθεσίας (ακόµη και κατά την ακινητοποίηση τους) (Π∆ 395/1994, Π∆ 1073/1981)


6


Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρµόδιο πρόσωπο (σύµφωνα µε το Β∆4/1951). Οι
διατάξεις ασφαλείας (πχ κουµπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήµα οπισθοπορείας) καθώς τα
συστήµατα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να λειτουργούν κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να
βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταµπλό χειρισµού πρέπει να λειτουργούν, όπως
επίσης και η οι διατάξεις σήµανσης (φώτα, φάρος) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆
304/2000)


7


Τα ΜΕ καθώς και τα κινούµενα µέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση τους.
Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την επαναλειτουργία
κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (Π∆ 1073/1981)


8


Οι χειριστές να µην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούµενα µέτρα εξασφάλισης τους
(Π∆ 1073/1981)


9


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα


Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)1Μέτρα


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981)3


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος,
οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)


4


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Τροχαίο


Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές
και οι άµεσα ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003)


1Μέτρα


Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, ώστε
να διευθετηθεί το θέµα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδροµή της
τροχαίας για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003)


2


Η σήµανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική
µελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήµατα) (ΥΑ 503/2003)


3


Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών,
αποτρέποντας τους µη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η
είσοδος οχηµάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003)


4


Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003)5


Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994)6


Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωµα εκτός του εργοταξιακού χώρου (ΥΑ
503/2003)


7


Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται (Π∆ 1073/1981)8


Οι πινακίδες οδικής σήµανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην ανατραπούν
(βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003)


9


Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση της
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος,
παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης πρέπει να είναι ενηµερωµένος για τους τρόπους
ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των διερχόµενων οδηγών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών
πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισµό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 503/2003, Π∆
396/1994)


10


Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών (ΥΑ 503/2003)11


Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήµανσης ή
ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα τα µέτρα
ασφάλειας (ΥΑ 503/2003)


12


Οι εργαζόµενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό (ΥΑ 503/2003,
Π∆ 396/1994)


13


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Ηλεκτροπληξία


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)


1Μέτρα







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Ηλεκτροπληξία  (συνέχεια)


2


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ  (συνέχεια)


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 (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


4


Η κατάσταση του εξοπλισµού να είναι άριστη. Φθαρµένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και πρίζες
πρέπει να αντικαθίστανται άµεσα (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου δικτύου


Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται η
∆ΕΗ από τον Ανάδοχο, πριν την έναρξη των εργασιών. Τα µέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει
να εξεταστούν από κοινού µε την αρµόδια υπηρεσία της ∆ΕΗ. Τα προτεινόµενα µέτρα θα ληφθούν
κατόπιν έγκρισης της ∆ΕΗ (Π∆ 1073/1981)


1Μέτρα


Υπογειοποίηση ή παραλλαγή του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος (Π∆ 1083/1981)2


Αποφυγή διακίνησης υλικών σε θέσεις κοντά στους αγωγούς (Π∆ 1073/1981)3


Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τη ∆ΕΗ) από αγωγούς µέσης τάσης και
γενικά κάθε είδους αγωγό (Π∆ 1073/1981)


4


Τοποθέτηση προστατευτικών δοκών για την εξασφάλιση της απαιτούµενης απόστασης ασφαλείας. Σε
περίπτωση που είναι αδύνατη η συγκεκριµένη λύση, προτείνεται η τοποθέτηση σήµανσης (πχ σχοινί µε
κρεµασµένες πινακίδες ή αλυσίδες, αναλόγως του ύψους) σε απόσταση ασφαλείας (Π∆ 1073/1981)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Θόρυβος


Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991)1Μέτρα


Αποµόνωση των πηγών θορύβου µε χωρίσµατα (Π∆ 85/1991)2


Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυµπιεστή) µακριά από άλλα συνεργεία (Π∆ 85/1991)3


Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆
85/1991, Π∆ 395/1994)


4


Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994)5


Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991)6


Περιορισµός της έκθεσης σε θόρυβο µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου
εργασίας, εναλλαγή εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (Π∆ 85/1991)


7


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981)


8


Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994)9


Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας10


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί


Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό
(Π∆ 397/1994)


1Μέτρα


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του
φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994)


2


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική
προσπάθεια (στροφή κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 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) (Π∆ 397/1994)


4


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της
εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 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 (Π∆ 397/1994)


6







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί  (συνέχεια)


1


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ  (συνέχεια)


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


7


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


3Βαθµός επικινδυνότητας :


Καταπτώσεις - καθιζήσεις ικριωµάτων


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)


1Μέτρα


Για µεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχουν τα πιστοποιητικά τους, δηλαδή βεβαίωση εξέτασης
τύπου, δήλωση πιστότητας, τεύχος µελέτης αντοχής, οδηγίες συναρµολόγησης και προβλεπόµενες
χρήσεις (ΚΥΑ 1440/1994)


2


Για µεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήµανση στα στοιχεία της σκαλωσιάς, η οποία
συµφωνεί µε τα πιστοποιητικά της (ΚΥΑ 1440/1994)


3


Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες και οι οδηγίες του κατασκευαστή της σκαλωσιάς για την ασφαλή
και σταθερή ανέγερση της (ΚΥΑ 1440/1994)


4


Πρέπει να ελέγχονται όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά της σκαλωσιάς πριν τη χρησιµοποίηση τους
(ΚΥΑ 1440/1994)


5


Μόνο έµπειροι και εξειδικευµένοι εργαζόµενοι να χρησιµοποιούνται για την συναρµολόγηση και
αποσυναρµολόγηση της σκαλωσιάς (ΚΥΑ 1440/1994)


6


Η σκαλωσιά πρέπει να εδράζεται σε σταθερό έδαφος (Π∆ 778/1980)7


Για τη στήριξη σκαλωσιών σε χώµα πρέπει να χρησιµοποιούνται µαδέρια (Π∆ 778/1980)8


Η έδραση σκαλωσιών σε µπάζα πρέπει να αποφεύγεται (Π∆ 778/1980)9


Η έδραση σκαλωσιών σε υαλοπίνακες πρέπει να αποφεύγεται (Π∆ 778/1980)10


Η σκαλωσιά πρέπει να "δένεται" στην κατασκευή ή να αντιστηρίζεται. Το "δέσιµο" σε καµία περίπτωση
δεν πρέπει να γίνεται µε σχοινί ή σύρµα, αλλά σύµφωνα µε τις προβλέψεις του κατασκευαστή της
σκαλωσιάς (Π∆ 778/1980)


11


Πριν ολοκληρωθεί µια σκαλωσιά δεν πρέπει να χρησιµοποιείται (Π∆ 778/1980)12


Πρέπει να διενεργείται τακτικός έλεγχος της αντοχής και σταθερότητας της σκαλωσιάς. Οι έλεγχοι
πρέπει να καταγράφονται στο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου (Π∆ 778/1980, Π∆
1073/1981, Ν 1296/1983)


13


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Γλίστριµα - παραπάτηµα


∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1Μέτρα


∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981)2


Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981)


4


Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆
1073/1981)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


∆ονήσεις


Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)1Μέτρα


Συντήρηση των συστηµάτων αναρτήσεων φορτηγών και µηχανηµάτων (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)2


Επιλογή εργαλείων µε διατάξεις απορρόφησης ενέργειας (Π∆ 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 (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


5


Χρήση ΜΑΠ (γάντια) (Π∆ 396/1994)6


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες


Τα χηµικά πρέπει να συνοδεύονται µε τα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την παραλαβή
τους στο εργοτάξιο (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


1Μέτρα







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες  (συνέχεια)


2


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ  (συνέχεια)


Ενηµέρωση των εργαζοµένων για την ασφαλή χρήση των χηµικών, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα
∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆
77/1993)


2


Αποθήκευση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆
388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


3


Χρήση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001,
Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


4


Χρήση ΜΑΠ, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των
χηµικών (Π∆ 396/1994, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


5


Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιµοποιεί χηµικά, κατά τα
διαλείµµατα και µετά το πέρας της εργασίας (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


6


Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιµοποιεί χηµικά, από το γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆
77/1993)


7


Γυαλιά ΕΝ 166(Β)1Μ.Α.Π.


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)2


Αδιάβροχες µπότες ΕΝ 345 (S1)3


Ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων ΕΝ 3614


Γάντια ΕΝ 3885


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 3976


Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)7


Οικοδοµικές εργασίεςΦΑΣΗ : 


ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣΕΡΓΑΣΙΑ :


Προετοιµασία χώρου
Μεταφορά ασφάλτου
∆ιάστρωση ασφάλτου
Συµπύκνωση ασφάλτου


Ανάλυση εργασίας :


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Σύγκρουση µε µηχάνηµα


Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι µη έχοντες εργασία πρέπει να αποµακρύνονται
από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (Π∆ 1073/1981)


1Μέτρα


Οι εργαζόµενοι να µην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης δεν
πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (Π∆ 1073/1981)


2


Ο χειρισµός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. Επίσης
επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για συγκεκριµένες
ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Οµάδας και Κατηγορίας (Π∆
31/1990, Π∆ 1073/1981)


3


Οι εργαζόµενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό
ρουχισµό (Π∆ 396/1994)


4


Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και να φέρουν την ένδειξη
«CE» (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000)


5


Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται µε ενηµερωµένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (στην
Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισµός τους πρέπει να είναι σύµφωνος µε τις προβλέψεις του εγχειριδίου και
της Νοµοθεσίας (ακόµη και κατά την ακινητοποίηση τους) (Π∆ 395/1994, Π∆ 1073/1981)


6


Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρµόδιο πρόσωπο (σύµφωνα µε το Β∆4/1951). Οι
διατάξεις ασφαλείας (πχ κουµπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήµα οπισθοπορείας) καθώς τα
συστήµατα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να λειτουργούν κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να
βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταµπλό χειρισµού πρέπει να λειτουργούν, όπως
επίσης και η οι διατάξεις σήµανσης (φώτα, φάρος) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆
304/2000)


7


Τα ΜΕ καθώς και τα κινούµενα µέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση τους.
Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την επαναλειτουργία
κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (Π∆ 1073/1981)


8


Οι χειριστές να µην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούµενα µέτρα εξασφάλισης τους
(Π∆ 1073/1981)


9


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα


Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)1Μέτρα







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα  (συνέχεια)


2


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  (συνέχεια)


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981)3


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος,
οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)


4


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Τροχαίο


Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές
και οι άµεσα ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003)


1Μέτρα


Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, ώστε
να διευθετηθεί το θέµα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδροµή της
τροχαίας για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003)


2


Η σήµανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική
µελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήµατα) (ΥΑ 503/2003)


3


Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών,
αποτρέποντας τους µη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η
είσοδος οχηµάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003)


4


Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003)5


Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994)6


Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωµα εκτός του εργοταξιακού χώρου (ΥΑ
503/2003)


7


Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται (Π∆ 1073/1981)8


Οι πινακίδες οδικής σήµανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην ανατραπούν
(βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003)


9


Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση της
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος,
παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης πρέπει να είναι ενηµερωµένος για τους τρόπους
ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των διερχόµενων οδηγών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών
πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισµό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 503/2003, Π∆
396/1994)


10


Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών (ΥΑ 503/2003)11


Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήµανσης ή
ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα τα µέτρα
ασφάλειας (ΥΑ 503/2003)


12


Οι εργαζόµενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό (ΥΑ 503/2003,
Π∆ 396/1994)


13


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Πυρκαγιά


Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π∆ 1073/1981)1Μέτρα


Αποφυγή εκτέλεσης "θερµών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά
σε εύφλεκτα υλικά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (Π∆ 1073/1981)3


Αποψήλωση θάµνων και χαµηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς µήνες4


Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρµανση) (Π∆ 1073/1981)5


Απαγόρευση καπνίσµατος και γυµνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


7


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) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


8


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Θόρυβος από µηχανήµατα


Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆
85/1991, Π∆ 395/1994)


1Μέτρα


Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994)2







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Θόρυβος από µηχανήµατα  (συνέχεια)


1


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  (συνέχεια)


Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991)3


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981)


4


Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994)5


Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας6


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί


Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό
(Π∆ 397/1994)


1Μέτρα


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του
φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994)


2


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική
προσπάθεια (στροφή κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 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) (Π∆ 397/1994)


4


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της
εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 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 (Π∆ 397/1994)


6


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


7


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


∆ονήσεις από συµπύκνωση


Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)1Μέτρα


Περιορισµός της έκθεσης σε κραδασµούς µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου
εργασίας, εναλλαγή εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)


2


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


3


Απόσταση ασφαλείας από τα µηχανήµατα συµπύκνωσης - δόνησης (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999)4


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Σκόνη από µηχανήµατα - οχήµατα


∆ιαβροχή µε λάστιχο (Π∆ 1073/1981)1Μέτρα


∆ιαβροχή µε υδροφόρα (Π∆ 1073/1981)2


Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (µάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρµα) (Π∆ 396/1994)3


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Εγκαύµατα


Τα θερµά µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994, Π∆ 377/1993)1Μέτρα


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από θερµά µέρη των µηχανηµάτων,
οχηµάτων και εξοπλισµού (Π∆ 395/1994, Π∆ 377/1993)


2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού που φέρει θερµά
µέρη, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 395/1994, Π∆ 377/1993)


3


Οι εργαζόµενοι που επεµβαίνουν σε σε θερµά µέρη εξοπλισµού πρέπει να εκτελούν την εργασία τους
µόνο εφόσον η θερµοκρασία έχει κατέλθει σε ανεκτά επίπεδα (Π∆ 395/1994, Π∆ 377/1993)


4


Οι εργαζόµενοι που επεµβαίνουν σε σε θερµά µέρη εξοπλισµού πρέπει να χρησιµοποιούν
προστατευτικά γάντια (Π∆ 395/1994, Π∆ 396/1994, Π∆ 377/1993)


5


Οι εργαζόµενοι που έρχονται σε επαφή µε θερµά υλικά πρέπει να χρησιµοποιούν προστατευτικά
γάντια (Π∆ 395/1994, Π∆ 396/1994, Π∆ 377/1993)


6


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες


Τα χηµικά πρέπει να συνοδεύονται µε τα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την παραλαβή
τους στο εργοτάξιο (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


1Μέτρα







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες  (συνέχεια)


2


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  (συνέχεια)


Ενηµέρωση των εργαζοµένων για την ασφαλή χρήση των χηµικών, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα
∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆
77/1993)


2


Αποθήκευση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆
388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


3


Χρήση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001,
Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


4


Χρήση ΜΑΠ, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των
χηµικών (Π∆ 396/1994, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


5


Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιµοποιεί χηµικά, κατά τα
διαλείµµατα και µετά το πέρας της εργασίας (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


6


Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιµοποιεί χηµικά, από το γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆
77/1993)


7


Μάσκα ηµίσεως προσώπου ΕΝ 149 (FFP2)1Μ.Α.Π.


