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∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


∆/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Έργο: "∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κολυµβητηρίου Τούµπας"


ΕΡΓΑΣΙΕΣ


Περίφραξη, σήµανση εργοταξίου Π∆ 305/96 (αρ.12, παρIV, µέρος


Α, § 3 & 18.1)


Π∆ 105/95


Σήµανση εγκαταστάσεων αγωγών ατµών, θερµών υγρών Π∆ 1073/81 (αρ. 93 & 95)


ή αερίων


Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Π∆ 1073/81 (αρ. 75-79)


(εντοπισµός - µεταφορά δικτύων κτλ) Π∆ 305/96 (αρ.12, παρ.IV, µέρος


Α, § 2 & µέρος Β, τµήµα ΙΙ, § 2)


Σχέδιο διάσωσης - έξοδοι κινδύνου - ζώνες κινδύνου - Ν 1568/85 (17, 18 & 20)


θύρες - οδοί κυκλοφορίας - σχεδιασµός χώρων εργασίας Π∆ 305/96 (αρ.12, παρ.IV, µέρος


Α, § 3, 9, 10 & µέρος Β, § 8, 9)


Π∆ 1073/81 (αρ. 96,  §2.θ)


Εξοπλισµός Ατοµικής Προστασίας κατά την εργασία Π∆ 396/94 (αρ.4-10, παρ.Ι, ΙΙ, ΙΙΙ)


(ΜΑΠ) Ν 1430/84 (αρ. 16 & 18)


ΚΥΑ (αρ.πρωτ.οικ.Β4373/1205/93)


ΚΥΑ (αρ.πρωτ.8881/94)


ΚΥΑ (αρ.πρωτ.οικ.Β5261/190/97)


Πυρόσβεση - Αντιµετώπιση πυρκαγιών Π∆ 305/96 (αρ.12, παρ IV, µέρος


Α, § 4)


Π∆ 105/95 (αρ.9, παρ IV)


Π∆ 1073/81 (αρ. 96)


Χώροι υγιεινής & υγειονοµικός εξοπλισµός Π∆ 305/96 (αρ.12, παρ IV, µέρος


Α, § 14)


Α' Βοήθειες - Φαρµακείο Π∆ 305/96 (αρ.12, παρ IV, µέρος


Α, § 13)


Π∆ 1073/ 81 (αρ.110)


Απαιτήσεις σήµανσης εκτελουµένων έργων εντός και ΥΑ αρ.πρωτ.∆ΙΠΑ∆/οικ/502/1-7-2003


εκτός κατοικηµένων περιοχών


Σήµανση εργασιών που εκτελούνται στις οδούς Ν 2696/99 (αρ.9,10, 44§ 5,47,48)


Εγκατάσταση µέσων σήµανσης και σηµατοδότησης Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας


Τήρηση µέτρων ασφάλειας από τους εργαζοµένους


Υποχρεώσεις κατά την εκτέλεση εργασιών και 


εναπόθεση υλικών στις οδούς


Κατάληψη τµήµατος οδού και πεζοδροµίου


Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) Π∆ 396/94 (αρ.9,§ 4, παρ ΙΙΙ)


Π∆ 1073/71(αρ102,103,106,108)


Ν 1430/84 (αρ. 16, 18)
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∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


∆/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Έργο: "∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κολυµβητηρίου Τούµπας"


ΕΡΓΑΣΙΕΣ


ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ


ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


Φόρτωση - εκφόρτωση - αποθήκευση - στοίβαση - Π∆ 305/96 (αρ.12, παρIV, µέρος


απόληψη - ρίψη - µεταφορά υλικών και άλλων στοιχείων Β, τµήµα ΙΙ, § 4)


Π∆ 1073/81 (αρ.85-91)


Αποβάθρες και ράµπες φόρτωσης Π∆ 305/96 (αρ.12, παρIV, µέρος


Α, § 11)


Προφυλάξεις των εργαζοµένων από κραδασµούς Π∆ 176/05


Προφυλάξεις των εργαζοµένων από θόρυβο Π∆ 85/91 (αρ. 1, 6)


Π∆ 149/06 (αρ. 3,4,5,6,7,8,9)


Προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από Π∆ 397/94


χειρονακτική διακίνηση φορτίων


Συχνότητα επίβλεψης εργασιών & επιθεώρησης Π∆ 1073/81 (αρ.111)


συνεργείων


Ενηµέρωση και εκπαίδευση των εργαζοµένων για την Π∆ 305/96 (αρ. 7, 8)


τήρηση των µέτρων ασφάλειας και υγείας Π∆ 17/96 (7,8,10,11,12,13,14)


Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζοµένων


Α' Βοήθειες, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους Π∆ 17/96 (αρ. 9)


εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & Π∆ 1073/81 (αρ.92,94,96)


επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων


Απαιτήσεις ασφάλειας φορητών ηλεκτρικών συσκευών, Π∆ 1073/81 (αρ.80-84)


κινητών προβολέων, καλωδίων τροφοδοσίας κλπ -


εγκαταστάσεις φωτισµού εργοταξίων


Συστήµατα ασφάλειας, συντήρηση και έλεγχος Ν 1568/85 (αρ.17, §3 & αρ.19)


συστηµάτων ασφάλειας


Προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς Ν 1568/85 (αρ.24-28)


και βιολογικούς παράγοντες Π∆ 307/86 (αρ.4)


Π∆ 77/93, Π∆ 90/99, Π∆ 186/95


Π∆ 174/97,Π∆ 338/01,Π∆ 339/01


Γενικές απαιτήσεις ασφάλειας & υγείας των εργαζοµένων Π∆ 305/96 (αρ.12, παρIV, µέρος


στους χώρους εργασίας (αερισµός, έκθεση σε ειδικούς Α, § 5,6,7,8,12,15,16,17)


κινδύνους, θερµοκρασία, φυσικός & τεχνητός φωτισµός, µέρ.Β,τµήµα Ι, §1,2,3,4,5,6,7,11)


χώροι ανάπαυσης, θύρες κινδύνου, εξαερισµός) & τµήµα ΙΙ, §1,3)


Ν 1568/85 (αρ.21, 32)


Οργάνωση χρόνου εργασίας των εργαζοµένων Π∆ 88/99


Μέτρα προστασίας των νέων κατά την εργασία Π∆ 62/98
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∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


∆/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Έργο: "∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κολυµβητηρίου Τούµπας"


ΕΡΓΑΣΙΕΣ


ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ


ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


Έλεγχος λειτουργίας & χειρισµού ανυψωτικών Π∆ 305/96 (αρ.12, παρIV, µέρος


µηχανηµάτων. Γενικές διατάξεις Β, τµήµα ΙΙ, § 7)


Ν 1430/ 84 (αρ. 11-15)


Ανυψωτικά µηχανοκίνητα µηχανήµατα Π∆ 1073/81 (αρ.52-57)


Όργανα & εξαρτήµατα ανυψωτικών µηχανηµάτων Π∆ 1073/81 (αρ. 64-69)


Χειροκίνητα ανυψωτικά µηχανήµατα Π∆ 1073/81 (αρ. 70, 71)


Κανονισµός ελέγχων ανυψωτικών µηχανηµάτων ΚΥΑ (αρ.πρωτ.οικ.15085/593/03)


(πιστοποιητικά καταλληλότητας)


Οδηγίες χειρισµού µηχανηµάτων µε τη βοήθεια σηµάτων Π∆ 105/95 (παρ.ΙΧ)


µε χειρονοµίες


Αυτοκίνητα εγχύσεως έτοιµου σκυροδέµατος Π∆ 1073/81 (αρ. 72, 73, 74)


Έλεγχος λειτουργίας & χειρισµού µηχανηµάτων Π∆ 305/96 (αρ.12, παρIV, µέρος


(χωµατουργικών, διακίνησης υλικών), οχηµάτων, Β, τµήµα ΙΙ, § 8 & 9)


εγκαταστάσεων, µηχανών, εξοπλισµού εργασίας Π∆ 1073/81 (αρ. 45-51)


Ν 1568/85 (αρ.22,23)


Π∆ 395/94 (αρ. 3-9)


Π∆ 89/99, Π∆ 304/00


Π∆ 155/04 (αρ.2)


Π∆ 377/93, Π∆ 18/96, Π∆ 31/90


Π∆ 499/91


ΚΥΑ (αρ.πρωτ.∆13ε/4800/03)


Εργασίες µε ειδικούς κινδύνους Π∆ 305/96 (αρ.12, παρ.ΙΙ)


Προκαρκτικές διαδικασίες (γενικός έλεγχος κτιρίου, ΥΑ αρ. Πρωτ. οικ. 31245/93


έλεγχος παροχών, έλεγχος ύπαρξης κατασκευών από (αρ.2.1,11)


αµίαντο, επικίνδυνων υαλοπινάκων κλπ)


Μελέτη κατεδάφισης, επίβλεψη κατεδάφισης


Γενικά προστατευτικά µέτρα Π∆ 1073/81 (αρ.18-25)


ΥΑαρ.πρωτ.οικ.31245/93(αρ.2.2)


Προστασία εργαζοµένων, κοινού & γειτονικών κτιρίων ΥΑαρ.Πρωτ.οικ.31245/93 (αρ.3)


Πρόσθετα µέτρα για κατεδαφίσεις µε τα χέρια, µε ΥΑ αρ. Πρωτ. οικ. 31245/93


µηχανικά µέσα και µε εκρηκτικά (αρ.5,6,7)


Ν 495/76 (αρ.1,4,7,14)


Π∆ 413/77


Απαιτήσεις για κατεδαφίσεις µε µηχανικά µέσα Π∆ 1073/81 (αρ.33)


(επιµελής απόκληση της επικίνδυνης περιοχής,


προστασία εκ της καταπτώσεως)
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∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


∆/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Έργο: "∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κολυµβητηρίου Τούµπας"


ΕΡΓΑΣΙΕΣ


ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ


ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


Χρήση Ατοµικών Μέσων Προστασίας (ΜΑΠ) Π∆ 396/94 (αρ.9,§4, παρ.ΙΙΙ)


προστασία κρανίου, ποδιών, µατιών, χεριών κλπ) Π∆ 1073/81 (αρ.102-108)


Ν 1430/84 (αρ.16,18)


Προστατευτικό προστέγασµα (σκάφη) Π∆ 778/81 (αρ.11)


Εργασίες µε ειδικούς κινδύνους Π∆ 305/96 (αρ.12, παρ.ΙΙ)


Προσδιορισµός υπογείων καλωδίων & αποµόνωση ή Π∆ 305/96 (αρ.12, παρIV, µέρος


µεταφορά τους - Αντιστηρίξεις πρανών, όµορων κτιριών Β, τµήµα ΙΙ, § 10)


Προφυλάξεις από πτώση ανθρώπων, εξοπλισµού, Π∆ 1073/81 (αρ.2-16)


αντικειµένων - Εισροή υδάτων - Επάρκεια εξαερισµού - 


Ασφαλής τοποθέτηση προϊόντων εκσκαφής - ∆ιαβάσεις


(γεφυρώµατα) διαβατών και οχηµάτων


Προφυλάξεις για εκσκαφές εντός ύδατος - Προφυλάξεις Π∆ 1073/81 (αρ.6,17)


για εκσκαφές θεµελίων, τάφρων, φρεάτων ή ορυγµάτων


σε µεγάλα βάθη


Χρήση Ατοµικών Μέσων Προστασίας (ΜΑΠ) Π∆ 1073/81 (αρ.102-108)


Π∆ 396/94, (αρ.9 § 4, παρ.ΙΙΙ)


Ν 1430/84 (αρ.26,28)


Πρόσθετες απαιτήσεις ασφάλειας κατά τη διάρκεια των ΥΑ αρ.3046/304/89 (αρ.5, § 4)


εκσκαφών και της θεµελίωσης κτιρίων & δοµικών έργων Κτιριοδοµικός Κανονισµός


Έλεγχος στις συσκευές, στα µέσα συγκολλήσεων και Π∆ 95/78 (αρ.3-9)


απαιτήσεις εργασιακού περιβάλλοντος


Πυροπροστασία κατά την εκτέλεση εργασιών Π∆ 1073/81, (αρ.96 § β & γ)


συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπών θερµών εργασιών Π∆ 70/90, (αρ.15 § 5)


Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7,


Απόφ. 7568. Φ.700.1/96


Προστασία κατά τη χρήση & µεταφορά τετηγµένων Π∆ 1073/81 (αρ.99)


µετάλλων (µόλυβδος), ζεόντων υγρών (πίσσα)


Έλεγχος εξοπλισµού υπό πίεση ΚΥΑ (αρ.πρωτ.οικ.16289/330/99,


αρ.3,9,15)


Χρήση Ατοµικών Μέσων Προστασίας (ΜΑΠ) Π∆ 95/78 (αρ.10)


Π∆ 1073/81 (αρ.104)


Π∆ 396/94, (αρ.9 § 4, παρ.ΙΙΙ)


Ν 1430/84 (αρ.16, 18)
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∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


∆/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Έργο: "∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κολυµβητηρίου Τούµπας"


ΕΡΓΑΣΙΕΣ


ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ


ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


Εργασίες µε ειδικούς κινδύνους Π∆ 305/36 (αρ.12, παρ.ΙΙ)


Προστασία από πτώση κατά την εκτέλεση εργασιών σε Π∆ 305/96, (αρ.12 ,παρ.ΙV,µέρος 


ύψος (κιγκλιδώµατα, δίχτυα προστασίας, ζώνες Β, τµήµα ΙΙ, § 5)


ασφάλειας κλπ)


Ικριώµατα & κλίµακες (σχεδιασµός, διαστασιολόγηση, Π∆ 305/96, (αρ.12 ,παρ.ΙV,µέρος 


κατασκευή,επιθεώρηση,συντήρηση,εγκατάσταση ανυψωτικήςΒ, τµήµα ΙΙ, § 6)


µηχανής επί ικρίωµατος, ασφαλής διέλευση κάτω από αυτά Π∆ 1073/81 (αρ.34-36)


Γενικές διατάξεις για τα ικριώµατα, κλίµακες & διαβάσεις Ν 1430/84 (αρ.7-10)


∆ιατάξεις για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας για Π∆ 155/04 (αρ.2)


προσωρινές εργασίες σε ύψος, ειδικές διατάξεις για τη


χρησιµοποίηση κλιµάκων, ικριωµάτων, τεχνικών


πρόσβασης & τοποθέτησης µε τη βοήθεια σχοινιών


∆άπεδα εργασίας, οδοί κυκλοφορίας, πεζογέφυρες, Π∆ 1073/81 (αρ.36-38)


εξέδρες, πλατύσκαλα, κεκλιµένα επίπεδα, ράµπες


Ασφαλής κυκλοφορία πεζών, µηχανηµάτων, οχηµάτων Π∆ 1073/81 (αρ.39)


Ξύλινα σταθερά ικριώµατα - Ορθοστάτες - Σύνδεση Π∆ 778/80 (αρ.4-11, 16)


ορθοστατών - Εγκάρσιες δοκίδες - Αντηρίδες - ∆άπεδα


ικριωµάτων - Σύνδεση ικριωµάτων µε οικοδοµή - 


Προστατευτικό προστέγασµα (σκάφη), κεκλιµένα επι/δα


Κινητά Ικριώµατα Π∆ 778/80 (αρ.12)


Σταθερά µεταλλικά ικριώµατα Π∆ 778/80 (αρ.13)


Κινητά µεταλλικά ικριώµατα (πύργοι) Π∆ 778/80 (αρ.14)


Ανηρτηµένα ικριώµατα Π∆ 778/80 (αρ.15)


Εξασφάλιση περάτων ξυλοτύπων και πλακών µε Π∆ 778/80 (αρ.17)


προσωρινά κιγκλιδώµατα


Προστατευτικά κιγκλιδώµατα, στηθαία σε φωταγωγούς, Π∆ 778/80 (αρ.20)


ανοίγµατα δαπέδων, κλιµακοστάσια κλπ Π∆ 1073/81 (αρ.40-42)


Φορητές & σταθερές κλίµακες - Κυλιόµενες σκάλες και Π∆ 17/78


κυλιόµενοι διάδροµοι Π∆ 1073/81 (αρ.43,44)


Π∆ 305/96, (αρ.12 ,παρ.ΙV,µέρος 


Β,  § 10)


Τα µεταλλικά ικριώµατα πρέπει να συνοδεύονται από: ΚΥΑ (αρ.πρωτ.16440/Φ.104/445/93)


"Βεβαίωση Εξέταση τύπου" Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης


στην αγορά συναρµολογούµενων


µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή


κατασκευή & χρήση µεταλλικών σκαλ/ών
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∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


∆/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Έργο: "∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κολυµβητηρίου Τούµπας"


ΕΡΓΑΣΙΕΣ


ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ


ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


σκαλωσιών)


Χρήση Μέτρων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) Π∆ 1073/81 (αρ.102-108)


Π∆ 396/94 (αρ.9,  § 4, παρ.ΙΙΙ)


Ν 1430/84 (αρ.16,18)


Εργασίες µε ειδικούς κινδύνους Π∆ 305/96 (αρ.12, παρ.ΙΙΙ)


Γενικές διατάξεις ασφάλειας Π∆ 778/80 (αρ.21)


(εγκαταστάσεις ασφαλείας, επιθεώρηση ικριωµάτων,


σωστή τοποθέτηση µηχανηµάτων ή συσκευών στην 


οικοδοµή, εκφόρτωση υλικών, εκτέλεση οικοδοµικών 


εργασιών κατά τις νυκτερινές ώρες κλπ)


Πρόσθετες απαιτήσεις ασφάλειας κατά την κατασκευή ΥΑ 3046/304/89 (αρ.5,§  1,2,3)


κτιρίων & δοµικών έργων και απαιτήσεις για την αντοχή Κτιριοδοµικός Κανονισµός


Προστασία από εξέχοντες ήλους, σύρµατα κλπ Π∆ 1073/81 (αρ.98)
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∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 


∆ΙΕΥΘ. ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 


ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 


 


ΕΡΓΟ: ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ 


 


 


 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Α  22/2012 


 


ΕΙ∆ΙΚΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 


Α. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 


1120. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 


121. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 


121.1 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί 


(α) Το πεδίο εφαρµογής τις παρούσας περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 


- Εκτέλεση των γενικών εκσκαφών σε πάσης φύσεως έδαφος 


- Άρση των πάσης φύσεως καταπτώσεων. 


- Πάσης φύσεως καθαιρέσεις (κτισµάτων, µεµονωµένων δοµικών στοιχείων κτλ.) 


(β) Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στην ΠΤΠ Χ1 µε τις όποιες βελτιώσεις, τρο-
ποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. Σε περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει το παρόν. 


(γ) Ως «γενικές εκσκαφές» νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις γαιών-ηµίβραχου και βράχου (βλ. παρ. 121.2) σε 
οποιοδήποτε βάθος και µε πλάτος µεγαλύτερο των 3,00 m και οι εκσκαφές και εξορύξεις χαλαρών εδαφών (βλ. 
παρ. 121.2) οποιουδήποτε βάθους και πλάτους. 


(δ)     Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία πριν την εκτέλεση των εργασιών εκσκαφών, κα-


θαιρέσεων, κατεδαφίσεων κλπ  δήλωση συνεργασίας µε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρι-


σης ΑΕΚΚ  (ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10- ΦΕΚ 1312Β/24-8-2010),  διαφορετικά δεν θα δικαιούται καµία επι-


πλέον πληρωµή. 


 


121.2 Υλικά 


Τα προς εκσκαφή εδάφη κατατάσσονται σε «χαλαρά εδάφη», «γαίες και ηµίβραχος» και «βράχος». Αναλυτικότερα:
  


• 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 χώµατα, τα αµµοχάλικα, οι κροκάλες, τα σκληρά και συµπαγή 
υλικά, όπως τσιµεντωµένων αµµοχάλικων, πλευρικών κορηµάτων και προϊόντων έκπλυσης κλιτύων, ο µαλα-
κός ή αποσαθρωµένος βράχος, οι µεµονωµένοι ογκόλιθοι, και τα τµήµατα συµπαγούς βράχου µε όγκο όχι µε-
γαλύτερο από µισό (0,5) m3 και γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσµατικά µε εκσκαπτικά 
µηχανήµατα και αναµοχλευτήρες (rippers), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών. 


• Ως «βράχος» χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί µε εκρη-
κτικές ύλες, χρήση λοστών ή σφηνών, και οι ογκόλιθοι ή αποσπασµένα τµήµατα συµπαγούς βράχου, όγκου 
µεγαλύτερου του µισού (0,5) m3. 


• Συµπαγής βράχος, κατά τον ορισµό αυτό, σε αντιδιαστολή µε το µαλακό ή αποσαθρωµένο βράχο γαιώδους ή 
ηµιβραχώδους σύστασης, τον οποίο ο Ανάδοχος προτιµά να ανατινάξει πριν την αποµάκρυνσή του, θεωρείται 
ο υγιής βράχος τέτοιας σκληρότητας και δοµής, που δεν µπορεί να χαλαρωθεί ή αναµοχλευθεί µε µπουλντόζα 
τύπου «Caterpilar D - 9L» ή ισοδυνάµου τύπου άλλου κατασκευαστή, εφοδιασµένη µε µονό αναµοχλευτήρα 
(ripper) ορθογωνικής διατοµής. 


• Υλικά, εκτός από ογκόλιθους ή αποσπασµένα τµήµατα συµπαγούς βράχου, τα οποία δεν χαλαρώθηκαν µε 
ανατίναξη πριν την αποµάκρυνσή τους, δεν θα χαρακτηρίζονται ως εκσκαφή βράχου, εκτός εάν η χρήση ανατί-
ναξης απαγορεύτηκε και η αφαίρεση µε λοστούς, σφήνες ή παρόµοιες µεθόδους επιβλήθηκε από τον Εργοδό-
τη, για διάφορους λόγους όπως π.χ. σε κατοικηµένες περιοχές. 







121.3  Εκτέλεση εργασιών 


121.3.1 Προστασία διαφόρων εγκαταστάσεων στην περιοχή του έργου. 


(α) Κατά την πραγµατοποίηση των εκσκαφών είναι δυνατόν να απαντηθούν διάφοροι σε λειτουργία αγωγοί Εται-
ρειών ή και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ). Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 
123 της παρούσας. 


(β) Σε περίπτωση γειτνίασης των εργασιών εκσκαφής µε κτίσµατα και λοιπές εγκαταστάσεις που πρέπει να διατη-
ρηθούν, ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε µέριµνα και δαπάνη του, να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας. 


(γ) Όλα τα σταθερά τοπογραφικά σηµεία (τριγωνοµετρικά και πολυγωνικά σηµεία, χωροσταθµικές αφετηρίες κτλ.), 
πρέπει να διατηρηθούν, µε φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων. Σε 
περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο σταθερά σηµεία καταστραφούν, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα 
επανατοποθετήσει. 


(δ) Γενικά ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για κάθε απαίτηση τρίτων, συµπεριλαµβανοµένων και ιδιω-
τών, από τυχόν προξενηθείσες φθορές στις εγκαταστάσεις τους, κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής 
του έργου. 


121.3.2 Προκαταρκτικές εργασίες 


(α) Πριν από την κάθε έναρξη των κυρίως γενικών εκσκαφών (γαιών - ηµίβραχου και βράχου) θα πραγµατοποιείται 
ο καθαρισµός και η εκρίζωση σε όλη την επιφάνεια της εκσκαφής. Ο καθαρισµός συνίσταται στην αφαίρεση του 
επιφανειακού στρώµατος της φυτικής γης και λοιπών χαλαρών εδαφών (βλ. παρ. 121.2), στην εκρίζωση, στην 
εκθάµνωση και κοπή κάθε είδους δένδρων, κορµών, ριζών κτλ. Επίσης θα πραγµατοποιείται η κατεδάφιση τυ-
χόν υπαρχόντων κτισµάτων ή πάσης φύσεως κατασκευών. 


(β) Όλα τα ακατάλληλα υλικά που θα προκύψουν κατά τον καθαρισµό, εκρίζωση, κοπή δένδρων, κορµών κλπ. και 
από την κατεδάφιση κτιρίων, ερειπίων, φρακτών, παλαιών οδοστρωµάτων κλπ. θα αποµακρύνονται από την 
περιοχή του έργου σε οποιαδήποτε απαιτούµενη απόσταση και σε κατάλληλες θέσεις, της εγκρίσεως της Υπη-
ρεσίας. 


(γ) Αντιθέτως σε περίπτωση που τα επιφανειακά στρώµατα της φυτικής γης είναι κατάλληλα για επένδυση πρανών 
επιχωµάτων, τότε, µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου, θα εναποτίθενται προσωρινώς σε θέσεις της επιλογής 
του, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν κατάλληλα. 


121.3.3 Απορροή υδάτων 


(α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει έγκαιρα όλα τα αναγκαία µέτρα απορροής των υδάτων, όπως π.χ. : 


- Για την αναχαίτιση και αποστράγγιση των επιφανειακών απορροών πάνω από τις υπαίθριες εκσκαφές 
(π.χ. τάφροι οφρύων). 


- Ώστε κάθε εκτεθειµένη επιφάνεια εκσκαφής να αποστραγγίζεται µε τέτοιο τρόπο που να αποφεύγεται η 
διάβρωση των επιφανειών  της εκσκαφής και η συσσώρευση νερού. 


- Ώστε ο πυθµένας των ορυγµάτων να αποστραγγίζεται συνεχώς καλά.  Γι’ αυτό θα πρέπει να κατασκευά-
ζονται, όπου απαιτείται, προσωρινοί ή µόνιµοι τάφροι αποστράγγισης. 


- Ώστε τα συνεκτικά εδάφη να µην διαποτίζονται από νερά. 


(β) Όλα τα παραπάνω µέτρα θα λαµβάνονται µε δαπάνες του  Αναδόχου, χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, για την 
εξασφάλιση επαρκούς αποστράγγισης κατά την διάρκεια των εργασιών. 


121.3.4 Εκσκαφή 


(α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί σε κάθε περίπτωση τα κατάλληλα µηχανήµατα και εργαλεία και γε-
νικώς να διαθέτει τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό για την εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση των εργα-
σιών . Ο εξοπλισµός αυτός πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και να συντηρείται κανονικά µε 
δαπάνες του Αναδόχου. 


(β) Όλες οι εκσκαφές θα γίνουν σύµφωνα µε τις γραµµές, τα πρανή, τις κλίσεις και τις διαστάσεις που φαίνονται 
στα σχέδια των εγκεκριµένων µελετών, ή τις γραπτές εντολές του Εργοδότη. Κατά τη διάρκεια της προόδου κα-
τασκευής, µπορεί να κριθεί απαραίτητο ή επιθυµητό να τροποποιηθούν οι γραµµές, τα πρανή, οι κλίσεις και οι 
διαστάσεις των εκσκαφών που φαίνονται στα σχέδια ή που καθορίστηκαν από τον Εργοδότη. Ο Ανάδοχος δεν 
θα δικαιούται καµία πρόσθετη αµοιβή, πέρα από τις συµβατικές τιµές µονάδας για εκσκαφές, για τις τροπο-
ποιήσεις αυτές, ούτε θα δικαιούται παράταση των συµβατικών προθεσµιών. Κάθε εκσκαφή που γίνεται από τον 
Ανάδοχο για την εξασφάλιση πρόσβασης σε χώρους όπου πρόκειται να εκτελεσθούν απαραίτητες εργασίες ή 
σε χώρους απόρριψης προϊόντων εκσκαφής ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα περιορίζεται στα εγκεκριµένα 
από τον Εργοδότη όρια και θα εκτελείται µε δαπάνες του Αναδόχου. 


(γ) Θα πρέπει να λαµβάνεται κάθε µέτρο ώστε να αποφεύγονται οι υπερεκσκαφές. Για κάθε υπερεκσκαφή που 
προκύπτει από ενέργειες ή παραλείψεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε αιτία ή σκοπό, εκτός αν έχει δοθεί σχε-
τική εντολή του Εργοδότη ή κρίθηκε αυτή δικαιολογηµένη, ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται πρόσθετη αποζηµίω-







ση. Κάθε τέτοια υπερεκσκαφή θα πληρούται µε εγκεκριµένα προϊόντα εκσκαφής, ή σκυρόδεµα σύµφωνα µε τις 
εντολές του Εργοδότη, το δε κόστος της αποκατάστασης αυτής θα βαρύνει τον Ανάδοχο. Ο Εργοδότης µπορεί 
να εγκρίνει εναλλακτικά µέτρα για την πλήρωση των υπερεκσκαφών, σε κάθε περίπτωση όµως το κόστος των 
µέτρων αυτών θα καλύπτεται από τον Ανάδοχο. Είναι ευνόητο ότι στις περιπτώσεις υπερεκσκαφών που οφεί-
λονται σε γεωλογικές συνθήκες, ο Ανάδοχος θα αποζηµιωθεί για τις εργασίες πλήρωσής τους. 


(δ) Μόνιµα εκτεθειµένες επιφάνειες εκσκαφών θα µορφώνονται καλαίσθητα και µε κλίσεις που εξασφαλίζουν ε-
παρκή ευστάθεια και  αποστράγγιση. Η συντήρηση των πρανών και η αφαίρεση χαλαρού πετρώµατος από µό-
νιµα εκτεθειµένα πρανή βράχου θα γίνεται µε δαπάνες του Αναδόχου. Ακανόνιστες εξάρσεις αδιατάρακτου 
βράχου θα επιτρέπονται µόνο µετά από έγκριση του Εργοδότη. Πάντως, αιχµηρά εξάρµατα ή επικρεµάµενα 
τµήµατα βράχου, που κατά την γνώµη του Εργοδότη συνιστούν κίνδυνο, θα ξεσκαρώνονται και θα αποµακρύ-
νονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του Εργοδότη.  


(ε) Θεωρείται πιθανό ότι µπορεί να υπάρχουν κοιλότητες, ρήγµατα, ζώνες χαλαρού ή αποσαθρωµένου βράχου σε 
διάφορες θέσεις και διευθύνσεις στα πετρώµατα που πρόκειται να εκσκαφούν, στις θεµελιώσεις, τα πρανή των 
εκσκαφών και σε άλλες περιοχές. Γι’ αυτό οι γραµµές εκσκαφής που φαίνονται στα Σχέδια δεν πρέπει να θεω-
ρηθεί ότι απεικονίζουν µε µεγάλο βαθµό ακριβείας τις τελικές ή πραγµατικές γραµµές εκσκαφής που θα απαι-
τηθούν ή να ερµηνευθεί ότι δεν υπάρχουν ασθενείς ζώνες στο πέτρωµα µέσα από τις γραµµές αυτές. 


(στ) Όσον αφορά τη χρήση εκρηκτικών, αυτά θα χρησιµοποιηθούν µόνο µετά από ειδική έγγραφη άδεια της Υπηρε-
σίας, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και σύµφωνα µε τις οδηγίες της, µε ευθύνη όµως πάντοτε του Ανα-
δόχου. 


(ζ) Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει έγκαιρα τις προτάσεις του ή τις τροποποιήσεις των προτάσεών του για την 
εκτέλεση κάθε εργασίας ανατινάξεων για έγκριση από τον Εργοδότη. 


(η) Καµία αξίωση δεν µπορεί να εγείρει ο ανάδοχος (για αναπροσαρµογή τιµών µονάδας ή/και παράταση προθε-
σµίας κλπ) σε περίπτωση που αρνηθεί ο Εργοδότης να επιτρέψει τη χρήση εκρηκτικών. Για το λόγο αυτό, οι τι-
µές της προσφοράς του Αναδόχου έχουν γενική ισχύ, ανεξάρτητα από το αν είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν 
ή όχι εκρηκτικές ύλες για τη χαλάρωση του ιστού ή για την εκσκαφή κτλ. των ορυγµάτων. 


(θ) Εκσκαφή µε ανατινάξεις θα επιτρέπεται να εκτελείται µόνο από έµπειρους και κατάλληλα εκπαιδευµένους τεχνί-
τες του Αναδόχου, ο επικεφαλής των οποίων θα πρέπει να έχει την προβλεπόµενη από τον νόµο άδεια γοµω-
τού, κάτω από την επίβλεψη πεπειραµένων τεχνικών που διαθέτουν τα νόµιµα προσόντα και µόνο όταν έχουν 
ληφθεί τα εγκεκριµένα ισχύοντα µέτρα ασφαλείας για την προστασία προσώπων, των έργων και της δηµόσιας 
ή ιδιωτικής περιουσίας. 


(ι) Ανατινάξεις για εκσκαφές που θα εκτελούνται κοντά σε τελειωµένες κατασκευές από σκυρόδεµα θα ελέγχονται 
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι ταλαντώσεις του σκυροδέµατος να µην έχουν ταχύτητα µεγαλύτερη από πέντε (5) 
cm/sec. Με βάση τα αποτελέσµατα των µετρήσεων αυτών ή µετά από παρατηρήσεις, οι µέθοδοι ανατινάξεων 
θα τροποποιούνται και η ποσότητα εκρηκτικών ταυτόχρονης πυροδότησης θα µειώνεται, εάν κρίνεται απαραί-
τητο, για να περιορισθούν στο ελάχιστο οι διαταραχές στις κατασκευές από σκυρόδεµα, στον περιβάλλοντα 
βράχο και στις γειτονικές περιοχές του έργου. 


(ια) ∆εν θα επιτραπεί στον Ανάδοχο, εκτός εάν εγκριθεί διαφορετικά από την Υπηρεσία, να πυροδοτήσει εκρηκτικά 
σε απόσταση µικρότερη των τριάντα (30) m από υπόγειες ή υπαίθριες κατασκευές σκυροδέµατος. Τυχόν ζηµιές 
που θα προκληθούν στα έργα, σε ιδιωτική ή σε δηµόσια περιουσία από τις ανατινάξεις, θα αποκαθίστανται από 
τον Ανάδοχο µε δικά του έξοδα. Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελεί τις εργασίες ανατίναξης στο µέτρο που είναι 
απαραίτητο και µε τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι υπερεκσκαφές, η εκσκαφή να µην είναι ακανόνι-
στη, να µην προκαλείται αδικαιολόγητη διαταραχή του εδάφους, που θα το καθιστά ασταθές, να µην κατακερ-
µατίζεται ο βράχος πάνω στον οποίο ή σε επαφή µε τον οποίο, πρόκειται να τοποθετηθεί σκυρόδεµα ή εκτο-
ξευόµενο σκυρόδεµα ή ανάχωµα και να µην προκαλούνται ζηµιές σε υπάρχουσες κατασκευές. 


(ιβ) Εάν, κατά τη γνώµη του Εργοδότη, οι ανατινάξεις είναι δυνατό να προκαλέσουν ζηµιές στο βράχο πάνω στον 
οποίο ή σε επαφή µε τον οποίο πρόκειται να εδρασθούν κατασκευές, να προκαλέσουν ζηµιές ή να διαταράξουν 
υφιστάµενες κατασκευές ή να δηµιουργήσουν µεγάλες υπερεκσκαφές ή να επηρεάσουν την ευστάθεια του ε-
δάφους, η Υπηρεσία µπορεί να δώσει εντολές στον Ανάδοχο να αλλάξει τη διάµετρο ή το µήκος των οπών, να 
µεταβάλει τους χρόνους πυροδότησης των γοµώσεων, να χρησιµοποιήσει ελαφρότερη γόµωση, να εφαρµόσει 
προρηγµάτωση, ή ήπια µετάτµηση ή να διακόψει τη χρησιµοποίηση εκρηκτικών υλών και να ολοκληρώσει την 
εκσκαφή µε γραµµική διάτρηση, χρησιµοποίηση σφηνών ή άλλων κατάλληλων µέσων. Η έγκριση από την Υ-
πηρεσία  της τεχνικής και των µεθόδων ανατίναξης του Αναδόχου, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύ-
νη του για το σύνολο της εργασίας που θα εκτελεστεί σύµφωνα µε το άρθρο αυτό των Τεχνικών Προδιαγρα-
φών. 


121.3.5 Επιλογή, διάθεση, µετακίνηση προϊόντων εκσκαφής 


(α) Τα κατάλληλα προϊόντα από τις εκσκαφές θα χρησιµοποιηθούν υποχρεωτικά για την κατασκευή. Όπου είναι 
πρακτικά δυνατό, υλικά κατάλληλα για χρήση στην κατασκευή θα εκσκαφθούν χωριστά από τα υλικά που πρό-
κειται να απορριφθούν. Τα κατάλληλα υλικά εκσκαφής θα επιλέγονται κατά φορτία κατά τη διάρκεια της εκσκα-
φής και θα αποτίθενται στις καθορισµένες οριστικές θέσεις ή θα αποτίθενται σε προσωρινούς χώρους αποθή-
κευσης, απ’ όπου αργότερα θα µεταφέρονται στις καθορισµένες οριστικές θέσεις. 







(β) Η εναπόθεση σε χώρους αποθήκευσης θα πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία και θα γίνει χωρίς πρόσθετο 
κόστος ανεξάρτητα από την απόσταση µεταφοράς. Όλα τα άλλα προϊόντα εκσκαφής που δεν θα χρησιµοποιη-
θούν σε µόνιµες κατασκευές θα απορριφθούν στις περιοχές που δείχνονται στα σχέδια ή σε άλλες περιοχές 
που θα υποδείξει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει ο Εργοδότης. Οι περιοχές απόρριψης θα καταλαµβάνουν τέτοιες 
θέσεις, ώστε να µην δηµιουργούνται δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να µην εµπλέκονται µε οποιο-
δήποτε τµήµα των έργων. Η απόθεση των υλικών αυτών θα έχει ευσταθή και οµοιόµορφα πρανή, καλαίσθητη 
εµφάνιση, και θα ισοπεδώνεται θα εξοµαλύνεται, θα διαµορφώνεται και θα αποστραγγίζεται ώστε να αποφεύγε-
ται η διάβρωση των υλικών ή η συσσώρευση νερού. Η διάστρωση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής στις 
διάφορες περιοχές απόρριψης, θα γίνεται σε στρώσεις που δεν θα υπερβαίνουν το ενάµισι (1,50) m πάχος, 
χωρίς καµία άλλη συµπύκνωση, εκτός από εκείνη που επιτυγχάνεται από τα µηχανήµατα µεταφοράς και διά-
στρωσης.  


(γ) Τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής που από τα πράγµατα δεν θα είναι δυνατή η άµεση χρησιµοποίηση τους 
στις µόνιµες κατασκευές, επιχώµατα κτλ. θα µεταφέρονται και θα αποτίθενται στους εγκεκριµένους χώρους α-
ποθήκευσης. Τα αποθηκευµένα αυτά υλικά κατόπιν θα ξαναφορτωθούν και θα µεταφερθούν στις καθορισµένες 
περιοχές για τελική χρήση. 


(δ) Κατά την αποθήκευση, επαναφόρτωση και µεταφορά των υλικών θα λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή δια-
χωρισµού του βράχου και την αποφυγή ανάµιξης του υλικού αυτού µε άλλα υλικά. 


(ε) Η θέση των χώρων αποθήκευσης µπορεί να επιλέγεται από τον Ανάδοχο, θα υπόκειται όµως στην έγκριση του 
Εργοδότη. 


(στ) Τα αποθηκευµένα υλικά θα ξαναφορτώνονται και θα τοποθετούνται στα αναχώµατα και επιχώµατα, το συντο-
µότερο δυνατό. Μετά το τέλος των εργασιών αποθήκευσης και επαναφόρτωσης, οι χώροι αποθήκευσης θα κα-
θαρίζονται και θα διαµορφώνονται µε σταθερές κλίσεις, κατά τρόπο ικανοποιητικό, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
Εργοδότη. 


(ζ) Η αποθήκευση των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να διαχωρίζονται ανάλογα 
µε τη χρήση τους και ειδικότερα σε : 


- Υλικά κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν σε επιχώσεις και αναχώµατα.  


- Υλικά βράχου, κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν για επίχωση βράχου και λιθορριπές προστασίας πρανών 
σε διάφορες θέσεις, όπου απαιτείται. 


- Υλικά κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν για αδρανή σκυροδέµατος  


- Άλλα υλικά, κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν σε ειδικά τµήµατα του έργου ή σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
Εργοδότη.   


121.3.7 Καθαιρέσεις 


(α) Οι καθαιρέσεις γενικά διακρίνονται σε : 


- Καθαιρέσεις κτισµάτων  


- Καθαιρέσεις λιθοδοµών 


- Καθαιρέσεις αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων 


(β) Όπως αναφέρεται και στην παρ. 121.3.2, πριν την έναρξη των εκσκαφών θα πραγµατοποιείται η κατεδάφιση 
υπαρχόντων κτισµάτων, φρακτών κλπ. η καθαίρεση οπλισµένων και άοπλων σκυροδεµάτων, λιθοδοµών και 
γενικά πάσης φύσεως κατασκευών, µε ή χωρίς την βοήθεια µηχανικών µέσων και η µεταφορά τους σε χώρους 
αποθήκευσης των υλικών που είναι δυνατή η επαναχρησιµοποίηση τους ή σε χώρους µακράν του έργου, της 
έγκρισης του Εργοδότη. Χρήση εκρηκτικών υλών επιτρέπεται µόνο µετά από την έγκριση της Υπηρεσίας, σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 121.3.4. 


(γ) Οι πάσης φύσεως καθαιρέσεις περιλαµβάνονται στις γενικές εκσκαφές, εκτός εάν, σύµφωνα µε το Τιµολόγιο, 
πληρώνονται χωριστά. Οι καθαιρέσεις λιθοδοµών υπάγονται στις «γαιώδεις - ηµιβραχώδεις» γενικές εκσκαφές 
ενώ των κτισµάτων και αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων στις «βραχώδεις». 


121.4 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 


121.4.2 Γενικές εκσκαφές γαιών και ηµιβράχου 


Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 


• την εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες και ηµιβραχώδες σε οποιοδήποτε βάθος και σε πλάτος µεγαλύτερο από 3.00 
m και µε οποιαδήποτε κλίση πρανών, µε χρήση κατάλληλων εκσκαπτικών µέσων ή µε τα χέρια, εν ξηρώ ή µέ-
σα στο νερό 


• τη µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα της εκσκαφής 


• την κοπή και εκρίζωση θάµνων και δένδρων κτλ., όπως αναφέρεται στην παρ. 121.4.1. 







• τη συµπύκνωση της σκάφης των ορυγµάτων µέχρι του αναγκαίου βαθµού συµπύκνωσης, ανάλογα µε τις απαι-
τήσεις του συγκεκριµένου έργου, όπως αυτές καθορίζονται στην ΕΤΣΥ και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 


• τη διαλογή και  επιλογή των προϊόντων εκσκαφής. 


• την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση για την κατασκευή 
επιχωµάτων ή άλλων ωφέλιµων κατασκευών (κατάλληλα προϊόντα) ή για απόρριψη σε θέσεις της έγκρισης του 
Εργοδότη (ακατάλληλα προϊόντα). 


• την εναπόθεση και τις οποιεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις και προσωρινές αποθέσεις στην περιοχή του έργου 
µέχρι την οριστική εναπόθεση για την κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφέλιµων κατασκευών. 


• τη διάστρωση και διαµόρφωση των προσωρινών ή και οριστικών αποθέσεων. 


• τη λήψη των κατάλληλων µέτρων αποχέτευσης και αποστράγγισης, όπως περιγράφονται στην παρ. 121.3.3 
του παρόντος 


• την αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και αντίστοιχων στρώσεων οδοστρωσίας την αποσύνθεση πλακοστρώσεων, 
την καθαίρεση συρµατόπλεκτων κιβωτίων (SERAZANETI), πάσης φύσεως λιθοδοµών και κρασπεδορείθρων, 
εκτός αν προβλέπεται στο Τιµολόγιο ή από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ξεχωριστή πληρωµή των εργασιών 
αυτών. 


• την εκσκαφή γαιών και ηµιβράχου σε νέο έργο ή συµπλήρωση υπάρχοντος, ανεξάρτητα της θέσης που εκτε-
λούνται (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο). 


• την εξυγίανση του εδάφους (αφαίρεση υπάρχοντος επιχώµατος) 


• την εκσκαφή γαιών και ηµιβράχου   τµήµατος  τραπεζοειδών  τάφρων  µε πλάτος µεγαλύτερο των 3,00 m 


• τη διευθέτηση χειµάρρων, ποταµών κτλ., µε πλάτος µεγαλύτερο των 3,00 m 


• τη διαµόρφωση αναβαθµών για την αγκύρωση των επιχωµάτων όπως ορίζεται στην εγκεκριµένη µελέτη 


121.4.6 Καθαίρεση άοπλων σκυροδεµάτων και λιθοδοµών.     


Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 


• την καθαίρεση πάσης φύσεως άοπλων σκυροδεµάτων  


• την αποκοµιδή όλων των υλικών των προερχοµένων από την καθαίρεση και τη µεταφορά και εναπόθεσή τους 
σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας µακράν του έργου και µε τη σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων Αρχών. 


• τον καθαρισµό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά 


• την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για να αποφευχθεί η απόφραξη τυχόν υπάρχοντος και διατηρητέου α-
γωγού. 


121.4.7 Καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων 


Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 


• την καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων (φορείς, δοκοί, πλάκες βάθρων, πτερυγότοιχοι, οπλισµένα τεχνικά 
έργα, τοίχοι κτλ.) 


• την αποκοµιδή όλων των υλικών των προερχοµένων από την καθαίρεση και τη µεταφορά και εναπόθεσή τους 
σε χώρους αποθήκευσης των υλικών που είναι δυνατή η επαναχρησιµοποίησή τους ή σε χώρους της εγκρίσε-
ως της Υπηρεσίας µακράν του έργου και µε τη σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων Αρχών 


• τον καθαρισµό του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης 


• την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για να αποφευχθεί η απόφραξη υπάρχοντος και διατηρητέου αγωγού  


121.5 Επιµέτρηση και πληρωµή 


121.5.1 Γενικές εκσκαφές 


(α) Γενικά 


Οι εργασίες των γενικών εκσκαφών θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) πλήρως περαιωµένων, ανά κατηγο-
ρία εδάφους που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της 
παρούσας ΓΤΣΥ, µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, µε µέριµνα και δαπάνη του Ανάδοχου, σύµφωνα µε 
τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπου αυτής ή αρµοδίας Επιτροπής. 


Σε όλες τις περιπτώσεις η επιµέτρηση για πληρωµή θα γίνεται µέχρι τις θεωρητικές γραµµές που δείχνονται στα 
σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης ή που καθορίσθηκαν από την Υπηρεσία, ανεξάρτητα εάν τα πραγµατικά όρια 
εκσκαφής βρίσκονται έξω από τις γραµµές αυτές. 


Οι ποσότητες των εκσκαφών θα υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο «ηµιάθροισµα διατοµών επί την αντίστοιχη 
απόσταση µεταξύ τους», µε αναλυτικό υπολογισµό ή µε οποιαδήποτε άλλη µέθοδο που θα καθορισθεί από την 
Υπηρεσία. Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση όπου µέρος των γενικών εκσκαφών γίνεται σύµφωνα µε τη µελέ-
τη ή το πρόγραµµα κατασκευής ή τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας (λόγω δυσχερειών κυκλοφορίας ή άλ-







λων αιτιών) σε διαστάσεις µε πλάτος µικρότερο των 3,00  m, τότε, για το µέρος αυτών των γενικών εκσκαφών, 
θα ισχύει η πληρωµή µε το αντίστοιχο άρθρο τιµολογίου των εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων. 
Επίσης στην περίπτωση που εκτελούνται εκσκαφές για την κατασκευή τεχνικών έργων σε συνέχεια των γενι-
κών εκσκαφών τότε ο διαχωρισµός σε γενικές εκσκαφές και εκσκαφές θεµελίων και τάφρων θα γίνεται όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 122 της παρούσας. 


Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµ-
φωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες εδάφους. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) 
πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρό-
ντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 
«Γενικοί Όροι». 


(β) Εκσκαφές χαλαρών εδαφών 


Συµπληρωµατικά µε τα αναγραφόµενα στο εδάφιο (α), είναι δυνατόν, στις περιπτώσεις που το βάθος εκσκαφής 
προκαθορίζεται στη µελέτη του έργου, η επιµέτρηση να γίνεται και σε τετραγωνικά µέτρα (m


2
). 


(γ) Γενικές εκσκαφές γαιών και ηµιβράχου 


∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση υπερεκσκαφής που εκτείνεται πέρα από τις καθορισµένες κλίσεις και γραµµές 
εκσκαφής και που οφείλεται, κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας, σε χαλαρότητα του υλικού και όχι σε µειωµένη 
φροντίδα και έλλειψη εµπειρίας και επιδεξιότητας το Αναδόχου, ο επιπλέον όγκος πέρα από τις καθορισµένες 
κλίσεις και γραµµές εκσκαφής θα πληρώνεται. 


Αποτελεί ευθύνη του Ανάδοχου να ζητήσει γραπτά και συγκεκριµένα την έγκριση της Υπηρεσίας κατά το χρόνο 
εκτέλεσης της εκσκαφής αυτής, διαφορετικά δεν θα δικαιούται καµία επιπλέον πληρωµή. 


121.5.3 Καθαιρέσεις 


(α) Οι εργασίες καθαιρέσεων θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) καθαιρεθέντων υλικών (ο όγκος των υλικών 
των καθαιρούµενων κατασκευών επιµετράται πριν από την καθαίρεσή των), πλήρως περαιωµένων, ή όπως 
αναγράφεται στο τιµολόγιο µελέτης της Υπηρεσίας. 


           Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 


(β) Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµ-
φωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορί-
ζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε 
άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 


Οι εργασίες καθαιρέσεων πληρώνονται ξεχωριστά από τις «Γενικές Εκσκαφές» µόνο όταν αυτό προβλέπεται 
στο Τιµολόγιο ή κατόπιν έγγραφης ειδικής εντολής της Υπηρεσίας, διαφορετικά η δαπάνη τους συµπεριλαµβά-
νεται στις γενικές εκσκαφές και ειδικότερα των λιθοδοµών στις «γαιώδεις – ηµιβραχώδεις» και των κτισµάτων 
και  αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων στις «βραχώδεις». 


122. ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ 


122.1 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί 


(α) Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει την εκτέλεση εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων (τοίχοι, βάθρα κλπ), τά-
φρων τοποθέτησης αγωγών και οχετών κάθε είδους, διερευνητικών τοµών για τον εντοπισµό αγωγών ΟΚΩ , 
φρεατίων κλπ. 


(β) Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στις ΠΤΠ-Χ1, ΠΤΠ-150, ΠΤΠΤ-110 µε τις 
όποιες βελτιώσεις τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. Σε περίπτωση αντιφάσεων υ-
περισχύει το παρόν. 


(γ) Ως “εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων” νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις σε οποιοδήποτε βάθος 
αλλά µε πλάτος µικρότερο των 3,00 m. Ειδικότερα, ως “εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων” νοού-
νται και: 


- Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων (γεφυρών, τοίχων αντιστήριξης κλπ) µε επιφάνεια µέχρι και 100 (m
2
) 


(ανεξάρτητα από τις διαστάσεις της κάτοψης) ή µε πλάτος µέχρι και 3,00 m (ανεξάρτητα από την επιφά-
νεια της κάτοψης). 


- Εκσκαφές τάφρων εγκατάστασης αγωγών, που κατασκευάζονται επί τόπου, π.χ. διατοµής ορθογωνικής, 
ωοειδούς, σκουφοειδούς κτλ.,  για πλάτος εκσκαφής µέχρι και 3,00 m 


- Εκσκαφές τάφρων τοποθέτησης προκατασκευασµένων σωληνωτών οχετών αποστράγγισης, αποχέτευ-
σης (οµβρίων και ακαθάρτων) και άλλων αγωγών ΟΚΩ (ύδρευσης, δικτύων ή στεγανών σωληνώσεων 
ΟΤΕ, καύσιµου αερίου, µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοσήµανσης, ΗΛΠΑΠ κλπ) και για πλάτος 
τάφρου µέχρι και 3,00 m 







- Εκσκαφές θεµελίων που θα απαιτηθούν για την κατασκευή φρεατίων και κάθε είδους άλλων τεχνικών έρ-
γων. 


- ∆ιερευνητικές τοµές εντοπισµού αγωγών, οχετών ΟΚΩ, ή και άλλων υπογείων κατασκευών πλάτους εκ-
σκαφής µέχρι και 3,00 m. 


- Εκσκαφές εντός τριγωνικών νησίδων συνολικής επιφανείας, ανά µεµονωµένη νησίδα, µέχρι 100 m
2
, για 


την τοποθέτηση κηπευτικού χώµατος και εφόσον η εκσκαφή δεν έχει πραγµατοποιηθεί µαζί µε τις υπό-
λοιπες γενικές εκσκαφές. Επίσης, εκσκαφές σε κεντρικές νησίδες, µε πλάτος εκσκαφής µέχρι και 5,0 m για 
την τοποθέτηση κηπευτικού χώµατος και εφόσον η εκσκαφή δεν έχει πραγµατοποιηθεί µαζί µε τις υπό-
λοιπες γενικές εκσκαφές.  


(δ) Επισηµαίνεται ότι δεν περιλαµβάνονται στην κατηγορία “εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων” οι 
εκσκαφές ανεξαρτήτως διαστάσεων, επιφανείας κτλ. που τυχόν θα εκτελεσθούν παρουσία και υπό την καθοδή-
γηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, σε περίπτωση ανευρέσεως αρχαιολογικών ευρηµάτων. Συνήθως οι εργα-
σίες αυτές εκτελούνται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Στην περίπτωση όµως που αυτές οι εκσκαφές, βάσει 
εντολών της Υπηρεσίας, εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, τότε θα επιµετρηθούν και πληρωθούν ιδιαιτέρως µε 
σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  


122.2 Υλικά 


Η ταξινόµηση των εκσκαπτόµενων εδαφών είναι σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 121.2 του παρόντος. 


122.3 Εκτέλεση εργασιών 


122.3.1 Γενικά 


(α) Ισχύουν γενικά όλα τα προδιαγραφόµενα στην παρ. 121.3. 


(β) Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις απαιτούµενες εργασίες σε οποιασδήποτε φύσεως έδαφος σύµφωνα µε τις 
διαστάσεις που φαίνονται στα σχέδια µε οποιοδήποτε µέσο, ακόµη και µε τα χέρια, που θα θεωρήσει ως προ-
σφορότερο και πλέον εναρµονιζόµενο προς την κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, χωρίς όµως, από την ελευθε-
ρία για την εκλογή του τρόπου εκσκαφής, να δηµιουργείται στον Ανάδοχο οποιοδήποτε δικαίωµα για πρόσθετη 
αποζηµίωση. 


(γ) Εκσκαφές µε διαστάσεις µικρότερες από αυτές που αναφέρονται στα σχέδια δεν επιτρέπονται. Αν κατά την εκ-
σκαφή, διανοίχτηκαν σκάµµατα µε διαστάσεις µεγαλύτερες από αυτές που αναφέρονται στα σχέδια, η πληρω-
µή του Αναδόχου θα γίνει µε βάση τον όγκο που προκύπτει από τις διαστάσεις που αναφέρονται στα σχέδια και 
ορίζονται ως ΓΡΑΜΜΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (Γ.Θ.Ε.). 


(δ) Ακόµα, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εκτελέσει εκσκαφή σε βάθη µεγαλύτερα από εκείνα που αναφέρονται  
στα σχέδια, είναι υποχρεωµένος, χωρίς καµιά αποζηµίωση, να ξαναγεµίσει το σκάµµα, µέχρι το κανονικό βάθος 
είτε µε άµµο είτε µε αµµοχάλικο, είτε µε σκυρόδεµα είτε µε ξηρολιθοδοµή είτε, τέλος, µε λιθοδοµή, σύµφωνα 
πάντοτε µε τις εντολές που θα δίνει κάθε φορά η Υπηρεσία. 


(ε) Οι τάφροι µέσα στις οποίες πρόκειται να τοποθετηθούν σωλήνες θα σκαφθούν µε προσοχή ώστε να εξασφαλί-
ζεται οµαλή και οµοιόµορφη επιφάνεια έδρασης του σωλήνα. Το πλάτος των τάφρων γενικά δεν θα πρέπει να 
είναι µεγαλύτερο από το απαραίτητο για την ικανοποιητική σύνδεση των σωλήνων και τη συµπύκνωση των υ-
λικών επίχωσης. Τυχόν δαπάνη εξ αιτίας υπέρβασης ποσοτήτων, θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 


122.3.2 Άδεια τοµών - σήµανση 


(α) Στην περίπτωση που οι οχετοί ή οι αγωγοί πρόκειται να τοποθετηθούν κάτω από δρόµο που υπάρχει, ο Ανά-
δοχος είναι υποχρεωµένος να ζητήσει, από τις αρµόδιες Αρχές, σχετική άδεια για την τοµή του οδοστρώµατος. 


(β) Μετά την περαίωση των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να επαναφέρει το οδόστρωµα στην προηγουµένη του 
κατάσταση, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι δαπάνες για την έκδοση της άδειας τοµής του οδο-
στρώµατος βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος επίσης, σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες 
Αρχές, να προβαίνει στη σήµανση του τµήµατος του δρόµου, στο οποίο εκτελούνται σχετικές εργασίες, µε σή-
µατα των οποίων το σχήµα και το περιεχόµενο πρέπει να ανταποκρίνεται προς τον Κ.Ο.Κ που ισχύει. 


(γ) ∆οµικά υλικά προϊόντα εκσκαφής κτλ. πρέπει να αποθηκεύονται, να στοιβάζονται ή να αποµακρύνονται σύµ-
φωνα µε τις οδηγίες των αρµοδίων Αρχών, σε τρόπο ώστε η κυκλοφορία στο δρόµο να µην εµποδίζεται περισ-
σότερο από όσο είναι αναπόφευκτο. 


122.3.3 Μόρφωση του πυθµένα και των πρανών 


(α) Ο πυθµένας των εκσκαφών θεµελίων και τεχνικών έργων και τάφρων θα διαµορφώνεται κατά τρόπο που να 
εξασφαλίζεται το πάχος του σκυροδέµατος, των εξοµαλυντικών στρώσεων ή των στρώσεων έδρασης των οχε-
τών και αγωγών που φαίνονται στα σχέδια. 







(β) Εκεί όπου κατά την εκσκαφή των τάφρων εµφανίζεται συµπαγής βράχος θα αφαιρείται, µέχρι βάθους που φαί-
νεται στα σχέδια ή σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, ή δε τάφρος θα επιχώνεται κατάλληλα.  Ο πυθµένας 
της τάφρου θα υγραίνεται και θα συµπυκνώνεται, ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούµενη πυκνότητα. 


(γ) Η τυχόν υπερεκσκαφή, στις περιπτώσεις θεµελίωσης σωληνωτών οχετών θα επανεπιχώνεται µε επιλεγµένο 
υλικό, της έγκρισης της Υπηρεσίας, που θα υγραίνεται και συµπυκνώνεται σε στρώσεις πάχους 15 cm πριν 
από τη συµπύκνωση. 


(δ) Οι επιφάνειες επαφής των πρανών µε την ξυλόζευξη (στην περίπτωση αντιστήριξης του σκάµµατος) πρέπει να 
µορφώνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται καλή επαφή των µαδεριών στα τοιχώµατα της εκσκαφής. 
Στην περίπτωση που πρόκειται να θεµελιωθούν τοίχοι αντιστήριξης, ακρόβαθρα, µεσόβαθρα κτλ., τότε, για την 
περίπτωση γαιώδους εδάφους θα επακολουθεί αµέσως η κατασκευή της στρώσης ισοπέδωσης και καθαριότη-
τας από σκυρόδεµα C8/12  (ελαχίστου πάχους 0,10 m) η οποία θεωρείται υποχρεωτική. Επισηµαίνεται η ανά-
γκη εκτέλεσης της εκσκαφής κατά τρόπον ώστε να αποφευχθεί η χαλάρωση, αναζύµωση ή µε οποιοδήποτε 
τρόπο µείωση της αντοχής του εδάφους θεµελίωσης. 


122.3.4 Έλεγχος επιφανειακών και υπογείων υδάτων 


(α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες εκσκαφών είτε εν υγρώ είτε εν ξηρώ κάτω από οποιεσδήποτε 
συνθήκες. 


(β) Οι εντός των σκαµµάτων κατασκευές και η επανεπίχωση θα γίνονται πάντοτε εν ξηρώ. 


(γ) Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τις απαιτούµενες αντλήσεις κατά τρόπο αποκλείοντα τον κίνδυνο διασωλήνωσης και 
απορρόφησης λεπτών κόκκων από τα παρακείµενα εδαφικά στρώµατα, όταν παράκεινται άλλες κατασκευές. 


(δ) Ο Ανάδοχος θα παροχετεύει τα αντλούµενα νερά προς παρακείµενους ανοικτούς φυσικούς αποδέκτες. Αν δεν 
υπάρχουν και εφόσον τούτο είναι εφικτό θα κατασκευάζει κατάλληλες τάφρους. 


(ε) Η απ΄ ευθείας στην θάλασσα παροχέτευση θα µπορεί να γίνεται µόνον έπειτα από έγκριση της Επίβλεψης. 


(στ) Απαγορεύεται η παροχέτευση αντλούµενων υδάτων σε παρακείµενες ιδιοκτησίες ή σε κλειστό σύστηµα αποχέ-
τευσης οµβρίων, εκτός αν πρόκειται περί νερών απηλλαγµένων φερτών υλικών. 


(ζ) Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει όλα τα µέτρα για να µην δυσµενοποιεί τις υφιστάµενες συνθήκες απορροής οµ-
βρίων στην περιοχή που εκτελεί εργασίες. Τέτοια µέτρα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι: 


- Η προφύλαξη δια προσωρινών αναχωµάτων γειτονικών ιδιοκτησιών 


- Η άµεση αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών 


- Η άντληση των υδάτων και παροχέτευσή των µε προσωρινό σύστηµα σε κατάλληλο αποδέκτη.  


(η) Τονίζεται ότι όλες οι τάφροι και αγωγοί αποστράγγισης και λοιπά προστατευτικά µέτρα θα πρέπει να έχουν α-
ποπερατωθεί, ώστε να επιτρέπουν την αποστράγγιση της οδού, πριν από την κατασκευή οποιουδήποτε άλλου 
έργου, το οποίο επηρεάζεται από αυτές τις τάφρους ή αγωγούς αποστράγγισης. 


122.3.5 Αναπετάσεις, φορτοεκφορτώσεις, µεταφορές 


(α) Οι αναπετάσεις γίνονται είτε µε τα χέρια µε δηµιουργία ενδιαµέσων ξύλινων δαπέδων (παταριών) , είτε µε µη-
χανικά µέσα. Κατά την αναπέταση των προϊόντων εκσκαφής πρέπει να αφήνεται χώρος τουλάχιστον 0,50 m 
από το χείλος της τάφρου για την κυκλοφορία των εργατών και την ασφάλεια τους. 


(β) Τα προϊόντα εκσκαφής θα µεταφέρονται σε οποιαδήποτε θέση στην περιοχή του έργου, σύµφωνα µε τις υπο-
δείξεις της Υπηρεσίας για επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου σκάµµατος αν είναι κατάλληλα, ή για χρησι-
µοποίηση σε άλλες θέσεις ως υλικών επιχωµάτων, ή θα µεταφέρονται εκτός του έργου σε οποιαδήποτε από-
σταση για οριστική αποµάκρυνση σε θέσεις επιτρεπόµενες από την Αστυνοµία ή τις αρµόδιες Αρχές. 


122.3.6 Ξυλοζεύξεις συνήθους τύπου (οριζόντιες) 


(α) Όσες φορές η φύση των εδαφών το απαιτεί, ο Ανάδοχος θα εκτελεί την κατάλληλη αντιστήριξη των παρειών 
του σκάµµατος, όπως αυτές επιβάλλονται από τους κανόνες ασφαλείας. Τον τόπο και την πυκνότητα ξυλοζεύ-
ξεως θα ορίζει κάθε φορά ο Ανάδοχος ή ο αντιπρόσωπός του στο έργο, σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία. 


(β) Κάθε κατάπτωση παρειάς σκάµµατος σε οποιαδήποτε περίσταση και εάν έγινε και κάτω από οποιεσδήποτε 
συνθήκες σε ξυλοζευγµένες ή µη ξυλοζευγµένες παρειές και οι οποιεσδήποτε συνέπειες αυτής (εργατικά ατυ-
χήµατα, ζηµιές σε τρίτους, ζηµιές έργων κλπ) βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο, που υποχρεούται σε 
κάθε νόµιµη αποζηµίωση και αποκατάσταση των βλαβέντων έργων και αναλαµβάνει γενικά κάθε ποινική και 
αστική ευθύνη. Η Υπηρεσία δικαιούται να επιβάλει στον Ανάδοχο την εκτέλεση πρόσθετων ξυλοζεύξεων ή ενί-
σχυση των υπαρχουσών σε όσα σηµεία αυτή κρίνει τούτο απαραίτητο. Παρά το δικαίωµα τούτο της Υπηρεσίας, 
ο Ανάδοχος παραµένει πάντοτε µόνος και απόλυτα υπεύθυνος για την ασφάλεια των εκσκαφών που έγιναν. 


122.3.7 Ξυλοζεύξεις µε έµπηξη πασσαλοσανίδων (κατακόρυφες ξυλοζεύξεις) 


Εφόσον κατά τις εκσκαφές ήθελε συναντηθεί, είτε διαρρέουσα λεπτόκοκκη άµµος, είτε άλλο έδαφος του οποίου 
είτε η φύση είτε η παρουσία υπόγειου νερού απαιτεί  την έµπηξη συνεχούς φράγµατος πασσαλοσανίδων ή την 







κατασκευή τοίχου Βερολίνου, πριν από την εκσκαφή, η εργασία αυτή θα εκτελεσθεί από τον Ανάδοχο µε όλους 
τους κανόνες της τέχνης και σε τρόπο που να εξασφαλισθεί η ακινητοποίηση του διαρρέοντος εδάφους σύµ-
φωνα µε τα παραπάνω και η διατήρηση του χώρου του σκάµµατος ελευθέρου. Εάν κατά την έµπηξη των πασ-
σαλοσανίδων δεν επιτευχθεί η µεταξύ τους επιδιωκόµενη τέλεια επαφή και δεν επιτευχθεί από το λόγο αυτό ο 
σκοπός της ξυλόζευξης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανασύρει και επανατοποθετήσει τις πασσαλοσανίδες. 


122.4 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 


Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 


• Την εκσκαφή σε πάσης φύσεως έδαφος (γαιώδες, ηµιβραχώδες ή και βραχώδες), περιλαµβανοµένων και των 
πετρωµάτων µε δυσχέρειες εκσκαφής κατηγορίας γρανιτικών ή κροκαλοπαγών, σε οποιοδήποτε βάθος αλλά 
σε πλάτος µικρότερο των 3,00 m, µε οποιαδήποτε κλίση πρανών, οποιοδήποτε κατάλληλο εκσκαπτικό µέσο ή 
µε τα χέρια, χωρίς τη χρήση ή µε χρήση (κανονική ή περιορισµένη) εκρηκτικών, µόνον ύστερα από έγκριση της 
Υπηρεσίας και µε ευθύνη του Αναδόχου, εν ξηρώ ή µέσα στο νερό. 


• Τη λήψη των απαιτουµένων αδειών από τις αρµόδιες Αρχές για τυχόν απαιτουµένη τοµή του οδοστρώµατος 
και την επαναφορά του στην προηγουµένη του κατάσταση, όπως επίσης και τις κατάλληλες σηµάνσεις, σύµ-
φωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρ. 122.3.2 του παρόντος. 


• Τη µόρφωση του πυθµένα και των πρανών της εκσκαφής, όπως περιγράφεται στην παρ. 122.3.3 του παρό-
ντος. 


• Την αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής (όπου απαιτείται) µε οριζόντια ή κατακόρυφα στοιχεία ζεύξης, σύµφωνα 
µε τα καθοριζόµενα στις παρ. 122.3.6 και 122.3.7 του παρόντος. 


• Την κοπή και εκρίζωση θάµνων και δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου, συλλογή των κοµµένων ή εκριζωµένων 
δέντρων τον αποκλωνισµό τους και το στοίβαγµα των κορµών και των χονδρών κλάδων σε θέσεις που θα υ-
ποδείξει η Υπηρεσία, όπως επίσης και τη λήψη ειδικών µέτρων που θα απαιτηθούν για την τυχόν προστασία 
και διατήρηση δέντρων και δενδρυλλίων, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 


• Την τυχόν διαµόρφωση δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή και αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφών. 


• Τη διαλογή και επιλογή των προϊόντων εκσκαφής. 


• Την απόθεση κοντά στο σκάµµα των καταλλήλων προϊόντων εκσκαφής για την επανεπίχωση του αποµένοντος 
όγκου του, µετά την κατασκευή του  τεχνικού έργου ή οχετού ή αγωγού. 


• Την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση για την κατασκευή 
επιχωµάτων ή άλλων ωφελίµων κατασκευών (κατάλληλα προϊόντα) ή για απόρριψη σε θέσεις της έγκρισης της 
Υπηρεσίας (ακατάλληλα προϊόντα). 


• Την εναπόθεση και τις οποιεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις και προσωρινές αποθέσεις στην περιοχή του έργου, 
µέχρι την οριστική εναπόθεση για την κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφελίµων κατασκευών. 


• Τη διάστρωση και διαµόρφωση των προσωρινών ή και οριστικών αποθέσεων. 


• Τη διενέργεια των απαιτουµένων αντλήσεων και τη λήψη των απαιτουµένων αποστραγγιστικών µέτρων και την 
εν γένει λήψη όλων τα καταλλήλων µέτρων για την αντιµετώπιση των κάθε είδους επιφανειακών ή υπογείων 
υδάτων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρ. 122.3.4 του παρόντος. 


• Την κατασκευή τυχόν απαιτουµένων γεφυρώσεων των εκσκαφών των τάφρων µε σιδηρές λαµαρίνες, καταλλή-
λου πάχους ή άλλων έργων γεφύρωσης για την κυκλοφορία πεζών, οχηµάτων και για την εξυπηρέτηση των 
γειτονικών ιδιοκτησιών. 


• Την αποξήλωση παλαιών οδοστρωµάτων, ασφαλτοταπήτων και αντιστοίχων στρώσεων οδοστρωσίας, πλακο-
στρώσεων κλπ. εφόσον το προβλέπει η εγκεκριµένη µελέτη. 


• Την αποξήλωση λιθοδοµών, εκτός εάν προβλέπεται από το Τιµολόγιο ή από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας 
ξεχωριστή πληρωµή των εργασιών αυτών.  


• Την προµήθεια των υλικών και την εκτέλεση κάθε εργασίας που θα απαιτηθεί σε περίπτωση αποκατάστασης 
υπερεκσκαφών υπαιτιότητας του Αναδόχου (σκυροδέµατα, επιχώσεις κλπ). 


122.5  Επιµέτρηση και πληρωµή 


122.5.1 Γενικά 


(α) Η πληρωµή των κάθε είδους εκσκαφών κατασκευής ενός έργου γίνεται είτε µε το κονδύλιο των “Γενικών Εκ-
σκαφών” είτε µε το κονδύλιο των “Εκσκαφών Θεµελίων Τεχνικών Έργων και Τάφρων”. Είναι όµως ενδεχόµενο 
να υπάρξουν τεχνικά έργα, στα οποία οι εκσκαφές τους, λόγω µη ύπαρξης περιορισµού πλάτους ή επιφανείας, 
να µην κατατάσσονται, κατ΄ αρχήν, στην κατηγορία “Εκσκαφών Θεµελίων Τεχνικών Έργων και Τάφρων”. Στην 
περίπτωση αυτή ένα µέρος των εκσκαφών αυτών θα πληρώνεται ως “Γενικές Εκσκαφές” και το υπόλοιπο ως 
“Εκσκαφές Θεµελίων Τεχνικών Έργων και Τάφρων”. Το κατά τα ανωτέρω όριο διαχωρισµού για την  πληρωµή 
των εκσκαφών ορίζεται βάσει του πλευρικού ορίου διαχωρισµού (Π.Ο.∆.) και του κάτω ορίου διαχωρισµού 
(Κ.Ο.∆.) 







(β) Ως πλευρικό όριο διαχωρισµού (Π.Ο.∆.) στη περίπτωση γαιωδών και ηµιβραχωδών εδαφών, ορίζεται η γραµµή 
που φέρεται από το ψηλότερο σηµείο της ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (Γ.Θ.Ε.), όπως αυτή ορίζεται 
στην παρ. 122.5.2 , µε κλίση υ:β = 3:2 (υ = ύψος, β = βάση). Το µέρος των εκσκαφών που αναφέρεται σε εκ-
σκαφές περιλαµβανόµενες µεταξύ της πλευρικής ΓΘΕ και του ΠΟ∆ (εκσκαφές σε κλίση πρανούς µεγαλύτερη 
από υ:β=3:2) θα θεωρείται συµβατικά ως εκσκαφές θεµελίων. Το υπόλοιπο µέρος των εκσκαφών (εκσκαφές σε 
περιοχή µε κλίση πρανούς µικρότερη ή ίση από υ:β = 3:2) θα θεωρείται συµβατικά ως γενικές εκσκαφές. 


(γ) Ως πλευρικό όριο διαχωρισµού (Π.Ο.∆.) στη περίπτωση βραχωδών εδαφών, ορίζεται η γραµµή που φέρεται 
από το ψηλότερο σηµείο της ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (Γ.Θ.Ε.), όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 
122.5.2 , µε κλίση υ:β = 2:1 (υ = ύψος, β = βάση). Το µέρος των εκσκαφών που αναφέρεται σε εκσκαφές περι-
λαµβανόµενες µεταξύ της πλευρικής ΓΘΕ και του ΠΟ∆ (εκσκαφές σε κλίση πρανούς µεγαλύτερη από υ:β=2:1) 
θα θεωρείται συµβατικά ως εκσκαφές θεµελίων. Το υπόλοιπο µέρος των εκσκαφών (εκσκαφές σε περιοχή µε 
κλίση πρανούς µικρότερη ή ίση από υ:β = 2:1) θα θεωρείται συµβατικά ως γενικές εκσκαφές. 


(δ) Ως πλευρικό όριο διαχωρισµού (Π.Ο.∆.) στη περίπτωση µικτών εδαφών που θα χαρακτηριστούν µε ποσοστά 
“γαιώδη - ηµιβραχώδη” µεγαλύτερα ή ίσα προς 20% και µικρότερα ή ίσα προς 80%, τότε η γραµµή πλευρικού 
ορίου διαχωρισµού θα φέρεται µε κλίση υ:β=1,75:1. Τυχόν άλλη σύσταση, µε διαφορετικά ποσοστά χαρακτηρι-
σµού “γαιώδη-ηµιβραχώδη” θα κατατάσσεται, από πλευράς κλίσης του ΠΟ∆ στην πλησιέστερη από τις δύο 
παραπάνω περιπτώσεις 


(ε) Το κάτω όριο διαχωρισµού (Κ.Ο.∆.) θα λαµβάνεται 1,00 m ψηλότερα από τον πυθµένα σκάµµατος της ΓΡΑΜ-
ΜΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ και µέχρι τοµής προς το έδαφος, ή το πλευρικό όριο διαχωρισµού. Οι εκσκα-
φές που βρίσκονται κάτω από την γραµµή ΚΟ∆ θα θεωρούνται, συµβατικά ως γενικές εκσκαφές. Σηµειώνεται 
ότι στην περίπτωση όπου ένα τεχνικό έργο θεµελιώνεται στην ίδια στάθµη και κατ΄ επέκταση µε τις γενικές εκ-
σκαφές ενός οδικού έργου (π.χ. τοίχοι αντιστήριξης) και εφόσον οι εκσκαφές του τεχνικού γίνονται στην ίδια 
χρονική περίοδο µε τις συνεχόµενες γενικές εκσκαφές της οδού (εξαιρείται δηλαδή η περίπτωση κατά την οποία 
υπάρχουν περιορισµοί που θα επιβάλλουν την κατά στάδια εκτέλεση των εκσκαφών), τότε το Κ.Ο.∆. θα θεω-
ρείται ότι ταυτίζεται µε την αντίστοιχη γραµµή των γενικών εκσκαφών. Για την περίπτωση όπου εκτελούνται εκ-
σκαφές θεµελίων για την κατασκευή τεχνικών έργων, αλλά η ΓΘΕ βρίσκεται σε βάθος Η µικρότερο από 1,00 m 
κάτω από την επιφάνεια των συνεχόµενων γενικών εκσκαφών, σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, τό-
τε το ΚΟ∆ θα θεωρείται ότι βρίσκεται σε ύψος Η πάνω από την ΓΘΕ της στάθµης θεµελίωσης, δηλαδή θα ταυ-
τίζεται µε τη γραµµή των γενικών εκσκαφών. 


(στ) Αν δεν γίνεται ειδική αντίθετη αναφορά στα λοιπά συµβατικά τεύχη, στην περίπτωση που θα γίνει εκσκαφή τά-
φρου για την κατασκευή κεντρικής νησίδας, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη διατοµή, σε ενδιάµεσο τµήµα του 
πλάτους υπάρχουσας οδού, µε προβλεποµένη διατήρηση (έστω και µε συµπλήρωση - καθ΄ ύψος) του εκατέ-
ρωθεν οδοστρώµατος, τότε η εκσκαφή αυτή θα λογίζεται ότι ανήκει στην κατηγορία των εκσκαφών θεµελίων και 
τάφρων, έστω και αν το πλάτος της είναι µεγαλύτερο από 3,0 m.  


(ζ) Αν δεν γίνεται ειδική αντίθετη αναφορά στα λοιπά συµβατικά τεύχη, η κατηγορία “Εκσκαφών Θεµελίων Τεχνι-
κών Έργων και Τάφρων” είναι γενικής εφαρµογής, ακόµη και για την περίπτωση που κατασκευάζεται σε πρανή 
ή στο άκρο του καταστρώµατος της οδού και σε οποιαδήποτε άλλη θέση, ανεξάρτητα από τις όποιες δυσχέρει-
ες προσέγγισης κτλ. 


122.5.2 Επιµέτρηση 


(α) Οι εργασίες εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) πλήρως 
περαιωµένων, ανά κατηγορία εδάφους που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε 
την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 


(β) Ο επιµετρούµενος όγκος σκάµµατος οριοθετείται από τις ΓΡΑΜΜΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (ΓΘΕ), οι ο-
ποίες καθορίζονται και µετρώνται ως ακολούθως: 


- Πυθµένας σκάµµατος 


- Τα υψόµετρα του πυθµένα προκύπτουν από τη µελέτη των αγωγών και οχετών από τα αντίστοιχα ερυ-
θρά υψόµετρα της κατά µήκος τοµής των έργων, αφού αφαιρεθεί το πάχος των υποκειµένων κατα-
σκευών, όπως πάχος τοιχώµατος αγωγού και πάχος στρώσεως σκυροδέµατος, ή και τυχόν λοιπών 
προβλεπόµενων στρώσεων. 


- Για παράλληλη τοποθέτηση αγωγών ή οχετών µε διαφορετική στάθµη σκάµµατος η µορφή του πυθµένα 
θα θεωρείται βαθµιδωτή µε οριζόντια τµήµατα και κατακόρυφο σκαλοπάτι µεταξύ τους. 


- Το κατακόρυφο σκαλοπάτι θα προσδιορίζεται σε θέση τέτοια ώστε να προκύπτει ο ελάχιστος όγκος εκ-
σκαφής.  Η στάθµη του πυθµένα εκσκαφής θεµελίων για την κατασκευή φρεατίων κτλ. προκύπτει 
οµοίως από τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης ή τις εντολές της Υπηρεσίας. 


- Πλάτος σκάµµατος 


Οι παρειές του σκάµµατος λογίζονται κατά την επιµέτρηση κατακόρυφες, ανεξάρτητα από την κλίση που 
θα πραγµατοποιηθεί. Το πλάτος του σκάµµατος ορίζεται για την επιµέτρηση συµβατικά, ανάλογα µε το εί-
δος του αγωγού ως ακολούθως: 







- Για προκατασκευασµένους σωληνωτούς αγωγούς ή οχετούς αποχέτευσης (βρόχινων και ακαθάρ-
των) και αγωγούς ύδρευσης και φωταερίου, το πλάτος προκύπτει από την εξωτερική διάµετρο του 
αγωγού, προσαυξηµένη και από τις δύο πλευρές κατά 0,225 m για κάθε πλευρά. Το παραπάνω 
πλάτος σκάµµατος είναι σταθερό, ανεξαρτήτως του αν προβλέπεται από τη µελέτη των σωληνωτών 
αγωγών σκυρόδεµα εγκιβωτισµού των σωλήνων. 


- Για την κατασκευή χυτών επί τόπου (σύµφωνα µε τη µελέτη) αγωγών αποχέτευσης βρόχινων νερών 
και ακαθάρτων µε χρήση άλλης µορφής διατοµών (ωοειδείς, στοµατοειδείς, σκουφοειδείς, ορθογωνι-
κές κτλ.), το συµβατικό πλάτος του σκάµµατος προκύπτει από το πλάτος του οχετού προσαυξηµένο 
εκατέρωθεν, πέραν των εξωτερικών παρειών κατά 0,25 m. 


- Αν στις εγκεκριµένες µελέτες των έργων αποχέτευσης ορίζονται διαφορετικά πλάτη εκσκαφών, τότε 
το συµβατικό πλάτος  θα λαµβάνεται από τις εγκεκριµένες µελέτες. 


- Για την κατασκευή φρεατίων κτλ., οι διαστάσεις του σκάµµατος ορίζονται από τις εξωτερικές διαστά-
σεις του φρεατίου κτλ. που θα κατασκευασθεί µε παραδοχή εκσκαφής του σκάµµατος σε απόσταση 
0,25 m από την εξωτερική παρειά του έργου.  


- Για την κατασκευή θεµελίων τεχνικών έργων κτλ. οι διαστάσεις του σκάµµατος ορίζονται από τις εξω-
τερικές διαστάσεις του προς κατασκευήν θεµελίου κτλ. µε παραδοχή εκσκαφής του σκάµµατος σε 
απόσταση 0,25 m από την εξωτερική παρειά του έργου. 


- Για την κατασκευή διερευνητικών τοµών εντοπισµού αγωγών ΟΚΩ το πλάτος ορίζεται συµβατικά σε 
0,70 m εκτός αν προδιαγράφεται µεγαλύτερο. 


- Για την τοποθέτηση αγωγών µεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας (∆ΕΗ), ή αγωγών δικτύου ΟΤΕ, ή στε-
γανών σωληνώσεων ΟΤΕ, ή αγωγών φωτοσηµάνσεως, ή υπόγειων αγωγών ΗΛΠΑΠ, το πλάτος ορί-
ζεται από το πραγµατικό πλάτος του αγωγού προσαυξηµένο εκατέρωθεν πέραν των εξωτερικών πα-
ρειών αυτού κατά 0,225 m (ελάχιστο πλάτος τάφρου 0,60 m). 


- Για την εκσκαφή σε τριγωνικές νησίδες για την τοποθέτηση κηπευτικού χώµατος, συµβατικά ορίζεται 
η πραγµατική εκσκαφείσα επιφάνεια τριγωνικής νησίδας ή το πραγµατικό εκσκαφέν πλάτος κεντρικής 
νησίδας. 


- Κατ΄ εξαίρεση, σε περίπτωση κατασκευής τραπεζοειδών ή άλλης µορφής τάφρων που θα παραµεί-
νουν οριστικά ανοικτές σύµφωνα µε τη µελέτη, ή τις εντολές της Υπηρεσίας, οι παρειές θα λογιστούν 
κεκλιµένες, σύµφωνα µε τη µελέτη. 


- Άνω επιφάνεια σκάµµατος 


Ως άνω επιφάνεια, η οποία θα ληφθεί υπόψη στην επιµέτρηση των εκσκαφών, ορίζεται η στάθµη του φυ-
σικού εδάφους όπως τυχόν αυτή έχει διαφοροποιηθεί από την εκτέλεση υπαρχόντων έργων (π.χ. υπάρ-
χουσα οδός), ή η στάθµη των γενικών χωµατουργικών διαµορφώσεων (εκσκαφών ή επιχωµάτων) εάν η 
εκσκαφή γίνει µετά την εκτέλεση αυτών. 


122.5.3 Πληρωµή 


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 (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της πα-
ρούσας ΓΤΣΥ είτε για τις διάφορες κατηγορίες που εµφανίζονται στο Τιµολόγιο, είτε µε µια ενιαία τιµή µονάδος για ο-
ποιαδήποτε κατηγορία εδάφους. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται 
στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη 
που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 


 


123. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΟΚΩ) 


ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 


123.1 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί 


(α) Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει όλες τις εργασίες και υποχρεώσεις του Αναδόχου που ανακύπτουν στην 
περίπτωση συνάντησης αγωγών κοινής ωφέλειας σε λειτουργία, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των πάσης φύσε-
ως εκσκαφών. 


(β) Ως «αγωγοί» γενικά ορίζονται οι κατά τη διενέργεια των εκσκαφών συναντώµενοι αγωγοί εταιρειών ή/και οργα-
νισµών κοινής ωφελείας (ΟΚΩ), οποιασδήποτε διαµέτρου και είδους περιβλήµατος, σε οποιοδήποτε βάθος 
από την επιφάνεια του εδάφους και µε οποιαδήποτε κατεύθυνση, καθώς και οι συναντώµενοι αρδευτικοί αύλα-
κες (υπερκείµενοι της επιφανείας του εδάφους ή σκαφτοί µε ή χωρίς επένδυση). 







 (γ) Ως «αγωγοί σε λειτουργία» ορίζονται οι αγωγοί που προβλέπεται να διατηρηθούν ή που κατά τη διάρκεια των 
εκσκαφών βρίσκονται σε λειτουργία. Η έκφραση «σε λειτουργία» δεν αναιρείται από τυχόν προσωρινή θέση ε-
κτός λειτουργίας του αγωγού. 


(δ) Ως «µετατοπιζόµενοι αγωγοί» ορίζονται οι κατασκευαζόµενοι σε άλλη θέση, οπότε το εµπίπτον στις περιοχές 
τµήµα τους εγκαταλείπεται, όπως επίσης και οι υπάρχοντες αγωγοί που χρήζουν ανακατασκευής, λόγω ανα-
γκαίας αύξησης των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών. 


(ε) Ως «γνωστοί αγωγοί» ορίζονται οι αγωγοί για τους οποίους έχουν συνταχθεί σχετικές µελέτες της επιρροής 
των κατασκευαζόµενων έργων και υπάρχει πρόβλεψη αποκατάστασης της λειτουργίας τους ή και επαύξησης 
των δυνατοτήτων τους για να ανταποκριθούν σε αυξηµένες σηµερινές ή/και µελλοντικές ανάγκες. 


(στ) Ως «άγνωστοι αγωγοί» νοούνται οι αγωγοί για τους οποίους δεν έχουν συνταχθεί οι ως άνω µελέτες αποκατά-
στασης της λειτουργίας τους. 


123.2 Υλικά 


Τα εκσκαπτόµενα εδαφικά υλικά κατατάσσονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 121.2 και 122.2. Τυχόν άλλα 
υλικά που θα απαιτηθούν (π.χ. τεµάχια σωλήνων, σκυροδέµατα κτλ.), θα είναι σύµφωνα µε τα αντίστοιχα κεφάλαια 
της παρούσας ΓΤΣΥ, της ΕΤΣΥ και των σχετικών εγκεκριµένων µελετών. 


123.3 Εκτέλεση εργασιών 


123.3.1 Προκαταρκτικές εργασίες 


(α) Για κάθε συναντώµενο αγωγό («γνωστό» ή «άγνωστο»), που εµπίπτει στις εκσκαφές του έργου ή γειτνιάζει µε 
αυτές, ο Ανάδοχος µε µέριµνα και δαπάνη του υποχρεούται: 


- Να διακριβώσει τη φύση του αγωγού και την οριζοντιογραφική και υψοµετρική του θέση  


- Να διακριβώσει τη λειτουργία του αγωγού 


- Να προτείνει για κάθε «άγνωστο αγωγό» τη διατήρηση ή τη µετατόπιση του  


- Να αξιολογήσει τη δοθείσα λύση των «γνωστών αγωγών» σε συσχετισµό µε την ανευρεθείσα κατάσταση, 
π.χ. ανεύρεση τυχόν νέων εµποδίων που δεν λήφθηκαν υπόψη στη µελέτη, διαφορετική υψοµετρική και 
οριζοντιογραφική θέση κτλ.) 


- Να έρθει σε σχετικές συνεννοήσεις µε τον οικείο ΟΚΩ για όλα τα παραπάνω και να ενηµερώσει έγκαιρα γι’ 
αυτά την Υπηρεσία 


(β) Για κάθε «άγνωστο αγωγό» όπως επίσης και για κάθε «γνωστό αγωγό», στα πλαίσια της αξιολόγησης της λύ-
σης της µελέτης σε συσχετισµό µε την ανευρεθείσα πραγµατική κατάσταση, θα πρέπει να λαµβάνεται, πάντοτε 
σε συνεννόηση µε τον οικείο ΟΚΩ και την Υπηρεσία, απόφαση ως προς την τύχη του. Η απόφαση αυτή εναλ-
λακτικά µπορεί να είναι: 


- Να διατηρηθεί σε «λειτουργία» καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου των εκσκαφών και λοιπών κατασκευών 
χωρίς να µετατοπισθεί, ή µε µικρή µετατόπιση, εφόσον αυτό είναι δυνατό 


- Να διατηρηθεί «σε λειτουργία» χωρίς µετατόπιση, ή µε µικρή µετατόπιση, καθ’ όλη τη διάρκεια των εργα-
σιών µε µικρές µόνον διακοπές της λειτουργίας του. 


- Να µετατοπισθεί, δηλαδή να κατασκευαστεί σε άλλη θέση, οπότε το εµπίπτον στις περιοχές εκσκαφών 
τµήµα του θα εγκαταλειφθεί. 


- Να ανακατασκευασθεί λόγω αναγκαίας αύξησης των λειτουργικών του χαρακτηριστικών 


(γ) Σε κάθε περίπτωση το πρόγραµµα εργασιών του Αναδόχου πρέπει να είναι έγκαιρα γνωστό και αποδεκτό από 
τον οικείο ΟΚΩ. 


123.3.2 Εργασίες µετατοπιζόµενων αγωγών 


(α) Για τους µετατοπιζόµενους αγωγούς ΟΚΩ, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, επί πλέον των υποχρεώσεών του, 
που περιγράφονται στην παρ. 123.3.1, περιλαµβάνονται : 


- Η σύνταξη (µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου) πλήρους µελέτης µετατόπισης τόσο των «αγνώστων 
αγωγών» όσο και των «γνωστών αγωγών», εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία από την διαπιστωθείσα επί 
τόπου πραγµατική κατάσταση, που επιβάλλουν αναπροσαρµογή της υπάρχουσας µελέτης. Η υποχρέωση 
σύνταξης της ως άνω αναπροσαρµογής της µελέτης «γνωστών αγωγών» περιλαµβάνει, εφόσον είναι α-
ναγκαίο, και τυχόν τµήµατα του µετατοπιζόµενου αγωγού πέραν των γεωγραφικών ορίων της συµβατικής 
αρχής και πέρατος του «γνωστού αγωγού».  


Επισηµαίνεται ότι η παραπάνω µελέτη εκπονείται µε πλήρη συνεννόηση και συνεργασία µε τον αρµόδιο 
ΟΚΩ και υπόκειται στην έγκρισή του, καθώς και στην έγκριση της Υπηρεσίας. 







- Η κατασκευή «γνωστών και αγνώστων αγωγών» στη νέα θέση τους, µαζί µε τις συνδέσεις τους, υπό την 
(πρόσθετη) επίβλεψη και οδηγίες των υπηρεσιών του οικείου ΟΚΩ Στις εργασίες της παρούσας παρα-
γράφου περιλαµβάνονται και τα τυχόν αναγκαία «προσωρινά έργα» για την εξασφάλιση της λειτουργίας 
των υπαρχόντων αγωγών, κατά τη διάρκεια σύνδεσης των µετατοπιζοµένων «γνωστών και αγνώστων 
αγωγών»  µε τους υπάρχοντες αγωγούς, όπως επίσης και τα έργα αποκατάστασης της υπάρχουσας κα-
τάστασης στη ζώνη διέλευσης του µετατοπιζόµενου αγωγού, (επανεπίχωση, αποκατάσταση υπάρχοντος 
οδοστρώµατος-πεζοδροµίων κτλ.). 


Επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 


- Αν τυχόν προκύψει αλλαγή του µήκους των «προσωρινών έργων», σε σχέση µε την υπάρχουσα µε-
λέτη «γνωστών αγωγών», τότε και οι επί πλέον εργασίες των «προσωρινών έργων» και των έργων 
αποκατάστασης της υπάρχουσας κατάστασης κατατάσσονται στις εργασίες των «αγνώστων αγω-
γών». 


- Για ορισµένους «γνωστούς αγωγούς» των οποίων τα µετατοπιζόµενα τµήµατα εκτείνονται σε µεγάλα 
µήκη εκτός της κυρίας ζώνης κατασκευής των έργων της εργολαβίας, είναι δυνατόν να έχουν προσ-
διοριστεί ως «όρια έργου» που περιλαµβάνεται στη σύµβαση, κάποια ενδιάµεσα σηµεία του µετατο-
πιζόµενου τµήµατος του «γνωστού αγωγού». Στην περίπτωση αυτή, στις υποχρεώσεις του Αναδό-
χου περιλαµβάνεται η κατασκευή του µεταξύ των ορίων τµήµατος του «γνωστού αγωγού», ενώ τα 
εκτός των «ορίων έργου» τµήµατα, θα αποτελούν υποχρέωση του Κυρίου του Έργου, ο οποίος µπο-
ρεί να προωθήσει την κατασκευή τους µε οποιονδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιµο, αναλαµβάνοντας πα-
ράλληλα την υποχρέωση να ολοκληρώσει έγκαιρα την κατασκευή των σχετικών τµηµάτων, ώστε να 
µπορεί να λειτουργήσει έγκαιρα και ο µετατοπιζόµενος «γνωστός αγωγός» 


- Στην παραπάνω περίπτωση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει εγκαίρως την µελέτη µε-
τατόπισης για όλο το τµήµα του αγωγού, περιλαµβανοµένων των τµηµάτων που ευρίσκονται έξω 
από τα «όρια του έργου» µέχρι τα σηµεία σύνδεσης µε τον υπάρχοντα αγωγό, προκειµένου να είναι 
δυνατή η κατασκευή του υπόλοιπου έργου από τυχόν άλλη(ες) εργολαβία(ες). 


- Με την εξαίρεση των καλωδιακών εργασιών (∆ΕΗ, ΟΤΕ) τις οποίες εκτελούν τα αρµόδια συνεργεία 
των ΟΚΩ, οι εργασίες κατασκευής των παραλλαγών των «αγνώστων αγωγών» θα γίνονται από τον 
Ανάδοχο. Όµως, ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε κατάτµηση των εργασιών 
των παραλλαγών σηµαντικών «αγνώστων αγωγών» και να εκτελέσει τµήµα τους, που δεν εµπίπτει 
στην κύρια ζώνη των έργων της εργολαβίας, µε άλλη(ες) εργολαβία(ες), εφόσον αυτή η κατάτµηση 
δεν δηµιουργεί καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών του έργου. 


(β) Ο µετατοπιζόµενος ή ανακατασκευαζόµενος αγωγός θα πρέπει να έχει: 


- Χαρακτηριστικά που να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του µελετηθέντος αγωγού (σύµφωνα µε τη 
µελέτη των «γνωστών αγωγών») ή, προκειµένου περί «αγνώστων αγωγών», χαρακτηριστικά κατ' ελάχι-
στον ίδια µε τα χαρακτηριστικά του υπάρχοντος αγωγού, εκτός αν ο οικείος ΟΚΩ ζητήσει να γίνει ανακα-
τασκευή «αγνώστου αγωγού» µε αυξηµένα χαρακτηριστικά σε σχέση µε τον υπάρχοντα, οπότε θα πρέπει 
ο µετατοπιζόµενος - ανακατασκευαζόµενος αγωγός να ανταποκρίνεται σε αυτά. 


- Λειτουργικότητα που να ανταποκρίνεται στην λειτουργικότητα του µελετηθέντος αγωγού (σύµφωνα µε τη 
µελέτη των «γνωστών αγωγών») ή, προκειµένου περί «αγνώστων αγωγών», λειτουργικότητα κατ' ελάχι-
στον ίδια µε τη λειτουργικότητα του υπάρχοντος αγωγού, εκτός αν ο οικείος ΟΚΩ ζητήσει να γίνει ανακα-
τασκευή «αγνώστου αγωγού» µε αυξηµένη λειτουργικότητα σε σχέση µε τον υπάρχοντα, οπότε θα πρέπει 
ο µετατοπιζόµενος - ανακατασκευαζόµενος αγωγός να ανταποκρίνεται σε αυτή. 


- Υλικά, προστασία, έδραση, ή (αν απαιτείται) επισήµανση κτλ. της έγκρισης του οικείου ΟΚΩ και της Υπη-
ρεσίας. 


(γ) Οι συνδέσεις του νέου (µετατοπισµένου) αγωγού στα άκρα του θα γίνονται µε άκρα επιµέλεια και, εφόσον απαι-
τείται, µε την παρεµβολή φρεατίου επίσκεψης. Όταν δεν παρεµβάλλονται φρεάτια επίσκεψης οι συνδέσεις θα 
επισηµαίνονται. 


(δ) Η γενική υποχρέωση του Αναδόχου να παραδίδει στην Υπηρεσία σχέδια «ως κατασκευάσθη» επεκτείνεται και 
στην περίπτωση των αγωγών ΟΚΩ και ο Ανάδοχος θα παραδώσει τέτοια σχέδια και στον οικείο ΟΚΩ. 


(ε) Οι εργασίες εκσκαφών στην περιοχή του υπό µετατόπιση αγωγού δεν θα αρχίσουν πριν από την έναρξη λει-
τουργίας του νέου µετατοπισµένου - ανακατασκευασµένου αγωγού. Στην περίπτωση που η εκτέλεση εργασιών 
και στην περιοχή του τµήµατος του αγωγού που θα αχρηστευθεί είναι απαραίτητη λόγω χρονοδιαγράµµατος, 
θα τηρηθούν οι απαιτήσεις της παραγράφου 123.3.3. 


(στ) Αφού τεθεί σε λειτουργία ο µετατοπισθείς αγωγός, θα γίνουν οι εργασίες εκσκαφών στην περιοχή του αχρη-
στευθέντος πλέον τµήµατος. Για τα πάσης φύσεως καλώδια (ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικά), καθώς και τους 
πάσης φύσεως σωλήνες υδροδότησης, µεταφοράς υγρών καυσίµων και αερίου, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην 
µετά πάσης προσοχής, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζηµιά τους, απόληψη των εντός της εκσκαφής τµη-
µάτων και παράδοση τους στις γειτονικότερες αποθήκες του οικείου ΟΚΩ, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. Για 
τους αγωγούς οµβρίων και λυµάτων δεν απαιτείται ιδιαίτερη πρόνοια, ωστόσο, αν είναι δυνατή η απόληψη 







χρήσιµου υλικού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σχετική προσπάθεια. Το απολαµβανόµενο χρήσιµο 
υλικό θα µεταφέρεται και παραδίδεται στις γειτονικότερες αποθήκες του οικείου ΟΚΩ µε µέριµνα και δαπάνες 
του Αναδόχου. 


123.3.3 Εργασίες στην περιοχή αγωγών σε λειτουργία 


(α) Οι εκσκαφές στην περιοχή αγωγών ΟΚΩ σε λειτουργία θα γίνονται µε άκρα προσοχή, µε πολύ ελαφρά µηχα-
νήµατα, ακόµα και µε τα χέρια, όταν υπάρχουν κίνδυνοι για τους αγωγούς και υπό τις οδηγίες τόσο της Υπηρε-
σίας όσο και του οικείου ΟΚΩ. 


(β) Οι τυχόν αποκαλυπτόµενοι και αιωρούµενοι οχετοί, που θα έχουν ανάγκη υποστήριξης ή αντιστήριξης, θα υ-
ποστηρίζονται και αντιστηρίζονται µε κατάλληλα υποστηρίγµατα (ξύλινα, σιδερένια, από σκυρόδεµα κλπ) κατά 
τρόπο που να εξασφαλίζεται η απόλυτη ασφάλεια τους και η οµαλή λειτουργία τους, τόσο κατά την διάρκεια της 
κατασκευής όσο και µελλοντικά, µετά την τυχόν επαναπλήρωση του σκάµµατος. Όπου απαιτείται, µε πρωτο-
βουλία του Αναδόχου ή κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, θα συντάσσεται ειδική µελέτη υποστήριξης και αντι-
στήριξης των αγωγών. 


(γ) Κατά την επανεπίχωση του σκάµµατος στην περιοχή των αγωγών ΟΚΩ θα λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέ-
τρα: 


- για την ασφαλή έδραση των αγωγών 


- για την επανεπίχωση του σκάµµατος των αγωγών  


(δ) Θα κατασκευασθούν επίσης τα κατά περίπτωση απαιτούµενα ειδικά προστατευτικά έργα, όπως π.χ. προστα-
σία της άνω επιφάνειας µε τούβλα ή µε πλάκα σκυροδέµατος κτλ. 


(ε) Εάν απαιτηθεί πλάγια µετακίνηση εύκαµπτων αγωγών ΟΚΩ, αυτή θα γίνεται µε τη µέγιστη δυνατή προσοχή και 
τα κατάλληλα µέσα και προσωπικό, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε βλάβη των αγωγών αυτών. 


(στ) Εάν κριθεί αναγκαίο, για λόγους ασφαλείας, να γίνει προσωρινή διακοπή λειτουργίας ορισµένων ειδών αγωγών 
(π.χ. αγωγοί ΟΤΕ, ∆ΕΗ, κλπ), κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει για τη 
λήψη των σχετικών αδειών. Η Υπηρεσία θα βοηθήσει τον Ανάδοχο µε σχετική ενέργεια της αλλά δεν αναλαµ-
βάνει ουδεµία ευθύνη αν θα γίνει ή όχι αυτή η διακοπή, ποια  θα είναι η διάρκεια της, ποια ώρα της ηµέρας ή 
της νύχτας κλπ. Εποµένως, ο Ανάδοχος, κατά τη µόρφωση της προσφοράς του, θα πρέπει να θεωρήσει ότι κα-
τά την κατασκευή όλοι οι συναντώµενοι αγωγοί θα βρίσκονται σε λειτουργία. 


(ζ) Στις περιπτώσεις που απαιτείται ή προβλέπεται από την µελέτη η κάλυψη υπαρχόντων και διατηρουµένων 
στην θέση τους  αγωγών ΟΚΩ µε κατασκευές σκυροδέµατος, µε αποτέλεσµα να γίνεται δυσχερής η µελλοντική 
δυνατότητα επίσκεψης των αγωγών και οι νέες εργασίες πλησιάζουν σε απόσταση µικρότερη από 0,50 m από 
την προσκείµενη πλευρική παρειά ή 1,00 m από την άνω παρειά του υπάρχοντος υπόγειου αγωγού ή µικρότε-
ρη από 2,00 m  από την προσκείµενη πλευρά αρδευτικού αύλακα, τότε θα εφαρµόζονται τα ακόλουθα: 


- Γίνεται εκσκαφή µε ελαφρά µηχανικά µέσα ή/και µε τα χέρια, και αποκαλύπτεται ο αγωγός έως το βάθος 
που προσδιορίζεται στη µελέτη. Αν δεν προσδιορίζεται στην µελέτη, οι σωληνωτοί αγωγοί αποκαλύπτο-
νται ως το µισό βάθος τους και οι θολωτοί ή ωοειδείς οχετοί ως τη στάθµη της γενέσεως του θόλου. 


- Επιθεωρείται ο αγωγός που αποκαλύφθηκε, ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν υπέστη ζηµιές ή, αν έχει υπο-
στεί, ότι αυτές θα επιδιορθώνονται µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου 


- Επανεπιχώνεται µε προσοχή και χρήση µόνο ελαφρών µηχανικών µέσων, σύµφωνα µε το άρθρο 125 της 
παρούσας ΓΤΣΥ, ώστε να διαµορφωθεί σκάµµα µε το γεωµετρικό σχήµα του προς κατασκευή του έργου, 
πριν από την εκσκαφή επιθεωρήσεων. Η επανεπίχωση αυτή, όπου απαιτείται, θα γίνεται µε χρήση ξυλο-
τύπων. 


- Σε περίπτωση που µεταβιβάζονται πρόσθετα µεγάλα φορτία από τις νέες κατασκευές, π.χ. βάθρα γεφυ-
ρών, υψηλά επιχώµατα, τότε, πάνω από τη ζώνη του αγωγού, η επανεπίχωση θα γίνεται έτσι ώστε να ε-
ξασφαλίζεται η απαραίτητη ελαστικότητα κάτω από την κατασκευή από σκυρόδεµα, για να αποφευχθεί η 
µεταφορά φορτίων από την υπερκείµενη κατασκευή στον υποκείµενο αγωγό. Όταν η κατασκευή από σκυ-
ρόδεµα πλησιάζει σε πολύ µικρή απόσταση στον υποκείµενο ή περιβαλλόµενο αγωγό, τότε θα πρέπει να 
πληρώνεται η µεσολάβηση κατάλληλων αγωγών µεταξύ του σκυροδέµατος και του αγωγού, µε την οποία 
θα εξασφαλίζεται ότι δεν µεταφέρονται τα προαναφερθέντα µεγάλα φορτία στον αγωγό, π.χ. να χρησιµο-
ποιείται στρώση διογκωµένης πολυστερίνης κατάλληλου πάχους κτλ. 


- Σε περίπτωση που πρόκειται περί µόνιµης εκσκαφής και απαιτείται αντιστήριξη του αγωγού ή αρδευτικού 
αύλακα, η µόνιµη αντιστήριξη θα κατασκευάζεται κατά την πρόοδο των εκσκαφών. 


 


 


123.4 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 


Στην τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνονται : 







• Οι δαπάνες εκπόνησης των απαιτούµενων µελετών µετατόπισης ή/και αναπροσαρµογής των αγωγών, καθώς 
και των τυχόν µελετών αντιστήριξης και υποστήριξης των σηµαντικών αγωγών. 


• Οι δαπάνες συνεννοήσεων, διαδικασιών κτλ. για την λήψη των απαιτουµένων σχεδίων, αδειών, εγκρίσεων κτλ. 
από τους αρµόδιους ΟΚΩ. 


• Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων αποτύπωσης των συναντωµένων αγωγών ή οχετών υπό κατάλληλη κλίµακα και 
µε τα προδιαγραφόµενα στοιχεία, βάσει των οποίων θα γίνει και η επιµέτρηση των εργασιών (βλ. παρ. 123.5). 


• Οι δαπάνες, λόγω δυσχερειών εκσκαφής, από τη χρήση ελαφρών µηχανικών µέσων εκσκαφών, δυσχέρεια που 
µπορεί να φθάσει και µέχρι την εκσκαφή µε τα χέρια, για να αποφευχθεί η βλάβη των υπαρχόντων αγωγών 
ΟΚΩ. 


• Οι δαπάνες αποκοµιδής των προϊόντων εκσκαφής, λόγω των δυσχερειών χρήσεως µηχανικών µέσων που 
µπορούν να φθάσουν σε αδυναµία, ή απαγόρευση προσπέλασης µηχανικού µέσου, και αποκοµιδή των προϊό-
ντων εκσκαφής µε διαδοχικές αναπετάσεις µε το φτυάρι µέχρι αποµακρύνσεως από την περιοχή των αγωγών 
και εν συνεχεία αποκοµιδή των προϊόντων στις προσωρινές ή οριστικές θέσεις απόθεσης ή απόρριψης, σύµ-
φωνα µε την προδιαγραφή των εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων, (βλ. κεφάλαιο 122 της πα-
ρούσας ΓΤΣΥ) 


• Οι δαπάνες για τα υλικά και εργασία αντιστήριξης ή υποστήριξης των αγωγών, συµπεριλαµβανοµένης της 
φθοράς ξυλείας και τυχόν τροποποίησης του συστήµατος αντιστήριξης των παρειών ορυγµάτων κατά τρόπο 
συµβατό µε τους συναντώµενους αγωγούς ΟΚΩ 


• Οι δαπάνες αποκατάστασης τυχόν ζηµιών που θα γίνουν στους αγωγούς κατά την εκσκαφή ή κατά την τυχόν 
επανεπίχωση του σκάµµατος ως και την αποκατάσταση της στήριξης, επικάλυψης και προστασίας των αγω-
γών. 


• Οι  δαπάνες από δυσχέρειες προσέγγισης υλικών και µηχανηµάτων και λειτουργίας µηχανηµάτων. 


• Οι δαπάνες από δυσχέρειες ανάκτησης των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για τις αντιστηρίξεις των παρειών 
των σκαµµάτων που µπορούν να φθάσουν και µέχρις ολικής απώλειας των υλικών αυτών ή και µέχρι σοβαρής 
προσαύξησης της απαιτούµενης εργασίας ανάκτησης των υλικών κτλ. 


• Οι δαπάνες προµήθειας από τους ΟΚΩ, µε µέριµνα και δαπάνη του  Αναδόχου, των λεπτοµερέστερων κατά το 
δυνατόν σχεδίων απεικόνισης των υπαρχόντων αγωγών ή οχετών για να διευκολυνθούν οι εργασίες των εκ-
σκαφών. ∆ιευκρινίζεται εδώ ότι τα χορηγούµενα σχέδια των αγωγών ή οχετών είναι απλώς ενδεικτικά και είναι 
δυνατόν να είναι ανακριβή ή ελλιπή. Έτσι ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος να διενεργεί τις εκσκαφές µε 
µέγιστη προσοχή ως εάν υπήρχαν και άλλοι αγωγοί ή οχετοί που δεν φαίνονται στα σχέδια και τυχόν ζηµιές 
που θα επιφέρει σε υπάρχοντες και µη παρουσιαζόµενους σε σχέδια αγωγούς ή οχετούς είναι οµοίως υποχρε-
ωµένος να τις επανορθώσει µε δική του ευθύνη και δαπάνες. 


• Οι τυχόν καθυστερήσεις της εργασίας από την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εργασιών εκσκαφής από 
τους αρµόδιους υπαλλήλους των αρµοδίων ΟΚΩ, στις οποίες καθυστερήσεις θα περιλαµβάνονται και οι τυχόν 
καθυστερήσεις προσέλευσης του εποπτεύοντος προσωπικού των ΟΚΩ ή και η εργασία αυτού του προσωπικού 
σύµφωνα µε το ωράριο της Υπηρεσίας του, παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της εκτέλεσης των ερ-
γασιών όταν θα υποβληθεί από τους ενδιαφεροµένους ΟΚΩ η απαίτηση να παρευρίσκεται υπάλληλός τους κα-
τά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών κτλ. 


 


123.5 Επιµέτρηση και πληρωµή 


(α) Οι εργασίες αντιµετώπισης των δυσχεριών συνάντησης αγωγών ΟΚΩ θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) 
εκσκαφής, πλήρως περαιωµένης. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας 
ΓΤΣΥ. 


(β) Ο όγκος εκσκαφών, ο οποίος θα επιµετράται για την πληρωµή των δυσχερειών συνάντησης αγωγών ΟΚΩ σε 
λειτουργία, θα υπολογίζεται από τη σχέση: 


Vε = L x (Hα – Ηκ) x W - Vα 


όπου: 


Vε = όγκος εκσκαφών 


L = µήκος αγωγού 


Hα = στάθµη άνω επιφάνειας 


Ηκ = στάθµη κάτω επιφάνειας 


W = πλάτος αγωγού 


Vα = όγκος αγωγού 


Οι παράµετροι της παραπάνω σχέσης ορίζονται ως ακολούθως : 







- Μήκος αγωγού: θα είναι αυτό στο οποίο θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο οι εργασίες εκσκαφών του 
έργου, όσο και οι εκσκαφές στα πρόσθετα τµήµατα στα οποία θα εκτελέσει εργασίες µετατόπισης-
ανακατασκευής αγωγών, οι οποίες ευρίσκονται στη ζώνη επιρροής υπαρχόντων αγωγών. 


- Πάνω επιφάνεια: Θα ορίζεται µέχρι ένα µέτρο (1,00 m) ψηλότερα από τη στάθµη της πάνω επιφάνειας 
του αγωγού. Για αγωγούς που µέσα στην έκταση του σκάµµατος έχουν διαφορετική πάνω στάθµη, η 
µορφή της πάνω επιφάνειας θα θεωρείται βαθµιδωτή µε οριζόντια τµήµατα και κατακόρυφο σκαλοπάτι. Το 
κατακόρυφο σκαλοπάτι θα προσδιορίζεται σε συνδυασµό µε την επάνω επιφάνεια του αγωγού. Και για τα 
σκαλοπάτια αυτά θα προσαυξάνεται ο όγκος σύµφωνα µε τον κανόνα του επόµενου εδαφίου. ∆ιευκρινίζε-
ται ότι, όταν επικαλύπτονται οι ζώνες που επηρεάζουν δύο αγωγοί στο αντίστοιχο τµήµα, ισχύει η υψηλό-
τερη πάνω επιφάνεια. 


- Πλάτος που επηρεάζεται από τις δυσχέρειες: Θα ορίζεται για οποιαδήποτε κατεύθυνση αγωγού σχετι-
κά µε το σκάµµα, το πλάτος του αγωγού που συναντιέται, προσαυξηµένο και από τις δύο πλευρές, κατά 
0,25 m σε κάθε πλευρά. Όταν συναντηθούν αγωγοί µε ελεύθερη µεταξύ τους οριζόντια απόσταση µικρό-
τερη από 0,25 + 0,25=0,50 m, τότε η προσαύξηση και για τους δύο αγωγούς δεν θα είναι αθροιστικά µε-
γαλύτερη από το πλάτος που πραγµατικά υπάρχει. 


- Κάτω επιφάνεια: Θα υπολογίζεται η πραγµατική επιφάνεια εκσκαφής, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µε-
λέτη, που θα φθάνει το πολύ µέχρι δύο 2,00 m χαµηλότερα από τη στάθµη της κάτω επιφάνειας έδρασης 
του αγωγού. Για συναντώµενους παράλληλους αγωγούς µε διαφορετική κάτω στάθµη έδρασης, η µορφή 
της κάτω επιφάνειας θα καθορίζεται όπως προβλέπεται και για την πάνω επιφάνεια. 


 (γ) Η επιµέτρηση θα συνοδεύεται από λεπτοµερειακή υψοµετρική οριζοντιογραφία των αγωγών, σε κλίµακα 1:500 
ή ακόµα λεπτοµερέστερα σε κλίµατα 1:100 ή 1:200, όταν η πυκνότητα ή άλλα χαρακτηριστικά των αγωγών το 
απαιτήσουν και από χαρακτηριστικές τοµές κτλ., στις οποίες θα δίνονται τα χαρακτηριστικά των αγωγών που 
συναντώνται (διάµετρος, υλικό κατασκευής εξωτερικού περιβλήµατος, αναγνώριση ΟΚΩ, υψόµετρο του ανωτέ-
ρου και του κατώτερου σηµείου των αγωγών, πλάτος αγωγών κτλ.). 


(δ) Οι εκσκαφές, επιθεώρησης επιµετρώνται και αµείβονται τόσο µε το οικείο άρθρο Τιµολογίου των εκσκαφών 
θεµελίων και τεχνικών έργων όσο και µε την πρόσθετη αποζηµίωση, σύµφωνα µε το παρόν. 


(ε) Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµ-
φωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορί-
ζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε 
άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 


(στ) Στην περίπτωση που προβλέπεται πληρωµή για τις δυσχέρειες από τη συνάντηση αγωγών ΟΚΩ σε λειτουργία, 
αυτή θα αποτελεί πρόσθετη αποζηµίωση, πέραν από την πληρωµή του αντίστοιχου είδους εκσκαφών που ε-
κτελείται. ∆ιευκρινίζονται δε τα ακόλουθα: 


- Με την παρούσα πρόσθετη αποζηµίωση, ο Ανάδοχος, όπως είναι ευνόητο, αποζηµιώνεται µόνον για τις 
επί πλέον δυσχέρειες των πάσης φύσεως εκσκαφών, όπως αναπτύσσονται στο παρόν, ενώ για τις λοιπές 
εργασίες κατασκευής νέων αγωγών ή και αποκατάστασης της υπάρχουσας κατάστασης, όπως επίσης και 
κάθε άλλης συναφούς εργασίας της ζώνης αγωγών και µεταβατικών επιχωµάτων, επίχωση της περιοχής 
πάνω από τη ζώνη αγωγού µε υλικά επανεπίχωσης, τυχόν ειδικά προστατευτικά έργα που απαιτούν οι 
διάφοροι ΟΚΩ, όπως προστασία της άνω επιφάνειας µε τούβλα, µε πλάκα σκυροδέµατος ή µε ειδικές ται-
νίες κτλ., θα αµείβεται σύµφωνα µε το τιµολόγιο προσφοράς του ή µε Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για τις εργασίες που 
δεν περιλαµβάνονται σε αυτό, εκτός εάν η ανάγκη κατασκευής ή και αποκατάστασής τους ανέκυψε από 
υπαιτιότητα του Αναδόχου οπότε η δαπάνη τους περιλαµβάνεται στην παρούσα αποζηµίωση και ο Ανά-
δοχος δεν αποζηµιώνεται ιδιαίτερα για αυτές. 


- Η παρούσα πρόσθετη αποζηµίωση ισχύει και για τις εργασίες εκτέλεσης διερευνητικών τοµών για τον ε-
ντοπισµών δικτύων ΟΚΩ, όπως επίσης και για τις εκσκαφές τοποθέτησης εγκάρσιων αγωγών και οχετών 
σε υπάρχουσα οδό (όχι εργοταξιακή), κάτω από ταυτόχρονα διερχόµενη κυκλοφορία.  


- Η παρούσα πρόσθετη αποζηµίωση δεν χορηγείται για την περίπτωση συνάντησης εναέριων αγωγών 
ΟΚΩ (π.χ. αγωγών ∆ΕΗ), ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που µπορεί να δηµιουργηθούν 
στην εκτέλεση των εργασιών. 


 


 


 







125. ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ ΑΠΟΜΕΝΟΝΤΟΣ ΟΓΚΟΥ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 


ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ 


125.1 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί 


(α) Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει τις επανεπιχώσεις του αποµένοντας όγκου, µετά την κατασκευή των έργων, 
στις εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων, στις τάφρους τοποθέτησης των πάσης φύσης αγωγών δικτύων ΟΚΩ 
(αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων, ύδρευσης, µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, φωτοσή-
µανσης κτλ.) ή εκσκαφών θεµελίων κατασκευής φρεατίων κτλ. και ειδικότερα: 


- Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγών και οχετών» 


- Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά «µεταβατικών επιχωµάτων» 


- Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόµια 


- Επιχώµατα πάνω από τη «ζώνη αγωγού» µε κατάλληλα προϊόντα 


(β) Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή η ΠΤΠ Ο 150, η ΠΤΠ Χ1, και η ΠΤΠ Τ 110, µε τις όποιες βελ-
τιώσεις, τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. 


 (γ) «Επανεπίχωση αποµένοντος όγκου εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων» νοείται η επίχωση µε 
κατάλληλα εδαφικά υλικά (προϊόντα εκσκαφών, λατοµείων ή και δάνεια): 


- της «ζώνης αγωγών και οχετών» 


- των «µεταβατικών επιχωµάτων» πίσω από τα τεχνικά έργα 


- της «περιοχής πάνω από τη ζώνη αγωγών και οχετών» 


- κάτω από πεζοδρόµια 


(δ) «Ζώνη αγωγών και οχετών» νοείται η περιοχή µεταξύ του δαπέδου και των τοιχωµάτων της τάφρου και µέχρι 
ύψος 0,30 m πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού. 


(ε) «Περιοχή πάνω από τη ζώνη αγωγών και οχετών» νοείται η περιοχή µεταξύ της άνω επιφάνειας της «ζώνης 
αγωγών και οχετών» και του χείλους της τάφρου. 


(στ) «Μεταβατικά επιχώµατα» νοούνται τα επιχώµατα πίσω από τα τεχνικά έργα 


125.2 Υλικά 


125.2.1 Επανεπιχώσεις όλων των κατηγοριών 


(α) Ανάλογα µε την περιοχή της επανεπίχωσης θα χρησιµοποιηθούν τα κατάλληλα, στην κάθε περίπτωση, εδαφι-
κά υλικά (προϊόντα εκσκαφών, λατοµείων δάνεια), σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα κατωτέρω. 


(β) Προϊόντα λατοµείων ή δάνεια υλικά θα χρησιµοποιούνται µόνον όταν τούτο απαιτείται από τις προδιαγραφές 
του υλικού ή όταν δεν υπάρχουν κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή αυτά δεν επαρκούν. 


(γ) Τα κατάλληλα εδαφικά υλικά διαχωρίζονται στις κατηγορίες που αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα και είναι 
τα µόνα που επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για τέτοιου είδους επανεπιχώσεις. 


Πίνακας 125. 1 : Κατηγορίες Καταλλήλων Εδαφικών Υλικών 


# 


Κατηγορία ανάλογα 


προς την ικανότητα συ-


µπύκνωσης Συνοπτική περιγραφή Κατάταξη κατά DΙΝ 18196 
1 2 3 4 


1 V1 


Μη συνεκτικά έως ελαφρώς συ-


νεκτικά, χονδρόκοκκα και µικτό-


κοκκα εδάφη 


GW, GΙ, GΕ, SW, SI, SΕ, 
GU, GT, SU, ST 


2 V2 Συνεκτικά, µικτόκοκκα εδάφη GU, GT, SU, ST 


3 V3 Συνεκτικά, λεπτόκοκκα εδάφη UL, UM, TL, TM, TA 


Τα οργανικά κτλ. εδάφη των υπολοίπων κατηγοριών της κατάταξης DΙΝ 18196 (ΗΝ, ΗΖ, F, ΟU, ΟΤ, ΟΗ, ΟΚ) 
δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν. 


(δ) Η ικανότητα συµπύκνωσης των κατηγοριών του εδάφους του παραπάνω Πίνακα εξαρτάται από τη σύνθεση 
των κόκκων του εδάφους, τη µορφή των κόκκων και την περιεκτικότητα σε νερό. Ειδικότερα: 


- Για την κατηγορία V1, βαρύνουσα σηµασία στην ικανότητα συµπύκνωσης έχει κυρίως η σύνθεση των 
κόκκων και η µορφή τους και µικρότερη η περιεκτικότητα σε νερό και κατά συνέπεια η επίδραση των και-
ρικών συνθηκών 







- Για τις κατηγορίες V2 και V3, βαρύνουσα σηµασία στη συµπύκνωση έχει η επίδραση της περιεκτικότητας 
σε νερό 


- Η συµπύκνωση των εδαφών της κατηγορίας V1, λόγω της µικρής ευπάθειας τους στο νερό και στην απο-
σάθρωση, είναι ευχερέστερη από τη συµπύκνωση εδαφών των κατηγοριών V2 και V3 


(ε) Για την επιλογή του καταλληλότερου για κάθε περίπτωση υλικού θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και τα ακό-
λουθα: 


- Σε πολύ υγρά συνεκτικά εδάφη δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο απαιτούµενος βαθµός συµπύκνωσης 


- Σε πολύ ξηρά συνεκτικά εδάφη η απαιτούµενη κατά στρώσεις συµπύκνωση µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε-
τά από έργο συµπύκνωσης αισθητά µεγαλύτερο από τα συνηθισµένα 


(στ) Για να αποφεύγονται οι υποχωρήσεις στο σκάµµα που επαναπληρώθηκε, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται για 
την επαναπλήρωση των τάφρων αγωγών κατά πρώτο λόγο µη συνεκτικά εδάφη της κατηγορίας V1 και µόνο 
στην περίπτωση που δεν υπάρχει περίσσεια τέτοιων προϊόντων εκσκαφών, να χρησιµοποιούνται και εδάφη 
των κατηγοριών V2 και V3. 


125.2.2 Επανεπίχωση ζώνης αγωγών 


(α) Η επίχωση πρέπει να εξασφαλίζει µια όσο το δυνατόν οµοιόµορφη και σταθερή κατανοµή των κινητών και µό-
νιµων φορτίων πάνω από τον αγωγό. Για το λόγο αυτό, ως υλικό πλήρωσης, πρέπει να χρησιµοποιείται αµµο-
χάλικο κατάλληλης κοκκοµετρικής διαβάθµισης, όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω. 


Πίνακας 125.2 : Κοκκοµετρική καµπύλη υλικών επανεπίχωσης ζώνης αγωγών 


# 


∆ιάµετρος κόσκινου 


[mm] 


Ποσοστό διερχόµενο κατά βάρος 


[%] 
1 2 3 


1 40 100 


2 30 70 - 100 


3 15 50 - 85 


4 7 35 - 80 


5 3 25 - 70 


6 0,075 (No. 200) <12 


(β) Το υλικό πρέπει να είναι καλά κοκκοµετρικά διαβαθµισµένο, δηλαδή πρέπει να ισχύει: 


D60 / D10 ≥ 5 


Όπου: 


D60 = Η διάµετρος του κόσκινου, δια του οποίου διέρχεται το 60% (κατά βάρος) του υλικού 


D10 = Η διάµετρος του κόσκινου, δια του οποίου διέρχεται το 10% (κατά βάρος) του υλικού 


(γ) Εάν το ποσοστό (Ρ) του λεπτόκοκκου του διερχόµενου από το κόσκινο No. 200 είναι 12%>Ρ>5%, τότε το λε-


πτόκοκκο υλικό πρέπει να έχει δείκτη πλαστικότητας ΡΙ ≤ 10%. 


125.2.3 Μεταβατικά επιχώµατα 


Τα υλικά της επανεπίχωσης θα πρέπει να είναι θραυστά επίλεκτα υλικά προέλευσης λατοµείου, κατηγορίας Ε4, µε 
δείκτη πλαστικότητας µικρότερο του 4. 


125.2.4 Επιχώµατα κάτω από πεζοδρόµια 


Θα χρησιµοποιηθεί κοκκώδες υλικό που η κοκκοµετρική διαβάθµιση του θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα αναφερό-
µενα όρια του ακόλουθου Πίνακα: 


Πίνακας 125.3 : Κοκκοµετρία Υλικού για Επιχώµατα κάτω από Πεζοδρόµια 


Αριθµός κόσκινου (Αµερικανικά πρότυπα 


τετραγωνικής οπής AASHTO Μ-92) Ποσοστό διερχόµενο κατά βάρος 


Άνοιγµα οπής 


# 


Σε ίντσες 


[in] 


Σε χιλιοστά 


[mm] 


∆ιαβάθµιση 


[%] 


∆ιαβάθµιση 


[%] 
1  2 3 4 


1 3" 76,2   


2 2" 50,8   


3 11/2" 38,1   







Αριθµός κόσκινου (Αµερικανικά πρότυπα 


τετραγωνικής οπής AASHTO Μ-92) Ποσοστό διερχόµενο κατά βάρος 


Άνοιγµα οπής 


# 


Σε ίντσες 


[in] 


Σε χιλιοστά 


[mm] 


∆ιαβάθµιση 


[%] 


∆ιαβάθµιση 


[%] 
1  2 3 4 


4 11/4" 31,7 100  


5 1" 25,4 83-100 100 


6 3/4" 19,1 65-95 70-100 


7 3/8" 9,52 47-77 50-80 


8 No. 4 4,76 33-63 35-65 


9 No. 10 2,00 23-50 25-50 


10 No. 40 0,42 13-30 15-30 


11 No. 200 0,074 5-15 5-15 


Το υλικό θα τοποθετηθεί µεταξύ της επιφάνειας της «στρώσης έδρασης οδοστρώµατος» και της στρώσης των τσιµε-
ντοπλακών πεζοδροµίων (ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδροµίων) και θα συµπυκνωθεί σε ποσοστό 90% της ξηράς 
φαινόµενης πυκνότητας που λαµβάνεται κατά την τροποποιηµένη µέθοδο Proctor. 


125.3 Εκτέλεση εργασιών 


125.3.1 Επανεπιχώσεις όλων των κατηγοριών 


(α) Ο καθορισµός του τρόπου συµπύκνωσης και του πάχους των στρώσεων συναρτάται από τα διατιθέµενα από 
τον Ανάδοχο µηχανήµατα και από την κατηγορία των χρησιµοποιουµένων εδαφικών υλικών. 


(β) Στον ακόλουθο Πίνακα δίνονται σχετικές ενδεικτικές κατευθύνσεις: 







 


 


Πίνακας 125.4 : Ταξινόµηση Εδαφών και Μηχανηµάτων Συµπύκνωσης 


Κατηγορία Ικανότητας Συµπύκνωσης Εδάφους 


V1 V2 V3 


# Είδος µηχανήµατος 


Υπηρεσι-


ακό βάρος 


[kg] 


Καταλ-


λη-


λότη-


τα
(1)


 


Πάχος 


στρώσης 


Αριθµός 


διελεύ-


σεων 


Καταλ-


λη-


λότη-


τα
(1)


 


Πάχος 


στρώσης 


Αριθµός 


διελεύ-


σεων 


Καταλ-


λη-


λότη-


τα
(1)


 


Πάχος 


στρώ-


σης 


Αριθµός 


διελεύ-


σεων 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 


1 Ελαφρά µηχανήµατα συµπύκνωσης (κυρίως για τη ζώνη του αγωγού) 


2 
∆ονητικός 
συµπιεστής 


Ελαφρός 


Μέσος 


έως 25 


25-60 


+ 


+ 


έως 15 


20-40 


2-4 


2-4 


+ 


+ 


έως 15 


15-30 


2-4 


3-4 


+ 


+ 


έως 10 


10-30 


2-4 


2-4 


3 
∆ονητής 
εκρήξεων Ελαφρός έως 100 ο 20-30 3-4 + 15-20 3-5 + 20-30 3-5 


4 
∆ονητικές 
πλάκες 


Ελαφρές 


Μέσες 


έως 100 


100-300 


+ 


+ 


έως 20 


20-30 


3-5 


3-5 


ο 


ο 


έως 15 


15-20 


4-6 


4-6    


5 
∆ονητικός 
κύλινδρος Ελαφρός έως 600 + 20-30 4-6 ο 15-20 5-6    


6 Μέσα και βαριά µηχανήµατα συµπύκνωσης (πάνω από τη ζώνη αγωγού) 


8 
∆ονητικός 
συµπιεστής 


Μέσος 


Βαρύς 


25-60 


60-200 


+ 


+ 


20-40  


40-50 


2-4 


2-4 


+ 


+ 


15-30 


20-40 


2-4 


2-4 


+ 


+ 


10-30  


20-30 


2-4 


2-4 


9 
∆ονητής 
εκρήξεων 


Μέσος 


Βαρύς 


100-500 


500 


ο 


ο 


20-40  


30-50 


3-4 


3-4 


+ 


+ 


25-35 


30-50 


3-4 


3-4 


+ 


+ 


20-30 


30-40 


3-5 


3-5 


10 
∆ονητικές 
πλάκες 


Μέσες 


Βαριές 


300-750 


750 


+ 


+ 


30-50  


40-70 


3-5 


3-5 


ο 


ο 


20-40 


30-50 


3-5 


3-5    


11 
∆ονητικοί 
κύλινδροι  600-8000 + 20-50 4-6 + 20-40 5-6    


(1)
  + = Συνιστάται 


ο = Ως επί το πλείστον κατάλληλο 







 


 


(γ) Τα παραπάνω στοιχεία αντιπροσωπεύουν µέσες τιµές απόδοσης. Σε δυσµενείς συνθήκες (π.χ. υψη-
λή περιεκτικότητα σε νερό, αντιστηρίξεις κτλ) είναι δυνατό να απαιτηθεί να µειωθούν τα διδόµενα πά-
χη των στρώσεων (ενώ σε ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες, πιθανό να είναι δυνατή µια σχετική υπέρβα-
ση αυτών). Ακριβείς τιµές µπορούν να προκύψουν µόνο σε µία δοκιµαστική συµπύκνωση. Εάν δεν 
διεξαχθεί δοκιµαστική συµπύκνωση επιτρέπονται - µε εξαίρεση την περίπτωση χαλυβδοσωληνώσε-
ων και σωλήνων από σφαιροειδή χυτοσίδηρο (ductile) - για την πρώτη στρώση πάνω από τη ζώνη 
του αγωγού, µόνο οι ανώτατες τιµές πάχους που δίνονται τον προηγούµενο Πίνακα. 


(δ) Έλεγχοι συµπύκνωσης 


Ο βαθµός συµπύκνωσης του υλικού πλήρωσης των τάφρων θα γίνεται σε κάθε διακεκριµένη ζώνη, 
όπως αναφέρεται σε επόµενη παράγραφο µε την πρότυπη µέθοδο Proctor (Standard Proctor). Η ερ-
γαστηριακή δοκιµή συµπύκνωσης θα γίνεται στο υλικό που προήλθε από τα προϊόντα κάθε δοκιµα-
στικής οπής (προσδιορισµός καµπύλης Proctor) γιατί είναι δυνατόν η εργαστηριακή πυκνότητα να 
µεταβάλλεται από θέση σε θέση λόγω αλλαγής της κοκκοµετρικής σύνθεσης. Όσον αφορά σε χον-
δρόκοκκα υλικά, θα γίνεται διόρθωση όπως ορίζεται στην παράγρ. 2.10.2 και 2.10.3 της ΠΤΠ Χ 1. 


Ο ελάχιστος αριθµός δοκιµών συµπύκνωσης δεν µπορεί να είναι λιγότερος από µία δοκιµή ανά 100 
m µήκους τάφρου και για κάθε διακεκριµένη ζώνη υλικού πλήρωσης ή κατά µέγιστο ανά 500 m


3
 ό-


γκου. 


Αν οι τιµές βαθµού συµπύκνωσης που εξακριβώθηκαν µε τους παραπάνω ελέγχους είναι µικρότερες 
από τις προδιαγραφόµενες τιµές στην παρούσα παράγραφο, τότε ο Ανάδοχος πρέπει να µεταβάλει 
τον τρόπο εργασίας ώστε να επιτύχει τις προδιαγραφόµενες τιµές συµπύκνωσης. 


Σε περίπτωση οµοιόµορφου υλικού πλήρωσης και αν οι έλεγχοι βαθµού συµπύκνωσης που εκτελού-
νται όπως ορίζεται παραπάνω, αποδείξουν ικανοποιητική οµοιοµορφία τότε η Υπηρεσία µπορεί, µετά 
από αίτηση του Αναδόχου και µετά από έγγραφη έγκριση αυτής, να περιορίσει τον ελάχιστο αριθµό 
δοκιµών συµπύκνωσης, µε την προϋπόθεση ότι θα γίνεται λεπτοµερής παρακολούθηση των παχών 
των στρώσεων που συµπυκνώνονται και του αριθµού διελεύσεων του µηχανήµατος συµπύκνωσης, 
ανάλογα προς το είδος του µηχανήµατος και την οµάδα εδάφους σύµφωνα µε τις ενδεικτικές κατευ-
θύνσεις του προηγούµενου Πίνακα 125.4. 


Η παραπάνω µείωση δεν απαλλάσσει κατά κανένα τρόπο τον Ανάδοχο από την ευθύνη για την έντε-
χνη κατασκευή της πλήρωσης των τάφρων, σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή. 


Το µηχάνηµα συµπύκνωσης και το πάχος των στρώσεων θα προταθούν από τον Ανάδοχο και θα 
υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας. 


125.3.2 Περιοχή ζώνης αγωγών 


(α) ∆ιαµόρφωση του πυθµένα της τάφρου και τοποθέτηση του αγωγού 


Ο πυθµένας της τάφρου πρέπει να είναι σε όλο το µήκος τοποθέτησης αγωγών ανθεκτικός, ελαστι-
κός και οµοιόµορφης αντοχής. Έτσι, συνεκτικό έδαφος που τυχόν χαλαρώθηκε, πρέπει να αφαιρείται 
πριν από τη τοποθέτηση του αγωγού σε όλο το βάθος της χαλάρωσης και να αντικαθίσταται µε µη 
συνεκτικό υλικό, κατάλληλα συµπυκνούµενο ώστε να αποφεύγεται γραµµική ή σηµειακή στήριξη του 
αγωγού. 


(β) Συµπύκνωση 


Οι απαιτητοί βαθµοί συµπύκνωσης των στρώσεων είναι: 


- 100% της Standard Proctor σε µη συνεκτικά υλικά της κατηγορίας V1 ή 103% της Standard 
Proctor σε υλικό κατηγορίας GW και GΙ κατά DΙΝ 18196 


- 97% της Standard Proctor σε συνεκτικά υλικά κατηγοριών V2 και V3 


Κάθε στρώση πλήρωσης πρέπει να συµπυκνώνεται ιδιαιτέρως. Ενδεικτικές τιµές για το ύψος της 
πλήρωσης όπως και για τον αριθµό των διελεύσεων δίνονται στον Πίνακα 125.4. Στην προκείµενη 
περίπτωση πάρθηκε ως προϋπόθεση ύψος επικάλυψης 0,30 m πάνω από το εξωρράχιο του αγω-
γού. 


Η συµπύκνωση πρέπει να γίνεται από την παρειά της τάφρου προς τον αγωγό. Η πλήρωση της τά-
φρου και η συµπύκνωση του υλικού πλήρωσης πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα και από τις δύο πλευ-
ρές του αγωγού για την αποφυγή µετατόπισης και υπερύψωσης του. Αυτό πρέπει να λαµβάνεται ι-
διαίτερα υπόψη όταν υπάρχουν σωλήνες που µπορούν να παραµορφωθούν. 


Για τους αγωγούς εξωτερικής διαµέτρου µεγαλύτερης από 0,40 m πρέπει η ζώνη του αγωγού να 
πληρωθεί και να συµπυκνωθεί σε περισσότερες από δύο φάσεις εργασίας. 


Για σωληνωτούς αγωγούς εξωτερικής διαµέτρου Dex µεγαλύτερης από 1,00 m λόγω των παρουσια-
ζοµένων δυσχερειών συµπύκνωσης του υλικού επίχωσης, θα πρέπει η κάτω στρώση του υλικού 
πλήρωσης πάχους t=Dex/8 να κατασκευάζεται από σκυρόδεµα κατηγορίας Β10 µε ελάχιστο πάχος 
tmin = 0,15 m. 







 


 


125.3.3 Περιοχή Πάνω από την ζώνη αγωγών 


(α) ∆ιάστρωση 


Το πάχος των µεµονωµένων στρώσεων θα επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο που το µηχάνηµα συµπύκνω-
σης που χρησιµοποιείται να είναι σε θέση να επιτύχει τέλεια συµπύκνωση της κάθε µιας στρώσης µε 
τον αναγκαίο αριθµό διελεύσεων. Ρυθµιστικές τιµές δίνονται στον Πίνακα 125.4. Τα στοιχεία που πε-
ριέχονται σε αυτόν τον Πίνακα, αντιπροσωπεύουν µέσες τιµές απόδοσης. Σε δυσµενείς συνθήκες 
(π.χ. υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, αντιστηρίξεις κτλ), είναι δυνατό να απαιτηθεί να µειωθούν τα πά-
χη των στρώσεων που δίνονται, ενώ σε ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες πιθανό να είναι δυνατή σχετική 
υπέρβαση αυτών. Ακριβείς τιµές µπορούν να προκύψουν µόνο µετά από δοκιµαστική συµπύκνωση. 
Αν δεν γίνει δοκιµαστική συµπύκνωση επιτρέπονται - µε εξαίρεση την περίπτωση χαλυβδοσωλήνων 
και σωλήνων από σφαιροειδή χυτοσίδηρο - για την πρώτη στρώση πάνω από την ζώνη του αγωγού, 
µόνο οι ανώτατες τιµές πάχους στρώσης που δίνονται στον εν λόγω Πίνακα. 


(β) Συµπύκνωση 


Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγού κάτω από οδόστρωµα τότε ζώνη πάχους κατ' ελάχιστο 0,50 m κάτω 
από την κατώτατη επιφάνεια της υπόβασης θα συµπυκνώνεται σε ποσοστό: 


- 100% της Standard Proctor για συνεκτικά εδάφη της κατηγορίας V1 ή 103% της Standard 
Proctor σε υλικά κατηγορίας GW και GΙ κατά DΙΝ 18196 


- 97% της Standard Proctor για συνεκτικά εδάφη κατηγοριών V2 και V3. 


Ζώνη που βρίσκεται κάτω από τη προηγούµενη και µέχρι τη ζώνη του αγωγού πρέπει να συµπυ-
κνώνεται σε ποσοστό: 


- 95% της Standard Proctor για µη συνεκτικό υλικό πλήρωσης κατηγορίας V1 ή 97% της 
Standard Proctor σε υλικά κατηγορίας GW και GI κατά DΙΝ 18196) 


- 95% της Standard Proctor προκειµένου για συνεκτικό υλικό πλήρωσης της κατηγορίας V2 και 
V3 


Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγού εκτός οδοστρώµατος τότε το υλικό πλήρωσης από την τελική επιφά-
νεια του εδάφους (µετά την τυχόν προβλεπόµενη διαµόρφωση) µέχρι τη ζώνη του αγωγού θα συ-
µπυκνώνεται όπως ορίζεται στο παραπάνω εδάφιο. 


Συµπύκνωση µε µηχανικά µέσα επιτρέπεται σε ύψος µεγαλύτερο από 75 cm πάνω από την κορυφή 
του σωλήνα αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη µελέτη του Έργου. Το είδος της µηχανικής συµπύκνω-
σης εξαρτάται από τις εδαφικές συνθήκες, την αντιστήριξη και το σωλήνα του αγωγού. 


(γ) Ειδικές Επισηµάνσεις 


Ειδικές φορτίσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής (π.χ. κυκλοφορία οχηµάτων πάνω στον 
επιχωθέντα αγωγό) δεν επιτρέπονται. 


Σε περιπτώσεις που νερά προσβάλλουν τους αγωγούς, πράγµα που µπορεί να συνεπάγεται πρό-
κληση φθορών στους σωλήνες ή την προστατευτική τους επένδυση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα ειδικά προστατευτικά µέτρα. 


125.3.4 Μεταβατικά επιχώµατα 


(α) Τοποθέτηση  


Το υλικό θα τοποθετείται στις διαστάσεις και κλίσεις που προσδιορίζονται στη µελέτη του Έργου ή/και 
σύµφωνα µε τις εντολές και οδηγίες της Υπηρεσίας. 


Η πλήρωση των σκαµµάτων για την κατασκευή των µεταβατικών επιχωµάτων θα γίνεται, κατά το δυ-
νατόν, ταυτόχρονα και συµµετρικά ως προς τον άξονα της κατασκευής και από τις δύο πλευρές, για 
την αποφυγή µετατόπισης των υλικών ή έκκεντρης φόρτισης. 


(β) Συµπύκνωση 


Ο βαθµός συµπύκνωσης των µεταβατικών επιχωµάτων ορίζεται ως ακολούθως: 


- Για οχετούς ή φρεάτια κτλ. κάτω από οδόστρωµα: 


- Ζώνη πάχους κατ' ελάχιστο 0,50 m κάτω από την κατώτατη επιφάνεια της υπόβασης, θα 
συµπυκνώνεται σε ποσοστό 103% της Standard Proctor 


- Ζώνη που βρίσκεται κάτω από την ανωτέρω ζώνη, θα συµπυκνώνεται σε ποσοστό 97% 
της Standard Proctor 


- Για οχετούς ή φρεάτια κτλ. εκτός οδοστρώµατος, όλο το υλικό θα συµπυκνώνεται σε ποσοστό 
97% της Standard Proctor 







 


 


Τα αναφερόµενα στην παρ. 125.3.2 σχετικά µε τη διαµόρφωση πυθµένα της τάφρου και τοποθέτηση 
του αγωγού και στην παρ. 125.3.5 σχετικά µε  τους τάφρους αγωγών µε αντιστήριξη, ισχύουν και για 
τα µεταβατικά επιχώµατα. 


Για τη συµπύκνωση των µεταβατικών επιχωµάτων, εφόσον δεν υπάρχουν διαφορετικές προβλέψεις, 
ισχύουν τα αναφερόµενα για την περιοχή πάνω από τη ζώνη του αγωγού. 


Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε να µην υποστούν βλάβες οι τυχόν υπάρ-
χουσες προστατευτικές επενδύσεις των οχετών, φρεατίων κτλ. 


125.3.5 Πρόσθετες Απαιτήσεις 


(α) Τάφροι Αγωγών µε Αντιστήριξη 


Η τοποθέτηση και συµπύκνωση του υλικού πλήρωσης θα εκτελείται, ανάλογα µε το είδος της αντι-
στήριξης που χρησιµοποιείται κάθε φορά, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περί-
πτωση η συναρµογή και συνεργασία του υλικού πλήρωσης και των παρειών της τάφρου. 


Για αυτό το λόγο, σε περίπτωση οριζόντιας αντιστήριξης πρέπει τα τµήµατα αυτής να αποµακρύνο-
νται τµηµατικά µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η άµεση σε στρώσεις πλήρωση του τµήµατος 
της τάφρου που ελευθερώθηκε µε υλικό πλήρωσης και η συµπύκνωση αυτού. 


Όµοια, σε περίπτωση κατακόρυφης αντιστήριξης πρέπει τα κατακόρυφα τµήµατα αυτής (δοκοί τά-
φρων, πασσαλοσανίδες) να ανασύρονται τµηµατικά σε τόσο δε ύψος κάθε φορά ώστε στο τµήµα της 
τάφρου που ελευθερώθηκε να είναι δυνατή η τοποθέτηση σε στρώσεις του υλικού πλήρωσης και η 
συµπύκνωση αυτού. 


(β) Αποκατάσταση οδοστρώµατος σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από υφιστάµενη οδό 


Σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από υπάρχον οδόστρωµα πρέπει αµέσως µετά την τοπο-
θέτηση του αγωγού η τάφρος να επαναπληρωθεί και να συµπυκνωθεί το υλικό πλήρωσης. Η οριστι-
κή ανακατασκευή του οδοστρώµατος πρέπει να γίνει αµέσως. Η σύνδεση µε το υφιστάµενο οδό-
στρωµα πρέπει να γίνει µε ευθύγραµµη και αιχµηρή ακµή, και να είναι οµαλή και ανθεκτική. 


Χαλαρά τµήµατα οδοστρώµατος κοντά στην ακµή πρέπει να αποµακρύνονται επιµελώς µε νέα κοπή 
και µε τη χρήση µηχανήµατος κοπής οδοστρωµάτων. Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος πρέπει 
να εκτελεστεί κατά τον ίδιο τρόπο και στην ίδια ποιότητα µε το συνεχόµενο οδόστρωµα. 


Αν κατ' εξαίρεση η οριστική αποκατάσταση του οδοστρώµατος δεν µπορεί να γίνει αµέσως πρέπει 
ευθύς µετά την επαναπλήρωση της τάφρου του αγωγού, αυτή να καλυφθεί µε προσωρινή επικάλυψη 
ασφαλτοµίγµατος. Αν εµφανιστούν βλάβες της προσωρινής επικάλυψης πρέπει αυτές να αποκατα-
σταθούν αµέσως. 


125.4 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 


125.4.1 Επανεπιχώσεις από κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγών και οχετών» 


Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 


• Η διαµόρφωση του πυθµένα της τάφρου 


• Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του Έργου του κατάλληλου κοκκώδους υλικού 


• Η διάστρωση κατά στρώσεις και η συµπύκνωση στον κατάλληλο βαθµό του εν λόγω υλικού 


• Η χρήση όλου του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού 


• Η διενέργεια των απαιτούµενων ελέγχων συµπύκνωσης 


• Η κατασκευή των τυχόν απαιτούµενων αντιστηρίξεων (οριζοντίων και κατακόρυφων) 


• Η λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων για την προστασία των αγωγών, οχετών κτλ., σε περίπτω-
ση τοποθέτησης τους κάτω από υφιστάµενο οδόστρωµα. 


• Η λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων για την προστασία των αγωγών, οχετών κτλ. όπως και της 
προστατευτικής επένδυσης τους από νερά, διαβρώσεις κτλ. 


• Η λήψη όλων των µέτρων προστασίας τροχοφόρων και ιδιωτών κατά τη διάρκεια των εργασιών. 


125.4.2 Επανεπιχώσεις µε κατάλληλα προϊόντα πάνω από τη «ζώνη αγωγών και οχετών» 


Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 


• Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του Έργου, από οποιαδήποτε απόσταση, του κατάλληλου ε-
δαφικού υλικού (V1 ή V2 ή/και V3), µε ικανότητα συµπύκνωσης, από προϊόντα εκσκαφών ή δάνεια 


• Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από υφιστάµενη οδό 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 125.3.5 (β) 


• Όλες οι δαπάνες των εργασιών που αναφέρονται στην παρ. 125.4.1 







 


 


• Η λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων προστασίας τροχοφόρων και ιδιωτών κατά τη διάρκεια των 
εργασιών 


125.4.3 Επανεπιχώσεις µεταβατικών επιχωµάτων µε κοκκώδη υλικά  


Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 


Όλες οι δαπάνες των εργασιών που αναφέρονται στις παρ. 125.4.1  


Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος, σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από υφιστάµενη οδό, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 125.3.5 (β) 


125.4.4 Επανεπιχώσεις, κάτω από πεζοδρόµια, µε κοκκώδη υλικά  


Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 


• Όλες οι δαπάνες των εργασιών που αναφέρονται στις παρ. 125.4.1  


• Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος, σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από υφιστάµενη 
οδό, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 125.3.5 (β) 


• Η λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων για την αποφυγή ατυχηµάτων κατά τη διάρκεια των εργα-
σιών. 


125.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 


125.5.1 Επιµέτρηση 


(α) Γενικά 


Τυχόν επί πλέον όγκος υλικού που τοποθετήθηκε, πέραν εκείνου που προκύπτει σύµφωνα µε τα πιο 
κάτω οριζόµενα, λόγω εκσκαφής της τάφρου σε µεγαλύτερα βάθη ή πλάτη πυθµένα τάφρου ή κλίσεις 
πρανών κτλ., σε σχέση προς τα προβλεπόµενα στην εγκεκριµένη µελέτη, δεν επιµετράται προς πλη-
ρωµή. 


(β) Επανεπιχώσεις µε κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγών και οχετών» 


Οι εργασίες επανεπίχωσης µε κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγών και οχετών» θα επιµετρώνται σε κυβι-
κά µέτρα (m³) πλήρως περαιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 
της παρούσας ΓΤΣΥ. 


Θα επιµετράται ο όγκος που περικλείεται από τις Γραµµές Θεωρητικής Εκσκαφής (ΓΘΕ) του πυθµέ-
να και των παρειών σκάµµατος, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 122.5 της παρούσας και µε άνω ε-
πιφάνεια το οριζόντιο επίπεδο, µέχρι το οποίο φθάνει η ζώνη του αγωγού, µετά την αφαίρεση των 
όγκων του αγωγού και του σκυροδέµατος έδρασης αυτού, όπου έχει κατασκευαστεί, βάσει της εγκε-
κριµένης µελέτης. 


Για παράλληλη τοποθέτηση οχετών ή αγωγών, ο προσδιορισµός της άνω επιφάνειας του υλικού της 
ζώνης αγωγού γίνεται σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη σε ύψος 0,30 m πάνω από την νοητή ε-
φαπτόµενη γραµµή που ενώνει τις κορυφές δύο συνεχόµενων αγωγών ή οχετών. 


(γ) Επανεπιχώσεις µε κατάλληλα προϊόντα πάνω από τη «ζώνη οχετών και αγωγών» 


Οι εργασίες επανεπίχωσης µε κατάλληλα προϊόντα πάνω από τη «ζώνη οχετών και αγωγών» θα ε-
πιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) πλήρως περαιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 


Θα επιµετράται ο όγκος που περικλείεται από τις παρειές της θεωρητικής εκσκαφής του σκάµµατος, 
όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 122.5 της παρούσας, τον πυθµένα που ταυτίζεται µε την άνω επι-
φάνεια της ζώνης αγωγού και µε άνω επιφάνεια την άνω στάθµη της τάφρου, όπως αυτή είναι δια-
µορφωµένη κατά τον χρόνο της επίχωσης, αφαιρουµένου όµως του πάχους του πιθανώς αναγκαίου 
οδοστρώµατος ή στρώσης φυτικών κτλ. 


(δ) Επανεπιχώσεις µε κοκκώδη υλικά «µεταβατικών επιχωµάτων» 


Οι εργασίες επανεπίχωσης µε κοκκώδη υλικά «µεταβατικών επιχωµάτων» θα επιµετρώνται σε κυβι-
κά µέτρα (m³) πλήρως περαιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 
της παρούσας ΓΤΣΥ. 


Θα επιµετράται ο όγκος που περικλείεται µεταξύ: 


- Των ΓΘΕ πυθµένα, παρειών και άνω επιφάνειας, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ. 122.5 
του παρόντος 


- Μιας γραµµής αγόµενης από την άνω επιφάνεια του µεταβατικού επιχώµατος και πλάτους 0,50 
m στην στέψη του οχετού και εν συνεχεία ένα πρανές κλίσης µε λόγο βάσης (β) προς ύψος (υ) 
β:υ = 1:1 µέχρι το πρανές αυτό να τµήσει την προσκείµενη ΓΘΕ 


- Της γραµµής της εξωτερικής παρειάς του οχετού ή φρεατίου 







 


 


Από τον παραπάνω όγκο θα αφαιρείται ο όγκος τυχόν επικαλυπτόµενων αγωγών ή οχετών και το 
τυχόν σκυρόδεµα έδρασης αυτών. 


(ε) Επανεπιχώσεις µε κοκκώδη υλικά κάτω από πεζοδρόµια 


Οι εργασίες επανεπίχωσης µε κοκκώδη υλικά κάτω από πεζοδρόµια θα επιµετρώνται σε κυβικά µέ-
τρα (m³) πλήρως περαιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της πα-
ρούσας ΓΤΣΥ. 


Η επιµέτρηση θα γίνεται µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρε-
σίας και υπό την παρουσία εκπροσώπου αυτής. 


125.5.2 Πληρωµή 


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 (ονται) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες υλικών επανεπίχωσης. Η (οι) τιµή (ές) 
µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµ-
βανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 


340. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 


341. ΑΟΠΛΑ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 


341.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 


341.1.1 Πεδίο Εφαρµογής 


Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος περιλαµβάνει τις κατασκευές υπαίθριων ή υπόγειων τµηµάτων του έρ-
γου από άοπλο,  οπλισµένο ή προεντεταµένο σκυρόδεµα διαφόρων κατηγοριών, όπως αυτές ορίζονται 
στον ισχύοντα Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (εφεξής ΚΤΣ ’97). Αντίστοιχα, οι χάλυβες οπλισµού 
σκυροδέµατος ορίζονται στον ισχύοντα Κανονισµό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος (εφεξής 
ΚΤΧ ’00) 


341.1.2 Ορισµοί 


α. Οι σχετικοί ορισµοί αναπτύσσονται λεπτοµερώς στο άρθρο 3 του ΚΤΣ ’97 και στο άρθρο 1.6 του ΚΤΧ 
’00. 


β. Συµπληρωµατικά ορίζονται τα ακόλουθα: 


- Σκυρόδεµα επί τόπου είναι το σκυρόδεµα που διαστρώνεται σε νωπή κατάσταση στην τελική 
του θέση. 


- Πρόχυτο σκυρόδεµα: Μεταφερόµενα στοιχεία από σκυρόδεµα, τα οποία κατασκευάζονται σε 
εργοστάσιο προκατασκευής ή στο εργοτάξιο και τοποθετούνται στις τελικές τους θέσεις αφού το 
σκυρόδεµα σκληρυνθεί. 


- Νωπό σκυρόδεµα: σκυρόδεµα που δεν έχει ακόµη σκληρυνθεί και είναι ακόµα κατεργάσιµο. 


- Σκληρυµένο σκυρόδεµα: σκυρόδεµα που έχει σκληρυνθεί σε τέτοιο βαθµό, ώστε δεν είναι πια 
κατεργάσιµο. 


- Απόδοση αναµικτήρα: ο µέγιστος όγκος έτοιµου πλήρους αναµεµιγµένου σκυροδέµατος που 
µπορεί να παράγει σε ένα κύκλο λειτουργίας ο αναµικτήρας (γίνεται διάκριση από τον συνολικό 
γεωµετρικό όγκο του αναµικτήρα και από το άθροισµα των όγκων των χαλαρών συστατικών του 
µίγµατος). 


- Τσιµέντο είναι το υλικό µε τις συνεκτικές και συνδετικές ιδιότητες που το καθιστούν κατάλληλο 
για την σύνδεση αδρανών υλικών σε ένα συµπαγές σύνολο. Επιπλέον, µε την χρήση νερού, µέ-
σω χηµικής αντίδρασης το τσιµέντο εµφανίζει ιδιότητες πήξης και σκλήρυνσης. 


- Ξυλότυπος ή ικρίωµα είναι ο σκελετός της κατασκευής, που δίνει στο σκυρόδεµα τη µορφή του, 
παρέχει τα µέσα για να προκύψει η απαιτουµένη διαµόρφωση και  εµφάνιση των επιφανειών και 
στηρίζει το φορέα µέχρι αυτός να µπορέσει να φέρει τα φορτία για τα οποία µελετήθηκε. 


- Σιδηρούς οπλισµός είναι ο σιδηρούς οπλισµός που ενσωµατώνεται στη µάζα του σκυροδέµατος 
για την επίτευξη των παρακάτω στόχων: 


- την παραλαβή των τάσεων εφελκυσµού 


- τον περιορισµό του εύρους των ρηγµάτων εφελκυσµού 







 


 


- τον περιορισµό των ρηγµάτων ελκυσµού που οφείλονται στις θερµοκρασιακές µεταβολές 
και την συστολή κατά την πήξη  


- την αύξηση της φέρουσας ικανότητας θλιβοµένων στοιχείων και κυρίως την µείωση του 
κινδύνου ψαθυρής θραύσης του δοµικού στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα.   


γ. Ισχύουν τα ακόλουθα εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα λοιπά συµβατικά τεύχη και στις προδια-
γραφές της µελέτης. 


- Όπου στον ΚΤΣ '97 αναφέρεται ο όρος «αγοραστής», εννοείται, στα πλαίσια του παρόντος τεύ-
χους καθώς και των λοιπών συµβατικών τευχών, ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) δια των αρµοδίων 
οργάνων του, εκτός των παραγράφων 4.3.4.8 και 4.3.4.10 και 12.1.1.16 του ΚΤΣ ‘97. 


- Όπου στον ΚΤΣ '97 αναφέρεται ο όρος «προµηθευτής», εννοείται στα πλαίσια του παρόντος 
τεύχους καθώς και των λοιπών συµβατικών τευχών ο Ανάδοχος, εκτός αν ρητώς γίνεται αναφο-
ρά σε τρίτον (εργοστάσιο παραγωγής σκυροδέµατος, λατοµείο κτλ.). Σε κάθε περίπτωση ο Α-
νάδοχος αναλαµβάνει έναντι του ΚτΕ ακέραιες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που απορρέουν 
από την υλοποίηση του έργου σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων 
και τυχόν υποχρεώσεων ή ευθυνών τρίτων απέναντι στον ίδιο ή απέναντι στον ΚτΕ, χωρίς απαι-
τήσεις αποζηµίωσης, εκτός αν στον ΚΤΣ '97 ή στην κείµενη νοµοθεσία, µε συγκεκριµένες ρυθ-
µίσεις, ρητώς προβλέπεται διαφορετικά. 


- Οµοίως εννοείται γενικά ο Ανάδοχος, όπου στον ΚΤΣ' 97 αναφέρεται ο όρος "ενδιαφερόµενος" ή 
"εκείνος που ζητά" (τη Μελέτη Σύνθεσης σκυροδέµατος κτλ.), εκτός αν ρητώς ορίζεται διαφορε-
τικά. 


341.2 Υλικά 


341.2.1 Σκυρόδεµα 


α. Για το αντικείµενο του παρόντος Τεύχους έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στον ΚΤΣ ’97 µε τις 
βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή / και συµπληρώσεις που αναφέρονται στις ακόλουθες παραγράφους. 


β. Όταν συµπληρωθεί η επεξεργασία και εκδοθούν επισήµως οι προδιαγραφές ΣΚ στις οποίες παρα-
πέµπει ο ΚΤΣ '97 (ΦΕΚ 315/Β-17-4-97), τότε αυτοδίκαια θα θεωρηθεί ότι ισχύουν αυτές στη θέση των 
αντίστοιχων προδιαγραφών ΑSΤΜ που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, στον οποίο δίνεται 
η αντιστοιχία των µεθόδων ελέγχου και ειδικών προδιαγραφών που θα έχει ισχύ από το µεταβατικό 
στάδιο µεταπήδησης από τις προδιαγραφές ΑSΤΜ, AASHTO, DΙΝ, BS και ΕΛΟΤ στις ενοποιηµένες 
προδιαγραφές ΣΚ.  


γ. Τα πρότυπα (σχέδια) ΣΚ συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 


Πίνακας 341.2-1: Αντιστοιχία µεθόδων ελέγχου και ειδικών προδιαγραφών / Πρότυπα ΣΚ 


# 


Αριθµός προτύπου 


ΣΚ 


Αντίστοιχο άλλο πρό-


τυπο Θέµα 


1 2 3 4 


1 ΣΚ301-84 ASTM C 127 
Προσδιορισµός ειδικού βάρους και απορροφητικότητας χονδρό-
κοκκων αδρανών 


2 ΣΚ302-84 ASTM C 128 
Προσδιορισµός φαινοµένου ειδικού βάρους λεπτόκοκκων αδρα-
νών 


3 ΣΚ303-84 ΕΛΟΤ 671 Παρασκευή και συντήρηση δοκιµίων σκυροδέµατος 


4 ΣΚ304-84 ΕΛΟΤ 722 
Έλεγχος    αντοχής    σε    θλίψη    προτύπων    δοκιµίων σκυρο-
δέµατος 


5 ΣΚ305-84 ASTM C 117 
Προσδιορισµός  υλικού  λεπτότερου   από  75  mm σε αδρανή 
υλικά (προσδιορισµός µε υγρό κοσκίνισµα) 


6 ΣΚ306-84 ASTM C 142 
Προσδιορισµός σβώλων αργίλου και εύθρυπτων κόκκων στα α-
δρανή 


7 ΣΚ307-84 ASTM C 233 και C 260 
Ειδική  προδιαγραφή  για  αερακτικά  πρόσθετα  για  το σκυρόδε-
µα 


8 ΣΚ308-84 ASTM C 494 Ειδική προδιαγραφή για χηµικά πρόσθετα του σκυροδέµατος 


9 ΣΚ309-84 ΕΛΟΤ 521 ∆οκιµή κάθισης 


10 ΣΚ310-84 ΕΛΟΤ 520 ∆οκιµή VEBE 


11 ΣΚ311-84 ASTM C 231 
Έλεγχος ποσοστού αέρα νωπού σκυροδέµατος µε τη µέθοδο 
πίεσης 


12 ΣΚ312-84 ASTM C 280 
Προσδιορισµός πιθανής δραστηριότητας των αδρανών µε τα αλ-
κάλια τσιµέντου (µέθοδος ράβδου κονιάµατος) 


13 ΣΚ313-84 ASTM C 403 
Προσδιορισµός του χρόνου πήξης των µιγµάτων σκυροδέµατος µε 
αντίσταση στη διείσδυση 







 


 


# 


Αριθµός προτύπου 


ΣΚ 


Αντίστοιχο άλλο πρό-


τυπο Θέµα 


1 2 3 4 


14 ΣΚ314-84 ASTM C 156 και C 309 
Ειδική προδιαγραφή για υγρά συνθετικά υλικά που δηµιουργούν 
µεµβράνη συντήρησης σκυροδέµατος 


15 ΣΚ315-84 ASTM C 40 Οργανικές προσµίξεις σε λεπτόκοκκα αδρανή για σκυρόδεµα 


16 ΣΚ316-84 ASTM C 642 
Προσδιορισµός ειδικού βάρους, υγρασίας απορρόφησης και κε-
νών στο σκληρυµένο σκυρόδεµα 


17 ΣΚ317-84 ASTM C 627 
Προσδιορισµός δραστικότητας των αδρανών µε τα αλκάλια του 
τσιµέντου (χηµική µέθοδος) 


18 ΣΚ318-84 DIN 1048 ∆οκιµή εξάπλωσης 


19 ΣΚ320-84 ASTM C 1367 Κοκκοµετρική ανάλυση των αδρανών 


20 ΣΚ321-84 ASTM C 88 
Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (υγεία) αδρανών υλικών µε τη 
χρησιµοποίηση θειικού νατρίου ή θειικού µαγνησίου 


21 ΣΚ322-84 ASTM C 29 Προσδιορισµός φαινόµενου βάρους και κενών στα αδρανή υλικά 


22 ΣΚ323-84 ASTM C 232 ∆οκιµή εξίδρωσης σκυροδέµατος 


23 ΣΚ326-84 ASTM C 123 
Προσδιορισµός της περιεκτικότητας των αδρανών σε κόκκους 
µικρού ειδικού βάρους 


24 ΣΚ328-84 ΕΛΟΤ 345 Ποιοτικός έλεγχος νερού που χρησιµοποιείται στο σκυρόδεµα 


25 ΣΚ331-84 ASTM C 309 και C 156 Έλεγχος υλικών συντήρησης σκυροδέµατος 


26 ΣΚ332-84 ASTM C 295 Πετρογραφική εξέταση αδρανών 


27 ΣΚ333-84 ASTM C 496 Στατικό µέτρο ελαστικότητας σκυροδέµατος 


28 ΣΚ334-84 ASTM C 215 ∆υναµικό µέτρο ελαστικότητας σκυροδέµατος 


29 ΣΚ335-84 ASTM C 152 Ερπυσµός σκυροδέµατος 


30 ΣΚ336-84 ASTM C 157 Συστολή ξήρανσης 


31 ΣΚ337-84 DIN 1048 ∆ιαπερατότητα σκυροδέµατος 


32 ΣΚ338-84 ASTM C 457 Μικροσκοπικός προσδιορισµός κενών αέρα 


33 ΣΚ341-84 ASTM C 496 Έλεγχος αντοχής σε διάρρηξη δοκιµίων σκυροδέµατος 


34 ΣΚ342-84 ASTM C 597 Μέτρηση ταχύτητας διάδοσης υπερήχων στο σκυρόδεµα 


35 ΣΚ343-84 ASTM C 805 Κρουσιµέτρηση στο σκυρόδεµα 


36 ΣΚ345-84 ASTM C 131 Αντοχή σε τριβή και κρούση (Los Angeles) 


37 ΣΚ346-84 ASTM D 2419 Ισοδύναµο άµµου 


38 ΣΚ350-84 DIN 4030 Ολική περιεκτικότητα σε θειικά άλατα διαλυτά σε HCl 


39 ΣΚ363-84 ASTM C 87 
Επίδραση οργανικών προσµίξεων στην αντοχή αµµοκονιαµάτων 
µε λεπτά αδρανή 


40  ΕΛΟΤ 516 ∆ειγµατοληψία νωπού σκυροδέµατος 


41  ΕΛΟΤ 739 Έλεγχος αντοχής σε κάµψη 


Τα ακόλουθα Σχέδια προτύπων του ΕΛΟΤ περιέχονται στο παράρτηµα του ΚΤΣ ‘97. 


Πίνακας 341.2-2 


# 


Αριθµός προτύπου 


ΕΛΟΤ Θέµα 


1 2 3 


2 ΕΛΟΤ 344 
Συσχέτιση της αντοχής αποκοπτόµενου πυρήνα σκυροδέµατος από θραυστά ασβεστολι-
θικά αδρανή µε τη συµβατική αντοχή 


3 ΕΛΟΤ 345 Το νερό ανάµιξης και συντήρησης σκυροδέµατος 


4 ΕΛΟΤ 346 Το έτοιµο σκυρόδεµα 


5 ΕΛΟΤ 408 Θραυστά αδρανή για συνηθισµένα σκυροδέµατα 


6 ΕΛΟΤ 515 Σκυροδέτηση όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαµηλή 


7 ΕΛΟΤ 517 Σκυροδέτηση όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι ψηλή 


δ. Η παράγραφος 4.3.4.8 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής: 


«Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος προµηθεύεται τα αδρανή έτοιµα από λατοµείο παραγωγής, τότε 
µεταξύ του Αναδόχου και του λατοµείου συµφωνείται η διαβάθµιση των αδρανών που πρόκειται να 
προσκοµιστούν. Οι ανοχές δεν θα υπερβαίνουν τις 8 εκατοστιαίες µονάδες για τα µεγαλύτερα κόσκι-
να των 0,4 ή Νο 4 και τις 6 εκατοστιαίες µονάδες για τα κόσκινα της άµµου. Η ανοχή στο κόσκινο 25 
δεν θα υπερβαίνει τις 4 εκατοστιαίες µονάδες, µε την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις 







 


 


του άρθρου 4.3.2.6. Η Υπηρεσία θα ενηµερώνεται για τη συµφωνία µεταξύ Αναδόχου και λατοµείου 
παραγωγής, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις οποιεσδήποτε ευθύνες του, γιατί αυτός 
είναι ο µόνος υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία.» 


ε. Η παράγραφος 4.3.4.10 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής: 


«Ανεξάρτητα από το ποιος παράγει τα αδρανή (ο Ανάδοχος ή άλλο λατοµείο), ο Ανάδοχος υπο-
χρεούται να εξασφαλίσει στην Υπηρεσία, ότι αυτή θα έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί στο λα-
τοµείο τα αποτελέσµατα ελέγχων των αδρανών που παράγει. Σε αντίθετη περίπτωση, η Υπηρεσία 
δικαιούται να απαγορεύσει στον Ανάδοχο την προµήθεια αδρανών από το συγκεκριµένο λατοµείο.» 


στ. Στο τέλος της παραγράφου 4.3.2.16 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 


«Η αποδοχή ή µη της αναφερόµενης στο προηγούµενο εδάφιο παράλειψης των ελέγχων του λατο-
µείου εναπόκειται στην Υπηρεσία.» 


ζ. Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος µετά την παράγραφο 4.3.2.19: 


«Εκτός από τις δύο σειρές προτύπων κόσκινων που έχουν υιοθετηθεί στην παρούσα προδιαγραφή, 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- 408 (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.3.2.1) γίνονται δεκτές και 
άλλες σειρές πρότυπων κόσκινων που χρησιµοποιούνται επισήµως από τις χώρες µέλη της ΕΕ (π.χ. 
σειρά κόσκινων ΙSΟ κτλ.). Ο αριθµός των νέων χρησιµοποιουµένων κόσκινων πρέπει είναι τέτοιος, 
ώστε να περιγράφονται µε ανάλογη προς τις αποδεκτές σειρές κόσκινων ακρίβεια, οι καµπύλες κοκ-
κοµετρικής ανάλυσης των διαγραµµάτων Ι, II, III και IV. Στην περίπτωση αυτή, οι σχετικοί πίνακες 
4.3.2.10 α και β, 4.3.2.11 α και β, 4.3.2.12 α και β και 4.3.2.13 α και β αναπροσαρµόζονται σύµφωνα 
µε τα χαρακτηριστικά των βροχίδων των νέων κόσκινων, σε συνδυασµό µε τις καµπύλες των δια-
γραµµάτων Ι, II, III και IV. Για τα κόσκινα αυτά πρέπει να χρησιµοποιείται κατάλληλος συµβολισµός, 
ώστε να αποφεύγεται σύγχυση σχετικά µε τους συµβολισµούς που αναφέρονται στην παράγραφο 
4.3.2.1.» 


η. Στο τέλος της παραγράφου 4.3.4.5 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 


«Σε κάθε περίπτωση όµως θα διεξάγονται τουλάχιστον οι ακόλουθοι έλεγχοι καταλληλότητας των 
χρησιµοποιουµένων αδρανών: 


- έλεγχος πλαστικότητας και ισοδυνάµου άµµου: µια δοκιµή ανά 300 m
3 
έτοιµης κατασκευής σκυ-


ροδέµατος 


- έλεγχος υγείας των πετρωµάτων: τρεις δοκιµές ανά πηγή αδρανών». 


θ. Μετά την παράγραφο 4.4.4 προστίθενται οι ακόλουθες δύο παράγραφοι: 


- «Για τον υπολογισµό του νερού ανάµιξης (και ενδεχοµένως του πάγου), λαµβάνεται υπόψη η 
επιφανειακή υγρασία των αδρανών και το νερό που περιέχουν τα πρόσθετα, που αφαιρείται 
από την ποσότητα του νερού ανάµιξης, η οποία έχει καθορισθεί από τη Μελέτη Σύνθεσης.» 