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)2


Γάντια ΕΝ 3883


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 3974


Φόρµα εργασίας ΕΝ 4655


Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)6


ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣΕΡΓΑΣΙΑ :


Μεταφορά υλικών - εξοπλισµού στο χώρο
Τοποθέτηση αγκυρίων
Τοποθέτηση µεταλλικών στοιχείων
Τοποθέτηση κοχλιών - σύσφυξη - µετρήσεις


Ανάλυση εργασίας :


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


3Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση εργαζόµενου από ύψος


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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


1Μέτρα


Περίφραξη των περάτων πλακών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και
σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


2


Περίφραξη των περάτων πλακών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981,
Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


5


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, Π∆
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) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


9


Περίφραξη των κενών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981)10


Κάλυψη των οριζοντίων κενών µε υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που αναµένεται
να δεχτεί (Π∆ 1073/1981)


11


Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (Π∆ 1073/1981)12


Χρήση συστήµατος ατοµικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆
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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


15


Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν
αντισταθµιστικά µέτρα (Π∆ 1073/1981)


16







ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  (συνέχεια)


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


3Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση εργαζόµενου από σκαλωσιά


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)1Μέτρα


Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (Π∆
1073/1981)


2


Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 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 (Π∆ 778/1980)


4


∆ιαµόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωµάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής
προστασίας) πρέπει να περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να µην διακόπτονται (Π∆
778/1980)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


3Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση εργαζόµενου από σκάλα


Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)1Μέτρα


Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός έλεγχος) (Π∆
22/1933, Π∆ 17/1978)


2


Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συµπαγές δάπεδο (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση µεταλλικών σκαλών µε χωνευτά σκαλοπάτια (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)4


Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)5


Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 µ από το επιθυµητό δάπεδο εργασίας, ώστε να διευκολύνεται
η κάθοδος από αυτές (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)


6


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


3Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση εργαζόµενου από εργοεξέδρα


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από εργοεξέδρα (Π∆ 1073/1981)1Μέτρα


Αποφυγή χρήσης κουπαστών εργοεξέδρας ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (Π∆
1073/1981)


2


Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα εργοεξέδρων (Π∆ 1073/1981)3


Αποφυγή καθόδου από υπερυψωµένη εργοεξέδρα (να ζητείται το κατέβασµα µε χειρισµό από το κάτω
χειριστήριο) (Π∆ 1073/1981)


4


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) (Π∆ 396/1994)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση αντικειµένων από ύψος


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών,
κλιµακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980)


1Μέτρα


Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώµατα ή προστασία αυτών µε
πλέγµα (Π∆ 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 (Π∆ 778/1980)


3


Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώµατος στην εξωτερική πλευρά του ικριώµατος για τη συγκράτηση
υλικών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


4


Αποφυγή παραµονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (Π∆ 1073/1981)5


Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε ύψος
(Π∆ 1073/1981)


6


Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (Π∆ 1073/1981, Π∆
105/1995)


7


Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης8


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση φορτίων που µεταφέρονται κατά τις ανυψωτικές εργασίες


Αποφυγή παραµονής κάτω από φορτία (Π∆ 1073/1981)1Μέτρα


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου (Π∆ 1073/1981, Π∆
395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000)


2







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση φορτίων που µεταφέρονται κατά τις ανυψωτικές εργασίες  (συνέχεια)


2


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  (συνέχεια)


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να φέρει πινακίδα µε διάγραµµα ανυψωτικής ικανότητας (Π∆ 1073/1981,
Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000)


3


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999,
Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981)


6


Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και εµπειρία (Π∆ 31/1990)7


Τα συρµατόσχοινα – σαµπάνια να είναι ελεγµένα και προσαρτηµένα σωστά στο φορτίο (Π∆ 1073/1981,
Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000)


8


Η περιοχή να είναι αποκλεισµένη για τους µη έχοντες εργασία (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981)


11


Οι ανυψωτικοί µηχανισµοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασµένοι καλά (Π∆ 1073/1981)12


Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου (Π∆ 1073/1981)13


Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού µηχανισµού (Π∆ 1073/1981)14


Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας µεταφοράς φορτίου (Π∆ 1073/1981)15


Απαγορεύεται  η απότοµη ανύψωση/ κατέβασµα (Π∆ 1073/1981)16


Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζοµένους (Π∆ 1073/1981)17


Απαγορεύεται η χρήση ανυψωτικών όταν πνέουν θυελλώδεις άνεµοι (Π∆ 1073/1981)18


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Σύγκρουση µε µηχάνηµα


Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι µη έχοντες εργασία πρέπει να αποµακρύνονται
από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (Π∆ 1073/1981)


1Μέτρα


Οι εργαζόµενοι να µην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης δεν
πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (Π∆ 1073/1981)


2


Ο χειρισµός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών. Επίσης
επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για συγκεκριµένες
ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Οµάδας και Κατηγορίας (Π∆
31/1990, Π∆ 1073/1981)


3


Οι εργαζόµενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό
ρουχισµό (Π∆ 396/1994)


4


Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και να φέρουν την ένδειξη
«CE» (Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000)


5


Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται µε ενηµερωµένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (στην
Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισµός τους πρέπει να είναι σύµφωνος µε τις προβλέψεις του εγχειριδίου και
της Νοµοθεσίας (ακόµη και κατά την ακινητοποίηση τους) (Π∆ 395/1994, Π∆ 1073/1981)


6


Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρµόδιο πρόσωπο (σύµφωνα µε το Β∆4/1951). Οι
διατάξεις ασφαλείας (πχ κουµπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήµα οπισθοπορείας) καθώς τα
συστήµατα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να λειτουργούν κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να
βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταµπλό χειρισµού πρέπει να λειτουργούν, όπως
επίσης και η οι διατάξεις σήµανσης (φώτα, φάρος) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆
304/2000)


7


Τα ΜΕ καθώς και τα κινούµενα µέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση τους.
Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την επαναλειτουργία
κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (Π∆ 1073/1981)


8


Οι χειριστές να µην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούµενα µέτρα εξασφάλισης τους
(Π∆ 1073/1981)


9


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα


Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)1Μέτρα


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981)3


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος,
οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)


4







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα  (συνέχεια)


2


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  (συνέχεια)


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Τροχαίο


Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές
και οι άµεσα ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003)


1Μέτρα


Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, ώστε
να διευθετηθεί το θέµα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδροµή της
τροχαίας για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003)


2


Η σήµανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική
µελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήµατα) (ΥΑ 503/2003)


3


Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών,
αποτρέποντας τους µη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η
είσοδος οχηµάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003)


4


Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003)5


Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994)6


Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωµα εκτός του εργοταξιακού χώρου (ΥΑ
503/2003)


7


Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται (Π∆ 1073/1981)8


Οι πινακίδες οδικής σήµανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην ανατραπούν
(βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003)


9


Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση της
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος,
παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης πρέπει να είναι ενηµερωµένος για τους τρόπους
ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των διερχόµενων οδηγών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών
πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισµό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 503/2003, Π∆
396/1994)


10


Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών (ΥΑ 503/2003)11


Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήµανσης ή
ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα τα µέτρα
ασφάλειας (ΥΑ 503/2003)


12


Οι εργαζόµενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό (ΥΑ 503/2003,
Π∆ 396/1994)


13


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Ηλεκτροπληξία


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)


1Μέτρα


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 (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


4


Η κατάσταση του εξοπλισµού να είναι άριστη. Φθαρµένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και πρίζες
πρέπει να αντικαθίστανται άµεσα (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου δικτύου


Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται η
∆ΕΗ από τον Ανάδοχο, πριν την έναρξη των εργασιών. Τα µέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει
να εξεταστούν από κοινού µε την αρµόδια υπηρεσία της ∆ΕΗ. Τα προτεινόµενα µέτρα θα ληφθούν
κατόπιν έγκρισης της ∆ΕΗ (Π∆ 1073/1981)


1Μέτρα


Υπογειοποίηση ή παραλλαγή του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος (Π∆ 1083/1981)2


Αποφυγή διακίνησης υλικών σε θέσεις κοντά στους αγωγούς (Π∆ 1073/1981)3







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου δικτύου  (συνέχεια)


2


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  (συνέχεια)


Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τη ∆ΕΗ) από αγωγούς µέσης τάσης και
γενικά κάθε είδους αγωγό (Π∆ 1073/1981)


4


Τοποθέτηση προστατευτικών δοκών για την εξασφάλιση της απαιτούµενης απόστασης ασφαλείας. Σε
περίπτωση που είναι αδύνατη η συγκεκριµένη λύση, προτείνεται η τοποθέτηση σήµανσης (πχ σχοινί µε
κρεµασµένες πινακίδες ή αλυσίδες, αναλόγως του ύψους) σε απόσταση ασφαλείας (Π∆ 1073/1981)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Θόρυβος


Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991)1Μέτρα


Αποµόνωση των πηγών θορύβου µε χωρίσµατα (Π∆ 85/1991)2


Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυµπιεστή) µακριά από άλλα συνεργεία (Π∆ 85/1991)3


Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆
85/1991, Π∆ 395/1994)


4


Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994)5


Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991)6


Περιορισµός της έκθεσης σε θόρυβο µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου
εργασίας, εναλλαγή εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (Π∆ 85/1991)


7


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981)


8


Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994)9


Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας10


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί


Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό
(Π∆ 397/1994)


1Μέτρα


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του
φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994)


2


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική
προσπάθεια (στροφή κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 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) (Π∆ 397/1994)


4


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της
εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 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 (Π∆ 397/1994)


6


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


7


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Γλίστριµα - παραπάτηµα


∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1Μέτρα


∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981)2


Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981)


4


Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆
1073/1981)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


∆ονήσεις


Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)1Μέτρα


Συντήρηση των συστηµάτων αναρτήσεων φορτηγών και µηχανηµάτων (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)2


Επιλογή εργαλείων µε διατάξεις απορρόφησης ενέργειας (Π∆ 395/1994)3







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


∆ονήσεις  (συνέχεια)


1


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  (συνέχεια)


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 (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


5


Χρήση ΜΑΠ (γάντια) (Π∆ 396/1994)6


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Κίνδυνοι από ηλεκτροσυγκολλήσεις


Λιµνάζοντα νερά έχουν αποµακρυνθεί πριν ξεκινήσουν οι εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεως (Π∆
95/1978)


1Μέτρα


Υπάρχουν κατάλληλοι πυροσβεστήρες αναλόγως του χώρου όπου διεξάγονται οι εργασίες (Π∆
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 (Π∆ 95/1978)


3


Επισκευάζεται ή αντικαθίσταται τυχόν φθαρµένος εξοπλισµός (Π∆ 95/1978)4


Παρέχονται προστατευτικά µέσα για την ακτινοβολία και τις αναθυµιάσεις (Π∆ 95/1978)5


Ο θόρυβος από τις γεννήτριες δεν ενοχλεί τους εργαζόµενους ή τρίτους στο χώρο εργασίας (Π∆
95/1978, Π∆ 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 (Π∆ 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 (Π∆ 95/1978)


8


∆εν καπνίζει κανείς και δεν γίνεται χρήση γυµνής φλόγας στο χώρο εργασίας ηλεκτροσυγκολλήσεων
(Π∆ 95/1978)


9


Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, οι εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεως να γίνονται µε κάλυψη του χώρου και
επαρκή αερισµό αυτού (Π∆ 95/1978)


10


Γυαλιά ΕΝ 166(Β)1Μ.Α.Π.


Κράνος µε ενσωµατωµένη µάσκα ηλεκτροσυγκολλητή ΕΝ 175, ΕΝ 1692


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)3


Ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων ΕΝ 3614


Γάντια ΕΝ 3885


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 3976


Γάντια για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 388, ΕΝ 4077


Ποδιά για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 4708


Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)9


ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑΕΡΓΑΣΙΑ :


Προσωρινή αποθήκευση υλικών στο χώρο
Επεξεργασία υλικών (κατά περίπτωση)
Τοποθέτηση υλικών


Ανάλυση εργασίας :


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα


Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)1Μέτρα


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981)3


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος,
οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)


4


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Ηλεκτροπληξία


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)


1Μέτρα







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Ηλεκτροπληξία  (συνέχεια)


2


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ  (συνέχεια)


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 (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


4


Η κατάσταση του εξοπλισµού να είναι άριστη. Φθαρµένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και πρίζες
πρέπει να αντικαθίστανται άµεσα (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Πυρκαγιά από "θερµές" εργασίες


Αποφυγή εκτέλεσης "θερµών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά
σε εύφλεκτα υλικά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Θόρυβος


Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991)1Μέτρα


Αποµόνωση των πηγών θορύβου µε χωρίσµατα (Π∆ 85/1991)2


Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυµπιεστή) µακριά από άλλα συνεργεία (Π∆ 85/1991)3


Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆
85/1991, Π∆ 395/1994)


4


Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994)5


Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991)6


Περιορισµός της έκθεσης σε θόρυβο µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου
εργασίας, εναλλαγή εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (Π∆ 85/1991)


7


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981)


8


Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994)9


Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας10


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί


Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό
(Π∆ 397/1994)


1Μέτρα


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του
φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994)


2


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική
προσπάθεια (στροφή κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 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) (Π∆ 397/1994)


4


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της
εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 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 (Π∆ 397/1994)


6


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


7


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Γλίστριµα - παραπάτηµα


∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1Μέτρα







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Γλίστριµα - παραπάτηµα  (συνέχεια)


1


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ  (συνέχεια)


∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981)2


Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981)


4


Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆
1073/1981)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


∆ονήσεις


Τακτική συντήρηση του εξοπλισµού και επισκευή φθορών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)1Μέτρα


Συντήρηση των συστηµάτων αναρτήσεων φορτηγών και µηχανηµάτων (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)2


Επιλογή εργαλείων µε διατάξεις απορρόφησης ενέργειας (Π∆ 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 (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


5


Χρήση ΜΑΠ (γάντια) (Π∆ 396/1994)6


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Κίνδυνοι από ηλεκτροσυγκολλήσεις


Λιµνάζοντα νερά έχουν αποµακρυνθεί πριν ξεκινήσουν οι εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεως (Π∆
95/1978)


1Μέτρα


Υπάρχουν κατάλληλοι πυροσβεστήρες αναλόγως του χώρου όπου διεξάγονται οι εργασίες (Π∆
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 (Π∆ 95/1978)


3


Επισκευάζεται ή αντικαθίσταται τυχόν φθαρµένος εξοπλισµός (Π∆ 95/1978)4


Παρέχονται προστατευτικά µέσα για την ακτινοβολία και τις αναθυµιάσεις (Π∆ 95/1978)5


Ο θόρυβος από τις γεννήτριες δεν ενοχλεί τους εργαζόµενους ή τρίτους στο χώρο εργασίας (Π∆
95/1978, Π∆ 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 (Π∆ 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 (Π∆ 95/1978)


8


∆εν καπνίζει κανείς και δεν γίνεται χρήση γυµνής φλόγας στο χώρο εργασίας ηλεκτροσυγκολλήσεων
(Π∆ 95/1978)


9


Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, οι εργασίες ηλεκτροσυγκολλήσεως να γίνονται µε κάλυψη του χώρου και
επαρκή αερισµό αυτού (Π∆ 95/1978)


10


Κράνος µε ενσωµατωµένη µάσκα ηλεκτροσυγκολλητή ΕΝ 175, ΕΝ 1691Μ.Α.Π.


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


Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)8


ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑΕΡΓΑΣΙΑ :


Μεταφορά υλικών και εξοπλισµού στο χώρο
Τοποθέτηση ικριωµάτων - δαπέδων εργασίας
Εφαρµογή επιχρίσµατος


Ανάλυση εργασίας :


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


3Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση εργαζόµενου από ύψος







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση εργαζόµενου από ύψος  (συνέχεια)


3


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  (συνέχεια)


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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


1Μέτρα


Περίφραξη των περάτων πλακών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και
σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


2


Περίφραξη των περάτων πλακών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981,
Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


5


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, Π∆
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) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


9


Περίφραξη των κενών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981)10


Κάλυψη των οριζοντίων κενών µε υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που αναµένεται
να δεχτεί (Π∆ 1073/1981)


11


Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (Π∆ 1073/1981)12


Χρήση συστήµατος ατοµικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆
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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


15


Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν
αντισταθµιστικά µέτρα (Π∆ 1073/1981)


16


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


3Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση εργαζόµενου από σκαλωσιά


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)1Μέτρα


Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (Π∆
1073/1981)


2


Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 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 (Π∆ 778/1980)


4


∆ιαµόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωµάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής
προστασίας) πρέπει να περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να µην διακόπτονται (Π∆
778/1980)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


3Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση εργαζόµενου από σκάλα


Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)1Μέτρα


Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός έλεγχος) (Π∆
22/1933, Π∆ 17/1978)


2


Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συµπαγές δάπεδο (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση µεταλλικών σκαλών µε χωνευτά σκαλοπάτια (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)4


Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)5


Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 µ από το επιθυµητό δάπεδο εργασίας, ώστε να διευκολύνεται
η κάθοδος από αυτές (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)


6


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση αντικειµένων από ύψος


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών,
κλιµακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980)


1Μέτρα







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση αντικειµένων από ύψος  (συνέχεια)


2


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  (συνέχεια)


Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώµατα ή προστασία αυτών µε
πλέγµα (Π∆ 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 (Π∆ 778/1980)


3


Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώµατος στην εξωτερική πλευρά του ικριώµατος για τη συγκράτηση
υλικών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


4


Αποφυγή παραµονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (Π∆ 1073/1981)5


Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε ύψος
(Π∆ 1073/1981)


6


Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (Π∆ 1073/1981, Π∆
105/1995)


7


Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης8


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα


Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)1Μέτρα


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981)3


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος,
οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)


4


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Ηλεκτροπληξία


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)


1Μέτρα


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 (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


4


Η κατάσταση του εξοπλισµού να είναι άριστη. Φθαρµένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και πρίζες
πρέπει να αντικαθίστανται άµεσα (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου δικτύου


Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγών ηλεκτρικού ρεύµατος κοντά στο εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται η
∆ΕΗ από τον Ανάδοχο, πριν την έναρξη των εργασιών. Τα µέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει
να εξεταστούν από κοινού µε την αρµόδια υπηρεσία της ∆ΕΗ. Τα προτεινόµενα µέτρα θα ληφθούν
κατόπιν έγκρισης της ∆ΕΗ (Π∆ 1073/1981)


1Μέτρα


Υπογειοποίηση ή παραλλαγή του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος (Π∆ 1083/1981)2


Αποφυγή διακίνησης υλικών σε θέσεις κοντά στους αγωγούς (Π∆ 1073/1981)3


Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τη ∆ΕΗ) από αγωγούς µέσης τάσης και
γενικά κάθε είδους αγωγό (Π∆ 1073/1981)


4


Τοποθέτηση προστατευτικών δοκών για την εξασφάλιση της απαιτούµενης απόστασης ασφαλείας. Σε
περίπτωση που είναι αδύνατη η συγκεκριµένη λύση, προτείνεται η τοποθέτηση σήµανσης (πχ σχοινί µε
κρεµασµένες πινακίδες ή αλυσίδες, αναλόγως του ύψους) σε απόσταση ασφαλείας (Π∆ 1073/1981)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Θόρυβος


Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991)1Μέτρα







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Θόρυβος  (συνέχεια)


1


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  (συνέχεια)


Αποµόνωση των πηγών θορύβου µε χωρίσµατα (Π∆ 85/1991)2


Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυµπιεστή) µακριά από άλλα συνεργεία (Π∆ 85/1991)3


Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆
85/1991, Π∆ 395/1994)


4


Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994)5


Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991)6


Περιορισµός της έκθεσης σε θόρυβο µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου
εργασίας, εναλλαγή εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (Π∆ 85/1991)


7


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981)


8


Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994)9


Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας10


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί


Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό
(Π∆ 397/1994)


1Μέτρα


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του
φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994)


2


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική
προσπάθεια (στροφή κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 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) (Π∆ 397/1994)


4


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της
εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 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 (Π∆ 397/1994)


6


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


7


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Γλίστριµα - παραπάτηµα


∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1Μέτρα


∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981)2


Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981)


4


Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆
1073/1981)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Σκόνη


∆ιαβροχή µε λάστιχο (Π∆ 1073/1981)1Μέτρα


∆ιαβροχή µε υδροφόρα (Π∆ 1073/1981)2


Χρήση συλλεκτηρίων αγωγών για τη ρίψη υλικών (Π∆ 1073/1981)3


Χρήση συλλεκτηρίων πετασµάτων για τη ρίψη υλικών (Π∆ 1073/1981)4


Χρήση κάδων για τη συλλογή µπαζών και αχρήστων υλικών (Π∆ 1073/1981)5


Τοποθέτηση λινάτσας στο ικρίωµα (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)6


∆ιεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισµα) σε εξωτερικούς χώρους7


∆ιεξαγωγή 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


Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (µάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρµα) (Π∆ 396/1994)10







ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  (συνέχεια)


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες


Τα χηµικά πρέπει να συνοδεύονται µε τα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την παραλαβή
τους στο εργοτάξιο (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


1Μέτρα


Ενηµέρωση των εργαζοµένων για την ασφαλή χρήση των χηµικών, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα
∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆
77/1993)


2


Αποθήκευση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆
388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


3


Χρήση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001,
Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


4


Χρήση ΜΑΠ, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των
χηµικών (Π∆ 396/1994, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


5


Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιµοποιεί χηµικά, κατά τα
διαλείµµατα και µετά το πέρας της εργασίας (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


6


Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιµοποιεί χηµικά, από το γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆
77/1993)


7


Μάσκα ηµίσεως προσώπου ΕΝ 149 (FFP2)1Μ.Α.Π.


Γυαλιά ΕΝ 166(Β)2


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)3


Ζώνη ασφαλείας 5 σηµείων ΕΝ 3614


Γάντια ΕΝ 3885


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 3976


Φόρµα εργασίας ΕΝ 4657


ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙΕΡΓΑΣΙΑ :


Μεταφορά υλικών και εξοπλισµού στο χώρο
Προετοιµασία επιφάνειας για βαφή
Βαφή


Ανάλυση εργασίας :


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


3Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση εργαζόµενου από ύψος


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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


1Μέτρα


Περίφραξη των περάτων πλακών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και
σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


2


Περίφραξη των περάτων πλακών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981,
Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


5


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, Π∆
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) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


9


Περίφραξη των κενών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981)10


Κάλυψη των οριζοντίων κενών µε υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που αναµένεται
να δεχτεί (Π∆ 1073/1981)


11


Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (Π∆ 1073/1981)12


Χρήση συστήµατος ατοµικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆
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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


15







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση εργαζόµενου από ύψος  (συνέχεια)


3


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  (συνέχεια)


Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν
αντισταθµιστικά µέτρα (Π∆ 1073/1981)


16


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


3Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση εργαζόµενου από σκαλωσιά


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)1Μέτρα


Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (Π∆
1073/1981)


2


Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 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 (Π∆ 778/1980)


4


∆ιαµόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωµάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής
προστασίας) πρέπει να περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να µην διακόπτονται (Π∆
778/1980)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


3Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση εργαζόµενου από σκάλα


Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)1Μέτρα


Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός έλεγχος) (Π∆
22/1933, Π∆ 17/1978)


2


Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συµπαγές δάπεδο (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση µεταλλικών σκαλών µε χωνευτά σκαλοπάτια (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)4


Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)5


Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 µ από το επιθυµητό δάπεδο εργασίας, ώστε να διευκολύνεται
η κάθοδος από αυτές (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)


6


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


3Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση εργαζόµενου από εργοεξέδρα


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από εργοεξέδρα (Π∆ 1073/1981)1Μέτρα


Αποφυγή χρήσης κουπαστών εργοεξέδρας ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (Π∆
1073/1981)


2


Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα εργοεξέδρων (Π∆ 1073/1981)3


Αποφυγή καθόδου από υπερυψωµένη εργοεξέδρα (να ζητείται το κατέβασµα µε χειρισµό από το κάτω
χειριστήριο) (Π∆ 1073/1981)


4


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) (Π∆ 396/1994)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση αντικειµένων από ύψος


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών,
κλιµακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980)


1Μέτρα


Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώµατα ή προστασία αυτών µε
πλέγµα (Π∆ 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 (Π∆ 778/1980)


3


Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώµατος στην εξωτερική πλευρά του ικριώµατος για τη συγκράτηση
υλικών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


4


Αποφυγή παραµονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (Π∆ 1073/1981)5


Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε ύψος
(Π∆ 1073/1981)


6


Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (Π∆ 1073/1981, Π∆
105/1995)


7


Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης8


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα  (συνέχεια)


2


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  (συνέχεια)


Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)1Μέτρα


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981)3


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος,
οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)


4


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Ηλεκτροπληξία


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)


1Μέτρα


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 (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


4


Η κατάσταση του εξοπλισµού να είναι άριστη. Φθαρµένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και πρίζες
πρέπει να αντικαθίστανται άµεσα (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Πυρκαγιά από χρώµατα


Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π∆ 1073/1981)1Μέτρα


Αποφυγή εκτέλεσης "θερµών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά
σε εύφλεκτα υλικά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Απαγόρευση καπνίσµατος και γυµνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Π∆ 1073/1981)3


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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


4


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Θόρυβος


Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991)1Μέτρα


Αποµόνωση των πηγών θορύβου µε χωρίσµατα (Π∆ 85/1991)2


Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυµπιεστή) µακριά από άλλα συνεργεία (Π∆ 85/1991)3


Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆
85/1991, Π∆ 395/1994)


4


Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994)5


Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991)6


Περιορισµός της έκθεσης σε θόρυβο µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου
εργασίας, εναλλαγή εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (Π∆ 85/1991)


7


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981)


8


Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994)9


Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας10


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί


Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό
(Π∆ 397/1994)


1Μέτρα


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του
φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994)


2







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί  (συνέχεια)


1


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  (συνέχεια)


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική
προσπάθεια (στροφή κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 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) (Π∆ 397/1994)


4


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της
εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 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 (Π∆ 397/1994)


6


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


7


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Γλίστριµα - παραπάτηµα


∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1Μέτρα


∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981)2


Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981)


4


Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆
1073/1981)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Σκόνη από λείανση - κόψιµο


∆ιεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισµα) σε εξωτερικούς χώρους1Μέτρα


∆ιεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισµα) µακριά από άλλα συνεργεία
και τρίτους


2


Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (µάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρµα) (Π∆ 396/1994)3


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες


Τα χηµικά πρέπει να συνοδεύονται µε τα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την παραλαβή
τους στο εργοτάξιο (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


1Μέτρα


Ενηµέρωση των εργαζοµένων για την ασφαλή χρήση των χηµικών, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα
∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆
77/1993)


2


Αποθήκευση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆
388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


3


Χρήση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001,
Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


4


Χρήση ΜΑΠ, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των
χηµικών (Π∆ 396/1994, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


5


Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιµοποιεί χηµικά, κατά τα
διαλείµµατα και µετά το πέρας της εργασίας (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


6


Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιµοποιεί χηµικά, από το γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆
77/1993)


7


Μάσκα πλήρους προσώπου ή µάσκα τροφοδοτούµενη µε οξυγόνο ΕΝ 1362701Μ.Α.Π.


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


ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝΕΡΓΑΣΙΑ :


Μεταφορά υλικών
Προετοιµασία επιφάνειας
Τοποθέτηση υλικού


Ανάλυση εργασίας :







ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ  (συνέχεια)


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα


Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)1Μέτρα


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981)3


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος,
οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)


4


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Ηλεκτροπληξία


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)


1Μέτρα


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 (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


4


Η κατάσταση του εξοπλισµού να είναι άριστη. Φθαρµένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και πρίζες
πρέπει να αντικαθίστανται άµεσα (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Πυρκαγιά


Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π∆ 1073/1981)1Μέτρα


Αποφυγή εκτέλεσης "θερµών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά
σε εύφλεκτα υλικά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (Π∆ 1073/1981)3


Αποψήλωση θάµνων και χαµηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς µήνες4


Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρµανση) (Π∆ 1073/1981)5


Απαγόρευση καπνίσµατος και γυµνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


7


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) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


8


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Θόρυβος


Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991)1Μέτρα


Αποµόνωση των πηγών θορύβου µε χωρίσµατα (Π∆ 85/1991)2


Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυµπιεστή) µακριά από άλλα συνεργεία (Π∆ 85/1991)3


Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆
85/1991, Π∆ 395/1994)


4


Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994)5


Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991)6


Περιορισµός της έκθεσης σε θόρυβο µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου
εργασίας, εναλλαγή εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (Π∆ 85/1991)


7


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981)


8


Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994)9


Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας10







ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ  (συνέχεια)


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί


Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό
(Π∆ 397/1994)


1Μέτρα


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του
φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994)


2


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική
προσπάθεια (στροφή κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 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) (Π∆ 397/1994)


4


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της
εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 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 (Π∆ 397/1994)


6


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


7


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Γλίστριµα - παραπάτηµα


∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1Μέτρα


∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981)2


Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981)


4


Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆
1073/1981)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Σκόνη από λείανση - κόψιµο


∆ιεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισµα) σε εξωτερικούς χώρους1Μέτρα


∆ιεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισµα) µακριά από άλλα συνεργεία
και τρίτους


2


Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (µάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρµα) (Π∆ 396/1994)3


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες


Τα χηµικά πρέπει να συνοδεύονται µε τα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την παραλαβή
τους στο εργοτάξιο (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


1Μέτρα


Ενηµέρωση των εργαζοµένων για την ασφαλή χρήση των χηµικών, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα
∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆
77/1993)


2


Αποθήκευση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆
388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


3


Χρήση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001,
Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


4


Χρήση ΜΑΠ, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των
χηµικών (Π∆ 396/1994, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


5


Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιµοποιεί χηµικά, κατά τα
διαλείµµατα και µετά το πέρας της εργασίας (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


6


Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιµοποιεί χηµικά, από το γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆
77/1993)


7


Μάσκα ηµίσεως προσώπου ΕΝ 149 (FFP2)1Μ.Α.Π.