- «Η ποσότητα του νερού ανάµιξης που προστίθεται στο µίγµα µετράται µε ειδική αυτόµατη συ-
σκευή µέτρησης προσαρµοσµένη στον αναµικτήρα του σκυροδέµατος.» 


ι. Μετά την παράγραφο 4.5.9 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 


- «Τα πρόσµικτα και οι χηµικές ενώσεις για τη συντήρηση του σκυροδέµατος πρέπει να διατηρού-
νται στις αρχικές τους συσκευασίες και να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες, τις ακραί-
ες θερµοκρασίες και την αλλοίωση. Για την αποθήκευση τους πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες 
του κατασκευαστή.» 


341.2.2 Τσιµέντο 


α. Το τσιµέντο πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές: 


- Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 


- Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 


- Ελληνικός Κανονισµός τσιµέντων Π∆ 244/80 µόνο όσον αφορά στο Τσιµέντο «τύπου IV-
Πόρτλαντ ανθεκτικό στα θειικά (SR)» 


β. Οι προαναφερόµενες προδιαγραφές συµπληρώνονται µε τα αναγραφόµενα κατωτέρω. 


γ. Τα προϊόντα τσιµέντου (Πίνακας 1 του ΕΛΟΤ ΕΝ 197) ή ο τύπος IV τσιµέντου που θα χρησιµοποιη-
θούν θα είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 197 και ανάλογα µε την αιτιολογηµένη πρό-
ταση του Αναδόχου, η οποία αφορά τις Μελέτες Σύνθεσης των σκυροδεµάτων. 


δ. Σε περίπτωση δυσµενών συνθηκών υπογείων νερών, πράγµα που µπορεί να έχει σαν συνέπεια την 
προσβολή του σκυροδέµατος από χηµικές ουσίες, πιθανόν να απαιτείται χρήση τσιµέντου τύπου IV. 
Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται οπωσδήποτε αιτιολογηµένη πρόταση του Αναδόχου και έγκριση 
της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή πληρώνεται στον Ανάδοχο η επί πλέον δαπάνη για την προ-
µήθεια επί τόπου τσιµέντου τύπου IV.  







 


 


ε. Τονίζεται ότι η χρήση τσιµέντου τύπου IV δεν αποτελεί λόγο παράτασης της προθεσµίας περάτωσης 
του έργου. 


στ. Η µέγιστη θερµοκρασία του τσιµέντου κατά την παράδοση του στους αναµικτήρες δεν θα υπερβαίνει 
τους 60°C, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική  έγκριση από την Υπηρεσία. 


341.2.3 Ξυλότυποι και Ικριώµατα 


α. Ισχύουν τα αναγραφόµενα στο Άρθρο 11 του ΚΤΣ’ 97, µε τις συµπληρώσεις και/ή τροποποιήσεις 
που αναφέρονται κατωτέρω. 


β. Τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι κατασκευάζονται από σίδηρο ή ξύλο, PVC ή άλλο υλικό της έγκρισης 
της Υπηρεσίας. Tο σχήµα, οι διαστάσεις, η ποιότητα και η αντοχή των διαφόρων τεµαχίων των ικρι-
ωµάτων και ξυλοτύπων εγκρίνονται επίσης από την Υπηρεσία. Η παραπάνω έγκριση δεν απαλλάσ-
σει τον Ανάδοχο από την πλήρη και απόλυτη ευθύνη (ποινική και αστική) για την έντεχνη, ασφαλή και 
σύµφωνη µε τα συµβατικά τεύχη κατασκευή των ικριωµάτων και ξυλοτύπων. 


γ. Τα υλικά των ικριωµάτων ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας ικριωµάτων   
για   κατασκευαστικά   έργα   (ξυλεία   πριστή, µορφοσίδηρος καταλλήλων διατοµών, σωληνωτά ι-
κριώµατα κτλ). 


δ. Ξυλότυποι εµφανούς σκυροδέµατος µε τελείωµα Β, Γ, ∆ ή Ε 


- Χρησιµοποιείται κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFΟRM µε πλαστική επίστρωση στη µια τουλάχιστον 
πλευρά (προς το σκυρόδεµα). Τα φύλλα θα είναι γερά, χωρίς φθορές, µε ακµές σε άριστη κατά-
σταση. Οι λαµαρίνες αποτελούνται από χαλύβδινα φύλλα ελαχίστου πάχους 1,6 mm. 


- Η χρησιµοποιούµενη ξυλεία είναι κατάλληλες πριστές σανίδες, χωρίς φθορές, πλανισµένες στην 
πλευρά προς το σκυρόδεµα και στο πάχος τους κατά µήκος των διαµηκών αρµών, µε ακµές σε 
άριστη κατάσταση. 


ε. Ξυλότυποι µη Εµφανούς Σκυροδέµατος 


- Αφορούν σε τύπους σκυροδέµατος µε επιφανειακό τελείωµα τύπου Α. 


- Χρησιµοποιείται ξυλεία πριστή µε ορθογωνικές διατοµές, κόντρα - πλακέ, λαµαρίνα ή άλλο υλικό 
κατάλληλο για τη συγκράτηση του σκυροδέµατος χωρίς διαρροές ή παραµορφώσεις. 


στ. Ο χάλυβας θα είναι σύµφωνος προς το ΑSΤΜ Α36 ή καλύτερος.  


ζ. Οι ήλοι, οι σφήνες και οι γάντζοι θα συµφωνούν µε τα ισχύοντα γερµανικά πρότυπα, ή µε άλλα πρό-
τυπα εγκεκριµένα από την Υπηρεσία 


η. Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα συµφωνούν µε την ΑSΤΜ Α307 (Grade Α) για εξαγωνικές κεφαλές 
και περικόχλια, ή σύµφωνα µε το πρότυπο ΑΑSΗΤΟ Μ 164 (ΑSΤΜ Α 325) για κοχλίες υψηλής αντο-
χής. 


θ. Υλικά αποκόλλησης ξυλοτύπων 


Είναι χηµικές ουσίες που αντιδρούν χηµικά µε την ελεύθερη άσβεστο του σκυροδέµατος και παρά-
γουν είδος σαπουνιού αδιάλυτου στο νερό, το οποίο εµποδίζει την πήξη της µεµβράνης σκυροδέµα-
τος που εφάπτεται στον ξυλότυπο. Οι ουσίες αυτές πρέπει να είναι άχρωµες, να µη δηµιουργούν κη-
λίδες και να µη βλάπτουν την τελική επιφάνεια του σκυροδέµατος. Η συνεχής χρήση τους εξαρτάται 
από το ικανοποιητικό αποτέλεσµα της πρώτης χρήσης τους στο σκυρόδεµα των θεµελίων. 


341.2.4 Σιδηρούς Οπλισµός 


α. Ο σιδηρούς οπλισµός πρέπει να πληροί τα προβλεπόµενα στον  ΚΤΧ ’00, µε τις συµπληρώσεις του 
παρόντος. 


β. Όλος ο σιδηρούς οπλισµός θα είναι καινούριος, καθαρός, ευθύς και χωρίς σκουριά. Θα αποθηκεύεται 
πάνω σε υποθέµατα ή θα προφυλάσσεται από την άµεση επαφή του µε το έδαφος µε άλλο τρόπο, 
εγκεκριµένο από την Υπηρεσία. 


γ. Ο Ανάδοχος χορηγεί στην Υπηρεσία 1 επικυρωµένο αντίγραφο όλων των εκθέσεων ελέγχων που 
έγιναν στα εργαστήρια του κατασκευαστή ή σε άλλο αναγνωρισµένο εργαστήριο, σύµφωνα µε τις 
παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές. Το επικυρωµένο αντίγραφο των εκθέσεων υποβάλλεται στην Υ-
πηρεσία πριν την αποστολή του υλικού στο εργοτάξιο. 


341.3 Εκτέλεση Εργασιών 


341.3.1 Σκυρόδεµα 


Για το σκυρόδεµα έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στον ΚΤΣ ’97 µε τις βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή / και 
συµπληρώσεις που αναφέρονται στις ακόλουθες παραγράφους. 







 


 


341.3.1.1  Σύνθεση  


α. Η παράγραφος 5.2.1.3 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής: 


«O Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει τις απαιτούµενες Μελέτες Σύνθεσης των σκυροδεµάτων που 
πρόκειται να χρησιµοποιήσει, βάσει των τύπων αδρανών, τσιµέντου, νερού κτλ, σύµφωνα µε την πα-
ρούσα προδιαγραφή και τους Όρους της Σύµβασης και να τις υποβάλλει στην Υπηρεσία. Οι αναλογί-
ες σύνθεσης, µετά την έγκριση τους από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, αποτελούν τις αναλογίες σύνθε-
σης που θα εφαρµοστούν στο έργο.» 


β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5.2.3.1 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής: 


«Η Μελέτη Σύνθεσης σκυροδέµατος γίνεται µε δαπάνες, µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου. Για την 
εν λόγω µελέτη χρησιµοποιούνται τα υλικά (αδρανή, τσιµέντο, πρόσθετα και πιθανώς το νερό) που 
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στο έργο.» 


γ. Η παράγραφος 5.2.3.2 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής: 


«Αν οι ιδιότητες του σκυροδέµατος που αναφέρονται στην παράγραφο 5.2.3.1 δεν είναι δυνατόν να 
επιτευχθούν µε τα υλικά που προσκοµίσθηκαν στο Εργαστήριο, ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυ-
νος να επιφέρει τις απαραίτητες αλλαγές ή την πλήρη αντικατάσταση των υλικών, ώστε να επιτύχει, 
σε συνεργασία µε το εργαστήριο, τις απαιτούµενες ιδιότητες και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον ίδιο.» 


δ. Η παράγραφος 5.2.3.3 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής: 


«Εκτός από τις αναλογίες των υλικών της παραγράφου 5.2.3.1 η Μελέτη Σύνθεσης θα περιλαµβάνει 
και την καµπύλη του λόγου νερό / τσιµέντο (Ν/Τ) και αντοχής για ένα διάστηµα τουλάχιστον ±3 MPa 
(30 kg/cm


2
) εκατέρωθεν της απαιτούµενης αντοχής fa.»  


ε. Μετά την 5.2.3.4 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 


«Υπεύθυνος για τα στοιχεία της τυπικής απόκλισης, µε τα οποία έγινε η Μελέτη Σύνθεσης, είναι ο 
Ανάδοχος, εκτός αν έχει οριστεί από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ελάχιστο όριο τυπικής απόκλισης, το 
οποίο πρέπει να τηρηθεί κατά τη Μελέτη Σύνθεσης.» 


                341.3.1.2  Ανάµιξη  


α. Μετά την παράγραφο 6.9 του ΚΤΣ ’97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 


«Η ανάµιξη του εργοταξιακού σκυροδέµατος γίνεται στο σταθερό συγκρότηµα παραγωγής. Η χειρο-
νακτική ανάµιξη δεν ε πιτρέπεται. Για την ανάµιξη του εργοταξιακού έτοιµου σκυροδέµατος ισχύ-
ει η παράγραφος 12.1.2.3.» 


β. Στη θέση ανάµιξης πρέπει να υπάρχει αναρτηµένη πινακίδα µε ευανάγνωστες οδηγίες ανάµιξης για 
κάθε κατηγορία σκυροδέµατος. Οι οδηγίες αυτές θα περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 


- την κατηγορία αντοχής σκυροδέµατος 


- τον τύπο, την κατηγορία αντοχής, την ποσότητα του τσιµέντου και την περιεκτικότητα του σε 
kg/m


3
 παραγόµενου σκυροδέµατος 


- στοιχεία των αδρανών (είδος κατά κλάσµα και ποσότητα)  


- την κάθιση του νωπού σκυροδέµατος (ή άλλο µέτρο εργασιµότητας, σύµφωνα µε τη Μελέτη 
Σύνθεσης). 


- το είδος και την ποσότητα των πρόσθετων του σκυροδέµατος  


- το λόγο νερό / τσιµέντο (συντελεστής Ν/Τ) 


- το βάρος ή όγκο του νερού ανά m
3
 παραγόµενου σκυροδέµατος. 


γ. Οι αναµικτήρες του σκυροδέµατος πρέπει να εξασφαλίζουν τέλεια ανάµιξη και οµοιόµορφη κατανοµή 
των υλικών στο νωπό σκυρόδεµα. Θα είναι εφοδιασµένοι µε δοχείο αποθήκευσης νερού, επαρκούς 
ποσότητας, όπως επίσης και µε αυτόµατη συσκευή µέτρησης του νερού κάθε µίγµατος. Η µέτρηση 
των στροφών του τύµπανου του αναµικτήρα θα γίνεται µε µηχανικά µέσα, ώστε να εξασφαλίζεται ο 
ίδιος αριθµός στροφών για κάθε µίγµα και να µην αδειάζει ο αναµικτήρας πριν να συµπληρωθεί ο 
παραπάνω αριθµός στροφών. Η ταχύτητα περιστροφής του τύµπανου κατά την διάρκεια της ανάµι-
ξης πρέπει να είναι αυτή που προδιαγράφεται από το εργοστάσιο κατασκευής του αναµικτήρα. Ο 
χειρισµός των αναµικτήρων θα είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένος και θα γίνεται από πρόσωπα πε-
πειραµένα και εξασκηµένα στην παραγωγή σκυροδέµατος.  


δ. ∆ιακρίνονται τρεις κύριοι τύποι αναµικτήρων βάσει του προσανατολισµού που έχει ο άξονας περι-
στροφής: 


- αναµικτήρες κατακόρυφου άξονα 


- αναµικτήρες οριζοντίου άξονα (σταθεροί ή ανατρεπόµενοι) 


- αναµικτήρες κεκλιµένου άξονα (ανατρεπόµενοι) 







 


 


Εξάλλου από πλευράς κινητήριας δύναµης ανάµιξης, οι αναµικτήρες διακρίνονται σε: 


- αναµικτήρες βιαίας ανάµιξης 


- αναµικτήρες µε ελεύθερη πτώση των υλικών µε βαρύτητα 


Σε εργοτάξιο προκατασκευασµένων στοιχείων επιβάλλεται η χρήση αναµικτήρων βιαίας ανάµιξης, 
ενώ σε σηµαντικά έργα απαιτείται η χρήση αναµικτήρα οριζόντιου άξονα.  


ε. Οι αναµικτήρες πρέπει να ακολουθούν τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής και να ελέγχονται 
κατά τη λειτουργία τους για τυχόν φθορές από την Υπηρεσία. Τα φθαρµένα τµήµατα πρέπει να αντι-
καθίστανται άµεσα. 


στ. ∆εν επιτρέπεται η χρήση αναµικτήρων, των οποίων οι λεπίδες ανάµιξης παρουσιάζουν φθορά πάνω 
από 10% σε σχέση µε την αρχική τους διατοµή. ∆εν επιτρέπεται επίσης η χρήση του µηχανήµατος, 
αν προηγουµένως δεν αποµακρυνθούν εντελώς τα συσσωρευµένα, στερεοποιηµένα κονιάµατα ή 
τσιµέντα εντός του τύµπανου και των µερών του. 


ζ. ∆εν θα χρησιµοποιούνται αναµικτήρες απόδοσης µικρότερης από ένα σακί τσιµέντο και δεν θα φορ-
τώνεται ο αναµικτήρας µε ποσότητα µίγµατος µεγαλύτερη από αυτή που εγγυάται το εργοστάσιο του 
αναµικτήρα για τη σωστή ανάµιξη και λειτουργία. Η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει µείωση της ποσότη-
τας του µίγµατος, όταν οι δοκιµές απόδοσης του αναµικτήρα δείξουν ότι αυτό είναι απαραίτητο. 


η. Η εκ νέου ανάµιξη σκυροδέµατος, που έχει σκληρυνθεί µερικώς, δηλαδή η επανάµιξη µε ή χωρίς 
πρόσθετο τσιµέντο, αδρανή ή νερό, δεν επιτρέπεται. Σε τέτοια περίπτωση το σκυρόδεµα απορρίπτε-
ται και η σχετική ευθύνη και έξοδα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 


θ. Εξοπλισµός Αυτόµατης Μέτρησης Συστατικών Μίγµατος 


- Κάθε σηµείο παροχής αδρανών και τσιµέντου στις χοάνες φόρτωσης του αναµικτήρα θα έχει 
συσκευή ζύγισης, που θα διαθέτει ορατό, χωρίς ελατήρια, δείκτη απευθείας ανάγνωσης µε βαθ-
µονοµηµένη κλίµακα σε kg και θα παρέχει ένδειξη βάρους σε κάθε στάδιο της λειτουργίας ζύγι-
σης (από µηδέν µέχρι του µέγιστου φορτίου) ή ψηφιακή ανάγνωση που θα παρέχει µηδενική έν-
δειξη για µηδέν φορτίο ή κατάλληλη ένδειξη για το προκαθορισµένο φορτίο ζύγισης και αντίστοι-
χη ένδειξη για οποιοδήποτε φορτίο µικρότερο ή µεγαλύτερο του προκαθορισµένου. 


- Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει πρότυπα σταθµά δοκιµών και οποιοδήποτε άλλο βοηθητικό ε-
ξοπλισµό απαιτείται για τον έλεγχο της ακρίβειας και σωστής λειτουργίας κάθε συσκευής ζύγι-
σης. Τουλάχιστον κάθε µήνα, ή πιο συχνά αν απαιτηθεί από την Υπηρεσία, διεξάγεται βαθµονό-
µηση των ζυγών του παρασκευαστηρίου µε ακρίβεια ±1%, σε όλο το εύρος της κλίµακας. Τα 
στοιχεία της βαθµονόµησης υποβάλλονται στην Υπηρεσία. 


- Μετά το τέλος κάθε δοκιµής ελέγχου και πριν από την χρήση των καταγραφικών συσκευών, γί-
νονται από τον Ανάδοχο οι απαιτούµενες προσαρµογές, επιδιορθώσεις ή αντικαταστάσεις, ώστε 
να εξασφαλισθεί η ικανοποιητική λειτουργία των συσκευών. 


- Ο εξοπλισµός µέτρησης πρέπει να διαθέτει αυτοµατισµό που επιτρέπει, ανάλογα µε την περιε-
κτικότητα σε υγρασία των αδρανών, την προσαρµογή του βάρους των υλικών του µίγµατος, αλ-
λά και έµµεσα του αντίστοιχου βάρους του απαιτούµενου επί πλέον νερού στο µίγµα. 


- Ο εξοπλισµός µέτρησης θα είναι κατασκευασµένος και διατεταγµένος έτσι, ώστε να µπορούν να 
ρυθµίζονται η σειρά και ο χρόνος τροφοδοσίας των υλικών, προκειµένου να επιτυγχάνεται καλή 
ανάµιξη των αδρανών και όπου είναι εφικτό, καλή ανάµιξη του τσιµέντου µε τα αδρανή. Η ρύθ-
µιση αυτή επιτυγχάνεται µε τον έλεγχο των θυρίδων εκφόρτωσης του εξοπλισµού µέτρησης. 


- Ο εξοπλισµός µέτρησης πρέπει να διαθέτει ακριβή, αυτόµατο καταγραφικό µηχανισµό, εγκεκρι-
µένο από την Υπηρεσία, που καταγράφει τα βάρη όλων των υλικών κατά την τροφοδοσία τους 
στον αναµικτήρα. Ο καταγραφικός µηχανισµός παρέχει συνεχή ορατή καταγραφή του βάρους 
του τσιµέντου, του νερού και κάθε κατηγορίας αδρανούς καθώς και του χρόνου ανάµιξης σε δια-
γραµµισµένη ταινία ανά διαστήµατα όχι µεγαλύτερα των 5 min. 


- Η ταινία που χρησιµοποιείται στο καταγραφικό, στηρίζεται καθ' όλο το πλάτος της σε σταθερή 
και λεία βάση, ώστε να είναι δυνατές χειρονακτικές σηµειώσεις, χωρίς να καταστρέφεται το υλικό 
της. Το ορατό τµήµα της ταινίας πρέπει να καλύπτει περίοδο όχι µικρότερη από 30 min. Κάθε 
ταινία θα είναι διαγραµµισµένη και τυπωµένη, ώστε να µπορεί να χαρακτηρίζεται εύκολα, οι πο-
σότητες και ο χρόνος πρέπει να διαβάζονται απευθείας, χωρίς µέτρηση ή υπολογισµό. Όλες οι 
ταινίες του καταγραφικού παραδίδονται στην Υπηρεσία. 


- Ο εξοπλισµός του παρασκευαστηρίου θα διαθέτει αυτοµατισµό επιλογής µίγµατος, όπου θα έ-
χουν καταχωρηθεί όλες οι επιλεγείσες συνθέσεις, ανάλογα µε την κατηγορία του σκυροδέµατος. 


- Το νερό θα µετράται κατά βάρος ή κατ’ όγκο. Ο µηχανισµός παροχής νερού στους αναµικτήρες 
δεν θα επιτρέπει διαρροές, όταν οι βαλβίδες είναι κλειστές, ΟΙ βαλβίδες πλήρωσης και εκκένω-
σης της δεξαµενής νερού θα είναι συγχρονισµένες, ώστε οι βαλβίδες εκκένωσης να µην ανοί-







 


 


γουν πριν να κλείσουν πλήρως οι βαλβίδες πλήρωσης. Ο αγωγός παροχής νερού στο συγκρό-
τηµα παραγωγής θα είναι επαρκώς µονωµένος, ώστε να αποφεύγεται η θέρµανση ή ψύξη του 
νερού σε περιόδους θερµού ή ψυχρού καιρού. 


- Ο εξοπλισµός θα διαθέτει συσκευή κατάλληλη για την ρύθµιση της δόσης του αερακτικού και 
των άλλων πρόσµικτων. Ο µηχανισµός παροχής υλικών της συσκευής αυτής θα είναι συγχρονι-
σµένος µε την λειτουργία των µηχανισµών µέτρησης της δόσης και εκκένωσης του νερού, ώστε 
η ανάµιξη των πρόσµικτων να είναι αυτόµατη. Η συσκευή θα έχει δυνατότητα άµεσης προσαρ-
µογής για την µεταβολή της ποσότητας των πρόσµικτων. 


- Ο εξοπλισµός θα διαθέτει συσκευή για την καταγραφή των παραγόµενων παρτίδων σκυροδέµα-
τος. 


                341.3.1.3  Μεταφορά  


Στο τέλος της παραγράφου 7.3 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: 


α. «Γενικά κάθε σκυρόδεµα µπορεί να µεταφερθεί µε κάδους.» 


β. «Το σκυρόδεµα που µεταφέρεται σε µεταφορικές ταινίες πρέπει να είναι συνεκτικό. Στις θέσεις που το 
σκυρόδεµα πέφτει από την µεταφορική ταινία, πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες διατάξεις που να ε-
µποδίζουν την απόµιξη.» 


                341.3.1.4  Παραλαβή Εργοστασιακού Σκυροδέµατος 


Για τις περιπτώσεις χρήσης εργοστασιακού σκυροδέµατος ισχύουν τα ακόλουθα: 


Κατά την παραλαβή και πριν από τη διάστρωση του σκυροδέµατος, το εργοστάσιο παραγωγής θα παραδί-
δει στον Ανάδοχο δελτίο αποστολής για κάθε προσκοµιζόµενη παρτίδα σκυροδέµατος στο εργοτάξιο. Το 
δελτίο αποστολής θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 


• όνοµα εργοστασίου παραγωγής 


• χαρακτηριστικό αριθµό του δελτίου αποστολής 


• ηµεροµηνία και τον αριθµό του φορτηγού 


• το όνοµα του Αναδόχου (ή την επωνυµία της Αναδόχου εταιρείας) 


• το έργο (όνοµα και κωδικό) και την τοποθεσία του 


• την ποσότητα σκυροδέµατος σε m3 


• το χρόνο φόρτωσης και την υπογραφή αποστολέα 


• τη χαρακτηριστική αντοχή (σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή) 


• την αναλογία των συστατικών του µίγµατος ανά m3 παραγωγής 


• την κάθιση του σκυροδέµατος (ή µέτρο εργασιµότητας αν έχει προβλεφθεί διαφορετικά στα συµβατι-
κά τεύχη) 


• τον τύπο και την κατηγορία αντοχής του τσιµέντου που έχει χρησιµοποιηθεί 


• το λόγο νερό / τσιµέντο (συντελεστής Ν/Τ), για χρήση σε οπλισµένα και προεντεταµένα σκυροδέµατα 


• την ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιµέντο 


• το µέγιστο κόκκο αδρανών 


• τη χρήση και τον τρόπο προσθήκης προσθέτων 


• την ώρα άφιξης του έτοιµου σκυροδέµατος στο εργοτάξιο 


• την ώρα ολοκλήρωσης της διάστρωσης του σκυροδέµατος. 


                341.3.1.5  Προετοιµασία πριν τη ∆ιάστρωση 


Πριν από κάθε σκυροδέτηση προηγείται επιθεώρηση από την Υπηρεσία που θα αφορά κατ' ελάχιστον στα 
ακόλουθα: 


α. τη στερεότητα των ξυλοτύπων και ικριωµάτων  


β. τη συµµόρφωση τους µε τη µελέτη, τη συµφωνία των διαστάσεων τους µε τα κατασκευαστικά σχέδια 
καθώς και την σωστή τοποθέτηση τους  


γ. την οµοιόµορφη επάλειψη των ξυλοτύπων µε τα υλικά αποκόλλησης.  


δ. τη στεγανότητα των αρµών µεταξύ των στοιχείων των ξυλοτύπων.  


ε. την καθαρότητα των ξυλοτύπων και των επιφανειών διακοπής σκυροδέτησης  


στ. την επιφανειακή κατάσταση των οπλισµών και των τενόντων προέντασης 


ζ. τη θέση και διάµετρο των οπλισµών (και των τενόντων), τη στερέωση τους, την ποιότητα των συνδέ-
σεων τους και την κατάσταση των σωλήνων (αν προβλέπονται συγκολλήσεις, ελέγχεται η καταλλη-
λότητα του προσωπικού, των χαλύβων και της µεθόδου που θα εφαρµοστεί.) 







 


 


η. την κανονικότητα των καµπύλων των τενόντων µέσα στους σωλήνες 


θ. την κανονικότητα των αγκυρώσεων, την θέση τους και την στερέωση τους 


ι. τη διαθεσιµότητα του εξοπλισµού που ενδεχόµενα απαιτείται για ρύθµιση του ξυλοτύπου 


ια. τη διαθεσιµότητα και κατάσταση του εξοπλισµού που απαιτείται για τη διάστρωση και τη συµπύκνω-
ση του σκυροδέµατος 


ιβ. τη διαθεσιµότητα των υλικών και του εξοπλισµού για τα τελειώµατα και τη συντήρηση του σκυροδέ-
µατος. 


ιγ. Επίσης πρέπει, πριν από κάθε σκυροδέτηση να έχει εξασφαλισθεί ότι ο υπάρχων εξοπλισµός λει-
τουργεί καλά καθώς και ότι υπάρχει πρόσθετος, εκτός του απαιτούµενου, εξοπλισµός, ώστε οι εργα-
σίες σκυροδέµατος να ολοκληρωθούν, ακόµα και σε περίπτωση σοβαρής µηχανικής βλάβης.  


                341.3.1.6  ∆ιάστρωση 


α. Το εργοταξιακό σκυρόδεµα διαστρώνεται το ταχύτερο δυνατό µετά την ανάµιξη του, ώστε να µην ε-
λαττώνεται η εργασιµότητα του και να µην αλλάζει η σύνθεση του. Ο χρόνος µεταξύ της τοποθέτησης 
του τσιµέντου στον αναµικτήρα σε επαφή µε τα (υγρά) αδρανή και της διάστρωσης του σκυροδέµα-
τος δεν πρέπει να υπερβαίνει την 1h το χειµώνα και τα 45 min το καλοκαίρι. 


β. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο χρόνος µεταξύ της τοποθέτησης του τσιµέντου σε επαφή µε 
τα (υγρά) αδρανή στον αναµικτήρα και της διάστρωσης του σκυροδέµατος να υπερβαίνει τα 3/4 του 
χρόνου έναρξης πήξης του τσιµέντου. 


γ. Το έτοιµο σκυρόδεµα πρέπει να διαστρώνεται αµέσως µετά την παράδοση του στο εργοτάξιο. 


δ. Πριν από την διάστρωση γίνεται επιµελής καθαρισµός των ξυλοτύπων από ξένα σώµατα (πριονίδια, 
µικρά κοµµάτια ξύλων, άχυρα, χαρτιά, σκόνες, αποτσίγαρα κτλ). Πριν από την έναρξη σκυροδέτησης 
κάθε τµήµατος του έργου, τα ήδη σκυροδετηµένα τµήµατα επιθεωρούνται και ενηµερώνεται η Υπη-
ρεσία για οτιδήποτε διαπιστωθεί ότι ενδεχοµένως επηρεάζει τη σωστή συνέχεια των εργασιών. Σε 
αυτήν την περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να προσδιορίσει τη µεθοδολογία µε την οποία 
θα αρθεί η επιζήµια κατάσταση και να την υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία. 


ε. Η διάστρωση επιτρέπεται µόνον µετά την παραλαβή των ξυλοτύπων και του οπλισµού από την Υπη-
ρεσία, όπως επίσης και µετά την τοποθέτηση των σωληνώσεων, αγωγών, και λοιπών εξαρτηµάτων 
και εγκαταστάσεων πάσης φύσης που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο σκυρόδεµα. Απαραίτητα κα-
τά τη σκυροδέτηση παρευρίσκεται κατάλληλος αριθµός (τουλάχιστον ένας) ξυλουργών που παρακο-
λουθούν τις υποστηρίξεις των ξυλοτύπων. 


στ. Σε όλες τις φάσεις του έργου, η Υπηρεσία ενηµερώνεται τουλάχιστον 24 ώρες πριν από κάθε σκυρο-
δέτηση. 


ζ. Η διάστρωση υπό βροχή δεν επιτρέπεται. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η διάστρωση, όταν υπάρ-
χει πιθανότητα αµέσως µετά από αυτήν ή κατά το πρώτο 24ωρο να επακολουθήσει νεροποντή. 


η. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα απαγόρευσης της σκυροδέτησης όταν οι καιρικές συνθήκες γενικά (υ-
περβολική ζέστη, ψύχος, βροχή, χιόνι, άνεµοι κτλ) εµποδίζουν, κατά την κρίση της, την κανονική 
σκυροδέτηση και πήξη του σκυροδέµατος. 


θ. Η διάστρωση γίνεται κατά τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η µετάθεση του σιδηρού οπλισµού. Η διά-
στρωση έχει συνεχή και οµοιόµορφο ρυθµό, µέχρι το προς σκυροδέτηση τµήµα του έργου να ολο-
κληρωθεί και το σκυρόδεµα να παραµένει νωπό και µε το προκαθορισµένο εργάσιµο. 


ι. Η διάστρωση γίνεται σε οµοιόµορφες στρώσεις, µε πάχος που εξαρτάται από την αποτελεσµατικότη-
τα της µεθόδου συµπύκνωσης. Για να αποφευχθεί ο σχηµατισµός οριζόντιων αρµών εργασίας, ο 
ρυθµός της σκυροδέτησης πρέπει να είναι αρκετά ταχύς και η συµπύκνωση να γίνεται κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η σύνδεση των στρώσεων χωρίς να παραµένει ορατός κατασκευαστι-
κός αρµός µεταξύ τους. 


ια. Το άδειασµα του σκυροδέµατος σε σωρούς και η κατανοµή των σωρών µε δονητή απαγορεύεται 
επειδή υπάρχει κίνδυνος απόµιξης. 


ιβ. Η διάστρωση σε ειδικές κατασκευές ή κατά διαφόρους ειδικούς τρόπους (διάστρωση κάτω από το 
νερό, µε πεπιεσµένο αέρα, µε εκτόξευση, µε ενέσεις κτλ) γίνεται µε βάση ειδικές µελέτες που θα ε-
γκρίνονται από την Υπηρεσία. 


                341.3.1.7  Συµπύκνωση 


Η συµπύκνωση µε δόνηση γίνεται υπό την επίβλεψη πεπειραµένου προσωπικού και  ακολουθεί τους εξής 
κανόνες: 


• Η δόνηση θα είναι εσωτερική, εκτός αν ορισθεί διαφορετικά από την Υπηρεσία, όπως αναφέρεται 
παρακάτω. Η συµπύκνωση µε εσωτερικούς δονητές συµπληρώνεται και µε δόνηση µε δονητές επι-
φανείας, όπου απαιτείται η διαµόρφωση λείας επιφανείας (καταστρώµατα, δοκοί, πλάκες γεφυρών 
και κτιρίων κτλ.). 







 


 


• ∆ονητές πάνω στους ξυλοτύπους χρησιµοποιούνται µόνο όπου είναι αδύνατη η εφαρµογή εσωτερι-
κών δονητών (πολύ λεπτές διατοµές, λεπτοί στύλοι, προκατασκευασµένα στοιχεία κτλ). Ο τύπος των 
δονητών πρέπει να είναι εγκεκριµένος από την Υπηρεσία και να είναι τέτοιος ώστε να µπορούν να 
µεταδώσουν στο σκυρόδεµα επαρκή δόνηση µε συχνότητα τουλάχιστον 3600 παλµών/min, όταν 
βρίσκονται σε φόρτωση. Θα µετακινούνται κατακόρυφα από κάτω προς τα πάνω, παράλληλα µε το 
ανέβασµα των στρώσεων του σκυροδέµατος. Το ύψος µετακίνησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το ύ-
ψος του σκυροδέµατος που έχει επηρεασθεί από την δόνηση. Κατά την οριζόντια διεύθυνση οι δονη-
τές τοποθετούνται σε αποστάσεις µεταξύ τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 9.3 του ΚΤΣ '97. 


• Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει στο έργο επαρκή αριθµό δονητών, ώστε να είναι δυνατή η συµπύ-
κνωση κάθε µίγµατος, αµέσως µετά την τοποθέτηση του δονητή στους ξυλοτύπους. 


• Ο χειρισµός των δονητών θα είναι τέτοιος, ώστε να είναι δυνατή η σωστή συµπύκνωση σε κάθε θέση 
της κατασκευής (γύρω από τους οπλισµούς, στις γωνίες κτλ). 


• Η δόνηση εφαρµόζεται σε πρόσφατα διαστρωµένο σκυρόδεµα. Η κίνηση των εσωτερικών δονητών 
θα είναι βραδεία και η θέση τους κατά το δυνατόν κατακόρυφη, εκτός από ειδικές περιπτώσεις (ρηχές 
ή δύσκολα προσπελάσιµες διατοµές). Η δόνηση πρέπει να έχει επαρκή διάρκεια και έκταση, ώστε να 
επιτυγχάνεται τέλεια συµπύκνωση του σκυροδέµατος. ∆εν πρέπει όµως να έχει µεγαλύτερη διάρκεια 
από την απαιτούµενη, γιατί προκαλεί απόµιξη του σκυροδέµατος. 


• Οι δονητές επιφανείας θα εφαρµόζονται τόσο χρόνο, όσος απαιτείται για να βυθιστούν τα χονδρά 
αδρανή στη µάζα του σκυροδέµατος και να προκύψει οµοιόµορφη εµφάνιση επαρκούς πολτού για 
την διαµόρφωση οµαλής επιφάνειας. 


• Η δόνηση συµπληρώνεται µε ανάδευση του σκυροδέµατος µε ξύλινες ή σιδηρές ράβδους κοντά 
στους ξυλοτύπους ή σε θέσεις όπου δεν είναι δυνατόν να φτάσουν οι δονητές (γωνίες κτλ), ώστε να 
προκύπτουν οµαλές επιφάνειες και πυκνό σκυρόδεµα. 


• Σκυρόδεµα που έχει ήδη συµπυκνωθεί, είναι δυνατόν να βελτιωθεί µε επαναδόνηση αργότερα, υπό 
τους περιορισµούς της παραγράφου 9.5 του ΚΤΣ ’97. Η επαναδόνηση κλείνει τις τριχοειδείς ρωγµές 
πλαστικής συστολής, τις ρωγµές από κατακάθιση και τα κενά κάτω από τις οριζόντιες ράβδους οπλι-
σµού. 


• Στο σηµείο διάστρωσης θα υπάρχουν διαθέσιµοι και πρόσθετοι εκτός των απαιτούµενων δονητές, οι 
οποίοι θα καλύπτουν περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, βλαβών κτλ. 


                341.3.1.8  Συντήρηση 


Οι ακόλουθες µέθοδοι είναι κατάλληλες για την εξασφάλιση της απαιτούµενης υγρασίας κατά τη συντήρηση 
του σκυροδέµατος. Η επιλογή της µεθόδου γίνεται µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου. Οποιαδήποτε άλλη 
µέθοδος, εκτός από τις ακόλουθες, πριν εφαρµοστεί στο έργο, πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία. 


α. Βύθισµα ή πληµµύρισµα  


- Τα προκατασκευασµένα στοιχεία τοποθετούνται σε δεξαµενές νερού.  


- Στην περίπτωση δαπέδων ή πλακών οικοδοµών, στα όρια της πλάκας ή του δαπέδου χτίζεται 
ένα δροµικό µονό τούβλο (ή τοποθετείται άµµος, χώµα κτλ) και ολόκληρη η επιφάνεια πληµµυ-
ρίζεται µε νερό. Το ύψος του νερού πρέπει να είναι τόσο ώστε κανένα τµήµα της πλάκας να µη 
µένει ακάλυπτο (συνήθως 1 cm -2 cm). 


β. ∆ιαβροχή 


Η διαβροχή είναι συνεχής και γίνεται µε περιστροφικούς εκτοξευτήρες ή ψεκαστήρες παρόµοιους µε 
εκείνους που χρησιµοποιούνται για πότισµα. 


γ. Επικάλυψη 


- Χρησιµοποιούνται στρώµατα, λινάτσες, άχυρα, άµµος και πλαστικά φύλλα, έτσι ώστε να επι-
βραδύνουν την εξάτµιση του νερού από τις ελεύθερες επιφάνειες του σκυροδέµατος. 


- Οι λινάτσες διατηρούνται υγρές µε πλαστικούς σωλήνες µικρής διαµέτρου, οι οποίοι απλώνονται 
πάνω σε αυτές. Τα ελεύθερα άκρα των σωλήνων είναι σφραγισµένα και, από µικρές τρύπες 
που ανοίγονται στις παράπλευρες επιφάνειες τους, τρέχει νερό σε µικρή ποσότητα. Με τη µέθο-
δο αυτή η ποσότητα του νερού που καταναλίσκεται είναι µικρή και αποφεύγονται προβλήµατα 
αποχέτευσης. Η µέθοδος αυτή έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσµατική, ιδίως τους θερινούς 
µήνες, γιατί συγχρόνως σκιάζει αλλά και διαποτίζει το σκυρόδεµα. 


δ. Επάλειψη 


- Οι ελεύθερες επιφάνειες του σκυροδέµατος ψεκάζονται µε κατάλληλο υγρό, το οποίο σχηµατίζει 
µια µικρού πάχους αδιαπέραστη πλαστική µεµβράνη. Το υγρό είναι συνήθως χρωµατισµένο, 
ώστε να ελέγχεται η καθολικότητα της επάλειψης. Η µέθοδος αυτή εµποδίζει την εξάτµιση του 
νερού, για όσο χρονικό διάστηµα η µεµβράνη παραµένει ατραυµάτιστη. 







 


 


- Για τον ψεκασµό χρησιµοποιούνται µη χειροκίνητοι µηχανικοί ψεκαστήρες (power operated at-
omising spray equipment). Ο ψεκασµός γίνεται µετά την ολοκλήρωση των τελειωµάτων της επι-
φάνειας του σκυροδέµατος και αµέσως πριν χαθεί η γυαλάδα της επιφανειακής υγρασίας αλλά, 
πάντως, πριν να λάβει χώρα συστολή ξήρανσης ή άλλη ακανόνιστη ρηγµάτωση. 


- Κατά την διάρκεια περιόδων καύσωνα πρέπει µέχρι τον ψεκασµό µε το χηµικό, η επιφάνεια του 
σκυροδέµατος να καλύπτεται µε νερό ψεκασµένο από ακροφύσιο. Ο ψεκασµός δεν γίνεται σε 
λιµνάζοντα νερά. Οποιαδήποτε ζηµιά συµβεί στην υγρή µεµβράνη, επιδιορθώνεται προτού πε-
ράσουν 7 µέρες από τη διάστρωση του σκυροδέµατος. 


- Ο ρυθµός ψεκασµού είναι συνήθως 1 lt ανά 4-5 m
2
 επιφανείας, εκτός αν ο κατασκευαστής του 


χηµικού καθορίζει διαφορετικά. Υπερχειλίσεις, τοπικές υποχωρήσεις, περιοχές ανοµοιόµορφου 
πάχους, αναβαθµοί, ή διακοπές στην ψεκασµένη επιφάνεια αποτελούν στοιχεία µη ικανοποιητι-
κού ψεκασµού. Σε όλη τη διάρκεια του ψεκασµού, το υγρό, που ενδεχοµένως περιέχει και χρω-
στικές ουσίες πρέπει να είναι αναµιγµένο επιµελώς και οι χρωστικές ουσίες να είναι διασκορπι-
σµένες οµοιόµορφα σε ολόκληρο τον ψεκαστήρα. Το υγρό πρέπει να διατηρείται χρησιµοποιή-
σιµο (µε ψεκασµό) και σε θερµοκρασία πάνω από 25°C και δεν πρέπει να αραιώνεται, ή να αλ-
λοιώνεται κατά οποιοδήποτε τρόπο µετά την παρασκευή του. Πρέπει να ακολουθούνται οι συ-
στάσεις του κατασκευαστή σχετικά µε την αποθήκευση, µεταφορά, εφαρµογή, µέτρα ασφαλείας 
και προστασία του περιβάλλοντος. 


- Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται µεταγενέστερη στεγάνωση της επιφάνειας µε ασφαλτικά ή 
άλλης φύσης υλικά (στεγάνωση καταστρώµατος γεφυρών, οχετών κτλ), γίνεται αποδεκτή η 
χρήση υλικού συντήρησης, εφόσον αυτό είναι συµβατό µε το προβλεπόµενο είδος στεγάνωσης 
και εφόσον συνοδεύεται από τη σχετική υπεύθυνη δήλωση περί συµβατότητας από το εργοστά-
σιο παρασκευής του. Επισηµαίνεται ότι, στις θέσεις των αρµών εργασίας, η συντήρηση γίνεται 
µε υγρασία και η χρήση µεµβράνης δεν επιτρέπεται. 


                341.3.1.9  Θερµική Επεξεργασία 


α. Η σκλήρυνση του σκυροδέµατος επιταχύνεται µε θερµική επεξεργασία, γιατί η ανύψωση της θερµο-
κρασίας κατά τις πρώτες ώρες της σκλήρυνσης µέσα σε ορισµένα όρια, αυξάνει την αντοχή της µι-
κρής ηλικίας. Η θερµική επεξεργασία µπορεί να επηρεάσει τις ιδιότητες του σκληρυµένου σκυροδέ-
µατος (λόγος αντοχής σε εφελκυσµό προς αντοχή σε θλίψη ιδιότητες παραµόρφωσης, ανθεκτικότητα 
κτλ) και η τελική αντοχή να είναι µικρότερη από εκείνη που θα είχε το σκυρόδεµα αν είχε συντηρηθεί 
σε κανονική θερµοκρασία. Καθοριστικοί παράγοντες σε αυτή την περίπτωση είναι ο χώρος έναρξης 
επιβολής της θερµότητας, η ταχύτητα ανύψωσης της θερµοκρασίας, η µέγιστη τιµή της θερµοκρασί-
ας, η διάρκεια θέρµανσης και η ταχύτητα ψύξης. Η επιτυχία της θερµικής επεξεργασίας εξαρτάται 
από τον τύπο του τσιµέντου, αλλά δεν µπορούν να δοθούν γενικοί κανόνες. 


β. Πριν από κάθε εφαρµογή, πρέπει να γίνει έλεγχος της µεθόδου που θα ακολουθηθεί σε δοκιµαστικά 
µίγµατα.  


γ. Θερµική επεξεργασία γίνεται µόνο όταν προβλέπεται από την µελέτη χωρίς να αντίκειται στα συµβα-
τικά τεύχη και αφού προηγουµένως συνταχθεί και υποβληθεί προς έγκριση στην Υπηρεσία µελέτη 
της µεθόδου (οργάνωση, εξοπλισµός κτλ), σύµφωνη προς τη µελέτη του έργου και τους ισχύοντες 
κανονισµούς ή / και τη διεθνή πρακτική. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις επιπτώσεις εφαρµογής της µε-
θόδου τόσο στην αλληλουχία των φάσεων ανέγερσης / κατασκευής (σε περίπτωση σπονδυλωτής κα-
τασκευής µε επί τόπου σκυροδετήσεις κτλ), όσο και στις φάσεις προέντασης / τάνυσης καλωδίων γε-
νικώς. Ο Ανάδοχος πρέπει να συµπεριλάβει στην προσφορά του τον κίνδυνο από ενδεχόµενη απόρ-
ριψη της προτεινόµενης µεθόδου από την Υπηρεσία.» 


                341.3.1.10  Ειδικές Περιπτώσεις Σκυροδεµάτων και ∆ιαστρώσεων 


α. Αντλητό σκυρόδεµα 


- Η καταλληλότητα του σκυροδέµατος σε άντληση, ελέγχεται µε ευθύνη και δαπάνες του Αναδό-
χου, µε δοκιµαστικά αναµίγµατα ή µε ειδικές δοκιµές αντλησιµότητας. ∆ιευκρινίζεται ότι ο Ανά-
δοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή αντλητού σκυροδέµατος στο έργο, τη 
θέση του σκυροδετούµενου στοιχείου, το πρόγραµµα εκτέλεσης των έργων, τον απαιτούµενο 
µηχανικό εξοπλισµό κτλ, ανεξάρτητα από το αν προβλέπεται ρητά στην Ειδική Τεχνική Συγγρα-
φή Υποχρεώσεων η κατασκευή αντλητού σκυροδέµατος. 


- Η χρήση φυσικών (στρογγυλεµένων) αδρανών διευκολύνει την άντληση. 


- Η κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών είναι πολύ σηµαντική για την αντλησιµότητα του σκυ-
ροδέµατος. Ως εκ τούτου κατά την άφιξη των αδρανών στο εργοτάξιο, πρέπει αυτά να ελέγχο-
νται σχολαστικά µε πύκνωση των δοκιµών κοσκίνισης (π.χ. µία δειγµατοληψία ανά δέκα αυτοκί-
νητα), ώστε να εξασφαλισθεί η σύµπτωση της κοκκοµετρικής διαβάθµισης των αδρανών µε την 
αντίστοιχη της Μελέτης Σύνθεσης. 


- Το αντλητό σκυρόδεµα συνήθως έχει εργάσιµο µε κάθιση από 10 cm -12 cm.  







 


 


β. Στο τέλος της παραγράφου 12.1.1.3 του ΚΤΣ '97 προστίθενται τα ακόλουθα: 


«Ο Ανάδοχος, υπό την ιδιότητα του ως «προµηθευτής» είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίζει για την 
Υπηρεσία την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων των ελέγχων του σκυροδέµατος από το εργοστάσιο. 
Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαγορεύσει στον Ανάδοχο τη χρήση σκυ-
ροδέµατος από το συγκεκριµένο εργοστάσιο.» 


γ. Ο Ανάδοχος πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν τυχόν άλλες συµβατικές επιπτώσεις (τήρηση χρονοδια-
γράµµατος κτλ.) των κατασκευών ειδικών σκυροδεµάτων. 


                341.3.1.11  Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες 


α. Προστίθεται η ακόλουθη εισαγωγική παράγραφος στο άρθρο 14 του ΚΤΣ '97: 


«Στο µέτρο που τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο, έρχονται σε αντίφαση µε τα προβλεπόµενα 
στους λοιπούς κανονισµούς στους οποίους παραπέµπουν το παρόν τεύχος και τα λοιπά συµβατικά 
τεύχη, θα ισχύει κάθε φορά η διάταξη που οδηγεί περισσότερο προς την πλευρά (κατά σειρά ισχύος) 
της ασφάλειας, της λειτουργικότητας, της ανθεκτικότητας στον χρόνο, της προστασίας του περιβάλ-
λοντος και της αισθητικής» 


β. Προστίθεται η ακόλουθη εισαγωγική παράγραφος στην παράγραφο 14.3 του ΚΤΣ '97: 


  «Αρµοί εργασίας διαµορφώνονται εκεί που για πρακτικούς λόγους διακόπτεται η σκυροδέτηση. Οι 
αρµοί αυτοί πρέπει να είναι όσο γίνεται στενότεροι, γιατί στην περιοχή τους η αντοχή εφελκυσµού και 
διάτµησης είναι χαµηλή και συνεπώς η φέρουσα αντοχή του σκυροδέµατος µειωµένη. Ακόµα υπάρχει 
κίνδυνος, στις θέσεις αυτές το σκυρόδεµα να είναι υδατοπερατό. Σε αυτήν την περίπτωση η προστα-
σία του οπλισµού σε διάβρωση είναι µειωµένη. Οι αρµοί εργασίας κατασκευάζονται, όσο είναι δυνα-
τό, σε θέσεις που το σκυρόδεµα δεν έχει µεγάλες καταπονήσεις ή εκεί που απαιτείται αρµός για άλ-
λους λόγους. ∆εν πρέπει να διαµορφώνονται οριζόντιοι αρµοί στο ύψος διακύµανσης του νερού στις 
περιπτώσεις έργων µέσα στο νερό. ∆ιακοπή της εργασίας και διαµόρφωση κατασκευαστικών αρµών 
γίνεται όταν και όπου προβλέπεται στα σχέδια, εκτός από την περίπτωση διαφορετικής εντολής της 
Υπηρεσίας.» 


γ. Στο τέλος της παράγραφο 14.3.1 του ΚΤΣ '97 προστίθενται τα ακόλουθα: 


«Το ίδιο επιτυγχάνεται και µε εκτοξευόµενο νερό ή πεπιεσµένο αέρα ή µε αµµοβολή ή άλλη κατάλλη-
λη επεξεργασία για να αποµακρυνθεί η ανώτερη στρώση τσιµέντου και να απογυµνωθούν τα χον-
δρόκοκκα αδρανή µε µέσο βάθος 5 mm. Κατά τη διαδικασία αυτή προφυλάσσονται από ενδεχόµενες 
βλάβες οι παρακείµενες στον αρµό επιφάνειες σκυροδέµατος (π.χ. αποκοπή της ακµής των όψεων 
του αρµού και ρηγµάτωση του σκυροδέµατος κτλ)» 


δ. Μετά το τέλος της παραγράφου 14.3.5 του ΚΤΣ '97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 


- «Ανάλογα προς την παράγραφο αυτή (14.3) ισχύουν και τα σχετικά µε τους αθέλητους αρµούς 
εργασίας που προέρχονται π.χ. από καιρικές επιρροές» Στις περιπτώσεις όπου, κατά την κρίση 
της Υπηρεσίας, η επιφάνεια συνένωσης των δύο στρώσεων είναι ουσιαστικής σηµασίας για την 
στατική λειτουργία του φορέα, η σύνδεση νέας και παλαιάς στρώσης θα γίνεται µε συγκόλληση 
µε τη χρήση εποξειδικής ρητίνης, κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας και µε υλικά της έγκρισης της. 
Η προκύπτουσα δαπάνη συγκόλλησης βαρύνει τον Ανάδοχο. 


- Για τη διαµόρφωση οποιουδήποτε αρµού εργασίας για τον οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη στα 
εγκεκριµένα κατασκευαστικά σχέδια απαιτείται η έγκριση της Υπηρεσίας. 


ε. Γενικώς, ισχύουν τα ακόλουθα για την µόρφωση και υλοποίηση των κατασκευαστικών αρµών: 


- Οι κατασκευαστικοί αρµοί διαµορφώνονται όπως κατά τις υποδείξεις των εγκεκριµένων σχεδίων 
εφαρµογής ή / και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  Η δαπάνη των τυχόν πρόσθετων απαιτούµε-
νων αρµών επιβαρύνει τον Ανάδοχο. Η θέση και οι λεπτοµέρειες των πρόσθετων κατασκευαστι-
κών αρµών υποβάλλονται για έγκριση στην Υπηρεσία και διατάσσονται έτσι, ώστε να ελαχιστο-
ποιείται η πιθανότητα ρηγµάτωσης λόγω συστολής ξήρανσης. Ενδέχεται ωστόσο να προβλέπο-
νται και αρµοί συγκέντρωσης ρωγµών ή / και διαχωριστικοί αρµοί, πάντοτε σύµφωνα µε τη µε-
λέτη. Στην περίπτωση αυτή, τα υλικά συµπλήρωσης, σφράγισης και στεγανοποίησης των αρ-
µών πρέπει να είναι εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. 


- Η σκυροδέτηση µεταξύ κατασκευαστικών αρµών είναι συνεχής. Εκτός αν καθοριστεί ή εγκριθεί 
διαφορετικά, ο χρόνος µεταξύ του καλουπώµατος δύο γειτονικών τµηµάτων από σκυρόδεµα δεν 
θα πρέπει να είναι µικρότερος από 4 ηµέρες. Ο Ανάδοχος υποβάλλει προς έγκριση στην Υπη-
ρεσία λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα της σκυροδέτησης όλων των τµηµάτων του έργου, και συ-
µπεριλαµβάνει σε αυτό τον χρόνο σκυροδέτησης όλων των γειτονικών τµηµάτων των διαφόρων 
κατασκευών. 


- Η άνω επιφάνεια τοιχίων και (ολόσωµων) βάθρων κάθε τµήµατος σκυροδέτησης πρέπει να είναι 
οριζόντια, εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στη Σύµβαση. Ο οπλισµός πάνω από το τµήµα 
σκυροδέτησης που καλουπώνεται πρέπει να στηρίζεται επαρκώς, ώστε να αποφεύγεται η µετα-
κίνηση των ράβδων κατά τη διάρκεια του καλουπώµατος και της πήξης του σκυροδέµατος και 







 


 


να εξασφαλίζονται επαρκείς επικαλύψεις προς όλες τις ελεύθερες επιφάνειες µε τη χρήση επαρ-
κούς αριθµού κατάλληλων αποστατών. Οι ξυλότυποι που επεκτείνονται πάνω από τον αρµό 
στην εκτεθειµένη επιφάνεια πρέπει να καθαρίζονται από πλεονάζον σκυρόδεµα πριν σκυροδε-
τηθεί το επόµενο τµήµα. 


- Οι ενσωµατωµένες εσοχές και οι ελαστικές απολήξεις για τις τσιµεντενέσεις θα µορφώνονται 
στους κατασκευαστικούς αρµούς, κατά τις υποδείξεις των εγκεκριµένων σχεδίων εφαρµογής ή / 
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 


στ. Οριζόντιοι κατασκευαστικοί αρµοί διαµορφώνονται κατά τις υποδείξεις των εγκεκριµένων σχεδίων. 


- Η κάθιση του σκυροδέµατος που χρησιµοποιείται στο άνω τµήµα (ύψους 0.50 m) της στρώσης, 
του οποίου η άνω επιφάνεια αποτελεί κατασκευαστικό αρµό για την επόµενη στρώση, πρέπει 
να µην είναι µεγαλύτερη από την ονοµαστική κάθιση που προβλέπεται στη Μελέτη Σύνθεσης 
χωρίς την πρόσθετη κάθιση (των ανοχών). 


- Η άνω στρώση σκυροδέµατος συµπυκνώνεται µε δονητές που εισάγονται κατακόρυφα σε κοντι-
νές µεταξύ τους θέσεις, αποµακρύνονται αργά και παραµένουν σε κάθε θέση µόνο τόσο χρονικό 
διάστηµα όσο απαιτείται για την σωστή συµπύκνωση του σκυροδέµατος. ∆εν πρέπει να εµφα-
νιστεί υπερβολική ποσότητα κονιάµατος στην επιφάνεια, αλλά ούτε να παραµείνουν οι µεγαλύ-
τερες διαβαθµίσεις των χονδρόκοκκων αδρανών ορατές σαν ανωµαλίες στην άνω επιφάνεια. Η 
επιφάνεια του σκυροδέµατος που είναι κοντά στην εσωτερική πλευρά των ξυλοτύπων ή σε 
στρώµα ενέµατος, πρέπει να διαµορφώνεται ελαφρά µε κατάλληλο εργαλείο ώστε, όταν αφαι-
ρεθεί ο ξυλότυπος η ακµή της να ανταποκρίνεται στην επιθυµητή ευθεία και υψοµετρική θέση. Η 
επιφάνεια του σκληρυµένου σκυροδέµατος είναι δυνατόν να παρουσιάζει πολυάριθµες ανωµα-
λίες µε πλάτος όχι µικρότερο από 5 mm και όχι µεγαλύτερο από 30 mm. 


- Στην θέση του αρµού πρέπει, αφού ξαναστερεωθεί επαρκώς ο ξυλότυπος, να διαστρωθεί νέο 
σκυρόδεµα. Η ρίψη σκυροδέµατος από ύψος µεγαλύτερο των 0,50 m δεν επιτρέπεται. 


- Στην συνέχεια το σκυρόδεµα συµπυκνώνεται µε δονητή που εισάγεται σε κοντινές µεταξύ τους 
θέσεις χωρίς να ακουµπά µε το υποκείµενο σκληρυµένο σκυρόδεµα. 


ζ. Κατακόρυφοι κατασκευαστικοί αρµοί διαµορφώνονται στις θέσεις που προβλέπουν τα εγκεκριµένα 
σχέδια και περιλαµβάνουν τα τυχόν διατµητικά κλειδιά σύµφωνα µε τα σχέδια. 


- Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατόν να σκυροδετηθεί ολόκληρη χωρίς διακοπή µία ορι-
ζόντια στρώση, ολοκληρώνεται µε σκυροδέτηση σε κατακόρυφο µέτωπο (at a vertical bulkhead) 
έτσι ώστε, όταν επαναληφθεί η εργασία, όλες οι υπερκείµενες επιφάνειες σκυροδέµατος να είναι 
οριζόντιες. 


- Αν η σκυροδέτηση µεταξύ δύο προκαθορισµένων κατασκευαστικών αρµών διακοπεί, χωρίς αυ-
τό να προβλέπεται, το εκτεθειµένο µέτωπο καλύπτεται µε µία στρώση τσιµεντοκονίας, έτσι ώστε 
να δηµιουργεί καθαρή οριζόντια γραµµή στην επιφάνεια του σκυροδέµατος. Όταν η σκυροδέτη-
ση επαναληφθεί, η στρώση τσιµεντοκονίας αποµακρύνεται (µε συρµατόβουρτσα, αµµοβολή 
κτλ). 


- Σε κατασκευαστικούς αρµούς κεκλιµένων επιφανειών αποφεύγεται η δηµιουργία σφηνοειδών 
απολήξεων (feather edges). Στις θέσεις αυτές χρησιµοποιούνται κατάλληλα διαµορφωµένοι ξυ-
λότυποι (block out forms), ώστε αποδίδεται ελάχιστο πάχος νέου σκυροδέµατος 0,15 m. 


341.3.2 Προκατασκευασµένα στοιχεία  


                341.3.2.1  Παραλαβή  


Ανεξάρτητα από το αν τα προκατασκευασµένα στοιχεία κατασκευάζονται από τον ίδιο τον Ανάδοχο ή από 
ειδικό υπεργολάβο / εργοστάσιο για λογαριασµό του, θα συνοδεύονται από δελτίο αποστολής, το οποίο 
πιστοποιεί ότι η κατασκευή έχει γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες της παραγγελίας και περιέχει τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 


• Ηµεροµηνίες κατασκευής και αποστολής 


• Σηµάνσεις χαρακτηρισµού για κάθε στοιχείο που περιλαµβάνεται στην παραγγελία. 


                341.3.2.2  Κατασκευή 


α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να πληροφορεί την Υπηρεσία έγκαιρα για την ηµεροµηνία έναρξης της κα-
τασκευής και της έγχυσης για κάθε τύπο µέλους και να παραδίδει σε αυτήν άµεσα τα αποτελέσµατα 
των δοκιµίων ηλικίας 3, 7 και 28 ηµερών. 


β. Για όλα τα προεντεταµένα µέλη ο Ανάδοχος στέλνει στην Υπηρεσία εντός 7 ηµερών µετά την προέ-
νταση, ένα πιστοποιητικό που αναφέρει τη δύναµη και την επιµήκυνση των τενόντων µετά την αγκύ-
ρωσή τους, την αντοχή και την ηλικία των δοκιµίων σύµφωνα µε το άρθρο «Προεντεταµένα Σκυροδέ-
µατα» και την ελάχιστη ηλικία του σκυροδέµατος την ώρα που εφαρµόστηκε η προένταση στο µέλος. 







 


 


γ. Το µήκος, οι διαστάσεις της διατοµής και η ευθύτητα όλων των προεντεταµένων µελών από προκα-
τασκευασµένο σκυρόδεµα θα µετρώνται σε 28±2 µέρες µετά τη χύτευση (σκυροδέτηση). Εκτός αν ο-
ρίζεται διαφορετικά οι επιτρεπόµενες ανοχές θα είναι οι ακόλουθες: 


Πίνακας 341.3-1 Ανοχές µηκών  


# Μήκος (m) Απόκλιση (mm) 


1 2 3 


1 Ως 3 ± 3 


2 3-5 ± 5 


3 4,5-6 ± 8 


4 Πρόσθετο για κάθε επιπλέον 6 m ± 3 


Πίνακας 341.3-2 Ανοχές διατοµών  


# ∆ιατοµή (κάθε διεύθυνση, mm) Απόκλιση (mm) 


1 2 3 


1 Ως 500 ± 2 


2 500-750 ± 3 


3 Πρόσθετο για κάθε επιπλέον 250 mm ± 2 


Πίνακας 341.3-3 Αποκλίσεις από την ευθεία  


# Μήκος (m) Βέλος (mm) 


1 2 3 


1 Ως 3 ± 3 


2 3-6 ± 5 


3 6-12 ± 8 


4 Πρόσθετο για κάθε επιπλέον 6 m ± 3 


δ. Όταν η Υπηρεσία απαιτεί την εκτέλεση δοκιµών, δεν θα στέλνονται τα σχετικά προκατασκευασµένα 
στοιχεία στο εργοτάξιο, µέχρι την ικανοποιητική ολοκλήρωση των δοκιµών. 


ε. Όλα τα προκατασκευασµένα στοιχεία σηµειώνονται µε ανεξίτηλο χρώµα για να φαίνεται η ένδειξη του 
µέλους όπως περιγράφεται στα εγκεκριµένα σχέδια εφαρµογής, η γραµµή παραγωγής στην οποία 
κατασκευάστηκαν, η ηµεροµηνία χύτευσης και εάν είναι συµµετρικής διατοµής, ο σωστός τους προ-
σανατολισµός στο Έργο. Οι ενδείξεις δεν πρέπει να είναι εµφανείς όταν το µέλος βρίσκεται στην µό-
νιµη θέση του. 


στ. Κάθε προκατασκευασµένο στοιχείο σκυροδετείται σε µία ολοκληρωµένη φάση. Το σκυρόδεµα θα 
δονείται και οι άνω επιφάνειες θα οµαλοποιούνται µε ειδικό πήχη ή πλάκα διάστρωσης σκυροδέµα-
τος, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η επιφάνεια ολοκληρώνεται κανονικά. Οι όψεις των προκατασκευα-
σµένων στοιχείων που συνδέονται κατόπιν µε άλλες προκατασκευασµένες µονάδες ή που έρχονται 
σε επαφή µε επί τόπου σκυρόδεµα, υποβάλλονται σε περαιτέρω προετοιµασία σύµφωνα µε τους ι-
σχύοντες κανονισµούς και την διεθνή πρακτική ανάλογα µε την τεχνολογία που έχει προτείνει ο Ανά-
δοχος και χωρίς τούτο να αντίκειται στους συµβατικούς όρους. 


ζ. Οι προτάσεις του Αναδόχου για ανύψωση, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση, αποθήκευση και τοπο-
θέτηση των προκατασκευασµένων στοιχείων υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία. Οι µονά-
δες ανυψώνονται σε όρθια θέση, µε θέσεις ανάρτησης που υποδεικνύονται από τα εγκεκριµένα σχέ-
δια εφαρµογής ή / και από την Υπηρεσία, µεταφέρονται και τοποθετούνται στη θέση τους µε προσο-
χή χωρίς προσκρούσεις. 


η. Τα προκατασκευασµένα στοιχεία δεν ανυψώνονται από τις θέσεις χύτευσης τους µέχρι να αποκτήσει 
το σκυρόδεµα την απαιτούµενη οριακή αντοχή σε θλίψη (όχι µικρότερη από το διπλάσιο των τάσεων 
που παρουσιάζεται κατά την ανύψωση και αποθήκευση). Αν κριθεί αναγκαίο κατασκευάζονται πρό-
σθετα δοκίµια σκυροδέµατος και υποβάλλονται σε δοκιµές πριν από την ανύψωση των µονάδων. 


θ. Τα αποθηκευµένα προκατασκευασµένα στοιχεία στηρίζονται σε τέτοιες θέσεις έδρασης, ώστε να ε-
ξασφαλίζεται ότι οι τάσεις που εµφανίζονται είναι πάντα µικρότερες από τις επιτρεπόµενες τάσεις 
σχεδιασµού. Η αποθήκευση γίνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε τα προκατασκευασµένα στοιχεία να 
χρησιµοποιούνται κατά ηλικία. Η συσσώρευση εγκλωβισµένου νερού και επιβλαβών σωµάτων στα 
προκατασκευασµένα στοιχεία πρέπει να αποφεύγεται, ενώ πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την α-
ποφυγή της σκουριάς και της εξάνθησης του σκυροδέµατος. 


ι. Τα προκατασκευασµένα στοιχεία δεν αποµακρύνονται από τον τόπο της κατασκευής τους µέχρι να 
περάσουν 21 ηµέρες από την ηµέρα σκυροδέτησης τους και µέχρι να αποκτήσει το σκυρόδεµα µια 
ελάχιστη αντοχή ίση µε το 95% της απαιτούµενης αντοχής των 28 ηµερών. Τα προκατασκευασµένα 







 


 


στοιχεία δεν χρησιµοποιούνται στο έργο µέχρι τον έλεγχο των αποτελεσµάτων των δοκιµίων των 28 
ηµερών και την επιθεώρηση τους από την Υπηρεσία. 


ια. Τα προκατασκευασµένα στοιχεία δεν πρέπει να µετακινούνται πλευρικά πριν και κατά την διάρκεια 
της τοποθέτησης του επί τόπου σκυροδέµατος. 


341.3.3 Τσιµέντο 


                 341.3.3.1  Μεταφορά και Παραλαβή 


α. Το τσιµέντο παραδίδεται στο εργοτάξιο σε σάκους ή χύδην. Στην περίπτωση που το τσιµέντο παρα-
δίδεται σε σάκους, αυτοί πρέπει να είναι χάρτινοι, ανθεκτικοί, καλής κατασκευής, σφραγισµένοι στο 
εργοστάσιο και σε καλή κατάσταση (δεν θα είναι σχισµένοι και δεν θα φέρουν φθορές. Το περιεχόµε-
νο υλικό όλων των σάκων θα είναι το ίδιο και θα ζυγίζει 50 kg. Το τσιµέντο µπορεί να παραδοθεί χύ-
δην, αρκεί ο Ανάδοχος να εξασφαλίσει επαρκή µεταφορικά µέσα και - αν προβλέπονται από τα Συµ-
βατικά Τεύχη - συσκευές ζύγισης και όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, που εξασφαλίζουν την κα-
λή κατάσταση του υλικού και που επιτρέπουν την ακριβή ζύγιση των προσκοµιζόµενων φορτίων κατά 
τη χρονική στιγµή της παραλαβής και αποθήκευσης τους από τον Ανάδοχο µέχρι τη χρήση τους. 


β. Όλες οι αποστολές τσιµέντου συνοδεύονται από τα παρακάτω δελτία αποστολής: 


- βεβαίωση ότι το υλικό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των υπόψη προδιαγραφών 


- τύπο του τσιµέντου 


- τόπο και ηµεροµηνία παραγωγής  


- ηµεροµηνία αποστολής και ποσότητα. 


γ. Η µεταφορά τσιµέντου χύδην, θα γίνεται µε ειδικά σιλοφόρα οχήµατα που διαθέτουν καθαρούς και 
υδατοστεγείς χώρους, σφραγισµένους και σωστά σχεδιασµένους, ώστε να παρέχουν πλήρη προ-
στασία του τσιµέντου από την υγρασία. 


δ. Κατά την µεταφορά του τσιµέντου σε σάκους, πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής προστασία του από 
την υγρασία. Αν κατά την µεταφορά, διακίνηση ή αποθήκευση, το τσιµέντο υποστεί ζηµιά, αποµα-
κρύνεται αµέσως από το Εργοτάξιο µε έξοδα του Αναδόχου. 


ε. Ο τρόπος µεταφοράς και διακίνησης του τσιµέντου πρέπει να είναι εγκεκριµένος από την Υπηρεσία.  


                 341.3.3.2  Αποθήκευση 


Αµέσως µετά την παραλαβή του στο εργοτάξιο, το τσιµέντο αποθηκεύεται σε στεγανό χώρο, επαρκώς αερι-


ζόµενο και εντελώς προστατευµένο από τις καιρικές συνθήκες.  


α. Το χύδην τσιµέντο θα φυλάσσεται σε υδατοστεγανά σιλό, που θα αδειάζονται και θα καθαρίζονται σε 
κανονικά χρονικά διαστήµατα, όχι µεγαλύτερα των 4 µηνών, ή όπως αλλιώς καθοριστεί από την Υ-
πηρεσία. 


β. Τσιµέντο που προσκοµίζεται σε σάκους φυλάσσεται σε κλειστές αποθήκες. Το δάπεδο των αποθη-
κών θα φέρει ξύλινη εσχάρα υπερυψωµένη κατά 50 cm πάνω από το έδαφος και σκεπασµένη µε υ-
δατοστεγή µεµβράνη. Η αποθήκευση τσιµέντου σε σάκους απευθείας επί του εδάφους δεν επιτρέπε-
ται. Εφόσον απαιτείται, το τσιµέντο καλύπτεται µε µουσαµάδες ή άλλα αδιάβροχα καλύµµατα. Η θέση 
αποθήκευσης θα είναι υπερυψωµένη και θα προσφέρεται για ευχερή αποστράγγιση. Τσιµέντο δια-
φορετικού τύπου θα αποθηκεύεται σε χωριστά τµήµατα της αποθήκης, ή σε διαφορετικά σιλό. Όλες 
οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης θα είναι εύκολα προσπελάσιµες για επιθεώρηση και αναγνώριση και 
πρέπει να είναι εγκεκριµένες από την Υπηρεσία. Οι χώροι αποθήκευσης θα βρίσκονται στο χώρο του 
Έργου ή στο σηµείο παράδοσης και θα έχουν επαρκή αποθηκευτική ικανότητα τσιµέντου, ώστε να 
καθίσταται δυνατή η συνέχιση των έργων χωρίς διακοπή ή καθυστέρηση.  


γ. Για να αποφεύγεται υπερβολική παλαίωση του τσιµέντου σε σάκους, µετά την παράδοση ο Ανάδο-
χος χρησιµοποιεί το τσιµέντο κατά χρονολογική σειρά παράδοσης. Κάθε φορτίο τσιµέντου σε σάκους 
θα αποθηκεύεται, ούτως ώστε να διακρίνεται εύκολα από τα άλλα φορτία. Για µικρές περιόδους απο-
θήκευσης, όχι µεγαλύτερες των 30 ηµερών το τσιµέντο σε σάκους δεν θα στοιβάζεται σε στοίβες ύ-
ψους µεγαλύτερου των 15 σάκων και σε για µεγαλύτερες περιόδους σε στοίβες ύψους όχι πάνω από 
7 σάκους. 


δ. Τσιµέντο αποθηκευµένο στο Εργοτάξιο για περίοδο µεγαλύτερη των 40 ηµερών ή τσιµέντο αµφίβο-
λης ποιότητας, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο αφού έχει ελεγχθεί από την Υπηρεσία και τα αποτε-
λέσµατα των δοκιµών είναι ικανοποιητικά. Το τσιµέντο δεν πρέπει να περιέχει σβώλους και να έχει 
υποστεί οποιαδήποτε ζηµιά πριν χρησιµοποιηθεί στο σκυρόδεµα. 


ε. Αν το τσιµέντο παραδίδεται σε χάρτινους σάκους, οι κενοί σάκοι θα καίγονται. Τσιµέντο κατεστραµµέ-
νο ή χυµένο στο έδαφος, λόγω απροσεξίας κατά την εκφόρτωση, αποθήκευση και διακίνηση, καθώς 
και τσιµέντο αχρηστευµένο λόγω ενυδατώσεως απορρίπτεται και αποµακρύνεται αµέσως από το ερ-
γοτάξιο. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο. 







 


 


στ. Τσιµέντο ηλικίας µικρότερης των 15 ηµερών από την παρασκευή του δεν θα χρησιµοποιείται στην 
κατασκευή. 


341.3.4 Ξυλότυποι και Ικριώµατα 


                341.3.4.1  Γενικές ∆ιατάξεις 


α. Εφόσον απαιτείται, υποβάλλεται από τον Ανάδοχο (εφόσον δεν περιλαµβάνεται στην µελέτη) ειδική 
µελέτη των ικριωµάτων και ξυλοτύπων, των ξυλοτύπων των φορέων για την δόµηση εν προβόλω, 
των ολισθαινόντων φορέα σκυροδέτησης επί τόπου (χωρίς χρήση ικριωµάτων). 


β. Τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι κατασκευάζονται, έτσι ώστε να αντέχουν ασφαλώς στις επιβαλλόµενες 
δράσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Οι επιβαλλόµενες δράσεις προέρχονται κυρίως από την 
κυκλοφορία του προσωπικού, από τη στερέωση των οπλισµών, από τη διάστρωση και συµπύκνωση 
του σκυροδέµατος (ειδικά από την οριζόντια συνιστώσα της ώθησης του νωπού σκυροδέµατος), από 
το βάρος των εδραζόµενων επ’ αυτών κατασκευών, από τη µεταβίβαση φορτίων κατά την προέντα-
ση, από την ανεµοπίεση, τις θερµοκρασιακές µεταβολές και τις καθιζήσεις. Η εκλογή του ικριώµατος 
και των ξυλοτύπων έχει µεγάλη σηµασία, καθ΄ ότι τα περισσότερα προβλήµατα της τελικής κατα-
σκευής οφείλονται σε ανεπάρκεια των ικριωµάτων και των ξυλοτύπων. Σε κάθε περίπτωση η κατα-
σκευή των τύπων και των ικριωµάτων να συµφωνεί µε τους αντιστοίχους κανονισµούς και τις σχετι-
κές διατάξεις, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του έργου και του εργατοτεχνικού προσωπικού. 


γ. Η αντοχή και ευστάθεια των ικριωµάτων αιτιολογούνται µε βάση τις µεθόδους υπολογισµού των χρη-
σιµοποιούµενων υλικών. Για τη µελέτη και κατασκευή των ικριωµάτων ισχύει η παράγραφος 3.3 του 
DΙΝ 1045 και το DΙΝ 4420. Είναι δυνατή η χρήση άλλων συναφών κανονισµών µετά την έγκριση της 
Υπηρεσίας. 


δ. Οι παραµορφώσεις των ικριωµάτων και ξυλοτύπων πρέπει ακολουθούν τις ανοχές κατασκευής και 
να µην επηρεάζουν δυσµενώς τη συµπεριφορά του έργου. Η υπερύψωση, αν απαιτείται, θα δίδεται 
από την µελέτη εκτός αν προδιαγράφεται αλλιώς. 


ε. Η διαµόρφωση των ικριωµάτων και ξυλοτύπων είναι δυνατόν να γίνει στην περίπτωση απλών κατα-
σκευών και µε την εφαρµογή αναγνωρισµένων και αποδεκτών εµπειρικών κανόνων, πάντοτε όµως 
από κατάλληλα εξειδικευµένο προσωπικό και µετά την έγκριση της Υπηρεσίας. Οι εµπειρικοί κανόνες 
αναφέρονται κυρίως στα ακόλουθα σηµεία: 


- σωστή στήριξη σε κατάλληλο έδαφος 


- συνδέσεις που να µεταβιβάζουν ασφαλώς τις δυνάµεις των θλιβοµένων στοιχείων 


- κατάλληλη διάταξη αντιανεµίων συνδέσµων 


στ. Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητήσει, για οποιοδήποτε τµήµα του έργου, µελέτη ξυλοτύπων και ικριωµά-
των από τον Ανάδοχο, ο οποίος παραµένει σε κάθε περίπτωση ο µόνος υπεύθυνος για τους ξυλοτύ-
πους και τα ικριώµατα.  


ζ. Τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι πρέπει να συµβιβάζονται µε τον προβλεπόµενο τρόπο και την ταχύτη-
τα διάστρωσης (π.χ. προκειµένου για τοιχώµατα και υποστυλώµατα υψηλότερα των 3 m, η ταχύτητα 
διάστρωσης πρέπει να προσαρµόζεται προς την αντοχή του ξυλοτύπου και αντιστρόφως), µε τον 
τρόπο δόνησης (π.χ. σε περίπτωση χρήσης δονητών εφαρµοζοµένων πάνω στον ξυλότυπο για την 
συµπύκνωση του σκυροδέµατος, πρέπει να αποφεύγονται οι µεγάλες απώλειες ενέργειας στις στηρί-
ξεις (ελαστική στήριξη ξυλοτύπων)), µε τις απαιτήσεις λόγω προέντασης (η προένταση προκαλεί πα-
ραµορφώσεις και µεταβίβαση φορτίων) και µε τη συντήρηση και την τυχόν προβλεποµένη θερµική 
επεξεργασία του σκυροδέµατος. 


η. Η  µελέτη  των  ξυλοτύπων συντάσσεται  από διπλωµατούχο  Πολιτικό  Μηχανικό.   Στην περίπτωση 
που δεν περιλαµβάνεται µελέτη ξυλοτύπων στη µελέτη του έργου, τη µελέτη αυτή συντάσσει υπεύθυ-
νος Πολιτικός Μηχανικός του Αναδόχου. Στη µελέτη αυτή θα λαµβάνονται υπόψη και οι τυχόν υπάρ-
χοντες κανονισµοί ασφάλειας των εργαζοµένων στις κατασκευές. 


θ. Ειδικές µέθοδοι σκυροδέτησης και ειδικά σκυροδέµατα είναι δυνατόν να δηµιουργήσουν απαιτήσεις 
για τον ξυλότυπο. Ειδικές µέθοδοι σκυροδέτησης είναι: 


- εκτοξευόµενο σκυρόδεµα 


- σκυροδέτηση µε ενέσεις 


- σκυροδέτηση µέσα σε νερό 


ι. Μερικά σκυροδέµατα (αντλούµενα σκυροδέµατα µε επιβραδυντικά πήξης η ρευστοποιητικά) προκα-
λούν µεγαλύτερες ωθήσεις από τα συνηθισµένα σκυροδέµατα, και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στη 
µελέτη και κατασκευή των ξυλοτύπων. 


ια. Οι ξυλότυποι κατασκευάζονται έτσι ώστε να αντέχουν την πίεση που προκαλείται από τη διάστρωση 
και δόνηση του σκυροδέµατος και πρέπει να συγκρατούνται στέρεα στη σωστή τους θέση. Οι ξυλό-







 


 


τυποι θα είναι επαρκώς στεγανοί, έτσι ώστε να εµποδίζουν τη διαρροή κονιάµατος από το σκυρόδε-
µα. 


ιβ. Οι διατάξεις για την συγκράτηση των ξυλοτύπων που διασχίζουν το σκυρόδεµα, δεν πρέπει να το 
επηρεάζουν. Τα στηρίγµατα των οπλισµών (αποστάτες) που ενσωµατώνονται στην κατασκευή δεν 
πρέπει να επηρεάζουν ούτε την αντοχή σε διάρκεια ούτε την εµφάνιση κηλίδων (π.χ. ίχνη σκουριάς ή 
διείσδυση νερού). 


ιγ. Τέλος ο ξυλότυπος πρέπει να είναι µελετηµένος κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να αποξηλώνεται χωρίς να 
προκαλούνται ζηµιές στο σκυρόδεµα. Επίσης πρέπει να ελαχιστοποιείται η απώλεια υλικού κατά την 
σκυροδέτηση. Η στεγανότητα των αρµών εξασφαλίζεται µε την σωστή απευθείας επαφή των άκρων 
των στοιχείων του ξυλοτύπου, τα οποία έχουν διαµορφωθεί ειδικά. Σε ειδικές περιπτώσεις απαιτού-
νται αρµοκάλυπτρα. 


                341.3.4.2  Ικριώµατα 


α. Τα ικριώµατα φέρουν οριζοντίους και χιαστί συνδέσµους προς δύο διευθύνσεις για την παραλαβή 
των οριζοντίων δυνάµεων. Οι στύλοι των ικριωµάτων σε κοινά οικοδοµικά έργα έχουν ελαχίστη 
πλευρά διατοµής 7 cm. Κατά την κατασκευή τους επιτρέπεται η χρήση υποστυλωµάτων αποτελου-
µένων από δύο κατ' επέκταση συνδεόµενα τεµάχια. 


β. Στην περίπτωση υποστήριξης ικριωµάτων σε στάθµη διαφορετική από των θεµελίων, αυτή θα γίνεται 
µε χρήση πασσάλων ή µε άλλη µέθοδο ικανή να παραλάβει τα προβλεπόµενα φορτία και εγκεκριµέ-
νη από την Υπηρεσία,. 


γ. Στη µελέτη των ικριωµάτων υποβάλλονται σχετικές λεπτοµέρειες µαζί µε τους στατικούς υπολογι-
σµούς υπογραµµένες από µελετητή διπλωµατούχο Μηχανικό. 


                341.3.4.3  Ξυλότυποι Εµφανούς Σκυροδέµατος 


Οι ξυλότυποι αυτοί αναφέρονται σε τύπους σκυροδέµατος µε τελείωµα επιφάνειας υψηλής ποιότητας (τύ-
που Β, Γ, ∆ ή Ε) και κατασκευάζονται έτσι, ώστε να διαµορφώνεται οµοιόµορφη και σταθερής εµφάνισης 
επιφάνεια σκυροδέµατος. ∆εν επιτρέπονται µεταλλικά µπαλώµατα στους ξυλοτύπους αυτών των επιφα-
νειών. Το πέτσωµα ή η επένδυση των ξυλοτύπων τοποθετείται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε όλα τα οριζόντια 
ίχνη του ξυλοτύπου να είναι συνεχή σε όλη την επιφάνεια. Για τη συµπλήρωση κάθε στοιχείου του φέροντος 
οργανισµού χρησιµοποιείται το ίδιο υλικό, ή υλικά που δηµιουργούν όµοια υφή και χρωµατική απόχρωση 
της επιφάνειας του σκυροδέµατος.  


                341.3.4.4  Θυσιαζόµενοι Ξυλότυποι 


α. Σε κενά όπου δεν είναι δυνατή η χρήση αφαιρουµένων ξυλοτύπων, επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται 
θυσιαζόµενοι ξυλότυποι (που δεν ανακτώνται). Αποτελούνται από υλικά ικανής αντοχής και στερεό-
τητας, ώστε να διατηρούν το σχήµα τους χωρίς υπερβολικές αποκλίσεις κατά τη διάστρωση και τη 
σκλήρυνση του σκυροδέµατος και να µην έχουν επιβλαβή επίδραση στο σκυρόδεµα αµέσως, ή και 
καθ' όλη τη ζωή της κατασκευής. Τούτο ισχύει και για τα στοιχεία των µονίµων ξυλοτύπων. Τέτοια εί-
δη µονίµων ξυλοτύπων αποτελούνται από πλαστικό ενισχυµένο µε ίνες ύαλου, από σκυρόδεµα ενι-
σχυµένο µε ίνες ύαλου ή και άλλα υλικά εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. 


β. Πρέπει να ελέγχεται η αντοχή του θυσιαζόµενου ξυλοτύπου σε διάρκεια, αν αυτός αποτελεί λειτουργι-
κό στοιχείο. Αν αποτελεί µη λειτουργικό στοιχείο πρέπει να ελέγχεται το ότι τουλάχιστον δεν είναι επι-
βλαβές. Οι εσωτερικές κοιλότητες (π.χ. διάκενα για την µείωση του βάρους µιας πλάκας) είναι δυνα-
τόν να διαµορφώνονται µε µόνιµα στοιχεία ή σώµατα πλήρωσης, τα οποία δεν πρέπει να επηρεά-
ζουν την συµπεριφορά του φορέα. 


                341.3.4.5  Τοιχώµατα Ξυλοτύπων 


α. Κατασκευάζονται από καλά συναρµολογηµένα, αρκετά άκαµπτα φύλλα, µε σφικτούς αρµούς, ώστε 
να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παραµορφώσεις και η διαρροή της τσιµεντοκονίας. Στα εµφανή σκυ-
ροδέµατα, οι εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να είναι απαλλαγµένες από τα ίχνη των αρµών. 


β. Οι συναρµογές µεταξύ των φύλλων θα είναι τέλειες, ώστε να αποφεύγεται διαφοροποίηση στις πα-
ραµορφώσεις και διαρροή τσιµεντοκονίας κατά µήκος του αρµού. 


γ. Οι τυχόν κυµατώσεις στην επιφάνεια του σκυροδέµατος από αποκλίσεις των ξυλοτύπων δεν θα υ-
περβαίνουν τα 3 mm ή το 1/270 της αξονικής απόστασης µεταξύ ήλων, συνδέσµων, ή άλλων υπο-
στηριγµάτων. 


                341.3.4.6  Εξαρτήµατα  


α. Σύνδεσµοι ξυλοτύπων 


- Θα µπορούν να αφαιρεθούν µέχρι βάθους τουλάχιστον 40 mm από την επιφάνεια του σκυροδέ-
µατος. Το αφαιρούµενο τµήµα του συνδέσµου αποτελείται είτε από πλαστικό κώνο, είτε από άλ-
λο υλικό µε κωνική επιφάνεια και θα αφήνει καθαρή, καλοσχηµατισµένη, χωρίς σπασµένες αιχ-
µές, οπή µέσα στο σκυρόδεµα,. 







 


 


- Τα µεγέθη και οι αποστάσεις µεταξύ των συνδέσµων καθορίζονται έτσι,  ώστε να εξασφαλίζεται 
η παραλαβή των προβλεποµένων πιέσεων κατά την τοποθέτηση του σκυροδέµατος και από τις 
εργασίες δόνησης. 


- ∆εν επιτρέπεται η χρήση συνδέσµων από σύρµατα, ή η χρήση συνδέσµων που θραύονται κατά 
την αφαίρεση τους. 


- Η διάταξη των συνδέσµων θα είναι οµοιόµορφη και συµµετρική.  


β. Κεφαλές σφραγίσµατος συνδέσµων 


Τα εκτεθειµένα άκρα των συνδέσµων σε εσοχή µέσα στις οπές των ξυλοτύπων σφραγίζονται µε 
πλαστικές κεφαλές ή πώµατα από συγκολληµένη τσιµεντοκονία. Η κεφαλή ή το πώµα βρίσκεται σε 
εσοχή από την περιβάλλουσα επιφάνεια του σκυροδέµατος τουλάχιστον κατά 6 mm. Η χρήση εκτε-
θειµένων οπών συνδέσµων και άλλες λεπτοµέρειες (θέση κτλ), εφόσον προβλέπονται από τα εγκε-
κριµένα σχέδια καθορίζονται κατά περίπτωση στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά 
Συµβατικά τεύχη. Όταν δεν προδιαγράφεται η διαµόρφωση εκτεθειµένων κεφαλών συνδέσµων, αυτές 
θα σφραγίζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρούσα προδιαγραφή. 


γ. Φιλέτα γωνιών ή αυλακών (σκοτιών) 


Χρησιµοποιούνται πλαστικά ή ξύλινα φιλέτα (για τις λοξοτµήσεις γωνιών ή και την κατασκευή σκο-
τιών) στα µέγιστα δυνατά µήκη και µε διατοµές σύµφωνες µε τις ενδείξεις των σχεδίων λεπτοµερειών 
ή / και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 


                341.3.4.7  Κατασκευή και Τοποθέτηση  


α. Πριν την τοποθέτηση των ξυλοτύπων διεξάγεται έλεγχος στις χαράξεις και στα υψόµετρα (στάθµες), 
ώστε να εξασφαλίζεται η συµφωνία των διαστάσεων µε τα σχέδια. 


β. Οι ξυλότυποι κατασκευάζονται και τοποθετούνται σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών, ώστε το τελι-
κό σκυρόδεµα να συµφωνεί µε τις ενδείξεις των σχεδίων ως προς το σχήµα, τις διαστάσεις, τις θέσεις 
και τα υψόµετρα µέσα στα όρια των επιτρεπόµενων αποκλίσεων. 


γ. Οι αρµοί των ξυλοτύπων ευθυγραµµίζονται και στεγανοποιούνται. Ο αριθµός των αρµών διατηρείται 
στο ελάχιστο δυνατόν. 


δ. Οι ξυλότυποι προσαρµόζονται όσο δυνατόν τελειότερα στις υπάρχουσες επιφάνειες σκυροδέµατος. Η 
επαφή πρέπει να είναι εντελώς στεγανή. 


ε. Εγκοπές, ανοίγµατα, υποδοχές κτλ κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις ενδείξεις των σχεδίων, ανεξάρ-
τητα από την τυχόν φθορά που θα προκαλούν στους ξυλοτύπους και στα ικριώµατα χωρίς πρόσθετη 
αµοιβή, γιατί οι φθορές κάθε είδους περιλαµβάνονται ανηγµένα στις τιµές προσφοράς του Αναδόχου. 


στ. Στις γωνίες τοποθετούνται φιλέτα για λοξοτµήσεις σύµφωνα µε τα σχέδια ή και τις εντολές της Υπη-
ρεσίας για όλες τις περιπτώσεις εµφανούς σκυροδέµατος, χωρίς να προβλέπεται ιδιαίτερη αµοιβή. 


ζ. Έλεγχοι διαρροής τσιµεντοκονίας γίνονται σε όλους τους οριζόντιους αρµούς. 


η. Οι σύνδεσµοι ξυλοτύπων τοποθετούνται αποκλειστικά στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια λεπτο-
µερειών. Στις περιπτώσεις µη ύπαρξης τέτοιων σχεδίων, η τοποθέτηση των συνδέσµων ξυλοτύπων 
γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του υπευθύνου Πολιτικού Μηχανικού του Αναδόχου. 


θ. Οι ξυλότυποι και τα ικριώµατα ελέγχονται τακτικά κατά τη διάρκεια των σκυροδετήσεων, οι οποίες 
διακόπτονται στην περίπτωση που, εµφανισθούν σηµεία παραµόρφωσης σε αυτούς. Στα σηµεία αυ-
τά εκτελούνται επανορθωτικές εργασίες σύµφωνα µε τη σχετική πρόταση του Αναδόχου και την έ-
γκριση της Υπηρεσίας. 


ι. Οι ξυλότυποι επαναχρησιµοποιούνται µόνο µετά από επιθεώρηση και έγκριση της Υπηρεσίας. 


ια. Οι στηρίξεις στο έδαφος, τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι κατασκευάζονται από ειδικευµένο προσωπικό 
και σύµφωνα µε τα σχέδια και τις προδιαγραφές. ∆ίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη διαµόρφωση των 
συνδέσµων, ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε φάση της κατασκευής η στατική ισορροπία, η σωστή µε-
ταβίβαση των δυνάµεων και η αντοχή σε λυγισµό, ανατροπή και πλευρική ευστάθεια. 


ιβ. Οι εσωτερικές παρειές των ξυλοτύπων καθαρίζονται επιµελώς πριν τη σκυροδέτηση. Πρέπει να προ-
βλέπονται οπές καθαρισµού κυρίως στο πόδι των υποστυλωµάτων και τοιχωµάτων, στις γενέσεις 
των προβόλων και στον πυθµένα των ξυλοτύπων δοκών µεγάλου ύψους. 


ιγ. Λίγο πριν από τη σκυροδέτηση, οι ξυλότυποι επαλείφονται µε κατάλληλο υλικό αποκόλλησης των 
ξυλοτύπων, εγκεκριµένο από την Υπηρεσία. Το υλικό τοποθετείται σε συνεχείς οµοιόµορφες στρώ-
σεις. Το σκυρόδεµα πρέπει να  διαστρώνεται σε όσο το δυνατό µικρότερο χρονικό διάστηµα από την 
εφαρµογή του υλικού και όσο αυτό διατηρεί την αποτελεσµατικότητα του. Στην Υπηρεσία υποβάλλο-
νται οπωσδήποτε οι οδηγίες χρήσης και άλλες λεπτοµέρειες του κατασκευαστή του υλικού. 


ιδ. Η κατασκευή των ξυλοτύπων είναι τέτοια ώστε η αποξήλωση τους να γίνεται χωρίς χτύπηµα των ε-
πιφανειών του σκυροδέµατος µε σφυρί και χωρίς να προκαλούνται άλλες ζηµιές στο σκυρόδεµα. 







 


 


ιε. Η επιφάνεια των ξυλοτύπων θα είναι επίπεδη ή θα έχει την οριζόµενη καµπυλότητα, ώστε µετά την 
αφαίρεση τους να αποδίδονται οι επιφάνειες ακριβώς όπως υποδεικνύει η µελέτη. 


                 341.3.4.8  Ανοχές 


Οι ξυλότυποι κατασκευάζονται κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζουν τις κατασκευές των στοιχείων σκυροδέµα-
τος µε τις ακόλουθες µέγιστες επιτρεπόµενες ανοχές από τις διαστάσεις των σχεδίων: 


α. Θεµελιώσεις: 


- διαστάσεις διατοµών σκυροδέµατος -12 mm  ως +50mm 


- στάθµη κορυφής ±12 mm 


- εκκεντρότητα  ±30 mm 


β. Απόκλιση από τη χάραξη των αξόνων των βάθρων 


- Στη στέψη της θεµελίωσης ±8 mm 


- Στη στέψη του βάθρου ±12 mm 


γ. Απόκλιση από την κατακόρυφο ή από την καθορισµένη κλίση ευθυγραµµιών και επιφανειών των 
τοιχωµάτων βάθρων, του βάθρου µεταξύ στέψης θεµελίωσης και   στέψης βάθρου αποκλειοµένων 
ενδιαµέσων παραµορφώσεων: 1:500 (όχι όµως περισσότερο από 30 mm από τη στέψη των θεµελί-
ων µέχρι τη στέψη) 


δ. Απόκλιση από τα καθορισµένα υψόµετρα (στάθµες) των παραπάνω στοιχείων: 


- Στέψη του βάθρου ±8 mm 


- Στέψη του καταστρώµατος της οδού στις θέσεις των βάθρων ±8 mm 


ε. Απόκλιση από τις καθορισµένες διαστάσεις των διατοµών σκυροδέµατος 


- Πάχη τοιχωµάτων βάθρων -8 mm ως +12 mm 


- Εξωτερικές διαστάσεις βάθρων -12 mm ως +20 mm 


- Πάχη δοκών - 8 mm ως +12 mm 


- Πλάκες καταστρώµατος -3 mm ως + 5 mm 


- Συνολικό ύψος φορέα  - 5 mm έως + 8 mm 


- Συνολικό πλάτος καταστρώµατος ±20 mm 


στ. ∆ιαφορές στα µεγέθη και στις θέσεις ανοιγµάτων στα τοιχώµατα ±12 mm 


ζ. Απόκλιση από την χάραξη των αξόνων των δοκών ή των τοιχωµάτων κιβωτοειδών διατοµών κατα-
στρώµατος : ±20 mm 


η. Απόκλιση από την κατακόρυφο, ή από την καθορισµένη κλίση επιφανειών τοιχωµάτων ή πλευρικών 
απολήξεων του φορέα του καταστρώµατος: 1:300 


θ. Απόκλιση από την ευθεία επίπεδων επιφανειών µετρούµενη µε πήχη µήκους 4.00 m σε κάθε διεύ-
θυνση: 


- Τοιχώµατα  βάθρων, δοκοί, πλάκες και τοιχώµατα φορέων και γενικά  επίπεδες επιφάνειες ±10 
mm 


                341.3.4.9  Ένθετα, Ενσωµατούµενα Στοιχεία, Ανοίγµατα 


α. Κατασκευάζονται ανοίγµατα όπου απαιτούνται για τη διέλευση σωλήνων, αγωγών, περιβληµάτων και 
άλλων στοιχείων µέσα από το σκυρόδεµα, όπως υποδεικνύονται από τη µελέτη και τα σχέδια. 


β. Στοιχεία που πρόκειται να ενσωµατωθούν αµέσως στο σκυρόδεµα, τοποθετούνται µε ακρίβεια και 
στερεώνονται στη θέση τους. 


                341.3.4.10  Συντήρηση και Προετοιµασία Ξυλοτύπων 


α. Ο χειρισµός των ξυλοτύπων γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγονται οι φθορές στις επιφάνει-
ες που έρχονται σε επαφή µε το σκυρόδεµα. 


β. Οι φθορές επισκευάζονται κατάλληλα µετά την έγκριση της Υπηρεσίας και τα υλικά που, κατά τη 
γνώµη της Υπηρεσίας, δεν είναι δυνατόν να αποδώσουν την απαιτουµένη ποιότητα τελικής επιφανεί-
ας, αντικαθίστανται. 


γ. Μετά από κάθε χρήση και µετά τη διάστρωση νέου σκυροδέµατος οι ξυλότυποι καθαρίζονται και ε-
παλείφονται µε κατάλληλο υλικό αποκόλλησης. 


δ. Το υλικό αποκόλλησης δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή µε επιφάνειες σκληρυµένου σκυροδέµατος, 
µε τον οπλισµό ή µε άλλα ενσωµατούµενα στοιχεία. 







 


 


                341.3.4.11 ∆ιατήρηση και Αποξήλωση Ξυλοτύπων 


α. Μετά την παράγραφο 11.9 του ΚΤΣ ’97 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:  


«Η τήρηση των ηµερών που αναφέρονται στον Πίνακα 11.6 του ΚΤΣ ’97 δεν απαλλάσσει τον Ανάδο-
χο από τις ευθύνες για πιθανές βλάβες του σκελετού λόγω καθυστέρησης στην σκλήρυνση του σκυ-
ροδέµατος ή λόγω υπερφόρτωσης της κατασκευής.» 


β. Το χρονικό διάστηµα διατηρήσεως των ξυλοτύπων µετά την αποπεράτωση της διάστρωσης εξαρτά-
ται από την ποιότητα του σκυροδέµατος, από το µέγεθος του έργου και από τις καιρικές συνθήκες 
κατά την περίοδο σκληρύνσεως του. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα τµήµατα του έργου, τα οποία κα-
τά την αποξήλωση των ξυλοτύπων φορτίζονται από πρόσθετα φορτία προερχόµενα από τις στηρίξεις 
των ικριωµάτων των υπερκειµένων κατασκευών επ’ αυτών. ∆εν επιτρέπεται η αφαίρεση ξυλοτύπων 
και ικριωµάτων χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας, σχετικά µε τον χρόνο και την µέθοδο αφαίρεσης. 


γ. Οι πυθµένες των ξυλοτύπων και τα ικριώµατα υποστήριξης στοιχείων προεντεταµένου σκυροδέµατος 
δεν αφαιρούνται πριν από την πλήρη εφαρµογή της προέντασης. 


δ. Οι ξυλότυποι αποξηλώνονται µόνον µετά την ολοκλήρωση της προετοιµασίας για την εφαρµογή της 
µεθόδου προστασίας κατά την σκλήρυνση και την προστασία του σκυροδέµατος. Το λασκάρισµα 
των ξυλοτύπων και ικριωµάτων θα γίνεται σύµφωνα µε τις φάσεις που προβλέπονται στην µελέτη, 
ώστε να αποφεύγονται φορτία κρούσης στο σκυρόδεµα (εφαρµόζονται καθαρά στατικές δυνάµεις) και 
φθορές στην επιφάνεια του. 


ε. Για τις περιπτώσεις κατασκευής από προκατασκευασµένα στοιχεία που συµπληρώνονται µε επιτό-
πιο σκυρόδεµα, των οποίων ή αντοχή εξαρτάται από την αντοχή του επιτόπιου σκυροδέµατος, ισχύ-
ουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο «Προκατασκευασµένα Στοιχεία» του παρόντος Τεύχους. 


στ. Οι ολισθαίνοντες ή αναρριχόµενοι ξυλότυποι, είναι δυνατόν να αποξηλώνονται σε µικρότερο χρονικό 
διάστηµα από αυτά που προδιαγράφονται στον πίνακα 11.6 του ΚΤΣ ’97, σύµφωνα µε ειδική µελέτη 
που υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και εγκρίνεται από την Υπηρεσία. 


ζ. Η αποξήλωση των στύλων των ικριωµάτων γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην προκαλεί υπέρ-
βαση των επιτρεποµένων τάσεων και έτσι ώστε να φορτίζεται βαθµιαία και οµοιόµορφα η φέρουσα 
κατασκευή. 


η. Οι ξυλότυποι των στύλων, βάθρων και τοιχωµάτων αφαιρούνται πριν από τους ξυλοτύπους των δο-
κών και πλακών, που στηρίζονται επ’ αυτών. 


 


 


341.3.4.12  Φόρτιση ∆οµικών Στοιχείων µετά την Αφαίρεση Ξυλοτύπων και Ικριωµάτων 


α. Η χρήση δοµικών στοιχείων, ιδιαίτερα πλακών, κατά τις πρώτες µέρες µετά την κατασκευή ή µετά την 
αποξήλωση των ξυλοτύπων και ικριωµάτων πρέπει να αποφεύγεται, ειδάλλως απαιτείται ιδιαίτερη 
προσοχή. 


β. ∆εν επιτρέπεται η ρίψη, η συσσώρευση και τοποθέτηση σε µεγάλες ποσότητες, πετρών, δοκών, σα-
νίδων κτλ σε οριζόντια στοιχεία (πλάκες κτλ) που κατασκευάσθηκαν πρόσφατα για να µην δηµιουρ-
γείται κίνδυνος αστοχίας τους. 


                341.3.4.13  Ειδικά Υποστυλώµατα ασφαλείας  


α. Μετά την αποξήλωση των ξυλοτύπων και των ικριωµάτων πρέπει να τοποθετούνται ή αν ήδη υπάρ-
χουν να παραµένουν ειδικά υποστυλώµατα ασφαλείας, µε σκοπό την τήρηση των µικρών βελών 
κάµψης από τον ερπυσµό και τη συστολή ξήρανσης. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση των κατα-
σκευών από προκατασκευασµένα στοιχεία. 


β. Τα υποστυλώµατα ασφαλείας πρέπει να παραµένουν όσο δυνατόν περισσότερο, ιδιαίτερα για δοµικά 
στοιχεία, τα οποία αναλαµβάνουν αµέσως µετά την αποξήλωση των ξυλοτύπων µεγάλο µέρος του 
φορτίου που ελήφθη υπόψη στον υπολογισµό, ή για δοµικά στοιχεία από τα οποία αποκολλήθηκαν 
πρόωρα οι ξυλότυποι και τα ικριώµατα. 


γ. Τα υποστυλώµατα ασφαλείας πρέπει να τοποθετούνται στην ίδια θέση (να είναι συνεχή) σε όλο το 
ύψος της κατασκευής. 


δ. Σε πλάκες µε δοκούς και ανοίγµατα µέχρι 8 m περίπου, αρκεί η τοποθέτηση υποστυλωµάτων ασφα-
λείας στο µέσο του ανοίγµατος. Για µεγαλύτερα ανοίγµατα απαιτούνται περισσότερα υποστυλώµατα 
ασφαλείας. Για πλάκες µε άνοιγµα µικρότερο των 5 m συνήθως περιττεύουν τα υποστυλώµατα α-
σφαλείας. 


ε. Υποστυλώµατα ασφάλειας δεν θα µπαίνουν, όταν από την µελέτη προκύπτει ότι δεν χρειάζονται, ή 
όταν αποδεικνύεται από µελέτη, που θα υποβάλει ο Ανάδοχος και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, ότι 
η τοποθέτηση τους µπορεί να τροποποιήσει δυσµενώς το στατικό σύστηµα του έργου. 







 


 


                341.3.4.14  Επιθεώρηση Ξυλοτύπων 


α. Οι ολοκληρωµένοι ξυλότυποι και τα ικριώµατα επιθεωρούνται και ελέγχονται σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις της παραγράφου «Παραλαβή Ξυλοτύπων». 


β. Εξακριβώνεται ότι τα στηρίγµατα, οι σφήνες οι συνδέσεις και τα άλλα εξαρτήµατα είναι τοποθετηµένα 
και στερεωµένα ασφαλώς. 


γ. Μετά την ολοκλήρωση και τον έλεγχο των ξυλοτύπων από τον Ανάδοχο, ενηµερώνεται έγκαιρα η 
Υπηρεσία, για να τους επιθεωρήσει πριν από την διάστρωση του σκυροδέµατος. Η επιθεώρηση της 
Υπηρεσίας αφορά, εκτός από τα αναφερόµενα στην παράγραφο του παρόντος Τεύχους «Προετοι-
µασία πριν τη ∆ιάστρωση» και στα ακόλουθα: 


- κατάλληλη προετοιµασία των επιφανειών του ξυλοτύπου για να ανταποκριθεί, εκτός των άλλων, 
στον προδιαγραφόµενο τύπο επιφανείας του τελειώµατος. 


- απαιτουµένη κάλυψη σιδηρού οπλισµού (αποστάτες) 


- στερέωση των ενσωµατουµένων στοιχείων 


- τοποθέτηση συνδέσµων ξυλοτύπου που διαπερνούν την µάζα του σκυροδέµατος. 


                341.3.4.15  Σχέδια Λεπτοµερειών 


α. Για όλα τα τµήµατα των έργων για τα οποία συντάσσεται µελέτη ξυλοτύπων και ικριωµάτων, συ-
ντάσσονται από τον Ανάδοχο και σχέδια λεπτοµερειών. 


β. Τα σχέδια θα είναι σαφή και θα παρέχουν συµπληρωµατικές πληροφορίες για την ακριβή και σωστή 
συναρµολόγηση των ξυλοτύπων και ικριωµάτων, χωρίς να χρειάζονται προφορικές διευκρινήσεις, οι 
οποίες θα καλύπτουν τα ακόλουθα: 


- µεγέθη, θέσεις και συνδεσµολογία όλων των στοιχείων µεταξύ τους καθώς και µε τα παρακείµε-
να στοιχεία της κατασκευής 


- ποιότητα και κατηγορία των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν  


- τον τρόπο σύνδεσης των στοιχείων 


- ακριβή  περιγραφή  όλων  των  σχετικών  στοιχείων  και  εξαρτηµάτων,   ώστε  να διευκολύνεται 
η σωστή χρήση τους στο εργοτάξιο. 


- Λεπτοµέρειες των απαραιτήτων υποστηριγµάτων µε τις ακόλουθες διευκρινήσεις: 


- υλικά, διαστάσεις και θέσεις των εξωτερικών αντιστηρίξεων, συνδέσµων και λοιπών στοι-
χείων στήριξης, απαραιτήτων για τη διατήρηση κατακόρυφης και πλευρικής σταθερότητας 
και την αντίσταση στις πλευρικές µετατοπίσεις 


- λεπτοµέρειες και µεγέθη στατικών συνδέσµων µεταξύ των στοιχείων 


- υλικά, διαστάσεις και θέσεις των θεµελίων των ικριωµάτων και των φερουσών κατασκευών 


- λεπτοµέρειες   των   ξυλοτύπων    


- η σειρά, η µέθοδος και ο ρυθµός των σκυροδετήσεων ανάλογα µε τη στατική µελέτη των ξυλο-
τύπων 


- ειδικές µέθοδοι κατασκευής, τοποθέτησης και αποξήλωσης 


- επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε τα φορτία, τις ροπές και τα βέλη, ώστε να διευκολύνεται ο έ-
λεγχος και η επαλήθευση των ξυλοτύπων και ικριωµάτων από την Υπηρεσία 


γ. Τα σχέδια λεπτοµερειών θα φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα διπλωµατούχου Πολιτικού Μηχανι-
κού και θα διευκρινίζεται σ' αυτά ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι κανονισµοί. 


δ. Θα αναφέρονται λεπτοµερώς όλα τα στοιχεία, για τα οποία απαιτείται η µελέτη λεπτοµερειών στο 
εργοτάξιο. Οι µελέτες αυτές θα υποβάλλονται έγκαιρα για έγκριση στην Υπηρεσία. 


                341.3.4.16  Παραλαβή Ξυλοτύπων 


α. Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για τον έλεγχο των ξυλοτύπων και των ικριωµάτων πριν τη διάστρωση 
του σκυροδέµατος. Για τον παραπάνω λόγο, ανεξάρτητα από τον έλεγχο της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος αµέσως πριν από κάθε σκυροδέτηση να ελέγχει τους ξυλοτύπους και τα ικριώ-
µατα. Ο έλεγχος θα διενεργείται από διπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό, ο οποίος και θα συντάσσει 
πιστοποιητικό, το οποίο θα περιέχει τα ακόλουθα: 


- διεξοδική αναφορά του αντικειµένου της επιθεώρησης που προηγήθηκε 


- βεβαίωση ότι οι ξυλότυποι και τα ικριώµατα έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε τα τελευταία ε-
γκεκριµένα σχέδια και τις τυχόν συµπληρωµατικές υποδείξεις, ή βεβαίωση ότι οι τυχόν υποδειγ-
µένες αντιστηρίξεις βρίσκονται στη θέση τους. 







 


 


β. Το πιστοποιητικό θα βρίσκεται πάντα στο εργοτάξιο για ενδεχόµενο έλεγχο από την Υπηρεσία. 


γ. Υπογεγραµµένο αντίγραφο του παραπάνω πιστοποιητικού παραλαβής ξυλοτύπων υποβάλλεται 
στην Υπηρεσία πριν από κάθε σκυροδέτηση. 


δ. Τυχόν αιτιολογηµένες υποδείξεις της Υπηρεσίας λαµβάνονται υπόψη και εκτελούνται από τον Ανάδο-
χο µέσα στα πλαίσια των υποχρεώσεων του για την εκτέλεση του έργου χωρίς πρόσθετη αµοιβή.  


341.3.5 Σιδηρούς Οπλισµός 


                 341.3.5.1  Μεταφορά και αποθήκευση 


α. Για τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται κατά την µεταφορά και αποθήκευση του σιδηρού οπλισµού, 
ισχύουν οι διατάξεις του ΚΤΧ ’00 (τµήµα Γ, άρθρο 6). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην ταξι-
νόµηση και προστασία των χαλύβων, κατά τη διάρκεια της αποθήκευσής τους, καθώς και στην πλη-
ρότητα των περιεχόµενων πληροφοριών στα έγγραφα που συνοδεύουν τις παρτίδες του οπλισµού 
που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο. Στα συνοδευτικά έγγραφα περιλαµβάνονται και τα σχετικά πι-
στοποιητικά συµµόρφωσης (βλ. άρθρο 5 του ΚΤΧ ’00) 


β. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να διεξάγει δειγµατοληπτικούς ελέγχους κατά την προσκόµιση του ο-
πλισµού στο εργοτάξιο (βλ. άρθρα 4.2 και 5 του ΚΤΧ ’00΄και ΦΕΚ 746Β/95, όπως τροποποιήθηκε µε 
τα ΦΕΚ 718Β/97 και 1488Β/00). 


                 341.3.5.2  Κοπή και Κάµψη 


Οι παρ. 7.7 και 7.8 του ΚΤΧ ’00 συµπληρώνονται µε το ακόλουθο εδάφιο: 


Οι ράβδοι οπλισµού µπορούν να γωνιάζονται στο εργοστάσιο ή επί τόπου. Η κοπή και η κάµψη γίνεται 
σύµφωνα µε εγκεκριµένες µηχανικές µεθόδους. Η κάµψη του οπλισµού µετά από θέρµανση δεν επιτρέπε-
ται, εκτός αν υπάρχει ειδική έγκριση από την Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για την κοπή και 
κάµψη του οπλισµού στο εργοτάξιο είναι ο Ανάδοχος. 


                 341.3.5.3  Συνδέσεις 


α. Οι συνδέσεις στον οπλισµό κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα σχέδια ή / και τις οδηγίες της Υπηρεσίας 
και τις απαιτήσεις του ΕΚΟΣ και του ΚΤΧ ‘00. Σύνδεση ράβδων µε παράθεση εφαρµόζεται, εφόσον οι 
ράβδοι συνδέονται κατάλληλα κατά τρόπο εγκεκριµένο από την Υπηρεσία, ή εφόσον είναι αρκετά 
αποµακρυσµένες, ώστε να επιτρέπουν την ενσωµάτωση ολόκληρης της επιφάνειας κάθε ράβδου στο 
σκυρόδεµα. 


β. Η συγκόλληση των ράβδων οπλισµού επιτρέπεται µόνο σε «συγκολλήσιµους» και «συγκολλήσιµους 
υπό προϋποθέσεις» χάλυβες (βλ. παρ. 2.1.4, 3.5 και 8.3.2 του ΚΤΧ ’00). Οι έλεγχοι συγκολλησιµότη-
τας των χαλύβων γίνονται σύµφωνα µε τον ΚΤΧ ’00 και τα πρότυπα στα οποία αυτός παραπέµπει. 


γ. Οι γενικές διατάξεις, καθώς και οι επιτρεπόµενες µέθοδοι συγκόλλησης, περιγράφονται στις παρ. 
3.5.1 και 8.3.2 του ΚΤΧ ’00. Κάθε άλλη µέθοδος, που τυχόν προταθεί από τον Ανάδοχο, θα πρέπει 
να περιέχεται σε άλλα ισχύοντα πρότυπα και θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία πριν εφαρµοσθεί στο 
εργοτάξιο. Οι συγκολλήσεις γίνονται από τεχνίτες που υποβάλλονται στις καθιερωµένες εξετάσεις. 


δ. Η µετωπική συγκόλληση των ράβδων, αντί της σύνδεσης µε παράθεση, επιτρέπεται µόνο σε ειδικές 
περιπτώσεις, όταν δεν είναι δυνατή η κατασκευή χωρίς συγκόλληση ράβδων, και ύστερα από έγκρι-
ση από την Υπηρεσία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΚΤΧ ‘00.  


                 341.3.5.4  Τοποθέτηση 


α. Οι ράβδοι οπλισµού τοποθετούνται σύµφωνα µε τα σχέδια ή / και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Εκτός 
αν προδιαγράφεται αλλιώς, οι µετρήσεις κατά την τοποθέτηση των ράβδων οπλισµού γίνονται στον 
άξονα των ράβδων. Οι αποστάσεις µεταξύ των ράβδων θα ακολουθούν τις προδιαγραφές του ΕΚΟΣ. 
Οι επιτρεπόµενες ανοχές κατά την τοποθέτηση ορίζονται στο άρθρο 7.8 του ΚΤΧ ’00. 


β. Πριν την τοποθέτηση του οπλισµού, οι επιφάνειες των ράβδων, όπως και οι επιφάνειες των οποιον-
δήποτε υποστηριγµάτων τους, καθαρίζονται από λεπίσµατα, χαλαρές σκουριές, ακαθαρσίες, λιπαρές 
και άλλες ξένες ουσίες, οι οποίες, κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας, δεν είναι αποδεκτές. 


γ. Μετά την τοποθέτηση του και πριν από την έναρξη της σκυροδέτησης, ο οπλισµός ελέγχεται για τη 
συµφωνία του µε τις απαιτήσεις της µελέτης ως προς τη διάµετρο, το σχήµα, το µήκος, τη συγκόλλη-
ση, τη θέση και την ποσότητα.  


δ. Μετά την τοποθέτηση τους οι ράβδοι οπλισµού θα διατηρούνται καθαρές, µέχρι τη διάστρωση του 
σκυροδέµατος. Οι ράβδοι οπλισµού θα τοποθετούνται ακριβώς όπως δείχνουν τα σχέδια, ή εγκρίνει 
η Υπηρεσία και θα συγκρατούνται στη θέση τους έτσι, ώστε να µην µετατοπίζονται κατά τη διάρκεια 
της διάστρωσης του σκυροδέµατος. Ειδική µέριµνα λαµβάνεται για την αποφυγή διατάραξης του ήδη 
τοποθετηµένου στο σκυρόδεµα οπλισµού. Μεταλλικά άγκιστρα, µεταλλικά διαστήµατα ή άλλα ικανο-
ποιητικά στηρίγµατα από µέταλλο ή σκυρόδεµα της έγκρισης της Υπηρεσίας µπορούν να χρησιµο-
ποιούνται από τον Ανάδοχο για την υποστήριξη ράβδων οπλισµού. Τέτοια στηρίγµατα πρέπει να έ-







 


 


χουν επαρκή αντοχή, ώστε να διατηρούν τον οπλισµό στη θέση του καθ' όλη τη διάρκεια των εργα-
σιών σκυροδέτησης. 


ε. Η παρ.  8.2.4 του ΚΤΧ ’00 συµπληρώνεται µε το ακόλουθο εδάφιο:  


Τα υποστηρίγµατα (αποστάτες) χρησιµοποιούνται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µη συµβάλλουν στον 
αποχρωµατισµό ή διάβρωση του σκυροδέµατος. Εφόσον απαιτείται, για να αποφεύγονται άσχηµες 
κηλίδες πάνω σε εκτεθειµένες επιφάνειες, τα υποστηρίγµατα του οπλισµού θα κατασκευάζονται από 
σκυρόδεµα, µέταλλο ή άλλο υλικό που δεν λεκιάζει. Οι ελάχιστες καθαρές αποστάσεις από την άκρη 
του κύριου οπλισµού ως την επιφάνεια του σκυροδέµατος ή άλλες επιφάνειες θα συµφωνούν µε τα 
σχέδια ή µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 


στ. Ο οπλισµός πρέπει να παρουσιάζει επαρκή αντοχή, ακαµψία και σταθερότητα, έτσι ώστε οι ράβδοι 
να εξασφαλίζονται έναντι µετατοπίσεων. 


ζ. Οι απαιτήσεις για τις ελάχιστες επικαλύψεις οπλισµών αναφέρονται στον ισχύοντα ΕΚΟΣ, τον ΚΤΧ’ 
00 και στον ισχύοντα Κανονισµό Πυροπροστασίας Κτιρίων, ανάλογα µε τον απαιτούµενο δείκτη πυ-
ραντίστασης. 


η. Για τη χρήση επιφανειακού οπλισµού ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 8.2.6 του ΚΤΧ ’00. 


                341.3.5.5  Προστασία  


α. Οι απαιτήσεις προστασίας του χάλυβα έναντι διάβρωσης καθορίζονται στον ΚΤΧ ’00 (άρθρο 4 και 
παρ. 8.2.5) 


β. Η παρ. 8.2.5 του ΚΤΧ ’00 συµπληρώνεται µε το ακόλουθο εδάφιο: 


Ο εκτεθειµένος µέχρι τη διάστρωση του σκυροδέµατος οπλισµός, προστατεύεται έναντι της οξείδω-
σης µε παχύ περιτύλιγµα καναβάτσας διαποτισµένης µε ασφαλτικό υλικό, σύµφωνα µε τις εντολές 
της Υπηρεσίας. Ο οπλισµός, που προστατεύεται κατά αυτόν τον τρόπο καθαρίζεται επιµελώς, πριν 
ενσωµατωθεί στο σκυρόδεµα. 


 


 


                341.3.5.6  Σχέδια Λεπτοµερειών Οπλισµού 


α. Ο Ανάδοχος εκπονεί όλα τα κατασκευαστικά σχέδια οπλισµού. Τα σχέδια αυτά περιλαµβάνουν όλα 
τα σχέδια τοποθέτησης ράβδων, σχέδια κάµψης ράβδων, πίνακες ράβδων και άλλα σχέδια οπλι-
σµού, εκπονούνται µε βάση την οριστική µελέτη, που έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία και οριστικο-
ποιούνται αφού προσαρµοστούν στις συνθήκες που απαντώνται επί τόπου κατά την εκτέλεση της 
εργασίας. 


β. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία για έλεγχο, έγκριση και καταγραφή, τα λεπτοµερή σχέδια το-
ποθέτησης ράβδων και κάµψης ράβδων, τους πίνακες οπλισµού και άλλες λεπτοµέρειες, που επε-
ξεργάσθηκε ο ίδιος για όλες τις ράβδους οπλισµού, τουλάχιστον 30 ηµερολογιακές ηµέρες πριν την 
τοποθέτηση του οπλισµού, εκτός αν υπάρχει διαφορετική απαίτηση από την Υπηρεσία. 


341.4 Έλεγχοι  


341.4.1 Γενικά 


α. Όλες οι εργασίες επιθεωρούνται από την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος πρέπει να διευκολύνει το έργο της 
Υπηρεσίας. Ο έλεγχος αυτός ασκείται είτε από τα εντεταγµένα όργανα της Υπηρεσίας είτε από ειδι-
κούς Οίκους Ποιοτικού Ελέγχου, οι οποίοι εκδίδουν τα σχετικά πιστοποιητικά και των οποίων ο ρόλος 
θα καθορίζεται στη Σύµβαση. Η αρµοδιότητα της Υπηρεσίας εκτείνεται σε όλα τα µέρη και τις φάσεις 
της κατασκευής, προπαρασκευής, τρόπου παραγωγής, ιδιοτήτων των προσκοµιζόµενων υλικών κτλ. 


β. Ο ποιοτικός έλεγχος έχει σκοπό να αποδείξει την καταλληλότητα της κατασκευής για τη χρήση για 
την οποία προορίζεται. 


γ. Όλοι οι συστηµατικοί έλεγχοι των υλικών, των µεθόδων κατασκευής και των τελειωµένων κατα-
σκευών διεξάγονται από τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ποιότητα, εµφάνι-
ση, ασφάλεια και ανθεκτικότητα σε διάρκεια του έργου. Όλες οι δαπάνες για τους παρακάτω ελέγ-
χους καταβάλλονται από τον Ανάδοχο. 


δ. Οι έλεγχοι που διενεργεί η Υπηρεσία δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο κατά κανένα τρόπο και για ο-
ποιονδήποτε λόγο από την ευθύνη του για το έντεχνο της κατασκευής του έργου. 


ε. Η Υπηρεσία έχει αρµοδιότητα να καθορίζει όλα τα επί µέρους ειδικά θέµατα, όπως προκύπτουν και 
αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή ή και σε άλλα θέµατα, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά, 
αλλά είναι αναγκαία για τη πλήρη έντεχνη, ασφαλή, καλαίσθητη κτλ κατασκευή του έργου. 


στ. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα διακοπής κάθε εργασίας, αν ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς 
τους όρους της παρούσας προδιαγραφής ή και άλλων ειδικότερων προδιαγραφών που ισχύουν στο 
έργο σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους και τις οδηγίες της. 







 


 


ζ. Η Υπηρεσία δικαιούται να διατάσσει την καθαίρεση οποιασδήποτε κατασκευής, που δεν ακολουθεί 
την παρούσα προδιαγραφή, τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη και Σχέδια και τους λοιπούς όρους της σύµ-
βασης, ή αποδεικνύεται από τους προδιαγραφόµενους ελέγχους και δοκιµές ότι δεν συµφωνεί µε τις 
απαιτήσεις της µελέτης και τις συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, λόγω κακής εργασίας, ή χρή-
σης ελαττωµατικών υλικών ή ζηµιών, λόγω µη επαρκούς προσοχής και καθοδήγησης κτλ. Οι καθαι-
ρέσεις αυτές γίνονται ακόµη κι αν η ελαττωµατική εργασία, έγινε σε γνώση ή από αµέλεια της Υπηρε-
σίας κατά την επίβλεψη του έργου. 


η. Κάθε δαπάνη ή ζηµιά από τις παραπάνω καθαιρέσεις βαρύνει τον Ανάδοχο, εκτός αν για την εκτέλε-
ση της ελαττωµατικής εργασίας υπάρχει έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, µε την οποία να τροποποι-
ούνται οι συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου. 


θ. Ο αναφερόµενος ποιοτικός έλεγχος είναι δειγµατοληπτικός και τον διενεργεί η Υπηρεσία ανεξάρτητα 
από τον ποιοτικό έλεγχο που εκτελεί ο Ανάδοχος για λογαριασµό του µε σκοπό να γίνουν αποδεκτά 
τα υλικά, η εργασία και οι κατασκευές του από την Υπηρεσία. 


ι. Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι δυνατόν η Υπηρεσία να χρησιµοποιήσει τα αποτελέσµατα του ποιοτι-
κού ελέγχου του Αναδόχου (σε όση έκταση και για όσο χρονικό διάστηµα επιθυµεί) για τον εξωτερικό 
ποιοτικό έλεγχο. Τέτοια περίπτωση είναι όταν ο Ανάδοχος έχει εγκαταστήσει επί τόπου κατάλληλο 
εξοπλισµένο εργαστήριο σκυροδέµατος (µε τον απαιτούµενο εξοπλισµό, το επιστηµονικό και βοηθη-
τικό προσωπικό κτλ) και εφόσον η Υπηρεσία θεωρεί, ότι τα αποτελέσµατα των δοκιµών και µετρή-
σεων εκτελούνται σύµφωνα µε τους Κανονισµούς κατά αδιάβλητο τρόπο. 


ια. Ο ποιοτικός έλεγχος περιλαµβάνει τους ακόλουθους συστηµατικούς έλεγχους των υλικών, των µεθό-
δων κατασκευής και των τελειωµένων προϊόντων. 


- Έλεγχοι µε τη βοήθεια µέτρησης 


- δοκιµές των υλικών για την παραλαβή τους, 


- έλεγχοι διαστάσεων ξυλοτύπου, οπλισµού, προκατασκευασµένων στοιχείων κτλ 


- Οπτικοί έλεγχοι (επιθεώρηση) 


- αναγνώριση των υλικών 


- εξέταση των πιστοποιητικών συµµόρφωσης 


- έλεγχος   της   αντιστοίχισης   των   µετρήσεων   προς   την   µεθοδολογία   που χρησιµο-
ποιείται 


- έλεγχος της καταλληλότητας του εξοπλισµού και της εξειδίκευσης του προσωπικού 


- έλεγχος των ξυλότυπων, οπλισµών, διάστρωσης σκυροδέµατος κτλ 


ιβ. Για τους έλεγχους µε τη βοήθεια οργάνων µέτρησης και τους οπτικούς ελέγχους (επιθεώρηση) έχει 
γίνει αναφορά στις επί µέρους παραγράφους της παρούσης. 


341.4.2 Σκυρόδεµα 


Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα του σκυροδέµατος, δηλαδή για την αντοχή του, 
τη συµπεριφορά του στο χρόνο καθώς και την ανθεκτικότητα του σε ατµοσφαιρικές ή χηµικές προσβολές 
και γενικά για όµως απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν Τεύχος, στα λοιπά Συµβατικά Τεύχη και Σχέδια 
και στους αντίστοιχους Κανονισµούς. 


α. Στο τέλος της εισαγωγικής παραγράφου του άρθρου 13 του ΚΤΣ ‘97 προστίθεται η ακόλουθη πρότα-
ση: 


«Ειδικότερα για εργασίες έγχυτων πασσάλων και των κεφαλόδεσµων τους ισχύει η παράγραφος 
9.2.4 και το αντίστοιχο άρθρο του παρόντος Τεύχους.» 


β. Στο τέλος της παραγράφου 13.2.2 του ΚΤΣ ‘97 προστίθενται τα ακόλουθα: 


 «Σε περίπτωση που – µετά την έγκριση της Υπηρεσίας – παραστεί ανάγκη συσχέτισης των συµβατι-
κών αντοχών δοκιµιών (ηλικίας 28 ηµερών) σύµφωνα µε διαφορετικούς κανονισµούς (και συγκεκρι-
µένα µεταξύ DΙΝ και Ελληνικών ή Ευρωκωδίκων αφετέρου), λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθες προ-
σεγγιστικές σχέσεις αναγωγής: 


βWN= 1,28 fck  για βw > 15 Μpa 


 
βWN = 1,35fck  για βw < 15 Μpa 


όπου  


βWN είναι η ονοµαστική αντοχή (Nennfestigkeit) του σκυροδέµατος κατά DΙΝ 1018 


fck είναι η χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέµατος κατά ΕΚΟΣ µε βάση κυλινδρικά δοκίµια διαµέτρου 
15 cm και ύψους 30 cm. 







 


 


γ. Τα προηγούµενα δεν υποκαθιστούν τα προδιαγραφόµενα στην παράγραφο 13.2.3, αλλά ισχύουν 
συµπληρωµατικά. 


δ. Στο τέλος της παρ. 13.5.11 του ΚΤΣ ‘97 προστίθεται: «και κατόπιν έγκρισης όµως Υπηρεσίας.» 


ε. Στο τέλος της παρ. 13.7.4 προστίθεται: «και επιφέρονται όµως οι απαιτούµενες επεµβάσεις για την 
αποκατάσταση όµως αισθητικής και όµως λειτουργικότητας του έργου.» 


στ. Στο τέλος της παρ. 13.7.8 του ΚΤΣ ‘97 προστίθεται:  


«Κάθε µία από τις προαναφερόµενες (ποινές) αποζηµιώσεις «Α», «Β», «Γ» ή «∆» συµπεριλαµβάνει 
και την καταβολή από την πλευρά του Αναδόχου αποζηµιώσεων λόγω τυχόν καθυστερήσεων στην 
πρόοδο των εργασιών.» 


στ. Η παράγραφος 12.1.1.14 του ΚΤΣ ‘97 τροποποιείται ως εξής: 


«Ο Ανάδοχος εξασφαλίζει στην Υπηρεσία το δικαίωµα ελέγχου του εργοστασίου παραγωγής σκυρο-
δέµατος ως όµως την τήρηση όµως προδιαγραφής. Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία δικαιούται να 
απαγορεύσει στον Ανάδοχο την προµήθεια και τη χρήση στο έργο σκυροδέµατος από το συγκεκρι-
µένο εργοστάσιο.» 


ζ. Τόσο η παράγραφος 13.3.2, όσο και οι δύο τελευταίες προτάσεις της παραγράφου 13.4.1 του ΚΤΣ 
‘97 τροποποιούνται ως εξής: 


«Η Υπηρεσία ή / και  ο Ανάδοχος έχουν το δικαίωµα να αυξήσουν τον αριθµό δοκιµίων µιας δειγµα-
τοληψίας από 6 σε 12 δοκίµια. Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη των επί πλέον 6 δοκιµίων βαρύνει τον 
Ανάδοχο.» 


η. Έλεγχος Μεθόδου Συντήρησης (µε δοκίµια) 


Όταν απαιτείται από την Υπηρεσία όµως και όταν προδιαγράφεται στα Συµβατικά Τεύχη, λαµβάνο-
νται «δοκίµια του έργου» σύµφωνα µε όµως παραγράφους 10.4, 10.5 και 10.6 του ΚΤΣ ‘97 για τον 
έλεγχο της αποτελεσµατικότητας της µεθόδου συντήρησης. Τα δοκίµια αυτά κατασκευάζονται και συ-
ντηρούνται ως δίδυµα των δοκιµιών 7 ή 28 ηµερών (αντιδείγµατα). Η δαπάνη των δοκιµίων αυτών 
βαρύνει τον Ανάδοχο.. 


θ. Έλεγχος Προόδου Σκλήρυνσης (µε δοκίµια) 


- Σε κατασκευές προεντεταµένου σκυροδέµατος (όπως και στις περιπτώσεις δυσµενών κλιµατο-
λογικών συνθηκών σύµφωνα µε την κρίση όµως Υπηρεσίας) λαµβάνονται «δοκίµια του έργου» 
(σύµφωνα µε την παράγραφο 10.4 του ΚΤΣ ‘97) για τον προσδιορισµό της αντοχής του σκυρο-
δέµατος σε ηλικίες που αντιστοιχούν σε ιδιαίτερα σηµαντικές φάσεις της κατασκευής. 


- Ιδιαίτερα σηµαντικές φάσεις κατά την διάρκεια της κατασκευής είναι οι ακόλουθες: 


- Η αφαίρεση των ξυλοτύπων  


- Η επιβολή µερικής προέντασης 


- Η επιβολή όµως ολικής προέντασης  


- Η φόρτιση 


- Τέτοιου είδους έλεγχοι διεξάγονται όταν κατά την διάρκεια της κατασκευής ενδέχεται να υπάρ-
ξουν δυσµενείς επιπτώσεις οφειλόµενες σε χαµηλές θερµοκρασίες. 


- Εφόσον πρόκειται να αντιµετωπισθούν ιδιαίτερα σηµαντικές φάσεις κατασκευής κατά την διάρ-
κεια της κατεργασίας του σκυροδέµατος και χρειαστεί ο έλεγχος της αντοχής του σκυροδέµατος 
όµως αντίστοιχες όµως φάσεις αυτές ηλικίες κατασκευής, λαµβάνονται δοκίµια ελέγχου σκλή-
ρυνσης (ανά παρτίδα σκυροδέµατος και ανά χρονικά διαφέρουσα ειδικά σηµαντική φάση κατά 
την διάρκεια όµως κατασκευής) που ακολουθούν τα προδιαγραφόµενα όµως παραγράφους 
13.3 ή 13.5 του ΚΤΣ ‘97. Τα δοκίµια αυτά είναι ίσα στον αριθµό και δίδυµα των συµβατικών δο-
κιµίων, εκτός προδιαγράφεται αλλιώς από τα Συµβατικά Τεύχη. 


- Όταν ανά παρτίδα σκυροδέµατος αντιµετωπίζεται µόνο µία ιδιαίτερη σηµαντική φάση κατα-
σκευής λαµβάνονται τουλάχιστον δύο οµάδες «δοκιµίων του έργου» ίσου αριθµό και δίδυµα των 
συµβατικών δοκιµίων των παραγράφων 13.3 ή 13.5 του ΚΤΣ ‘97. Η πρώτη οµάδα δοκιµάζεται 
σε µία ηλικία σκυροδέµατος που εκτιµάται ότι θα έχει αναπτυχθεί η ζητούµενη αντοχή. Αν ο 
πρώτος έλεγχος αντοχής δεν αποδώσει τα απαιτούµενα αποτελέσµατα δοκιµάζεται η δεύτερη 
σειρά δοκιµίων σε επόµενη χρονική στιγµή. 


- Σε κάθε περίπτωση για τον υπολογισµό όµως αντοχής όµως παρτίδας σκυροδέµατος, για τη 
δεδοµένη ηλικία λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος αντοχής των δοκιµίων ελέγχου σκλήρυνσης, 
πρέπει όµως να συνεκτιµάται και το γεγονός ότι για δοµικά στοιχεία µε διαστάσεις που αποκλί-
νουν ουσιωδώς από όµως διαστάσεις των δοκιµίων είναι δυνατόν να παρουσιαστεί διάφορος 
βαθµός σκλήρυνσης από τον αντίστοιχο των δοκιµίων (π.χ. λόγω διαφορετικής διαδικασίας α-
νάπτυξης θερµότητας στο σκυρόδεµα). 







 


 


ι. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος επιζητεί πληρωµή των εργασιών σκυροδέµατος πριν από όµως 28 
ηµέρες, ή αν προδιαγράφεται σχετικά όµως όρους της σύµβασης, θα λαµβάνονται και δοκίµια που θα 
ελέγχονται όµως 7 ηµέρες (κανονικά συντηρούµενα κατά DΙΝ 1048) ίσα στον αριθµό και από τα ίδια 
τα µίγµατα µε τα συµβατικά δοκίµια του κανονικού ελέγχου των 28 ηµερών. Τα δοκίµια αυτά δοκιµά-
ζονται σε θλίψη όχι νωρίτερα από 7 µέρες. Για να χρησιµοποιηθούν τα δοκίµια των 7 ηµερών θα 
πρέπει να έχει προσδιοριστεί από τη Μελέτη Σύνθεσης σχέση ανάπτυξης όµως αντοχής του σκυρο-
δέµατος µε ελέγχους αντοχής τουλάχιστον όµως 7 ηµέρες και 28 ηµέρες. Όµως τα αποτελέσµατα 
όµως σχέσης ανάπτυξης όµως αντοχής όµως Μελέτης Σύνθεσης συγκρίνονται τα αποτελέσµατα των 
δοκιµών θλίψης όµως 7 και πλέον ηµέρες για να καθοριστεί αν εκπληρώνεται κατ’ αρχήν το κριτήριο 
συµµόρφωσης θλιπτικής αντοχής και να πραγµατοποιούνται νωρίτερες πληρωµές. Σε κάθε περί-
πτωση όµως το κριτήριο συµµόρφωσης θλιπτικής αντοχής παραµένει πάντοτε ο έλεγχος θλιπτικής 
αντοχής των συµβατικών δοκιµίων ηλικίας 28 ηµερών κανονικά συντηρούµενων. 


341.4.3 Τσιµέντο 


α. Ο Ανάδοχος υποβάλλει πριν τη χρήση του τσιµέντου σε σκυρόδεµα, κονίαµα ή ένεµα, Επικυρωµένες 
Εκθέσεις ∆οκιµών του Εργοστασίου, σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα ASTM, σχετικά µε τους ε-
λέγχους ποιότητας που έγιναν στο Εργοστάσιο, συµπεριλαµβανοµένων των φυσικών και χηµικών ι-
διοτήτων του τσιµέντου που προτείνεται για το Έργο. Επίσης, ο Ανάδοχος προσκοµίζει µαζί µε κάθε 
φορτίο τσιµέντου, πιστοποιητικό εγγύησης ότι το τσιµέντο είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις των Προ-
διαγραφών. Το πιστοποιητικό θα αναφέρει την ηµεροµηνία άφιξης κάθε φορτίου στο Έργο, την πο-
σότητα και το χαρακτηριστικό του σιλό και της παρτίδας προέλευσης του τσιµέντου στο Εργοστάσιο. 


 


 


β. Η Υπηρεσία δικαιούται να διατάξει τη δειγµατοληψία του τσιµέντου και την υποβολή του σε δοκιµές. 
∆εν θα χρησιµοποιηθεί τσιµέντο µέχρι η Υπηρεσία µείνει ικανοποιηµένη από τα αποτελέσµατα των 
δοκιµών. Αν οι δοκιµές δείξουν ότι το τσιµέντο που έχει παραδοθεί δεν είναι ικανοποιητικό, αυτό αντι-
καθίσταται µε έξοδα του Αναδόχου. 


341.4.4 Σιδηρούς οπλισµός 


Οι απαιτήσεις για την παραλαβή του οπλισµού περιέχονται στο παράρτηµα 5 του ΚΤΧ ’00. Επί πλέον των 
αναφεροµένων στον ΚΤΧ ’00 διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 


α. Κατά την παραλαβή του οπλισµού επανελέγχεται η τήρηση των απαιτήσεων της µελέτης και των κα-
νονισµών, η καθαρότητα, η ευστάθεια, η ακεραιότητα, η γεωµετρία των ράβδων και η επάρκεια των 
επικαλύψεων (βλ. παράρτηµα 5 του ΚΤΧ ’00). 


β. Σε περίπτωση που, κατά την παραλαβή του οπλισµού, διαπιστωθούν κακοτεχνίες, παραλείψεις και 
ασυµφωνίες µε τη µελέτη, τους κανονισµούς και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος είναι υπο-
χρεωµένος να τις αποκαταστήσει µε δικές του δαπάνες και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Η 
τελική παραλαβή του οπλισµού γίνεται µόνο µετά τις απαιτούµενες αποκαταστάσεις και επιδιορθώ-
σεις. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να µην παραλάβει οπλισµό, εφόσον κατά τη γνώση, την εµπειρία 
και την κρίση της, αυτός είναι ανεπαρκής (π.χ. σε περιπτώσεις δευτερευόντων οπλισµών κτλ.) 


γ. Για τους ελέγχους του οπλισµού έναντι διάβρωσης, ισχύει το άρθρο 4 του ΚΤΧ ’00. 


341.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 


Όσα προδιαγράφονται στο παρόν τεύχος καλύπτουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα: 


341.5.1 Σκυρόδεµα 


Η τιµή µονάδας περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 


α. την προµήθεια των πάσης φύσης απαιτούµενων υλικών και τη µεταφορά τους σε οποιαδήποτε από-
σταση (αδρανή οποιασδήποτε διαβάθµισης και µεγίστου κόκκου, νερό, τσιµέντο οποιουδήποτε τύ-
που και αντοχής και σε οποιαδήποτε απαιτούµενη ποσότητα, τυχόν απαιτούµενα πρόσθετα ρευστο-
ποιητικά η υπερρευστοποιητικά και σταθεροποιητικά, κατάλληλα πρόσθετα στην περίπτωση χρήσης 
έτοιµου σκυροδέµατος, ώστε το σκυρόδεµα να παραµένει εργάσιµο) 


β. την εκτέλεση όλων των απαιτούµενων εργασιών κατασκευής (ξυλότυποι, ικριώµατα, προστατευτικά 
κιγκλιδώµατα, ολισθαίνοντα φορεία ανωδοµών, ολισθαίνοντες ή αναρριχόµενοι ξυλότυποι βάθρων, 
φορεία και λοιπές συσκευές για δόµηση εν προβόλω, προκατασκευές, µεταφορά και τοποθέτηση των 
προκατασκευασµένων στοιχείων στο έργο) 


γ. την ανάµιξη του σκυροδέµατος, τη µεταφορά του στο εργοτάξιο, τη διάστρωση, τη συµπύκνωση και 
τη συντήρηση του 


δ. τη σύνταξη Μελέτης Σύνθεσης σκυροδέµατος και παρασκευής δοκιµαστικών µιγµάτων πριν από την 
έναρξη παρασκευής σκυροδεµάτων 







 


 


ε. τις δειγµατοληψίες και ελέγχους σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα  


στ. την κατασκευή νέας προσπέλασης εξυπηρέτησης του έργου ή διαµόρφωση τυχόν υπάρχουσας προ-
σπέλασης (τόσο για τις εργασίες απλών σκυροδετήσεων όσο και για τις υπόλοιπες εργασίες) 


ζ. τη µεταφορά και τοποθέτηση µε µηχανήµατα των προκατασκευασµένων στοιχείων του έργου ή την 
κατασκευή τους απ' ευθείας στην τελική τους θέση 


η. την προσκόµιση και αποκόµιση του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού για την έντεχνη και έγκαιρη 
αποπεράτωση των εργασιών 


θ. την εργασία και τα υλικά κάθε σχήµατος ένθετων για την κατασκευή ειδικών διατοµών (π.χ. πλάκες 
µε διάκενα) διαµέτρου ή διατοµής σύµφωνα µε την µελέτη, από κατάλληλο υλικό που να µην επηρεά-
ζει δυσµενώς το σκυρόδεµα της έγκρισης της Υπηρεσίας και µε κατάλληλη αντοχή και ποιότητα γενι-
κότερα, ώστε να µην υφίστανται καµία παραµόρφωση από την υγρασία, τις κάθε είδους στατικές και 
δυναµικές επιβαρύνσεις κτλ µέχρι πλήρους πήξης του σκυροδέµατος, µε την τυχόν αναγκαία ενίσχυ-
ση των σωµάτων µε διαφράγµατα, µε τοποθέτηση των σωµάτων τούτων σύµφωνα µε την µελέτη και 
µε την ολική απώλεια είτε παραµένουν ενσωµατωµένα µονίµως στο σκυρόδεµα είτε αποµακρύνονται 
σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες και τους λοιπούς όρους της σύµβασης. 


η. την εργασία και τα υλικά τοποθέτησης µη οπλισµένων σωλήνων αποστράγγισης βάθρων και τοίχων 
αντιστήριξης όπως καθορίζεται στη µελέτη κάθε έργου. 


ι. την εργασία και υλικά της διογκωµένης πολυστερίνης ή άλλου υλικού που τυχόν θα χρησιµοποιηθεί 
για την µόρφωση αρµών. 


ια. τις δαπάνες εξοπλισµού, οργάνωσης, σχετικής µελέτης, προσθέτων κτλ, που ενδεχοµένως απαιτη-
θούν για τις ειδικές διαστρώσεις σκυροδέµατος ή την κατασκευή των ειδικών σκυροδεµάτων του άρ-
θρου 12 του ΚΤΣ '97, οι οποίες περιλαµβάνονται ανηγµένα στις τιµές προσφοράς του Αναδόχου ε-
κτός αν προδιαγράφεται αλλιώς στους όρους της σύµβασης. 


ιβ. την ανηγµένη δαπάνη συγκροτηµάτων παραγωγής αδρανών υλικών παραγωγής σκυροδέµατος, των 
συστηµάτων προστασίας των υλικών από την βροχή, τον παγετό κτλ, των συστηµάτων θέρµανσης ή 
και άλλων µεθόδων για την σκυροδέτηση µε ζεστό ή κρύο καιρό και παγετό (όπως και η ανηγµένη 
δαπάνη σύνταξης των σχετικών µελετών προστασίας του σκυροδέµατος για σκυροδέτηση µε ζεστό ή 
κρύο καιρό και παγετό). 


ιγ. τις ζηµιές από οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε τµήµα του έργου ή µηχανήµατος κτλ από αιτίες 
που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις περί ανωτέρας βίας και λοιπές άλλες δαπάνες που απαιτούνται 
από την τεχνική µελέτη του έργου λαµβανοµένης υπόψη της µόρφωσης των στοιχείων στις ακριβείς 
διαστάσεις που παρουσιάζονται στα σχέδια. 


ιδ. τις δαπάνες προµήθειας, τοποθέτησης και αποµάκρυνσης των αναγκαίων ικριωµάτων και ξυλοτύ-
πων. 


ιε. τις δαπάνες όλων των µηχανικών µέσων, εργαλείων, υλικών, οργάνων, ελέγχων και δοκιµών κάθε 
είδους όπως επίσης και του επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού που απαιτείται για την 
πλήρη εργασία και ακόµη κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν περιγράφεται ρητά αλλά είναι αναγκαία 
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 


341.5.2 Τσιµέντο (βλ. παρ. 341.6.2) 


341.5.3 Ξυλότυποι και Ικριώµατα (βλ. παρ. 341.5.1) 


341.5.4 Σιδηρούς Οπλισµός 


Η τιµή µονάδας περιλαµβάνει: 


• την προµήθεια του σιδηρού οπλισµού επί τόπου των έργων 


• την κοπή, κατεργασία και την επιµελή και έντεχνη τοποθέτηση του οπλισµού σε οποιαδήποτε θέση 
των έργων (ανωδοµή, θεµέλια, πάσσαλοι οποιουδήποτε τύπου) µε ή χωρίς παρουσία νερού 


• τη σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στέρεο σε όλες τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ µε σύρµα Νο 
5, ή µεγαλυτέρου πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και θέση του οπλισµού, ή µε ηλεκτροσυγκόλληση 
για την περίπτωση έγχυτων πασσάλων 


• την προµήθεια και τοποθέτηση σύρµατος πρόσδεσης όπως επίσης και αρµοκλειδών και άλλου εί-
δους εγκεκριµένων ενώσεων 


• την προµήθεια και τοποθέτηση των αναγκαίων υποστηριγµάτων αποστατών (καβίλιες)  


• τη σύνταξη και υποβολή για έγκριση στην Υπηρεσία των σχετικών παραστατικών και κατασκευαστι-
κών σχεδίων οπλισµού, όπως επίσης και όλων των απαιτουµένων πινάκων οπλισµού. 







 


 


341.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 


341.6.1 Σκυρόδεµα 


                341.6.1.1  Επιµέτρηση 


α. Οι εργασίες σκυροδεµάτων θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) πλήρως περαιωµένων, ανά κατη-
γορία σκυροδέµατος που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 


β. ∆ιευκρινίζεται ότι όπου στις κατασκευές σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος η στάθµη 
αυτού νοείται όπως διαµορφώθηκε µε εντολή της Υπηρεσίας πριν από την κατασκευή των σκυροδε-
µάτων. 


γ. Η επιµέτρηση του όγκου σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς την χρήση ξυλοτύπων, γίνεται µε 
βάση τις διαστάσεις των σχεδίων, χωρίς να επιµετράται ο επιπλέον όγκος του σκυροδέµατος που τυ-
χόν διαστρώθηκε λόγω της έλλειψης των ξυλοτύπων. 


δ. Από τον όγκο του επιµετρούµενου σκυροδέµατος αφαιρείται ο όγκος των περικλεισµένων κενών, 
που διαµορφώνονται µε σωλήνες ή µε ένθετα, µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος 
σύµφωνα µε τη µελέτη. 


ε. Από τον όγκο του επιµετρούµενου σκυροδέµατος δεν αφαιρείται ο όγκος των λοξοτµηµένων ή 
στρογγυλεµένων γωνιών, ούτε ο όγκος των µεταλλικών εξαρτηµάτων που ενσωµατώνονται στο σκυ-
ρόδεµα. Επίσης δεν αφαιρείται ο όγκος που καταλαµβάνουν σωλήνες που τοποθετούνται στο σώµα 
των εκάστοτε κατασκευών από σκυρόδεµα για την αποστράγγιση και προστασία αυτών. 


                341.6.1.2  Πληρωµή 


α. 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 (ονται) σύµφωνα 
µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες σκυροδεµάτων. Η (οι) τιµή 
(ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 
«Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι 
αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 


β. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια συµµόρφωσης του σκυροδέµατος ή και 
άλλα κριτήρια που θα έχουν τεθεί στους όρους της σύµβασης, τότε οι επακολουθούντες έλεγχοι, δειγ-
µατοληψίες, δοκιµές, µελέτες, δοκιµαστικές φορτίσεις κτλ βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση µη 
συµµόρφωσης στα κριτήρια των προδιαγραφών, µετά και τους πρόσθετους ελέγχους ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να επανακατασκευάσει το τµήµα ή την κατασκευή σύµφωνα µε την σύµβαση, ενώ εκ 
παραλλήλου η Υπηρεσία κατά την απόλυτη κρίση της δύναται να ζητήσει και τις επαπειλούµενες από 
την σύµβαση ποινικές ρήτρες ή και την έκπτωση του Αναδόχου από την τυχόν καθυστέρηση που θα 
ήθελε προκύψει (βλ. και παράγραφο 13.7 του ΚΤΣ '97). 


γ. Πληρωµές για έργα από σκυρόδεµα διενεργούνται κανονικά µετά τη διενέργεια των ελέγχων σε θλίψη 
δοκιµίων ηλικίας 28 ηµερών και εφόσον αποδειχτεί ότι πληρούνται τα κριτήρια συµµόρφωσης του 
σκυροδέµατος. Για την περίπτωση που έχουν τεθεί και άλλα κριτήρια συµµόρφωσης σκυροδέµατος 
πρέπει να έχουν διεξαχθεί και οι έλεγχοι συµµόρφωσης µε τα πρόσθετα κριτήρια και εφόσον αποδει-
χτεί ότι πληρούνται και τα κριτήρια αυτά, µόνο τότε θα διενεργούνται οι σχετικές πληρωµές (βλ.  και 
παράγραφο «Έλεγχος προόδου σκλήρυνσης».) 


δ. Αν δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια συµµόρφωσης, τότε οι σχετικές πληρωµές παραµένουν σε εκ-
κρεµότητα µέχρι την έκδοση των αποφάσεων αποδοχής της κατασκευής. 


ε. Εφόσον ζητηθεί από τον Ανάδοχο, είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν και πληρωµές για έργα σκυ-
ροδέµατος πριν από τις 28 ηµέρες, εφόσον ληφθούν και δοκίµια ελέγχου της ποιότητας του σκυρο-
δέµατος σε µικρότερη ηλικία.  


θ. Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται (εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά) η δαπάνη διαµόρφωσης επι-
φανειακών τελειωµάτων επιφανειών σκυροδέµατος σε επαφή µε ξυλοτύπους υψηλής ποιότητας (τύ-
πων Β, Γ, ∆, Ε και άλλων ειδικών τύπων) που θα επιµετρηθούν και θα πληρωθούν µε ειδικές τιµές 
του τιµολογίου προσφοράς. 


341.6.2 Τσιµέντο 


α. Ουδεµία από τις εργασίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο αναφορικά µε το τσιµέντο, δεν εµφανίζεται 
στο Τιµολόγιο και ως εκ τούτου δεν θα επιµετράται. 


β. Οι εργασίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο αναφορικά µε το τσιµέντο, δεν θα πληρώνονται ιδιαιτέ-
ρως αλλά νοούνται ότι οι δαπάνες τους περιλαµβάνονται ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του 
Αναδόχου. 







 


 


γ. Κατ΄ εξαίρεση, σε περίπτωση χρήσης τσιµέντου τύπου IV, το τσιµέντο αυτό πληρώνεται ξεχωριστά µε 
την αντίστοιχη τιµή µονάδας του τιµολογίου (αν υπάρχει) ή µε σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που υπολογίζε-
ται µε βάση την επί πλέον δαπάνη προµήθειας κτλ. τσιµέντου τύπου IV. 


341.6.3 Σιδηρούς Οπλισµός 


α. Οι εργασίες όπλισης του σκυροδέµατος θα επιµετρώνται σε χιλιόγραµµα (kg) σιδηρού οπλισµού, 
πλήρως περαιωµένων, ανά κατηγορία χάλυβα που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνε-
ται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 


β. Η επιµέτρηση γίνεται µε βάση τους αναλυτικούς πίνακες οπλισµών που περιλαµβάνονται στη µελέτη, 
ή αν δεν υπάρχουν, από τους πίνακες που ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει 
στην Υπηρεσία για έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της κατασκευής. Οι πίνακες συντάσσο-
νται µε βάση τα σχέδια της µελέτης και περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις διαστάσεις, τις διαµέτρους, τις 
θέσεις και µήκη κάλυψης, τα βάρη ανά µ.µ. και ανά διάµετρο - σύµφωνα µε τους επίσηµους πίνακες 
βαρών των γερµανικών κανονισµών - τα µήκη των σιδηρών ράβδων, τα µερικά και ολικά βάρη των 
προβλεπόµενων οπλισµών κτλ. Η τοποθέτηση των οπλισµών ελέγχεται και η παραλαβή τους γίνεται 
πριν τη διάστρωση του σκυροδέµατος. Οι συνταχθέντες πίνακες, µετά την παραλαβή των οπλισµών, 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία. Οι εγκεκριµένοι πίνακες των τοποθετηµένων ο-
πλισµών µε τα βάρη τους, αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών. 


γ. 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 (ονται) σύµφωνα 
µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες χαλύβων. Η (οι) τιµή (ές) 
µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 
«Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι 
αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 


δ. Η πληρωµή του σιδηρού οπλισµού γίνεται µόνο µετά την παραλαβή από την Υπηρεσία των ξυλοτύ-
πων και του σιδηρού οπλισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Τεύχους και της εγκεκριµέ-
νης τεχνικής µελέτης (κατηγορία χάλυβα, διάµετροι, διαστάσεις και µορφή) και τους εγκεκριµένους 
κανονισµούς (DΙΝ 1015 και συµπληρωµατικές εγκύκλιοι, ΕΚΟΣ κτλ.). 


360. ΣΙ∆ΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 


360.1  Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 


(α) Σιδηρά κατασκευή νοείται κάθε πλαισιωτή, κελυφωτή ή κρεµαστή κατασκευή ή συνδυασµός αυτών, 
µε φέροντα στοιχεία από δοµικό χάλυβα (µορφοσίδηρος - κοίλες διατοµές). 


(β) Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος περιλαµβάνει τις γενικές απαιτήσεις για πάσης φύσεως υπέργειες 
και υπόγειες σιδηρές κατασκευές.  Ενδεικτικά αναφέρονται: 


- σιδηρές κατασκευές κτιρίων 


- σιδηρές κατασκευές γεφυρών 


- χειρολισθήρες, στηθαία ασφαλείας και λοιπά σιδηρά εξαρτήµατα στα µεταλλικά στηθαία ασφα-
λείας  


- ενσωµατωµένα σε σκυρόδεµα ελάσµατα (π.χ. περιµετρική διαµόρφωση σε ανθρωποθυρίδες ε-
πίσκεψης από οπλισµένο σκυρόδεµα, σε φρεάτια της αποχέτευσης, σε καλύµµατα επίσκεψης 
φρεατίων κτλ) 


- σιδηρές κατασκευές και πλαίσια στήριξης τους   


- αγκυρώσεις σε σκυρόδεµα και κοχλίες αγκύρωσης  


- χαλύβδινα στοιχεία έργων αποχέτευσης, αποστράγγισης, άρδευσης, οδοφωτισµού, τηλεφωνο-
δότησης, σήµανσης, περίφραξης κτλ. 


- σιδηρές κατασκευές κλιµάκων, πλατυσκάλων και κιγκλιδωµάτων 


- υδρορροές από σιδηροσωλήνα 


360.2 Υλικά 


(α) Όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας. Οι ράβδοι πρέπει να έχουν 
οµοιόµορφη διατοµή, να είναι απόλυτα ευθύγραµµες και να µην παρουσιάζουν καµία ανωµαλία στις 
επιφάνειες και στις ακµές τους. Οι ίδιες απαιτήσεις ισχύουν και για τα χρησιµοποιούµενα ελάσµατα. 


(β) Όλα τα υλικά από χάλυβα θα είναι σύµφωνα µε την ισχύουσα έκδοση των συναφών Γερµανικών 
προδιαγραφών που παρατίθενται κατωτέρω : 







 


 


Πίνακας 360.2 – 1 


# Υλικά Προδιαγραφές 


1 2 3 


1 ∆οµικός χάλυβας για µεταλλικές κατασκευές DΙΝ 17100 


2 Κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες υψηλής αντοχής  DΙΝ 6914, 6915 και 6916 


3 Κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες γενικής χρήσης DΙΝ 7989 και 7990  


 


(γ) Τα εξαρτήµατα σύνδεσης και λειτουργίας πρέπει να είναι εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. 


(δ) Στην   περίπτωση   προµήθειας   έτοιµων   υλικών   από   το   εξωτερικό,   ο   Ανάδοχος   είναι υπο-
χρεωµένος να υποβάλλει στην Υπηρεσία στοιχεία που να αποδεικνύουν την οργάνωση και την πα-
ραγωγική ικανότητα του κατασκευαστή. Κατόπιν, µετά την έγκριση της Υπηρεσίας, υποβάλλονται 
από τον Ανάδοχο τα θεωρηµένα τιµολόγια προµήθειας των υλικών από τα οποία να αποδεικνύεται 
ότι η πιστοποιούµενη ποσότητα αγοράστηκε από τον κατασκευαστή για τον οποίο χορηγήθηκε η έ-
γκριση. Τα παραστατικά αυτά στοιχεία των τιµολογίων ισχύουν και για την περίπτωση προµήθειας 
από την εγχώρια αγορά και αποτελούν δικαιολογητικό που συνοδεύει την πιστοποίηση αυτής της ερ-
γασίας.  


360.3 Εκτέλεση Εργασιών 


360.3.1 Γενικά 


(α) Η τοποθέτηση και η χρήση όλων των σιδηρών κατασκευών του παρόντος θα γίνεται σύµφωνα µε τα 
σχέδια και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οποιεσδήποτε αλλαγές επί της χρήσης ή τοποθέτησης των 
στοιχείων προτείνονται από τον Ανάδοχο υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία πριν την ε-
φαρµογή τους. 


 (β) Επί µέρους στοιχεία, που παρουσιάζουν στρεβλώσεις ή άλλου είδους παραµορφώσεις, δεν τοποθε-
τούνται πριν την αποκατάσταση των ελαττωµάτων τους. Όσα στοιχεία υπέστησαν σοβαρές βλάβες 
κατά την κατεργασία απορρίπτονται και αποµακρύνονται από το εργοτάξιο άµεσα. ∆εν επιτρέπεται 
σφυρηλάτηση, η οποία είναι δυνατόν να προξενήσει βλάβες ή παραµόρφωση των στοιχείων. 


(γ) Ο Ανάδοχος προσκοµίζει όλα τα απαιτούµενα υλικά συγκόλλησης, τα αγκύρια, τα προσωρινά αντι-
στηρίγµατα, τους αµφιδέτες, τις σφήνες, τους κοχλίες και τα λοιπά υλικά, τα οποία απαιτούνται για 
την τοποθέτηση και συγκράτηση των σιδηρών κατασκευών στην κατάλληλη θέση κατά τη διάρκεια 
της διάστρωσης σκυροδέµατος ή κονιάµατος. 


(δ) Τα σιδηρά στοιχεία κατασκευάζονται σε εργοστάσια πλήρως εξοπλισµένα και οργανωµένα. Η ανάθε-
ση της κατασκευής των στοιχείων γίνεται από τον Ανάδοχο, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Υπηρεσί-
ας. Η Υπηρεσία έχει προηγουµένως εξακριβώσει τις δυνατότητες του εργοστασίου κατασκευής όσον 
αφορά τον εξοπλισµό και το ειδικευµένο προσωπικό. Στο συµφωνητικό της ανάθεσης µεταξύ Αναδό-
χου και εργοστασίου, πρέπει να περιλαµβάνεται σαφής όρος που να επιτρέπει την επίσκεψη των εκ-
προσώπων της Υπηρεσίας στο εργοστάσιο οποιαδήποτε εργάσιµη µέρα και ώρα, καθώς και την πα-
ροχή κάθε σχετικής πληροφορίας σε αυτήν από το εργοστάσιο. 


(ε) Πριν από την έναρξη εφαρµογής των σχεδίων, ο Ανάδοχος, µε δική του µέριµνα και ευθύνη, ελέγχει 
µε ακρίβεια τις διαστάσεις των κενών, εντός των οποίων θα στερεωθούν τα σιδηρά στοιχεία της κα-
τασκευής και ενηµερώνει έγγραφα την Υπηρεσία για ενδεχόµενες αποκλίσεις. 


(στ) Όλα τα στοιχεία της κατασκευής πρέπει να κόβονται στις καθορισµένες από τα σχέδια διαστάσεις και 
να συναρµολογούνται µε απόλυτη ακρίβεια, ώστε να παρουσιάζουν τέλειες συνδέσεις και συνεχείς 
επιφάνειες. 


(ζ) Η ανοχή ανοµοιοµορφίας διατοµών είναι 1 %. 


(η) Κατά την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: 


- Τα τµήµατα της κατασκευής κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες των εγκεκριµένων 
κατασκευαστικών σχεδίων, που υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία πριν από την έ-
ναρξη των εργασιών κατασκευής. Στα κατασκευαστικά σχέδια θα περιέχονται, κατ’ ελάχιστον, οι 
ακόλουθες πληροφορίες: 


i. η θέση των σιδηρών µελών 


ii. η διατοµή και το ακριβές µήκος των µελών 


iii. η τάση διαρροής του χάλυβα που χρησιµοποιείται για το σχεδιασµό της κατασκευής 


iv. οι θέσεις, στις οποίες θα τοποθετηθούν γαλβανισµένα σιδηρά µέλη 


v. ο τύπος των συνδέσεων (κοχλιωτών συνδέσεων ή συγκολλήσεων) 







 


 


vi. οι θέσεις των συνδέσεων µε κοχλίες υψηλής αντοχής και οι συνδέσεις κυλίσεων, καθώς 
και τα αναλαµβανόµενα φορτία και οι τάσεις 


vii. η ακριβής θέση των συγκολλήσεων  


viii. οι θέσεις των συγκολλήσεων, στις οποίες απαιτούνται µη καταστροφικοί έλεγχοι 


ix. ο τύπος και οι διαστάσεις των συγκολλήσεων (πάχος, µήκος) 


x. οι λεπτοµέρειες των κόµβων (διαστάσεις και πάχη κοµβοελασµάτων, πλακών έδρασης, 
µέσων συνδέσεως κτλ) 


xi. οι απαιτούµενες επικαλύψεις, χρωµατισµοί κτλ. 


- Σε στοιχεία µε απαιτήσεις λείας και συνεχούς εξωτερικής επιφάνειας, οι επιφάνειες των συγκολ-
λήσεων λειαίνονται µέχρι την πλήρη ισοπέδωση τους (π.χ. στις ορατές επιφάνειες, όταν δεν υ-
πάρχουν αντενδείξεις στη λείανση τους, που θα πρέπει εγκριθούν από την Υπηρεσία). 


- Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη, οι αγκυρώσεις (π.χ. ωτία 
στερέωσης, συνδετήρες, αναρτήρες και αντηρίδες) κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό των αντί-
στοιχων µεταλλικών κατασκευών και θα έχουν το ίδιο τελείωµα µε αυτές. 


- Όλες οι εκτεθειµένες αιχµές, που έχουν αποτµηθεί µε πριόνι, ψαλίδι, ή µε τη βοήθεια φλόγας, θα 
λειαίνονται µέχρι να εξαφανισθούν τυχόν γρέζια, ή αιχµηρές γωνίες. 


360.3.2 Συγκολλήσεις 


(α) Γενικά 


- Η συγκόλληση ενδείκνυται να γίνεται µε ισχυρό ηλεκτρικό τόξο (ηλεκτροκόλληση). Η θέρµανση 
φτάνει είτε µέχρι ερυθροπύρωσης, οπότε ακολουθεί σφυρηλάτηση των συγκολληµένων  τεµα-
χίων,   είτε   µέχρι   τοπικής   σύντηξης   τους   µε   τη   µεσολάβηση συγκολλητικού µετάλλου , 
το οποίο φέρεται σε ράβδους 3 mm - 4 mm (αυτογενής συγκόλληση). 


- Το µέσο συγκόλλησης έχει παρεµφερή ή και διαφορετική σύνθεση µε τα συνδεόµενα τεµάχια, 
π.χ. κράµατα αργύρου και χαλκού (ασηµοκόλληση) ή χαλκού και κασσίτερου (µπρουτζοκόλλη-
ση), τα οποία µάλιστα επιτρέπουν υποβιβασµό της θερµοκρασίας πύρωσης των προς συγκόλ-
ληση στοιχείων. 


- Η συγκόλληση δεν γίνεται επιφανειακά κατά µήκος της γραµµής επαφής των συγκολλούµενων 
στοιχείων αλλά µετά από σχηµατισµό εγκοπής, στην οποία εισχωρεί το τηκόµενο συγκολλητικό 
µέσο, γιατί, διαφορετικά, και µάλιστα µετά την αφαίρεση των εξογκωµάτων (λιµάρισµα της συ-
γκόλλησης), η ένωση εξασθενεί αισθητά . 


(β) Προετοιµασία  


- Τα προς συγκόλληση στοιχεία κόβονται επακριβώς στις διαστάσεις τους µε τις αιχµές τους κοµ-
µένες µε φλόγιστρο ή µε µηχανικό τρόπο, ώστε να επιτρέπουν έντονη διείσδυση και καλή σύ-
ντηξη του υλικού συγκόλλησης και του υλικού βάσης. 


- Οι κοµµένες επιφάνειες θα είναι απαλλαγµένες από ορατές ή / και επιβλαβείς ατέλειες, όπως 
λεπίσµατα και επιφανειακές ατέλειες από την κοπή ή τους χειρισµούς φλόγιστρου κοπής. Οι ε-
πιφάνειες των προς συγκόλληση πλακών θα είναι απαλλαγµένες από σκουριά, λίπος ή άλλα 
ξένα υλικά. 


(γ) Εκτέλεση  


- Όλες οι συγκολλήσεις εκτελούνται και ελέγχονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του DΙΝ 8563. 


- Εξωτερικές συγκολλήσεις (ραφές) επιτρέπονται µόνο όταν µπορούν να παραµείνουν εµφανείς ή 
όταν τα προς συγκόλληση τµήµατα είναι µικρού πάχους (κάτω από 3 mm), οπότε κατά την πύ-
ρωση προκαλείται σύντηξη στην θέση του αρµού επαφής. 


360.3.3 Οπές 


(α) Οι οπές θα διαµορφώνονται ακριβώς στις θέσεις και θα έχουν το σχήµα και τις διαστάσεις που προ-
βλέπονται από τα κατασκευαστικά σχέδια. Αν η ευθυγράµµιση τους είναι ανεπιτυχής το αντίστοιχο 
µέλος απορρίπτεται από την Υπηρεσία. 


(β) Οι οπές θα είναι κάθετες προς τα µέλη και θα ανοίγονται χωρίς γρέζια και µη κανονικά άκρα.  


(γ) Οι οπές στα υλικά πάχους µεγαλύτερου από 6 mm ανοίγονται µε περιστροφικό τρυπάνι, ενώ οι υπό-
λοιπες µπορούν να ανοιχθούν µε διατρητικό µηχάνηµα ή µε τρυπάνι. 


(δ) Οι αποστάσεις των άκρων και των οπών για τους κοχλίες θα είναι σύµφωνες µε τα ισχύοντα πρότυ-
πα DΙΝ. 







 


 


360.3.4 Κοχλίες, Ροδέλες, ∆ακτύλιοι, Περικόχλια 


Οι κοχλίες τοποθετούνται και στερεώνονται σύµφωνα µε το DΙΝ 18800-7. 


360.3.5 Κοχλίες Αγκύρωσης, Σωληνωτοί Μανδύες και άλλες Μεταλλικές Κατασκευές 


(α) Οι ενσωµατωµένοι κοχλίες αγκύρωσης, µε ή χωρίς σωληνωτούς µανδύες, θα κατασκευασθούν κατά 
τις υποδείξεις των σχεδίων. Οι κοχλίες αγκύρωσης τοποθετούνται επιµελώς, ώστε να εξασφαλιστεί η 
σωστή συναρµογή µε τα εµπηγµένα στοιχεία. 


(β) Ο καθαρισµός και ο χρωµατισµός εκτελούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα ενσωµα-
τωµένα στο σκυρόδεµα µεταλλικά στοιχεία τοποθετούνται µε ακρίβεια στη θέση τους κατά τη σκυρο-
δέτηση, αλλιώς παραµένουν υποδοχές στο σκυρόδεµα για τη µεταγενέστερη, µετά την πήξη του 
σκυροδέµατος τοποθέτηση και αγκύρωση του µεταλλικού στοιχείου. Η υποδοχή πληρώνεται κατόπιν 
µε κονίαµα. 


360.3.6 Στηρίξεις 


Η τοποθέτηση και στήριξη των σιδηρών στοιχείων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται το 
αµετάθετο τους και να αποκλείεται οποιαδήποτε παραµόρφωση τους. Γενικά οι στερεώσεις των σιδηρών 
στοιχείων ακολουθούν τα σχέδια της µελέτης. 


360.3.8 Αντιδιαβρωτική Προστασία 


(α) Η αντιδιαβρωτική προστασία στοιχείων από δοµικό χάλυβα επιτυγχάνεται µε τις ακόλουθες µεθό-
δους: 


- Κατάλληλα επιχρίσµατα (βαφές), σε µία ή περισσότερες στρώσεις 


- Γαλβάνισµα 


Τα περισσότερα στοιχεία από δοµικό χάλυβα είναι βαµµένα από το εργοστάσιο. Εφόσον η εν λόγω 
προστασία δεν επαρκεί, τότε προδιαγράφεται στην οικεία µελέτη η κατάλληλη πρόσθετη αντιδιαβρω-
τική προστασία (επιχρίσµατα και/ή γαλβάνισµα), ανάλογα µε τις επικρατούσες συνθήκες περιβάλλο-
ντος στον τόπο του έργου και τον αριθµό των ετών µέχρι την πρώτη συντήρηση. 


(β) Γενικά για την κατασκευή και τον έλεγχο της αντιδιαβρωτικής προστασίας έχουν εφαρµογή τα πρό-
τυπα του πίνακα 360.3–1. Τα πρότυπα για τις βαφές αντιδιαβρωτικής προστασίας αναφέρονται στο 
άρθρο 400 «Χρωµατισµοί». 


Πίνακας 360.3 – 1: Προδιαγραφές αντιδιαβρωτικής προστασίας 


# Υλικά Προδιαγραφές 


1 2 3 


1 Αντιδιαβρωτική προστασία µεταλλικών κατασκευών µε 
επιχρίσµατα 


DIN EN ISO 12944-4 έως DIN 
EN ISO 12944-8 


2 Αντιδιαβρωτική προστασία µε επιχρίσµατα και µανδύες 
για φέροντα δοµικά µεταλλικά στοιχεία µε λεπτότοιχες 
διατοµές 


DIN 55928-8 


3 Προετοιµασία των επιφανειών µεταλλικών δοµικών στοι-
χείων για γαλβάνισµα εν θερµώ 


DIN 8567 


4 Αντιδιαβρωτική προστασία µεταλλικών κατασκευών µε 
γαλβάνισµα εν θερµώ – Ψευδάργυρος, αλουµίνιο και 
κράµατα αυτών 


DIN EN 22063 


 


(γ) Η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών κατασκευών µε γαλβάνισµα εν θερµώ γίνεται σε εργαστή-
ριο εγκεκριµένο από την Υπηρεσία. 