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)2


Γάντια ΕΝ 3883


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 3974


Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίεςΦΑΣΗ : 







ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΕΡΓΑΣΙΑ :


Μεταφορά υλικών στο χώρο
Τοποθέτηση στηριγµάτων
Τοποθέτηση αγωγών - ειδικών εξαρτηµάτων
∆οκιµές


Ανάλυση εργασίας :


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


3Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση εργαζόµενου από ύψος


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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


1Μέτρα


Περίφραξη των περάτων πλακών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και
σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


2


Περίφραξη των περάτων πλακών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981,
Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


5


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, Π∆
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) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


9


Περίφραξη των κενών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981)10


Κάλυψη των οριζοντίων κενών µε υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που αναµένεται
να δεχτεί (Π∆ 1073/1981)


11


Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (Π∆ 1073/1981)12


Χρήση συστήµατος ατοµικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆
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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


15


Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν
αντισταθµιστικά µέτρα (Π∆ 1073/1981)


16


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


3Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση εργαζόµενου από σκαλωσιά


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)1Μέτρα


Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (Π∆
1073/1981)


2


Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 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 (Π∆ 778/1980)


4


∆ιαµόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωµάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής
προστασίας) πρέπει να περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να µην διακόπτονται (Π∆
778/1980)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


3Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση εργαζόµενου από σκάλα


Χρήση σκαλών για σύντοµες και "ελαφριές" εργασίες (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)1Μέτρα


Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός έλεγχος) (Π∆
22/1933, Π∆ 17/1978)


2


Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συµπαγές δάπεδο (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)3


Χρήση µεταλλικών σκαλών µε χωνευτά σκαλοπάτια (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)4


Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)5


Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 µ από το επιθυµητό δάπεδο εργασίας, ώστε να διευκολύνεται
η κάθοδος από αυτές (Π∆ 22/1933, Π∆ 17/1978)


6







ΕΡΓΑΣΙΑ : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  (συνέχεια)


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


3Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση εργαζόµενου από εργοεξέδρα


Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από εργοεξέδρα (Π∆ 1073/1981)1Μέτρα


Αποφυγή χρήσης κουπαστών εργοεξέδρας ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις εργασίας (Π∆
1073/1981)


2


Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα εργοεξέδρων (Π∆ 1073/1981)3


Αποφυγή καθόδου από υπερυψωµένη εργοεξέδρα (να ζητείται το κατέβασµα µε χειρισµό από το κάτω
χειριστήριο) (Π∆ 1073/1981)


4


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) (Π∆ 396/1994)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση αντικειµένων από ύψος


Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες µπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών,
κλιµακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (Π∆ 778/1980)


1Μέτρα


Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώµατα ή προστασία αυτών µε
πλέγµα (Π∆ 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 (Π∆ 778/1980)


3


Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώµατος στην εξωτερική πλευρά του ικριώµατος για τη συγκράτηση
υλικών (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


4


Αποφυγή παραµονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (Π∆ 1073/1981)5


Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε ύψος
(Π∆ 1073/1981)


6


Περίφραξη - αποκλεισµός και σήµανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (Π∆ 1073/1981, Π∆
105/1995)


7


Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης8


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση φορτίων που µεταφέρονται κατά τις ανυψωτικές εργασίες


Αποφυγή παραµονής κάτω από φορτία (Π∆ 1073/1981)1Μέτρα


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου (Π∆ 1073/1981, Π∆
395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000)


2


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να φέρει πινακίδα µε διάγραµµα ανυψωτικής ικανότητας (Π∆ 1073/1981,
Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000)


3


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999,
Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981)


6


Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και εµπειρία (Π∆ 31/1990)7


Τα συρµατόσχοινα – σαµπάνια να είναι ελεγµένα και προσαρτηµένα σωστά στο φορτίο (Π∆ 1073/1981,
Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000)


8


Η περιοχή να είναι αποκλεισµένη για τους µη έχοντες εργασία (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981)


11


Οι ανυψωτικοί µηχανισµοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασµένοι καλά (Π∆ 1073/1981)12


Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου (Π∆ 1073/1981)13


Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού µηχανισµού (Π∆ 1073/1981)14


Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας µεταφοράς φορτίου (Π∆ 1073/1981)15


Απαγορεύεται  η απότοµη ανύψωση/ κατέβασµα (Π∆ 1073/1981)16


Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζοµένους (Π∆ 1073/1981)17


Απαγορεύεται η χρήση ανυψωτικών όταν πνέουν θυελλώδεις άνεµοι (Π∆ 1073/1981)18







ΕΡΓΑΣΙΑ : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  (συνέχεια)


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα


Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)1Μέτρα


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981)3


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος,
οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)


4


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Ηλεκτροπληξία


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)


1Μέτρα


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 (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


4


Η κατάσταση του εξοπλισµού να είναι άριστη. Φθαρµένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και πρίζες
πρέπει να αντικαθίστανται άµεσα (Π∆ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Πυρκαγιά


Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (Π∆ 1073/1981)1Μέτρα


Αποφυγή εκτέλεσης "θερµών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου) κοντά
σε εύφλεκτα υλικά (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


2


Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (Π∆ 1073/1981)3


Αποψήλωση θάµνων και χαµηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς µήνες4


Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρµανση) (Π∆ 1073/1981)5


Απαγόρευση καπνίσµατος και γυµνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


7


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) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 95/1978)


8


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Θόρυβος


Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) µακριά από τις θέσεις εργασίας (Π∆ 85/1991)1Μέτρα


Αποµόνωση των πηγών θορύβου µε χωρίσµατα (Π∆ 85/1991)2


Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυµπιεστή) µακριά από άλλα συνεργεία (Π∆ 85/1991)3


Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυµµάτων των µηχανηµάτων (Π∆
85/1991, Π∆ 395/1994)


4


Συντήρηση του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1994)5


Αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα και εξοπλισµό που παράγει θόρυβο (Π∆ 85/1991)6


Περιορισµός της έκθεσης σε θόρυβο µε διαχειριστικά µέτρα (διαλείµµατα, εναλλαγή αντικειµένου
εργασίας, εναλλαγή εργαζοµένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (Π∆ 85/1991)


7


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 85/1991, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1981)


8


Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσµατα) (Π∆ 396/1994)9


Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας10







ΕΡΓΑΣΙΑ : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  (συνέχεια)


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί


Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό
(Π∆ 397/1994)


1Μέτρα


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του
φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994)


2


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική
προσπάθεια (στροφή κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 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) (Π∆ 397/1994)


4


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της
εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 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 (Π∆ 397/1994)


6


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


7


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Γλίστριµα - παραπάτηµα


∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1Μέτρα


∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981)2


Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981)


4


Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆
1073/1981)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Κίνδυνοι από τη χρήση εξοπλισµού εργασίας


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 (Π∆ 395/1994, Π∆
89/1999)


1Μέτρα


Η συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση του εξοπλισµού εργασίας πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις
προβλέψεις του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1984, Π∆ 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 (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


3


Ο χειρισµός του εξοπλισµού εργασίας δεν πρέπει να δηµιουργεί κινδύνους στο προσωπικό (Π∆
395/1984, Π∆ 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 (Π∆ 395/1984,
Π∆ 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 (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


6


Ο εξοπλισµός εργασίας πρέπει να διαθέτει τις προβλεπόµενες ενδείξεις και σηµάνσεις (Π∆ 395/1984,
Π∆ 89/1999)


7


Πρέπει να εξασφαλίζεται η ευστάθεια του εξοπλισµού εργασίας (Π∆ 395/1984, Π∆ 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 (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


10


Ο εξοπλισµός εργασίας που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα πρέπει να είναι γειωµένος και διπλά
µονωµένος (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


11


Οι κινητοί εξοπλισµοί εργασίας πρέπει να φέρουν σύστηµα πέδησης (και εφεδρικό, εφόσον απαιτείται)
(Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


12


Οι κινητοί εξοπλισµοί εργασίας πρέπει να φέρουν φώτα πορείας (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)13


Οι κινητοί εξοπλισµοί εργασίας πρέπει να φέρουν πυροσβεστήρες, εφόσον δεν προβλέπεται άλλο µέσο
πυρόσβεσης στο χώρο εργασίας (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


14


Οι κινητοί εξοπλισµοί εργασίας πρέπει να διαθέτουν συστήµατα µείωσης των συνεπειών ενδεχόµενης
σύγκρουσης (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


15







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Κίνδυνοι από τη χρήση εξοπλισµού εργασίας  (συνέχεια)


2


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  (συνέχεια)


Κατά το χειρισµό τους πρέπει να δίνεται προσοχή για την αποφυγή παγίδευσης εργαζόµενου σε
κινούµενα µέρη (πχ τροχοί, ερπύστριες) (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


16


Η εγκατάσταση των εξοπλισµών εργασίας που χρησιµοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει να
είναι ασφαλής (Π∆ 395/1984, Π∆ 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) (Π∆ 395/1984, Π∆
89/1999)


18


Οι εξοπλισµοί εργασίας που χρησιµοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει να διαθέτουν τις
προβλεπόµενες ενδείξεις και σηµάνσεις (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


19


Πρέπει να δίνεται µέριµνα για την αποφυγή πρόσκρουσης, ελεύθερης πτώσης καθώς και ακούσιας
απαγκίστρωσης του φορτίου (Π∆ 395/1984, Π∆ 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 (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


21


Εφόσον από τη χρήση εξοπλισµού εργασίας προκύπτουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι, οι εργασίες ελέγχου,
συντήρησης, µετατροπής και επισκευής του πρέπει να γίνονται από αρµόδιο πρόσωπο (Π∆ 395/1984,
Π∆ 89/1999)


22


Κράνος µε ενσωµατωµένη µάσκα ηλεκτροσυγκολλητή ΕΝ 175, ΕΝ 1691Μ.Α.Π.


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


Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)8


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝΕΡΓΑΣΙΑ :


Μεταφορά υλικών
Τοποθέτηση χυτοσίδηρων τεµαχίων


Ανάλυση εργασίας :


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση φορτίων που µεταφέρονται κατά τις ανυψωτικές εργασίες


Αποφυγή παραµονής κάτω από φορτία (Π∆ 1073/1981)1Μέτρα


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου (Π∆ 1073/1981, Π∆
395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000)


2


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να φέρει πινακίδα µε διάγραµµα ανυψωτικής ικανότητας (Π∆ 1073/1981,
Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000)


3


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999,
Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981)


6


Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και εµπειρία (Π∆ 31/1990)7


Τα συρµατόσχοινα – σαµπάνια να είναι ελεγµένα και προσαρτηµένα σωστά στο φορτίο (Π∆ 1073/1981,
Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000)


8


Η περιοχή να είναι αποκλεισµένη για τους µη έχοντες εργασία (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981)


11


Οι ανυψωτικοί µηχανισµοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασµένοι καλά (Π∆ 1073/1981)12


Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου (Π∆ 1073/1981)13


Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού µηχανισµού (Π∆ 1073/1981)14


Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας µεταφοράς φορτίου (Π∆ 1073/1981)15


Απαγορεύεται  η απότοµη ανύψωση/ κατέβασµα (Π∆ 1073/1981)16


Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζοµένους (Π∆ 1073/1981)17


Απαγορεύεται η χρήση ανυψωτικών όταν πνέουν θυελλώδεις άνεµοι (Π∆ 1073/1981)18







ΕΡΓΑΣΙΑ : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ  (συνέχεια)


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


3Βαθµός επικινδυνότητας :


Καταπλάκωση από υλικά


Η διαδικασία κατεδάφισης πρέπει να συντονίζεται από υπεύθυνο µηχανικό (Π∆ 1073/1981)1Μέτρα


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 (Π∆
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 (Π∆ 1073/1981)


3


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να διενεργήσει επιτόπου αυτοψία µε τον µελετητή, τον ιδιοκτήτη και
τον εργοδηγό (Π∆ 1073/1981)


4


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να ενηµερώσει τον εργοδηγό για τη µελέτη και τις επιτόπου συνθήκες
(Π∆ 1073/1981)


5


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να ελέγξει αν ο εξοπλισµός και η στελέχωση του συνεργείου επαρκούν
για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας (Π∆ 1073/1981)


6


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να επιβλέπει όλη τη διαδικασία για την αντιµετώπιση έκτακτων
καταστάσεων (Π∆ 1073/1981)


7


Το διαθέσιµο προσωπικό είναι εξειδικευµένο στις εργασίες κατεδαφίσεων (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981)


9


Ο αριθµός των εργαζοµένων που επιβλέπεται από κάθε επικεφαλής δεν ξεπερνάει τα 10 άτοµα (Π∆
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 (Π∆ 1073/1981)


11


Έχουν διακοπεί ή µεταφερθεί όλες οι παροχές (Π∆ 1073/1981)12


Έχουν επισηµανθεί και καλυφθεί όλα τα κατακόρυφα κενά (Π∆ 1073/1981)13


Έχουν αποµακρυνθεί τα δοχεία – δεξαµενές που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνα υλικά (Π∆
1073/1981)


14


Στο χώρο προς κατεδάφιση βρίσκονται οι απολύτως απαραίτητοι εργαζόµενοι (Π∆ 1073/1981)15


Υπάρχει επικοινωνία µε τα συνεργεία κατεδάφισης (Π∆ 1073/1981)16


∆εν υπερφορτώνονται τα δάπεδα µε υλικά κατεδάφισης και µηχανήµατα - εξοπλισµό (Π∆ 1073/1981)17


Λαµβάνονται µέτρα προστασίας των γειτονικών κατασκευών (Π∆ 1073/1981)18


Οι εργαζόµενοι που υλοποιούν την κατεδάφιση πρέπει να χρησιµοποιούν τα προβλεπόµενα από τον
κατασκευαστή Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 396/1994)


19


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα


Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)1Μέτρα


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981)3


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος,
οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)


4


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Τροχαίο


Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές
και οι άµεσα ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003)


1Μέτρα


Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, ώστε
να διευθετηθεί το θέµα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδροµή της
τροχαίας για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003)


2


Η σήµανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική
µελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήµατα) (ΥΑ 503/2003)


3


Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών,
αποτρέποντας τους µη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η
είσοδος οχηµάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003)


4


Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003)5


Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994)6







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Τροχαίο  (συνέχεια)


2


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ  (συνέχεια)


Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωµα εκτός του εργοταξιακού χώρου (ΥΑ
503/2003)


7


Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται (Π∆ 1073/1981)8


Οι πινακίδες οδικής σήµανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην ανατραπούν
(βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003)


9


Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση της
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος,
παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης πρέπει να είναι ενηµερωµένος για τους τρόπους
ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των διερχόµενων οδηγών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών
πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισµό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 503/2003, Π∆
396/1994)


10


Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών (ΥΑ 503/2003)11


Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήµανσης ή
ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα τα µέτρα
ασφάλειας (ΥΑ 503/2003)


12


Οι εργαζόµενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό (ΥΑ 503/2003,
Π∆ 396/1994)


13


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί


Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό
(Π∆ 397/1994)


1Μέτρα


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του
φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994)


2


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική
προσπάθεια (στροφή κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 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) (Π∆ 397/1994)


4


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της
εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 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 (Π∆ 397/1994)


6


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


7


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)1Μ.Α.Π.


Γάντια ΕΝ 3882


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 3973


Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)4


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΧΑΡΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝΕΡΓΑΣΙΑ :


Μεταφορά υλικών
Τοποθέτηση µεταλλικών σχαρών


Ανάλυση εργασίας :


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση φορτίων που µεταφέρονται κατά τις ανυψωτικές εργασίες


Αποφυγή παραµονής κάτω από φορτία (Π∆ 1073/1981)1Μέτρα


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου (Π∆ 1073/1981, Π∆
395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000)


2


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να φέρει πινακίδα µε διάγραµµα ανυψωτικής ικανότητας (Π∆ 1073/1981,
Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000)


3


Ο ανυψωτικός µηχανισµός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999,
Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981)


6


Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και εµπειρία (Π∆ 31/1990)7


Τα συρµατόσχοινα – σαµπάνια να είναι ελεγµένα και προσαρτηµένα σωστά στο φορτίο (Π∆ 1073/1981,
Π∆ 395/1994, Π∆ 89/1999, Π∆ 304/2000)


8







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση φορτίων που µεταφέρονται κατά τις ανυψωτικές εργασίες  (συνέχεια)


2


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΧΑΡΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ  (συνέχεια)


Η περιοχή να είναι αποκλεισµένη για τους µη έχοντες εργασία (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981)


11


Οι ανυψωτικοί µηχανισµοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασµένοι καλά (Π∆ 1073/1981)12


Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου (Π∆ 1073/1981)13


Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού µηχανισµού (Π∆ 1073/1981)14


Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας µεταφοράς φορτίου (Π∆ 1073/1981)15


Απαγορεύεται  η απότοµη ανύψωση/ κατέβασµα (Π∆ 1073/1981)16


Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζοµένους (Π∆ 1073/1981)17


Απαγορεύεται η χρήση ανυψωτικών όταν πνέουν θυελλώδεις άνεµοι (Π∆ 1073/1981)18


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


3Βαθµός επικινδυνότητας :


Καταπλάκωση από υλικά


Η διαδικασία κατεδάφισης πρέπει να συντονίζεται από υπεύθυνο µηχανικό (Π∆ 1073/1981)1Μέτρα


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 (Π∆
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 (Π∆ 1073/1981)


3


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να διενεργήσει επιτόπου αυτοψία µε τον µελετητή, τον ιδιοκτήτη και
τον εργοδηγό (Π∆ 1073/1981)


4


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να ενηµερώσει τον εργοδηγό για τη µελέτη και τις επιτόπου συνθήκες
(Π∆ 1073/1981)


5


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να ελέγξει αν ο εξοπλισµός και η στελέχωση του συνεργείου επαρκούν
για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας (Π∆ 1073/1981)


6


Ο υπεύθυνος µηχανικός πρέπει να επιβλέπει όλη τη διαδικασία για την αντιµετώπιση έκτακτων
καταστάσεων (Π∆ 1073/1981)


7


Το διαθέσιµο προσωπικό είναι εξειδικευµένο στις εργασίες κατεδαφίσεων (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981)


9


Ο αριθµός των εργαζοµένων που επιβλέπεται από κάθε επικεφαλής δεν ξεπερνάει τα 10 άτοµα (Π∆
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 (Π∆ 1073/1981)


11


Έχουν διακοπεί ή µεταφερθεί όλες οι παροχές (Π∆ 1073/1981)12


Έχουν επισηµανθεί και καλυφθεί όλα τα κατακόρυφα κενά (Π∆ 1073/1981)13


Έχουν αποµακρυνθεί τα δοχεία – δεξαµενές που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνα υλικά (Π∆
1073/1981)


14


Στο χώρο προς κατεδάφιση βρίσκονται οι απολύτως απαραίτητοι εργαζόµενοι (Π∆ 1073/1981)15


Υπάρχει επικοινωνία µε τα συνεργεία κατεδάφισης (Π∆ 1073/1981)16


∆εν υπερφορτώνονται τα δάπεδα µε υλικά κατεδάφισης και µηχανήµατα - εξοπλισµό (Π∆ 1073/1981)17


Λαµβάνονται µέτρα προστασίας των γειτονικών κατασκευών (Π∆ 1073/1981)18


Οι εργαζόµενοι που υλοποιούν την κατεδάφιση πρέπει να χρησιµοποιούν τα προβλεπόµενα από τον
κατασκευαστή Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 396/1994)


19


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα


Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)1Μέτρα


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981)3


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος,
οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)


4


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)


5







ΕΡΓΑΣΙΑ : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΧΑΡΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ  (συνέχεια)


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Τροχαίο


Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενηµερωθούν οι αρµόδιες αρχές
και οι άµεσα ενδιαφερόµενοι (ΥΑ 503/2003)


1Μέτρα


Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενηµερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, ώστε
να διευθετηθεί το θέµα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η συνδροµή της
τροχαίας για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003)


2


Η σήµανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήµατα της ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική
µελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήµατα) (ΥΑ 503/2003)


3


Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών,
αποτρέποντας τους µη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται η
είσοδος οχηµάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΥΑ 503/2003)


4


Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003)5


Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, Π∆ 396/1994)6


Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωµα εκτός του εργοταξιακού χώρου (ΥΑ
503/2003)


7


Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήµατα και µηχανήµατα πρέπει να ασφαλίζονται (Π∆ 1073/1981)8


Οι πινακίδες οδικής σήµανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να µην ανατραπούν
(βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003)


9


Συνιστάται να χρησιµοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόµενος για την προσωρινή ρύθµιση της
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόµενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο, κράνος,
παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σηµαία. Επίσης πρέπει να είναι ενηµερωµένος για τους τρόπους
ρύθµισης της κυκλοφορίας και ενηµέρωσης των διερχόµενων οδηγών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών
πρέπει να χρησιµοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισµό του εργοταξίου από την οδό (ΥΑ 503/2003, Π∆
396/1994)


10


Να χρησιµοποιείται, αν απαιτείται, όχηµα προειδοποίησης των διερχόµενων οδηγών (ΥΑ 503/2003)11


Πρέπει να ελέγχεται σε καθηµερινή βάση ότι δεν µετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήµανσης ή
ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα τα µέτρα
ασφάλειας (ΥΑ 503/2003)


12


Οι εργαζόµενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισµό (ΥΑ 503/2003,
Π∆ 396/1994)


13


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί


Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό
(Π∆ 397/1994)


1Μέτρα


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του
φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994)


2


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική
προσπάθεια (στροφή κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 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) (Π∆ 397/1994)


4


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της
εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 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 (Π∆ 397/1994)


6


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


7


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)1Μ.Α.Π.


Γάντια ΕΝ 3882


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 3973


Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)4


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝΕΡΓΑΣΙΑ :


Εργασίες σε φρεάτιαΑνάλυση εργασίας :


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


3Βαθµός επικινδυνότητας :


Κίνδυνοι λόγω εργασιών εντός φρεατίων (πτώση στον πυθµένα, ασφυξία, έκθεση σε
βλαπτικούς παράγοντες)


Οι υπεύθυνοι των συνεργείων συντήρησης φρεατίων πρέπει να είναι ενηµερωµένοι για όλα τα
διαθέσιµα στοιχεία (µεθοδολογία, είδος φρεατίου, είδος εργασίας, συνθήκες κυκλοφορίας),


1Μέτρα







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Κίνδυνοι λόγω εργασιών εντός φρεατίων (πτώση στον πυθµένα, ασφυξία, έκθεση σε
βλαπτικούς παράγοντες)  (συνέχεια)3


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ  (συνέχεια)


Ο χώρος εργασίας επί της οδού πρέπει να περιφραχθεί, ώστε να αποτραπεί η πρόσβαση σε
διερχόµενους πεζούς και οχήµατα και να τοποθετηθεί σήµανση για ενηµέρωση των διερχόµενων
οδηγών και προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας, (Π∆ 16/1996)


2


Για το προσωπικό που θα εργαστεί εντός των φρεατίων πρέπει να εξασφαλιστεί η επάρκεια οξυγόνου.
(Π∆ 16/1996)


3


Εντός των φρεατίων πρέπει να διενεργούνται µετρήσεις παραγόντων για ανίχνευση επικίνδυνων
ουσιών. (Π∆ 16/1996)


4


Πρέπει να εξασφαλιστεί µέθοδος επικοινωνίας µεταξύ των συνεργείων εντός και εκτός των φρεατίων.
(Π∆ 16/1996)


5


Για την αντιµετώπιση έκτακτων καταστάσεων πρέπει να υπάρχει εργαζόµενος πάνω από το φρεάτιο
για παρακολούθηση και παροχή βοήθειας, εφόσον κριθεί αναγκαίο. (Π∆ 16/1996)


6


Η πρόσβαση και έξοδος από το φρεάτιο πρέπει να γίνεται µέσω των σκαλών ή µε τη βοήθεια
ανυψωτικής διάταξης σε τρίποδα. (Π∆ 16/1996)


7


Εντός των φρεατίων πρέπει να εξασφαλιστεί φωτισµός. (Π∆ 16/1996)8


Εξοπλισµός, εργαλεία και καλώδια που χρησιµοποιούνται εντός των φρεατίων πρέπει να είναι
κατάλληλα για υγρό περιβάλλον. (Π∆ 16/1996)


9


Το προσωπικό που εργάζεται εντός των φρεατίων πρέπει να εξετάζεται περιοδικά από τον ιατρό
εργασίας της επιχείρησης. (Π∆ 16/1996, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


10


Τα φρεάτια πρέπει να κλείνονται µετά τη λήξη των εργασιών (βάρδια, ηµέρα). (Π∆ 16/1996)11


Η υλοποίηση συστήµατος Άδειας Εργασίας αποτελεί µέτρο που συµβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη
των ατυχηµάτων και συνεπώς πρέπει να ληφθεί υπόψη.


12


Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει ποιος εκδίδει την άδεια.13


Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει για ποιον εκδίδεται η άδεια14


Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει για ποια εργασία εκδίδεται η άδεια15


Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει την ηµεροµηνία έκδοσης και ισχύος της άδειας16


Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει ποια η διάρκεια της άδειας (όχι µεγαλύτερη της µιας
βάρδιας).


17


Το σύστηµα άδειας εργασίας πρέπει να προβλέπει τα µέτρα κατά την είσοδο και εργασία σε κλειστό
χώρο


18


Μάσκα πλήρους προσώπου µε φίλτρα ΕΝ 136 class 21Μ.Α.Π.


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)2


Γάντια ΕΝ 3883


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 3974


Φόρµα εργασίας ΕΝ 4655


Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)6


Εργασίες πρασίνουΦΑΣΗ : 


ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΑΣΙΑ :


Προετοιµασία εδάφους
Τοποθέτηση φυτών


Ανάλυση εργασίας :


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


3Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση εργαζόµενου από ύψος


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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


1Μέτρα


Περίφραξη των περάτων πλακών µε µεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 µ και 0,5 µ από το δάπεδο και
σοβατεπί ύψους 15 εκ (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


2


Περίφραξη των περάτων πλακών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981,
Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


5


Περίφραξη των κλιµακοστασίων µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981, Π∆
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) (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


7







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Πτώση εργαζόµενου από ύψος  (συνέχεια)


3


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  (συνέχεια)


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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


9


Περίφραξη των κενών µε προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 µ (Π∆ 1073/1981)10


Κάλυψη των οριζοντίων κενών µε υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που αναµένεται
να δεχτεί (Π∆ 1073/1981)


11


Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (Π∆ 1073/1981)12


Χρήση συστήµατος ατοµικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981, Π∆
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 (Π∆ 1073/1981, Π∆ 778/1980)


15


Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν
αντισταθµιστικά µέτρα (Π∆ 1073/1981)


16


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Πιάσιµο - σύνθλιψη - χτύπηµα


Τα κινούµενα µέρη των µηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Π∆ 395/1994)1Μέτρα


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από µηχανήµατα, οχήµατα και εξοπλισµό2


Οι εργαζόµενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούµενα φορτία (Π∆ 1073/1981)3


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται µεταξύ κινούµενου φορτίου, µηχανήµατος,
οχήµατος, εξοπλισµού και σταθερού δοµικού στοιχείου (Π∆ 1073/1981)


4


Οι εργαζόµενοι πρέπει να αποφεύγουν τις µετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισµού, εφόσον δεν έχουν
εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (Π∆ 1073/1981, Π∆ 395/1994)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Μυοσκελετικοί τραυµατισµοί


Περιορισµός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων µε τη βοήθεια µηχανικών µέσων, όπου είναι εφικτό
(Π∆ 397/1994)


1Μέτρα


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του
φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήµα, λαβές, σύσταση) (Π∆ 397/1994)


2


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη απαιτούµενη σωµατική
προσπάθεια (στροφή κορµού, απότοµη µετακίνηση, ασταθής σωµατική στάση) (Π∆ 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) (Π∆ 397/1994)