(δ) Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα ώστε να αποφεύγονται οι παραµορφώσεις που ενδεχόµενα προκα-
λούνται από το γαλβάνισµα εν θερµώ. Πριν από την ανάθεση του γαλβανίσµατος σε εργοστάσιο, ή 
πριν την εκτέλεση του γαλβανίσµατος σε δική του βιοµηχανική εγκατάσταση, ο Ανάδοχος είναι υπο-
χρεωµένος να ζητήσει την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία επισκέπτεται τις εγκαταστά-
σεις γαλβανίσµατος, προκειµένου να µορφώσει γνώµη αν τηρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις. 


(ε) Εφιστάται η προσοχή για τη δυσκολία γαλβανίσµατος χαλύβων µε περιεκτικότητα σε πυρίτιο µεγαλύ-
τερη από 0,04%. 


(στ) Το γαλβάνισµα των επιµηκών ράβδων γίνεται υποχρεωτικά σε κατακόρυφα γαλβανιστήρια. Επιµή-
κεις ράβδοι είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 


- Ιστοί ηλεκτροφωτισµού 







 


 


- Αυλακωτή λαµαρίνα στηθαίων ασφαλείας και ορθοστατών στηθαίων ασφαλείας 


- Επιµήκεις ράβδοι στηθαίων τεχνικών έργων 


- Σιδηροσωλήνες (για χειρολισθήρες στηθαίων, κιγκλιδώµατα ή οποιαδήποτε άλλη χρήση). 


(ζ) Πριν από την επιψευδαργύρωση (γαλβάνισµα), όλες οι επιφάνειες και οι περιοχές των συγκολλήσε-
ων καθαρίζονται από ίχνη οξειδώσεων, λιπαρές ουσίες, κατάλοιπα των συγκολλήσεων, ή άλλες επι-
βλαβείς ουσίες. 


(η) Τα στοιχεία που συνδέονται µε κοχλίες γαλβανίζονται πριν τη σύνδεση τους, οι δε αιχµές εφαπτόµε-
νων επιφανειών σε αρµούς συγκολλήσεων, συγκολλούνται µέχρι την τέλεια σφράγιση του αρµού.  


(θ) Γαλβανισµένες προς χρωµατισµό επιφάνειες δεν υφίστανται καµιά χηµική επεξεργασία. 


(ι) Τα ενσωµατούµενα µεταλλικά ελάσµατα, που φέρουν συγκολλητούς πύρους  ή ράβδους αγκυρώσε-
ων, γαλβανίζονται µετά από την συγκόλληση τους. 


(ια) Σε περίπτωση χρησιµοποίησης επιχρίσµατος (βαφής) για αντιπυρική προστασία, αυτό (υλικά και 
κατασκευή) πρέπει να προδιαγράφεται στην οικεία µελέτη και θα χρησιµοποιείται µόνο µετά από 
γραπτή εντολή της Υπηρεσίας. Η εν λόγω αντιπυρική προστασία πρέπει να επισηµαίνεται και δεν ε-
πιτρέπεται να τοποθετούνται επί αυτής άλλα πρόσθετα επιχρίσµατα. 


360.3.12 Έλεγχοι 


 (α) Από τα προσκοµισθέντα στο εργοτάξιο σιδηρά είδη λαµβάνονται δοκίµια σε ποσοστό κυµαινόµενο 
από 0,5% - 1,0% των γαλβανισµένων σιδηρών στοιχείων κάθε διακεκριµένης κατηγορίας (κυµατοειδή 
ελάσµατα στηθαίων, ορθοστάτες στηθαίων, σιδηροσωλήνες, σιδηρά είδη φρεατίων, κλωβοί αγκύρω-
σης στηθαίων, κλωβοί αγκύρωσης ιστών οδοφωτισµού κτλ.) και κατ' ελάχιστον 2 τεµάχια από κάθε 
διακεκριµένη κατηγορία. 


(β) Η δειγµατοληψία θα γίνεται από αρµόδια επιτροπή που θα ορισθεί από την Υπηρεσία. 


(γ) Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του πίνακα 360.3-1, ανάλογα µε το 
είδος της αντιδιαβρωτικής προστασίας 


360.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 


Η εργασία περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 


• την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου των έργων, επεξεργασία, συναρµολόγηση, συγκόλληση, τοπο-
θέτηση κτλ των σιδηρών εξαρτηµάτων, κοχλιών, ροδελών, περικοχλίων στηρίξεων και λοιπών απαι-
τούµενων υλικών και µικροϋλικών για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας 


• τη δηµιουργία οπών για την πάκτωση των στοιχείων αγκύρωσης 


• την προµήθεια των απαιτούµενων υλικών και την κατασκευή βάσης υποδοχής 


• την κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. 


360.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 


(α) Οι εργασίες σιδηρών κατασκευών θα επιµετρώνται σε χιλιόγραµµα (kg) ή µετρικούς τόνους (t), πλή-
ρως περαιωµένων, ανά κατηγορία σιδηράς κατασκευής (δοµικά σιδηρά στοιχεία κτιρίων, τεχνικών 
έργων κτλ., ελάσµατα, λοιπές σιδηρές κατασκευές) και σιδήρου / χάλυβα, που εµφανίζεται στο Τιµο-
λόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ.  Η αντιδια-
βρωτική προστασία των σιδηρών κατασκευών δεν επιµετράται ξεχωριστά, καθώς η δαπάνη της θε-
ωρείται ανηγµένη στην ανά kg ή t τιµή των σιδηρών κατασκευών. 


(β) Το βάρος των σιδηρών κατασκευών θα υπολογίζεται µε βάση τα µοναδιαία βάρη, που καθορίζονται 
σε επίσηµους αναγνωρισµένους καταλόγους, επί τα εγκεκριµένα µήκη ή τις επιφάνειες των επιµέ-
ρους µελών, αφαιρουµένων των κάθε φύσης ανοιγµάτων, οπών και αποκοπτόµενων τµηµάτων. Για 
τον υπολογισµό του βάρους των αφαιρουµένων τµηµάτων θα ογκοµετράται το κάθε τµήµα και ο 
προκύπτων όγκος θα πολλαπλασιάζεται επί το ειδικό βάρος του σιδήρου / χάλυβα, που ορίζεται ως 
7.850 kg/m


3
.  Τα βάρη των συγκολλήσεων, των ήλων και των κοχλιών, περιλαµβανοµένων των ρο-


δελών, των περικοχλίων και των κεφαλών, θα υπολογίζονται είτε από επίσηµους αναγνωρισµένους 
καταλόγους είτε µε ακριβή ογκοµέτρηση και πολλαπλασιασµό επί το ειδικό βάρος ως άνω και θα 
προσµετρώνται στο βάρος της κατασκευής για την οποία προορίζονται, χωρίς διάκριση κατά ποιότη-
τες, αντοχές κτλ.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εγκεκριµένος κατάλογος ή ευχερής τρόπος επιµέ-
τρησης σύνθετων κατασκευών, η επιµέτρηση γίνεται µε βάση τα πραγµατικά βάρη των µελών της κα-
τασκευής (ζύγιση, ζυγολόγιο) που επαληθεύονται µε παρουσία και πιστοποίηση εκπροσώπου της 
Υπηρεσίας.  


(β) 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 (ονται) σύµφωνα 







 


 


µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες σιδηρών κατασκευών και 
σιδήρου / χάλυβα. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζο-
νται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για 
κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 


 


240. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 


ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 


241. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 


241.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 


(1) Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει τις πάσης φύσης εργασίες για την επί-
στρωση δαπέδων εξωτερικών χώρων, όπως πλατείες, πεζόδροµοι, πεζοδρόµια, περιβάλλοντες χώ-
ροι κτιρίων, έργα διαµόρφωσης τοπίου κτλ. 


(2) Τα συνηθέστερα υλικά που χρησιµοποιούνται για την επίστρωση δαπέδων εξωτερικών χώρων είναι 
τα ακόλουθα: 


- Τσιµεντόπλακες µε λείες ή ανάγλυφες επιφάνειες σε διάφορους χρωµατισµούς 


- Βοτσαλόπλακες (δηλ. τσιµεντόπλακες, στην άνω επιφάνεια των οποίων είναι επικολληµένα 
βότσαλα διαφόρων µεγεθών και χρωµάτων) 


- Τεχνητοί κυβόλιθοι από σκυρόδεµα σε διάφορα σχήµατα και χρώµατα 


- Κεραµικά πλακίδια, πλίνθοι και κυβόλιθοι 


- Φυσικές πλάκες κανονικού ή ακανόνιστου σχήµατος 


- Φυσικοί κυβόλιθοι. 


241.2 Υλικά 


Γενικά 


α. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία δείγµατα κάθε είδους υλικού προς έγκριση, τα οποία συνο-
δεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου και όλες τις διαθέσιµες τεχνικές πληροφορίες του 
κατασκευαστή τους. Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητήσει τη διεξαγωγή ελέγχων και δοκιµών στα προ-
τεινόµενα υλικά, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα απαραίτητα δοκίµια. Ο Ανάδο-
χος δεν δικαιούται επιπλέον αποζηµίωση για την προσκόµιση δειγµάτων και δοκιµίων. 


β. Ο Ανάδοχος οφείλει να προµηθεύσει στον Κύριο του Έργου, για τα υλικά που του ζητηθεί κατόπιν 
εντολής, επιπλέον εως 10% ή τουλάχιστον 5 m


2
 από κάθε εγκεκριµένο τύπο επένδυσης σε σφραγι-


σµένα κιβώτια ή παλέτες για τις ανάγκες µελλοντικής συντήρησης του έργου και την επιδιόρθωση 
των φθορών. Η δαπάνη για αυτήν την ποσότητα δεν πληρώνεται ιδιαίτερα αλλά περιλαµβάνεται α-
νηγµένη στις τιµές της προσφοράς του Αναδόχου.   


γ. Τα εργοστάσια παραγωγής των υλικών υποβάλλουν στην Υπηρεσία βεβαίωση, ότι κάθε υλικό θα 
διατίθεται στην απαιτούµενη ποιότητα και ποσότητα για την ολοκλήρωση των εργασιών, µέσα στις 
προθεσµίες αποπεράτωσης του έργου. ∆εν γίνεται δεκτή σε καµία περίπτωση δικαιολογία του Ανα-
δόχου ότι τα προβλεπόµενα υλικά εξαντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου. 


δ. Από τα υλικά που διατίθενται σε διάφορες ποιότητες, θα επιλέγονται αυτά που είναι κατάλληλα, συµ-
βατά µε το είδος της κατασκευής και εγκεκριµένα από την Υπηρεσία, της καλύτερης ποιότητας, εκτός 
αν υπάρχει διαφορετική απαίτηση από τα Συµβατικά τεύχη και την Υπηρεσία. 


241.2.1 Τσιµεντόπλακες 


(1) Πρόκειται για τις κλασικές τετραγωνικές (40 cm x 40 cm) πλάκες πεζοδροµίου από σκυρόδεµα σε 
λευκό χρώµα ή για τσιµεντόπλακες νέου τύπου µε ανάγλυφη επιφάνεια µε αυλακώσεις σε διάφορα 
σχέδια και χρώµατα ή µε επικολληµένα βότσαλα (βοτσαλόπλακες). Εκτός των προαναφερθέντων δι-
αστάσεων προκατασκευασµένες πλάκες διατίθενται και σε άλλες διαστάσεις, όπως 30 cm x 30 cm 
και 50 cm x 50 cm, ενώ το πάχος τους ποικίλει από 2,5 cm έως 5 cm. 


(2) Οι προκατασκευασµένες πλάκες από σκυρόδεµα που προορίζονται για πλακόστρωση πεζοδροµίων 
και γενικά επιφανειών όπου δεν προβλέπεται κυκλοφορία οχηµάτων, θα πρέπει να είναι κατά DIN 
485. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει η συµµόρφωση των πλακών µε τα κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή 
των διαστάσεων, αντοχή σε θλίψη, φθορά σε τριβή και στην υδατοαπορροφητικότητα. 







 


 


241.2.2 Τεχνητοί Κυβόλιθοι από Σκυρόδεµα 


(3) Οι τεχνητοί κυβόλιθοι είναι συµπαγή προκατασκευασµένα στοιχεία από σκυρόδεµα σε διάφορα σχή-
µατα και διαστάσεις (ελάχιστου ύψους 6 cm), καθώς και µεγάλη ποικιλία χρωµάτων. Λόγω της υψη-
λής αντοχής τους σε θλίψη και της αντιολισθηρής τους επιφάνειας, αποτελούν κατάλληλο υλικό επί-
στρωσης δαπέδων όπου κυκλοφορούν οχήµατα, ακόµη και βαρέα (π.χ. σταθµοί λεωφορείων). Στο 
εµπόριο διατίθενται τεχνητοί κυβόλιθοι διαφόρων προδιαγραφών που ανταποκρίνονται σε διάφορες 
ανάγκες όσον αφορά στην αντοχή τους σε θλίψη, την τραχύτητα της επιφάνειας τους κτλ. 


(4) Οι κυριότεροι τύποι τεχνητών κυβόλιθων είναι οι εξής: 


- Κοινοί παραλληλεπίπεδοι κυβόλιθοι κάτοψης ορθογωνικού σχήµατος: 


Τοποθετούνται σε ευθείες σειρές µε εναλλασσόµενους αρµούς ή σε µορφή «ψαροκόκαλου». 


- Κυβόλιθοι κάτοψης µη κανονικού (π.χ. καµπύλου) σχήµατος: 


Το σχήµα της κάτοψής τους είναι έτσι διαµορφωµένο ώστε κατά την τοποθέτησή τους να προ-
σαρµόζεται το ένα στοιχείο µε το άλλο. 


(5) Οι τεχνητοί κυβόλιθοι από σκυρόδεµα που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών όπου προ-
βλέπεται κυκλοφορία οχηµάτων ή όχι, θα πρέπει να είναι κατά DIN 18501 ή εναλλακτικά κατά ASTM 
C939-01. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει η συµµόρφωση των κυβόλιθων µε τα κριτήρια που αναφέρονται στην 
ανοχή των διαστάσεων, αντοχή σε θλίψη, φθορά σε τριβή, υδατοαπορροφητικότητα και στην ολισθη-
ρότητα. 


241.2.3 Κεραµικά Πλακίδια, Πλίνθοι και Κυβόλιθοι 


(6) Σε περίπτωση που υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντοχής σε χηµικές επιδράσεις, παγετό κτλ., χρη-
σιµοποιούνται προκατασκευασµένα στοιχεία από κεραµικό υλικό (klinker). Και στην περίπτωση αυτή 
τα στοιχεία από κεραµικό υλικό διατίθενται σε µεγάλη ποικιλία χρωµάτων και διαστάσεων. 


(7) Τα στοιχεία από κεραµικό υλικό που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών όπου προβλέπεται 
κυκλοφορία οχηµάτων ή όχι, θα πρέπει να είναι κατά DIN 18503. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει η συµµόρ-
φωση των στοιχείων µε τα κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή των διαστάσεων, αντοχή σε θλίψη, 
φθορά σε τριβή, υδατοαπορροφητικότητα, ολισθηρότητα, καθώς και στην αντοχή σε παγετό και χηµι-
κές επιδράσεις. 


241.2.4 Φυσικές Πλάκες και Κυβόλιθοι 


(8) Σε περίπτωση που υπάρχουν ιδιαίτερες αισθητικές απαιτήσεις για το υλικό επίστρωσης δαπέδων 
εξωτερικών χώρων µε παραδοσιακό χαρακτήρα, χρησιµοποιούνται φυσικές πλάκες και φυσικοί κυ-
βόλιθοι κανονικού ή ακανόνιστου σχήµατος (από µάρµαρο, σχιστόλιθο, γρανίτη κτλ.). 


(9) Τα στοιχεία από φυσικούς λίθους που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών όπου προβλέπε-
ται κυκλοφορία οχηµάτων ή όχι, θα πρέπει να είναι κατά DIN EN 1341 και DIN EN 1342 για φυσικές 
πλάκες και φυσικούς κυβόλιθους αντίστοιχα. 


241.3 Εκτέλεση Εργασιών 


241.3.1 Γενικά 


(10) Τα χαρακτηριστικά (τύπος, σχήµα, χρώµα και διαστάσεις) των στοιχείων που θα χρησιµοποιηθούν 
στην επίστρωση εξωτερικών χώρων, καθώς και η διάταξη αυτών (ευθύγραµµη, καµπυλόγραµµη, σε 
µορφή «ψαροκόκαλου» κτλ.) κατά την τοποθέτησή τους σε συνδυασµό µε στοιχεία των ιδίων ή άλ-
λων χαρακτηριστικών, θα πρέπει να συµφωνούν µε τα καθοριζόµενα στην εγκεκριµένη τεχνική µελέ-
τη. Σε περίπτωση µη σαφούς καθορισµού των ανωτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει 
τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας. 


(11) Γενικά ακολουθούνται οι εξής δύο µέθοδοι τοποθέτησης των υλικών επίστρωσης εξωτερικών χώρων: 


241.3.2 «Κολυµβητή» Τοποθέτηση 


(12) Η µέθοδος αυτή µπορεί να εφαρµοστεί για την τοποθέτηση όλων γενικά των υλικών που αναφέρονται 
στην προηγούµενη παράγραφο (πλάκες και κυβόλιθοι από σκυρόδεµα ή φυσικούς λίθους κτλ.). 


(13) Επί πλάκας δαπέδου από σκυρόδεµα τοποθετούνται τα στοιχεία µε την παρεµβολή στρώσης ισχυ-
ρού τσιµεντοκονιάµατος, το οποίο λειτουργεί ως συγκολλητικό υλικό. Σε περιπτώσεις µε ειδικές απαι-
τήσεις πρόσφυσης, αντιπαγετικής προστασίας κτλ., είναι δυνατόν αντί του συγκολλητικού τσιµεντο-
κονιάµατος να χρησιµοποιηθεί ειδική ακρυλική κόλλα πλακιδίων. 


(14) Η πλάκα δαπέδου κατασκευάζεται από σκυρόδεµα (τουλάχιστον C12/15) και εδράζεται οµοιόµορφα 
επί συµπυκνωµένης στρώσης θραυστού υλικού (συνήθως της ΠΤΠ Ο 150). Όταν πρόκειται για επί-
στρωση επιφάνειας, η οποία θα δέχεται εκτός από πεζούς και κυκλοφορία οχηµάτων, επιβάλλεται η 







 


 


όπλιση της πλάκας, κατά κανόνα µε δοµικό πλέγµα. Οι βασικές κλίσεις της τελικής επιστρωµένης ε-
πιφάνειας υλοποιούνται κατ’ αρχήν µε κατάλληλη υψοµετρική διαµόρφωση της πλάκας δαπέδου. 


(15) Ανάλογα µε τη φύση της κυκλοφορίας (πεζών, οχηµάτων κτλ.) που προβλέπεται για την επιστρωµέ-
νη επιφάνεια και το προβλεπόµενο µέγεθος των φορτίων που θα ασκούνται, διαστασιολογούνται τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά της πλάκας δαπέδου: 


- πάχος, ποιότητα και βαθµός συµπύκνωσης της στρώσης (των στρώσεων) θραυστού υλικού 


- πάχος και ποιότητα σκυροδέµατος της πλάκας δαπέδου 


- ποσότητα και ποιότητα οπλισµού της πλάκας. 


Σε ό,τι αφορά τα ανωτέρω στοιχεία διαστασιολόγησης της πλάκας δαπέδου, κατ’ αρχήν ο Ανάδοχος υπο-
χρεούται να εφαρµόσει τα οριζόµενα στην εγκεκριµένη τεχνική µελέτη. Σε περίπτωση µη σαφούς καθορι-
σµού των εν λόγω στοιχείων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας. 


(16) Το τσιµεντοκονίαµα, µε το οποίο συγκολλούνται τα στοιχεία επί της πλάκας δαπέδου, πρέπει να είναι 
αρκετά συνεκτικό µε µικρή περιεκτικότητα σε νερό (µε κατά µάζα λόγο συνολικού νερού προς τσιµέ-
ντο το πολύ 0,40). Η περιεκτικότητα του τσιµεντοκονιάµατος σε τσιµέντο πρέπει να είναι τουλάχιστον 
650 kg ανά m³ ξηράς άµµου. 


(17) Το συγκολλητικό τσιµεντοκονίαµα θα διαστρώνεται σε συνεχείς στρώσεις πάχους από 2 cm έως 2,5 
cm κατά µέγιστο. Σε περίπτωση τοποθέτησης στοιχείων µε διαφορετικό πάχος, η ενιαία τελική στάθ-
µη της επίστρωσης επιτυγχάνεται µε διαφοροποίηση του πάχους της στρώσης του συγκολλητικού 
τσιµεντοκονιάµατος. Η διάστρωση του τσιµεντοκονιάµατος θα προηγείται της τοποθέτησης των στοι-
χείων το πολύ κατά 2 – 3 σειρές, ώστε να διευκολύνεται η εργασία των τεχνιτών χωρίς να µειώνεται η 
πρόσφυση των στοιχείων λόγω ξήρανσης του τσιµεντοκονιάµατος. 


(18) Κάθε στοιχείο εφαρµόζεται επί του νωπού συγκολλητικού τσιµεντοκονιάµατος µε ελαφρά δόνηση του 
στοιχείου και κάθε σειρά επίστρωσης στοιχείων πιέζεται να ισοπεδωθεί µε τη βοήθεια µιας σανίδας 
εφοδιασµένης µε αλφάδι. 


(19) Μεταξύ των στοιχείων κατά την τοποθέτησή τους αφήνονται αρµοί, οι οποίοι σε περίπτωση διαµόρ-
φωσης ευθύγραµµων σειρών, πρέπει να είναι σταθερού πλάτους 10 mm – 20 mm, ενώ σε περίπτω-
ση διαµόρφωσης καµπυλόγραµµων σειρών, οι αρµοί µπορεί να είναι µεταβλητού πλάτους. Σε ειδικές 
περιπτώσεις (π.χ. επίστρωση µε κεραµικά πλακίδια και πλίνθους), το πλάτος των αρµών µπορεί να 
είναι µικρότερο (της τάξης των 3 mm – 8 mm). 


(20) Μετά τη σκλήρυνση του συγκολλητικού τσιµεντοκονιάµατος, είτε οι αρµοί πληρώνονται µε παχύρ-
ρευστο τσιµεντοκονίαµα ή η επιφάνεια της επίστρωσης διαστρώνεται µε λεπτόκκοκη τσιµεντοκονία, η 
οποία εισχωρεί µέσα στους αρµούς και στη συνέχεια, αφού αφαιρεθεί η περίσσειά της, η επιφάνεια 
της επίστρωσης διαβρέχεται µε νερό. Αν το υλικό της αρµολόγησης κατακαθίσει µέσα στους αρµούς, 
επαναλαµβάνεται η διαδικασία  


(21) Τέλος, µετά τη σκλήρυνση των τσιµεντοκονιαµάτων, η επιστρωµένη επιφάνεια ξεπλένεται από τα 
υπολείµµατα των υλικών µε τη βοήθεια σκληρής βούρτσας και νερού υπό πίεση. 


241.3.3 Τοποθέτηση «Εν Ξηρώ» 


(22) Και η µέθοδος αυτή µπορεί να εφαρµοστεί για την τοποθέτηση όλων γενικά των υλικών που αναφέ-
ρονται στην προηγούµενη παράγραφο (πλάκες και κυβόλιθοι από σκυρόδεµα ή φυσικούς λίθους 
κτλ.). 


(23) Αρχικά διαµορφώνεται µια στρώση έδρασης, η οποία µπορεί να είναι είτε από οπλισµένο ή άοπλο 
(ανάλογα µε τις συνθήκες κυκλοφορίας) σκυρόδεµα κατασκευασµένο σύµφωνα µε τα προαναφερθέ-
ντα στην περίπτωση της «κολυµβητής» τοποθέτησης, ή από συµπυκνωµένο θραυστό αµµοχάλικο. 
Οι βασικές κλίσεις της τελικής επιστρωµένης επιφάνειας υλοποιούνται κατ’ αρχήν µε κατάλληλη υψο-
µετρική διαµόρφωση της στρώσης έδρασης. 


(24) Πριν τη διάστρωση της άµµου, στην περίµετρο της προς επίστρωση επιφάνειας διαµορφώνεται ένα 
στερεό εγκιβωτισµού της άµµου από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα ή από ειδικά τεµάχια τεχνητών ή 
φυσικών κυβόλιθων. 


(25) Στη συνέχεια, επί της κατά τα ανωτέρω διαµορφωµένης στρώσης έδρασης διαστρώνεται χαλαζιακή 
άµµος µέσης κοκκοµετρικής διαβάθµισης, η οποία µετά τη συµπύκνωσή της µε µηχανικό τρόπο 
πρέπει να έχει οµοιόµορφο πάχος 5 cm περίπου. 


(26) Για να εξασφαλιστεί ένα οµοιόµορφο πάχος στη στρώση της άµµου, η διάστρωση και συµπύκνωσή 
της διεξάγεται κατά λωρίδες. Ούτως τοποθετούνται κατά µήκος επί της στρώσης έδρασης παράλλη-
λες µεταξύ τους ξύλινες δοκίδες αντίστοιχου πάχους (5 cm) και µεταξύ των οδηγών δοκίδων δια-
στρώνεται η άµµος και συµπυκνώνεται στο επιθυµητό πάχος. Μετά τη διάστρωση και συµπύκνωση 
ενός αριθµού διαδοχικών λωρίδων, αφαιρούνται οι δοκίδες και το κενό που αποµένει, συµπληρώνε-
ται µε άµµο. 







 


 


(27) Σε περίπτωση τοποθέτησης στοιχείων µε διαφορετικό πάχος, η ενιαία τελική στάθµη της επίστρωσης 
επιτυγχάνεται µε διαφοροποίηση του πάχους της στρώσης άµµου. 


(28) Ανάλογα µε τη φύση της κυκλοφορίας (πεζών, οχηµάτων κτλ.) που προβλέπεται για την επιστρωµέ-
νη επιφάνεια και το προβλεπόµενο µέγεθος των φορτίων που θα ασκούνται, διαστασιολογούνται τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά της προαναφερόµενης στρώσης έδρασης: 


- πάχος, ποιότητα και βαθµός συµπύκνωσης της στρώσης (των στρώσεων) θραυστού αµµοχά-
λικου 


- πάχος και ποιότητα σκυροδέµατος της πλάκας δαπέδου 


- ποσότητα και ποιότητα οπλισµού της πλάκας. 


(29) Σε ό,τι αφορά τα ανωτέρω στοιχεία διαστασιολόγησης της στρώσης έδρασης, κατ’ αρχήν ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να εφαρµόσει τα οριζόµενα στην εγκεκριµένη τεχνική µελέτη. Σε περίπτωση µη σαφούς 
καθορισµού των εν λόγω στοιχείων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες 
της Υπηρεσίας. 


(30) Κάθε στοιχείο εφαρµόζεται επί της στρώσης άµµου µε ελαφρά δόνηση του στοιχείου και κάθε σειρά 
επίστρωσης στοιχείων πιέζεται να ισοπεδωθεί µε τη βοήθεια µιας σανίδας εφοδιασµένης µε αλφάδι. 


(31) Μεταξύ των στοιχείων κατά την εφαρµογή τους επί της στρώσης άµµου (σε απλή παράθεση ή σε 
διακοσµητικούς συνδυασµούς) αφήνονται αρµοί, οι οποίοι σε περίπτωση διαµόρφωσης ευθύγραµ-
µων σειρών, πρέπει να είναι σταθερού πλάτους 5 mm – 10 mm. Σε περιπτώσεις πλήρωσης των αρ-
µών µε τσιµεντοκονίαµα, το πλάτος των αρµών µπορεί να είναι µεγαλύτερο (µέχρι 20 mm). 


(32) Οι αρµοί πληρώνονται µε λεπτόκκοκη άµµο ως εξής: Πάνω στην επιφάνεια της επίστρωσης, δια-
στρώνεται ή άµµος, η οποία, µε επιπλέον δόνηση που ασκείται στα τοποθετηµένα στοιχεία µε τη 
βοήθεια δονητικής πλάκας, εισχωρεί εντός των αρµών. Αν το υλικό της αρµολόγησης κατακαθίσει 
µέσα στους αρµούς, επαναλαµβάνεται η διαδικασία µέχρι πλήρους πλήρωσης των αρµών. 


(33) Τέλος, µετά την πλήρωση των αρµών, η επιστρωµένη επιφάνεια καθαρίζεται από την περίσσεια της 
άµµου και τυχόν υπολείµµατα των υλικών. 


241.4 Έλεγχοι 


(34) Εκτελούνται οι έλεγχοι για τη διασφάλιση τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου, καθώς και 
οι έλεγχοι, οι οποίοι µνηµονεύονται στα πρότυπα που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο περί 
προδιαγραφών υλικών, δηλ. DIN 485, DIN 18501 ή εναλλακτικά ASTM C939-01, DIN 18503, DIN EN 
1341 και DIN EN 1342. 


(35) Ειδικότερα για τη διασφάλιση των απαιτούµενων φυσικών χαρακτηριστικών των πλακών πεζο-
δροµίου και των φυσικών λίθων, θα εκτελούνται επιπλέον και οι έλεγχοι κατά τα πρότυπα που α-
ναφέρονται στους ακόλουθους πίνακες: 


Πίνακας 241.4-1 : Πρότυπα για τον προσδιορισµό φυσικών χαρακτηριστικών πλακών πεζο 


δροµίων 


# 


Προσδιορισµός φυσικού χαρακτηριστι-


κού Πρότυπο 


1 2 3 


1 Φθοράς ΠΤΠ ∆Τ 62588/59 


2 Αντοχής σε κάµψη ΠΤΠ ∆Τ 62588/59 


3 Υδατοαπορρόφησης ΠΤΠ ∆Τ 62588/59 


 


Πίνακας 241.4-2 : Πρότυπα για τον έλεγχο/προσδιορισµό φυσικών χαρακτηριστικών φυσικών  


λίθων 


# 


Έλεγχος/Προσδιορισµός φυσικού χαρα-


κτηριστικού Πρότυπο 


1 2 3 


1 Αντοχής σε θλίψη ΕΛΟΤ 750 


2 Αντοχής σε εφελκυσµό από θλίψη ΕΛΟΤ 749 


3 Υδατοαπορρόφησης ΕΛΟΤ 747 


4 Πυκνότητας ΕΛΟΤ 748 


5 Αντοχής σε τριβή κατά Boehme DIN 52108 







 


 


(36) Ο Ανάδοχος θα φροντίσει να παρασχεθεί σε εκπροσώπους της Υπηρεσίας πλήρης δυνατότητα επί-
σκεψης των χώρων του εργοστασίου παραγωγής των στοιχείων επίστρωσης, µε σκοπό την παρακο-
λούθηση και τον έλεγχο της κατασκευής των. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης αυτής θα διεξαχθούν 
οι απαιτούµενοι έλεγχοι αντοχής και ποιότητας των υλικών σε δείγµατα που θα λαµβάνονται, σύµφω-
να µε τα προαναφερόµενα πρότυπα. 


(37) Εφόσον οι παραπάνω έλεγχοι στο εργοστάσιο αποδώσουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα, όσον αφο-
ρά στις ανοχές διαστάσεων, στη µηχανική αντοχή και στα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα προϊόντα 
της οµάδας που θεωρείται ότι εκπροσωπείται από τα εκάστοτε ελεγχόµενα δείγµατα και δοκίµια ση-
µαίνονται κατάλληλα από τον ενεργούντα τον έλεγχο. 


(38) Υλικά που δεν πληρούν τους όρους των ελέγχων δεν θα γίνονται δεκτά για αποστολή στο εργοτάξιο. 
Η αποδοχή των υλικών στο εργοστάσιο δεν προδικάζει την τελική παραλαβή των τοποθετηµένων 
στοιχείων επί τόπου του έργου. 


(39) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο υπάρξουν αµφιβολίες ως προς τα αποτελέσµατα των 
δοκιµών που διεξάγονται στο εργοστάσιο παραγωγής ή στο εργαστήριο του Αναδόχου, η Υπηρεσία 
έχει το δικαίωµα να ζητήσει να εκτελεσθούν, µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου, πρόσθετες δειγ-
µατοληπτικές δοκιµές σε υλικά που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο για ενσωµάτωση στο έργο, διε-
νεργούµενες από αναγνωρισµένο εργαστήριο της έγκρισής της. 


Αν τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών αυτών δοκιµών αποδειχθούν µη ικανοποιητικά, είναι δυ-
νατόν να ζητηθεί επανάληψη της όλης λεπτοµερούς διαδικασίας ελέγχου όλων των προϊόντων, σε 
αναγνωρισµένο εργαστήριο της επιλογής της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος υπο-
χρεούται να µεταφέρει µε δαπάνη του τα υπόψη προϊόντα για έλεγχο. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου 
αυτού θα κρίνουν τελεσίδικα την καταλληλότητα των υλικών ή την ανάγκη ολικής ή µερικής απόρρι-
ψής τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει νέα υλικά από 
κατασκευαστή της επιλογής της Υπηρεσίας και να αποσύρει µε δαπάνη του τα ακατάλληλα υλικά 
από το έργο. 


241.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 


(40) Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου για την επίστρωση δαπέδων εξωτερικών χώρων, περιλαµβάνονται 
οι δαπάνες για όλες τις εργασίες και για χρήση κάθε είδους εξοπλισµού που απαιτούνται για την 
πλήρη και έντεχνη, κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια της εγκεκριµένης 
τεχνικής µελέτης, εκτέλεση των σχετικών εργασιών. Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι 
περιοριστικά, οι δαπάνες για: 


- Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, φορτοεκφορτώσεις και ενσωµάτωση στο έργο των 
υλικών επίστρωσης (πλακών και κυβόλιθων από σκυρόδεµα ή φυσικούς λίθους κτλ.) που α-
παιτούνται. 


- Κατασκευή των διαφόρων στρώσεων του τσιµεντοκονιάµατος και της άµµου, επί των οποίων 
εφαρµόζονται τα στοιχεία επίστρωσης. 


- Πλήρωση των αρµών και αρµολόγηση αυτών µε τις µεθόδους και τα υλικά που περιγράφονται 
στο παρόν. 


- Λήψη των απαιτούµενων δοκιµίων και τη διεξαγωγή των σχετικών ελέγχων ποιότητας για τη 
διασφάλιση των προδιαγραφών. 


- Αντιµετώπιση των κάθε είδους κατασκευαστικών δυσκολιών και κάθε άλλη εργασία, υλικό και 
µικροϋλικό, το οποίο απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη κατασκευή των επι-
στρώσεων. 


(41) Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου για την επίστρωση δαπέδων εξωτερικών χώρων περιλαµβάνονται 
και οι δαπάνες για: 


- την κατασκευή της στρώσης (στρώσεων) έδρασης από θραυστό υλικό (άρθρα 521, 522, 523) 
και της πλάκας δαπέδου από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα (άρθρο 341), 


- τη διαµόρφωση της σκάφης επί του φυσικού εδάφους, επί της οποίας εδράζεται η κατασκευή 
του δαπέδου (άρθρο 121), 


- την κατασκευή του περιµετρικού στερεού εγκιβωτισµού της άµµου από έγχυτο επί τόπου σκυ-
ρόδεµα (άρθρο 341), 


οι οποίες δεν πληρώνονται ξεχωριστά, αλλά θεωρούνται ανηγµένες στις τιµές µονάδας του 
παρόντος άρθρου. 







 


 


241.6  Επιµέτρηση και Πληρωµή 


• Οι εργασίες επίστρωσης δαπέδων εξωτερικών χώρων θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) 
πλήρως περαιωµένων, ανά τύπο υλικού έδρασης (θραυστό υλικό ή και πλάκα από σκυρόδεµα), υλι-
κού επίστρωσης (πλάκες ή κυβόλιθοι από σκυρόδεµα ή φυσικοί λίθοι κτλ.), σχέδιο διάταξης των 
στοιχείων επίστρωσης (απλή παράθεση ή διακοσµητικοί συνδυασµοί) και µέθοδο τοποθέτησης αυ-
τών («κολυµβητή» ή «εν ξηρώ») που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα 
µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 


• 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 (ονται) σύµφωνα 
µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τους διάφορους τύπους υλικών επίστρωσης, τα 
σχέδια διάταξης των στοιχείων επίστρωσης και τις µεθόδους τοποθέτησης αυτών. Η (οι) τιµή (ές) µο-
νάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περι-
λαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι ανα-
γκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 


 


242. ΚΡΑΣΠΕ∆Α – ΡΕΙΘΡΑ – ΤΑΦΡΟΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ Ο∆Ο 


242.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 


Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται οι πάσης φύσης εργασίες για την κατασκευή 
επιφανειακών έργων αποχέτευσης οµβρίων, οι συνηθέστερα εφαρµοζόµενοι τύποι των οποίων είναι οι ακό-
λουθοι: 


Ρείθρα: Είναι αγωγοί περιορισµένης σχετικά παροχετευτικής ικανότητας, οι οποίοι κατά κανόνα τοποθετού-
νται κατά µήκος µιας οδού, στην κεντρική νησίδα ή στα ερείσµατα και συλλέγουν τα επιφανειακά ύδατα που 
συρρέουν σ’ αυτά και τα οδηγούν κατά κανόνα σε κάποιο φρεάτιο υδροσυλλογής. Τα ρείθρα διακρίνονται σε 
ανοικτά (π.χ. τριγωνικά ή κοίλα ρείθρα) και σε κλειστά (π.χ. κιβωτιόµορφα ρείθρα). 


Κρασπεδόρειθρα: Είναι ρείθρα τριγωνικής διατοµής, τα οποία εφαρµόζονται κατά κανόνα σε οδούς αστι-
κών περιοχών. Το κρασπεδόρειθρο διαµορφώνεται από ένα ανυπέρβατο κράσπεδο µε κατακόρυφη ή επι-
κλινή εξωτερική παρειά και από ένα στερεό εγκιβωτισµού των υλικών οδοστρωσίας και ασφαλτικών της ο-
δού, το οποίο αποτελεί και τµήµα του οδοστρώµατος. Στα κρασπεδόρειθρα καταλήγουν η απορροή των 
οµβρίων υδάτων επί της επιφάνειας των οδοστρωµάτων και των πεζοδροµίων, καθώς αυτών των δωµάτων 
των κτιρίων των αστικών περιοχών, τα οποία µέσω των υδρορροών καταλήγουν στο επίπεδο της οδού. 


Τάφροι: Πρόκειται για ανοικτούς (επενδεδυµένους ή ανεπένδυτους) αγωγούς, οι οποίοι διαµορφώνονται 
συνήθως κατά µήκος υπεραστικών οδών και ανάλογα µε τη διατοµή τους (τριγωνική, τραπεζοειδής ή ορθο-
γωνική), διαθέτουν µεγαλύτερη παροχετευτική ικανότητα συγκριτικά µε εκείνη των ρείθρων. Οι τάφροι απο-
χετεύουν την απορροή των οµβρίων που προέρχεται κυρίως από την επιφάνεια του οδοστρώµατος, καθώς 
και αυτή που προέρχεται από τις επιφάνειες πρανών και κλιτύων. 


242.2 Υλικά 


242.2.2 Κρασπεδόρειθρα 


(42) Τα ρείθρα θα κατασκευάζονται από µια στρώση σκυροδέµατος πλάτους 0,15 cm – 0,50 cm, αναλό-
γως των τοπικών συνθηκών, από άοπλο σκυρόδεµα κατηγορίας τουλάχιστον C16/20, η οποία από 
τη µια πλευρά θα είναι σε επαφή µε το κράσπεδο κατά µήκος αυτού και από την άλλη σε επαφή µε 
τα υλικά της οδοστρωσίας και των ασφαλτικών. Τόσο το ρείθρο όσο και το κράσπεδο θα εδράζονται 
πάνω σε µια στρώση εξοµάλυνσης από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15. 


(43) Το κράσπεδο µπορεί να είναι είτε από προκατασκευασµένα στοιχεία σκυροδέµατος κατηγορίας του-
λάχιστον C16/20 (κατά DIN 483), είτε από φυσικούς λίθους. ∆εν επιτρέπεται η κατασκευή κρασπέδου 
από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα. 


(44) Στην περίπτωση κατασκευής κρασπέδου από φυσικούς λίθους, οι χρησιµοποιούµενοι λίθοι πρέπει 
να είναι καθαροί, υγιείς, απαλλαγµένοι ρωγµών, ανθεκτικοί στις καιρικές και κυκλοφοριακές συνθήκες 
και να πληρούν το πρότυπο DIN 482. 


(45) Η οπίσθια παρειά του κρασπέδου στηρίζεται κατά τα 2/3 του ύψους του επί ενός στερεού τραπεζοει-
δούς διατοµής από έγχυτο επί τόπου άοπλο σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15. 


(46) Το τσιµεντοκονίαµα, µε το οποίο συγκολλείται το κράσπεδο επί της προαναφερόµενης στρώσης έ-
δρασης, είναι περιεκτικότητας 650 kg τσιµέντου m³ ξηράς άµµου. 


(47) Η όψη (εµφανής παρειά) των πρόχυτων κρασπέδων θα είναι επικλινής, δηλ. θα φέρει απότµηση του 
πλήρους πάχους του τεµαχίου. 







 


 


(48) Ειδικά στα σηµεία πρόσβασης σε χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων και στις διαβάσεις «ατόµων µε 
ειδικές ανάγκες», χρησιµοποιούνται ειδικά τεµάχια είτε πρόχυτων κρασπέδων είτε κρασπέδων από 
φυσικούς λίθους. 


242.3 Εκτέλεση Εργασιών 


242.3.2 Κρασπεδόρειθρα 


(49) Η άνω επιφάνεια του ρείθρου στο σηµείο που εφάπτεται µε την επιφάνεια κύλισης, κατασκευάζεται 
στην ίδια στάθµη µε αυτήν και µε εγκάρσια κλίση προς το κράσπεδο ίση ή µεγαλύτερη από την κλίση 
της επιφάνειας κύλισης, µε αποτέλεσµα να διαµορφώνεται ρείθρο τριγωνικής διατοµής. 


(50) Τόσο το κράσπεδο όσο και το ρείθρο θεµελιώνεται επί στρώσης εξοµάλυνσης από άοπλο σκυρόδε-
µα ελάχιστου πάχους 0,05 m, η οποία διαστρώνεται επί συµπυκνωµένου υλικού της ΠΤΠ Ο 150 πά-
χους 0,10 m κατ’ ελάχιστον. 


(51) Τα στερεό τραπεζοειδούς διατοµής που στηρίζει την οπίσθια παρειά του κρασπέδου κατά τα 2/3 του 
ύψους του και καθ’ όλο το µήκος του, διαµορφώνεται µε βάση 0,15 m και στέψη 0,08 m κατ’ ελάχι-
στον. Το ύψος του κρασπέδου πάνω από τη στάθµη του ρείθρου, για λόγους παροχετευτικότητας 
οµβρίων και αντιπληµµυρικής προστασίας, διαµορφώνεται κατ’ ελάχιστον 0,15 m. 


(52) Τόσο τα πρόχυτα κράσπεδα όσο και τα κράσπεδα από φυσικούς λίθους συγκολλούνται επί της προ-
αναφερόµενης στρώσης εξοµάλυνσης µε ισχυρό τσιµεντοκονίαµα ελάχιστου πάχους 0,02 m, ενώ η 
αρµολόγηση γίνεται µε τσιµεντοκονίαµα του ιδίου τύπου. 


(53) Τα κράσπεδα θα τοποθετούνται µε τη µέγιστη δυνατή οριζοντιογραφική και υψοµετρική ακρίβεια επί 
της οριογραµµής του οδοστρώµατος, βάσει των στοιχείων της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. Σε ευ-
θυγραµµίες, η άνω επιφάνεια και η όψη του κρασπέδου θα είναι απαλλαγµένες από κάθε είδους ά-
σκοπες θλάσεις, βυθίσεις, κυρτώσεις και γενικά ανωµαλίες. 


(54) Οι καµπύλες των κρασπέδων µπορούν να διαµορφώνονται, τοποθετώντας ευθύγραµµα τεµάχια µι-
κρότερου µήκους από τις τυπικές διαστάσεις των πρόχυτων ή από φυσικούς λίθους κρασπέδων. Το 
µήκος των τεµαχίων που θα χρησιµοποιούνται σε «καµπύλα» κράσπεδα θα είναι τέτοιο ώστε η προ-
κύπτουσα τεθλασµένη σε κανένα σηµείο της να µην αποκλίνει της θεωρητικής καµπύλης περισσότε-
ρο από 0,03 m. 


(55) Η διαµόρφωση του κρασπεδόρειθρου και του πεζοδροµίου στα σηµεία που προβλέπεται διάβαση 
Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ), πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις των «Οδηγιών Σχε-
διασµού για την Αυτόνοµη ∆ιακίνηση και ∆ιαβίωση ΑΜΕΑ» του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 


242.4 Έλεγχοι 


(56) Γενικά εκτελούνται οι έλεγχοι για τη διασφάλιση τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου. 


(57) Ο Ανάδοχος θα φροντίσει να παρασχεθεί σε εκπροσώπους της Υπηρεσίας πλήρης δυνατότητα επί-
σκεψης των χώρων του εργοστασίου παραγωγής κρασπέδων, µε σκοπό την παρακολούθηση και 
τον έλεγχο της κατασκευής των. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης αυτής θα διεξαχθούν οι απαιτού-
µενοι έλεγχοι αντοχής και ποιότητας των υλικών σε δείγµατα που θα λαµβάνονται, σύµφωνα µε τις 
συναφείς διατάξεις του DΙΝ 483 και DIN 482, αντιστοίχως για πρόχυτα κράσπεδα και κράσπεδα από 
φυσικούς λίθους. 


- Εφόσον οι παραπάνω έλεγχοι στο εργοστάσιο αποδώσουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα, όσον αφο-
ρά στις ανοχές διαστάσεων, στη µηχανική αντοχή και στα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα προϊόντα 
της οµάδας που θεωρείται ότι εκπροσωπείται από τα εκάστοτε ελεγχόµενα δείγµατα και δοκίµια ση-
µαίνονται κατάλληλα από τον ενεργούντα τον έλεγχο. 


- Υλικά που δεν πληρούν τους όρους των ελέγχων δεν γίνονται δεκτά για αποστολή στο εργοτάξιο. Η 
αποδοχή των υλικών στο εργοστάσιο δεν προδικάζει την τελική παραλαβή των εγκατεστηµένων 
κρασπέδων επί τόπου του έργου. 


- Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο υπάρξουν αµφιβολίες ως προς τα αποτελέσµατα των 
δοκιµών που διεξάγονται στο εργοστάσιο παραγωγής ή στο εργαστήριο του Αναδόχου, η Υπηρεσία 
έχει το δικαίωµα να ζητήσει να εκτελεσθούν, µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου, πρόσθετες δειγ-
µατοληπτικές δοκιµές σε υλικά που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο για ενσωµάτωση στο έργο, διε-
νεργούµενες από αναγνωρισµένο εργαστήριο της έγκρισής της.  


Αν τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών αυτών δοκιµών αποδειχθούν µη ικανοποιητικά, είναι δυ-
νατόν να ζητηθεί επανάληψη της όλης λεπτοµερούς διαδικασίας ελέγχου όλων των προϊόντων, σε 
αναγνωρισµένο εργαστήριο της επιλογής της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος υπο-
χρεούται να µεταφέρει µε δαπάνη του τα υπόψη προϊόντα για έλεγχο. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου 
αυτού θα κρίνουν τελεσίδικα την καταλληλότητα των υλικών ή την ανάγκη ολικής ή µερικής απόρρι-
ψής τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει νέα υλικά από 







 


 


κατασκευαστή της επιλογής της Υπηρεσίας και να αποσύρει µε δαπάνη του τα ακατάλληλα υλικά 
από το έργο. 


- Ειδικότερα, η οµαλότητα της άνω επιφάνειας των κρασπέδων και των ρείθρων ελέγχεται µε τη 
χρήση 3-µετρης ευθύγραµµης βάσης, κατά την τοποθέτηση της οποίας επί των υπόψη επιφανειών 
δεν πρέπει να προκύπτουν αποκλίσεις µεγαλύτερες από 3 mm, εξαιρουµένων των περιοχών που 
βρίσκονται επί κατακόρυφης καµπύλης. 


242.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 


242.5.2 Κρασπεδόρειθρα 


• Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου περιλαµβάνονται οι πάσης φύσης δαπάνες για την πλήρη και έ-
ντεχνη κατασκευή κρασπεδόρειθρου, σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης, τις 
προδιαγραφές του παρόντος άρθρου και τους όρους των λοιπών συµβατικών τευχών. 


• Οι δαπάνες που αφορούν στην κατασκευή του ρείθρου, της υποκείµενης στρώσης εξοµάλυνσης από 
σκυρόδεµα και της στρώσης από συµπυκνωµένο αµµοχάλικο, περιλαµβάνονται ανηγµένες στην τιµή 
µονάδας του Τιµολογίου για την κατασκευή του κρασπεδόρειθρου. 


242.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 


242.6.2 Κρασπεδόρειθρα 


• Οι εργασίες κατασκευής κρασπεδόρειθρων θα επιµετρώνται σε µέτρα µήκους (m) πλήρως περαιω-
µένων, ανά τύπο κρασπέδου (πρόχυτο ή από φυσικούς λίθους) που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η ε-
πιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 


• 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 (ονται) σύµφωνα 
µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τους διάφορους τύπους κρασπεδόρειθρων. Η (οι) 
τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παρά-
γραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που 
είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 


165. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟΜΟΡΦΑ ΡΕΙΘΡΑ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΕΣΧΑΡΩΝ 


ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΤΟΥΣ 


165.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 


(58) Το πεδίο εφαρµογής του άρθρου αυτού περιλαµβάνει την προµήθεια, µεταφορά και πλήρη ενσωµά-
τωση στο έργο προκατασκευασµένων κιβωτιόµορφων ρείθρων συλλογής οµβρίων, µετά των εσχα-
ρών και των φρεατίων τους. 


(59) Πρόκειται για αβαθείς (επιφανειακούς) ανοικτούς αγωγούς, οι οποίοι αποτελούνται από προκατα-
σκευασµένα τυποποιηµένα στοιχεία σκυροδέµατος σχήµατος «U», επί των οποίων εφαρµόζονται ε-
σχάρες υδροσυλλογής και τοποθετούνται σε πάσης φύσης επιφάνειες κυκλοφορίας (πεζόδροµους, 
βιοµηχανικά δάπεδα, λιµάνια κτλ.) προκειµένου να συλλέξουν την επιφανειακή απορροή, κατά κανό-
να, οµβρίων υδάτων. 


165.2 Υλικά 


165.2.1 ∆ιαστάσεις 


(60) Τα προκατασκευασµένα κιβωτιόµορφα ρείθρα (ή άλλως κανάλια) θα κατασκευάζονται µε τη σύνδεση 
προκατασκευασµένων στοιχείων (σπονδύλων) βιοµηχανικού τύπου. 


(61) Η διατοµή της εσωτερικής επιφάνειας των καναλιών θα είναι σχήµατος «U» εσωτερικής διαµέτρου 
200 mm. Οι υπόλοιπες διαστάσεις της διατοµής θα είναι σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της ε-
γκεκριµένης τεχνικής µελέτης. Το βάθος των καναλιών από τη στέψη τους θα είναι σταθερό καθ’ όλο 
το µήκος τους. 


(62) Οι σπόνδυλοι των καναλιών θα είναι µήκους 1,00 m, πλην των ειδικών τεµαχίων που θα είναι µήκους 
0,50 m. Τεµάχια µικρότερου µήκους θα κατασκευάζονται µε κοπή των προαναφερθέντων τεµαχίων 
από τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής και τις εντολές της Υπηρε-
σίας. 


(63) Τα κανάλια θα καλύπτονται µε εσχάρες βιοµηχανικού τύπου, και µήκους αντίστοιχου µε αυτό των 
σπονδύλων. Οι διαστάσεις των γραµµικών σχισµών, παραλλήλων µεταξύ τους, θα είναι 170 mm x 20 







 


 


mm (µήκος x πλάτος). Ανοίγµατα άλλης µορφής πλην των παραλλήλων µεταξύ τους γραµµικών σχι-
σµών, είναι αποδεκτά εφ' όσον τηρούνται γενικά οι προαναφερθείσες διαστάσεις (µήκος x πλάτος). 


(64) Τα φρεάτια των καναλιών θα αποτελούνται από σπονδύλους µήκους 0,50 m και θα έχουν επίσης 
διατοµή σχήµατος «U» εσωτερικής διαµέτρου 200 mm, ώστε να έχουν πλήρη εφαρµογή µε τους 
σπονδύλους των καναλιών. Τα φρεάτια θα είναι εφοδιασµένα µε γαλβανισµένο κάδο κατακράτησης 
φερτών υλών, ώστε να διευκολύνεται ο καθαρισµός και η αποµάκρυνση των φερτών υλών. Οι υπό-
λοιπες διαστάσεις της διατοµής θα είναι σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της εγκεκριµένης τεχνι-
κής µελέτης. 


165.2.2 Υλικά Κατασκευής 


(65) Οι σπόνδυλοι των καναλιών θα είναι κατασκευασµένοι από σκυρόδεµα κατηγορίας τουλάχιστον 
C20/25 σύµφωνα µε τον Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος ΄97, ενισχυµένο µε ίνες ύαλου (fibre 
glass reinforced concrete) ή από πολυεστερικό σκυρόδεµα. Το σκυρόδεµα θα είναι χαµηλής υδατο-
περατότητας και υψηλής αντίστασης σε παγετό κατά DΙΝ 1045. 


(66) Η αντοχή των σπονδύλων και των εσχαρών θα αντιστοιχεί σε µια από τις κλάσεις φορτίου που ανα-
φέρονται στον ακόλουθο πίνακα, ανάλογα µε τη φύση της κυκλοφορίας της επιφάνειας, στην οποία 
πρόκειται να τοποθετηθούν τα κανάλια: 


Πίνακας 165.2-1 : Κλάσεις φορτίου προκατασκευασµένων καναλιών και εσχαρών ανάλογα µε τη θέ-
ση τοποθέτησης 


# 


Κλάση φορ-


τίου Θέση τοποθέτησης 


Φέρουσα ικανότητα 
[tn] 


1 2 3 4 


1 A Περιοχές κυκλοφορίας πεζών ή/και ποδηλάτων 
µόνο 


1,5 


2 B Πεζόδροµοι και περιοχές κυκλοφορίας πεζών, 
χώροι στάθµευσης ΙΧ αυτοκινήτων 


12,5 


3 C Περιοχές δίπλα στο ρείθρο του πεζοδροµίου που 
δεν εκτείνονται περισσότερο από 0,5 m µέσα στο 
οδόστρωµα ή περισσότερο από 0,2 m µέσα στο 
πεζοδρόµιο 


25 


4 D Καταστρώµατα οδών (συµπεριλαµβανοµένων 
των πεζοδροµίων) και χώροι στάθµευσης όλων 
των τύπων οχηµάτων 


40 


5 E Περιοχές όπου ασκούνται µεγάλα φορτία ανά 
τροχό, π.χ. λιµάνια, εµπορευµατικοί σταθµοί, 
βιοµηχανικές περιοχές κτλ. 


60 


6 F Περιοχές όπου ασκούνται ιδιαίτερα µεγάλα φορ-
τία ανά τροχό, π.χ. διάδροµοι αεροδροµίων κτλ. 


90 


(67) Οι εσχάρες των καναλιών θα είναι κατασκευασµένες από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile 
iron) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124. 


(68) Οι εσχάρες θα εδράζονται πάνω σε ειδικά διαµορφωµένο έλασµα, κατασκευασµένο από γαλβανι-
σµένο µορφοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα. Το εν λόγω έλασµα θα παραλαµβάνεται ήδη τοποθετηµέ-
νο επάνω στο σπόνδυλο στο εργοστάσιο προκατασκευής, ενώ δεν επιτρέπεται η µε οποιονδήποτε 
τρόπο µεταγενέστερη τοποθέτησή του. 


(69) Οι εσχάρες θα στερεώνονται απολύτως σταθερά στους σπονδύλους των καναλιών µε τη βοήθεια 
τεσσάρων (4) εξαγωνικών κοχλιών, από ανοξείδωτο χάλυβα, ανά εσχάρα. Οι κοχλίες θα καλύπτονται 
από πλαστικά καλύµµατα ώστε να µην δηµιουργούνται προεξοχές στην επιφάνεια της εσχάρας. Η 
χρησιµοποίηση άλλου τρόπου στερέωσης θα επιτραπεί µόνον εφ' όσον πιστοποιηθεί από το εργο-
στάσιο προκατασκευής και τον Ανάδοχο ότι εξασφαλίζεται εξ' ίσου η απόλυτη σταθερότητα των ε-
σχαρών για την υπόψη κλάση φορτίου. 


(70) Κάθε φρεάτιο θα φέρει επίσης εσχάρα. Για το υλικό των φρεατίων και των εσχαρών τους ισχύουν τα 
αναφερόµενα στο παρόν για το υλικό των καναλιών και των εσχαρών τους. 


(71) Κάθε φρεάτιο θα φέρει προχαραγµένες εγκοπές που θα υποδεικνύουν τη θέση κοπής για σύνδεση µε 
τα κανάλια, καθώς και τη θέση της οπής εισόδου του σωλήνα σύνδεσης του φρεατίου µε το δίκτυο 
αποχέτευσης οµβρίων. Η εν λόγω σύνδεση θα γίνεται µε σωλήνες από σκληρό uΡVC (σειρά 41) εξω-
τερικής διαµέτρου 200 mm, όπως φαίνεται στα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. 


(72) Οι σωλήνες και οι εσχάρες θα πληρούν τις προδιαγραφές των άρθρων «Σωλήνες Αποχέτευσης από 
uPVC» και «Χυτοσιδηρά Τεµάχια» της παρούσας ΓΤΣΥ, αντιστοίχως. 







 


 


(73) Τα κανάλια, τα φρεάτια, οι εσχάρες, οι κοχλίες στερέωσης, τα πώµατα φραγής των άκρων των κανα-
λιών και φρεατίων και όλα τα σχετικά εξαρτήµατα και µικροϋλικά, πλην των αγωγών σύνδεσης των 
φρεατίων µε το δίκτυο αποχέτευσης, θα προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή. ∆εν επιτρέπεται η 
ενσωµάτωση στο έργο προϊόντων διαφόρων κατασκευαστών, ούτε και η κατασκευή οποιουδήποτε 
των ανωτέρω προϊόντων ή τµηµάτων τους επί τόπου του έργου. 


165.3 Εκτέλεση Εργασιών 


165.3.1 Μεταφορά και Αποθήκευση 


(74) Κατά τη µεταφορά, φορτοεκφόρτωση και αποθήκευση των καναλιών, φρεατίων, εσχαρών κτλ. θα 
τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες του κατασκευαστή τους και τυχόν πρόσθετες οδηγίες της Υπηρεσίας. 


(75) Κατά τη µεταφορά και την αποθήκευση θα πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε ενέργεια που µπορεί 
να προκαλέσει θραύση, κάµψη, στρέβλωση και κάθε είδους παραµόρφωση ή τραυµατισµό στα προ-
αναφερόµενα προϊόντα. 


(76) Η φορτοεκφόρτωση των προκατασκευασµένων στοιχείων θα γίνεται µε προσοχή και µε τη χρήση 
κατάλληλων γερανών ή ανυψωτικών µέσων και βεβαίως σε καµιά περίπτωση δεν θα ρίπτονται ή θα 
σύρονται στο έδαφος. Σπόνδυλοι και φρεάτια που έχουν υποστεί κτυπήµατα κατά τη διάρκεια της 
φορτοεκφόρτωσης ή µεταφοράς, θα ελέγχονται πριν από την ενσωµάτωσή τους στο έργο µε τη βοή-
θεια σφύρας για να διαπιστωθεί το συµπαγές και η ακεραιότητα του υλικού. 


165.3.2 Σήµανση 


Όλοι οι σπόνδυλοι, τα φρεάτια και οι εσχάρες των καναλιών πρέπει να φέρουν ανάγλυφη σήµανση σε µέρος 
που να φαίνεται και µετά την τοποθέτησή τους στην προβλεπόµενη θέση τους, µε τα εξής στοιχεία: 


• το πρότυπο ΕΝ 124 για τις οι εσχάρες 


• την αντίστοιχη κλάση φορτίου (π.χ. D 40) 


• το όνοµα ή/και το σήµα του κατασκευαστή 


• το έτος και το µήνα προκατασκευής και χύτευσης 


• το σήµα του οργανισµού πιστοποίησης (π.χ. ISO) 


• το όνοµα του φορέα κατασκευής ή του Κυρίου του Έργου, κατά περίπτωση 


165.3.3 Έδραση Εσχαρών 


Η επιφάνεια έδρασης των εσχαρών επάνω στα ειδικά διαµορφωµένα ελάσµατα θα είναι απόλυτα επίπεδη, 
ώστε να εξασφαλίζεται έδραση πάνω στην επιφάνεια αυτή χωρίς να ταλαντεύεται η εσχάρα. Έλεγχος σω-
στής έδρασης των εσχαρών και των καλυµµάτων επάνω στα υπόψη ελάσµατα θα διεξάγεται για κάθε 
σπόνδυλο και φρεάτιο χωριστά. Κάθε ελαττωµατικό προϊόν ως προς την έδραση της εσχάρας, θα απορρί-
πτεται και το κόστος του θα λογίζεται σε βάρος του Αναδόχου. 


165.3.4 Τοποθέτηση και Σύνδεση Καναλιών και Φρεατίων 


(77) Όλα τα κανάλια και τα φρεάτια θα τοποθετηθούν οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά επακριβώς στις 
θέσεις και στάθµες που φαίνονται στα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. 


(78) Καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης και σύνδεσης καναλιών και φρεατίων, ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος να τηρεί απαρέγκλιτα τις σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή και τις τυχόν πρό-
σθετες οδηγίες / εντολές τις Υπηρεσίας. 


(79) Η έναρξη των εργασιών τοποθέτησης καναλιών και φρεατίων θα ακολουθεί οπωσδήποτε την ολο-
κλήρωση των εργασιών οδοστρωσίας στην ευρύτερη περιοχή, εξαιρουµένων βεβαίως των θέσεων 
όπου πρόκειται να τοποθετηθούν τα κανάλια και τα φρεάτια. Αυτό κρίνεται απαραίτητο για τη σωστή 
τοποθέτηση των καναλιών και φρεατίων σε σχέση µε την τελική στάθµη των διαµορφωµένων επιφα-
νειών, ώστε να µην δηµιουργούνται ανισοσταθµίες και να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη συλλογή των 
οµβρίων στα κανάλια. 


(80) Η τοποθέτηση των φρεατίων και η σύνδεση τους µε το δίκτυο αποχέτευσης θα προηγείται της τοπο-
θέτησης των καναλιών ώστε να τηρούνται µε ακρίβεια οι θέσεις σύνδεσης. Πριν από την τοποθέτηση 
των φρεατίων θα έχει ελεγχθεί οπωσδήποτε η στεγανότητα της σύνδεσης των αγωγών σύνδεσης των 
φρεατίων µε το δίκτυο αποχέτευσης, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο «Σωλήνες Αποχέτευσης από 
uPVC» της παρούσας ΓΤΣΥ. 


(81) Το βάθος και οι λοιπές διαστάσεις των ορυγµάτων τοποθέτησης των καναλιών και φρεατίων θα είναι 
σύµφωνα µε σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. Ο πυθµένας του ορύγµατος θα διαµορφώνε-
ται µε στρώση θραυστού υλικού κατά ΠΤΠ Ο 150, ελάχιστου πάχους 0,10 m, καλά επιπεδωµένου και 
συµπυκνωµένου. 







 


 


(82) Η προσέγγιση στη θέση τοποθέτησης των σπονδύλων, των καναλιών, των φρεατίων, εσχαρών και 
των λοιπών εξαρτηµάτων θα εκτελείται µε προσοχή και επιµέλεια, από ειδικευµένο προσωπικό προς 
αποφυγή ζηµιών. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που τυχόν προκύπτει. 


(83) Αρχικά τα προκατασκευασµένα στοιχεία (σπόνδυλοι κτλ.) θα τοποθετούνται κατά µήκος του χείλους 
της τάφρου και θα επιθεωρούνται προσεκτικά για να εξακριβωθούν ενδεχόµενες φθορές κατά τη µε-
ταφορά τους και για να καθαρισθούν µε επιµέλεια από κάθε ξένη ουσία, ιδιαίτερα στα άκρα όπου γί-
νεται η σύνδεση των µεµονωµένων σπονδύλων µεταξύ τους. Τα τεµάχια που παρουσιάζουν διά-
σπαρτες βλάβες σε όλο το µήκος τους, θα αντικαθίστανται µε ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου. Αν οι 
βλάβες περιορίζονται µόνο σε ένα τµήµα του τεµαχίου τότε είναι δυνατόν, µε τη σύµφωνη γνώµη της 
Υπηρεσίας, να χρησιµοποιηθεί το υγιές τµήµα σαν τεµάχιο προσαρµογής, αφού προηγουµένως α-
ποκοπεί µε επιµέλεια και αποµακρυνθεί το φθαρµένο / ελαττωµατικό τµήµα. 


(84) Κανάλια και φρεάτια, τα οποία τοποθετούνται σε περιοχές που αντιστοιχούν σε κλάση φορτίου E-60 ή 
ανώτερη, σύµφωνα µε το πίνακα 165.2-1 του παρόντος, θα εδράζονται σε στρώση άοπλου σκυρο-
δέµατος ποιότητας C20/25 και ελάχιστου πάχους 0,15 m, προς αποφυγή καθιζήσεων λόγω των µε-
γάλων φορτίων κυκλοφορίας. Η εξασφάλιση της πλήρους επιπεδότητας της επιφανείας έδρασης θα 
εξασφαλισθεί µε στρώση τσιµεντοκονίας επί της άνω επιφανείας του άοπλου σκυροδέµατος. Κατά 
την έδραση των σπονδύλων των καναλιών και φρεατίων θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε η εξοµα-
λυντική τσιµεντοκονία να µην παγιδεύεται µεταξύ των άκρων των σπονδύλων και εµποδίζει την µετα-
ξύ τους σύνδεση. 


(85) Όταν πρόκειται για κανάλια και φρεάτια, τα οποία τοποθετούνται σε περιοχές που αντιστοιχούν σε 
κλάση φορτίου C-25 ή ανώτερη, σύµφωνα µε το πίνακα 165.2-1 του παρόντος, µετά την έδραση και 
σύνδεση των µεµονωµένων σπονδύλων µεταξύ τους, τοποθετούνται οι εσχάρες χωρίς όµως να στε-
ρεώνονται οριστικά. Στη συνέχεια τοποθετείται σιδηρούς οπλισµός αγκύρωσης (2Φ12 ανά τεµάχιο), 
σε προεγκατεστηµένους σωλήνες ΡVC Φ14 στον πυθµένα των σπονδύλων, όπως φαίνεται στα σχε-
τικά σχέδια λεπτοµερειών της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης. Ο εν λόγω οπλισµός αγκυρώνεται σε 
άοπλο σκυρόδεµα εγκιβωτισµού ποιότητας C20/25, ελάχιστου πάχους 0,20 m, περιµετρικά των κα-
ναλιών και των φρεατίων, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η πλευρική ευστάθεια του καναλιού και του 
φρεατίου έναντι των φορτίων της κυκλοφορίας. 


Κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης, οι εσχάρες θα είναι καλυµµένες µε σανίδες πάχους 3 mm – 6 
mm, οι οποίες αφ' ενός εµποδίζουν την έµφραξη των σχισµών των εσχαρών µε σκυρόδεµα και αφ' 
ετέρου εξασφαλίζουν το τελείωµα της άνω επιφάνειας του σκυροδέµατος εγκιβωτισµού 3 mm – 6mm 
υψηλότερα από την επιφάνεια των εσχαρών. Τέλος, στερεώνονται οριστικά οι εσχάρες επάνω στα 
κανάλια και τα φρεάτια. 


Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται η διέλευση των πάσης φύσεως µηχανηµάτων διάστρωσης και συ-
µπύκνωσης επί του σκυροδέµατος εγκιβωτισµού πριν από την πλήρη ωρίµανσή του. Απαγορεύεται 
επίσης καθ' ολοκληρία η διέλευση των εν λόγω µηχανηµάτων πάνω από τις εσχάρες των καναλιών 
και των φρεατίων. 


(86) Η στεγάνωση των αρµών µεταξύ των σπονδύλων θα γίνει µε εποξειδική ρητίνη, σιλικόνη ή οποιοδή-
ποτε άλλο υλικό που κρίνεται κατάλληλο από τον κατασκευαστή, µε τη σύµφωνη γνώµη της Υπηρε-
σίας. 


(87) Ο Ανάδοχος µπορεί να προβεί στην κοπή των τυποποιηµένων σπονδύλων και εσχαρών σε µικρότε-
ρα τεµάχια επί τόπου του έργου, για τη δηµιουργία τεµαχίων συναρµογής και ειδικών τεµαχίων, µόνο 
µε τη χρήση κατάλληλων µηχανικών µέσων, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και τη σύµ-
φωνη γνώµη της Υπηρεσίας. 


165.4 Έλεγχοι 


(88) Ο Ανάδοχος θα φροντίσει να παρασχεθεί σε εκπροσώπους της Υπηρεσίας πλήρης δυνατότητα επί-
σκεψης των χώρων του εργοστασίου προκατασκευής, µε σκοπό την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της κατασκευής των καναλιών, φρεατίων, εσχαρών και των λοιπών εξαρτηµάτων. Στο πλαίσιο της 
παρακολούθησης αυτής θα διεξαχθούν οι απαιτούµενοι έλεγχοι αντοχής και ποιότητας των υλικών σε 
δείγµατα που θα λαµβάνονται σύµφωνα µε τις συναφείς διατάξεις του DΙΝ 19580. 


(89) Εφόσον οι παραπάνω έλεγχοι στο εργοστάσιο αποδώσουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα, όσον αφο-
ρά στις ανοχές διαστάσεων, στη µηχανική αντοχή και στα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα προϊόντα 
της οµάδας που θεωρείται ότι εκπροσωπείται από τα εκάστοτε ελεγχόµενα δείγµατα και δοκίµια ση-
µαίνονται κατάλληλα από τον ενεργούντα τον έλεγχο. 


(90) Υλικά που δεν πληρούν τους όρους των ελέγχων δεν γίνονται δεκτά για αποστολή στο εργοτάξιο. Η 
αποδοχή των υλικών στο εργοστάσιο δεν προδικάζει την τελική παραλαβή των εγκατεστηµένων κα-
ναλιών και φρεατίων επί τόπου του έργου. 


(91) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο υπάρξουν αµφιβολίες ως προς τα αποτελέσµατα των 
δοκιµών που διεξάγονται στο εργοστάσιο προκατασκευής ή στο εργαστήριο του Αναδόχου, η Υπη-







 


 


ρεσία έχει το δικαίωµα να ζητήσει να εκτελεσθούν, µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου, πρόσθετες 
δειγµατοληπτικές δοκιµές σε υλικά που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο για ενσωµάτωση στο έργο, δι-
ενεργούµενες από αναγνωρισµένο εργαστήριο της έγκρισής της.  


Αν τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών αυτών δοκιµών αποδειχθούν µη ικανοποιητικά, είναι δυ-
νατόν να ζητηθεί επανάληψη της όλης λεπτοµερούς διαδικασίας ελέγχου όλων των προϊόντων προ-
κατασκευής, σε αναγνωρισµένο εργαστήριο της επιλογής της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να µεταφέρει µε δαπάνη του τα υπόψη προϊόντα για έλεγχο. Τα αποτελέσµα-
τα του ελέγχου αυτού θα κρίνουν τελεσίδικα την καταλληλότητα των υλικών ή την ανάγκη ολικής ή 
µερικής απόρριψής τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει 
νέα υλικά από κατασκευαστή της επιλογής της Υπηρεσίας και να αποσύρει µε δαπάνη του τα ακα-
τάλληλα υλικά από το έργο. 


165.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 


165.5.1 Κανάλια 


Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου περιλαµβάνονται οι πάσης φύσης δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη 
ενσωµάτωση των καναλιών στο έργο, σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης, τις προδι-
αγραφές του παρόντος άρθρου και τους όρους των λοιπών συµβατικών τευχών. Αναλυτικότερα περιλαµβά-
νονται οι εξής εργασίες: 


• Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, φορτοεκφόρτωση και αποθήκευση των προκατασκευα-
σµένων σπονδύλων των καναλιών, των εσχαρών, των κοχλιών στερέωσης, των τυφλών άκρων (πώµα-
τα) και όλων των λοιπών εξαρτηµάτων και µικροϋλικών. 


• Η κοπή των τυποποιηµένων σπονδύλων και εσχαρών, όπου αυτό απαιτείται. 


• Η τοποθέτηση και η σύνδεση των µεµονωµένων σπονδύλων µεταξύ τους, καθώς και µε τα φρεάτια, η 
τοποθέτηση και η στερέωση των εσχαρών και η στεγάνωση των αρµών µεταξύ των σπονδύλων µε κα-
τάλληλο υλικό. 


• Οι πάσης φύσης δοκιµές και έλεγχοι για την παραλαβή των υλικών. 


• Πάσα άλλη εργασία, υλικό και µικροϋλικό, έστω και µη ρητά κατονοµαζόµενο, αλλά απαραίτητο, κατά 
την κρίση της Υπηρεσίας, για την πλήρη και έντεχνη ενσωµάτωση των καναλιών στο έργο, συµπερι-
λαµβανοµένων του θραυστού υλικού έδρασης κατά ΠΤΠ Ο 150, του σκυροδέµατος έδρασης και εγκι-
βωτισµού και του σιδηρού οπλισµού αγκύρωσης, τα οποία δεν πληρώνονται χωριστά. 


165.5.2 Φρεάτια 


Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου περιλαµβάνονται οι πάσης φύσης δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη 
ενσωµάτωση των φρεατίων στο έργο, σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής µελέτης, τις προδι-
αγραφές του παρόντος άρθρου και τους όρους των λοιπών συµβατικών τευχών. Αναλυτικότερα περιλαµβά-
νονται οι εξής εργασίες: 


• Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, φορτοεκφόρτωση και αποθήκευση των φρεατίων, των 
κάδων κατακράτησης φερτών υλών, των εσχαρών, των κοχλιών στερέωσης, των τυφλών άκρων (πώ-
µατα) και όλων των λοιπών εξαρτηµάτων και µικροϋλικών. 


• Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, φορτοεκφόρτωση και αποθήκευση των σωλήνων από 
σκληρό uΡVC, σύνδεσης των φρεατίων µε το δίκτυο αποχέτευσης, µετά των συνδέσµων, ελαστικών 
δακτυλίων και των πάσης φύσης ειδικών τεµαχίων. 


• Η κοπή και η λείανση των άκρων των σωλήνων σύνδεσης, όπου απαιτείται µήκος µικρότερο από το 
κανονικό, καθώς και όλες οι εργασίες κατασκευής των ειδικών τεµαχίων τους επί τόπου του έργου. 


• Η τοποθέτηση των φρεατίων, η σύνδεσή τους µε τα κανάλια και η τοποθέτηση και στερέωση των εσχα-
ρών, καθώς και η τοποθέτηση των κάδων κατακράτησης φερτών υλών. 


• Η τοποθέτηση και η σύνδεση των σωλήνων από σκληρό uΡVC, των συνδέσµων και των ειδικών τεµα-
χίων µε τα φρεάτια και το δίκτυο αποχέτευσης. 


• Οι πάσης φύσης δοκιµές και έλεγχοι για την παραλαβή των υλικών, περιλαµβανοµένης της δοκιµής 
στεγανότητας των σωλήνων σύνδεσης. 


• Πάσα άλλη εργασία, υλικό και µικροϋλικό, έστω και µη ρητά κατονοµαζόµενο, αλλά απαραίτητο, κατά 
την κρίση της Υπηρεσίας, για την πλήρη και έντεχνη ενσωµάτωση των φρεατίων στο έργο, συµπερι-
λαµβανοµένων του θραυστού υλικού κατά ΠΤΠ Ο 150 και του σκυροδέµατος για την έδραση των φρεα-
τίων, καθώς και του σκυροδέµατος εγκιβωτισµού και του σιδηρού οπλισµού αγκύρωσης, τα οποία δεν 
πληρώνονται χωριστά. 







 


 


165.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 


• Οι εργασίες κατασκευής πρόχυτων κιβωτιόµορφων ρείθρων θα επιµετρώνται σε µέτρα µήκους (m) 
πλήρως περαιωµένων, ανά τύπο πρόχυτου τεµαχίου που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα 
γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 


• Οι εργασίες κατασκευής φρεατίων δικτύου οµβρίων θα επιµετρώνται σε τεµάχια (τεµ) πλήρως περαιω-
µένων, ανά τύπο φρεατίου που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 


• 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 (ονται) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τους διάφορους τύπους πρόχυτων τεµαχίων. Η (οι) τιµή (ές) 
µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περι-
λαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 


 


360. ΣΙ∆ΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 


360.1  Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 


(α) Σιδηρά κατασκευή νοείται κάθε πλαισιωτή, κελυφωτή ή κρεµαστή κατασκευή ή συνδυασµός αυτών, 
µε φέροντα στοιχεία από δοµικό χάλυβα (µορφοσίδηρος - κοίλες διατοµές). 


(β) Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος περιλαµβάνει τις γενικές απαιτήσεις για πάσης φύσεως υπέργειες 
και υπόγειες σιδηρές κατασκευές.  Ενδεικτικά αναφέρονται: 


- σιδηρές κατασκευές κτιρίων 


- σιδηρές κατασκευές γεφυρών 


- χειρολισθήρες, στηθαία ασφαλείας και λοιπά σιδηρά εξαρτήµατα στα µεταλλικά στηθαία ασφα-
λείας  


- ενσωµατωµένα σε σκυρόδεµα ελάσµατα (π.χ. περιµετρική διαµόρφωση σε ανθρωποθυρίδες ε-
πίσκεψης από οπλισµένο σκυρόδεµα, σε φρεάτια της αποχέτευσης, σε καλύµµατα επίσκεψης 
φρεατίων κτλ) 


- σιδηρές κατασκευές και πλαίσια στήριξης τους   


- αγκυρώσεις σε σκυρόδεµα και κοχλίες αγκύρωσης  


- χαλύβδινα στοιχεία έργων αποχέτευσης, αποστράγγισης, άρδευσης, οδοφωτισµού, τηλεφωνο-
δότησης, σήµανσης, περίφραξης κτλ. 


- σιδηρές κατασκευές κλιµάκων, πλατυσκάλων και κιγκλιδωµάτων 


- υδρορροές από σιδηροσωλήνα 


360.2 Υλικά 


(α) Όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας. Οι ράβδοι πρέπει να έχουν 
οµοιόµορφη διατοµή, να είναι απόλυτα ευθύγραµµες και να µην παρουσιάζουν καµία ανωµαλία στις 
επιφάνειες και στις ακµές τους. Οι ίδιες απαιτήσεις ισχύουν και για τα χρησιµοποιούµενα ελάσµατα. 


(β) Όλα τα υλικά από χάλυβα θα είναι σύµφωνα µε την ισχύουσα έκδοση των συναφών Γερµανικών 
προδιαγραφών που παρατίθενται κατωτέρω : 


Πίνακας 360.2 – 1 


# Υλικά Προδιαγραφές 


1 2 3 


1 ∆οµικός χάλυβας για µεταλλικές κατασκευές DΙΝ 17100 


2 Κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες υψηλής αντοχής  DΙΝ 6914, 6915 και 6916 


3 Κοχλίες, περικόχλια και ροδέλες γενικής χρήσης DΙΝ 7989 και 7990  


 


(γ) Τα εξαρτήµατα σύνδεσης και λειτουργίας πρέπει να είναι εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. 


(δ) Στην   περίπτωση   προµήθειας   έτοιµων   υλικών   από   το   εξωτερικό,   ο   Ανάδοχος   είναι υπο-
χρεωµένος να υποβάλλει στην Υπηρεσία στοιχεία που να αποδεικνύουν την οργάνωση και την πα-
ραγωγική ικανότητα του κατασκευαστή. Κατόπιν, µετά την έγκριση της Υπηρεσίας, υποβάλλονται 
από τον Ανάδοχο τα θεωρηµένα τιµολόγια προµήθειας των υλικών από τα οποία να αποδεικνύεται 







 


 


ότι η πιστοποιούµενη ποσότητα αγοράστηκε από τον κατασκευαστή για τον οποίο χορηγήθηκε η έ-
γκριση. Τα παραστατικά αυτά στοιχεία των τιµολογίων ισχύουν και για την περίπτωση προµήθειας 
από την εγχώρια αγορά και αποτελούν δικαιολογητικό που συνοδεύει την πιστοποίηση αυτής της ερ-
γασίας.  


360.3 Εκτέλεση Εργασιών 


360.3.1 Γενικά 


(α) Η τοποθέτηση και η χρήση όλων των σιδηρών κατασκευών του παρόντος θα γίνεται σύµφωνα µε τα 
σχέδια και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οποιεσδήποτε αλλαγές επί της χρήσης ή τοποθέτησης των 
στοιχείων προτείνονται από τον Ανάδοχο υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία πριν την ε-
φαρµογή τους. 


 (β) Επί µέρους στοιχεία, που παρουσιάζουν στρεβλώσεις ή άλλου είδους παραµορφώσεις, δεν τοποθε-
τούνται πριν την αποκατάσταση των ελαττωµάτων τους. Όσα στοιχεία υπέστησαν σοβαρές βλάβες 
κατά την κατεργασία απορρίπτονται και αποµακρύνονται από το εργοτάξιο άµεσα. ∆εν επιτρέπεται 
σφυρηλάτηση, η οποία είναι δυνατόν να προξενήσει βλάβες ή παραµόρφωση των στοιχείων. 


(γ) Ο Ανάδοχος προσκοµίζει όλα τα απαιτούµενα υλικά συγκόλλησης, τα αγκύρια, τα προσωρινά αντι-
στηρίγµατα, τους αµφιδέτες, τις σφήνες, τους κοχλίες και τα λοιπά υλικά, τα οποία απαιτούνται για 
την τοποθέτηση και συγκράτηση των σιδηρών κατασκευών στην κατάλληλη θέση κατά τη διάρκεια 
της διάστρωσης σκυροδέµατος ή κονιάµατος. 


(δ) Τα σιδηρά στοιχεία κατασκευάζονται σε εργοστάσια πλήρως εξοπλισµένα και οργανωµένα. Η ανάθε-
ση της κατασκευής των στοιχείων γίνεται από τον Ανάδοχο, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Υπηρεσί-
ας. Η Υπηρεσία έχει προηγουµένως εξακριβώσει τις δυνατότητες του εργοστασίου κατασκευής όσον 
αφορά τον εξοπλισµό και το ειδικευµένο προσωπικό. Στο συµφωνητικό της ανάθεσης µεταξύ Αναδό-
χου και εργοστασίου, πρέπει να περιλαµβάνεται σαφής όρος που να επιτρέπει την επίσκεψη των εκ-
προσώπων της Υπηρεσίας στο εργοστάσιο οποιαδήποτε εργάσιµη µέρα και ώρα, καθώς και την πα-
ροχή κάθε σχετικής πληροφορίας σε αυτήν από το εργοστάσιο. 


(ε) Πριν από την έναρξη εφαρµογής των σχεδίων, ο Ανάδοχος, µε δική του µέριµνα και ευθύνη, ελέγχει 
µε ακρίβεια τις διαστάσεις των κενών, εντός των οποίων θα στερεωθούν τα σιδηρά στοιχεία της κα-
τασκευής και ενηµερώνει έγγραφα την Υπηρεσία για ενδεχόµενες αποκλίσεις. 


(στ) Όλα τα στοιχεία της κατασκευής πρέπει να κόβονται στις καθορισµένες από τα σχέδια διαστάσεις και 
να συναρµολογούνται µε απόλυτη ακρίβεια, ώστε να παρουσιάζουν τέλειες συνδέσεις και συνεχείς 
επιφάνειες. 


(ζ) Η ανοχή ανοµοιοµορφίας διατοµών είναι 1 %. 


(η) Κατά την εκτέλεση των εργασιών πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: 


- Τα τµήµατα της κατασκευής κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες των εγκεκριµένων 
κατασκευαστικών σχεδίων, που υποβάλλονται προς έγκριση στην Υπηρεσία πριν από την έ-
ναρξη των εργασιών κατασκευής. Στα κατασκευαστικά σχέδια θα περιέχονται, κατ’ ελάχιστον, οι 
ακόλουθες πληροφορίες: 


xii. η θέση των σιδηρών µελών 


xiii. η διατοµή και το ακριβές µήκος των µελών 


xiv. η τάση διαρροής του χάλυβα που χρησιµοποιείται για το σχεδιασµό της κατασκευής 


xv. οι θέσεις, στις οποίες θα τοποθετηθούν γαλβανισµένα σιδηρά µέλη 


xvi. ο τύπος των συνδέσεων (κοχλιωτών συνδέσεων ή συγκολλήσεων) 


xvii. οι θέσεις των συνδέσεων µε κοχλίες υψηλής αντοχής και οι συνδέσεις κυλίσεων, καθώς 
και τα αναλαµβανόµενα φορτία και οι τάσεις 


xviii. η ακριβής θέση των συγκολλήσεων  


xix. οι θέσεις των συγκολλήσεων, στις οποίες απαιτούνται µη καταστροφικοί έλεγχοι 


xx. ο τύπος και οι διαστάσεις των συγκολλήσεων (πάχος, µήκος) 


xxi. οι λεπτοµέρειες των κόµβων (διαστάσεις και πάχη κοµβοελασµάτων, πλακών έδρασης, 
µέσων συνδέσεως κτλ) 


xxii. οι απαιτούµενες επικαλύψεις, χρωµατισµοί κτλ. 


- Σε στοιχεία µε απαιτήσεις λείας και συνεχούς εξωτερικής επιφάνειας, οι επιφάνειες των συγκολ-
λήσεων λειαίνονται µέχρι την πλήρη ισοπέδωση τους (π.χ. στις ορατές επιφάνειες, όταν δεν υ-
πάρχουν αντενδείξεις στη λείανση τους, που θα πρέπει εγκριθούν από την Υπηρεσία). 







 


 


- Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη, οι αγκυρώσεις (π.χ. ωτία 
στερέωσης, συνδετήρες, αναρτήρες και αντηρίδες) κατασκευάζονται από το ίδιο υλικό των αντί-
στοιχων µεταλλικών κατασκευών και θα έχουν το ίδιο τελείωµα µε αυτές. 


- Όλες οι εκτεθειµένες αιχµές, που έχουν αποτµηθεί µε πριόνι, ψαλίδι, ή µε τη βοήθεια φλόγας, θα 
λειαίνονται µέχρι να εξαφανισθούν τυχόν γρέζια, ή αιχµηρές γωνίες. 


360.3.2 Συγκολλήσεις 


(α) Γενικά 


- Η συγκόλληση ενδείκνυται να γίνεται µε ισχυρό ηλεκτρικό τόξο (ηλεκτροκόλληση). Η θέρµανση 
φτάνει είτε µέχρι ερυθροπύρωσης, οπότε ακολουθεί σφυρηλάτηση των συγκολληµένων  τεµα-
χίων,   είτε   µέχρι   τοπικής   σύντηξης   τους   µε   τη   µεσολάβηση συγκολλητικού µετάλλου , 
το οποίο φέρεται σε ράβδους 3 mm - 4 mm (αυτογενής συγκόλληση). 


- Το µέσο συγκόλλησης έχει παρεµφερή ή και διαφορετική σύνθεση µε τα συνδεόµενα τεµάχια, 
π.χ. κράµατα αργύρου και χαλκού (ασηµοκόλληση) ή χαλκού και κασσίτερου (µπρουτζοκόλλη-
ση), τα οποία µάλιστα επιτρέπουν υποβιβασµό της θερµοκρασίας πύρωσης των προς συγκόλ-
ληση στοιχείων. 


- Η συγκόλληση δεν γίνεται επιφανειακά κατά µήκος της γραµµής επαφής των συγκολλούµενων 
στοιχείων αλλά µετά από σχηµατισµό εγκοπής, στην οποία εισχωρεί το τηκόµενο συγκολλητικό 
µέσο, γιατί, διαφορετικά, και µάλιστα µετά την αφαίρεση των εξογκωµάτων (λιµάρισµα της συ-
γκόλλησης), η ένωση εξασθενεί αισθητά . 


(β) Προετοιµασία  


- Τα προς συγκόλληση στοιχεία κόβονται επακριβώς στις διαστάσεις τους µε τις αιχµές τους κοµ-
µένες µε φλόγιστρο ή µε µηχανικό τρόπο, ώστε να επιτρέπουν έντονη διείσδυση και καλή σύ-
ντηξη του υλικού συγκόλλησης και του υλικού βάσης. 


- Οι κοµµένες επιφάνειες θα είναι απαλλαγµένες από ορατές ή / και επιβλαβείς ατέλειες, όπως 
λεπίσµατα και επιφανειακές ατέλειες από την κοπή ή τους χειρισµούς φλόγιστρου κοπής. Οι ε-
πιφάνειες των προς συγκόλληση πλακών θα είναι απαλλαγµένες από σκουριά, λίπος ή άλλα 
ξένα υλικά. 


(γ) Εκτέλεση  


- Όλες οι συγκολλήσεις εκτελούνται και ελέγχονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του DΙΝ 8563. 


- Εξωτερικές συγκολλήσεις (ραφές) επιτρέπονται µόνο όταν µπορούν να παραµείνουν εµφανείς ή 
όταν τα προς συγκόλληση τµήµατα είναι µικρού πάχους (κάτω από 3 mm), οπότε κατά την πύ-
ρωση προκαλείται σύντηξη στην θέση του αρµού επαφής. 


360.3.3 Οπές 


(α) Οι οπές θα διαµορφώνονται ακριβώς στις θέσεις και θα έχουν το σχήµα και τις διαστάσεις που προ-
βλέπονται από τα κατασκευαστικά σχέδια. Αν η ευθυγράµµιση τους είναι ανεπιτυχής το αντίστοιχο 
µέλος απορρίπτεται από την Υπηρεσία. 


(β) Οι οπές θα είναι κάθετες προς τα µέλη και θα ανοίγονται χωρίς γρέζια και µη κανονικά άκρα.  


(γ) Οι οπές στα υλικά πάχους µεγαλύτερου από 6 mm ανοίγονται µε περιστροφικό τρυπάνι, ενώ οι υπό-
λοιπες µπορούν να ανοιχθούν µε διατρητικό µηχάνηµα ή µε τρυπάνι. 


(δ) Οι αποστάσεις των άκρων και των οπών για τους κοχλίες θα είναι σύµφωνες µε τα ισχύοντα πρότυ-
πα DΙΝ. 


360.3.4 Κοχλίες, Ροδέλες, ∆ακτύλιοι, Περικόχλια 


Οι κοχλίες τοποθετούνται και στερεώνονται σύµφωνα µε το DΙΝ 18800-7. 


360.3.5 Κοχλίες Αγκύρωσης, Σωληνωτοί Μανδύες και άλλες Μεταλλικές Κατασκευές 


(α) Οι ενσωµατωµένοι κοχλίες αγκύρωσης, µε ή χωρίς σωληνωτούς µανδύες, θα κατασκευασθούν κατά 
τις υποδείξεις των σχεδίων. Οι κοχλίες αγκύρωσης τοποθετούνται επιµελώς, ώστε να εξασφαλιστεί η 
σωστή συναρµογή µε τα εµπηγµένα στοιχεία. 


(β) Ο καθαρισµός και ο χρωµατισµός εκτελούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Τα ενσωµα-
τωµένα στο σκυρόδεµα µεταλλικά στοιχεία τοποθετούνται µε ακρίβεια στη θέση τους κατά τη σκυρο-
δέτηση, αλλιώς παραµένουν υποδοχές στο σκυρόδεµα για τη µεταγενέστερη, µετά την πήξη του 
σκυροδέµατος τοποθέτηση και αγκύρωση του µεταλλικού στοιχείου. Η υποδοχή πληρώνεται κατόπιν 
µε κονίαµα. 







 


 


360.3.6 Στηρίξεις 


Η τοποθέτηση και στήριξη των σιδηρών στοιχείων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται το 
αµετάθετο τους και να αποκλείεται οποιαδήποτε παραµόρφωση τους. Γενικά οι στερεώσεις των σιδηρών 
στοιχείων ακολουθούν τα σχέδια της µελέτης. 


360.3.7 Υδρορροές 


Οι υδρορροές κατασκευάζονται από γαλβανισµένη λαµαρίνα, µε διάµετρο την οριζόµενη στα σχέδια της 
µελέτης. 


360.3.8 Αντιδιαβρωτική Προστασία 


(α) Η αντιδιαβρωτική προστασία στοιχείων από δοµικό χάλυβα επιτυγχάνεται µε τις ακόλουθες µεθό-
δους: 


- Κατάλληλα επιχρίσµατα (βαφές), σε µία ή περισσότερες στρώσεις 


- Γαλβάνισµα 


Τα περισσότερα στοιχεία από δοµικό χάλυβα είναι βαµµένα από το εργοστάσιο. Εφόσον η εν λόγω 
προστασία δεν επαρκεί, τότε προδιαγράφεται στην οικεία µελέτη η κατάλληλη πρόσθετη αντιδιαβρω-
τική προστασία (επιχρίσµατα και/ή γαλβάνισµα), ανάλογα µε τις επικρατούσες συνθήκες περιβάλλο-
ντος στον τόπο του έργου και τον αριθµό των ετών µέχρι την πρώτη συντήρηση. 


(β) Γενικά για την κατασκευή και τον έλεγχο της αντιδιαβρωτικής προστασίας έχουν εφαρµογή τα πρό-
τυπα του πίνακα 360.3–1. Τα πρότυπα για τις βαφές αντιδιαβρωτικής προστασίας αναφέρονται στο 
άρθρο 400 «Χρωµατισµοί». 


Πίνακας 360.3 – 1: Προδιαγραφές αντιδιαβρωτικής προστασίας 


# Υλικά Προδιαγραφές 


1 2 3 


1 Αντιδιαβρωτική προστασία µεταλλικών κατασκευών µε 
επιχρίσµατα 


DIN EN ISO 12944-4 έως DIN 
EN ISO 12944-8 


2 Αντιδιαβρωτική προστασία µε επιχρίσµατα και µανδύες 
για φέροντα δοµικά µεταλλικά στοιχεία µε λεπτότοιχες 
διατοµές 


DIN 55928-8 


3 Προετοιµασία των επιφανειών µεταλλικών δοµικών στοι-
χείων για γαλβάνισµα εν θερµώ 


DIN 8567 


4 Αντιδιαβρωτική προστασία µεταλλικών κατασκευών µε 
γαλβάνισµα εν θερµώ – Ψευδάργυρος, αλουµίνιο και 
κράµατα αυτών 


DIN EN 22063 


 


(γ) Η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών κατασκευών µε γαλβάνισµα εν θερµώ γίνεται σε εργαστή-
ριο εγκεκριµένο από την Υπηρεσία. 


(δ) Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα ώστε να αποφεύγονται οι παραµορφώσεις που ενδεχόµενα προκα-
λούνται από το γαλβάνισµα εν θερµώ. Πριν από την ανάθεση του γαλβανίσµατος σε εργοστάσιο, ή 
πριν την εκτέλεση του γαλβανίσµατος σε δική του βιοµηχανική εγκατάσταση, ο Ανάδοχος είναι υπο-
χρεωµένος να ζητήσει την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία επισκέπτεται τις εγκαταστά-
σεις γαλβανίσµατος, προκειµένου να µορφώσει γνώµη αν τηρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις. 


(ε) Εφιστάται η προσοχή για τη δυσκολία γαλβανίσµατος χαλύβων µε περιεκτικότητα σε πυρίτιο µεγαλύ-
τερη από 0,04%. 


(στ) Το γαλβάνισµα των επιµηκών ράβδων γίνεται υποχρεωτικά σε κατακόρυφα γαλβανιστήρια. Επιµή-
κεις ράβδοι είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 


- Ιστοί ηλεκτροφωτισµού 


- Αυλακωτή λαµαρίνα στηθαίων ασφαλείας και ορθοστατών στηθαίων ασφαλείας 


- Επιµήκεις ράβδοι στηθαίων τεχνικών έργων 


- Σιδηροσωλήνες (για χειρολισθήρες στηθαίων, κιγκλιδώµατα ή οποιαδήποτε άλλη χρήση). 


(ζ) Πριν από την επιψευδαργύρωση (γαλβάνισµα), όλες οι επιφάνειες και οι περιοχές των συγκολλήσε-
ων καθαρίζονται από ίχνη οξειδώσεων, λιπαρές ουσίες, κατάλοιπα των συγκολλήσεων, ή άλλες επι-
βλαβείς ουσίες. 


(η) Τα στοιχεία που συνδέονται µε κοχλίες γαλβανίζονται πριν τη σύνδεση τους, οι δε αιχµές εφαπτόµε-
νων επιφανειών σε αρµούς συγκολλήσεων, συγκολλούνται µέχρι την τέλεια σφράγιση του αρµού.  







 


 


(θ) Γαλβανισµένες προς χρωµατισµό επιφάνειες δεν υφίστανται καµιά χηµική επεξεργασία. 


(ι) Τα ενσωµατούµενα µεταλλικά ελάσµατα, που φέρουν συγκολλητούς πύρους  ή ράβδους αγκυρώσε-
ων, γαλβανίζονται µετά από την συγκόλληση τους. 


(ια) Σε περίπτωση χρησιµοποίησης επιχρίσµατος (βαφής) για αντιπυρική προστασία, αυτό (υλικά και 
κατασκευή) πρέπει να προδιαγράφεται στην οικεία µελέτη και θα χρησιµοποιείται µόνο µετά από 
γραπτή εντολή της Υπηρεσίας. Η εν λόγω αντιπυρική προστασία πρέπει να επισηµαίνεται και δεν ε-
πιτρέπεται να τοποθετούνται επί αυτής άλλα πρόσθετα επιχρίσµατα. 


360.3.12 Έλεγχοι 


 (α) Από τα προσκοµισθέντα στο εργοτάξιο σιδηρά είδη λαµβάνονται δοκίµια σε ποσοστό κυµαινόµενο 
από 0,5% - 1,0% των γαλβανισµένων σιδηρών στοιχείων κάθε διακεκριµένης κατηγορίας (κυµατοειδή 
ελάσµατα στηθαίων, ορθοστάτες στηθαίων, σιδηροσωλήνες, σιδηρά είδη φρεατίων, κλωβοί αγκύρω-
σης στηθαίων, κλωβοί αγκύρωσης ιστών οδοφωτισµού κτλ.) και κατ' ελάχιστον 2 τεµάχια από κάθε 
διακεκριµένη κατηγορία. 


(β) Η δειγµατοληψία θα γίνεται από αρµόδια επιτροπή που θα ορισθεί από την Υπηρεσία. 


(γ) Ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνεται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του πίνακα 360.3-1, ανάλογα µε το 
είδος της αντιδιαβρωτικής προστασίας 


360.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 


Η εργασία περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 


• την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου των έργων, επεξεργασία, συναρµολόγηση, συγκόλληση, τοπο-
θέτηση κτλ των σιδηρών εξαρτηµάτων, κοχλιών, ροδελών, περικοχλίων στηρίξεων και λοιπών απαι-
τούµενων υλικών και µικροϋλικών για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας 


• τη δηµιουργία οπών για την πάκτωση των στοιχείων αγκύρωσης 


• την προµήθεια των απαιτούµενων υλικών και την κατασκευή βάσης υποδοχής 


• την κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. 


360.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 


(α) Οι εργασίες σιδηρών κατασκευών θα επιµετρώνται σε χιλιόγραµµα (kg) ή µετρικούς τόνους (t), πλή-
ρως περαιωµένων, ανά κατηγορία σιδηράς κατασκευής (δοµικά σιδηρά στοιχεία κτιρίων, τεχνικών 
έργων κτλ., ελάσµατα, λοιπές σιδηρές κατασκευές) και σιδήρου / χάλυβα, που εµφανίζεται στο Τιµο-
λόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ.  Η αντιδια-
βρωτική προστασία των σιδηρών κατασκευών δεν επιµετράται ξεχωριστά, καθώς η δαπάνη της θε-
ωρείται ανηγµένη στην ανά kg ή t τιµή των σιδηρών κατασκευών. 


(β) Το βάρος των σιδηρών κατασκευών θα υπολογίζεται µε βάση τα µοναδιαία βάρη, που καθορίζονται 
σε επίσηµους αναγνωρισµένους καταλόγους, επί τα εγκεκριµένα µήκη ή τις επιφάνειες των επιµέ-
ρους µελών, αφαιρουµένων των κάθε φύσης ανοιγµάτων, οπών και αποκοπτόµενων τµηµάτων. Για 
τον υπολογισµό του βάρους των αφαιρουµένων τµηµάτων θα ογκοµετράται το κάθε τµήµα και ο 
προκύπτων όγκος θα πολλαπλασιάζεται επί το ειδικό βάρος του σιδήρου / χάλυβα, που ορίζεται ως 
7.850 kg/m


3
.  Τα βάρη των συγκολλήσεων, των ήλων και των κοχλιών, περιλαµβανοµένων των ρο-


δελών, των περικοχλίων και των κεφαλών, θα υπολογίζονται είτε από επίσηµους αναγνωρισµένους 
καταλόγους είτε µε ακριβή ογκοµέτρηση και πολλαπλασιασµό επί το ειδικό βάρος ως άνω και θα 
προσµετρώνται στο βάρος της κατασκευής για την οποία προορίζονται, χωρίς διάκριση κατά ποιότη-
τες, αντοχές κτλ.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εγκεκριµένος κατάλογος ή ευχερής τρόπος επιµέ-
τρησης σύνθετων κατασκευών, η επιµέτρηση γίνεται µε βάση τα πραγµατικά βάρη των µελών της κα-
τασκευής (ζύγιση, ζυγολόγιο) που επαληθεύονται µε παρουσία και πιστοποίηση εκπροσώπου της 
Υπηρεσίας.  


(β) 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 (ονται) σύµφωνα 
µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες σιδηρών κατασκευών και 
σιδήρου / χάλυβα. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζο-
νται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για 
κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 


 


 


 


 


 







 


 


1021. ∆ΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ 


1021.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 


α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για τη δοµική ξυλεία και περιλαµβάνει κάθε κατα-
σκευή από ξύλο ή παράγωγα ξύλου εκτός από κουφώµατα, επιπλώσεις και εξοπλισµούς, καθώς ε-
πίσης και την παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού, 
εργαλείων, συσκευών και υλικών, σύµφωνα µε το παρόν και τα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και τις 
εντολές της Υπηρεσίας. 


β. Ως δοµικά υλικά τεχνητής ξυλείας νοούνται διάφορα βιοµηχανικώς παραγόµενα είδη µε βάση το ξύλο. 
Η τεχνητή ξυλεία δεν διατηρεί κανένα χαρακτηριστικό του ξύλου, από το οποίο προήλθε, σε αντίθεση 
µε τα ξύλινα στοιχεία που προκύπτουν από την απευθείας κοπή και επεξεργασία των κορµών. 


γ. Ως «φύλλα µε βάση το ξύλο» νοούνται τα διαφόρων ειδών φύλλα και πλάκες που παρασκευάζονται 
από συµπαγές ξύλο ή παράγωγα του. Τα συνηθέστερα φύλλα µε βάση το ξύλο που χρησιµοποιού-
νται στις κτιριακές κατασκευές είναι τα ακόλουθα: 


- φύλλα από συµπαγές ξύλο 


- αντικολλητά φύλλα (κόντρα πλακέ) 


- ινοσανίδες (π.χ. MDF) 


- µοριοσανίδες (π.χ. τύπου NOVOPAN, OSB, HERACLITH) 


δ. Στρογγυλή ξυλεία είναι η ξυλεία που προέρχεται από κορµούς που εξοµαλύνονται αρχικά αµέσως 
µετά την υλοτόµηση, αποκτούν κολουροκωνική µορφή και κατόπιν µεταφέρονται στο εργοστάσιο. 


ε. Πριστή ή πριονωτή ξυλεία προέρχεται απευθείας από κορµούς απλά αποφλοιωµένους µετά την υλο-
τόµηση. 


στ. Τα τεµάχια που προκύπτουν από την πριστή ξυλεία είναι τα ακόλουθα: 


- δοκοί ορθογωνικής διατοµής 


- καδρόνια και µισοκάδρονα, που είναι επιµήκη τεµάχια ορθογωνικής διατοµής µε µικρή διαφορά 
µεταξύ πλάτους και πάχους 


- σανίδες, που είναι επιµήκη πεπλατυσµένα µέλη µε ορθογωνική διατοµή πλάτους πολύ µεγαλύ-
τερου από το πάχος 


- πλάκες   


- οροφοπήχεις. 


1021.2 Υλικά 


1021.2.1 Γενικά 


α. Η δοµική ξυλεία µπορεί να είναι είτε µαλακή (προέρχεται από βελονόφυλλα κωνοφόρα δένδρα) είτε 
σκληρή (προέρχεται από πλατύφυλλα δένδρα). Συνηθέστερη χρήση σε οικοδοµικές εργασίες βρίσκει 
η µαλακή δοµική ξυλεία, ενώ η σκληρή ξυλεία βρίσκει εφαρµογή στις κατασκευές δαπέδων και επί-
πλων. 


β. Οι διαφορές µεταξύ δένδρων του ίδιου είδους οφείλεται στην ηλικία τους, στην καλή ή κακή θρέψη 
τους, στις κλιµατικές συνθήκες και στη θέση του δένδρου στο δάσος. Τα κυριότερα ελαττώµατα που 
εµφανίζονται στα διάφορα είδη ξύλου, τα οποία, σε συνδυασµό µε τις ιδιότητες κάθε είδους, προσδι-
ορίζουν την ποιότητα και την καταλληλότητα του ξύλου για τις διάφορες χρήσεις, είναι τα ακόλουθα: 


- Οι ρόζοι προκαλούν ελάττωση της αντοχής του, εµφάνιση κηλίδων στις βαφές κ.α. Όσο περισ-
σότερους ρόζους εµφανίζει ένα ξύλινο στοιχείο τόσο χαµηλότερης ποιότητας είναι.  


- Οι ελικοειδείς ίνες («στριµµένα νερά») αποτελούν σοβαρό ελάττωµα, όταν εµφανίζονται σε σανί-
δες ή καδρόνια και είναι µια από τις κύριες αιτίες στρέβλωσης (πετσικάρισµα) κατά την ξήρανσή 
τους. Για τη στρογγυλή ξυλεία δεν αποτελούν ελάττωµα. 


- Η «έκκεντρη καρδιά» (δακτύλιοι µε µεταβαλλόµενο πάχος, έκκεντρα τοποθετηµένοι) που δηµι-
ουργεί ασύµµετρη διάταξη ινών και κατά συνέπεια ανοµοιόµορφες ιδιότητες. 


- Οι ρωγµές, οι οποίες διακρίνονται σε εσωτερικές, που δηµιουργούνται στο δένδρο πριν την κο-
πή του, και σε εξωτερικές, που δηµιουργούνται µετά την κοπή του δένδρου. 


 γ. Ένα ξύλινο στοιχείο για να είναι καλής ποιότητας πρέπει: 


- Να έχει ευθείες ίνες («ίσια νερά»), λεπτές και πυκνές που προχωρούν παράλληλα προς τη µε-
γάλη διάσταση του, χωρίς απότοµες αλλαγές της κατεύθυνσης τους. 







 


 


- Να µην έχει ρόζους, ή στην περίπτωση που έχει λίγους ρόζους, αυτοί να είναι µικροί και συνδε-
µένοι µε το ξύλο. 


- Να µην έχει ρωγµές παράλληλες ή κάθετες προς τις ίνες. 


- Να έχει ζωηρό χρώµα και να µην εµφανίζει κηλίδες που µπορεί να προέρχονται από σήψη (ά-
ναµµα). 


- Να έχει ευχάριστη οσµή. 


- Να είναι ξηρό και να παρουσιάζει ελαστικότητα χωρίς να σπάζει. 


- Να αποδίδει ξηρό ήχο όταν χτυπιέται µε το σφυρί, ένδειξη ότι δεν προέρχεται από γερασµένο 
δένδρο, ότι δεν έχει εσωτερικές ρωγµές και ότι είναι εντελώς ξηρό. 


δ. Πίνακας 1021.2.1 :  Γενικά Πρότυπα για την Ξυλεία 


# Τίτλος Πρότυπο 


1 2 3 


1 Σύµβολα για ξυλεία και προϊόντα µε βάση το ξύλο ΕΛΟΤ ΕΝ 1438 


2 Ξυλεία: Βασικές Αρχές δειγµατοληψίας DIN 52182 


3 Ξυλεία: Προσδιορισµός φαινόµενης πυκνότητας DIN 52183 


4 Ξυλεία: Προσδιορισµός της περιεχόµενης υγρασίας DIN 52184 


5 Ξυλεία: Προσδιορισµός αντοχής σε θλίψη παράλληλα µε τις 
ίνες 


DIN 52185 


6 Ξυλεία: ∆οκιµή σε κάµψη DIN 52186 


7 Ξυλεία: Προσδιορισµός αντοχής σε διάτµηση κατά την κατεύ-
θυνση των ινών 


DIN 52187 


8 Ξυλεία: Προσδιορισµός αντοχής σε εφελκυσµό κατά την κα-
τεύθυνση των ινών 


DIN 52188 


9 Ξυλεία: ∆οκιµή σε θλίψη κάθετα προς την κατεύθυνση των 
ινών 


DIN 52192 


10 Αντοχή ξύλου και προϊόντων ξύλου – Ορισµός των κατηγο-
ριών επικινδυνότητας της βιολογικής προσβολής 


ΕΛΟΤ ΕΝ 335 


11 Αντοχή Ξύλου και προϊόντων ξύλου – Φυσική ανθεκτικότητα 
του συµπαγούς ξύλου 


ΕΛΟΤ ΕΝ 350 


12 Ανθεκτικότητα ξύλου και προϊόντων µε βάση το ξύλο – Φυσική 
ανθεκτικότητα του συµπαγούς ξύλου – Οδηγός απαιτήσεων 
ανθεκτικότητας ξύλου για χρήση ανάλογα µε τις κατηγορίες 
επικινδυνότητας 


ΕΛΟΤ ΕΝ 460 


13 Αντοχή ξύλου και προϊόντων ξύλου – προσδιορισµός απόδο-
σης των συντηρητικών ξύλου προληπτικής χρήσης µέσω βιο-
λογικών δοκιµών 


ΕΛΟΤ ΕΝ 599 


14 ∆οµική Ξυλεία: Κατηγορίες αντοχής µε βάση το είδος και την 
οπτική ταξινόµηση 


ΕΛΟΤ ΕΝ 1912 


15 ∆οµική Ξυλεία: Κατηγορίες Αντοχής ΕΛΟΤ ΕΝ 338 


16 ∆οµική Ξυλεία – Προσδιορισµός των χαρακτηριστικών τιµών 
των µηχανικών ιδιοτήτων και της πυκνότητας 


ΕΛΟΤ ΕΝ 384 


17 ∆οµική Ξυλεία συνδεόµενη µε πολλαπλές συναρµογές – Απαι-
τήσεις επίδοσης και ελάχιστες απαιτήσεις παραγωγής 


ΕΛΟΤ ΕΝ 385 


18 ∆οµική Ξυλεία – Ταξινόµηση – Απαιτήσεις για πρότυπα οπτι-
κής ταξινόµησης σύµφωνα µε την αντοχή 


ΕΛΟΤ ΕΝ 518 


19 ∆οµική Ξυλεία – Ταξινόµηση – Απαιτήσεις για την ξυλεία που 
ταξινοµείται από µηχανή σύµφωνα µε την αντοχή της και για 
µηχανές ταξινόµησης 


ΕΛΟΤ ΕΝ 519 


20 ∆οµική Ξυλεία: Κωνοφόρα και Πεύκη - µεγέθη, επιτρεπτές α-
ποκλίσεις 


ΕΛΟΤ ΕΝ 336  


21 ∆οµική και συγκολλητή ξυλεία: Προσδιορισµός της αντοχής σε 
διάτµηση των µηχανικών ιδιοτήτων κατακόρυφα στις ίνες 


ΕΛΟΤ ΕΝ 1193 







 


 


# Τίτλος Πρότυπο 


1 2 3 


22 ∆οµική και συγκολλητή ξυλεία: Προσδιορισµός ορισµένων µη-
χανικών και φυσικών ιδιοτήτων 


ΕΛΟΤ ΕΝ 408 


23 Στρογγυλή και πριστή ξυλεία - Ορολογία ΕΛΟΤ ΕΝ 844 


24 Στρογγυλή και πριστή ξυλεία: Μέθοδος µέτρησης διαστάσεων ΕΛΟΤ ΕΝ 1309 


25 Στρογγυλή και πριστή ξυλεία: Μέθοδος µέτρησης ιδιοτυπιών ΕΛΟΤ ΕΝ 1310 


26 Στρογγυλή και πριστή ξυλεία – Μέθοδος µέτρησης βιολογικής 
φθοράς 


ΕΝ 1311 


27 Στρογγυλή και πριστή ξυλεία: προσδιορισµός του µεγέθους 
παρτίδας πριστής ξυλείας 


ΕΛΟΤ ΕΝ 1312 


28 Πριστή ξυλεία: Επιτρεπόµενες αποκλίσεις και προτιµώµενα 
µεγέθη 


ΕΛΟΤ ΕΝ 1313 


29 Κριτήρια αξιολόγησης συµµόρφωσης παρτίδας πριστής ξυλεί-
ας 


ΕΛΟΤ ΕΝ 12169 


30 Πριστή ξυλεία – Κατάταξη φυλλοβόλων µε βάση την εµφάνιση: 
∆ρυς και Οξυά 


ΕΛΟΤ ΕΝ 975 - 1 


31 Σκληρή στρογγυλή ξυλεία: ∆ιαστασιολογική ταξινόµηση  ΕΛΟΤ ΕΝ 1315 


32 Σκληρή στρογγυλή ξυλεία: Ποιοτική ταξινόµηση ΕΛΟΤ ΕΝ 1316 


33 Ποιοτική Ταξινόµηση στρογγυλής µαλακής ξυλείας ΕΛΟΤ ΕΝ 1927 


1021.2.2 Ιδιότητες του Ξύλου 


α. Η ανοµοιογένεια της µάζας του ξύλου (επάλληλα στρώµατα ινών) διαφοροποιεί τις ιδιότητες του ξύ-
λου που εξαρτώνται από την κατεύθυνση των ινών. 


β. Η πυκνότητα του ξύλου επηρεάζει το ειδικό βάρος του, τη σκληρότητα, τις µηχανικές αντοχές και την 
υγροαπορροφητικότητα (όσο αραιότερο είναι το ξύλο, τόσο πιο υγροαπορροφητικό είναι). Για τις κα-
τασκευές ενδείκνυται η χρήση ξύλων µεγάλης πυκνότητας. 


γ. Η σκληρότητα του ξύλου εξαρτάται από την πυκνότητα και την περιεκτικότητα σε υγρασία. Τα ξύλα 
µε πυκνές ίνες και µικρή περιεκτικότητα σε υγρασία είναι σκληρότερα. Η επιφάνεια του ξύλου που εί-
ναι κάθετη προς την κατεύθυνση των ινών παρουσιάζει µεγαλύτερη σκληρότητα από αυτήν που είναι 
παράλληλη προς την κατεύθυνση των ινών. 


δ. Η µέγιστη αντοχή σε θλίψη και εφελκυσµό εµφανίζεται όταν οι εξωτερικές δυνάµεις δρουν παράλληλα 
προς την κατεύθυνση των ινών, ενώ η µικρότερη εµφανίζεται σε γωνία 45° προς την κατεύθυνση των 
ινών. Η µέγιστη αντοχή σε κάµψη και διάτµηση εµφανίζεται όταν η εξωτερική δύναµη δρα σε διεύ-
θυνση κάθετη προς τις ίνες. 


ε. Το ξύλο έχει γενικά µεγάλη ελαστικότητα, η οποία διαφέρει ανά είδος ξυλείας και εξαρτάται από τη 
διάταξη των ινών, από τη διεύθυνση της φορτίζουσας δυνάµεως, από την περιεκτικότητα του ξύλου 
σε υγρασία κτλ. 


στ. Το ξύλο έχει µεγάλη ικανότητα πρόσληψης και απόδοσης υγρασίας (υγροσκοπικότητα). Τα πιο µα-
λακά ξύλα είναι πιο υγροσκοπικά από τα σκληρά.  


ζ. Η συρρίκνωση και η συστολή του ξύλου εξαρτάται από το βαθµό υγρασίας του. Η ολική συρρίκνωση 
κυµαίνεται από 5% - 20%. 


η. Το ξύλο για τα ξύλινα πλαίσια και τις ξύλινες στέγες ακολουθεί το DΙΝ 4071 –1 και θα πληρεί τις ακό-
λουθες απαιτήσεις: 


- µέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία 18% 


- ανοχή διαστάσεων διατοµής ± 1% 


- θα φέρει εσοχές µικρότερες από το 10% της µικρότερης διάστασης της διατοµής και ορθογωνι-
σµένες στις εµφανείς περιοχές. 


1021.2.3 Συγκολλητή Ξυλεία 


α. Η συγκολλητή ξυλεία παράγεται από 3 τουλάχιστον λεπτοσανίδες µε ίνες παράλληλες µεταξύ τους 
και συνήθως εµποτίζεται µε πυράντοχα υλικά που εξασφαλίζουν µεγάλη πυραντοχή. Το υλικό αυτό 
έχει υψηλές µηχανικές ιδιότητες, µικρό ειδικό βάρος και µεγάλη ελαστικότητα. 


β. Η ξυλεία που χρησιµοποιείται για την παραγωγή συγκολλητής ξυλείας επιλέγεται και προετοιµάζεται 
κατάλληλα µε βάση τις απαιτούµενες µηχανικές ιδιότητες. Οι διατοµές που προκύπτουν έχουν σύνη-







 


 


θες πάχος 38 mm, όταν οι ίνες των ξύλων ενώνονται κατά µήκος σε ευθεία  και 19 mm όταν αφορούν 
σε καµπύλα ή τοξοειδή σχήµατα. Η συγκολλητή ξυλεία µε βάση την εµφάνιση (ανάλογα µε τη χρήση) 
κατατάσσεται στις εξής κατηγορίες: 


- βιοµηχανική εµφάνιση, κατά την οποία δεν απαιτείται η αφαίρεση των ρόζων, ούτε ενδιαφέρει η 
οµοιοµορφία της χρησιµοποιούµενης ξυλείας 


- αρχιτεκτονική εµφάνιση, κατά την οποία η ξυλεία επιλέγεται, ώστε τα νερά να είναι οµοιόµορφα, 
τα στοιχεία οµοιόχρωµα και οι ρόζοι αφαιρούνται 


- εκλεκτή εµφάνιση, µε τα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής εµφάνισης µε υψηλότερες απαιτή-
σεις. 


γ. Για την προστασία της συγκολλητής ξυλείας χρησιµοποιούνται σφραγιστικά υλικά που επιβραδύνουν 
τη διείσδυση της υγρασίας. 


δ. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις συνδέσεις και στις στερεώσεις των µελών συγκολλητής ξυλείας, καθότι 
αυτά είναι κατά πολύ µεγαλύτερα από τα συνήθη ξύλινα µέλη. Οι χρησιµοποιούµενες βίδες και άγκι-
στρα πρέπει να εξασφαλίζουν τις απαιτούµενες αντοχές. 


ε. Οι δοκοί συγκολλητής ξυλείας υπόκεινται σε τεχνητή ξήρανση, ώστε η υγρασία τους να είναι µικρότε-
ρη από 8% και να έχουν ίδια συµπεριφορά σε συρρίκνωση και διόγκωση. Για τη συγκόλληση τους 
χρησιµοποιούνται ισχυρές συγκολλητικές ουσίες (π.χ. ρητίνες). 


στ.  Πίνακας 1021.2.3: Πρότυπα Συγκολλητής Ξυλείας 


# Τίτλος Πρότυπο 


1 2 3 


1 Κατηγορίες αντοχής και προσδιορισµός χαρακτηριστικών 
τιµών 


ΕΛΟΤ ΕΝ 1194 


2 Απαιτήσεις επίδοσης και ελάχιστες απαιτήσεις παραγωγής ΕΛΟΤ ΕΝ 386 


3 Συνδέσεις µε πολλαπλές συναρµογές µεγάλου µεγέθους -
Απαιτήσεις επίδοσης και ελάχιστες απαιτήσεις παραγωγής 


ΕΛΟΤ ΕΝ 387  


4 Μεγέθη – Επιτρεπόµενες Αποκλίσεις ΕΛΟΤ ΕΝ 390 


5 ∆οκιµή αποκόλλησης των γραµµών κολλήσεως ΕΛΟΤ ΕΝ 391 


6 ∆οκιµή διάτµησης των γραµµών κολλήσεως ΕΛΟΤ ΕΝ 392 


1021.2.4 Φύλλα µε βάση το Ξύλο 


1021.2.4.1 Γενικά 


Πίνακας 1021.2.4.1: Γενικά Πρότυπα Φύλλων µε βάση το Ξύλο 


# Τίτλος Πρότυπο 


1 2 3 


1 Προσδιορισµός της διάρκειας φόρτισης και συντελεστή ερπυσµού ΕΛΟΤ ΕΝ 1156 


2 Προσδιορισµός µέτρου ελαστικότητας και αντοχής σε κάµψη ΕΝ 310 


3 Προσδιορισµός αντοχής στην υγρασία ΕΝ 321 


4 Προσδιορισµός περιεχόµενης υγρασίας ΕΝ 322 


5 Προσδιορισµός πυκνότητας ΕΝ 323 


6 Προσδιορισµός διαστάσεων των φύλλων ΕΝ 324 


7 Προσδιορισµός διαστάσεων των δοκιµίων ΕΝ 325 


8 ∆ειγµατοληψία, κοπή και επιθεώρηση ΕΝ 326 


9 Προσδιορισµός του περιεχόµενου φορµαλδεΰδης ΕΝ 120 


10 Προσδιορισµός της έκλυσης φορµαλδεΰδης ΕΝ 717 


11 Φύλλα από συµπαγές ξύλο: Ταξινόµηση και ορολογία ΕΛΟΤ ΕΝ 12775 


12 Φύλλα από συµπαγές ξύλο:Ταξινόµηση µε βάση την εµφάνιση της 
επιφάνειας 


ΕΛΟΤ ΕΝ 13017 


13 ∆ιαχωριστικά φύλλα µε βάση το ξύλο: Προσδιορισµός χαρακτηριστι-
κών τιµών των µηχανικών ιδιοτήτων και της πυκνότητας 


ΕΛΟΤ ΕΝ 1058 


14 ∆ιαχωριστικά φύλλα µε βάση το ξύλο: Προδιαγραφές για επιδόσεις 
λειτουργίας σε δάπεδα, τοίχους και στέγες 


ΕΛΟΤ ΕΝ 12871 







 


 


# Τίτλος Πρότυπο 


1 2 3 


15 ∆ιαχωριστικά φύλλα µε βάση το ξύλο: Καθοδήγηση για τη χρήση 
φερόντων πετασµάτων σε δάπεδα, τοίχους και στέγες 


ΕΛΟΤ ΕΝ 12872 


16 Μοριοσανίδες και Ινοσανίδες – Προσδιορισµός της αύξησης του πά-
χους µετά από εµβάπτιση σε νερό 


ΕΛΟΤ ΕΝ 317 


17 Μοριοσανίδες και Ινοσανίδες – Προσδιορισµός της αντοχής σε εφελ-
κυσµό, κάθετα στο επίπεδο της πλάκας 


ΕΛΟΤ ΕΝ 319 


18 Χαρακτηριστικές τιµές για το σχεδιασµό δοµηµάτων – Μέρος 1: OSB, 
µοριοσανίδες και ινοσανίδες 


ΕΛΟΤ ΕΝ 12369 


1021.2.4.2 Κόντρα Πλακέ 


α. Τα φύλλα κόντρα πλακέ (αντικολλητά φύλλα) αποτελούνται από 3 τουλάχιστον λεπτά φύλλα (καπλα-
µάδες) πάχους 1 mm – 2,5 mm το καθένα από εκλεκτή ξυλεία διαφόρων προελεύσεων, τα οποία συ-
γκολλούνται έτσι, ώστε τα νερά των φύλλων να είναι κάθετα το ένα µε το άλλο. Τα δύο εξωτερικά φύ-
λα πρέπει να έχουν νερά προς την ίδια κατεύθυνση. Για τη συγκόλληση των φύλλων χρησιµοποιού-
νται κόλλες διαφόρων ειδών ανάλογα µε τον προορισµό του κόντρα – πλακέ. 


β. Πίνακας 1021.2.4.2: Πρότυπα Κόντρα Πλακέ 


# Τίτλος Πρότυπο 


1 2 3 


1 Ταξινόµηση και ορολογία ΕΛΟΤ ΕΝ 313 


2 Ποιότητα συνδέσεως: Προδιαγραφές και µέθοδοι δοκιµών ΕΛΟΤ ΕΝ 314 


3 Ανοχές διαστάσεων ΕΛΟΤ ΕΝ 315 


4 Ταξινόµηση σύµφωνα µε την επιφανειακή εµφάνιση ΕΛΟΤ ΕΝ 635 


5 Προδιαγραφές χρήσης ΕΛΟΤ ΕΝ 636 


6 Περιγραφή των ιδιοτήτων κόντρα πλακέ δοµικής χρήσης  ΕΛΟΤ ΕΝ 1058 


7 Κατηγορίες εκποµπής φορµαλδεΰδης προσδιοριζόµενες µε µέ-
θοδο ανάλυσης αερίων 


ΕΛΟΤ ΕΝ 1084 


8 Βιολογική ανθεκτικότητα – Καθοδήγηση για την αξιολόγηση σε 
διαφορετικές κατηγορίες κινδύνου 


ΕΛΟΤ ΕΝ 12871 


9 Καµπτικές ιδιότητες κόντρα πλακέ δοµικής χρήσης ΕΛΟΤ ΕΝ 1072 


10 Βιολογική ανθεκτικότητα – Καθοδήγηση για την αξιολόγηση σε 
διάφορες κατηγορίες κινδύνου 


ΕΛΟΤ ΕΝ 1099 


11 Προσδιορισµός της αντοχής σε θλίψη παράλληλη στο επίπεδο 
του φύλλου 


DIN 52376 


12 Προσδιορισµός του µέτρου ελαστικότητας και της αντοχής σε 
εφελκυσµό 


DIN 52377 


 1021.2.4.3 Ινοσανίδες 


α. Κατασκευάζονται από ίνες ξύλου κατώτερης ποιότητας. Οι ίνες που αποχωρίζονται υφίστανται επε-
ξεργασία, ώστε µε τη µορφή πολτού να λάβουν τη µορφή πλακών µε πάχη 3,2 mm - 6 mm και µε δι-
αστάσεις 122 mm x 244 mm. Υπάρχουν επίσης ινοσανίδες σκληρών πλακών µε επένδυση µελαµί-
νης, ή διαποτισµένες µε έλαια για σκλήρυνση των επιφανειών ή µε ασφαλτικά (bitumen) για την πα-
ραγωγή µονωτικών πλακών. 


β.  Πίνακας 1021.2.4.3: Πρότυπα Ινοσανίδων 


# Τίτλος Πρότυπο 


1 2 3 


1 Ορισµός και Ταξινόµηση ΕΛΟΤ ΕΝ 316 


2 Προδιαγραφές χρήσης ΕΛΟΤ ΕΝ 622 


3 Προσδιορισµός µεταβολών διαστάσεων σε συνάρτηση µε µε-
ταβολές της σχετικής υγρασίας 


ΕΛΟΤ ΕΝ 318 


4 Προσδιορισµός επιφανειακής απορρόφησης ΕΛΟΤ ΕΝ 382 


5 Προσδιορισµός αντοχής στην εξόλκευση κοχλιοφόρου ήλου ΕΝ 320 







 


 


1021.2.4.4 Μοριοσανίδες 


α. Για την παραγωγή µοριοσανίδων χρησιµοποιούνται ροκανίδια ή τεµάχια ξύλου που προέρχονται από 
την επεξεργασία τµηµάτων κορµών, λεπτών κλαδιών, καλαµιών και άχυρων, ώστε να αποκτήσουν τη 
µορφή πολτού, και την ανάµειξη τους µε συνθετικές κόλλες. Κατόπιν υφίστανται επεξεργασία σε πιε-
στήρια και παίρνουν την τελική τους µορφή. Η πυκνότητα των µοριοσανίδων είναι ο σηµαντικότερος 
παράγοντας που επηρεάζει όλες τις υπόλοιπες ιδιότητες τους. 


β. Ανάλογα µε το ειδικό βάρος τους, οι µοριοσανίδες διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 


- ελαφρές πλάκες µε φαινόµενο βάρος 400 kg/m
3
 (χρησιµοποιούνται ως µονωτικά υλικά) 


- µέσου βάρους πλάκες µε φαινόµενο βάρος 400 kg/m
3
 - 850 kg/m


3
 


- βαριές πλάκες µε φαινόµενο βάρος 850 kg/m
3
 - 1100 kg/m


3
 


Οι µοριοσανίδες 650 kg/m
3
 - 700 kg/m


3
 χρησιµοποιούνται για κατασκευές επίπλων και χωρισµάτων 


ενώ οι µοριοσανίδες µε βάρος πάνω από 850 kg/m
3
 χρησιµοποιούνται σε ειδικές εργασίες (π.χ. κα-


τασκευή πατωµάτων). 


γ. Οι µοριοσανίδες πρέπει να χρησιµοποιούνται σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία, διότι σε συν-
θήκες υγρασίας οι πλάκες διογκώνονται και µειώνεται η αντοχή τους. 


δ. Στις µοριοσανίδες τύπου HERACLITH αντί της συνθετικής κόλλας χρησιµοποιείται µαγνησιακή κονία 
ως συνδετικό υλικό µε αποτέλεσµα οι προκύπτουσες πλάκες να έχουν πολύ µεγάλη αντοχή στην υ-
γρασία. 


ε. Οι σανίδες OSB (oriented strand boards) αποτελούνται από λεπτές, µακριές και προσανατολισµένες 
πολυστοιβάδες. 


στ. Πίνακας 1021.2.4.4: Πρότυπα Μοριοσανίδων 


# Τίτλος Πρότυπο 


1 2 3 


1 Ορισµός και Ταξινόµηση ΕΛΟΤ ΕΝ 309 


2 Προδιαγραφές χρήσης ΕΛΟΤ ΕΝ 312 


3 Προσδιορισµός εκποµπών φορµαλδεΰδης σε καθορισµένες 
συνθήκες – Μέθοδος εκποµπής φορµαλδεΰδης 


ΕΛΟΤ ΕΝ 213 


4 Προσδιορισµός αντίστασης στην υγρασία: ∆οκιµή βρασµού ΕΛΟΤ ΕΝ 1087 - 1 


5 Στρέβλωση επιφάνειας µοριοσανίδων – Μέθοδος δοκιµής ΕΛΟΤ ΕΝ 311 


6 Προσδιορισµός διαστάσεων, της φαινόµενης πυκνότητας και 
της περιεχόµενης υγρασίας 


DIN 52361 


7 Προσδιορισµός αντοχής σε θλίψη κάθετα στο επίπεδο της 
πλάκας 


DIN 52365 


8 OSB – Ορισµοί, κατάταξη και προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 300 


9 Τσιµεντοκολλητές µοριοσανίδες: Ορισµός και ταξινόµηση ΕΛΟΤ ΕΝ 633 


10 Τσιµεντοκολλητές µοριοσανίδες: Προδιαγραφές χρήσης ΕΛΟΤ ΕΝ 634 


11 Τσιµεντοκολλητές µοριοσανίδες: Προσδιορισµός της αντοχής 
σε κρούση από σκληρό σώµα 


ΕΛΟΤ ΕΝ 1128 


12 Τσιµεντοκολλητές µοριοσανίδες: Προσδιορισµός της αντοχής 
σε παγετό 


ΕΛΟΤ ΕΝ 1328 


1021.2.5 Μεταλλικοί σύνδεσµοι  - Ηλώσεις  


α. Τα συνηθέστερα είδη συνδέσεων ξύλινων κατασκευών είναι τα ακόλουθα: 


- Οι ήλοι (καρφιά) και καρφοβελόνες (πρόκες), που χρησιµοποιούνται ευρύτατα. 


- Οι κοχλιωτοί ήλοι (ξυλόβιδες), οι οποίοι στο µισό του κορµού τους φέρουν ελικώσεις και χρησι-
µοποιούνται συνήθως για ξύλα µικρού πάχους και για την τοποθέτηση µηχανισµών (π.χ. ανοιγ-
µάτων ερµαρίων, στροφέων, κλειδαριών κτλ). 


- Οι κοχλιοφόροι ήλοι (µπουλόνια), οι οποίοι βιδώνονται στο ξύλο µε τη χρήση περικοχλίων (πα-
ξιµάδια). Μεταξύ της κεφαλής των κοχλιοφόρων ήλων και µεταξύ περικοχλίων και ξύλου τοπο-
θετούνται δακτύλιοι (ροδέλες) που εµποδίζουν τη χαλάρωση των κοχλιοφόρων ήλων. 


- Τα διχάγγιστρα (τζινέτια), τα οποία είναι χαλύβδινες ταινίες των οποίων τα άκρα έχουν καµφθεί 
σε σχήµα Γ ή Π. Οι άκρες καταλήγουν σε αιχµές, ώστε να είναι εύκολη η τοποθέτηση σε ξύλα µε 







 


 


τη βοήθεια σφύρας. Συνήθως τα τζινέτια χρησιµοποιούνται σε προσωρινές ή δευτερεύουσες κα-
τασκευές. 


- Οι µεταλλικοί συνδετήρες, διαφόρων µορφών χρησιµοποιούνται συνήθως σε συνδέσεις ξύλων 
που καταπονούνται σε θλίψη και διάτµηση καθώς και σε ανατροπή, ανάλογα µε τη µορφή τους. 


- Μεταλλικές στηρίξεις, που χρησιµοποιούνται για τις συνδέσεις δοκών απλής ή συγκολλητής ξυ-
λείας. 


β. Πίνακας 1021.2.5: Κυριότερα Πρότυπα Συνδέσεων Ξύλινων Κατασκευών 


# Τίτλος Πρότυπο 


1 2 3 


1 Συνδετήρες για ξυλεία - Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 912 


2 Στερεωτικά – Μπουλόνια, κοχλίες, ήλοι και περικόχλια – Σύµβο-
λα και χαρακτηρισµοί των διαστάσεων 


ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 20225 


3 Ήλοι από χαλύβδινο σύρµα: Ήλοι για γενικές εφαρµογές ΕΛΟΤ ΕΝ 10230 - 1 


4 Σύνδεσµοι από µηχανικά στερεωτικά – Γενικές αρχές προσδιο-
ρισµού χαρακτηριστικών αντοχής και παραµόρφωσης 


ΕΛΟΤ ΕΝ 26891 


5 Χαρακτηριστικές ιδιότητες αντοχής και µέτρου ολίσθησης των 
συνδέσµων  


ΕΛΟΤ ΕΝ 13271 


6 Στερεωτικά – ∆ιάκενα οπών για µπουλόνια και κοχλίες ΕΛΟΤ ΕΝ 20273 


7 Στερεωτικά – Ασυνέχειες επιφάνειας– Μέρος 3: Μπουλόνια, 
κοχλίες και ήλοι για γενικές απαιτήσεις 


ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 26157 


8 Μηχανικές ιδιότητες στερεωτικών – Μπουλόνια, κοχλίες, ήλοι 
και περικόχλια από µη σιδηρούχα µέταλλα 


ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 28839 


9 Στερεωτικά – Ασυνέχειες επιφάνειας – Περικόχλια ΕΛΟΤ ΕΝ 493 


10 Στερεωτικά  - Έλεγχος υποδοχής ΕΛΟΤ ΕΝ 3269 


11 Ανοχές για στερεωτικά ΕΛΟΤ ΕΝ 4759 


12 Μηχανικές ιδιότητες στερεωτικών από ανθρακούχο χάλυβα και 
κράµα χάλυβα – Μπουλόνια, κοχλίες, ήλοι 


ΕΛΟΤ ΕΝ 898 - 1 


13 Μηχανικές ιδιότητες αντιδιαβρωτικών στερεωτικών από ανοξεί-
δωτο χάλυβα – Μέρη 1 και 3 


ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 3506 


14 Φλάντζες και οι συνδέσεις τους – Σύνδεση µε κοχλίες ΕΛΟΤ ΕΝ 1515 


15 Τυφλοί Ήλοι – Ορολογία και ορισµοί ΕΛΟΤ ΕΝ 14588 


16 Τυφλοί Ήλοι – Μηχανικές ∆οκιµές ΕΛΟΤ ΕΝ 14589 


17 Μέθοδοι δοκιµής – Κυκλικές ∆οκιµές συνδέσµων από µηχανικά 
στερεωτικά 


ΕΛΟΤ ΕΝ 12512 


18 Μέθοδοι δοκιµής– Φέροντα στοιχεία µε καρφωτές συνδέσεις ΕΛΟΤ ΕΝ 1380 


19 Μέθοδοι δοκιµής–Φέροντα στοιχεία µε συρραφή συνδέσεων ΕΛΟΤ ΕΝ 1381 


20 Μέθοδοι δοκιµής – Αντίσταση σε µετατόπιση συνδετήρων ξύλου ΕΛΟΤ ΕΝ 1383 


21 ∆οκιµή συνδέσµων από µηχανικά στερεωτικά – Απαιτήσεις για 
την πυκνότητα της ξυλείας 


ΕΛΟΤ ΕΝ 28970 


22 Προσδιορισµός της αντοχής στερέωσης και των χαρακτηριστι-
κών αγκύρωσης συνδετικών βλήτρων 


ΕΛΟΤ ΕΝ 383 


23 Μέθοδοι δοκιµών – Προσδιορισµός της επιτρεπτής ροπής των 
συνδετικών σφηνοειδούς τύπου - Ήλοι 


ΕΛΟΤ ΕΝ 409 


1021.2.6 Συγκολλητικές Ουσίες  


α. Υπάρχουν 2 βασικές κατηγορίες συγκολλητικών ουσιών: οι φυσικές και οι συνθετικές. Συνηθέστερη 
είναι η χρήση των συνθετικών. Οι συνθετικές κόλλες µπορεί να είναι είτε θερµοσκληρυνόµενες (αφού 
σκληρυνθούν δεν µπορεί να διαλυθούν) είτε θερµοπλαστικές/ή θερµοδιαλυόµενες (που µπορούν υπό 
ορισµένες προϋποθέσεις να µαλακώσουν και να διαλυθούν µετά τη σκλήρυνση). 


β. Οι συνηθέστερες κατηγορίες συνθετικών κολλών είναι οι ακόλουθες: 


- κόλλες πολυουρεθάνης που χρησιµοποιούνται για συγκολλήσεις ξύλων µε ξύλα και µε άλλα υ-
λικά και έχουν µεγάλη αντοχή στους µικροοργανισµούς και τα χηµικά 


- εποξειδικές ρητίνες που χρησιµοποιούνται για συγκολλήσεις ξύλων µε ξύλα καθώς και µε σκυ-
ρόδεµα, πλαστικό, αλουµίνιο, χάλυβα και άλλα υλικά 







 


 


- βινυλικές κόλλες που χρησιµοποιούνται σε οικοδοµικές εργασίες και στην επιπλοποιία, είναι ά-
χρωµες και άοσµες και δεν µεταχρωµατίζουν το ξύλο. 


γ. Για τα διάφορα είδη συγκολλητικών ουσιών για ξύλινες κατασκευές ισχύουν πρότυπα του ΕΛΟΤ. Εν-
δεικτικά αναφέρονται τα κυριότερα: 


Πίνακας 1021.2.6: Κυριότερα Πρότυπα Συγκολλητικών Ξύλινων Κατασκευών 


# Τίτλος Πρότυπο 


1 2 3 


1 Όροι και ορισµοί ΕΛΟΤ ΕΝ 923 


2 ∆ειγµατοληψία ΕΛΟΤ ΕΝ 1066 


3 Εξέταση και προετοιµασία δειγµάτων δοκιµής ΕΛΟΤ ΕΝ 1067 


4 Περιγραφή των κύριων τύπων αστοχίας ΕΛΟΤ ΕΝ 10365 


5 Συγκολλητικά για φέρουσες ξύλινες κατασκευές- Συγκολλητι-
κά καζεΐνης – Ταξινόµηση και απαιτήσεις επίδοσης 


ΕΛΟΤ ΕΝ 12436 


6 Ταξινόµηση θερµοσκληρυνόµενων συγκολλητικών ξύλου για 
µη δοµικές εφαρµογές 


ΕΛΟΤ ΕΝ 12765 


7 Ταξινόµηση θερµοπλαστικών συγκολλητικών ξύλου για µη 
δοµικές εφαρµογές 


ΕΛΟΤ ΕΝ 204 


8 Μέθοδοι δοκιµών για κόλλες ξύλου µη δοµικών εφαρµογών – 
Προσδιορισµός της αντοχής σε διάτµηση των συνδέσεων 
κατά µήκος 


ΕΛΟΤ ΕΝ 205 


9 Φαινολικές και αµινοπλαστικές κόλλες για φέρουσες ξύλινες 
κατασκευές: Ταξινόµηση και απαιτήσεις επιδόσεων 


ΕΛΟΤ ΕΝ 301 


10 Συγκολλητικά για φέρουσες ξύλινες κατασκευές – Μέθοδοι 
δοκιµών 


ΕΝ 302  


1021.2.7 Συντηρητικές Ουσίες 


α. Οι κυριότεροι επιβλαβείς παράγοντες για το ξύλο και τα παράγωγα προϊόντα του είναι οι ακόλουθοι: 


- Η υγρασία, ενδογενής ή εξωγενής, που προκαλεί σήψη λόγω της δηµιουργίας ευνοϊκών συνθη-
κών για την ανάπτυξη σαπροµηκύτων, χαλάρωση της συνοχής των ινών και στρεβλώσεις. 


- Τα βακτήρια και οι µήκυτες, που προκαλούν σήψη (άναµµα) µε συνέπεια τη µείωση της αντοχής 
του ξύλου. Η ύπαρξη τους εκδηλώνεται µε την αλλαγή του χρώµατος, την εµφάνιση µούχλας, τη 
δυσάρεστη οσµή και τη µετατροπή του ξύλου σε σκόνη ή σαπρή µάζα. 


- Τα έντοµα (σαράκια), τα οποία δηµιουργούν λαβυρίνθους στοών και σπηλαίων µέσα στο ξύλο 
και το µετατρέπουν σε σκόνη. 


- Ο παγετός, ο οποίος προκαλεί ραγίσµατα στην επιφάνεια του ξύλου. 


- Η φωτιά. 


β. Πίνακας 1021.2.7:  Κυριότερα Πρότυπα  για τις Συντηρητικές Ουσίες του Ξύλου 


# Τίτλος Πρότυπο 


1 2 3 


1 Μέθοδοι µέτρησης απωλειών ενεργών συστατικών και άλλων 
συστατικών συντήρησης επεξεργασµένης ξυλείας 


ΕΛΟΤ ΕΝ 1250 


2 Οδηγός για δειγµατοληψία και προπαρασκευή συντηρητικών 
ξύλου και εµποτισµένου ξύλου για ανάλυση 


ΕΛΟΤ ΕΝ 212 


3 Μέθοδος δοκιµής πεδίου για τον προσδιορισµό της σχετικής 
προστατευτικής αποτελεσµατικότητας ενός συντηρητικού ξύ-
λου σε επαφή µε το έδαφος 


ΕΛΟΤ ΕΝ 252 


4 Αντοχή ξύλου και προϊόντων ξύλου – Συµπαγές ξύλο εµποτι-
σµένο µε συντηρητικά 


ΕΛΟΤ ΕΝ 351 


5 ∆ιατηρησιµότητα ξύλου και προϊότων ξύλου – Απόδοση των 
προληπτικών συντηρητικών ξύλου όπως προσδιορίζεται µε 
βιολογικές δοκιµές 


ΕΛΟΤ ΕΝ 599 







 


 


# Τίτλος Πρότυπο 


1 2 3 


6 Προσδιορισµός της τοξικής αποτελεσµατικότητας έναντι µι-
κροσηπτικών µικροµυκήτων και άλλων µικροοργανισµών εδά-
φους 


ΕΛΟΤ ΕΝ 807 


7 ∆οκιµές επιταχυνόµενης γήρανσης επεξεργασµένου ξύλου 
πριν από βιολογικές δοκιµές – ∆οκιµή έκπλυσης 


ΕΛΟΤ ΕΝ 84 


8 Χρώµατα και βερνίκια – Υλικά και συστήµατα επιχρίσεως για 
ξύλα σε εξωτερικούς χώρους 


ΕΛΟΤ ΕΝ 927 


9 Μέθοδοι δοκιµών συντηρητικών ξύλου ΕΛΟΤ ΕΝ 152 


1021.3 Εκτέλεση Εργασιών 


1021.3.1 Γενικά 


α. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία κατασκευαστικά σχέδια, στα οποία απεικονίζονται όλες οι 
κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της ξύλινης κατασκευής. Τα σχέδια θα περιλαµβάνουν λεπτοµέρειες 
σε κλίµακα 1:1 όλων των ενσωµατώσεων, συνδέσεων και κατασκευαστικών τοµών των στηρίξεων, 
λεπτοµέρειες υλικών και άλλες χαρακτηριστικές λεπτοµέρειες. 


β. Τα υλικά που προσκοµίζονται θα ακολουθούν τα αναγραφόµενα στο παρόν, στα υπόλοιπα Συµβατι-
κά Τεύχη και στα κατασκευαστικά σχέδια του Έργου. Ο Ανάδοχος προσκοµίζει τα σχετικά πιστοποιη-
τικά ποιότητας των υλικών στην Υπηρεσία και υποβάλλει προς έγκριση δείγµατα όλων των υλικών 
(κολλών, µεταλλικών συνδέσεων, βοηθητικών υλικών κτλ) που πρόκειται να χρησιµοποιήσει. 


γ. Οι εργασίες εκτελούνται µε τη µεγαλύτερη δυνατή επιµέλεια από έµπειρα και εξειδικευµένα συνεργεία 
σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα σχέδια, τις οδηγίες χρήσης των υλικών και τα αναγραφόµενα στο παρόν. 
Ο Ανάδοχος θα ακολουθεί γενικά τις οδηγίες του κατασκευαστή των υλικών. 


1021.3.2 Μεταφορά και Αποθήκευση 


α. Ο τρόπος αποθήκευσης των ξύλινων µελών είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, γιατί κακή τοποθέτηση µπο-
ρεί να προκαλέσει µόνιµες παραµορφώσεις και σήψη λόγω κακής κυκλοφορίας του αέρα. Η σωστή 
αποθήκευση όλων των ειδών ξυλείας είναι ευθύνη του Αναδόχου. Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να 
αερίζεται επαρκώς και να παραµένει ξηρός. Χαρακτηριστική ένδειξη, ότι τα αποθηκευµένα ξύλα βρί-
σκονται σε καλή κατάσταση, είναι η ευχάριστη οσµή υγιούς ξυλείας. Αν υπάρχουν ξύλα που έχουν 
αρχίσει να σαπίζουν, αναδύεται οσµή µούχλας. 


- Τα µαλακά ξύλα τοποθετούνται όρθια µε µικρή κλίση προς τον τοίχο της αποθήκης µε το κάτω 
άκρο να στηρίζεται όχι απευθείας επί του εδάφους αλλά σε ξύλινα υποπόδια (τάκοι). 


- Τα σκληρά ξύλα και τα είδη τεχνητής ξυλείας (π.χ. κόντρα πλακέ) τοποθετούνται σε οριζόντιες 
στρώσεις επί ξύλινης σχάρας. 


- Οι σανίδες και η πριστή ξυλεία τυποποιηµένων διαστάσεων στοιβάζεται σε σωρούς, ο πυθµένας 
των οποίων όµως απέχει από το δάπεδο. Το δάπεδο πρέπει να αποστραγγίζεται επαρκώς και 
να καλύπτεται επαρκώς, προκειµένου να προστατεύεται από την υγρασία. 


- Η ξυλεία για τα ξύλινα δάπεδα και η κατεργασµένη ξυλεία αποθηκεύεται στο εργοτάξιο µόνο µέ-
σα σε κλειστούς χώρους προστατευόµενους από τις καιρικές συνθήκες. 


β. Η ξυλεία δεν επιτρέπεται να καταφθάσει στο εργοτάξιο πριν στεγνώσουν τα επιχρίσµατα και πριν 
τοποθετηθούν τα παράθυρα και οι θύρες ή προσωρινά καλύµµατα των ανοιγµάτων. 


1021.3.3 Γενικές Απαιτήσεις Ξύλινων Κατασκευών 


α. Για τις φέρουσες ξύλινες κατασκευές ισχύει το DIN 1052, το DIN 18334, το DIN 4074, ενώ για τις µη 
φέρουσες ξύλινες κατασκευές ισχύει το DIN 68365. 


β. Εφόσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, η µέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία της πριστής ξυλείας 
κατά την κατασκευή θα είναι µικρότερη από 18%. Μόνο σε κατασκευές, στις οποίες το ξύλο µπορεί 
να στεγνώσει ανεµπόδιστα εκ των υστέρων και των οποίων τα µέλη δεν είναι ευαίσθητα στις στρε-
βλώσεις, επιτρέπεται η χρήση ύφυγρων ξύλων. 


γ. Όλα τα τεµάχια ξυλείας κόβονται στις απαιτούµενες διαστάσεις. Όλες οι επιφάνειες σύνδεσης των 
ξύλινων στοιχείων υπόκεινται σε κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να επιτυγχάνεται η τέλεια επαφή µε-
ταξύ τους. Τα ξύλινα µέλη, τα οποία προέρχονται από παράλληλη σύνδεση διαφόρων τεµαχίων θα 
εµφανίζουν απόλυτη ακρίβεια διατοµών και διαστάσεων.  







 


 


δ. Η πλεονάζουσα κόλλα πρέπει να αποµακρύνεται µε προσοχή, ενώ οι µεταλλικές συνδέσεις δεν θα 
εξέχουν από τις ξύλινες επιφάνειες. Για το σκοπό αυτό διαµορφώνονται στα ξύλα κατάλληλες εσοχές 
για τα µεταλλικά εξαρτήµατα. 


ε. Πριν από την έναρξη των χρωµατισµών ή των βερνικωµάτων των ξύλινων κατασκευών γίνεται έλεγ-
χος αν οι συνδέσεις των ξύλινων µερών παρουσιάζουν απαράδεκτους αρµούς, παραµορφώσεις από 
κακή τοποθέτηση, παραµορφώσεις από απότοµη ξήρανση ή ύγρανση των ξύλων, ή οποιοδήποτε 
άλλο ελάττωµα. Σε περίπτωση διαπίστωσης τέτοιων ελαττωµάτων ή κακοτεχνιών, η κατασκευή αντι-
καθίστανται µε δαπάνες του Αναδόχου ή αν µε την σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας µπορεί να απο-
κατασταθεί, η επισκευή θα γίνεται χωρίς να αποβαίνει σε βάρος της αισθητικής εµφάνισης ή της α-
ντοχής και οπωσδήποτε χωρίς να τροποποιείται η λειτουργία της κατασκευής. Σε περίπτωση τραυ-
µατισµού ξύλινης επιφάνειας ή σοβαρότερης ζηµίας απαγορεύεται η επισκευή µε στοκάρισµα ή η µε-


ρική αντικατάσταση (µπάλωµα). 


στ. Αν για τη στερέωση των σανίδων, πλακών, µαδεριών, καδρονιών κτλ χρησιµοποιούνται ήλοι, αυτοί 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,5 φορές µακρύτεροι από το πάχος των µελών προς σύνδεση. Σε µια 
συναρµογή ξύλινων µελών δεν επιτρέπεται η συνύπαρξη ήλων και κοχλιώσεων. Γενικά ενδείκνυται η 
χρήση πολλών µικρών ήλων και όχι λίγων και µεγάλων. 


ζ. Ειδικότερες Απαιτήσεις 


- Μεταξύ ξύλινων στοιχείων και καπνοδόχων η ελάχιστη απόσταση είναι 5 cm, ενώ µεταξύ ξύλι-
νων στοιχείων και της πλάτης τζακιών 10 cm. Στο διάκενο τοποθετείται θερµοµονωτικό, πυρά-
ντοχο υλικό. 


- Οι επιθυµητές στάθµες της ξυλείας (δοκοί, στρωτήρες) επί τοιχοποιίας ή σκυροδέµατος ρυθµί-
ζονται µε τη βοήθεια σφηνών.   


- ∆εν επιτρέπεται η αυθαίρετη κοπή, διάτρηση οπών ή χάραξη εγκοπών στα µέλη του πλαισίου. 


- Οι αγκυρώσεις µε τζινέτια διαµορφώνονται στις απολήξεις κάθε φέρουσας δοκού, καθώς επίσης 
και σε συγκεκριµένες θέσεις, όπως ορίζεται στα κατασκευαστικά σχέδια. Οι κεφαλές κάθε τέταρ-
της δοκίδας αγκυρώνονται σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια. Αγκυρώσεις διαµορφώνο-
νται στα πλαίσια των παραθύρων και στις βάσεις στήριξης των θυρών, καθώς και στους ακραί-
ους ορθοστάτες χωρισµάτων που εφάπτονται µε τοιχοποιία. 


η. Οι αποστάσεις µεταξύ των δοκίδων των πλαισίων δαπέδων, οροφών και στεγών θα συµφωνούν µε 
τα κατασκευαστικά σχέδια και τη µελέτη. Στις δοκίδες παρέχεται ελάχιστη στήριξη πλάτους 10 cm. Οι 
ενώσεις (µατίσεις) των δοκίδων επί των στηρίξεων διαµορφώνονται µε σχετική επικάλυψη και ηλώνο-
νται ή κοχλιώνονται. Κάτω από διαχωριστικά, τα οποία διατρέχουν παράλληλα µε τις δοκίδες, τοπο-
θετούνται διπλές δοκίδες. Τα φέροντα στοιχεία δεν επιτρέπεται να κόπτονται ή να τρυπιούνται περισ-
σότερο από το ένα τέταρτο του βάθους των στοιχείων χωρίς την απαραίτητη ενίσχυση. 


1021.3.4 Συγκολλήσεις 


α. Επιλέγεται η κατάλληλη συγκολλητική ουσία ανάλογα µε το είδος του ξύλου που προβλέπεται να 
συγκολληθεί και τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσης (ξύλα πορώδη, σκληρά ή βαριά, πολύ ή λίγο ρητι-
νώδη, όξινα ή εύκολα λερωνόµενα). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί τις κόλλες κατά τις 
οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής τους, ειδικά όσον αφορά στις αναλογίες του σκληρυντικού, αν 
πρόκειται για κόλλα 2 συστατικών. 


β. Οι επιφάνειες πριν τη συγκόλληση πρέπει να είναι καθαρές και απαλλαγµένες από σκόνη, λίπη, έ-
λαια και ξένες ουσίες. Πρέπει να εξακριβώνεται η κατάσταση της κόλλας καθώς και τυχόν αλλοιώσεις. 


γ. Κατά τη συγκόλληση µε εποξειδικές ρητίνες η θερµοκρασία του ξύλου δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 
12°C. Οι βινυλικές συγκολλήσεις διεξάγονται σε θερµοκρασίες 13°C - 70°C και σε πάχη 0,1 mm – 
0,25 mm. 


δ. Η κόλλα διαστρώνεται σε όλη την επιφάνεια του ξύλου χωρίς φουσκώµατα. 


1021.3.5 Προστασία του Ξύλου 


α. Για τις µεθόδους προστασίας του ξύλου σε οικοδοµικά έργα ισχύει το DIN 68800.  


β. Η προστασία των ξύλων επιτυγχάνεται γενικά µε τις ακόλουθες µεθόδους: 


- εµποτισµό µε λινέλαιο 


- χρωµατισµό µε ελαιοχρώµατα 


- επάλειψη µε πίσσα 


- τέλεια ξήρανση 


- σωστή αποθήκευση σε ξηρούς και επαρκώς αεριζόµενους χώρους 







 


 


- χρήση αντισηπτικών ουσιών (π.χ. κρεόζωτο, µεταλλικά άλατα) 


- επάλειψη µε άκαυστα υλικά (π.χ. χρώµατα φωτιάς) 


- επένδυση µε λεπτά µεταλλικά φύλλα των εκτιθέµενων σε πυρκαγιά ξύλινων µελών 


- εµποτισµό µε διαλύµατα αλάτων (π.χ. θειικό και φωσφορικό αµµώνιο). 


γ. Η συντήρηση των ξύλων επιτυγχάνεται µε τις ακόλουθες µεθόδους: 


- ελαιοχρωµατισµό 


- επάλειψη µε βερνίκι και συνθετικές ρητίνες 


- επάλειψη µε κερί (στα δάπεδα) 


- επάλειψη µε πίσσα των τµηµάτων που έρχονται σε επαφή µε υγρή επιφάνεια 


1021.4 Έλεγχοι 


α. Τα ξύλινα τεµάχια ελέγχονται ως προς τα ελαττώµατα τους και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους πριν 
τη χρήση τους στην κατασκευή (βλ. παράγραφο «Υλικά – Γενικά). Ο Ανάδοχος προσκοµίζει στην 
Υπηρεσία πιστοποιητικό του φούρνου ξήρανσης. Οι βασικές ιδιότητες που εξετάζονται σε ένα ξύλο 
πριν αυτό χρησιµοποιηθεί στις δοµικές κατασκευές είναι οι ακόλουθες: 


- πυκνότητα 


- σκληρότητα 


- µηχανική αντοχή 


- ελαστικότητα και ευκαµψία 


- υγροσκοπικότητα 


- συρρίκνωση ή συστολή 


β. Τα κατασκευασµένα πλαίσια ελέγχονται ως προς την ακρίβεια των διαστάσεών τους, τη δοµή τους, 
την θέση τους (ράµµα, αλφαδιά) και τη στερέωσή τους. 


γ. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των σωστών περιβαλλοντικών συνθηκών για τη διεξα-
γωγή των εργασιών. ∆εν θα εκτελούνται εργασίες υπό δυσµενείς περιβαλλοντικές συνθήκες, εκτός αν 
ο Ανάδοχος προτείνει και η Υπηρεσία εγκρίνει τη λήψη προστατευτικών µέτρων. 


1021.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 


Στην τιµή µονάδος για κάθε εργασία ξύλινης κατασκευής (φέρουσας ή µη φέρουσας) περιλαµβάνονται τα 
ακόλουθα: 


α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω οποιασδή-
ποτε οδού, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων υλι-
κών, µικροϋλικών και εξοπλισµού (ικριωµάτων, στηριγµάτων, κοχλιών, κολλών, εργαλείων κτλ) για 
την ολοκληρωµένη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. Περιλαµβάνονται επίσης και οι επιπλέον πο-
σότητες υλικών που προσκοµίζει ο Ανάδοχος είτε για τη συντήρηση των επιφανειών από τον Κύριο 
του έργου είτε για λόγους απωλειών κατά την κατασκευή. Στη δαπάνη των υλικών περιλαµβάνεται 
και η φθορά τους. 


β. Σε όλες τις εργασίες ξυλουργικών περιλαµβάνεται η φθορά και η αποµείωση της ξυλείας, εφόσον δεν 
αναφέρεται διαφορετικά στα σχετικά άρθρα. 


γ. Η προετοιµασία για τις ξύλινες κατασκευές, η επιδιόρθωση των ατελειών, οι έλεγχοι και οι δειγµατο-
ληψίες των υλικών, η κατασκευή των δειγµάτων (που ενδεχοµένως απαιτήσει η Υπηρεσία) και οι επι-
διορθώσεις ελαττωµατικής τελειωµένης εργασίας λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου (µερικής ή ολικής 
ανακατασκευής).  


δ. Η πλήρης εργασία των ξύλινων κατασκευών, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών διαµορφώσεων και 
των ενισχύσεων, της κοπής του ξύλου, των κολλήσεων κτλ. 


ε. Ο καθαρισµός των παρακείµενων επιφανειών καθώς και η επιδιόρθωση τους από τις φθορές λόγω 
των εργασιών ξύλινων κατασκευών και ο καθαρισµός του εργοταξίου µετά το πέρας των εργασιών. 


στ. Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόµενων στοιχείων. 


ζ. Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη αποπεράτωση των εργα-
σιών, έστω και πρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη 
και σχέδια. 







 


 


1021.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 


α. Οι εργασίες ξύλινων κατασκευών θα επιµετρώνται διαφορετικά, ανάλογα µε την κατηγορία ξύλινης 
κατασκευής που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 
100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. Ειδικότερα: 


- σε µονάδες επιφάνειας (m
2
) ανά κατηγορία εργασίας επιµετρώνται οι ξύλινες επενδύσεις τοίχων 


και δαπέδων, τα προκατασκευασµένα επιφανειακά στοιχεία, τα κόντρα πλακέ, ινοσανίδες, µορι-
οσανίδες και λοιπά φύλλα ξύλου και επιφανειακές επεξεργασίες 


- σε µονάδες βάρους (kg) ή όγκου (m
3
) ανά κατηγορία εργασίας και διαστάσεων επιµετρώνται 


καδρόνια, διατοµές δοκών και υποστυλωµάτων 


- σε µονάδες µήκους (m) ανά κατηγορία εργασίας επιµετρώνται περιθώρια, αρµοκάλυπτρα, κου-
παστές και γενικά ελαφρά γραµµικά στοιχεία. 


β. Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν και αφορούν στα άρθρα «Ξύλινα Κουφώµατα», «Επι-
στρώσεις», «Ερµάρια – Ιµατιοθήκες – Πάγκοι», «Στέγες», «Ελαφρά Χωρίσµατα» θα επιµετρώνται και 
θα πληρώνονται όπως ορίζεται στα αντίστοιχα άρθρα της παρούσας και µε την αντίστοιχη τιµή µονά-
δας που ορίζεται στο Τιµολόγιο Προσφοράς. 


γ. 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 (ονται) σύµφωνα 
µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες ξύλινων κατασκευών. Η 
(οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω πα-
ράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη 
που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 


 


1060. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 


1061. ΓΕΝΙΚΑ 


1061.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 


1061.1.1 Πεδίο Εφαρµογής 


α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει τους γενικούς όρους και απαιτήσεις για τις εργασίες ε-
πενδύσεων τοιχοποιιών και εσωτερικών επιστρώσεων δαπέδων. 


β. Οι ειδικές απαιτήσεις κάθε είδους εργασίας επενδύσεων και επιστρώσεων αναφέρονται στα αντίστοι-
χα άρθρα του παρόντος Τεύχους. 


γ. Τα είδη επιστρώσεων και επενδύσεων καθώς και οι χώροι στους οποίους τοποθετούνται, καθορίζο-
νται στην Τεχνική Περιγραφή και στα κατασκευαστικά σχέδια κάθε έργου. 


1061.1.2 Ορισµοί 


α. Ως επίστρωση ορίζεται η µόνιµη επικάλυψη που επιστρώνεται σε κάθε τύπο δαπέδου ή σε εξωτερική 
επιφάνεια. 


β. Ως επένδυση ορίζεται η επικάλυψη οποιασδήποτε κατακόρυφης επιφάνειας της κατασκευής (τοιχο-
ποιίας, στύλου, όψης κτλ). 


γ. Ως µάρµαρο ορίζεται κάθε ασβεστολιθικό πέτρωµα µε κρυσταλλική δοµή και κατοπτρίζουσα επιφά-
νεια. Τα χαρακτηριστικά των µαρµάρων είναι ότι κόβονται και στιλβώνονται εύκολα, έχουν λάµψη και 
η επιφάνειά τους είναι διακοσµητική. 


δ. Οι γρανίτες είναι πλουτώνια πετρώµατα. Όλα τα στοιχεία που αποτελούν το γρανίτη είναι πάρα πολύ 
σκληρά, ανθεκτικά και αδιαπέρατα στην υγρασία. 


1061.2 Υλικά 


α. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία δείγµατα κάθε είδους υλικού προς έγκριση, τα οποία συνο-
δεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ελέγχου και όλες τις διαθέσιµες τεχνικές πληροφορίες του 
κατασκευαστή τους. Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητήσει τη διεξαγωγή ελέγχων και δοκιµών στα προ-
τεινόµενα υλικά, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα απαραίτητα δοκίµια. Ο Ανάδο-
χος δεν δικαιούται επιπλέον αποζηµίωση για την προσκόµιση δειγµάτων και δοκιµίων. 


β. Ο Ανάδοχος οφείλει να προµηθεύσει στον Κύριο του Έργου επιπλέον 5% ή τουλάχιστον 5 m
2
 από 


κάθε εγκεκριµένο τύπο επένδυσης σε σφραγισµένα κιβώτια ή παλέτες για τις ανάγκες µελλοντικής 
συντήρησης του έργου και την επιδιόρθωση των φθορών. Η δαπάνη για αυτήν την ποσότητα δεν 
πληρώνεται ιδιαίτερα αλλά περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές της προσφοράς του Αναδόχου. 







 


 


γ. Τα εργοστάσια παραγωγής των υλικών υποβάλλουν στην Υπηρεσία βεβαίωση, ότι κάθε υλικό θα 
διατίθεται στην απαιτούµενη ποιότητα και ποσότητα για την ολοκλήρωση των εργασιών, µέσα στις 
προθεσµίες αποπεράτωσης του έργου. ∆εν γίνεται δεκτή σε καµία περίπτωση δικαιολογία του Ανα-
δόχου ότι τα προβλεπόµενα υλικά εξαντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου. 


δ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία πλήρη, αναλυτικό κατάλογο µε όλα τα απαι-
τούµενα υλικά και µικροϋλικά ανά χώρο. Ο κατάλογος θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία για κά-
θε υλικό: 


- είδος, τύπο 


- προτεινόµενη απόχρωση 


- ονοµασία εργοστασίου παραγωγής 


- ηµεροµηνία λήξης (αν υπάρχει) 


- τρόπο χρήσης 


- αντοχές και άλλες απαραίτητες πληροφορίες 


ε. Από τα υλικά που διατίθενται σε διάφορες ποιότητες, θα επιλέγονται αυτά που είναι κατάλληλα, συµ-
βατά µε το είδος της κατασκευής και εγκεκριµένα από την Υπηρεσία, της καλύτερης ποιότητας, εκτός 
αν υπάρχει διαφορετική απαίτηση από τα Συµβατικά τεύχη και την Υπηρεσία. 


1061.3 Εκτέλεση Εργασιών 


1061.3.1 Γενικές Απαιτήσεις 


α. Η κατασκευή των επιστρώσεων / επενδύσεων συµπεριλαµβανοµένης και της προετοιµασίας των 
επιφανειών, εκτελείται από ειδικευµένα συνεργεία. Όλα τα στάδια της κατασκευής επιβλέπονται και 
ελέγχονται από ειδικευµένο προσωπικό του Αναδόχου σε συνδυασµό µε εκπροσώπους της Υπηρε-
σίας. 


β. Ο Ανάδοχος προγραµµατίζει τις εργασίες του, λαµβάνοντας υπόψη λοιπές εργασίες που ενδεχοµέ-
νως έχουν επιπτώσεις επί των δαπεδοστρώσεων και των επενδύσεων, έτσι ώστε το έργο να ολο-
κληρωθεί εµπρόθεσµα. 


γ. Τα ικριώµατα θα είναι αυτοφερόµενα, θα πληρούν τους κανόνες ασφαλείας και δεν θα στηρίζονται σε 
παρακείµενες κατασκευές. 


δ. Μετά το πέρας της κατασκευής των επιστρώσεων και επενδύσεων και µέχρι την οριστική παραλαβή 
του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί, να επισκευάζει και να ανακατασκευάζει ενδεχόµε-
νες φθορές τους, είτε αυτές είναι µικρής έκτασης, είτε είναι ολικές. Μικρής έκτασης ανακατασκευή επι-
τρέπεται σε επιστρώσεις ή επενδύσεις µε πλάκες οποιωνδήποτε διαστάσεων και υλικού (τσιµεντό-
πλακες, πλάκες διακοσµητικές, πλάκες µαρµάρου, κεραµικά πλακίδια κτλ). Ολική ανακατασκευή επι-
βάλλεται σε χυτά δάπεδα (βιοµηχανικά, µωσαϊκά κτλ). 


ε. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των οδηγιών εφαρµογής των υλικών από τα εργοστάσια 
παραγωγής τους (π.χ. ως προς τις περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της εφαρµογής, τους 
επιτρεπτούς χρόνους αποθήκευσης των υλικών και τη χρήση των ειδικών εργαλείων για κάθε περί-
πτωση). 


1061.3.2 Μεταφορά, Παραλαβή και Αποθήκευση Υλικών 


α. Τα υλικά θα προστατεύονται έναντι της θερµότητας, της βροχής και της µόλυνσης από ξένα σώµατα 
και ουσίες.  


β. Η αποθήκευση και διακίνηση των υλικών γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους, 
ώστε να παραµένουν αναλλοίωτα µέχρι την ενσωµάτωση τους στο έργο. 


γ. Για την κάλυψη τυχόν απωλειών ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύεται περίπου 2% παραπάνω 
από την ακριβή ποσότητα υλικού επένδυσης που απαιτείται. Η δαπάνη περιλαµβάνεται στη συνολική 
δαπάνη για την εργασία επένδυσης / επίστρωσης. 


δ. Η προµήθεια των πλακιδίων και των σχετικών υλικών γίνεται µόνο από ένα εργοστάσιο παραγωγής, 
του οποίου τις οδηγίες ακολουθούν πιστά τα συνεργεία τοποθέτησης. 


1061.3.3 Προετοιµασία 


α. Πριν από την έναρξη των εργασιών πρέπει να έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία όλα τα γενικά σχέδια 
δαπεδοστρώσεων, επενδύσεων (1:100 ή 1:50) και λεπτοµερειών (1:20, 1:10, 1:1). Στην εκπόνηση 
των σχεδίων λαµβάνονται υπόψη οι νέες τελικές στάθµες σχεδιασµού, οι απαιτήσεις σχεδιασµού α-
νάλογα µε την λειτουργικότητα των χώρων, η φέρουσα ικανότητα του Φ.Ο., τα εγκεκριµένα υλικά και 
οι οδηγίες των κατασκευαστών τους, το παρόν και τα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και κάθε άλλη πα-
ράµετρος για την επιτυχή λειτουργία του έργου. 







 


 


β. Πριν την έναρξη των εργασιών επιστρώσεων / επενδύσεων, θα εξακριβώνεται από τον Ανάδοχο και 
την Υπηρεσία η ανάγκη λήψης ειδικών µέτρων ή προφυλάξεων όσον αφορά στη διάταξη των αρµών, 
στη συµµετρία και στη λειτουργικότητα καθώς και οι απαιτήσεις για τα ενσωµατωµένα στοιχεία. 


γ. Πριν την έναρξη των εργασιών επενδύσεων / επιστρώσεων γίνεται πλήρης χάραξη των αρµών, ώστε 
να αποφευχθούν ασυµµετρίες, αποκλίσεις από την ευθυγραµµία και ανισοµεγέθη τµήµατα (πχ πλα-
κίδια, ή πλάκες) στις άκρες της επένδυσης ή επίστρωσης. Οι αρµοί θα είναι παράλληλοι προς τις κύ-
ριες διαστάσεις της επιφάνειας που θα επενδυθεί / επιστρωθεί και πάντοτε κατακόρυφοι και οριζόντι-
οι, εκτός αν στη µελέτη προβλέπεται διαφορετικά. Κατά τη χάραξη των αρµών θα λαµβάνονται υπό-
ψη όλα τα ενσωµατούµενα στοιχεία, ώστε το προκύπτον αποτέλεσµα να είναι αισθητικά και τεχνικά 
άρτιο. 


δ. Κατά την προετοιµασία της προς επένδυση / επίστρωση επιφάνειας ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για 
την τήρηση των σχετικών απαιτήσεων ανάλογα µε το είδος της, το είδος του υλικού επένδυσης, τις 
οδηγίες του κατασκευαστή, τις προδιαγραφές του παρόντος και των υπόλοιπων Συµβατικών Τευχών 
και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Εξακριβώνει ότι η επιφάνεια είναι καθαρή και απαλλαγµένη από ξένες 
και επιβλαβείς, για την επίστρωση / επένδυση και την πρόσφυσή της στο υπόστρωµα, ουσίες και ότι 
έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες προκαταρκτικές εργασίες. 


1061.4 Έλεγχοι 


α. Κατά την προσκόµιση και παραλαβή των υλικών ελέγχεται η προσκόµιση των απαραίτητων πιστο-
ποιητικών ποιότητας και η αναγραφή επί του δελτίου αποστολής όλων των απαραίτητων στοιχείων. 
Τα πιστοποιητικά ποιότητας θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία. 