4


Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της
εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθµός εργασίας) (Π∆ 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 (Π∆ 397/1994)


6


Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από τον
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 397/1994, Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985)


7


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


1Βαθµός επικινδυνότητας :


Γλίστριµα - παραπάτηµα


∆ιατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (Π∆ 1073/1981)1Μέτρα


∆ιατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (Π∆ 1073/1981)2


Επαρκής φωτισµός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (Π∆ 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 (Π∆ 1073/1981)


4


Άµεσος καθαρισµός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (Π∆
1073/1981)


5


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες  (συνέχεια)


2


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  (συνέχεια)


Τα χηµικά πρέπει να συνοδεύονται µε τα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την παραλαβή
τους στο εργοτάξιο (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


1Μέτρα


Ενηµέρωση των εργαζοµένων για την ασφαλή χρήση των χηµικών, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα
∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆
77/1993)


2


Αποθήκευση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆
388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


3


Χρήση των χηµικών σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή τους (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001,
Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


4


Χρήση ΜΑΠ, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στα ∆ελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των
χηµικών (Π∆ 396/1994, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


5


Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιµοποιεί χηµικά, κατά τα
διαλείµµατα και µετά το πέρας της εργασίας (Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆ 77/1993)


6


Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιµοποιεί χηµικά, από το γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Π∆ 17/1996, Ν 1568/1985, Π∆ 339/2001, Π∆ 388/2001, Π∆ 307/21986, Π∆
77/1993)


7


Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


2Βαθµός επικινδυνότητας :


Κίνδυνοι από τη χρήση εξοπλισµού εργασίας


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 (Π∆ 395/1994, Π∆
89/1999)


1Μέτρα


Η συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση του εξοπλισµού εργασίας πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις
προβλέψεις του κατασκευαστή του (Π∆ 395/1984, Π∆ 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 (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


3


Ο χειρισµός του εξοπλισµού εργασίας δεν πρέπει να δηµιουργεί κινδύνους στο προσωπικό (Π∆
395/1984, Π∆ 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 (Π∆ 395/1984,
Π∆ 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 (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


6


Ο εξοπλισµός εργασίας πρέπει να διαθέτει τις προβλεπόµενες ενδείξεις και σηµάνσεις (Π∆ 395/1984,
Π∆ 89/1999)


7


Πρέπει να εξασφαλίζεται η ευστάθεια του εξοπλισµού εργασίας (Π∆ 395/1984, Π∆ 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 (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


10


Ο εξοπλισµός εργασίας που λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα πρέπει να είναι γειωµένος και διπλά
µονωµένος (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


11


Οι κινητοί εξοπλισµοί εργασίας πρέπει να φέρουν σύστηµα πέδησης (και εφεδρικό, εφόσον απαιτείται)
(Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


12


Οι κινητοί εξοπλισµοί εργασίας πρέπει να φέρουν φώτα πορείας (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)13


Οι κινητοί εξοπλισµοί εργασίας πρέπει να φέρουν πυροσβεστήρες, εφόσον δεν προβλέπεται άλλο µέσο
πυρόσβεσης στο χώρο εργασίας (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


14


Οι κινητοί εξοπλισµοί εργασίας πρέπει να διαθέτουν συστήµατα µείωσης των συνεπειών ενδεχόµενης
σύγκρουσης (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


15


Κατά το χειρισµό τους πρέπει να δίνεται προσοχή για την αποφυγή παγίδευσης εργαζόµενου σε
κινούµενα µέρη (πχ τροχοί, ερπύστριες) (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


16


Η εγκατάσταση των εξοπλισµών εργασίας που χρησιµοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει να
είναι ασφαλής (Π∆ 395/1984, Π∆ 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) (Π∆ 395/1984, Π∆
89/1999)


18


Οι εξοπλισµοί εργασίας που χρησιµοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει να διαθέτουν τις
προβλεπόµενες ενδείξεις και σηµάνσεις (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


19


Πρέπει να δίνεται µέριµνα για την αποφυγή πρόσκρουσης, ελεύθερης πτώσης καθώς και ακούσιας
απαγκίστρωσης του φορτίου (Π∆ 395/1984, Π∆ 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 (Π∆ 395/1984, Π∆ 89/1999)


21







Ενδεχόµενος ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ :


Βαθµός επικινδυνότητας :


Κίνδυνοι από τη χρήση εξοπλισµού εργασίας  (συνέχεια)


2


ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  (συνέχεια)


Εφόσον από τη χρήση εξοπλισµού εργασίας προκύπτουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι, οι εργασίες ελέγχου,
συντήρησης, µετατροπής και επισκευής του πρέπει να γίνονται από αρµόδιο πρόσωπο (Π∆ 395/1984,
Π∆ 89/1999)


22


Γυαλιά ΕΝ 166(Β)1Μ.Α.Π.


Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 345 (S3)2


Γάντια ΕΝ 3883


Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 3974


Φόρµα εργασίας ΕΝ 4655


Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)6







6. ΓΕΝΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ


Οι κανόνες ασφάλειας που περιγράφονται παρακάτω είναι γενικοί και ισχύουν ανεξαρτήτως 
φάσεως. Σε περίπτωση αντίθεσης µε τις Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας που αναπτύχθηκαν 
παραπάνω ισχύ έχουν οι οδηγίες.


• Κάθε άτοµο στο εργοτάξιο πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και υγείας στο έργο 
που το αφορούν. 


• ∆εν θα ανατίθεται µία δουλειά σε κανένα άτοµο αν δεν είναι σωµατικά και πνευµατικά 
κατάλληλο γι’ αυτήν.


• Όλα τα άτοµα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλο προστατευτικό κράνος. 
Εξαιρούνται οι χώροι των γραφείων, υγιεινής και ανάπαυσης. 


• Όλα τα άτοµα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήµατα. Η  ελάχιστη 
απαίτηση ασφάλειας για τα υποδήµατα είναι να έχουν προστατευτική µεταλλική επένδυση 
για τα δάχτυλα και στη σόλα.


• Η ασφαλής προσέγγιση  και έξοδος  πρέπει να εξασφαλίζεται  σε όλες τις θέσεις εργασίες 
και χώρους.


• Όλα τα άτοµα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες της σήµανσης ασφάλειας του 
εργοταξίου.


• Φωτιές µε σκοπό την θέρµανση δεν επιτρέπονται στο εργοτάξιο.


• Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ στους χώρους του εργοταξίου.


• Κανένα άτοµο δεν θα ξεκινά την εργασία του εάν δεν είναι κατάλληλα ντυµένο. Οι 
εργαζόµενοι δεν επιτρέπεται να φορούν φαρδιά ξεκούµπωτα ρούχα, σορτς και να είναι 
γυµνοί από τη µέση και πάνω.


• Κανένα άτοµο δεν επιτρέπεται να επαναπροσδιορίσει, αποµακρύνει, τροποποιήσει, 
χαλάσει, καταστρέψει οποιοδήποτε σήµανση  ή εξοπλισµό ασφάλειας.


• Όλοι οι εργαζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να αναφέρουν οποιαδήποτε ανασφαλή κατάσταση 
εργασίας και να απευθυνθούν για βοήθεια αν δεν µπορούν να την ελέγξουν µόνοι τους.


• Το εργοτάξιο πρέπει να διατηρείται καθαρό.


• Μόνο εξουσιοδοτηµένα άτοµα να χειρίζονται τον εξοπλισµό του εργοταξίου.


• Όλοι οι επισκέπτες στο εργοτάξιο πρέπει να συνοδεύονται από άτοµο που γνωρίζει τους 
χώρους του εργοταξίου και να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες του.







7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ


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).











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.
� Να τηρεί, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, τις οδηγίες του 


επιβλέποντος µηχανικού.
� Να λαµβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέµατα ασφάλειας και υγείας και 


να µεριµνά για την τήρηση του ΣΑΥ.


Ο εργοταξιάρχης, ως νόµιµος εκπρόσωπος του Αναδόχου, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις όσον 
αφορά στο προσωπικό της εταιρείας του: 
� Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων ως προς όλες τις πτυχές της 


εργασίας, και να λαµβάνει µέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και  ασφάλεια των τρίτων.
� Να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για 


την ασφάλεια  και  την  υγεία. 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 µεριµνεί για τη χορήγηση στο προσωπικό του, όλων των αναγκαίων Μέσων Ατοµικής 
Προστασίας για τη δουλειά που εκτελεί.


� Να εξασφαλίζει  ότι  οι  εργαζόµενοι  σε  εξωτερικές  επιχειρήσεις που εκτελούν  εργασίες  
στην επιχείρησή του έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία. 


� Να αναγγέλλει όλα  τα  εργατικά  ατυχήµατα στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις 
αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού  στον  οποίο  υπάγεται  ο  τραυµατίας  
εντός  24  ωρών.  Εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, πρέπει να 
τηρούνται αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των 
αιτίων του ατυχήµατος. Να τηρεί  ειδικό  βιβλίο  ατυχηµάτων  και κατάλογο  των  εργατικών  
ατυχηµάτων  που  είχαν  ως  συνέπεια  για  τον  εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας 
µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών. 


Ο εργοταξιάρχης, ως εργαζόµενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία 
για τον εργαζόµενο.


Κάθε αρµόδιος µηχανικός του Αναδόχου, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
� Να δίνει οδηγίες κατασκευής, σύµφωνες µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, για 


την εκτέλεση εργασιών στο τµήµα του έργου που έχει αναλάβει.
� Να επιβλέπει την τήρηση των οδηγιών του πριν από την έναρξη των εργασιών και 


περιοδικά κατά την εκτέλεσή τους (κατ’ ελάχιστον κάθε εβδοµάδα και ύστερα από θεοµηνία).
� Να εφαρµόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο 


τµήµα του έργου που έχει αναλάβει. 
� Να  τηρεί το Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας του έργου (υποχρεωτικές αναγραφές που του 


αντιστοιχούν). 


Κάθε αρµόδιος µηχανικός του Αναδόχου, ως εργαζόµενος, έχει τις  υποχρεώσεις που 
προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τον εργαζόµενο.


Κάθε υπεργολάβος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
� Να λαµβάνει και να τηρεί όλα τα µέτρα ασφαλείας που αφορούν στο τµήµα του έργου που 


έχει αναλάβει.
� Να τηρεί, σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης, τις οδηγίες του







επιβλέποντος.
� Να εφαρµόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο 


τµήµα του έργου που έχει αναλάβει.
� Να λαµβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέµατα ασφάλειας και υγείας.


Ο υπεργολάβος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις, ως εργοδότης, όσον αφορά στο προσωπικό της 
εταιρίας του: 
� Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων ως προς όλες τις πτυχές της 


εργασίας, και να λαµβάνει µέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και  ασφάλεια των τρίτων.
� Να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για 


την ασφάλεια  και  την  υγεία. 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 χορηγεί στο προσωπικό του, όλα τα αναγκαία Μέσα Ατοµικής Προστασίας για τη 
δουλειά που εκτελεί.


� Να εξασφαλίζει  ότι  οι  εργαζόµενοι  σε  εξωτερικές  επιχειρήσεις που εκτελούν  εργασίες  
στην επιχείρησή του έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία. 


� Να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις αρµόδιες υπηρεσίες του 
ασφαλιστικού οργανισµού  στον  οποίο  υπάγεται  ο  εργαζόµενος  εντός  24  ωρών  όλα  τα  
εργατικά  ατυχήµατα  και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί 
αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του 
ατυχήµατος. Να τηρεί  ειδικό  βιβλίο  ατυχηµάτων  και κατάλογο  των  εργατικών  ατυχηµάτων  
που  είχαν  ως  συνέπεια  για  τον  εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών 
εργάσιµων ηµερών. 


Ο υπεργολάβος, ως εργαζόµενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για 
τον εργαζόµενο.


Κάθε εργοδηγός, ως εκπρόσωπος του εργοδότη, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
� Να καθοδηγεί τους εργαζόµενους του συνεργείου του, για την τήρηση των απαιτούµενων 


µέτρων ασφαλείας σε κάθε φάση εργασίας.
� Να  επιθεωρεί το προσωπικό του συνεργείου του τουλάχιστον µια φορά την ηµέρα, 


προκειµένου να διαπιστώσει την τήρηση των µέτρων ασφαλείας από αυτούς.
� Να εφαρµόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο 


τµήµα του έργου που έχει αναλάβει.
� Να λαµβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέµατα ασφάλειας και υγείας.


Κάθε εργοδηγός, ως εργαζόµενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για 
τον εργαζόµενο.


Κάθε εργαζόµενος έχει τις  παρακάτω υποχρεώσεις: 
� Να εφαρµόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και να φροντίζει ανάλογα µε τις 


δυνατότητές του, για την ασφάλεια και την υγεία του καθώς και των  άλλων  ατόµων  που  
επηρεάζονται  από  τις  πράξεις  ή  παραλείψεις  του  κατά  την  εργασία, σύµφωνα µε την 
εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του. 


� Για  την  πραγµατοποίηση  αυτών  των  στόχων,  οφείλει ειδικότερα,  σύµφωνα  µε  την 
εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του: 
α) Nα  χρησιµοποιεί  σωστά  τις  µηχανές,  τις  συσκευές,  τα  εργαλεία,  τις  


επικίνδυνες  ουσίες,  τα µεταφορικά και άλλα µέσα. 
β) Nα  χρησιµοποιεί σωστά  τον  ατοµικό  προστατευτικό εξοπλισµό που  τίθεται στη  


διάθεσή  του και µετά τη χρήση να τον τακτοποιεί στη θέση του. 
γ) Nα µη θέτει εκτός λειτουργίας, αλλάζει ή µετατοπίζει αυθαίρετα τους µηχανισµούς 


ασφάλειας των  µηχανών,  εργαλείων,  συσκευών,  εγκαταστάσεων  και  κτιρίων  και  να  
χρησιµοποιεί  σωστά αυτούς τους µηχανισµούς ασφαλείας. 


δ) Nα αναφέρει αµέσως στον εργοδότη (ή/και σε όσους ασκούν αρµοδιότητες τεχνικού 
ασφάλειας και ιατρού εργασίας), όλες τις καταστάσεις που µπορεί να θεωρηθεί εύλογα 
ότι παρουσιάζουν άµεσο και σοβαρό  κίνδυνο  για  την  ασφάλεια  και  την  υγεία,  καθώς  
και  κάθε  έλλειψη  που  διαπιστώνεται  στα συστήµατα προστασίας. 