β. Πριν από την κατασκευή της επένδυσης / επίστρωσης ελέγχονται οι επιφάνειες που πρόκειται να ε-
πενδυθούν και προετοιµάζονται κατάλληλα ανάλογα µε την περίπτωση, έτσι ώστε να είναι επίπεδες, 
οµαλές, καθαρές και σταθερές. Εφόσον χρησιµοποιηθούν ειδικά συγκολλητικά υλικά ύστερα από ει-
δική έγκριση, η προεργασία των επιφανειών γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή των 
υλικών. 


γ. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των σωστών περιβαλλοντικών συνθηκών για τη διεξα-
γωγή των εργασιών. ∆εν θα εκτελούνται εργασίες υπό δυσµενείς περιβαλλοντικές συνθήκες, εκτός αν 
ο Ανάδοχος προτείνει και η Υπηρεσία εγκρίνει τη λήψη προστατευτικών µέτρων. 


δ. Κάθε επίστρωση / επένδυση θεωρείται ελαττωµατική και απαράδεκτη και απορρίπτεται από την Υ-
πηρεσία στις ακόλουθες περιπτώσεις: 


- όταν η πρόσφυση της µε το υπόστρωµα δεν είναι σε όλη την έκταση ισχυρή 


- όταν υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης οποιωνδήποτε φθορών (εµφάνιση ρωγµών στο τσιµεντο-
κονίαµα, στους αρµούς, αποκόλληση ψηφίδων κτλ) 


- όταν η επιφάνειά της παρουσιάζει κυµατώσεις ή ανοµοιοµορφίες 


- όταν οι αρµοί δεν είναι ισοπαχείς ή δεν έχουν το πάχος που ορίζεται στο παρόν Τεύχος και στα 
κατασκευαστικά σχέδια (βλ. και άρθρο «Αρµοί ∆ιαστολής») 


- όταν η ποιότητα των υλικών δεν είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις του παρόντος και των υπόλοι-
πων Συµβατικών Τευχών και κατασκευαστικών σχεδίων. 


ε. Το κονίαµα πλήρωσης των αρµών πρέπει να είναι συνεπίπεδο µε τα πλακίδια εκτός αν ορίζεται δια-
φορετικά στα σχέδια ή ενταλθεί από την Υπηρεσία και να µην παρουσιάζει εσοχές, προεξοχές και 
πόρους. 


στ. Κενά, που τυχόν έχουν δηµιουργηθεί κάτω από τις τσιµεντοκονίες, τα δάπεδα ή τις επικαλύψεις, δεν 
θα γίνονται αποδεκτά από την Υπηρεσία. 


ζ. ∆άπεδα γενικά που δεν έχουν την κατάλληλη κλίση για την απρόσκοπτη απορροή των υδάτων προς 
εσχάρες σιφωνιών, φρεατίων, καναλιών κτλ απορρίπτονται από την Υπηρεσία, καθαιρούνται και α-
νακατασκευάζονται χωρίς απαίτηση επιπλέον αποζηµίωσης από τον Ανάδοχο.   


η. Καµία επένδυση / επίστρωση δεν θεωρείται ολοκληρωµένη αν δεν ελεγχθούν και δοκιµασθούν οι 
Η/Μ εγκαταστάσεις και η όλη κατασκευή. Η εργασία εκτελείται µε την µέγιστη δυνατή επιµέλεια και 
ακρίβεια σύµφωνα µε το παρόν, τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου, τις ο-
ποίες ο Ανάδοχος πρέπει να ακολουθεί σχολαστικά.  


1061.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 


Στην τιµή µονάδος για κάθε εργασία επένδυσης / επίστρωσης περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 


α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω οποιασδή-
ποτε οδού, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων υλι-
κών, µικροϋλικών και εξοπλισµού (αναµικτήρων, ικριωµάτων, στηριγµάτων, κοχλιών, εργαλείων κτλ) 
για την ολοκληρωµένη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. Περιλαµβάνονται επίσης και οι επιπλέον 
ποσότητες υλικών που προσκοµίζει ο Ανάδοχος είτε για τη συντήρηση των επιφανειών από τον Κύ-







 


 


ριο του έργου είτε για λόγους απωλειών κατά την κατασκευή. Στη δαπάνη των υλικών περιλαµβάνε-
ται και η φθορά τους. 


β. Η προετοιµασία των προς επίστρωση / επένδυση επιφανειών, ο καθαρισµός τους, η επιδιόρθωση 
των ατελειών, οι έλεγχοι και οι δειγµατοληψίες των υλικών, η κατασκευή των δειγµάτων και οι επιδι-
ορθώσεις ελαττωµατικής τελειωµένης εργασίας λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου (µερικής ή ολικής 
ανακατασκευής). Καθαρίζονται επιµελώς και οι τοιχοποιίες στις οποίες που πρόκειται να τοποθετηθεί 
περιθώριο (σοβατεπί). 


γ. Η πλήρης εργασία επένδυσης / επίστρωσης, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών διαµορφώσεων και 
των ενισχύσεων. Συµπεριλαµβάνεται επίσης η διαµόρφωση των σκοτιών και των άλλων διακοσµητι-
κών στοιχείων όπου αυτή απαιτείται. 


δ. Η προεργασία για την ενσωµάτωση των Η/Μ εγκαταστάσεων κτλ. όπως και η κάλυψη οπών, ανοιγ-
µάτων και υποδοχών µε τα κατάλληλα υλικά. 


ε. Ο καθαρισµός των παρακείµενων επιφανειών, καθώς και η επιδιόρθωση τους από τις φθορές λόγω 
των εργασιών επενδύσεων και επιστρώσεων και ο καθαρισµός του εργοταξίου µετά το πέρας των 
εργασιών. 


στ. Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόµενων στοιχείων. 


ζ. Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη αποπεράτωση των εργα-
σιών, έστω και πρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη 
και σχέδια. 


1061.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 


α. Οι εργασίες επενδύσεων τοίχων και επιστρώσεων δαπέδων θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα 
(m


2
), ανά είδος επένδυσης / επίστρωσης. Τα περιθώρια θα επιµετρώνται σε µέτρα µήκους (m), ανά 


είδος περιθωρίου (µάρµαρα, πλάκες, πλακίδια, λούκια τσιµεντοκονίας κτλ).  Οι επιστρώσεις των 
βαθµίδων κλιµακοστασίων θα επιµετρώνται σε µέτρα µήκους (m) εξέχουσας ακµής βαθµίδας, ενώ τα 
σκαλοµέρια θα επιµετρώνται σε µέτρα µήκους (m) «οριακής γραµµής». Ως οριακή γραµµή ορίζεται η 
κλιµακωτή γραµµή που σχηµατίζεται από τα επί του τοίχου ίχνη των πατηµάτων και των ριχτιών των 
βαθµίδων σε απόσταση 10 cm από αυτά.  Οι επιστέψεις στηθαίων και οι επενδύσεις ποδιών και κα-
τωκασιών θυρών θα επιµετρώνται σε µέτρα µήκους (m).  Η επιµέτρηση θα αφορά σε πλήρως πε-
ραιωµένες εργασίες που εµφανίζονται στο Τιµολόγιο και θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 
100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ.  Από τις επιµετρούµενες επιφάνειες αφαιρούνται τα ανοίγµατα και οι ο-
πές, κενά κτλ µε επιφάνεια µεγαλύτερη των 0,2 m


2
. 


β. Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν και αφορούν σε αρµούς διαστολής, θα επιµετρώνται 
και θα πληρώνονται όπως ορίζεται στο άρθρο «Αρµοί ∆ιαστολής» της παρούσας και µε την αντίστοι-
χη τιµή µονάδας που ορίζεται στο Τιµολόγιο. 


γ. 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 (ονται) σύµφωνα 
µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τα διάφορα είδη κονδυλίων. Η (οι) τιµή (ές) µονά-
δας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περι-
λαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι ανα-
γκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 


 


1062. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ 


1062.1 Ορισµοί – Πεδίο Εφαρµογής 


α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει τις απαιτήσεις για τα ακόλουθα είδη επενδύσεων: 


- επενδύσεις µε πλακίδια 


- επενδύσεις µε µάρµαρα ή γρανίτες 


- επενδύσεις γυψοσανίδας 


- επενδύσεις µε φύλλα αλουµινίου 


β. Στο παρόν δεν περιλαµβάνονται διακοσµητικές πλινθοδοµές και λιθοδοµές όψεων, οι οποίες αναφέ-
ρονται στο άρθρο « Πλινθοδοµές – Λιθοδοµές». 


γ. Τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο συµπληρώνονται από τις διατάξεις των άρθρων «Επιστρώσεις – 
Επενδύσεις, Γενικά» καθώς και από άλλα σχετικά άρθρα του παρόντος, τα οποία αναφέρονται ανα-
λυτικότερα παρακάτω. 


δ. Κατά την επιλογή του τύπου επένδυσης πρέπει να δίνεται προσοχή στα ακόλουθα: 







 


 


- στη στατική επάρκεια των υλικών επένδυσης και ασφαλή σύνδεση τους µε το φέροντα οργανι-
σµό του κτιρίου 


- στη συµβατότητα µε τα υπόλοιπα δοµικά στοιχεία του κτιρίου 


- στην αντοχή υλικών σε καιρικές και θερµοκρασιακές µεταβολές καθώς και σε υπεριώδη ακτινο-
βολία 


- στην απαιτούµενη θερµοµόνωση, υγροµόνωση, ηχοπροστασία κτλ 


- στη διαµόρφωση σωστών και συµβατών µε την επένδυση αρµών διαστολής 


1062.2 Υλικά 


1062.2.1 Πλακίδια 


α. Όσον αφορά στις επενδύσεις µε πλακίδια και στα σχετικά βοηθητικά υλικά (κονιάµατα, κόλλες, ρευ-
στοκονιάµατα κτλ), ισχύουν γενικά τα αναγραφόµενα στα σχετικά εδάφια της παραγράφου «Υλικά» 
του άρθρου «Επιστρώσεις» και στην αντίστοιχη του άρθρου «Επενδύσεις – Επιστρώσεις, Γενικά». 


β. Για την επένδυση των τοιχοποιιών χρησιµοποιούνται κεραµικά εφυαλωµένα πλακίδια πάχους τουλά-
χιστον 6 mm, πρώτης διαλογής, τελείως επίπεδα, χωρίς ρωγµές, χαµηλής υδατοαπορροφητικότητας.  


1062.2.2 Μάρµαρα - Γρανίτες 


α. Όσον αφορά στις επενδύσεις µε πλάκες µαρµάρου ή γρανίτη και στα σχετικά βοηθητικά υλικά (κο-
νιάµατα, κόλλες, ρευστοκονιάµατα κτλ), ισχύουν τα αναγραφόµενα στα σχετικά εδάφια της παραγρά-
φου «Υλικά» του άρθρου «Επιστρώσεις» και στην αντίστοιχη του άρθρου «Επενδύσεις – Επιστρώ-
σεις, Γενικά» µε τις ακόλουθες συµπληρώσεις. 


β. Για τις επενδύσεις κατακόρυφων επιφανειών χρησιµοποιούνται µαρµαρόπλακες µε ελάχιστο πάχος 2 
cm, για τις επενδύσεις των λαµπάδων 3 cm, εφόσον δεν αναγράφεται διαφορετικά στα κατασκευα-
στικά σχέδια και στα Συµβατικά τεύχη και δεν απαιτείται αλλιώς από την Υπηρεσία. 


γ. Οι γρανίτες που χρησιµοποιούνται για την επένδυση όψεων, έχουν συνήθως πάχος 3 cm. 


δ. Για την επένδυση εσωτερικών τοιχοποιιών χρησιµοποιούνται πλάκες πάχους 2 cm αρίστης ποιότη-
τας, µεγάλων διαστάσεων. 


1062.2.3 Γυψοσανίδες 


α. Όσον αφορά στα υλικά των επενδύσεων µε γυψοσανίδα ισχύουν τα αναγραφόµενα στις αντίστοιχες 
παραγράφους του άρθρου «Ψευδοροφές – Ελαφρά Χωρίσµατα».  


β. Για την επένδυση καµπύλων τµηµάτων χωρισµάτων ενδείκνυται η χρήση ενισχυµένων γυψοσανίδων 
(µε προσθήκη υαλοΐνών ή παρεµφερών πλαστικών ινών ή πολυουρεθάνης). Οι γυψοσανίδες που 
χρησιµοποιούνται στις καµπύλες επιφάνειες θα έχουν τριγωνικές εγκοπές στην πίσω πλευρά. 


γ.  Όταν η επένδυση γίνεται σε χώρο µε υψηλά ποσοστά υγρασίας, τοποθετούνται στους αρµούς κατάλ-
ληλες πλαστικές ταινίες, ώστε να αποφεύγεται η διείσδυση της υγρασίας. 


1062.2.4 Φύλλα Αλουµινίου 


α. Τα φύλλα θα παρουσιάζουν αυξηµένη αντοχή σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες και σε επιβαρηµένη 
ατµόσφαιρα και θα πληρούν τις ιδιότητες που περιγράφονται στην ΕΤΣΥ.  


β. Τα σύνθετα, πυρασφαλή φύλλα επικάλυψης τύπου «σάντουιτς» αποτελούνται από δύο φύλλα αλου-
µινίου επικολληµένα εκατέρωθεν των πλευρών φύλλου κατάλληλης «ψυχής» που θα είναι επεξεργα-
σµένο ώστε να εµποδίζει τη φυσική γήρανση. Τα τελικά πάχη των φύλλων είναι όπως φαίνονται στα 
σχέδια. Η εξωτερική πλευρά θα είναι λακαρισµένη ή ανοδιωµένη µε πάχος 20 µ. 


1062.3 Εκτέλεση Εργασιών 


1062.3.1 Γενικά 


α. Όσον αφορά στις επενδύσεις µε πλακίδια και πλάκες µαρµάρου ή γρανίτη, ισχύουν οι γενικές απαι-
τήσεις του άρθρου «Επενδύσεις – Επιστρώσεις, Γενικά» καθώς και του άρθρου «Επιστρώσεις». Ό-
σον αφορά στην προετοιµασία, στις ανοχές και στις γενικές απαιτήσεις των επενδύσεων µε γυψοσα-
νίδα ισχύουν τα αναγραφόµενα στις αντίστοιχες παραγράφους του άρθρου «Ελαφρά Χωρίσµατα». 
Ειδικές απαιτήσεις για το κάθε είδος επένδυσης αναφέρονται στις ακόλουθες παραγράφους. 


β. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα: 


- Η θερµοµόνωση, εφόσον τοποθετείται στην εξωτερική επιφάνεια των δοµικών στοιχείων, πρέπει 
να στερεώνεται καλά σε αυτά και να βρίσκεται σε επαφή µαζί τους χωρίς κενά και ασυνέχειες. 







 


 


- Συνήθως δεν απαιτείται η τοποθέτηση φράγµατος υδρατµών, εφόσον όµως κάτι τέτοιο κριθεί 
απαραίτητο θα τοποθετηθεί από τη θερµή πλευρά του θερµοµονωτικού υλικού που έρχεται σε 
επαφή µε τον τοίχο και ποτέ από την ψυχρή πλευρά που παραµένει ελεύθερη προς την επέν-
δυση. 


- Οι αρµοί του κτιρίου συνεχίζονται και στην επένδυση και επιστεγάζονται µε τα κατάλληλα αρµο-
κάλυπτρα. 


- Τα τελειώµατα της επένδυσης πρέπει να διαµορφώνονται έτσι ώστε να αποκλείουν την είσοδο 
νερού και να διευκολύνουν τη φυσική αποµάκρυνση της υγρασίας. 


1062.3.2 Προετοιµασία 


α. Όσον αφορά στις επενδύσεις µε πλακίδια και πλάκες µαρµάρου ή γρανίτη, ισχύουν τα αναγραφόµενα 
στην παράγραφο «Προετοιµασία» του άρθρου «Επιστρώσεις». 


β.  Ισχύουν επίσης τα ακόλουθα: 


- Η Υπηρεσία παραλαµβάνει τις προς επένδυση επιφάνειες καθαρές, επίπεδες και κατακόρυφες. 
Στις τοιχοποιίες δεν πρέπει να εξέχουν κονιάµατα και στις επιφάνειες από οπλισµένο σκυρόδεµα 
δεν πρέπει να εξέχει σκυρόδεµα ή να υπάρχουν εσοχές λόγω κακοτεχνιών. 


- Πριν από τη διάστρωση πλακιδίων προηγείται απόξεση του πλεονάζοντος κονιάµατος των αρ-
µών της προς επένδυση τοιχοποιίας και κατόπιν ακολουθεί πλύσιµο της επιφάνειας µε νερό. 


- Υγραίνονται οι προς επένδυση επιφάνειες, εκτός αν πρόκειται περί γυψοσανίδων.  


- Οι επιφάνειες των σανίδων ξηράς δόµησης όσο και οι επιφάνειες επί των οποίων θα τοποθετη-
θεί η επένδυση, θα είναι απαλλαγµένες από σκόνη, ακαθαρσίες, λίπη και έλαια καθώς και άλλα 
ξένα σώµατα. 


- Γυψοσανίδες στις οποίες επικολλούνται πλακίδια, πρέπει να έχουν εµποτισθεί µε κατάλληλο 
πρόσθετο στεγανοποιητικό υλικό (αστάρι).  


1062.3.3 ∆είγµατα Κατασκευής 


α. Πριν από την έναρξη των κατασκευών ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει αντιπροσωπευτικά 
δείγµατα για κάθε είδος επένδυσης του έργου προς έγκριση από την Υπηρεσία. Οι διαστάσεις κάθε 
δείγµατος και ο χώρος κατασκευής του καθορίζονται γενικά από την Υπηρεσία. Η επιφάνεια των 
δειγµάτων επενδύσεων δεν θα είναι µικρότερη από 5 m


2
.   


β. Οι επενδύσεις που θα κατασκευαστούν θα είναι εφάµιλλες ή και καλύτερες των εγκεκριµένων δειγµά-
των. Ο Ανάδοχος δεν θα προχωρά στην κατασκευή πριν να εξασφαλίσει την έγκριση της Υπηρεσίας 
για τα κατασκευασθέντα δείγµατα. 


1062.3.4 Αρµοί 


α. Γενικά για τους αρµούς διαστολής ισχύει το σχετικό άρθρο «Αρµοί ∆ιαστολής». Στους αρµούς δια-
στολής του κτιρίου τοποθετούνται αρµοκάλυπτρα κατάλληλων διαστάσεων, στερεωµένα στο υπό-
στρωµα. Η επένδυση θα µορφώνεται µε οδηγό τις διατοµές αυτές.  


β. Ειδικότερα το πλάτος των αρµών διαστολής των επενδύσεων µε πλακίδια θα είναι 6 mm. Οι αρµοί θα 
επεκτείνονται σε όλο το υπόστρωµα στις ίδιες θέσεις µε τους αρµούς διαστολής του φέροντος οργα-
νισµού του κτιρίου και στις κατακόρυφες επιφάνειες σε απόσταση 1m από τις εσωτερικές κατακόρυ-
φες γωνίες καθώς και όπου η επιφάνεια υπερβαίνει σε µήκος τα 5 m και σε συµφωνηµένα ίσα οριζό-
ντια και κατακόρυφα διαστήµατα σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή των πλακιδίων. 


1062.3.5 Πλακίδια 


α. Μετά τον καθαρισµό της επιφάνειας η διαδικασία που ακολουθείται είναι: 


- Πρώτη στρώση λεπτόρρευστου τσιµεντοκονιάµατος (πεταχτό), µε αναλογία κοινού τσιµέντου 
προς χονδρόκοκκη άµµο 1:3, πάχους 10 cm µε πλήρη κάλυψη της επιφάνειας. 


- Μετά την πλήρη ξήρανση της πρώτης στρώσης τοποθετούνται οδηγοί εργασίας µε τη βοήθεια 
πήχη και αεροστάθµης (αλφάδι) και ράµµατα, τα οποία ορίζουν ορθογώνια περίµετρο µε µήκος 
πλευρών πολλαπλάσιο της πλευράς του πλακιδίου συµπεριλαµβανοµένου του πλάτους του 
αρµού. 


- Τοποθέτηση των πλακιδίων σταδιακά σε οριζόντιες σειρές µε τσιµεντοκονίαµα (των 450 kg τσι-
µέντου) µε κοινό τσιµέντο και άµµο θαλάσσης πάχους 2 cm – 2,5 cm περίπου. 


- Αφού συµπληρωθούν µερικές σειρές και «τραβήξει» το κονίαµα γεµίζονται τα πίσω κενά µε υ-
δαρές τσιµεντοκονίαµα αναλογίας κοινού τσιµέντου προς άµµο θαλάσσης 1:2. 


- Καθαρίζεται µε λινάτσα η επιφάνεια από το πλεονάζον τσιµεντοκονίαµα. 







 


 


- Συνεχίζεται σταδιακά, όπως παραπάνω, η επίστρωση των πλακιδίων σε οριζόντιες σειρές µέχρι 
τη συµπλήρωση της επίστρωσης. 


-  Αρµολόγηση (στοκάρισµα) µε γαλάκτωµα λευκού τσιµέντου (τσιµεντοπολτό) των 600 kg τσιµέ-
ντου µε ή χωρίς προσθήκη χρώµατος. Ο τρόπος κατασκευής του θα ακολουθεί τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας. 


- Τοποθέτηση υδατοστεγανού χάρτινου καλύµµατος αµέσως µόλις περατωθεί το στοκάρισµα των 
αρµών, µε επικαλύψεις τουλάχιστον 100 mm στις ενώσεις. Η διαδικασία αυτή µπορεί να παρα-
λειφθεί, µε την έγκριση της Υπηρεσίας, στις περιπτώσεις όπου οι συνθήκες περιβάλλοντος την 
καθιστούν περιττή. 


β. Τα πλακίδια εναλλακτικά µπορούν να τοποθετηθούν µε τη χρήση κατάλληλης κόλλας και όχι µε συν-
δετικό κονίαµα, η οποία θα καλύπτει όλη την επιφάνεια των πλακιδίων και δεν θα έχει πάχος µεγαλύ-
τερο από το πάχος των πλακιδίων, η οποία διαστρώνεται µε ειδική οδοντωτή σπάτουλα. Για πλήρη 
στεγάνωση χρησιµοποιείται επίσης και πλαστικοποιητής και ρητίνη. 


γ. Στις επενδυόµενες τοιχοποιίες δεν θα τοποθετείται κονίαµα υποστρώµατος περισσότερο από ότι 
µπορεί να καλυφθεί µε πλακίδια µέσα σε 5 λεπτά ή και λιγότερο εάν το κονίαµα αρχίζει να σκληραί-
νει.  


δ. Στις εξέχουσες και εκτεθειµένες γωνίες των επενδύσεων των τοίχων των υπογείων χώρων τοποθε-
τούνται γωνιόκρανα σε όλο το ύψος της επένδυσης από γωνιακή διατοµή ανοξείδωτου χάλυβα ελά-
χιστων διαστάσεων 25 mm x 25 mm x 2 mm, µε κατάλληλη και επαρκή αγκύρωση, έτσι ώστε να εξα-
σφαλίζεται η τέλεια επαφή µε την επιφάνεια των πλακιδίων και το απαραµόρφωτο των διατοµών. Με-
ταξύ πλακιδίων και γωνιοκράνων ο αρµός πληρούται µετά το πέρας των εργασιών µε σιλικόνη. 


ε. Οι τελικές επιφάνειες πλακιδίων δεν θα παρουσιάζουν υψοµετρικές διαφορές περισσότερο από 2 mm 
κάτω από ένα πήχη µήκους 2 m, τοποθετηµένο σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Το κονίαµα για την ε-
πένδυση τοιχοποιιών µε πλακίδια δεν θα αποκλίνει περισσότερο από 2 mm κάτω από ένα πήχη µή-
κους 2 m, στην περίπτωση λεπτού στρώµατος συγκολλητικού υλικού, ή 4 mm στην περίπτωση χον-
δρού στρώµατος. 


1062.3.6 Επένδυση Εσωτερικών Τοιχοποιιών µε Μάρµαρο ή Γρανίτη 


α. Πριν από την επένδυση θα αποξεσθούν σε βάθος οι αρµοί της τοιχοποιίας και θα καθαρισθεί καλά η 
επιφάνεια µε άφθονο νερό. 


β. Η τοποθέτηση και στερέωση των πλακών θα γίνει σε τσιµεντοκονίαµα 450 kg τσιµέντου. 


γ. Οι αρµοί που διαµορφώνονται µεταξύ των πλακών θα έχουν τα ελάχιστο δυνατό πάχος και θα βρί-
σκονται σε συνεχή ευθεία. Η αρµολόγηση της επίστρωσης από µάρµαρο γίνεται µε τσιµεντοκονία 
600 kg λευκού τσιµέντου µε προσθήκη χρώµατος σύµφωνα µε την απόχρωση του µαρµάρου.  


δ. Οι πλάκες θα είναι τελείως επίπεδες και κατακόρυφες. Για τη στερέωση τους χρησιµοποιούνται ειδικά 
βιοµηχανοποιηµένα µεταλλικά ανοξείδωτα αγκύρια. Τα κενά ανάµεσα στις µαρµάρινες πλάκες και 
στον τοίχο θα γεµίσουν µε υδαρή τσιµεντοκονία αναλογίας 1:3. 


ε. Μετά το τέλος της εργασίας οι επιφάνειες καθαρίζονται καλά από τα υπερχειλίσµατα του αρµόστο-
κου. Στη συνέχεια καθαρίζονται µε ειδικά απορρυπαντικά και νερό και λουστράρονται. 


1062.3.7 Επενδύσεις Όψεων µε Μάρµαρο ή Γρανίτη 


α. Σχετικά µε τις προδιαγραφές και οδηγίες για επενδύσεις µε γρανίτες και µάρµαρα, ισχύει το  Πρότυπο 
ΕΛΟΤ 583 και το DΙΝ 18332. 


β. Η επένδυση των όψεων µε µάρµαρο ή γρανίτη εκτελείται πάντα προς µια κατεύθυνση, αρχίζοντας 
από το χαµηλότερο σηµείο του κτιρίου. Αρχικά στερεώνεται η κάτω πλευρά κάθε πλάκας προκειµέ-
νου να εδραστεί το βάρος της. Στη συνέχεια στερεώνονται οι παράπλευρες ακµές ή η άνω ακµή για 
να αλφαδιαστεί η πλάκα και να εµποδιστεί η παλινδρόµησή της κάθετα προς την επιφάνεια εφαρµο-
γής. Κάθε πλάκα σταθεροποιείται στη στήριξη της µε πύρους ή µε αυλάκια που έχουν ανοιχτεί στην 
περίµετρο της. 


γ. Το πάχος των πλακών καθορίζεται από τα κατασκευαστικά σχέδια. Η µεταβίβαση του φορτίου των 
πλακών στο φέροντα οργανισµό γίνεται µέσω της στήριξης της επένδυσης σε αυτόν και όχι µε τη µε-
ταβίβαση του φορτίου από τη µια πλάκα στην άλλη. 


δ. Η στήριξη των πλακών επιτυγχάνεται και µε µεταλλικά στηρίγµατα αποκλειοµένης της χρήσης µόνο 
αµµοτσιµεντοκονιάµατος έστω και ενισχυµένου µε ειδικές συγκολλητικές ουσίες. Τα στηρίγµατα είναι 
διαφόρων µορφών ανάλογα µε τη θέση των πλακών, τα οποία στηρίζονται µε ειδικά µπουλόνια στα 
οικοδοµικά στοιχεία. Όλα τα στηρίγµατα ανεξαρτήτως τύπου (φέροντα, συγκράτησης, έναντι ανατρο-
πής, ανάρτησης οριζοντίων πλακών) θα είναι ρυθµιζόµενα καθ’ όλες τις κατευθύνσεις, έτσι ώστε να 
µη δηµιουργείται αδυναµία στήριξης ή ανάρτησης σε καµία περίπτωση. 







 


 


ε. Ο Ανάδοχος υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία τον τρόπο και το υλικό που θα χρησιµοποιήσει 
για την πάκτωση των αναρτήσεων, όπως επίσης και το ειδικό ρυθµιζόµενο στήριγµα που να παρέχει 
την δυνατότητα βιδώµατος πλακών, εφόσον οι λεπτοµέρειες αυτές δεν προδιαγράφονται από τα 
Συµβατικά Τεύχη και Σχέδια.  


- Τα στηρίγµατα διακρίνονται σε φέροντα στηρίγµατα και σε στηρίγµατα συγκράτησης πλακών 
έναντι ανατροπής. Η στερέωση των πλακών στα στηρίγµατα γίνεται µε πύρους κολληµένους 
στις ρυθµιζόµενες λάµες των στηριγµάτων. Οι πύροι στερεώνονται στις επενδύσεις µε τσιµεντο-
κονία στη µία πλευρά και στην άλλη µε παρεµβολή πλαστικού πουκάµισου, έτσι ώστε να είναι 
δυνατή σχετική κίνηση µεταξύ πλάκας και στηρίγµατος. Ανάλογα µε τη θέση των επενδύσεων 
προβλέπονται ειδικοί τύποι στηριγµάτων, που δίνουν τη δυνατότητα βιδώµατος ή έχουν και 
πρόσθετη διάταξη έδρασης της πλάκας (γωνιακό τακούνι). Ειδικά στηρίγµατα θα προβλέπονται 
επίσης και για τα σηµεία όπου υπάρχουν αρµοί διαστολής του κτιρίου. 


-  Η στερέωση των στηριγµάτων στα οικοδοµικά στοιχεία γίνεται µε πάκτωση µέσω πλαστικού 
τσιµεντοκονιάµατος οµοιόµορφης λεπτής άµµου αναλογίας 450 kg τσιµέντου ανά m3 κονιάµα-
τος ή ειδικού κοχλία, µε τον οποίο να εξασφαλίζεται η πλήρης πρόσφυση (εκτόνωση) ή ειδικού 
χηµικού βύσµατος ή τέλος µε ηλεκτροκόλληση στον κατακόρυφο µεταλλικό σκελετό εφόσον υ-
πάρχει τέτοιος. Ανεξάρτητα του τύπου της στερέωσης διεξάγεται επί τόπου έλεγχος σε εξόλκευ-
ση του στηρίγµατος από την οπή του οικοδοµικού στοιχείου. 


- Για κάθε πλάκα χρησιµοποιούνται τουλάχιστον τέσσερα στηρίγµατα. Τα δύο κατώτερα είναι τα 
φέροντα στηρίγµατα, ενώ τα δύο ανώτερα συµµετέχουν µόνο στην συγκράτηση των πλακών 
έναντι ανατροπής. Η τοποθέτηση περισσότερων στηριγµάτων συγκράτησης πλακών προβλέπε-
ται σε πλάκες επιφάνειας µεγαλύτερης από 1 m2, µε την προϋπόθεση ότι δικαιολογείται η πα-
ραλαβή των παραµορφώσεων σε κάθε στήριξη. 


- Οι οπές στις οποίες εισχωρούν οι πύροι είναι κυλινδρικές. Έχουν διάµετρο µεγαλύτερη κατά 1 
mm της διαµέτρου του πύρου, εφόσον ο πύρος στερεώνεται µε τσιµεντοκονία. Εφόσον στερεώ-
νεται µε πλαστικό πουκάµισο έχουν ελάχιστο βάθος 30 mm ή µεγαλύτερο του πύρου κατά 5 
mm. 


- Το υλικό των στηριγµάτων είναι από ανοξείδωτο χάλυβα (ΙΝΟΧ 304 ή ισοδύναµο). 


- Το µήκος των στηριγµάτων θα είναι τέτοιο, ώστε να διατηρείται το τυχόν προβλεπόµενο από τη 
µελέτη ενδιάµεσο κενό αέρα µεταξύ εξωτερικής επιφάνειας θερµοµόνωσης και εσωτερικής επι-
φάνειας µαρµάρου ή γρανίτη και συγχρόνως να διατηρείται η κατακορυφότητα, η επιπεδότητα 
και ο ορθογωνισµός της επένδυσης, έστω κι αν χρειασθεί να επιλεγούν στηρίγµατα µε διαφορε-
τικά µήκη µοχλοβραχιόνων και διαφορετικής φέρουσας ικανότητας. 


στ. Για τις επενδύσεις κλιµάκων προς το φανάρι, το υλικό στήριξης της ανάρτησης θα είναι από ανοξεί-
δωτο χάλυβα (ΙΝΟΧ 304 ή ισοδύναµο), θα αντέχει στα µεγάλα φορτία πλακών και θα στηρίζει την 
πλάκα µε τέσσερα βύσµατα. Η εφαρµογή του υλικού γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευ-
τή, τα κατασκευαστικά σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 


ζ. Ανάλογα µε το είδος της επιφάνειας επένδυσης ο Ανάδοχος επιλέγει τη χρήση αµµοτσιµεντοκονιαµά-
των, ενισχυµένων µε ειδικές κόλλες λάτεξ, αντί για νερό (αναλογίας όγκου 2:3:2, τσιµέντο / άµµο / 
κόλλα) επιπλέον των µεταλλικών στηριγµάτων που περιγράφηκαν ανωτέρω. 


η. Αρµοί διαστολής 


- Οι αρµοί διαστολής των επενδύσεων µε γρανίτη / µάρµαρο έχουν πλάτος τουλάχιστον 4 mm, 
ώστε να είναι δυνατή η αρµολόγηση και να µην έρχονται σε επαφή οι πλάκες λόγω θερµικών 
µεταβολών, ανεµοφορτίσεων ή σεισµικών καταπονήσεων. Πρέπει να καλύπτονται µε µαλακό, 
πλαστικό και οµοιόµορφα υδατοστεγανό υλικό καλής πρόσφυσης και αντοχής εγκεκριµένο από 
την Υπηρεσία. Το υλικό αυτό πρέπει να έχει επαρκή αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Αρµοί δια-
στολής εκτός από τις γενικά συνιστώµενες θέσεις (βλ. άρθρο «Αρµοί ∆ιαστολής») διαµορφώνο-
νται οπωσδήποτε εφόσον το ύψος των επενδύσεων υπερβαίνει τα 10 m. 


- Απαγορεύεται ρητά η σφράγιση των αρµών διαστολής µε συµπαγή υλικά, όπως µαρµαροκονίες 
κτλ. Χρησιµοποιείται συνήθως ειδική σιλικόνη ενός συστατικού, η οποία δεν ευνοεί την προ-
σκόλληση σκόνης λόγω στατικού ηλεκτρισµού ή την ανάπτυξη µυκήτων. Το εύρος της παρα-
µόρφωσης του υλικού πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε να µη δηµιουργούνται αποκολλήσεις του υλι-
κού από τις ακµές των πλακών και να µην διαρρέει, όταν τοποθετείται σε κατακόρυφους αρ-
µούς, ενώ συγχρόνως να διατηρεί τις ιδιότητες πρόσφυσης και συνοχής στο νερό, το κρύο και τη 
ζέστη (70°C), να µη κηλιδώνει την επένδυση και να παρουσιάζει µια λεία επιφάνεια µετά τη διά-
στρωση του. 


- Οι παρειές του αρµού πρέπει να καθαρίζονται τελείως µε ασετόν. Εκατέρωθεν των παρειών το-
ποθετείται αυτοκόλλητη πλαστική ταινία πλάτους 5 cm για την προστασία της επιφάνειας της 
επένδυσης από τη κηλίδωση λόγω της σιλικόνης, η οποία αφαιρείται αµέσως µετά το αρµολό-







 


 


γηµα. Ως βάθος αρµολογήµατος λαµβάνεται το µισό του πλάτους του αρµού αλλά πάντως όχι 
µικρότερο των 5 mm. Ο περιορισµός του βάθους γίνεται µε παρεµβολή προκατασκευασµένου 
κορδονιού από αφρώδες συνθετικό υλικό µε αντοχή στις πιέσεις κατά την αρµολόγηση και α-
ντοχή στις καιρικές συνθήκες (νερό, ψύχος, ζέστη). Το κορδόνι αυτό θα επιτρέπει ελεύθερη κί-
νηση του σφραγιστικού, δεν πρέπει να επιδρά χηµικά και φυσικά στα χαρακτηριστικά του και να 
προσβάλλεται από µύκητες. Πρέπει επίσης να είναι συµπιέσιµο κατά τη φάση τοποθέτησής του. 


1062.3.8 Ποδιές Παραθύρων και Κατωκάσια Θυρών 


α. Οι µαρµάρινες ποδιές παραθύρων, πάχους 2 cm, θα είναι µονοκόµµατες σ’ όλο το µήκος τους, θα 
πακτώνονται εκατέρωθεν και εντός των λαµπάδων του τοίχου και θα σφηνώνονται κάτω από το κά-
σωµα των παραθύρων και σε όλο το πάχος αυτών. Θα έχουν ισχυρή κλίση προς τα έξω (10%), προ-
εξοχή από την επιφάνεια του τοίχου της ποδιάς 2 cm τουλάχιστον µε ποταµό (εγκοπή) και θα τοπο-
θετούνται κολυµβητές µε τσιµεντοκονία 450 kg τσιµέντου.  


β. Τα κατωκάσια των θυρών θα έχουν πάχος 3 cm. Η κατασκευή τους θα γίνει σύµφωνα µε τα κατα-
σκευαστικά σχέδια, το παρόν και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 


1062.3.9 Επίστεψη Στηθαίων 


α. Για τις επιστέψεις στηθαίων χρησιµοποιείται µάρµαρο πάχους 3 cm και πλάτους µεγαλύτερο κατά 2 
cm – 3 cm από το πλάτος του στηθαίου συµπεριλαµβανοµένων των επιχρισµάτων. Για τη στερεά συ-
γκόλληση του υλικού επί των στηθαίων χρησιµοποιείται τσιµεντοκονία 450 kg τσιµέντου, ενώ για την 
επιπλέον εξασφάλιση της σταθερότητας των πλακών µεταξύ τους (στον εγκάρσιο αρµό) η συγκόλλη-
ση επιτυγχάνεται µε ισχυρή λιθόκολλα ή άλλη κατάλληλη κολλητική ύλη (πχ βινυλικής βάσης). Η αρ-
µολόγηση µε λευκό τσιµέντο απαγορεύεται. Στις γωνίες οι πλάκες θα λοξοτέµνονται κατά γωνία 45°. 
Η άνω επιφάνεια των πλακών θα είναι απόλυτα επίπεδη και οι ακµές ευθύγραµµες. 


β. Η επίστεψη θα έχει ισχυρή κλίση (10%) προς το εσωτερικό του δώµατος ή του εξώστη κτλ και θα 
προεξέχει κατά την εσωτερική πλευρά προς το δώµα ή τον εξώστη κατά τουλάχιστον 2 cm. Οι εγκο-
πές θα είναι πλάτους µέχρι 8 mm και βάθους 6 mm στην κάτω επιφάνεια της προεξοχής προς την 
πλευρά της κλίσης. Συνιστάται κατά την τοποθέτηση της µαρµάρινης επίστεψης, οι τοιχοποιίες και οι 
πλάκες να διαβρέχονται πριν και µετά την κατασκευή, καθώς και η τοποθέτηση επιπλέον βάρους 
(π.χ. σάκων άµµου) στις τοποθετηµένες πλάκες, µε σκοπό την καλύτερη πρόσφυση και συγκόλληση 
αυτών. 


1062.3.10  Επενδύσεις µε Γυψοσανίδα 


α. Για τις κατασκευές από γυψοσανίδα ισχύουν γενικά τα αναγραφόµενα στο άρθρο «Ελαφρά Χωρίσµα-
τα».  


β. Ο συνηθέστερος τρόπος τοποθέτησης των φύλλων γυψοσανίδας επί επιφανειών τοιχοποιιών ή σκυ-
ροδεµάτων είναι µε τη χρήση γαλβανισµένου µεταλλικού σκελετού. Τοποθετούνται κατακόρυφοι ανο-
ξείδωτοι ορθοστάτες, πλάτους οριζόµενου από το εργοστάσιο παραγωγής, πλάκες ορυκτοβάµβακα ή 
υαλόµαλλου πάχους 5 cm και στη συνέχεια στερεώνεται η απλή ή διπλή επένδυση των πετασµάτων 
της γυψοσανίδας. Τα ανοίγµατα γύρω από σωλήνες, εγκαταστάσεις και άλλα τεµάχια που προεξέ-
χουν από την επένδυση πληρούνται, έτσι ώστε η τελειωµένη επιφάνεια να µην προεξέχει από την 
υπόλοιπη επένδυση. 


1062.3.11  Φύλλα Αλουµινίου 


α. Τα φύλλα αλουµινίου θα τοποθετούνται πάντα µε την ίδια φορά. Η τοποθέτηση γίνεται µε βίδες σε 
µεταλλικό σκελετό µε τη βοήθεια ειδικών τεµαχίων συναρµολόγησης, µε τρόπο ώστε τα σηµεία στή-
ριξης / ανάρτησης τους να µην είναι ορατά.  


β. Ο µεταλλικός σκελετός διαµορφώνεται κατάλληλα από γωνιακά µεταλλικά ελάσµατα αλουµινίου ή 
χάλυβα. Στηρίζεται στα επενδυόµενα δοµικά στοιχεία µε σύστηµα µεταλλικών ελασµάτων και µπου-
λονιών, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ρυθµίσεων για την εξασφάλιση της κατακορυφότητας, της 
οριζοντιότητας, της ευθυγράµµισης και της οµαλής συνέχειας διαδοχικών φύλλων της επένδυσης. 


γ. Στο κενό µεταξύ επένδυσης και δοµικών στοιχείων, ανάµεσα στα τµήµατα του φέροντα µεταλλικού 
σκελετού, τοποθετείται θερµοµονωτικό υλικό του προβλεπόµενου στα σχέδια πάχους, ώστε να εξα-
σφαλίζεται η θερµοµόνωση των επενδυόµενων χώρων και να αποφεύγεται η δηµιουργία ηχείου. 


1062.4 Έλεγχοι 


Ισχύουν τα αναγραφόµενα στις ακόλουθες παραγράφους: 


• «Έλεγχοι» του άρθρου «Επενδύσεις- Επιστρώσεις, Γενικά» 


• «Έλεγχοι» του άρθρου «Ελαφρά Χωρίσµατα», όσον αφορά στις γυψοσανίδες 







 


 


1062.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 


1062.5.1 Γενικά 


Ισχύουν τα αναγραφόµενα στις ακόλουθες παραγράφους: 


• «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του άρθρου «Επενδύσεις- Επιστρώσεις, Γενικά» 


• «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του άρθρου «Ελαφρά Χωρίσµατα», όσον αφορά στις γυψοσανίδες 


1062.5.2 Πλακίδια 


Στην τιµή µονάδος εργασίας επένδυσης µε πλακίδια περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες που αναφέρονται 
στο σχετικό άρθρο «Επενδύσεις – Επιστρώσεις, Γενικά» καθώς και η εργασία πλήρους κατασκευής της 
επένδυσης. Επίσης περιλαµβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες: 


• η κοπή των πλακιδίων και επεξεργασία των ακµών 


• οι εργασίες παρασκευής όλων των απαιτούµενων κονιαµάτων 


• η αρµολόγηση 


• η διαµόρφωση των αρµών διαστολής και τα απαιτούµενα υλικά 


• η διάνοιξη οπών για τη διέλευση των Η/Μ σωλήνων και λοιπών εγκαταστάσεων και η κάλυψη τους µε 
ειδικά τεµάχια ή υλικό επίστρωσης 


• στις περιπτώσεις επικόλλησης πλακιδίων σε γυψοσανίδα, το αστάρωµα της επιφάνειας. 


1062.5.3 Μάρµαρα – Γρανίτες 


Στην τιµή µονάδος κάθε εργασίας επίστρωσης µε πλάκες γρανίτη ή µαρµάρου περιλαµβάνονται όλες οι δα-
πάνες που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο «Επενδύσεις - Επιστρώσεις, Γενικά». Επίσης περιλαµβάνονται 
οι ακόλουθες δαπάνες: 


• η κοπή των πλακών  


• οι εργασίες παρασκευής όλων των απαιτούµενων κονιαµάτων 


• η αρµολόγηση 


• η διαµόρφωση των αρµών διαστολής και τα απαιτούµενα υλικά 


• η διάνοιξη οπών για τη διέλευση των Η/Μ σωλήνων και λοιπών εγκαταστάσεων, καθώς και η κάλυψη 
τους µε ειδικά τεµάχια ή υλικό επίστρωσης. 


• η στήριξη των επενδύσεων των όψεων µε οποιοδήποτε τρόπο, όλα τα απαιτούµενα υλικά στήριξης 
καθώς και ο απαραίτητος εξοπλισµός 


• η λειότριψη, η στίλβωση και τα απαιτούµενα σχετικά υλικά 


• η διαµόρφωση της εγκοπής (ποταµού) όπου αυτή απαιτείται 


1062.5.4 Φύλλα Αλουµινίου 


Στην τιµή µονάδος των επενδύσεων µε φύλλα αλουµινίου συµπεριλαµβάνονται ειδικότερα τα ακόλουθα: 


• η κατασκευή του σκελετού 


• η κοπή και καµπύλωση του υλικού, όπου απαιτείται µόρφωση λαµπάδων και ακµών 


• η διαµόρφωση των ακµών της επένδυσης 


• η διαµόρφωση εγκοπών και οπών 


1062.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 


Ισχύουν τα αναγραφόµενα στις ακόλουθες παραγράφους: 


• «Επιµέτρηση και Πληρωµή» του άρθρου «Επενδύσεις- Επιστρώσεις, Γενικά», σε συνδυασµό µε την 
ανωτέρω παράγραφο 1062.5 «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες». 


• «Επιµέτρηση και Πληρωµή» του άρθρου «Ελαφρά Χωρίσµατα», όσον αφορά στις γυψοσανίδες. 


 


653. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 


653.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 


Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει την κατασκευή και τοποθέτηση µεταλλικών  κατασκευών και ειδικότερα 
στα:  


• καλύµµατα φρεατίων και εσχάρες οµβρίων από χάλυβα 


• κιγκλιδώµατα  


• κλίµακες και στα 







 


 


• δάπεδα διαδρόµων (από εσχάρες και  µπακλαβαδωτές λαµαρίνες).  


653.2 Υλικά 


Στην ΕΤΣΥ και την Μελέτη καθορίζονται τα χρησιµοποιούµενα κατά περίπτωση υλικά: 


Τα καλύµµατα, οι εσχάρες και τα στόµια υδροσυλλογής θα είναι κατασκευασµένα από: 


• ελατό χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την ΕΝ 1563 


• φαιό χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την ΕΝ 1561 


• ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) 


• χάλυβα, γαλβανισµένο εν θερµώ µε ελάχιστο πάχος επικάλυψης 50 µm (350 kg/m
2
), στην περίπτωση 


πάχους χάλυβα µικρότερου από 5 mm ή 65 µm (450 kg/m
2
) στη περίπτωση χάλυβα πάχους µεγαλύ-


τερου από 5 mm.  


Οι χυτοσιδηρές βαθµίδες θα είναι κατασκευασµένες από φαιό χυτοσίδηρο της ΕΝ 1561. 


Τα κιγκλιδώµατα θα κατασκευάζονται από σιδηροσωλήνες (medium size) γαλβανισµένους εν θερµώ, ονο-
µαστικής διαµέτρου DN 40, σύµφωνα µε το DIN 2440. Τα εξαρτήµατα σύνδεσης των σωλήνων και στερέω-
σης των ορθοστατών θα είναι χυτοσιδηρά γαλβανισµένα εν θερµώ. Η στερέωση των ορθοστατών γίνεται µε 
µεταλλικά βύσµατα εκτονώσεως 10 mm σε δάπεδο από σκυρόδεµα, ή µε φρεζαριστούς κοχλίες Μ10 σε 
µεταλλικό δάπεδο. 


Οι κλίµακες και τα καλύµµατα δαπέδων (εσχαρωτά δάπεδα ή µπακλαβαδωτές λαµαρίνες) θα είναι κατα-
σκευασµένες από: 


• ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304) ή  


• χάλυβα, γαλβανισµένο εν θερµώ µε ελάχιστο πάχος επικάλυψης 50 µm (350 kg/m
2
), στην περίπτωση 


πάχους χάλυβα µικρότερου από 5 mm ή 65 µm (450 kg/m
2
) στη περίπτωση χάλυβα πάχους µεγαλύ-


τερου από 5 mm. 


Σε κάθε περίπτωση και εφόσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στην Μελέτη και της ΕΤΣΥ ο γαλβανισµέ-
νος χάλυβας θα πρέπει να έχει την παρακάτω τουλάχιστον αντιδιαβρωτική προστασία: 


Προετοιµασία επιφανείας 


Καθαρισµός γαλβανισµένης επιφάνειας µε συρµατόβουρτσα για να αφαιρεθούν τα οξείδια και λείανση µε 
αδιάβροχο γυαλόχαρτο (µεσαίο νούµερο)  


Αστάρωµα 


Μία στρώση µε εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών, µε βάση εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και 
αντισκωρικές ουσίες ελεύθερες µολύβδου (ΠΞΣ 50 µm) 


Τελική βαφή 


• Κάτω επιφάνεια καλύµµατος υγρού φρεατίου ή διαδρόµου, κάτω από τον οποίο διακινούνται υγρά: 


Μία στρώση µε εποξειδική βαφή δύο συστατικών µε βάση εποξειδικές ρητίνες, πολυαµιδικό σκληρυντή και 
λιθανθρακόπισσα (ΠΞΣ 300 µm).  


• Λοιπές επιφάνειες µη εκτεθειµένες στην ηλιακή ακτινοβολία: 


∆ύο στρώσεις µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών µε βάση εποξειδικές ρητίνες και πολυαµιδικό σκληρυ-
ντή (ΠΞΣ 100 µm) 


• Λοιπές επιφάνειες εκτεθειµένες στην ηλιακή ακτινοβολία: 


Μία στρώση µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών µε βάση εποξειδικές ρητίνες και πολυαµιδικό 
σκληρυντή (ΠΞΣ 100 µm) 


Μία στρώση µε πολυουρεθανικό χρώµα δύο συστατικών µε βάση ακρυλικές ρητίνες και αλειφατικό 
ισοκυανικό σκληρυντή (ΠΞΣ 50 µm). 


653.3 Εκτέλεση εργασιών  


653.3.1 Καλύµµατα φρεατίων και εσχάρες 


Το καθαρό πλάτος των καλυµµάτων φρεατίων σε οδούς µε κυκλοφορία πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 
600 mm, ενώ σε περιοχές εκτός κυκλοφορίας µεγαλύτερο από 800 mm, σύµφωνα µε την EN 124. 


Τα καλύµµατα των φρεατίων πρέπει να στερεώνονται καλά ώστε να εµποδίζεται η ακούσια µετατόπιση 
τους. Τα ανακλινόµενα καλύµµατα πρέπει να ασφαλίζουν στην ανοιχτή θέση, ενώ τα βαριά καλύµµατα 
πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε αντίβαρα, υδραυλικούς ή πνευµατικούς µηχανισµούς ανύψωσης.  


Θα πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του πίνακα 653.3.1, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ΕΝ 124: 







 


 


Πίνακας 653.3.1 : Απαιτήσεις για τα καλύµµατα φρεατίων 


# Περιοχή έργου Κατηγορία ΕΝ 124 
1 2 3 


1 Οδοστρώµατα D400 


2 Πεζοδρόµια – χώροι στάθµευσης C250 


3 Χώροι πρασίνου A15 


653.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 


653.4.1 Χυτοσιδηρά καλύµµατα, εσχάρες και βαθµίδες 


Στις τιµές µονάδος του Τιµολογίου για τα χυτοσιδηρά καλύµµατα, τις εσχάρες και τις βαθµίδες, περιλαµβά-
νονται οι δαπάνες για όλες τις εργασίες, υλικά και χρήση κάθε είδους εξοπλισµού που απαιτούνται για την 
πλήρη και έντεχνη, κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια της µελέτης, εκτέλεση 
των εργασιών εγκατάστασης χυτοσιδηρών τεµαχίων. 


Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για: 


• την προµήθεια, φθορά και µεταφορά επί τόπου των χυτοσιδηρών τεµαχίων, περιλαµβανοµένων των 
πλαισίων και όλων των απαραίτητων υλικών και µικρούλικών 


• την τοποθέτηση των µονίµων και κινητών µερών των χυτοσιδηρών τεµαχίων µε όποια εργασία και 
µικροϋλικά απαιτούνται, περιλαµβανοµένων δαπανών για την διάτρηση και αποκατάσταση δοµικών 
µερών, των στηριγµάτων στερέωσης  


 


653.5 Επιµέτρηση και πληρωµή 


653.5.1 Χυτοσιδηρά καλύµµατα, εσχάρες και βαθµίδες 


Τα καλύµµατα, οι εσχάρες, και οι χυτοσιδηρές βαθµίδες επιµετρούνται σε kg πλήρως τοποθετηµένων, σύµ-
φωνα µε τους όρους της παρούσας, των λοιπών συµβατικών τευχών και της Μελέτης. Η πληρωµή θα γίνε-
ται µε βάση το επιµετρούµενο βάρος kg των χυτοσιδηρών τεµαχίων επί τις αντίστοιχες τιµές µονάδας του 
Τιµολογίου για κάθε επιµέρους κατηγορία.  


 


Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 


Β1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 


 


Ο Ανάδοχος  οφείλει πριν την ενσωµάτωση όλων των υλικών στο έργο, να υποβάλει πλήρη τεχνικό φάκελο 
στην Υπηρεσία. Στη συνέχεια και αφού εγκριθεί εγγράφως από την Υπηρεσία είναι δυνατή η ενσωµάτωση 
του υλικού στο έργο. 


 


Ο τεχνικός φάκελος που πρέπει να υποβληθεί στην Υπηρεσία θα πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο τα 
εξής: 


 


• Εµπορικός  κατάλογος πώλησης του υλικού  


• Τεχνική έκθεση συµµόρφωσης του υλικού µε τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, υπογεγραµµένη 
από τον Ανάδοχο. 


• ∆ήλωση συµµόρφωσης CE 


• Αντίγραφο πιστοποιητικού ποιότητας ISO 9000:2000 του εργοστασίου κατασκευής. 


• Αντίγραφα πιστοποιητικών ποιότητας ανάλογα µε τη περίπτωση. 


• Πρωτότυπη έγγραφη δήλωση του εργοστασίου κατασκευής σχετικά µε την αποδοχή της παραγγε-
λίας των υλικών που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο. 


 


Η Επίβλεψη δύναται να ζητήσει δείγµα του υλικού προκειµένου να σχηµατίσει ολοκληρωµένη άποψη. 







 


 


 


1. ΣΩΛΗΝΕΣ, ΚΟΥΤΙΑ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ, ΑΓΩΓΟΙ-ΚΑΛΩ∆ΙΑ 


 


1.1.1        Γαλβανισµένοι σωλήνες 


Οι γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες δεν θα έχουν µονωτική επένδυση γι' αυτό και θα χρησιµοποιηθούν απο-
κλειστικά και µόνο για την προστασία των καλωδίων τύπου HO5VV ή J1VV.  


 


Η ποιότητα των γαλβανισµένων σιδηροσωλήνων θα είναι σύµφωνη µε το φύλλο DIN 2440 των Γερµανικών 
Κανονισµών (DIN) όπως δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 


 


ΣΙ∆ΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΡΑΦΗ ΚΑΤΑ DIN 2440 


Ονοµαστική 
∆ιάµετρος 


Εξωτερική 
∆ιάµετρος 


Πάχος Τοιχώ-
µατος 


Εσωτερική ∆ιά-
µετρος 


Βάρος 


(DN) (in) (mm) (mm) (mm) (Kg/m) 


15 ½ 21,3 2,65 16 1,23 


20 ¾ 26,9 2,65 21,6 1,59 


25 1 33,7 3,25 27,2 2,46 


32 1 ¼ 42,4 3,25 35,9 3,17 


40 1 ½ 48,3 3,25 41,8 3,65 


50 2 60,3 3,65 53 5,17 


65 2 ½ 76,1 3,65 68,8 6,63 


80 3 88,9 4,05 80,8 8,64 


100 4 114,3 4,5 105,3 12,4 


125 5 139,7 4,85 130 16,7 


150 6 165,1 4,85 155,4 19,8 


 


1.1.2        Πλαστικοί σωλήνες Υπογείων Καλωδίων 


Οι πλαστικοί σωλήνες θα είναι κατασκευασµένοι κατά prEN 12201-2, από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) κατάλληλοι 
για πίεση λειτουργίας 6 Ατµοσφαιρών και πάχους τοιχώµατος σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα : 


 


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΣ 


(mm) 


ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ 


(mm) 


50 2,4 


75 3,6 


90 4,3 


110 5,3 


125 6,0 


Οι πλαστικοί σωλήνες θα χρησιµοποιηθούν για την προστασία των υπογείων καλωδίων. 


 


1.2 Κουτιά διακλάδωσης 


Τα κουτιά διακλαδώσεων θα είναι κυκλικά ή ορθογωνικά ή τετράγωνα, κατάλληλα για τον τύπο του σωλήνα 
ή του καλωδίου που προορίζονται και θα έχουν ελάχιστη διάσταση 70 mm ανεξάρτητα της µορφής. 


Κυκλικά κουτιά θα χρησιµοποιούνται µέχρι το πολύ τεσσάρων διευθύνσεων. 


Η σύνδεση κοχλιοτοµηµένων σωλήνων µε τα κουτιά θα γίνεται δια κοχλιώσεως του σωλήνα µε το κουτί. 


Τα στεγανά κουτιά θα έχουν βαθµό προστασίας ΙΡ 55. 


Τα κουτιά και εξαρτήµατα σύνδεσης πρέπει να είναι εγκεκριµένου τύπου. 


 







 


 


1.3 Αγωγοί-καλώδια ισχυρών ρευµάτων 


Όλοι οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι και µονόκλωνοι για διατοµές µέχρι 6 mm
2
. Οι αγωγοί µε διατοµή 10 mm


2
 και 


πάνω θα είναι πολύκλωνοι. 


 


Οι αγωγοί θα φέρουν σε όλο το µήκος τους τους χαρακτηριστικούς χρωµατισµούς των φάσεων, ουδετέρου 
και γειώσεως. 


  


1.3.1.1     Καλώδια τύπου HO5VV (ΝΥΜ) 


Καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων, τύπου HO5VV, ονοµαστικής τάσης 300/500 V, κατά ΕΛΟΤ 563, VDE 
0281, BS 6004 (ΝΥM κατά VDE 0250) µε  αγωγούς χαλκού, θερµοπλαστική µόνωση PVC των αγωγών, 
εσωτερική επένδυση ελαστικού και εξωτερικό µανδύα PVC, κατάλληλα για σταθερές εγκαταστάσεις σε ξη-
ρούς ή υγρούς χώρους. 


 


1.3.1.2     Καλώδια τύπου J1VV (ΝΥΥ) 


Καλώδια ισχύος, τύπου J1VV, ονοµαστικής τάσης 0,6/1 kV, κατά ΕΛΟΤ 843, IEC 502 (ΝΥY κατά VDE 
0271) µε αγωγούς χαλκού, θερµοπλαστική µόνωση PVC των αγωγών, εσωτερική επένδυση ελαστικού ή 
ταινίας PVC και εξωτερικό µανδύα PVC, κατάλληλα για σταθερές εγκαταστάσεις σε εσωτερικούς χώρους, 
σε σωλήνες, στο ύπαιθρο και µέσα στο έδαφος, εφ’ όσον δεν καταπονούνται µηχανικά. 


 


2.  ΠΙΝΑΚΕΣ 


Το πίλαρ θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε τα γενικά σχέδια της Υπηρεσίας. Η κατασκευή του θα γίνει από 
χαλύβδινη λαµαρίνα πάχους 2mm. Το πίλαρ θα γαλβανιστεί κατάλληλα και στη συνέχεια αφού προετοιµα-
στεί θα βαφεί ηλεκτροστατικά σε χρώµα κατά RAL που θα επιλεγχθεί από την Υπηρεσία. Εντός του πίλαρ 
θα βρίσκεται σε ειδικά πλαστική αδιάβροχη θήκη το κατασκευαστικό σχέδιο του ηλεκτρολογικού πίνακα.  


Ο κατασκευαστής των πινάκων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2000 µε 
σαφές αντικείµενο την παραγωγή πινάκων. 


21.1  Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές 


Οι πίνακες θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ60947, ΕΝ60439-1, IEC 947, IEC439-1, VDE 
0660. O βαθµός προστασίας τους θα είναι ΙΡ54, στεγανοί κατάλληλοι για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο. 
Η κατασκευή τους σε γενικές γραµµές θα πρέπει να ακολουθεί τα σχέδια της Υπηρεσίας και θα κατασκευα-
στούν µε  χαλύβδινη λαµαρίνα πάχους 2mm. Ειδική µέριµνα θα πρέπει να δοθεί στην πόρτα του πίνακα, 
καθώς αυτή θα εδράζεται σε στιβαρούς µεντεσέδες, ενώ µεταξύ του σώµατος και της πόρτας θα υπάρχει 
κατάλληλο στεγανοποιητικό υλικό ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. Ο πίνακας θα διαθέτει ανοίγµατα, τύ-
που γρίλιας, για τον αερισµό του σε σηµεία που θα επιλεχθούν από την Επίβλεψη. Τα ανοίγµατα αυτά εσω-
τερικά θα διαθέτουν υλικό τύπου τσόχας ώστε να µην επιτρέπεται η είσοδος µικροαντικειµένων.  


Οι πόρτες θα διαθέτουν διπλή κλειδαριά, ενώ ο µηχανισµός της κλειδαριάς θα είναι κατασκευασµένος από 
ανοξείδωτο χάλυβα ή εναλλακτικά µε τρόπο που θα επιλεχθεί από την Επίβλεψη. Η κατασκευή της κλειδα-
ριάς θα διαθέτει ράβδους που θα εφαρµόζουν σε δύο αντιδιαµετρικά σηµεία (πάνω / κάτω). 


Οι πίνακες σε εµφανές σηµείο θα φέρουν την επιγραφή «∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Ηλεκτροφωτισµός – 
Μη ρυπαίνετε – Νόµος 2147» .Στο κάτω µέρος της επιγραφής θα αναγράφεται και ο κωδικός αριθµός του 
πίνακα. Η επιγραφή θα γίνει µε διπλή στρώση λευκού χρώµατος. 


Το σώµα του πίνακα καθώς και η πόρτα θα πρέπει να είναι επαρκώς γειωµένα. Επίσης, στην πόρτα του 
πίνακα θα υπάρχει στεγανή θήκη για την τοποθέτηση του ηλεκτρολογικού σχεδίου. 


Οι πίνακες θα γαλβανιστούν κατά 350gr/m2. Στην συνέχεια αφού επεξεργαστούν κατάλληλα (χρήση ειδικού 
primer) θα βαφούν. 


Αναλυτικότερα οι πίνακες θα περιλαµβάνουν ενδεικτικά τα παρακάτω υλικά: 


Πίνακας Νο3 


Α/Α Περιγραφή Ποσότητα (ΤΕΜ) Παρατηρήσεις 


1 Γενικός τριφασικός διακόπτης 3 


x 125   Α 


1  


2 Γενικές ασφάλειες πίνακα 63/50 


Α πλήρεις, βιδωτές 


3  







 


 


3 Βολτόµετρο 1  


4 Αµπερόµετρο 3  


5 Ενδεικτικά τάσης 12  


6 Ρελαί 45
Α
 3  


7 Μικροαυτόµατοι διακόπτες µο-


νοπολικοί 32 Α 


6  


8 ∆ιακόπτες 63Α 3  


9 Μονοπολικοί διακόπτες 63Α 3  


10 Βιδωτές ασφάλειες 63Α 3  


11 Μικροαυτόµατοι 6
Α
 3  


12 Φωτιστικό  1  


13 Ρευµατοδότης σούκο 1  


14 Ρευµατοδότης τριφασικός 1  


15 Τριπολικός µικροαυτόµατος 16Α 1  


16 Χρονοδιακόπτης 24ωρος µε εφεδρεία 1  


17 Κλεµοσειρά 25   


 


2.1 Προδιαγραφές Υλικών Πινάκων 


2.1.1  Ασφάλειες  


Κοχλιωτές Ασφάλειες (έως 63 Α) 


Θα είναι από πορσελάνη , τάσεως 500VAC µε βιδωτά πώµατα και συντηκτικά φυσίγγια , ικανότητας διακο-
πής 70kA υπό τάση µέχρι 500VAC. σύµφωνα µε τα VDE0635/0636 και DIN49515. 


Οι κοχλιωτές θα αποτελούνται από τα παρακάτω εξαρτήµατα:  


Βάση πορσελάνης κατά DIN 49325, 49519,49511 και 49523, κατάλληλα για στερέωση σε ράγα. 


Μήτρα κατά DIN 49516 


Συντηκτικό φυσίγγιο κατά DIN 49515,49360 


Πώµα πορσελάνης κατά DIN 49360, και 49514 


Όλα τα λοιπά εξαρτήµατα που απαιτούνται για την κανονική και ασφαλή λειτουργία τους. 


2.1.2   Μαχαιρωτές ασφάλειες (πάνω από 63 Α) 


Οι µαχαιρωτές ασφάλειες θα είναι τάσης 500VAC, ικανότητας διακοπής 120 kA υπό τάση µέχρι 500VAC, 
σύµφωνες µε τους Γερµανικούς κανονισµούς VDE0636/0660/0680 και DIN 43620.  


Οι µαχαιρωτές ασφάλειες θα αποτελούνται από τα παρακάτω εξαρτήµατα: 


Βάση από κεραµικό µονωτικό υλικό υψηλής αντοχής κατά DIN43620 part3 


Φυσίγγιο 


Τα φυσίγγια θα συναρµολογούνται µε τη βοήθεια χειρολαβών κατά DIN43620 part4 


2.1.3  Μικροαυτόµατοι χαρακτηριστικής Β 


Οι µικροαυτόµατοι για την προστασία αγωγών θα είναι σύµφωνοι µε τους κανονισµούς ΕΝ60898, IEC898, 
DIN VDE 0641 part11 µε χαρακτηριστική καµπύλη τύπου Β µε αντίδραση θερµικού 1,13-1,45 Ιον και µαγνη-
τικού 3-5Ιον, κατάλληλοι για προστασία αγωγών και καλωδίων σε κυκλώµατα φωτισµού, ρευµατοδοτών, και 
συσκευών χωρίς κινητήρες µε προστατευόµενη έναντι επαφής κλέµα. 







 


 


Οι µικροαυτόµατοι θα έχουν ονοµαστική τάση 230/400VAC, ικανότητα απόζευξης 3,0 kA , µέσο όρο ζεύξε-
ων –αποζέυξεων τις 20.000 σε φορτίο 1,25 του ονοµαστικού και θα είναι εφοδιασµένοι µε θερµικά στοιχεία 
προστασίας από υπερεντάσεις και ηλεκτροµαγνητικά στοιχεία προστασίας από βραχυκυκλώµατα. 


Το κέλυφος των µικροαυτοµάτων θα είναι από συνθετική ύλη, ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες. Το πλά-
τος του καλύµµατός τους θα είναι 17,5mm (µονοπολικός) και η στερέωσή τους στους πίνακες θα γίνεται 
πάνω σε ειδικές ράγες 35χ7,5mm κατά DIN EN50022 µε τη βοήθεια κατάλληλου µανδάλου.  


Για την προστασία από βραχυκυκλώµατα µεγαλύτερα από 35 kA πρέπει, σύµφωνα µε το VDE 100,31 να 
προτάσσεται των µικροαυτοµάτων συντηκτική ασφάλεια ονοµαστικής εντάσεως µέχρι 100 Α. 


2.1.4 Μικροαυτόµατοι χαρακτηριστικής C 


Οι µικροαυτόµατοι για την προστασία αγωγών θα είναι σύµφωνοι µε τους κανονισµούς ΕΝ60898, IEC898, 
DIN VDE 0641 part11 µε χαρακτηριστική καµπύλη τύπου C µε αντίδραση θερµικού 1,13-1,45 Ιον και µαγνη-
τικού 5-10Ιον, κατάλληλοι για προστασία αγωγών σε µεγάλες εγκαταστάσεις και συσκευών µε ιδιαίτερα µι-
κρούς κινητήρες ισχύος κλάσµατος του KW µε προστατευόµενη έναντι επαφής κλέµα. 


Οι µικροαυτόµατοι θα έχουν ονοµαστική τάση 230/400VAC, ικανότητα απόζευξης 3,0 kA , µέσο όρο ζεύξε-
ων –αποζέυξεων τις 20.000 σε φορτίο 1,25 του ονοµαστικού και θα είναι εφοδιασµένοι µε θερµικά στοιχεία 
προστασίας από υπερεντάσεις και ηλεκτροµαγνητικά στοιχεία προστασίας από βραχυκυκλώµατα. 


Το κέλυφος των µικροαυτοµάτων θα είναι από συνθετική ύλη, ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες. Το πλά-
τος του καλύµµατός τους θα είναι 17,5mm (µονοπολικός) και η στερέωσή τους στους πίνακες θα γίνεται 
πάνω σε ειδικές ράγες 35χ7,5mm κατά DIN EN50022 µε τη βοήθεια κατάλληλου µανδάλου.  


Για την προστασία από βραχυκυκλώµατα µεγαλύτερα από 35 kA πρέπει, σύµφωνα µε το VDE 100,31 να 
προτάσσεται των µικροαυτοµάτων συντηκτική ασφάλεια ονοµαστικής εντάσεως µέχρι 100 Α  


2.1.5  Μικροαυτόµατοι χαρακτηριστικής K 


Οι µικροαυτόµατοι για την προστασία αγωγών θα είναι σύµφωνοι µε τους κανονισµούς ΕΝ60898, IEC898, 
DIN VDE 0641 part11 µε χαρακτηριστική καµπύλη τύπου K µε αντίδραση θερµικού 1,05-1,2 Ιον και µαγνη-
τικού 8-14Ιον, κατάλληλοι για προστασία µικρών κινητήρων βραχυκυκλωµένου δροµέα µε προστατευόµενη 
έναντι επαφής κλέµα. 


Οι µικροαυτόµατοι θα έχουν ονοµαστική τάση 230/400VAC, ικανότητα απόζευξης 3,0 kA , µέσο όρο ζεύξε-
ων –αποζέυξεων τις 20.000 σε φορτίο 1,25 του ονοµαστικού και θα είναι εφοδιασµένοι µε θερµικά στοιχεία 
προστασίας από υπερεντάσεις και ηλεκτροµαγνητικά στοιχεία προστασίας από βραχυκυκλώµατα. 


Το κέλυφος των µικροαυτοµάτων θα είναι από συνθετική ύλη, ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίες. Το πλά-
τος του καλύµµατός τους θα είναι 17,5mm (µονοπολικός) και η στερέωσή τους στους πίνακες θα γίνεται 
πάνω σε ειδικές ράγες 35χ7,5mm κατά DIN EN50022 µε τη βοήθεια κατάλληλου µανδάλου.  


Για την προστασία από βραχυκυκλώµατα µεγαλύτερα από 35 kA πρέπει, σύµφωνα µε το VDE 100,31 να 
προτάσσεται των µικροαυτοµάτων συντηκτική ασφάλεια ονοµαστικής εντάσεως µέχρι 100 Α  


2.1.6  Ηλεκτρονόµοι φορτίων AC1 


Οι ηλεκτρονόµοι φορτίων (ρελαί) χρησιµοποιούνται για τον τηλεχειρισµό φορτίων, κυρίως κυκλωµάτων φω-
τισµού.  


Οι ηλεκτρονόµοι θα έχουν πηνίο εργασίας , σύστηµα αυτοσυγκράτησης και βοηθητικές επαφές και θα επε-
νεργούν αυτόµατα για την ζεύξη-απόζευξη ή µεταγωγή κυκλωµάτων , ανάλογα µε τη χρήση τους και τις ε-
ντολές από τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχου. 


Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι σύµφωνοι µε τους κανονισµούς IEC158-1, κατηγορίας AC1 , τάσης 380V και ονο-
µαστικής ισχύος ανάλογης προς το κύκλωµα . Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι προστασίας ΙΡ00 κατάλληλοι για 
τοποθέτηση µέσα σε πίνακα 


2.1.7  Ηλεκτρονόµοι (ρελαί) ισχύος 


Οι ηλεκτρονόµοι φορτίων (ρελαί) χρησιµοποιούνται για τον τηλεχειρισµό φορτίων, κυρίως κυκλωµάτων φω-
τισµού.  


Οι ηλεκτρονόµοι θα έχουν πηνίο εργασίας , σύστηµα αυτοσυγκράτησης και βοηθητικές επαφές και θα επε-
νεργούν αυτόµατα για την ζεύξη-απόζευξη ή µεταγωγή και προστασία του κινητήρα , ανάλογα µε τη χρήση 
τους και τις εντολές από τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχου. 


Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι σύµφωνοι µε τους κανονισµούς IEC158-1, κατηγορίας AC3 , τάσης 380V και ονο-
µαστικής ισχύος ανάλογης προς το κύκλωµα . Οι ηλεκτρονόµοι θα είναι προστασίας ΙΡ00 κατάλληλοι για 
τοποθέτηση µέσα σε πίνακα 


2.1.8  Ενδεικτικές λυχνίες ράγας 


Οι ενδεικτικές λυχνίες τύπου ράγας θα έχουν το ίδιο σχήµα και διαστάσεις όπως οι ραγοδιακόπτες και θα 
είναι σύµφωνες µε το VDE0632, ονοµαστικής τάσεως 250V . Θα είναι κατάλληλες για εσωτερική εγκατά-
σταση µε µανδάλωση σε ράγα ηλεκτρικού πίνακα τύπου ερµαρίου  


 







 


 


2.1.9  Όργανα µετρήσεων και ενδείξεων 


 Τα όργανα µέτρησης γενικά θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές VDE0410. Τα όργανα µέτρησης για 
πίνακα θα ανταποκρίνονται στις διαστάσεις των DIN43700 και DIN43718, οι περιοχές µέτρησης στο 
DIN43701, οι αντιστάσεις µέτρησης στο DIN43703. Η τάση δοκιµής για την αντοχή των οργάνων θα είναι 
2000V (50 Hz ) και θα αντιστοιχεί για τα όργανα µέτρησης σε τάση λειτουργίας 660V.  


Η θέση τοποθέτησης των οργάνων µέτρησης θα είναι κάθετη και για τη θέση αυτή, θα καθορίζεται η κλάση 
ακριβείας των οργάνων µέτρησης. Η κλάση ακρίβειας θα αναφέρεται για την θερµοκρασία +20οC σύµφωνα 
µε τους κανονισµούς VDE0410. 


Το περίβληµα των οργάνων θα είναι στεγανό σε περίπτωση εκτόξευσης νερού και σκόνης, προστασίας 
ΙΡ54 και στοιχείων επαφών ΙΡ00.  


Τα ενδεικτικά όργανα των πινάκων θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε πλάκα ή πόρτα πίνακα. Η στήρι-
ξη των οργάνων πάνω στον πίνακα θα είναι σύµφωνα µε το DIN43835.  


Κάθε όργανο θα έχει διάταξη διόρθωσης της µηδενικής θέσης ώστε ο δείκτης να δείχνει ακριβώς την µηδε-
νική θέση σε ηρεµία. Η βαθµίδα µέτρηση θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές DIN43802 και η διάταξη των 
ακροδεκτών ηλεκτρικής σύνδεσης στις προδιαγραφές DIN 43807. 


2.1.10  Αµπερόµετρα 


Τα αµπερόµετρα θα είναι αναλογικά µε πλάκα ενδείξεων σε πλαίσιο µε διαφανές κάλυµµα ονοµαστικών 
διαστάσεων 96Χ96mm. Θα είναι σύµφωνα µε τους κανονισµούς VDE 0110 και VDE0410 , κατάλληλα για 
κατακόρυφη τοποθέτηση, τάσης 220/380VAC , συχνότητας 30-65 Hz , µε χωριζόµενο πλαίσιο, κλάσεως 
ακρίβειας 1,5, συστήµατος µετρήσεως στρεφοµένου σιδήρου και περιοχής µετρήσεως κατά DIN43701. 


Τα αµπερόµετρα θα συνδεθούν µέσω κατάλληλων µετασχηµατιστές έντασης µε ονοµαστικό ρεύµα στο δευ-
τερέυον 5  Α , ξηρού τύπου. Ο λόγος µετασχηµατισµού (x/5A) και η περιοχή ενδείξεων σύµφωνα µε την πε-
ρίπτωση. 


2.1.11 Βολτόµετρα 


Τα βολτόµετρα θα είναι αναλογικά µε πλάκα ενδείξεων σε πλαίσιο µε διαφανές κάλυµµα ονοµαστικών δια-
στάσεων 96Χ96mm. Θα είναι σύµφωνα µε τους κανονισµούς VDE0110 και VDE0410, κατάλληλα για κατα-
κόρυφη τοποθέτηση τάσης 220/380VAC , συχνότητας 30-65  Hz , µε χωριζόµενο πλαίσιο, κλάσεως ακρί-
βειας 1,5 περιοχής ένδειξης 0-500V , συστήµατος µετρήσεως στρεφοµένου σιδήρου και περιοχής µετρήσε-
ως κατά DIN43701. 


Τα βολτόµετρα θα είναι εφοδιασµένα και µε µεταγωγικό διακόπτης 7 θέσεων. 


 


2.2 . ΓΕΙΩΣΕΙΣ  


Οι νέοι ηλεκτρικοί πίνακες θα πρέπει να γειωθούν µε την βοήθεια ηλεκτροδίου γείωσης. Κάθε ιστός και µε-
ταλλικό αντικείµενο από το οποίο διέρχονται ηλεκτροφόρα καλώδια θα πρέπει να γειωθεί µε τη βοήθεια α-
γωγού ακολουθίας και όπου απαιτείται µετά από µετρήσεις, από ηλεκτρόδια γείωσης. 


Η γείωση, οι εσωτερικώς συρµατώσεις, οι ακροδέκτες και η πρόβλεψη για προστασία από ηλεκτροπληξία 
θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 60598 – 1. 


 


3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 


3.1 Ιστοί φωτισµού 


 


3.1.1 Σιδηροιστοί 


Θα χρησιµοποιηθούν µικρού και µέσου ύψους. Οι µεταξύ τους αποστάσεις θα είναι κανονικές και σε καµιά 
περίπτωση δεν θα είναι µικρότερες από τις ελάχιστες συνιστώµενες. 


 


Οι στύλοι θα στερεωθούν πάνω σε ειδικές βάσεις από οπλισµένο σκυρόδεµα µε ενσωµατωµένο φρεάτιο 
επίσκεψης.  


 


Προβλέπεται η εγκατάσταση δύο τύπων ιστών ανάλογα µε τον τύπο του φωτιστικού σώµατος που θα τοπο-
θετηθεί: 


• Ιστός µικρού ύψους τύπου Α (Η=5m) 


• Ιστός µέσου ύψους τύπος Β  (H=9m)  


 







 


 


Οι σιδηροϊστοί θα είναι σύµφωνοι µε όσα αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-1-2-3-4-5-6-7-8 και πρέ-
πει να παράγονται από βιοµηχανία που κατέχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας, σύµφωνα µε το 
πρότυπο ISO 9000 (ή ΕΝ 29000) σχετικά µε την οργάνωση λειτουργίας της επιχείρησης, το γαλβάνισµα και 
τη βαφή τους και θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό δοκιµών σύµφωνα µε το ΕΝ 40-8 από 
διεθνώς αναγνωρισµένο ή κρατικό εργαστήριο και σήµανση CE.  


 


Θα χρησιµοποιηθούν σιδηροϊστοί µικρού ύψους συνεχώς µεταβαλλόµενης διατοµής (TAPER) µε σχήµα 
διατοµής κουλουροκωνικό µονοκόµµατου ελάσµατος. Το ελάχιστο πάχος ελάσµατος σε κάθε περίπτωση 
θα είναι ίσο προς 4mm ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις του στατικού ή/και δυναµικού υπολογισµού του ι-
στού.  


 


Η τυχόν διαµήκης ραφή θα πρέπει να είναι ευθύγραµµη, αφανής, στεγανή, µε συνεχή ηλεκτροσυγκόλληση 
(όχι επαγωγική συγκόλληση) σε λοξοτµηµένα ελάσµατα σύµφωνα µε τους κανονισµούς, απαγορευµένης 
της χρήσης τµηµάτων µε ελικοειδή ραφή. Το ύψος των σιδηροϊστών φαίνεται  στα σχέδια της µελέτης 


 


Η διαµόρφωση του ανώτατου άκρου των ιστών [διάµετρος και µήκος αυτού ανάλογα προς τον τύπο των 
χρησιµοποιουµένων φωτιστικών (επικαθήµενα φωτιστικά, φωτιστικά βραχίονα)] θα πρέπει να είναι σύµφω-
να µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2. 


 


Ο ιστός σε κατάλληλη απόσταση από τη βάση του θα έχει µεταλλική θύρα επαρκών διαστάσεων για την 
είσοδο, εγκατάσταση και σύνδεση του ακροκιβωτίου του ιστού. Οι διαστάσεις της θύρας θα επιλέγονται από 
τον πίνακα διαστάσεων µεταλλικών θυρών της ΕΝ 40-2 παράγραφος 4. Οι ελάχιστες διστάσεις της θύρας 
θα είναι ύψους 300mm και αντίστοιχου πλάτους 85mm κατά τα λοιπά δε σύµφωνα µε τον πίνακα της πα-
ραγράφου 4 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2. 


 


Η ελάχιστη απόσταση του κάτω άκρου της θύρας από τη βάση του ιστού θα είναι 60cm. Για την αποκατά-
σταση της αντοχής του ιστού στην περιοχή της θύρας θα κατασκευάζεται εσωτερική ενίσχυση µε έλασµα 
κατάλληλου πάχους ηλεκτροσυγκολληµένο σε κάθε άκρο του προς το αντίστοιχο τµήµα του συνδεόµενου 
στύλου, εκτός εάν αποδεικνύεται από τους υπολογισµούς, ότι η αντοχή του ιστού στο τµήµα αυτού, όπου 
υπάρχει θυρίδα, ευρίσκεται µέσα στα επιτρεπόµενα όρια. Στην περίπτωση χρησιµοποίησης ελάσµατος ενί-
σχυσης, το άκρο του ελάσµατος θα εισέρχεται κατ’ ελάχιστον 0,20m στον ιστό κανονικής διατοµής, εκατέ-
ρωθεν των άκρων της θυρίδας. 


 


Η θύρα θα κλείνει µε κατάλληλο πορτάκι από έλασµα ίδιου πάχους και σχήµατος µε τον υπόλοιπο ιστό, το 
οποίο στην κλειστή του θέση δεν θα εξέχει του ελάσµατος του σιδηροϊστού. Η στερέωσή του επι του ιστού 
θα γίνεται µε ορειχάλκινους κοχλίες που δεν θα εξέχουν του ελάσµατος και η κατασκευή του θα εξασφαλίζει 
στιβαρή και σταθερή στερέωση επι του ιστού. 


 


Στην εξωτερική και στην εσωτερική επιφάνειά τους οι σιδηροϊστοί θα προστατευθούν µε θερµό βαθύ γαλ-
βάνισµα. 


 


Το ελάχιστο βάρος προστασίας σε θερµό βαθύ γαλβάνισµα της εξωτερικής επιφάνειας των σιδηροϊστών θα 
είναι ίσο προς 450 g/m


2
 (65 µm).  


 


Ο κορµός του ιστού θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα κατάλληλων διαστάσεων  και πάχους ελάσµατος 
καλά ηλεκτροσυγκολληµένος σ’ αυτή. Θα φέρει τέσσερα (4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης σχήµατος ορθο-
γωνίου τριγώνου. Η πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού 
γείωσης καθώς και τέσσερις (4) κυκλικές οπέςγια τη στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (µπουλόνια) 
κατάλληλης διαµέτρου. Γίνονται δεκτές και οπές σχήµατος “οβάλ” (κατά παρέκκλιση) των εµφανιζοµένων 
κυκλικών οπών του σχήµατος 8 της ΕΝ 40-2. Οι βάσεις των σιδηροϊστών θα είναι από οπλισµένο σκυρόδε-
µα, προκατασκευασµένες και θα έχουν ενσωµατωµένο το φρεάτιο για το τράβηγµα των καλωδίων. Οι λε-
πτοµέρειες κατασκευής και τοποθέτησης των βάσεων αυτών για τους ιστούς δίνονται στα Πρότυπα 
Kατασκευής 'Εργων (Π.Κ.Ε.). Εάν δεν υπάρχουν θα µελετώνται και θα σχεδιάζονται σύµφωνα µε το πρότυ-
πο ΕΛΟΤ ΕΝ 40 – 2 & 6.  


 







 


 


2.1.1.1 Ιστοί µικρού ύψους (Τύπου Α) 


Σιδηροϊστός ηλεκτροφωτισµού κυλινδρικής διατοµής από έλασµα πάχους 4 χιλ κωνικός προς τα άνω, γαλ-
βανισµένος εσωτερικά και εξωτερικά µετά το πέρας της κατασκευής εν θερµώ. Πριν το γαλβάνισµα οι ιστοί 
θα εκλεχθούν, θα καθαρισθούν και θα τροχισθούν τυχόν οξείες ακµές.  


 


Ο κορµός του ιστού θα είναι κατασκευασµένος από χαλυβδοέλασµα θερµής εξελάσεως, µε µία µόνο κατά 
µήκος ραφή, η οποία θα πρέπει να είναι ευθύγραµµη, αφανής, στεγανή µε στεγανή συγκόλληση (όχι επα-
γωγική συγκόλληση) σε λοξοτοµηµένα ελάσµατα σύµφωνα µε τους κανονισµούς, απαγορευµένης της χρή-
σης τµηµάτων µε ελικοειδή ραφή. ∆ε επιτρέπεται καµία εγκάρσια ραφή. Η διάµετρος της βάσης του ιστού θα 
είναι 110 mm και η διάµετρος της κορυφής 60 mm, δηλαδή η κωνικότητα του ιστού είναι περίπου 3,5 χιλ/1 µ 
µήκους. 


 


H πλάκα έδρασης θα έχει διαστάσεις 310x310 χιλ. και πάχος 10 χιλ. καθώς επίσης θα πρέπει να φέρει ανά-
λογη κεντρική οπή. 


 


Ο ιστός εδράζεται σε βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα όπου στερεώνεται µε 4 αγκύρια τα οποία είναι πα-
κτωµένα στο σκυρόδεµα. 