ε)Nα συντρέχει  τον  εργοδότη (και  όσους  ασκούν  αρµοδιότητες  τεχνικού  ασφάλειας  και  
ιατρού εργασίας),  όσον  καιρό  χρειαστεί,  ώστε  να  καταστεί  δυνατή  η  εκπλήρωση  
όλων  των  καθηκόντων  ή απαιτήσεων για  την  προστασία  της ασφάλειας και της 
υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία. 


στ) Nα συντρέχει τον  εργοδότη (και  όσους  ασκούν  αρµοδιότητες  τεχνικού  ασφάλειας  και  
ιατρού εργασίας), όσον καιρό χρειαστεί, ώστε ο εργοδότης να µπορεί να εγγυηθεί ότι το 
περιβάλλον και οι συνθήκες  εργασίας  είναι  ασφαλείς  και  χωρίς  κινδύνους  για  την  
ασφάλεια  και  την  υγεία  εντός  του πεδίου δραστηριότητάς του. 


� Να  παρακολουθεί  τα  σχετικά  σεµινάρια  ή  άλλα  επιµορφωτικά προγράµµατα σε θέµατα 
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Προκειµένου να µπορέσει να εκπληρώσει  την 
παραπάνω υποχρέωση, έχει δικαίωµα να λάβει επαρκή απαλλαγή από  την  εργασία  χωρίς 
απώλεια αποδοχών, καθώς και να του παρασχεθούν τα αναγκαία µέσα. 


� Να φορά κράνος προστασίας της κεφαλής και υποδήµατα ασφαλείας, τα οποία 
χορηγούνται από τον εργοδότη του.


Ο Τεχνικός Ασφάλειας κάθε επιχείρησης έχει τις  παρακάτω υποχρεώσεις:
� Να παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συµβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέµατα 


σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών 
ατυχηµάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της 
επιχείρησης (ΒΥΤΑ).


� Να συµβουλεύει σε θέµατα σχεδιασµού, προγραµµατισµού, κατασκευής και συντήρησης 
των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προµήθειας µέσων και 
εξοπλισµού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσµατικότητας των ατοµικών µέσων 
προστασίας, καθώς και διαµόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος 
εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας


� Να ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών µέσων, πριν από τη 
λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και µεθόδων εργασίας πριν από 
την εφαρµογή τους και επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων υγιεινής και ασφάλειας της 
εργασίας και πρόληψης των ατυχηµάτων, ενηµερώνοντας σχετικά τους αρµόδιους 
προϊστάµενους των τµηµάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.


� Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της 
εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των µέτρων υγιεινής και 
ασφάλειας, να προτείνει µέτρα αντιµετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρµογή τους.


� Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατοµικών µέσων προστασίας,
� Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχηµάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσµατα 


των ερευνών του και να προτείνει µέτρα για την αποτροπή παρόµοιων ατυχηµάτων
� Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερµού για τη διαπίστωση 


ετοιµότητας προς αντιµετώπιση ατυχηµάτων.
� Να µεριµνά ώστε οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και 


ασφάλειας της εργασίας και να τους ενηµερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του 
επαγγελµατικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους


� Να συµµετέχει στην κατάρτιση και εφαρµογή των προγραµµάτων εκπαίδευσης των 
εργαζοµένων σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.


� Να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.
� Να συνεργάζεται κατά την εκτέλεση του έργου του µε τον ιατρό εργασίας, 


πραγµατοποιώντας µε αυτόν κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.
� Οφείλει να διαθέσει στον εργοδότη µια γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την 


εργασία κινδύνων για την ασφάλεια  και  την  υγεία  συµπεριλαµβανοµένων  εκείνων  που  
αφορούν  οµάδες  εργαζοµένων  που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. H εκτίµηση αυτή 
πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε τον ιατρό εργασίας, EΣYΠΠ ή EΞYΠΠ, σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις.


Ο Τεχνικός Ασφάλειας, ως εργαζόµενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη 
νοµοθεσία για τον εργαζόµενο


Η άσκηση του έργου του Τεχνικού Ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σ’ αυτόν από τον 
εργοδότη και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως 
τεχνικού ασφάλειας.


Ο Τεχνικός Ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Έχει, κατά την άσκηση 
του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζοµένους. Τυχόν 
διαφωνία του µε τον εργοδότη, για θέµατα της αρµοδιότητάς του, δεν µπορεί να αποτελέσει λόγο







καταγγελίας της σύµβασης του. 


Ο Ιατρός Εργασίας κάθε επιχείρησης έχει τις  παρακάτω υποχρεώσεις:
� Να παρέχει υποδείξεις και συµβουλές στον εργοδότη, στους εργαζοµένους και στους 


εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται 
για τη σωµατική και ψυχική υγεία των εργαζοµένων. Τις γραπτές υποδείξεις τις καταχωρεί στο 
ειδικό βιβλίο υποδείξεων. Ο εργοδότης λαµβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που 
καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο. 


� Να προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζοµένων σχετικό µε τη θέση εργασίας τους, µετά 
την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο 
κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτηµα της επιτροπής υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζοµένων, όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόµο. Να µεριµνά για τη 
διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και µετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε 
εφαρµογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Να εκτιµά την καταλληλότητα των 
εργαζοµένων για τη συγκεκριµένη εργασία, να αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσµατα των 
εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιµήσεων και την κοινοποιεί στον εργοδότη. 
Το περιεχόµενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του 
εργαζοµένου και µπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονοµικούς επιθεωρητές του Υπουργείου 
Εργασίας, για την κατοχύρωση του εργαζοµένου και του εργοδότη.


� Να επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων προστασίας της υγείας των εργαζοµένων και 
πρόληψης των ατυχηµάτων. Για το σκοπό αυτό:


� Να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.
� Να αναγγέλλει µέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας ασθένειες των 


εργαζοµένων που οφείλονται στην εργασία.
� Να ενηµερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζοµένους για οποιοδήποτε παράγοντα 


στο χώρο εργασίας και έχει επίπτωση στην υγεία.
� Να συνεργάζεται  κατά την εκτέλεση του έργου του µε τον τεχνικό ασφάλειας, 


πραγµατοποιώντας µε αυτόν κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.


Ο Ιατρός Εργασίας, ως εργαζόµενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία 
για τον εργαζόµενο: 


Ο Ιατρός Εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Έχει, κατά την άσκηση του 
έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζοµένους. Τυχόν διαφωνία 
του µε τον εργοδότη, για θέµατα της αρµοδιότητάς του, δεν µπορεί να αποτελέσει λόγο 
καταγγελίας της σύµβασης του. 


Ο Συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
� Να συντονίζει την εφαρµογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας στις τεχνικές 


ή/και οργανωτικές επιλογές, προκειµένου  να προγραµµατίζονται  οι  διάφορες  εργασίες ή 
φάσεις  εργασίας που  διεξάγονται ταυτόχρονα ή  διαδοχικά και στην πρόβλεψη  της  
διάρκειας  εκτέλεσης των  διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων εργασίας. 


� Συντονίζει την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων µεριµνώντας ώστε ο Ανάδοχος και οι 
υπεργολάβοι και, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία των εργαζοµένων, οι 
αυτοαπασχολούµενοι να εφαρµόζουν µε συνέπεια τις υποχρεώσεις που τους αντιστοιχούν και 
να  εφαρµόζουν  το  Σχέδιο  Ασφάλειας  και  Υγείας  του έργου.


� Να αναπροσαρµόζει ή να µεριµνά ώστε να αναπροσαρµοστεί το Σχέδιο και ο Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας.


� Να οργανώνει µαζί µε τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας τη 
συνεργασία, µεταξύ του Αναδόχου και των υπεργολάβων, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων 
που διαδέχονται ο ένας τον άλλον στο εργοτάξιο, και  το  συντονισµό  των  δραστηριοτήτων  
για  την  προστασία  των  εργαζοµένων  και  την  πρόληψη  των ατυχηµάτων και των 
επαγγελµατικών ασθενειών, καθώς και την αµοιβαία ενηµέρωση τους, όταν πολλές 
επιχειρήσεις µοιράζονται τον  ίδιο  χώρο  εργασίας, µεριµνώντας  για  τη  συµµετοχή  εφόσον  
υπάρχει  ανάγκη  των αυτοαπασχολουµένων. 


� Να συντονίζει την εποπτεία για την ορθή εφαρµογή των εργασιακών διαδικασιών. 
� Να λαµβάνει  τα αναγκαία µέτρα ώστε να  επιτρέπεται η  είσοδος  στο εργοτάξιο µόνο στα 


πρόσωπα που έχουν τη σχετική άδεια. 
� Να συνεργάζεται µε τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας καθ' όλη τη 


διάρκεια απασχόλησης στο εργοτάξιο και να ζητά τη γνώµη τους κάθε φορά που κρίνει 
απαραίτητο. 







Ο Συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου, ως εργαζόµενος, έχει τις  υποχρεώσεις 
που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τον εργαζόµενο.


Στο Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας είναι δυνατόν να ανατεθεί το έργο και οι αρµοδιότητες του 
Τεχνικού Ασφάλειας. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος απασχόλησης δεν συµψηφίζεται, αλλά 
υπολογίζεται και εκτελείται ανεξάρτητα. 







7.1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ


Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 17/1996 και Π∆ 305/1996, µε ευθύνη του Αναδόχου, πρέπει 
να συντονίζονται οι δραστηριότητες εκτέλεσης του έργου. Επίσης πρέπει να γίνεται αµοιβαία 
ενηµέρωση µεταξύ των υπεργολάβων, µέσω του Αναδόχου, για τους κινδύνους που συνεπάγονται 
οι εργασίες καθώς και τα µέτρα πρόληψης τους. Για την υλοποίηση του συντονισµού µεταξύ του 
Αναδόχου και των υπεργολάβων ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:


• Σε κάθε υπεργολάβο, πριν την υπογραφή Ιδιωτικού Συµφωνητικού, αναλύονται οι 
Νοµοθετικές υποχρεώσεις του, όπως καταγράφονται στο ΣΑΥ του έργου. Η τήρηση των 
Νοµοθετικών υποχρεώσεων αποτελεί και συµβατική υποχρέωση του υπεργολάβου.


• Πριν την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο αυτός ενηµερώνει τον Ανάδοχο για τα 
στοιχεία του εκπροσώπου του στο έργο, του τεχνικού ασφαλείας του (και του γιατρού 
εργασίας, εφόσον απασχολεί).


• Οι παραπάνω αρµόδιοι του υπεργολάβου παραλαµβάνουν τις Εκτιµήσεις Επαγγελµατικού 
Κινδύνου του ΣΑΥ που σχετίζεται µε τις δραστηριότητες που αναλαµβάνουν. Κάθε Εκτίµηση 
Επαγγελµατικού Κινδύνου πρέπει να αναθεωρηθεί από το Τεχνικό Ασφάλειας της επιχείρησης.


• Με την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο γίνεται ενηµέρωση του εκπροσώπου του 
από τον Ανάδοχο σχετικά µε τη λειτουργία του εργοταξίου.


• Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου ενηµερώνει το προσωπικό του για τους 
κινδύνους και τα µέτρα πρόληψης τους.


• Εφόσον κριθεί σκόπιµο, ο Ανάδοχος ενηµερώνει τους ήδη εγκατεστηµένους υπεργολάβους 
για τη δραστηριοποίηση του νέου υπεργολάβου.


• Καθ’ όλη τη διάρκεια εργασιών του υπεργολάβου στο έργο πρέπει να εφαρµόζονται µέτρα 
πρόληψης των κινδύνων. Για την αµοιβαία ενηµέρωση των υπεργολάβων και του Αναδόχου 
προβλέπεται η διενέργεια συσκέψεων σε τακτά χρονικά διαστήµατα που θα καθοριστούν από 
τον Ανάδοχο. Επίσης προβλέπεται η διενέργεια έκτακτων συσκέψεων, όταν προκύπτουν 
σχετικά θέµατα.











7.2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 17/1996 και Π∆ 305/1996 κάθε υπεργολάβος πρέπει να 
ενηµερώνει το προσωπικό του για τους κινδύνους που συνεπάγονται οι εργασίες του συνεργείου, 
καθώς και των άλλων συνεργείων, στο εργοτάξιο. Επίσης πρέπει να ενηµερώνει το προσωπικό 
για όλα τα σχετικά µέτρα προστασίας που λαµβάνονται, σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία και το ΣΑΥ 
του έργου. Για την υλοποίηση της ενηµέρωσης προσωπικού ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:


• Με την εγκατάσταση στο εργοτάξιο, εκπρόσωπος του υπεργολάβου, αφού ενηµερωθεί 
σχετικά από τον Ανάδοχο, ενηµερώνει το συνεργείο του.


• Μετά από κάθε σύσκεψη για θέµατα ασφάλειας που διενεργείται στο έργο ακολουθεί 
ενηµέρωση του προσωπικού, εφόσον προκύπτουν σχετικά θέµατα.


Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου.







7.3 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 17/1996 κάθε εργοδότης (Ανάδοχος και υπεργολάβοι) πρέπει 
να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόµενο επαρκή εκπαίδευση σε θέµατα ασφάλειας και υγείας µε την 
ευκαιρία:


• Της πρόσληψης του


• Τυχόν µετάθεσης ή αλλαγής καθηκόντων


• Εισαγωγής ή αλλαγής εξοπλισµού εργασίας και γενικότερα νέας τεχνολογίας που αφορά 
στην εργασία του.


Η εκπαίδευση πρέπει να προσαρµόζεται εφόσον προκύπτουν νέοι κίνδυνοι και να 
επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.


Για την υλοποίηση της εκπαίδευσης προσωπικού ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:


• 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.











7.4 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ


Σύµφωνα µε τις προβλέψεις των Π∆ 17/1996, Π∆ 305/1996 και Π∆ 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 ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:


• Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο διερευνάται η ύπαρξη (και στοιχεία 
όπως τηλέφωνα και διευθύνσεις) νοσοκοµειακών µονάδων που βρίσκονται κοντά στο 
εργοτάξιο.


• Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο οργανώνεται φαρµακείο, οποίο περιέχει 
κατ’ ελάχιστον τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτηµα 1 του ΣΑΥ, ανάλογα µε τη θέση του 
έργου και το συνολικό αριθµό των εργαζοµένων σε αυτό.


• Κατά την εγκατάσταση κάθε υπεργολάβου στο εργοτάξιο γίνεται ενηµέρωση του για 
θέµατα οργάνωσης πρώτων βοηθειών.


Σε περίπτωση ατυχήµατος:


• Όποιος αντιληφθεί το συµβάν πρέπει να προσφέρει πρώτες βοήθειες στον παθόντα, 
εφόσον γνωρίζει, και να ζητήσει βοήθεια (από άλλους εργαζόµενους που γνωρίζουν). Επίσης 
πρέπει άµεσα να ενηµερωθεί ο εκπρόσωπος του εργοδότη του παθόντα.


• Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου, εφόσον κρίνει απαραίτητο, πρέπει να ζητήσει βοήθεια 
από ειδικευµένο άτοµο (εντός ή εκτός εργοταξίου). Ταυτόχρονα πρέπει να ενηµερώσει τον 
Ανάδοχο για το συµβάν. Εφόσον υπάρχει ανάγκη, ο παθών πρέπει να µεταφερθεί σε 
νοσοκοµειακή µονάδα.


• Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου πρέπει να ενηµερώσει τις αρµόδιες αρχές (ΚΕΠΕΚ, 
Αστυνοµία) εντός 24 ωρών.


Μετά το ατύχηµα:


• Ο τεχνικός ασφαλείας του υπεργολάβου (και ο γιατρός εργασίας, εφόσον απασχολείται), 
σε συνεργασία µε τον εκπρόσωπο του στο εργοτάξιο, διερευνά τα αίτια του συµβάντος και 
προτείνει µέτρα για την αποφυγή επανάληψης στο µέλλον. Η παραπάνω διερεύνηση 
καταγράφεται στο Βιβλίο Ατυχηµάτων ή/και στο Βιβλίο Υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας - 
γιατρού εργασίας. Επίσης πρέπει να ενηµερωθεί ο Κατάλογος Εργατικών Ατυχηµάτων που 
είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών ηµερών.


• Εφόσον κριθεί απαραίτητο, προβλέπεται ενηµέρωση των εργαζοµένων του συνεργείου, 
σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή επανάληψης παρόµοιου 
ατυχήµατος στο µέλλον.


Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου.


Σε περίπτωση σοβαρού συµβάντος πρέπει να διατηρούνται αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που 
µπορεί να χρησιµεύσουν στην εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήµατος.











7.5 ∆ΥΣΜΕΝΕΙΣ 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).


• ∆ιακοπή των εργασιών όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσµενείς (καύσωνας, ψύχος, 
θυελλώδεις άνεµοι, έντονες βροχοπτώσεις).


• Παροχή στους εργαζόµενους πόσιµου δροσερού νερού (10°-15° C) σε συνθήκες καύσωνα 
και ζεστών ροφηµάτων σε συνθήκες ψύχους.


• Προγραµµατισµός των εργασιών που συνεπάγονται υψηλή θερµική καταπόνηση εκτός 
θερµοκρασιακών αιχµών, από τον υπεύθυνο του συνεργείου, και  µετακύληση ή ενίσχυση του 
ωραρίου ώστε να υλοποιούνται κανονικά τα διαλείµµατα. 







7.6 ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Π∆ 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 2 του ΣΑΥ παρατίθενται συνήθη σήµατα ασφάλειας.







7.7 ΥΓΙΕΙΝΗ


Η τήρηση της υγιεινής των εργαζοµένων ελέγχεται από τους επικεφαλής των τµηµάτων 
(εργοδηγοί, εκπρόσωποι υπεργολάβων, γιατροί εργασίας). Συγκεκριµένα πρέπει οι εργαζόµενοι 
να µην τρώνε ή πίνουν στο χώρο εργασίας, παρά µόνο στους χώρους που προβλέπονται για την 
εστίασή τους. Επίσης, µέριµνα πρέπει να λαµβάνεται για την τήρηση της υγιεινής πριν το φαγητό 
και την αναχώρηση από το εργοτάξιο. Τα απορρίµµατα από τα φαγητά πρέπει να εναποτίθενται 
στους κάδους απορριµµάτων. Οι κάδοι απορριµµάτων πρέπει να αδειάζονται και τα απορρίµµατα 
να αποµακρύνονται από το εργοτάξιο σε χρονικά διαστήµατα, κατάλληλα επιλεγµένα, ώστε να 
διασφαλίζονται άριστες συνθήκες υγιεινής στο εργοτάξιο. 







ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ


Για τα εργοτάξια εντός κατοικηµένων περιοχών τα παρακάτω είδη είναι απαραίτητο να περιέχονται στο 
φαρµακείο του εργοταξίου:


Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
1-25 25-50 51-100


1 Αντισηπτικό διάλυµα ιωδίου 1 1 1
2 Σκεύασµα για κάψιµο 1 2 3
3 Οινόπνευµα 1 1 1
4 Οξυζενέ 1 1 1
5 Εισπνεύσιµη αµµωνία 1 2 2
6 Αποστειρωµένες γάζες 1 2 3
7 Επίδεσµοι γάζας 2 4 6
8 Τριγωνικοί επίδεσµοι 1 1 1
9 Ελαστικός επίδεσµος 1 1 1
10 Λευκοπλάστ ρολλό 2 2 2
11 Ύφασµα καθαρισµού 1 1 1
12 Υγρό σαπούνι 1 1 1
13 Ψαλίδι 1 1 1
14 Τσιµπίδα 1 1 1
15 Βαµβάκι 1 1 1
16 Αντισταµινική αλοιφή 1 1 1
17 Σπασµολυτικό 1 1 1
18 Γάντια µιας χρήσης 1 1 1
19 Φυλλάδιο πρώτων βοηθειών 1 1 1


Για εργοτάξια εκτός κατοικηµένων περιοχών, το φαρµακείο του εργοταξίου πρέπει να περιέχει επιπλέον:


Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
1-25 25-50 51-100


20 Ενέσιµο κορτιζονούχο 1 1 1
21 Σύριγγες πλαστικές 6 6 6
22 ∆ισκία αντιδιαρροϊκά 1 1 1
23 ∆ισκία αντιόξινα 1 1 1







ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Γεωµετρικό σχήµα Σηµασία


Σήµατα απαγόρευσης


Σήµατα υποχρέωσης


Σήµατα προειδοποίησης


Σήµατα διάσωσης ή βοήθειας


Σήµατα που αφορούν το
πυροσβεστικό υλικό ή εξοπλισµό


Απαγορεύεται
το κάπνισµα


Mη πόσιµο νερό Απαγορεύεται
η είσοδος στους
µη έχοντες
ειδική άδεια


Απαγορεύεται
η χρήση γυµνής
φλόγας και το
κάπνισµα


Απαγορεύεται
η κατάσβεση
µε νερό


Απαγορεύεται
η διέλευση πεζών


Απαγορεύεται
η διέλευση στα


οχήµατα
διακίνησης φορτίων


Mην αγγίζετε


Σήµατα
απαγόρευσης


Υποχρεωτική
προστασία των


µατιών


Υποχρεωτική
προστασία του
σώµατος


Υποχρεωτική
προστασία του
προσώπου


Υποχρεωτική
προστασία του
κεφαλιού


Υποχρεωτική
προστασία των
αναπνευστικών


οδών


Υποχρεωτική
προστασία των


αυτιών


Υποχρεωτική
ατοµική προστασία
έναντι πτώσεων


Υποχρεωτική
διάβαση για
πεζούς


Υποχρεωτική
προστασία των


ποδιών


Γενική
υποχρέωση


Υποχρεωτική
προστασία των


χεριών


Σήµατα
υποχρέωσης







Εύφλεκτες ύλες
ή/ και υψηλή
θερµοκρασία


Αιωρούµενα
φορτία


Οχήµατα
διακίνησης
φορτίων


Εκρηκτικές ύλες ∆ιαβρωτικές ύλεςΤοξικές ύλες


Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας


Ραδιενεργά υλικά


Γενικός κίνδυνος Kίνδυνος
παραπατήµατος


Σήµατα
προειδοποίησης


Πρώτες βοήθειες Φορείο Πλύση µατιώνΘάλαµος
καταιονισµού
ασφαλείας


Τηλέφωνο για
διάσωση και


πρώτες βοήθειες


Όταν πρέπει να δείξουµε την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουµε για να φτάσουµε
στα µέσα βοήθειας ή διάσωσης τότε τα αντίστοιχα σήµατα συνδυάζονται ανάλογα µε τα


παρακάτω σήµατα κατεύθυνσης


Σήµατα
διάσωσης ή
βοήθειας


Πυροσβεστική
µάνικα


Σκάλα Πυροσβεστήρας Τηλέφωνο για την
καταπολέµηση
πυρκαγιών


Όταν πρέπει να δείξουµε την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουµε για να φτάσουµε
στον πυροσβεστικό εξοπλισµό τότε τα αντίστοιχα σήµατα συνδυάζονται ανάλογα µε τα


παρακάτω σήµατα κατεύθυνσης


Σήµατα που
αφορούν το
πυροσβεστικό
υλικό ή
εξοπλισµό







































ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ


ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το Χρονοδιάγραµµα του έργου επισυνάπτεται µε την έναρξη των εργασιών και ενηµερώνεται καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έργου.







ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ


ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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 5: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


• Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων», ΦΕΚ 117Α/85


• Ν2224/1994 «Ρύθµιση θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, Υγιεινής - 
Ασφάλειας κλπ», ΦΕΚ 112Α/94


• Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφάλειας στις οικοδοµές και 
λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83


• N1430/1984 «Κύρωση της αριθµ. 62 ∆ιεθνούς Συµβάσεις Εργασίας, που αφορά τις 
διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία και τη ρύθµιση θεµάτων που έχουν σχέση µε 
αυτή», ΦΕΚ 49Α/84


• Π∆17/1996 «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 Π∆159/1999 (ΦΕΚ 157Α/99)


• Π∆305/1996 «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


• Π∆1073/1981 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81


• Π∆395/1994 «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 Π∆89/1999 
(ΦΕΚ 94Α/99) και Π∆304/2000 (ΦΕΚ 241Α/00)


• Π∆396/1994 «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


• Π∆397/1994 «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


• Π∆225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106Α/89


• Π∆778/1980 «Περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών», 
ΦΕΚ 193Α/80


• Π∆31/1990 «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης 
τεχνικών έργων» ΦΕΚ 11Α/90, όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆49/1991 (ΦΕΚ 180Α/91)


• Π∆95/1978 «Περί µέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουµένων εις εργασίας 
συγκολλήσεων» ΦΕΚ 20Α/78


• Π∆77/1993 «προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς 
παράγοντες. Τροποποίηση και συµπλήρωση προς την οδηγία του συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ», 
ΦΕΚ 34Α/93


• Π∆ 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


• Π∆105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην 
εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95


• ΥΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήµανσης Εκτελούµενων Οδικών Έργων 
εντός και εκτός κατοικηµένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03


• ΥΑ130646/1984 «Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84


• ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων 
µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ 
756Β/93


• ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου 
στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου», ΦΕΚ 1176Β/00


• ΑΠ. ∆ΙΠΑ∆/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη µελέτη του έργου», ΦΕΚ







266Β/01


• ΑΠ.∆ΕΕΠΠ/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 ∆ηµόσιο Έργο», ΦΕΚ 
686Β/01


• ΑΠ. ∆ΙΠΑ∆/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την 
κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03








 


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  


 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 


ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 


∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 


∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


 


Αριθµ. Συνεδρίασης: 15
η
 /28-5-2012 


Αριθµ. Απόφασης: 843 / 2012 


Αριθµ. Πίνακα: 37 


ΑΠΟΦΑΣ Η  


 


Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη µελέτη Α24/2007 


συνολικού προϋπολογισµού 1.090.000,00 € 


(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και του τρόπου 


δηµοπράτησης για την εκτέλεση του έργου: 


«Ανάπλαση πλατείας Καούδη ΣΑΤΑ-ΤΠ». 


Σήµερα στις  28-5-2012  µέρα  ∆ευτέρα και  ώρα  15.00  στο  ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνεδρίασε 


το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Θεσσαλονίκης, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του προς όλους 


τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των  άρθρων  65,  67,  69  του Ν. 3852/2010 που επιδόθηκε  


στις  22-5-2012 


Από τα 49 µέλη ήταν: Παρόντες: 48 Απόντες: 1 (Θ. Πατέλης) 


Από τους 6 Προέδρους των 


∆ηµοτικών Κοινοτήτων: 


Παρόντες: 6 Απόντες: 0 


Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και 


ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Μπουτάρης (αρθ. 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010)  


Ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέµα µε αριθµό 8 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 


Έγκριση µελέτης Α24/2007 συνολικού προϋπολογισµού 1.090.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) 


και του τρόπου δηµοπράτησης για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Καούδη ΣΑΤΑ-ΤΠ». 


Έθεσε υπόψη του Συµβουλίου την υπ’ αρ. 44791/2807/2012 εισήγηση ∆/νσης Μελετών Αρχ/κών Έργων 


(Τµ. Αρχ/κών Μελετών), την υπ’ αρ. Α24/2007 µελέτη 


και το κάλεσε ν΄ αποφασίσει. 


Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 


65, 67, 69 του Ν. 3852/2010  


Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 


Εγκρίνονται: 


 α) η υπ’ αριθµ. Α24/2007 µελέτη µε τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Καούδη» συνολικού 


προϋπολογισµού 1.090.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 23%), η οποία απαιτείται για την 


εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας Καούδη ΣΑΤΑ-ΤΠ», που περιλαµβάνεται στο 


Τεχνικό Πρόγραµµα και στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου Θεσσαλονίκης του έτους 2012 µε την ένδειξη 


Κ.Α. 7322.23.50, Υπηρεσία 30, ∆ιεύθυνση Κατασκευών και ποσό 200.001,00 €.  


 β) τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Καούδη ΣΑΤΑ-ΤΠ» συνολικού 


προϋπολογισµού 1.090.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 


 γ) ο τρόπος δηµοπράτησης του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Καούδη ΣΑΤΑ-ΤΠ» να γίνει 


κατόπιν δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού µε το σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους ποσοστά 


έκπτωσης σε έντυπο της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν. 3669/2008 (Κ∆Ε), σύµφωνα και µε 


τις υπόλοιπες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση ∆ηµόσιων Έργων, το Ν. 3463/2006 «Κώδικας 


∆ήµων και Κοινοτήτων»,  τις διατάξεις του Π.∆. 171/87 όπως έχουν τροποποιηθεί από το Ν.3263/04, το 


Ν. 3852/10 – «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 


Πρόγραµµα Καλλικράτης» καθώς και όλες τις περί συναφών θεµάτων διατάξεις που διέπουν τους 


Ο.Τ.Α. 


Μειοψηφούν οι ∆Σ κ. κ. Σ. Ζαριανόπουλος, Μ. Κωνσταντινίδης 


Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Θεσσαλονίκη 30-5-2012 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
   
   
   
   


Π. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΛ. ΤΖΙΟΥΤΖΙΑ 


ΑΔΑ: Β4ΡΟΩΡ5-9ΕΥ