 


Τα τέσσερα αγκύρια πρέπει να είναι συνδεδεµένα µεταξύ τους µε ηλεκτροσυγκολληµένες πάνω τους σιδη-
ρογωνιές σε σχήµα τετραγώνου στη βάση τους και χιαστί προ του σπειρώµατος τους για να αποφευχθεί η 
µετακίνηση τους, κατά την ενσωµάτωση τους µέσα στην βάση από σκυρόδεµα.  Τα αγκύρια στο εκτεθειµένο 
τµήµα καθώς και σε τµήµα 100 mm (που βυθίζεται µέσα στο σκυρόδεµα), όπως και τα περικόχλια (δύο ανά 
κοχλία αγκύρωσης) είναι προστατευµένα µε θερµό γαλβάνισµα. 


 


Ο ιστός θα διαθέτει ειδικό κάλυµµα από αλουµίνιο ή χάλυβα κωνοειδούς µορφής (σύµφωνα µε το επισυνα-
πτόµενο σχέδιο) που θα καλύπτει πλάκα έδρασης και αγκύρια και θα αποτελείται από δύο συναρµολογού-
µενα επί τόπου τεµάχια. Το ειδικό αυτό τεµάχιο θα είναι βαµµένο όπως και ο ιστός. 


 


Οι ιστοί έχουν τα κατωτέρω τεχνικά στοιχεία : 


∆ιάµετρο       =   110 mm 


Συνολικό ύψος       =   5 m 


Bάση έδρασης πάχους         =    10 mm 


Απόσταση αγκυρίων βάσης     =   200 mm 


Στην κορυφή θα διαθέτει ειδικό εξάρτηµα µείωσης της διαµέτρου ώστε να µπορεί να τοποθετηθεί το φωτι-
στικό κορυφής. 


 


Η θυρίδα επίσκεψης είναι διαστάσεων 200 Χ 100 χιλ. βρίσκεται σε ύψος 0,80 µ. από τη βάση του ιστού και 
ασφαλίζεται. Η θυρίδα θα κλείνει µε κατάλληλο καπάκι από έλασµα ιδίου πάχους και σχήµατος µε τον υπό-
λοιπο ιστό, το οποίο στην κλειστή θέση δεν θα εξέχει του ελάσµατος του ιστού. Η στερέωση επί του ιστού θα 
γίνεται µε κατάλληλο ανοξείδωτου κοχλία και δεν εξέχει του ελάσµατος του ιστού. 


Ο ιστός θα είναι τυποποιηµένης βιοµηχανικής κατασκευής, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 40,1-9. Το εργο-
στάσιο παραγωγής θα κατέχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σχετικά µε την οργάνωση της λειτουρ-
γίας του, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2000 τόσο γι στην κατασκευή του µεταλλικού µέρους του ιστού 
όσο και για το γαλβάνισµά του. Ο ιστός θα διαθέτει σήµανση CE. 


Όλα τα µέρη του ιστού θα είναι γειωµένα. 


Λεπτοµέρειες για την κατασκευή του φαίνονται στο συνηµµένο σχέδιο. 


 


Βαφή σιδηροϊστού 


Ο ιστός και ο βραχίονας θα βαφούν µε ηλεκτροστατική βαφή. Συγκεκριµένα σε πρώτο στάδιο θα γίνει η 
χρήση εποξειδικού PRIMER, ενώ η τελική στρώση θα γίνει από πολυουρεθανικό σµάλτο κατά αριθµό RAL 
που θα καθορισθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία. Τα πάχη του PRIMER και της τελικής στρώσης θα 
πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζουν εγγύηση στην ποιότητα της βαφής τουλάχιστον δέκα (10) ετών. 


 







 


 


3.1.1.2 ΙΣΤΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ∆ΥΟ ∆ΙΑΤΟΜΩΝ ΥΨΟΥΣ 9 ΜΕΤΡΩΝ 


Σιδηροϊστός ηλεκτροφωτισµού δύο διατοµών από έλασµα πάχους 4 χιλ κ, γαλβανισµένος εσωτερικά και 
εξωτερικά µετά το πέρας της κατασκευής εν θερµώ. Πριν το γαλβάνισµα οι ιστοί θα εκλεχθούν, θα καθαρι-
σθούν και θα τροχισθούν τυχόν οξείες ακµές. Το υλικό κατασκευής του ιστού θα είναι Fe360B ή ανώτερης 
ποιότητας.  


Ο κορµός του ιστού θα είναι κατασκευασµένος από χαλυβδοέλασµα θερµής εξελάσεως, χωρίς κατά µήκος 
ραφή. 


Επισηµαίνεται ότι η συγκόλληση θα πρέπει να είναι αφανής και οι ιστοί πριν τη βαφή τους θα πρέπει να ε-
λεγθούν. Αν αυτό δεν είναι δυνατό να συµβεί (π.χ. λόγω εισαγωγής του προϊόντος από του οίκο του εξωτε-
ρικού), θα πρέπει να εγκατασταθεί δείγµα του ιστού για έγκριση. ∆ε επιτρέπεται καµία εγκάρσια ραφή. Η 
διάµετρος του πρώτου τµήµατος του ιστού θα είναι περίπου 190 mm και η δεύτερη 120 mm. 


H πλάκα έδρασης θα έχει διαστάσεις και πάχος  σύµφωνα µε όσο προκύπτουν από την σχετική στατική 
µελέτη που θα καταθέσει ο Ανάδοχος, όπως  καθώς επίσης θα πρέπει να φέρει ανάλογη κεντρική οπή. Ο 
ιστός θα συγκολληθεί στην πλάκα έδρασης εσωτερικά και εξωτερικά της πλάκας έδρασης. Επίσης, θα δια-
θέτει πτερύγια στήριξης κάθετα στις τέσσερις πλευρές της πλάκας έδρασης. 


Ο ιστός εδράζεται σε βάση από οπλισµένο σκυρόδεµα όπου στερεώνεται µε 4 αγκύρια τα οποία είναι πα-
κτωµένα στο σκυρόδεµα. 


Τα τέσσερα αγκύρια πρέπει να είναι συνδεδεµένα µεταξύ τους µε ηλεκτροσυγκολληµένες πάνω τους σιδη-
ρογωνιές σε σχήµα τετραγώνου στη βάση τους και χιαστί προ του σπειρώµατος τους για να αποφευχθεί η 
µετακίνηση τους, κατά την ενσωµάτωση τους µέσα στην βάση από σκυρόδεµα.  Τα αγκύρια στο εκτεθειµένο 
τµήµα καθώς και σε τµήµα 100 mm (που βυθίζεται µέσα στο σκυρόδεµα), όπως και τα περικόχλια (δύο ανά 
κοχλία αγκύρωσης) είναι προστατευµένα µε θερµό γαλαβάνισµα. 


Η θυρίδα επίσκεψης θα βρίσκεται σε ύψος περίπου 0,80 µ. από τη βάση του ιστού και ασφαλίζεται. Η θυρί-
δα θα κλείνει µε κατάλληλο καπάκι από έλασµα ιδίου πάχους και σχήµατος µε τον υπόλοιπο ιστό, το οποίο 
στην κλειστή θέση δεν θα εξέχει του ελάσµατος του ιστού. Η στερέωση του στον ιστού θα γίνεται µε κατάλ-
ληλο µέσω ανοξείδωτου κοχλία και δεν εξέχει του ελάσµατος του ιστού. 


Το εργοστάσιο παραγωγής θα κατέχει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας σχετικά µε την οργάνωση της 
λειτουργίας του, σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2000 τόσο για την κατασκευή του µεταλλικού µέρους 
του ιστού όσο και για το γαλβάνισµά του.  


Ο ιστός θα διαθέτει σήµανση CE και πιστοποίηση σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ40. 


Όλα τα µέρη του ιστού θα είναι γειωµένα. 


Λεπτοµέρειες για την κατασκευή του φαίνονται στο συνηµµένο σχέδιο.  


 


Βαφή σιδηροϊστού 


Ο ιστός θα βαφεί µε ηλεκτροστατική βαφή. Συγκεκριµένα σε πρώτο στάδιο θα γίνει η χρήση εποξειδικού 
PRIMER, ενώ η τελική στρώση θα γίνει από πολυουρεθανικό σµάλτο κατά αριθµό RAL που θα καθορισθεί 
από την επιβλέπουσα υπηρεσία. Τα πάχη του PRIMER και της τελικής στρώσης θα πρέπει να είναι τέτοια 
που να εξασφαλίζουν εγγύηση στην ποιότητα της βαφής τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Στην εγγύηση θα 
πρέπει να φαίνονται αναλυτικά οι προδιαγραφές που τελικά επιλέχθηκαν από τον κατασκευαστή. 


 


3.2 Φωτιστικά σώµατα εξωτερικού φωτισµού 


Τα φωτιστικά σώµατα θα είναι κατάλληλα για εξωτερικό φωτισµό, αρίστης ποιότητας και µορφής, πιστοποι-
ηµένα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των κανονισµών ΕΝΕC, EN, ELOT, CIE, VDE, ή ισοδύναµους µε σήµα 
πιστότητας EC, προϊόντα επώνυµων κατασκευαστών, µε στοιχεία του τύπου και του βαθµού προστασίας 
τους. 


Όλα τα φωτιστικά σώµατα θα εγκριθούν από την επίβλεψη, αφού προσκοµισθούν δείγµατα και τεχνικά 
στοιχεία, πριν παραγγελθούν. 


Σε περίπτωση που τα φωτιστικά αυτά δεν κριθούν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, η υπηρεσία δύναται να 
υποδείξει συγκεκριµένους τύπους φωτιστικών σωµάτων, ιστών και βραχιόνων στήριξης και ο ανάδοχος υ-
ποχρεούται να τους εγκαταστήσει. 


Τα φωτιστικά σώµατα θα είναι πλήρη µε τις βάσεις τους, τα καλύµµατα, τα πάσης φύσης εξαρτήµατα στε-
ρέωσης και αφής των λαµπτήρων (λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές, BALLAST), τους κατάλληλους λα-
µπτήρες και τις διατάξεις στερέωσης ή ανάρτησης τους. 


 







 


 


Όλα τα εξαρτήµατα στερέωσης και αφής των λαµπτήρων καθώς και οι λαµπτήρες θα είναι άριστης ποιότη-
τας και θα είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 


 


3.3 Λοιπά Φωτιστικά σώµατα εξωτερικών χώρων 


3.3.1        Γενικές απαιτήσεις 


3.3.1.1     Μεταλλικά µέρη 


Το κράµα του αλουµινίου από το οποίο θα κατασκευασθούν τα διάφορα τµήµατα των φωτιστικών σωµάτων 
πρέπει να έχει µικρή περιεκτικότητα σε χαλκό (κάτω από 0,05%) για να εξασφαλίζεται η υψηλή αντοχή αυ-
τού σε διαβρώσεις. 


Όλα τα υπόλοιπα µεταλλικά τµήµατα και εξαρτήµατα των φωτιστικών σωµάτων θα είναι βαµµένα µε δύο 
στρώσεις υποστρώµατος υψηλής πρόσφυσης και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος που θα ψηθεί σε υψηλή 
θερµοκρασία (βαφή φούρνου). Ειδικά δε για τα µεταλλικά µέρη που συµµετέχουν έµµεσα ή άµεσα στην α-
νάκλαση του φωτός των λαµπτήρων η βαφή θα πρέπει να είναι λευκού χρώµατος, στιλπνή και να µην αλ-
λοιώνεται (κιτρινίζει) ούτε από την θερµότητα των λαµπτήρων ούτε από τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου ή 
του ίδιου του φωτιστικού. 


 


3.3.1.2     Καλύµµατα 


Τα γυάλινα καλύµµατα των φωτιστικών σωµάτων θα είναι µονοκόµµατα (χωρίς ραφές) και κατασκευασµένα 
από διαφανές γυαλί µε διαπερατότητα πάνω από 90%. 


Τα πλαστικά καλύµµατα των φωτιστικών σωµάτων θα είναι επίσης µονοκόµµατα και κατασκευασµένα από 
διαφανές ακρυλικό ή πολυκαρβονικό πλαστικό µε διαπερατότητα πάνω από 90%, χωρίς φυσαλίδες ή γραµ-
µές ή άλλα ελαττώµατα. Τα πλαστικά καλύµµατα δεν πρέπει να υφίστανται παραµορφώσεις ή αλλοιώσεις 
(κιτρίνισµα) ούτε από την θερµότητα ούτε από τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου ή του ίδιου του φωτιστικού. 


Η στερέωση των καλυµµάτων πάνω στο κέλυφος θα γίνεται µε την βοήθεια κατάλληλων µανδάλων µε ελα-
τήριο ασφαλείας. 


 


3.3.1.3     Προστασία – παρεµβύσµατα στεγανότητας  


Τα παρεµβύσµατα στεγανότητας θα είναι από NEOPRENE, αιθυλοπροπυλένιο ή πυριτιούχο πλαστικό αν-
θεκτικό στην θερµότητα και στις καιρικές επιδράσεις. 


Τα φωτιστικά σώµατα τύπου βραχίονα στην υποδοχή στερέωσης πάνω στον ιστό θα φέρουν ειδικό αφρώ-
δες πλαστικό στεγανοποιήσεως που θα επιτρέπει την διέλευση µόνο του τροφοδοτικού καλωδίου και θα 
αποκλείει την είσοδο σκόνης, εντόµων κλπ. µέσα στα φωτιστικά. 


Τα φωτιστικά σώµατα προστασίας IP 43 (DIN 40050) και πάνω θα φέρουν και κατάλληλους στυπιοθλίπτες 
για την στεγανοποίηση της εισόδου του τροφοδοτικού καλωδίου. 


 


3.3.1.4      Ηλεκτρικά όργανα – εσωτερικές καλωδιώσεις 


Τα όργανα αφής προβλέπονται γενικά µέσα στα φωτιστικά σώµατα σε ιδιαίτερο χώρο που πρέπει να είναι 
εύκολα επισκέψιµος και ειδικά µελετηµένος για την απαγωγή της εκλυόµενης θερµότητας. 


Οι λυχνιολαβές θα είναι βαρείας κατασκευής από πορσελάνη ή κατάλληλο αµιαντούχο υλικό. Οι λυχνιολα-
βές των λαµπτήρων που απαιτούν υψηλή τάση για το άναµµα τους θα πρέπει να έχουν ονοµαστική τάση 
ίση τουλάχιστον µε την τάση εναύσεως. 


Για την διανοµή του ρεύµατος µέσα στα φωτιστικά θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλος ακροδέκτης από πορ-
σελάνη ή βακελίτη. Οι εσωτερικές συρµατώσεις των φωτιστικών σωµάτων πρέπει να έχουν υψηλή θερµική 
και µηχανική αντοχή γι'αυτό προβλέπονται µε αµιαντούχο ή πυριτιούχο (SILICONE) µονωτικό µανδύα. Τα 
φωτιστικά σώµατα θα πρέπει επίσης να έχουν ακροδέκτη γειώσεως από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα. 


Όσα φωτιστικά σώµατα, τέλος προβλέπονται µε λαµπτήρες που απαιτούν υψηλή τάση εναύσεως θα πρέπει 
να φέρουν ειδική διάταξη αυτόµατης διακοπής της τροφοδοτήσεως αυτών µόλις ανοίξει οποιοδήποτε τµήµα 
τους (π.χ. κάλυµµα κλπ.). 


Τα φωτιστικά σώµατα θα είναι διπλής µονώσεως όσον αφορά τα όργανα αφής αυτών. 


 


3.3.1.5     Φωτιστικά σώµατα κορυφής (επικαθήµενα) 


Φωτιστικό σώµα κορυφής (επικαθήµενο) κατάλληλο για εξωτερικό φωτισµό δηµοσίων χώρων, σχήµατος 
αντεστραµµένου κώνου µέγιστης διάστασης 585mm, σώµα από χυτό αλουµίνιο που περιλαµβάνει τα όργα-
να έναυσης λυχνιολαβή και λαµπτήρα αλογονιδίων µετάλλων JM-E ισχύος 250W και φέρει κάλυµµα αντι-
βανδαλικής προστασίας από διάφανο άθραυστο και αυτοσβενόµενο πολυκαρβονικό υλικό (polycarbonate). 







 


 


Εσωτερικά του καλύµµατος υπάρχει αντιθαµβωτική διάταξη η οποία θα καλύπτει πλήρως τον λαµπτήρα για 
αποφυγή της θάµβωσης και την κατευθυνόµενη κατανοµή φωτισµού προς τα κάτω. Το φωτιστικό είναι βαµ-
µένο σε πρώτο στάδιο ηλεκτροστατικά µε εποξειδική βαφή, µετά από επεξεργασία φωσφάτωσης (ώστε να 
το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό στη διάβρωση και σε θαλάσσιο περιβάλλον) και σε δεύτερο στάδιο ακρυλική 
επικάλυψη χρώµατος µαύρου, φιλική προς το περιβάλλον και σταθεροποιηµένη στην υπεριώδη ακτινοβολία 
(UV). Το φωτιστικό θα είναι κλάσης ηλεκτρικής µόνωσης ΙI και βαθµού προστασίας IP65.  


Θα έχει αντοχή σε κρούση τουλάχιστον ΙΚ08. 


Τέλος το φωτιστικό θα φέρει ειδική υποδοχή για ιστό εξωτερικής διαµέτρου 60 mm. 


Θα διαθέτει µαχαιρωτό διακόπτη ώστε να διακόπτεται η παροχή ρεύµατος όσο το κάλυµµα του φωτιστικού 
θα παραµένει ανοιχτό. 


Το φωτιστικό θα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τους κανονισµούς ΕΝ60598 και ΕΝ60529 και θα φέρει 
πιστοποίηση ENEC καθώς επίσης και δήλωση συµµόρφωσης κατά CE.    


Ενδεικτικός τύπος φωτιστικού σώµατος DISANO 1596 VISTA, όπως είναι και αυτό που έχει ήδη τοποθετη-
θεί σε τµήµα της πλατείας στην Αλάνα της Τούµπας ή ισοδύναµος. 


Η εταιρία κατασκευής θα είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9001:2008 για την οργάνωση και την παραγωγή 
της. 


 


3.3.1.6 Ενδοδαπέδιο φωτιστικό ανάδειξης γλυπτού 


Φωτιστικό σώµα ενδοδαπέδιας τοποθέτησης από χυτό αλουµίνιο σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ ΑΒ-44100, 
απαλλαγµένο από προσµίξεις χαλκού για αντοχή στη διάβρωση. Το φωτιστικό θα είναι βαµµένο σε τρία 
στάδια : στο πρώτο στάδιο θα έχει υποστεί χηµική επεξεργασία για το καθαρισµό του αλουµινίου από ξένα 
στοιχεία, στ δεύτερο στάδιο θα γίνει προ-πολυµερισµός και θα γίνει εφαρµογή εποξειδικού βερνικιού για 
µέγιστη αντοχή στην οξείδωση και καλύτερη πρόσφυση της βαφής, ενώ στο τρίτο στάδιο θα γίνει πολυµερι-
σµός και βαφή µε πολυεστερική πούδρα ιδιαίτερα ανθεκτικής στην ακτινοβολία UV και στη διάβρωση σε 
παραθαλάσσιο περιβάλλον. 


Ο διαχυτής του φωτιστικού θα είναι από θερµοανθεκτικό γυαλί πάχους τουλάχιστον 12 mm. Ο ανταυγαστή-
ρας του φωτιστικού θα είναι από ανοδειωµένο αλουµίνιο καθαρότητας τουλάχιστον 99,98 %. 


Θα διαθέτει κορνίζα από αλουµίνιο πάχους τουλάχιστον 2 mm, η οποία θα συγκρατείται πάνω στο σώµα 
του φωτιστικού µε ανοξείδωτες βίδες ασφαλείας.  


Θα διαθέτει παρέµβυσµα σιλικόνης. 


Το φωτιστικό θα είναι walkover µε ανεκτό βάρος 1000 kgr. 


Το φωτιστικό θα συνοδεύεται από κυτίο εγκιβωτισµού από πολυπροπυλένιο το οποίο θα διαθέτει οπές για 
τη διέλευση του καλωδίου τροφοδοσίας. Το κυτίο θα είναι της ίδιας εταιρίας µε αυτή του φωτιστικού. 


Το φωτιστικό θα είναι προκαλωδιωµένο για την τροφοδοσία του ώστε να διασφαλιστεί ο βαθµός στεγανότη-
τας ενώ θα διαθέτει και στεγανό fast connector (ΙΡ68) ο οποίος θα χωρά στο κυτίο του φωτιστικού. 


Κλάση µόνωσης φωτιστικού Ι. 


Βαθµός προστασίας ΙΡ67. 


Επισηµαίνεται ότι για την αντικατάσταση του λαµπτήρα απαιτείται µόνο η αφαίρεση του εµπρόσθιου καλύµ-
µατος και όχι η εξαγωγή ολόκληρου του φωτιστικού. 


Το φωτιστικό θα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τους κανονισµούς ΕΝ60598 και ΕΝ60529 και θα φέρει 
πιστοποίηση ENEC καθώς επίσης και δήλωση συµµόρφωσης κατά CE.    


Η εταιρία κατασκευής θα είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9001:2008 για την οργάνωση και την παραγωγή 
της. 


 


3.3.1.7    Φωτιστικό σώµα τύπου spot 


Φωτιστικό σώµα spot εξωτερικής τοποθέτησης, από χυτό αλουµίνιο σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ ΑΒ-
44100, απαλλαγµένο από προσµίξεις χαλκού για αντοχή στη διάβρωση. 


Το φωτιστικό θα είναι βαµµένο σε τρία στάδια : στο πρώτο στάδιο θα έχει υποστεί χηµική επεξεργασία για 
το καθαρισµό του αλουµινίου από ξένα στοιχεία, στ δεύτερο στάδιο θα γίνει προ-πολυµερισµός και θα γίνει 
εφαρµογή εποξειδικού βερνικιού για µέγιστη αντοχή στην οξείδωση και καλύτερη πρόσφυση της βαφής, ενώ 
στο τρίτο στάδιο θα γίνει πολυµερισµός και βαφή µε πολυεστερική πούδρα ιδιαίτερα ανθεκτικής στην ακτι-
νοβολία UV και στη διάβρωση σε παραθαλάσσιο περιβάλλον. 


Ο διαχυτής του φωτιστικού θα είναι από θερµοανθεκτικό γυαλί πάχους τουλάχιστον 8 mm. Ο ανταυγαστή-
ρας του φωτιστικού θα είναι από ανοδειωµένο αλουµίνιο καθαρότητας τουλάχιστον 99,98 %. 







 


 


Θα διαθέτει παρέµβυσµα σιλικόνης. Θα διαθέτει ενσωµατωµένο γωνιόµετρο για ακριβή στόχευση µε δυνα-
τότητα περιστροφής τουλάχιστον 340


ο
. Το εµπρόσθιο τµήµα του φωτιστικού, στο οποίο βρίσκεται το γυάλινο 


κάλυµµα, θα είναι ανοιγόµενο για την αντικατάσταση του λαµπτήρα. Το τµήµα αυτό θα συγκρατείται µε τέσ-
σερις ανοξείδωτες βίδες ασφαλείας. 


Το φωτιστικό θα φέρει στυπιοθλίπτες για την είσοδο και έξοδο του καλωδίου τροφοδοσίας. 


Το φωτιστικό θα τοποθετηθεί επί ιστού µε ειδική φλάντζα η οποία θα είναι της ιδίας εταιρίας παραγωγής µε 
το φωτιστικό και σε αυτή θα µπορούν να τοποθετηθούν δύο φωτιστικά. 


Αντοχή σε κρούση ΙΚ10. 


Κλάση µόνωσης Ι. 


Βαθµός προστασίας ΙΡ66. 


Θα επιδέχεται λαµπτήρα HTI-CRI 250 W µεταλλικών αλογονιδίων, µε κάλυκα G12 µε τα αντίστοιχα ηλεκτρι-
κά όργανα έναυσης. 


Το φωτιστικό θα είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τους κανονισµούς ΕΝ60598 και ΕΝ60529 και θα φέρει 
πιστοποίηση ENEC καθώς επίσης και δήλωση συµµόρφωσης κατά CE.    


Η εταιρία κατασκευής θα είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9001:2008 για την οργάνωση και την παραγωγή 
της. 


 


3.3.1.8        ∆ίκτυα διανοµής φωτισµού 


Η τροφοδότηση των φωτιστικών σωµάτων θα γίνεται από τα δίκτυα ΧΤ µέσω εξωτερικών πινάκων διανοµής 
φωτισµού (Pillars). 


 


Τα κυκλώµατα τροφοδοτήσεως κάθε φωτιστικού σώµατος από τους πίνακες θα γίνουν µε υπόγεια µε κα-
λώδια τύπου ΝΥΥ διατοµής 4-6 mm2. Τα καλώδια θα τοποθετηθούν µέσα στο έδαφος σε βάθος περίπου 
0,70 m σε χαντάκια και θα οδεύουν µέσα σε σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους διαµέτρου 2 1/2" ή σε πλαστι-
κούς σωλήνες Φ 90 mm πολυαιθυλενίου.  Σε κάθε σωλήνα θα τοποθετείται ένα µόνο καλώδιο οδικού φωτι-
σµού. 


Στις διαβάσεις των δρόµων οι σωλήνες θα εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεµα και θα τοποθετείται πάντοτε ένας 
επιπλέον σωλήνας για µελλοντική χρήση. 


Φρεάτια για το τράβηγµα των καλωδίων θα κατασκευαστούν στις προβλεπόµενες θέσεις, στις βάσεις στηρί-
ξεως κάθε στύλου οδικού καθώς και στις διαβάσεις των δρόµων εκατέρωθεν. 


Οι συνδέσεις των τροφοδοτικών καλωδίων θα γίνονται αποκλειστικά στα ακροκιβώτια των ιστών δηλαδή το 
καλώδιο θα µπαίνει σε κάθε ιστό, θα συνδέεται στο ακροκιβώτιο και θα ξαναβγαίνει για  την τροφοδότηση 
του επόµενου ιστού. 


Από το ακροκιβώτιο (κοφρέ) κάθε στύλου ή επίτοιχου φωτιστικού θα ξεκινάει καλώδιο ΝΥΜ 3x2,5 ή 3x1,5 
mm2 για την τροφοδότηση κάθε φωτιστικού σώµατος.  Σε κάθε ακροκιβώτιο θα υπάρχουν οι ασφάλειες 
προστασίας των καλωδίων προς τα φωτιστικά σώµατα, οι ακροδέκτες συνδέσεως των εισερχοµένων και 
εξερχόµενων καλωδίων, γειώσεις κλπ. 


 


3.4           ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ  


Τα ακροκιβώτια που θα εγκατασταθούν θα είναι κατασκευασµένα από κατάλληλο ανθεκτικό πλαστικό και 
θα φέρει στο κάτω µέρος τουλάχιστον δύο τρύπες για καλώδιο µέχρι ΝΥΥ 4Χ10 τ.χ. στο πάνω δε µέρος θα 
φέρει τρύπες για διέλευση καλωδίων µέχρι ΝΥΜ 4Χ2,5 τ.χ. και µεταλλικούς στυπιοθλίπτες. Μέσα στο ακρο-
κιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες προκειµένου να εξασφαλισθεί σταθερή επαφή των αγωγών. Επίσης, 
θα υπάρχουν οι απαιτούµενοι µικροαυτόµατοι των 10Α καθώς και κοχλίες ορειχάλκινοι οι οποίοι θα κο-
χλιούνται σε σπείρωµα που θα υπάρχει στο σώµα του ακροκιβωτίου. Οι κοχλίες αυτοί θα φέρουν παξιµάδια, 
ροδέλες κλπ για την πρόσδεση του χαλκού γείωσης και του αγωγού γείωσης του φωτιστικού σώµατος. Το 
ακροκιβώτιο θα έχει βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 44. 


Το όλο κιβώτιο θα στηρίζεται σε κατάλληλη βάση πάνω στον ιστό µε τη βοήθεια δύο κοχλιών και θα κλείνει 
µε πώµα το οποίο θα στηρίζεται στο σώµα του κιβωτίου µε τη βοήθεια δύο κοχλιών.  


Οι διαστάσεις του ακροκιβωτίου θα είναι κατάλληλες ώστε να παρέχεται χώρος για εγκατάσταση δύο αυτό-
µατων ασφαλειών των 10Α. Ενδεικτικό σχέδιο του ακροκιβωτίου φαίνεται στο επισυναπτόµενο σχέδιο. 


 







 


 


4.            ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 


Προβλέπεται η εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας στο κολυµβητήριο. Ο Ανάδοχος για την ολοκλή-
ρωση του συστήµατος θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις θεµελειακών γειώσε-
ων και να εγκαταστήσει όλα τα απαραίτητα υλικά λ, µικροϋλικά, περιλαίµια.   


Για τη σύλληψη τυχών κεραυνών, εγκαθίστανται επί ιστού, κεφαλές αλεξικεραύνου εκποµπής πρώιµου οχε-
τού, µη ραδιενεργού τύπου Pulsar.  


Για την κάλυψη του κολυµβητηρίου και του περιβάλλοντος αυτού χώρου προβλέπεται η εγκατάσταση κεφα-
λής αλεξικεραύνου εκποµπής πρώιµου οχετού τύπου Pulsar 45, µε οπτική ένδειξη για την ένταση του κε-
ραυνικού πλήγµατος που έχει δεχθεί το αλεξικέραυνο ( η κεφαλή θα παρέχει προστασία τουλάχιστον 89 µ 
για στάθµη προστασίας ΙΙΙ και υψοµετρική διαφορά 5µ) επί ιστού τοποθετηµένου στο έδαφος, ύψους 14 
µέτρων.  Θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα υλικά του συστήµατος γείωσης, αγωγό καθόδου και όλα 
τα µικροϋλικά (µαγνητική κάρτα, πινακίδα γείωσης κλπ) που απαιτούνται καθώς επίσης και τετραπολικό 
απαγωγό κρουστικών υπερτάσεων τύπου Τ1+Τ2. Όλο το σύστηµα θα πρέπει να κατασκευαστεί σύµφωνα 
µε το πρότυπο NF C 17 102, ενώ τα υλικά και τα εξαρτήµατα από τα οποία της καθόδου και της γείωσης  
θα πρέπει είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 50104-1,  ΕΝ 50164-2 και ΕΝ 62305. Στην τιµή περιλαµβάνε-
ται η πλήρης εγκατάσταση του συστήµατος µε όλα υλικά και µικροϋλικά που χρειάζονται για την πλήρη, 
ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης. Επισηµαίνεται ότι η ακτίνα προστασίας του αλεξικε-
ραύνου θα πρέπει να είναι αυτή που απαιτείται για τον χώρο και να υπάρχει Πιστοποιητικό από καθ’  ύλη 
αρµόδιο φορέα (ΕΛΟΤ, LCIE, BSI, TUV, CESI, KEMA) από το περιεχόµενο του οποίου θα προκύπτει η δη-
λούµενη ακτίνα προστασίας του αλεξικεραύνου ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις. Γνωµατεύσεις, ερευνητικές 
εργασίες ή τεχνικές προδιαγραφές δεν µπορούν να θεωρηθούν ως τεκµήριο καταλληλότητας του προϊόντων 
όπως δηλώνεται από τον ΕΛΟΤ.  


Για τον διασκορπισµό του κεραυνού ρεύµατος στο έδαφος θα κατασκευαστεί σύστηµα γείωσης µε τιµή αντί-
στασης µικρότερη των 10 Ω. Σε περίπτωση που η ειδική αντίσταση του εδάφους είναι µεγάλη και δεν επι-
τυγχάνεται η επιθυµητή αντίσταση από το προβλεπόµενο µήκος γειωτή η γείωση θα κατασκευαστεί σύµφω-
να µε τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ENV 61024-1, σύµφωνα µε το οποίο το µήκος του γειωτή 
εξαρτάται από την ειδική αντίσταση του εδάφους. 


Όλα τα υλικά και τα εξαρτήµατα για τη γείωση θα είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 50164-1 και ΕΝ 50164-
2. Η γείωση θα πραγµατοποιηθεί µε έξι ραβδοειδή ηλεκτρόδια, τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6321415, διαστάσεων 
Φ15x1500 mm, κατσκευασµένα από χαλύβδινο πυρήνα επιχαλκωµένο ηλεκτρολυτικά, µε πάχος επιχάλκω-
σης τουλάχιστον 250 µm. 


Για την κάλυψη αντίστοιχα του κολυµβητηρίου και του περιβάλλοντος αυτού χώρου προβλέπεται η εγκατά-
σταση κεφαλής κεφαλής αλεξικεραύνου εκποµπής πρώιµου οχετού τύπου Pulsar 45 ( η κεφαλή θα παρέχει 
προστασία τουλάχιστον 89 µ για στάθµη προστασίας ΙΙΙ και υψοµετρική διαφορά 5µ) επί ιστού τοποθετηµέ-
νου στο έδαφος, ύψους 14 µέτρων.  


Ο ιστός θα είναι χαλύβδινος, σωληνωτός, τηλεσκοπικός, εν θερµώ επιψευδαργυρωµένος, φλαντζωτού τύ-
που και κατακλινόµενος και θα τοποθετηθεί Ο ιστός θα τοποθετηθεί στο έδαφος µε την κατασκευή βάσης 
από σκυρόδεµα διαστάσεων 2,50x1,00x1,50 m. Εντός του σκυροδέµατος της βάσης του ιστού και σε βάθος 
περίπου 20 εκατοστών από την τελική της επιφάνεια, θα τοποθετηθεί πλαίσιο σχήµατος τετραγώνου από 
σιδηρό οπλισµό Φ16 m, στο κέντρο του οποίου θα τοποθετηθεί η βάση του ιστού. Κάθε τεµάχιο του οπλι-
σµού θα έχει µήκος περίπου 1 µέτρο, ενώ η σύνδεση κάθε ζεύγους αυτών, προς σχηµατισµό του τετραγώ-
νου πλαισίου, θα γίνει στα 80 cm.   


Η γείωση θα κατασκευαστεί µε το σύστηµα γείωσης τύπου «Ε» µε ενδεικτικούς τύπους εξαρτηµάτων τους 
ΕΛΕΜΚΟ 6301001 και 6301002. Η σύνδεση του γειωτή «Ε» µε τον χάλκινα αγωγό καθόδου το50 mm2, θα 
γίνει µε χάλκινο σφικτήρα ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6225200. Όλα τα υλικά και τα εξαρτήµατα για τη γεί-
ωση θα είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 50164-1, ΕΝ 50164-2 και ΕΝ 62305.  


Θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα υλικά του συστήµατος γείωσης, αγωγό καθόδου και όλα τα µικροϋ-
λικά (µαγνητική κάρτα, πινακίδα γείωσης κλπ) που απαιτούνται καθώς επίσης και τετραπολικό απαγωγό 
κρουστικών υπερτάσεων τύπου Τ1+Τ2. Όλο το σύστηµα θα πρέπει να κατασκευαστεί σύµφωνα µε το πρό-
τυπο NF C 17 102, ενώ τα υλικά και τα εξαρτήµατα από τα οποία της καθόδου και της γείωσης  θα πρέπει 
είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 50104-1 και ΕΝ 50164-2. Στην τιµή περιλαµβάνεται η πλήρης εγκατά-
σταση του συστήµατος µε όλα υλικά και µικροϋλικά που χρειάζονται για την πλήρη, ασφαλή και απρόσκο-
πτη λειτουργία της εγκατάστασης. Επισηµαίνεται ότι η ακτίνα προστασίας του αλεξικεραύνου θα πρέπει να 
είναι αυτή που απαιτείται για τον χώρο και να υπάρχει Πιστοποιητικό από καθ’  ύλη αρµόδιο φορέα (ΕΛΟΤ, 
LCIE, BSI, TUV, CESI, KEMA) από το περιεχόµενο του οποίου θα προκύπτει η δηλούµενη ακτίνα προστα-
σίας του αλεξικεραύνου ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις. Γνωµατεύσεις, ερευνητικές εργασίες ή τεχνικές 
προδιαγραφές δεν µπορούν να θεωρηθούν ως τεκµήριο καταλληλότητας του προϊόντων όπως δηλώνεται 
από τον ΕΛΟΤ. 


 







 


 


Επικίνδυνες διαφορές δυναµικού δηµιουργούνται γύρω από κάθε ψηλό στήριγµα ή πυλώνα φωτισµού όταν 
πληγεί από κεραυνό. Το κοινό πρέπει να προστατευθεί λαµβάνοντας επιπρόσθετα µέτρα για την µείωση 
των βηµατικών τάσεων . 


Οι αγωγοί ισοδυναµικής προστασίας είναι χαλύβδινοι θερµά επιψευδαργυρωµένοι, Φ 8 mm/50 mm², κατά 
DIN 48801. 


Όλη η εγκατάσταση θα είναι σύµφωνη µε την κείµενη νοµοθεσία και θα γίνει σε πλήρη συνεννόηση και µετά 
από σχετική έγκριση της επίβλεψης. 


 


 


Οι συντάξαντες 
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ΕΡΓΟ: 
 


∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος 
χώρου Κολυµβητηρίου Τούµπας  
 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 


∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 


 


  


ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  


  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.020.000,00 Ευρώ 


 


 


ΠΠ ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΛΛ ΗΗ ΨΨ ΗΗ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ ΣΣ   ∆∆ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΝΝ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ   


 
1. Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου 


«∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κολυµβητηρίου Τούµπας», προϋπολογισµού µελέτης 


εννιακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ ( 1.020.000,00 € )  µε ΦΠΑ (23%). 


 


Η προϋπολογιζόµενη συνολική δαπάνη του έργου αναλύεται ως εξής: 


 


Α. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 321.525,00 € 
Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 101.295,45 € 
Γ.  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
     ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  


185.311,19 € 


ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 608.131,64 € 
ΓΕ+ΟΕ 18% 109.463,70 € 


ΣΥΝΟΛΟ 717.595,34 € 


ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 107.639,30 € 


ΣΥΝΟΛΟ 825.234,64 € 


ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 4.033,66 € 


ΣΥΝΟΛΟ 829.268,30 € 


ΦΠΑ (23%) 190.731,70 € 


ΣΥΝΟΛΟ 1.020.000,00 € 


 
  2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού από τα 


γραφεία …………………………………………………………….., οδός Αγγελάκη 13, (Πληροφορίες 


………………………τηλ:2310/……………….), µέχρι τις ………………… ……………………………(Αφού 


οι δηµοπρασίες διενεργούνται πλέον ηµέρα Τρίτη, η προηγούµενη Πέµπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούµενη εργάσιµη), 


διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριµένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε ενοποιηµένη 


διακήρυξη τύπου Β. 


 


3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την …………, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9:30 – 10:00πµ (ώρα λήξης) 


στο γραφείο 15Ε της Οικονοµικής Επιτροπής του Κεντρικού Καταστήµατος, Βασ. Γεωργίου 1Α, από 


την αρµόδια Επιτροπή δηµοπρασιών. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την 


προαναφερθείσα ηµεροµηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη της 


η Προϊσταµένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε fax πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη 


νέα ηµεροµηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού. Η οικονοµική προσφορά των 


διαγωνιζοµένων θα υποβληθεί κατά το σύστηµα µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 


του Ν. 3669/08.  


 


 


 







Σελ 2 


  


4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 


1) Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   


α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην : 


       I.   1
η
, 2


η
 ανεξαρτήτως έδρας και 3


η
 τάξη εντός Νοµού και σε 2


ο
 Νοµό για έργα 


κατηγορίας Οικοδοµικά  


       II.   Α2 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας Πρασίνου και  


       III. Α2 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ. 


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 σε 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. 


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) 
(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.  


              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.  


4) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στις τάξεις 1
ηκαι 2


η 


ανεξαρτήτως έδρας και 3
η
 τάξη εντός Νοµού και σε 2


ο
 Νοµό για έργα κατηγορίας 


ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ του Μ.Ε.Ε.Π. µε εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στις τάξεις Α1 


σε αναβάθµιση, Α2 και 1η τάξη ανεξαρτήτως έδρας καθώς και 2η τάξη εντός Νοµού 


και σε 2
ο
 Νοµό για κατηγορία έργων ΠΡΑΣΙΝΟΥ και Α2,1


η
 και 2


η
 τάξη ανεξαρτήτως 


έδρας καθώς και 3η τάξη εντός Νοµού και σε 2ο Νοµό για κατηγορία έργων Η/Μ, µε τις 


προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (αναβάθµιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας) 


      5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους δέκα έξι 
χιλιάδων πεντακοσίων τεσσάρων ευρώ και εβδοµήντα λεπτά (16.504,70 ΕΥΡΩ) και χρόνου 


ισχύος τουλάχιστον τριακοσίων (300) ηµερολογιακών ηµερών µετά την ηµέρα διεξαγωγής του 


διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννιά (9) µήνες. 


6. Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από ΣΑΤΑ  ∆ήµου Θεσσαλονίκης. Υπόκειται στις κρατήσεις που 


προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 


του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137 Α/24-8-93). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 


7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταµένη Αρχή που είναι ο ∆ήµος 


Θεσσαλονίκης µε το αρµόδιο όργανό του, την Οικονοµική Επιτροπή. 


 


 
 


 Ο ∆ήµαρχος 
 
 
 


  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ 
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 ΕΡΓΟ :   ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κολυµβητηρίου Τούµπας 


 


Αρ. Μελέτης : A 22/2012 


 


 
ΣΧΕ∆ΙΟ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ [ΣΑΥ] 


 


 


Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 


Το παρών Σχέδιο Υγείας και Ασφάλειας συντάχτηκε λαµβάνοντας υπόψιν τα παρακάτω διατάγµατα 
και κανονισµούς: 


• Π.∆. 105/95  Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφαλείας και υγείας στην εργασία   


• Π.∆. 16/96  Ελάχιστες προδιαγραφές  ασφαλείας και υγείας στους χώρους ασφαλείας 


• Π.∆. 778/80  Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση Οικοδοµικών Έργων 


• Π.∆. 17/96  Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την 
εργασία 


• Π.∆. 397/94  Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας κατά την χειρονακτική διακίνηση 
φορτίων. 


• Π.∆. 31/90  Περί επίβλεψης της λειτουργίας , χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης 
Τεχνικών Έργων 


• Π.∆. 396/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την χρήση από τους 
εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας 


• Π.∆. 305/96 Ελάχιστες προδιαγραφές  ασφαλείας και υγείας  που πρέπει να εφαρµόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια 


• Π.∆. 1073/81 Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµικών και 
πάσης φύσεως έργα πολιτικού µηχανικού 


 
 
1. ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ & ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ 


    ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κολυµβητηρίου περιοχής Τούµπας Θες/νίκης.  
 
2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 


    Το έργο αφορά την διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κολυµβητηρίου, την ολοκλήρωση της 
ράµπας της πεζογέφυρας, τον φωτισµό των υπαίθριων χώρων προς την οδό Λαµπράκη και την 
δηµιουργία χώρου πρασίνου. 
    Στόχος του έργου είναι να ολοκληρωθεί η πρόσβαση στο ανοικτό Κολυµβητήριο µε διαµόρφωση 
διαδρόµων, κατασκευή παιδικής χαράς, εγκαταστάσεις πρασίνου και ηλεκτροµηχανολογικές 
εγκαταστάσεις στους υπαίθριους χώρους.  


 
3.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 


      Κύριος του έργου είναι ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης και  ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία  η ∆ιεύθυνση 
Κατασκευών Αρχιτεκτονικών Έργων. 


 
4.  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 


Στη φάση  της  οργάνωσης του έργου, στο ρόλο του συντονιστή ασφάλειας και υγείας είναι ο 
∆ιευθυντής του έργου που µαζί µε τον µηχανικό ασφαλείας οργανώνουν και συντονίζουν το θέµα 
υγιεινής και ασφάλειας. Με το ξεκίνηµα των εργασιών θα πρέπει να κοινοποιηθεί ο ορισµός του 
συντονιστή ασφαλείας στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 
 
5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 


Το έργο κατασκευάζεται στις εξής φάσεις: 
5.1. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 


1. Χωµατουργικά – Καθαιρέσεις  
2. Σκυροδέµατα – Ξυλότυποι – Οπλισµοί 
3. Μεταλλουργικά 
4. Επιστρώσεις – Επενδύσεις 
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5. Εξοπλισµός 
5.2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 


    Στην εκτέλεση εργασιών της οµάδας πρασίνου περιλαµβάνονται φυτεύσεις και αρδεύσεις. 
5.3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  


Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις περιλαµβάνουν: 
1. Την ηλεκτρική εγκατάσταση ισχυρών ρευµάτων των υπαίθριων χώρων 
2. Την ηλεκτρική εγκατάσταση κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης 
3. Την εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας των εγκαταστάσεων 


 


6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 


Η διοίκηση του εργοταξίου θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει υπευθύνους µε ποικίλες εξουσίες και 
καθήκοντα, προς αποφυγή οποιουδήποτε εργατικού ατυχήµατος. 


Ο µηχανικός ασφαλείας του έργου ευθύνεται για την επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών 
σύµφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας και τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας. 


 
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ  ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 


Το οργανόγραµµα του τµήµατος Ασφάλειας και Υγιεινής του Εργοταξίου ορίζει θέσεις και 
αρµοδιότητες όπως φαίνεται παρακάτω: 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ο Μηχανικός Ασφαλείας ενηµερώνει µέσω του ∆ιευθυντή Εργοταξίου, τον ∆ιευθυντή Έργου 
όσον αφορά την ασφάλεια και τα µέτρα Ασφαλείας που θα ληφθούν. 


Αν αυτά τα µέτρα απαιτούν αλλαγές, τότε ο ∆ιευθυντής Έργου θα πρέπει να ενηµερωθεί και να 
εγκρίνει την αλλαγή και τα µέτρα. Εντούτοις, η ύστατη ευθύνη καταλογίζεται στον ∆ιευθυντή Έργου. 
 
7. ΣΤΟΧΟΙ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 


Ο αντικειµενικός σκοπός του Αναδόχου είναι να ολοκληρώσει το έργο χωρίς ατυχήµατα ή 
επιπτώσεις στην υγεία κανενός, και να αποτρέψει οποιοδήποτε  συµβάν το οποίο θα µπορούσε να 
προκαλέσει άµεση ή έµµεση ζηµιά σε οποιοδήποτε ακίνητο, καθυστέρηση ή απρόβλεπτη διακοπή σε 
οποιοδήποτε διαδικασία, υπηρεσία ή λειτουργία. 


Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναµένει παρόµοια αντιµετώπιση από τους υπεργολάβους. Επίσης 
θα διασφαλίσει ότι θα γίνουν προβλέψεις για να επισηµανθούν οι πιθανοί κίνδυνοι, οι οποίοι µπορούν 
να εµφανιστούν κατά την διάρκεια των εργασιών και συγχρόνως λαµβάνονται µέτρα για την απαλοιφή 
ή την ελαχιστοποίηση αυτών σε ένα αποδεκτό επίπεδο. 


Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καθιερώσει µαθήµατα εκπαίδευσης για όλο το προσωπικό ως προς 
τις απαιτούµενες ρυθµίσεις ασφαλείας και τις µεθόδους αποφυγής ατυχηµάτων. Το προσωπικό που 
θα προσληφθεί πρέπει να έχει εκπαιδευτεί πριν αναλάβει τα καθήκοντά του ώστε να αποφευχθούν 
οποιεσδήποτε ενέργειες που ίσως θέσουν σε κίνδυνο τους ίδιους ή τρίτους.  


Κάθε εργαζόµενος πριν γίνει δεκτός στο εργοτάξιο, πρέπει να παρακολουθήσει ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα, που θα δοθεί από τον Υπεύθυνο Ασφάλειας, κατά τη διάρκεια του οποίου 
γνωστοποιούνται οι βασικές απαιτήσεις ασφαλείας. Συγχρόνως, υπάρχει διαθέσιµο το παρόν 
έγγραφο µε τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο. 


Όταν πρόκειται να εκτελεστεί  µία συγκεκριµένη εργασία µε ειδικές απαιτήσεις, ο ∆ιευθυντής 
Έργου συγκαλεί σύσκεψη στην οποία συµµετέχει όλο το κύριο προσωπικό, ώστε να ενηµερωθεί 
σχετικά µε τα προβλήµατα περί ασφάλειας. 


ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 


ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 


ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 


ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 


ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 


ΙΑΤΡΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Ο Μηχανικός Ασφαλείας θα εκτελεί περιοδικούς ελέγχους ώστε να εξασφαλίζει τη συµµόρφωση 
µε τις ρυθµίσεις περί ασφαλείας. Αν ο Μηχανικός Ασφαλείας παρατηρήσει οποιαδήποτε µη 
συµµόρφωση, θα συγκληθεί σύσκεψη µε την παρουσία όλων των µελών που εµπλέκονται. Το 
αντικείµενο της σύσκεψης θα είναι η εξέταση της µη συµµόρφωσης και η απόφαση για τη διορθωτική 
ενέργεια που πρέπει να πραγµατοποιηθεί. Ακολούθως, αν ο Μηχανικός Ασφαλείας βρίσκει ότι στη 
διάρκεια της Επιθεώρησης οι διορθωτικές ενέργειες δεν έχουν πραγµατοποιηθεί, πρέπει να το 
αναφέρει άµεσα στη ∆ιοίκηση. 


Σε µηνιαία βάση θα καθορίζονται συσκέψεις ασφαλείας σύµφωνα µε το Π.∆.17/96 άρθρο ΙΙ, 
στις οποίες συµµετέχουν όλοι οι εργαζόµενοι κατά τοµείς, και ενυπόγραφα θα κάνουν όποιες 
παρατηρήσεις σε θέµατα ασφαλείας έχουν. Με την έναρξη των εργασιών ο µηχανικός ασφαλείας µε 
την σύµφωνη γνώµη του Εργοταξιάρχη θα καθορίσουν τα θέµατα των συσκέψεων αυτών. 
 
8. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 


   Όταν διαπιστώνεται µια µη συµµόρφωση ως προς την ασφάλεια, ο Μηχανικός Ασφαλείας 
περιγράφει τη διαπιστωµένη κατάσταση και δίνει τις απαιτούµενες εντολές σχετικά µε τις διορθωτικές 
ενέργειες που πρέπει να εκτελεσθούν. 


 Ο παραλήπτης της προαναφερόµενης εντολής πρέπει να υλοποιήσει εντός του καθορισµένου 
χρόνου τις υποδεικνυόµενες διορθωτικές ενέργειες. Ακολούθως ο Μηχανικός Ασφαλείας ή ένας από 
τους συναδέλφους του θα επιθεωρήσει και θα επιβεβαιώσει ότι έχει γίνει η διορθωτική ενέργεια. 


Τυχόν µη συµµόρφωση του υπεύθυνου έχει σαν αποτέλεσµα την άµεση σύνταξη αναφοράς µη-
συµµόρφωσης  από τον Μηχανικό Ασφαλείας και θα ακολουθείται η προαναφερόµενη σχετική 
διαδικασία. 


Κάθε ατύχηµα, πρέπει να αναφερθεί αµέσως στον Μηχανικό Ασφαλείας. Η κοινοποίηση πρέπει 
να γίνει την ίδια µέρα που συνέβη το ατύχηµα, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. 


Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, ο Μηχανικός Ασφαλείας  πρέπει να είναι ενήµερος σχετικά µε 
τη συνολική εργασία που έχει εκτελεστεί και το συνολικό αριθµό των ατυχηµάτων που συνέβησαν και 
τις ώρες εργασίας που χάθηκαν. 


Θα συντάξει δηλαδή µία στατιστική ετήσια αναφορά σχετικά µε τα ατυχήµατα που συνέβησαν 
στη διάρκεια του έργου. Η ∆ιοίκηση και οι υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση του έργου θα λαµβάνουν 
ένα αντίγραφο της προαναφερόµενης αναφοράς, ώστε να βελτιώνεται η  µεθοδολογία εργασίας 
πρόληψης ατυχηµάτων. 


 Όλα τα έγγραφα σχετικά µε θέµατα ασφαλείας αρχειοθετούνται, όλα τα ατυχήµατα εξετάζονται 
και αναλύονται και η αναφορά υποβάλλεται στη ∆ιοίκηση για περαιτέρω µελέτη και λήψη αποφάσεων. 


 


9. ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 


Η προσπέλαση στο εργοτάξιο  γίνεται από  το υφιστάµενο οδικό δίκτυο µέσω εργοταξιακών 
οδών. Στη συµβολή των ανωτέρων οδών θα αναρτηθούν πινακίδες προειδοποιητικές «ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ! ΕΙΣΟ∆ΟΣ – ΕΞΟ∆ΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ».  
 
Β. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Κατά την φάση της εκσκαφής ορυγµάτων απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών. Επίσης, οι κίνδυνοι 
που ενδέχεται να παρουσιαστούν είναι οι εξής: 
� Ο κίνδυνος πτώσης υλικών από ύψος. 
� Ο κίνδυνος αστοχίας των στοιχείων υποστήριξης. 
� Ο κίνδυνος πτώσης εξαιτίας µη προσπελάσιµου χώρου. 
� Ο κίνδυνος πτώσης στο κενό. 
� Ο κίνδυνος ζηµίας γειτονικών κτηρίων. 
� Ο κίνδυνος εµπλοκής µε µηχάνηµα. 


 


Κατά τη διάρκεια της αποκοµιδής των υλικών οι κίνδυνοι που ενδέχονται να παρουσιαστούν είναι οι 
εξής: 
�  Ο κίνδυνος εµπλοκής εργαζόµενου µε µηχανήµατα. 
�  Ο κίνδυνος εισπνοής σκόνης. 
�  Ο κίνδυνος εισπνοής τοξικών αερίων. 
�  Ο κίνδυνος ατυχήµατος από πτώση υλικών. 
�  Ο κίνδυνος εµπλοκής µηχανηµάτων µεταξύ τους. 
�  Ο κίνδυνος ανατροπής µηχανήµατος 
�  Ο κίνδυνος πυρκαγιάς. 
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Κατά τη φάση της τοποθέτησης σιδηρού οπλισµού οι κίνδυνοι που ενδέχονται να παρουσιαστούν 
είναι οι εξής: 
� Ο κίνδυνος εµπλοκής µε µηχάνηµα. 
� Ο κίνδυνος πτώσης υλικών από ύψος. 
� Ο κίνδυνος από ηλεκτροπληξίας µε την χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης. 
� Ο κίνδυνος πτώσης εργαζοµένων από ύψος. 
� Ο κίνδυνος άστοχης τοποθέτησης υλικών επί της σκαλωσιάς. 
� Ο κίνδυνος άστοχης ολίσθησης της σκαλωσιάς. 
� Ο κίνδυνος υπερφόρτωσης της σκαλωσιάς. 
� Ο κίνδυνος τραυµατισµού από αφύλακτες αναµονές του οπλισµού. 
 
Κατά τη φάση της σκυροδέτησης οι κίνδυνοι που ενδέχονται να παρουσιαστούν είναι οι εξής: 
� Ο κίνδυνος εµπλοκής µε κινούµενο µέρος µηχανήµατος. 
� Ο κίνδυνος πτώσης υλικών από ύψος. 
� Ο κίνδυνος πτώσης εργαζοµένων από ύψος. 
� Ο κίνδυνος τραυµατισµού από αφύλακτες αναµονές του οπλισµού. 
� Ο κίνδυνος απώλειας ακοής. 
� Ο κίνδυνος επαφής τσιµέντου µε τα µάτια. 
� Ο κίνδυνος αστοχίας των στοιχείων υποστήριξης. 
� Ο κίνδυνος πτώσης εξαιτίας µη προσπελάσιµου χώρου. 
� Ο κίνδυνος από αποκόλληση τσιµέντου από ύψος. 
 


Κατά την φάση των Η/Μ εργασιών οι κίνδυνοι που ενδέχονται να παρουσιαστούν είναι οι εξής: 
� Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 
� Ο κίνδυνος πτώσης υλικών από ύψος. 
� Ο κίνδυνος αστοχίας των στοιχείων υποστήριξης. 
� Ο κίνδυνος πτώσης εξαιτίας µη προσπελάσιµου χώρου. 
� Ο κίνδυνος πτώσης στο κενό. 
Οι  εργασίες του παρασκευαστηρίου σκυροδέµατος εµπεριέχουν τους εξής κινδύνους: 
� Ο κίνδυνος εµπλοκής εργαζόµενου µε κινούµενα µέρη µηχανήµατος.  
� Ο κίνδυνος πτώσης εξαιτίας µη προσπελάσιµου χώρου. 
� Ο κίνδυνος εµπλοκής µηχανηµάτων µεταξύ τους. 
� Ο κίνδυνος ανατροπής µηχανήµατος. 
� Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 
� Ο κίνδυνος πυρκαγιάς. 
 
Τα ασφαλτοµίγµατα θα προµηθεύονται από τα εµπορικά παρασκευαστήρια της περιοχής. 
 
Κατά τις εργασίες οδοποιίας – ασφαλτικών οι κίνδυνοι που ενδέχονται να παρουσιαστούν είναι οι 
εξής: 
� Ο κίνδυνος εµπλοκής µε κινούµενο µέρος µηχανήµατος.  
� Ο κίνδυνος πτώσης εξαιτίας µη προσπελάσιµου χώρου. 
� Ο κίνδυνος εµπλοκής µηχανηµάτων µεταξύ τους. 
� Ο κίνδυνος εισπνοής επικίνδυνων αερίων. 
� Ο κίνδυνος ανατροπής µηχανήµατος. 
 


Κατά τις εργασίες ασφαλτοκοπής οι κίνδυνοι που ενδέχονται να παρουσιαστούν είναι οι εξής: 
� Ο κίνδυνος εµπλοκής µε κινούµενα µέρη του εξοπλισµού. 
� Ο κίνδυνος κοπής απ΄τον µηχανισµό κοπής. 
� Ο κίνδυνος πτώσης εξαιτίας µη προσπελάσιµου χώρου. 
� Ο κίνδυνος εισπνοής σκόνης. 
 
 
Γ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 


Κάθε εργαζόµενος έχει υποχρέωση να γνωρίζει: 


• Πού βρίσκονται και πως χρησιµοποιούνται οι συσκευές πυρόσβεσης του τοµέα του. 


• Που βρίσκεται, τι περιέχει και για κάθε περίπτωση το κιβώτιο (φαρµακείο) πρώτων βοηθειών του 
τµήµατός του. 
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2.  ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 


Απαγορεύεται η κυκλοφορία στα µέτωπα εργασίας χωρίς κράνος, άρβυλα (παπούτσια 
ασφαλείας) και φόρµα. 


Απαγορεύεται το κάπνισµα στα µέτωπα εργασίας και τις αποθήκες του εργοταξίου. 
Απαγορεύεται στο προσωπικό να αγγίξει οποιαδήποτε συσκευή ή µηχάνηµα, εάν δεν του έχει 


ανατεθεί οποιαδήποτε αρµοδιότητα από τον προϊστάµενό του. 
Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων, τα οποία βρίσκονται σε κακή κατάσταση. 
Απαγορεύεται η εκκίνηση οποιασδήποτε συσκευής ή µηχανήµατος εάν δεν έχει τοποθετηθεί 


όλος ο προστατευτικός εξοπλισµός (ασφαλείας) και εάν δεν έχει αποµακρυνθεί όλο το αναρµόδιο 
προσωπικό. 


Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση πεπιεσµένου αέρα χωρίς ακροφύσιο για καθαρισµούς 
εδάφους, πάγκου εργασίας κ.λ.π.  


Απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών, εργαλείων κ.λ.π. σε δρόµους διαφυγής γιατί πρέπει να 
διατηρούνται καθαροί και ελεύθεροι για την αποφυγή ατυχηµάτων. 


Απαγορεύεται η παραµονή προσωπικού κάτω από αιωρούµενα φορτία. 
Απαγορεύεται η επίσκεψη ατόµων στα µέτωπα εργασίας εάν δεν προηγηθεί συνεννόηση µε 


τον αρµόδιο προϊστάµενο ή εργοδηγό παραγωγής. 
Απαγορεύεται σ’ οποιοδήποτε άτοµο να περνάει στο εσωτερικό µέρος των προστατευτικών 


διατάξεων και περιφράξεων των µηχανηµάτων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. 
Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άτοµο να θέσει σε κίνηση µια µηχανή πριν βεβαιωθεί ότι 


κανένα άλλο άτοµο δεν κάνει επισκευή, καθαρισµό ή λίπανση, ρύθµιση στη µηχανή ή εργάζεται κοντά 
σ’ αυτή και σε επικίνδυνη απόσταση. 


    Κατά την ανέγερση κτιρίων ή κατασκευών, θα παρέχονται ασφαλείς χώροι εργασίας οι οποίοι 
µπορεί να είναι δάπεδα (τα οποία θα προστατεύονται µε κιγκλιδώµατα), καταστρώµατα ή ξυλότυποι. 


    Όλα τα εξωτερικά συνεργεία και οι εργολάβοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας. 
Κατά τη διάρκεια επικίνδυνων εργασιών το προσωπικό αυτό προειδοποιείται για κάθε ενδεχόµενο 
κίνδυνο και να έχει πάρει όλες τις απαιτούµενες συστάσεις και οδηγίες ασφαλείας από τους 
αρµόδιους του εργοταξίου που είναι επιφορτισµένοι µε την επίβλεψη.  


Εάν οποιοδήποτε εξωτερικό συνεργείο ή εργολάβος κατά τη διάρκεια των εργασιών του µέσα 
στον εργοταξιακό χώρο παραβαίνει τους κανονισµούς ασφαλείας του εργοταξίου και τις σχετικές 
διατάξεις ασφαλείας της Ελληνικής Νοµοθεσίας, θα γίνεται παρέµβαση αµέσως από τον αρµόδιο 
επιβλέποντα του εργοταξίου µε σκοπό τη συµµόρφωση του συνεργείου ή του εργολάβου µε τις 
ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας.    
 
 
3. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) 


   Για την ασφάλεια όλων των εργαζοµένων σύµφωνα µε το Π.∆. 396/94 επιβάλλεται η πιστή 
εφαρµογή των παρακάτω οδηγιών: 


α) Να φοράτε πάντα παπούτσια ασφαλείας ή µπότες, φόρµα και κράνος, όταν κυκλοφορείτε 
στους δρόµους και στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου. 


β) Να φοράτε πάντα όλα τα απαιτούµενα είδη ατοµικής προστασίας κατά την εκτέλεση µιας 
συγκεκριµένης εργασίας. 


γ) ∆ιατηρείτε καθαρά και σε καλή κατάσταση τα ατοµικά σας µέσα προστασίας, φροντίζετε να 
τα αλλάζετε όταν παρουσιάζουν φθορά και να τα αποθηκεύετε σε κατάλληλο µέρος (ιµατιοθήκες) για 
να µην καταστρέφονται. 


Για την προστασία των εργαζοµένων γενικά, ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα 
είδη ατοµικής προστασίας σε ικανοποιητικά αποθέµατα που βρίσκονται στην κεντρική Αποθήκη. 
1. Γυαλιά ασφαλείας 


 Για την αποφυγή ατυχηµάτων στα µάτια, επιβάλλεται οι εργαζόµενοι να φορούν γυαλιά 
ασφαλείας. Οι  διάφοροι τύποι γυαλιών είναι οι εξής: 


α) Γυαλιά ειδικά για εργασίες κοπής µε συσκευή οξυγόνο-ασετιλίνης. 
β) Γυαλιά ή µάσκα µε ειδικό γυαλί για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης.  
2. Γάντια    


Στη διάθεση του προσωπικού βρίσκονται γάντια  διαφόρων τύπων: 
α) ∆ερµάτινα γάντια των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική σε εργασίες χειρισµού κοφτερών 


και µυτερών αντικειµένων για να προστατεύονται τα δάκτυλα και τα χέρια από κοψίµατα, τρυπήµατα 
και τραυµατισµούς γενικά. 


β) Λαστιχένια γάντια ηλεκτρολόγων (τύπου ∆ΕΗ) των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική  για 
ηλεκτροτεχνίτες που είναι υποχρεωµένοι να εργάζονται σε κυκλώµατα υπό τάση. 
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3. Παπούτσια ασφαλείας 


α) Τα άρβυλα είναι υποχρεωτικά για όλους τους εργαζοµένους που διακινούνται στους δρόµους 
και τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου. 


β) Οι µπότες είναι υποχρεωτικές σε χώρους µε νερά, λάσπες και ουσίες και γενικά οπουδήποτε 
η χρήση άρβυλου θα έκανε προβληµατική και ανασφαλή την εργασία του προσωπικού. 
4. Στολή εργασίας 


 Είναι υποχρεωτική για όλο το προσωπικό, το οποίο ανάλογα µε το είδος και την 
επικινδυνότητα της εργασίας που εκτελεί, φορά τον κατάλληλο τύπο φόρµας. 


 Οι τύποι αυτοί είναι οι εξής: 
α) Κοινές φόρµες εργασίας διµερείς. 
β) Αδιάβροχες έναντι βροχής κτλ. 


5. Κράνη 


 Απαγορεύεται η εργασία ή η κυκλοφορία µέσα στο εργοτάξιο χωρίς κράνος ασφαλείας.  
Για την προστασία από υψηλούς θορύβους, οι εργαζόµενοι θα χρησιµοποιούν ωτασπίδες. 


 
4. Α∆ΕΙΕΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 


Απαγορεύεται σε αναρµόδια πρόσωπα να εισέρχονται στο εργοτάξιο.  
Απαγορεύεται αυστηρά η εισαγωγή και χρήση στο εργοτάξιο οινοπνευµατωδών ποτών, όπως 


επίσης και η είσοδος ατόµων µεθυσµένων. 
Όταν στο φυλάκιο παρουσιάζεται ένας επισκέπτης, ο φύλακας της βάρδιας έχει καθήκον να 


τηλεφωνήσει στο πρόσωπο που θα δεχθεί την επίσκεψη για να έχει την επιβεβαίωση. 
Το προσωπικό του Αναδόχου, του Κυρίου του Έργου και της Επίβλεψης που περιµένει 


επίσκεψη τρίτων, έχει την υποχρέωση να ειδοποιεί το φυλάκιο από πριν, ώστε µε αυτόν τον τρόπο να 
κερδίζεται χρόνος από τους ελέγχους και τους νεκρούς χρόνους. Ο φύλακας έχει την υποχρέωση να 
σηµειώσει στο βιβλίο επισκεπτών την ώρα της εξόδου και την υπογραφή.  


Ο Ανάδοχος θα διατηρήσει αποτελεσµατικό το φυλάκιο συµπεριλαµβανοµένου του 
προσωπικού και των εγκαταστάσεων και θα εφοδιάσει το φυλάκιο µε βιβλίο επισκεπτών και 10 κράνη, 
τουλάχιστον, αν απαιτείται. 
 
5. ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 


Προειδοποιητικά σήµατα είναι υποχρεωτικά και ο Ανάδοχος µεριµνά ώστε τέτοια κατάλληλα 
σήµατα να ανεγείρονται σε ολόκληρο το χώρο εργασίας σύµφωνα µε το Π.∆. 105/95. 


Στην είσοδο του δρόµου προσπέλασης θα αναρτηθούν πινακίδες  προειδοποίησης ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΕΙΣΟ∆ΟΣ –ΕΞΟ∆ΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ.  


Σε απόσταση 150 m από τον δρόµο προσπέλασης και περιοριστικές πινακίδες ταχύτητας. 
Στο χώρο του εργοταξίου θα αναρτηθεί πινακίδα µεγίστου ορίου ταχύτητας 20 Km. 
Στο εργοτάξιο θα αναρτηθεί πινακίδα υποχρεωτικής χρήσης άρβυλων βαρέου τύπου, 


απαγόρευση καπνίσµατος και υποχρεωτική προστασία των µατιών για τους ηλεκροσυγκολλητές. 
Επίσης, θα αναρτηθεί πινακίδα υποχρεωτικής χρήσης κράνους ασφαλείας, πινακίδα µεγίστου ορίου 
ταχύτητας 20 Km, υποχρεωτική προστασία αυτιών και µατιών όπου απαιτείται, πινακίδα ένδειξης 
πρώτων βοηθειών και χρήσης τηλεφώνου και πινακίδα προειδοποίησης ανατίναξης. Τέλος στη 
κατασκευή θα χρησιµοποιούνται στα µέτωπα εργασιών κατά περίπτωση ελαστικοί κώνοι, φανοί µε 
αναλαµπές, φωσφορούχα  γιλέκα και ταινίες ασφαλείας.   
 
6. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
Α. Πρόληψη Πυρκαϊάς 


• Απαγορεύεται στους εργαζοµένους το κάπνισµα και το άναµµα φωτιάς ή η εκτέλεση εργασίας 
που προκαλεί υπερθέρµανση ή σπινθήρα µέσα σε περιοχές του εργοταξίου στις οποίες 
υπάρχουν σχετικές οδηγίες και γενικά σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. 


• Απαγορεύεται η χρήση γυµνής φλόγας ή οποιαδήποτε εργασία που προκαλεί σπινθήρα, 
φλόγα ή θερµότητα, χωρίς την άδεια του υπεύθυνου εργοδηγού.  


• Οι χώροι εργασίας θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί (αποµακρύνοντας αµέσως όλα τα 
σκουπίδια και τα εύφλεκτα υλικά όπως λάδια, στουπιά, χαρτιά, υφάσµατα, ξύλα κλπ).  


• Πρέπει να υπάρχει πάντοτε έξοδος ελεύθερη και χωρίς εµπόδια, για άµεση αποµάκρυνση, σε 
περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή κάποιου από πυρκαϊά. 


 
Β. Καταπολέµηση φωτιάς. 
Γενικά  


• Το υλικό καταπολέµησης φωτιάς µπορεί να χρησιµοποιηθεί ανά πάσα στιγµή.  Πρέπει λοιπόν 
να παραµένει πάντοτε ελεύθερο και να είναι προσιτό. 
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• Το υλικό αυτό προορίζεται αυστηρά για χρήση µόνο σε περίπτωση πυρκαϊάς. Απαγορεύεται 
«αυστηρά» η χρησιµοποίηση όλων των διατεθειµένων µέσων αντιµετώπισης πυρκαϊάς για 
άλλους σκοπούς εκτός εκείνων για τους οποίους προορίζονται. 


∆ιατεθειµένα µέσα κατάσβεσης πυρκαγιάς. 


• Πυροσβεστήρες CO2 για στερεά, υγρά, αέρια καύσιµα και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 


• Πυροσβεστήρες σκόνης για στερεά, υγρά και αέρια καύσιµα κατά κανόνα. 


• Άµµος για  κατάσβεση στερεών ή  υγρών καυσίµων. 


• Σκαπάνες και φτυάρια. 
 
Αντιµετώπιση πυρκαγιάς 


• Πρέπει να είναι γνωστά τα πυροσβεστικά µέσα που υπάρχουν στο χώρο εργασίας, που 
βρίσκονται, για ποιες πυρκαγιές είναι κατάλληλα και πως χρησιµοποιούνται. 


• Απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται πυροσβεστήρες νερού και γενικά νερό σε ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις υπό τάση και υγρά καύσιµα. 


• ∆ιατηρούµε τον χώρο καθαρό από χαρτιά και εύφλεκτα υλικά και περιοδικά κάνουµε 
αποψίλωση του χώρου του εργοταξίου.   


• Το νερό να χρησιµοποιείται για: 
α) κατάσβεση φωτιάς σε στερεά 
β) Για ελαφρά στερεά υλικά όπως χαρτιά, χόρτα, στουπιά κλπ  να αποφεύγεται η χρήση 


πυροσβεστήρων σκόνης ή CO2. Η καλύτερη λύση είναι το νερό. 
 
Γ).  Οδηγίες επέµβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς.  


Εάν αντιληφθείτε φωτιά σε οποιοδήποτε σηµείο εντός και εκτός των εγκαταστάσεων του 
εργοταξίου θα πρέπει αµέσως να ειδοποιήσετε: 


• Το τµήµα που βρίσκεται πλησιέστερα στο σηµείο φωτιάς. Στη συνέχεια προσπαθήστε να 
σβήσετε ή να περιορίσετε όσο είναι δυνατόν τη φωτιά χρησιµοποιώντας όλα τα κατάλληλα για 
την περίπτωση µέσα πυροσβεστικά. 


• Το προσωπικό πυρασφάλειας και το φύλακα . 


• Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν απαντά το τηλέφωνο του φύλακα, καλέστε αµέσως την 
πυροσβεστική Υπηρεσία (199) . 


ΠΡΟΣΟΧΗ:  


Όλες οι ενέργειες επέµβασης πρέπει να κατευθύνονται από τον υπεύθυνο βάρδιας ή τον 


Εργοταξιάρχη. 


 


 
7. ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 


Ο επικεφαλής κάθε βάρδιας (επιστάτης και εργοδηγός) σε συνεργασία µε τον Γενικό Εργοδηγό, 
τον Τεχνολόγο-Μηχανολόγο Μηχανικό, τον Μηχανικό Ασφαλείας, πρέπει να λαµβάνουν τα κατάλληλα 
µέτρα για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω. 
 


Α) Εργατικό Ατύχηµα 
Σε κάθε εργατικό ατύχηµα αµέσως ειδοποιείται η οµάδα ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας 


προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Εάν ο τραυµατισµός είναι σοβαρής µορφής πρέπει να φροντίσει για  
την µεταφορά του τραυµατισµένου στο πλησιέστερο Εφηµερεύον Νοσοκοµείο. 


Κάθε τµήµα είναι υποχρεωµένο να έχει φαρµακείο εξοπλισµένο κατάλληλα µε όλα τα 
απαραίτητα φάρµακα και υλικά γενικά για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήµατος. 
Σε περίπτωση ελαφρού ατυχήµατος: 


- Μετά από κάθε ελαφρύ τραύµα ο ατυχηµατίας πρέπει να χρησιµοποιήσει βασικά µέτρα 
θεραπείας και κυρίως καθάρισµα καλό (αντισηπτικό) και ενδεχοµένως επίδεσµο. 


- Εάν η κατάσταση του τραύµατος απαιτεί την άµεση επιµέλεια νοσοκόµου, ο εργοδηγός 
βάρδιας θα ενεργήσει για την µεταφορά του ατυχηµατία στο πλησιέστερο νοσοκοµείο. 


Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήµατος : 
- Είναι απαραίτητο να δοθούν στον ατυχηµατία όλες οι στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες στον 


τόπο του ατυχήµατος προτού µεταφερθεί στο Νοσοκοµείο. 
 


Β) ∆ιαδικασία εκκένωσης του εργοταξίου   
Η διαδικασία φέρεται εις πέρας από κοινού σε συνεργασία µε την υπάρχουσα διαδικασία που 


ακολουθεί η υπηρεσία. 
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Αναφορά εκτάκτου ανάγκης στο Εργοτάξιο 


Οι άνθρωποι που θα εντοπίσουν πρώτοι την ανάγκη θα ενηµερώσουν τον Εργοταξιάρχη το 
ταχύτερο δυνατό (ονοµατεπώνυµο και θέση του συµβάντος) ή αν αυτός να απουσιάζει, τον 
αντικαταστάτη του. 


Όλοι οι εργαζόµενοι συγκεντρώνονται σε προκαθορισµένα σηµεία για περαιτέρω οδηγίες. Οι 
επιβλέποντες εκτιµούν πως οι εργάτες θα δουλεύουν κάτω από την επίβλεψή τους και ότι είναι σε 
ετοιµότητα για την εκκένωση εκτάκτου ανάγκης.  


Ο Ανάδοχος εξουσιοδοτεί προς αποφυγή οποιουδήποτε εργατικού ατυχήµατος: 
- τον συντονιστή σε θέµατα ασφαλείας, τον µηχανικό ασφαλείας, τον ιατρό εργασίας, από τους 


οποίους οργανώνεται µια Οµάδα Έκτακτης Ανάγκης µε επικεφαλής το µηχανικό ασφαλείας και µέλη 
άτοµα που θα είναι κατάλληλα οργανωµένα, ώστε επαρκής αριθµός µελών της οµάδας να είναι 
διαθέσιµος για δράση και βοήθεια οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των εργασιών. 


Η υπ’ όψη οµάδα θα εκπαιδευτεί από ειδικευµένο προσωπικό. Κάθε µέλος της οµάδας θα είναι 
ικανό να δώσει πρώτες βοήθειες, να λειτουργήσει τους εξοπλισµούς των αναπνευστικών συσκευών 
και τον εξοπλισµό πυρόσβεσης και να έχει δυνατότητα άµεσης προσπέλασης των µετώπων εργασίας. 


Ο µηχανικός ασφαλείας του έργου ευθύνεται για την επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών 
σύµφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας και τις προδιαγραφές του πελάτη. 


 
Τα καθήκοντα της Οµάδας Έκτακτης Ανάγκης είναι: 


• Παροχή Πρώτων Βοηθειών. 


• Παροχή και διανοµή Μ.Α.Π.  


• Ενηµέρωση προσωπικού. 


• Εξασφάλιση και συντήρηση των παρακάτω υλικών. 
α) Ένα (1) φορείο τραυµατιών 
β) Μία (1) µάλλινη κουβέρτα 
γ) Μία (1) φιάλη οξυγόνου 


      δ) Υλικά για επίδεση τραυµάτων, απολύµανση κ.λ.π 
      ε) Ενέσεις αναλγητικές. 


στ) Αναπνευστικές συσκευές για την παρακράτηση σκόνης. 
ζ) Τρεις (3) λαµπτήρες ανθεκτικοί σε έκρηξη. 
η) συντήρηση ενός σετ φαρµακείου στα κύρια µέτωπα εργασιών. 
    Ο ιατρός εργασίας που θα συνεργάζεται µε το έργο  µε σύµβαση παροχής υπηρεσιών θα 


ελέγχει τον παραπάνω εξοπλισµό και µαζί µε τον µηχανικό ασφαλείας, τον συντονιστή σε 
θέµατα ασφαλείας και τον εργοταξιάρχη θα είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια του έργου και 
των εργαζόµενων.  


θ)Συντήρηση και επιθεώρηση των µέσων πυρόσβεσης, την καταλληλότητα αυτών και την διανοµή 
τους όταν χρειαστούν. 


 
Τα καθήκοντα και οι εξουσίες του Μηχανικού Ασφαλείας είναι: 


• µαζί µε την οµάδα ασφαλείας του Έργου, να έχει άµεση επικοινωνία µε τους αρµόδιους 
φορείς, όπως τροχαία-αστυνοµία, πρώτες βοήθειες, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς 
φορείς, φορείς µαζικής ενηµέρωσης . 


• πρόγνωση και λύση προβληµάτων που προκύπτουν στο έργο, όπως επικοινωνίες, 
ανασφαλείς συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον, τοπικές δυσκολίες για την ασφάλεια του 
έργου και των εργαζοµένων. 


• να συσκέπτεται µε τον διευθυντή  και µηχανικούς πληροφορώντας τους για το βαθµό των 
µέτρων ασφαλείας που εφαρµόζονται. 


• να οργανώνει ελέγχους ασφαλείας στο τµήµα για το οποίο είναι υπεύθυνος, ώστε να 
επιβεβαιώνεται η διατήρηση και επιβολή των µέτρων ασφαλείας. 


• να επιβεβαιώνει την ύπαρξη του κατάλληλου προσωπικού εξοπλισµού ασφαλείας για κάθε 
εργαζόµενο και να επιβλέπει την ορθή χρήση αυτών. 


• να ελέγχει την εκτέλεση των εργασιών, να επισκέπτεται τακτικά το εργοτάξιο και να αναφέρει 
τις όποιες αποκλίσεις επισηµαίνονται. 


• να ερευνά τα ατυχήµατα και να διατηρεί ένα ηµερολόγιο καταγραφής τους για την αποφυγή 
άλλων παροµοίων. 


• να επιβεβαιώνει ότι το προσωπικό είναι ενήµερο σχετικά µε τις πρώτες βοήθειες που πρέπει 
να παρέχονται. 


• να φροντίζει για τη διεξαγωγή ενηµερωτικών µαθηµάτων στους εργαζόµενους κατά την 
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εκτέλεση των εργασιών. 


 


Γ) Αναγγελία Ατυχήµατος 
1) Αν µε την αρχική αντιµετώπιση ενός ατυχήµατος διαπιστωθεί πως ο τραυµατίας πρέπει να 


µεταφερθεί σε πλησίον Νοσοκοµείο ή Κλινική, η µεταφορά γίνεται αµέσως µε  αυτοκίνητο του 
Εργοταξίου. 


2) Μετά την αντιµετώπιση του ατυχήµατος ειδοποιείται: 
 α. Ο τεχνικός ασφαλείας. 
 β. Ο Προϊστάµενος του τµήµατος όπου ανήκει ο ατυχηµατίας. 
3) Οι τεχνικοί ασφαλείας του Εργοταξίου προβαίνουν σε έρευνα και ανάλυση του Ατυχήµατος 


προκειµένου να διαπιστωθούν τα αίτια. 
4) Ο Προϊστάµενος Τµήµατος στο οποίο ανήκει ο ατυχηµατίας, προβαίνει κατά περίπτωση στις 


εξής ενέργειες: 


• Εάν πρόκειται για ελαφρύ ατύχηµα που θα συνεπάγεται ολιγόωρη απουσία του ατυχηµατία - 
µικρότερη από 8 ώρες - από την εργασία, συµβουλεύεται την Έκθεση Τεχνικών Ασφαλείας 
και προτείνει λύσεις ή κάνει συστάσεις (ανάλογα µε τα αίτια) έτσι ώστε να µην επαναληφθεί 
παρόµοιο ατύχηµα. 


• Εάν πρόκειται για σοβαρό ατύχηµα που θα έχει σαν αποτέλεσµα µια διακοπή εργασίας - από 
πλευράς ατυχηµατία - µεγαλύτερη από 8 ώρες, ο Προϊστάµενος του ατυχηµατία: 


- Ενηµερώνει τον Εργοταξιάρχη µέσα σε 24 ώρες το αργότερο από τη στιγµή του ατυχήµατος, 
αφού ερευνήσει τα αίτια και συµβουλευθεί τη σχετική έκθεση των Τεχνικών Ασφαλείας. 


• Προτείνει λύσεις  ή κάνει συστάσεις (ανάλογα µε τα αίτια) ώστε να µην επαναληφθούν 
παρόµοια ατυχήµατα. 


• Συµπληρώνει τη ∆ήλωση ατυχήµατος σε όσα σηµεία τον αφορούν και την µονογράφει. 
5) Το γραφείο προσωπικού µετά την αναγγελία ατυχήµατος από τον Προϊστάµενο Τµήµατος, 


ενηµερώνει ΑΜΕΣΩΣ την Επιθεώρηση Εργασίας και συµπληρώνει τη δήλωση ατυχήµατος στα 
σηµεία που τον αφορούν. 
 
8. ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 


Σύµφωνα µε τον Νόµο 1396/83, άρθρο 8, τηρούνται: 
- Επί τόπου του έργου τηρείται ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας, το οποίο είναι θεωρηµένο από 


την τοπική Επιθεώρηση εργασίας και στο οποίο αναγράφονται από τον Μηχανικό Ασφαλείας 
περιστατικά παράβασης των κανόνων ασφαλείας από τους εργαζόµενους, καθώς και υποδείξεις για 
το τι πρέπει να γίνει από τον Εργοταξιάρχη. 


- Επίσης τηρείται Βιβλίο Ατυχηµάτων όπου σηµειώνονται όλα τα ατυχήµατα που συµβαίνουν 
από τα ποιο σοβαρά έως τα λιγότερα σοβαρά.  


- Έντυπα προς ανακοίνωση δια τοιχοκολλήσεως: 
Στο χώρο  του εργοταξίου αναρτούνται έντυπα που καθοδηγούν και ενηµερώνουν τους 


εργαζόµενους  σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας.  


 


9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 


Ως περιβάλλον νοείται τόσο το Φυσικό Περιβάλλον όσο και το Ανθρωπογενές. 
Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να είναι µεγίστης σηµασίας για τον Ανάδοχο. 
Ο σχεδιασµός των έργων γίνεται πάντα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται: 
(1) Η µέγιστη δυνατή εναρµόνιση του Έργου στο περιβάλλον. 
(2) Η ελάχιστη δυνατή διατάραξη του περιβάλλοντος. 
Οι παραπάνω στόχοι ικανοποιούνται: 


• Τόσο κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. 


• Όσο και κατά τη διάρκεια κατασκευής του. 


 
10. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 


Ο µηχανικός εξοπλισµός ενός εργοταξίου περιλαµβάνει µηχανήµατα που εξυπηρετούν 
διάφορες εργασίες.  Εδώ ενδεικτικά αναφέρονται οι εκσκαφείς, οι φορτωτές, οι µπετονιέρες κ.α. Όσον 
αφορά τα χωµατουργικά έργα χρησιµοποιούνται οι φορτωτές, οι εκσκαφείς, οι προωθητές, οι 
οδοστρωτήρες, οι ισοπεδωτές και τα φορτηγά ανατρεπόµενα.  Στο χώρο του εργοταξίου γενικά 
χρησιµοποιούνται:  γερανοί,  γεννήτριες και λεωφορεία ή επιβατικά. 


Όλος ο ιδιόκτητος κινητός εξοπλισµός της εταιρείας, όπως φορτηγά, γερανοί, 
ηλεκτροσυγκολλήσεις και άλλα παρόµοια όπως επίσης υλικά και εργαλεία, πρέπει να είναι 
καταχωρηµένα, εφοδιασµένα µε άδεια, ασφαλισµένα και διατηρηµένα σε καλή κατάσταση.  
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Α) Αυτοκίνητα 


• Το όχηµα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισµένο. 


• Το όχηµα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 


• Το όχηµα πρέπει να φέρει  κιβώτιο Α’ Βοηθειών. 


• Το όχηµα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 


• Το όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε καµπίνα προστασίας, µε ηχητική κόρνα και φωτεινό 
σήµα κατά την όπισθεν. 


• Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε µηχανήµατος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και 
το δελτίο συντήρησης το οποίο ενηµερώνεται απ τον συντηρητή του εργοταξίου.  


• Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρει και την ευθύνη της καλής κατάστασης του οχήµατος και 
ενηµερώνει υπεύθυνα άτοµα του συνεργείου για τυχόν επισκευές. 


• Πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος στα φρένα, την κόρνα, τα φώτα τους υαλοκαθαριστήρες 
και τα λοιπά συστήµατα ασφαλείας. 


• Πρέπει να δένονται µε ασφάλεια τα φορτία πριν ξεκινήσει το όχηµα. 


• Απαγορεύεται να πηδάτε από οχήµατα ή να ανεβαίνετε όταν αυτά δεν έχουν σταµατήσει 
τελείως. 


• Απαγορεύεται το κάπνισµα όταν γίνεται ανεφοδιασµός σε καύσιµα και η µηχανή πρέπει να 
είναι σβηστή. 


• Απαγορεύεται η φόρτωση των οχηµάτων περισσότερο από το µέγιστο επιτρεπόµενο. 


• Πρέπει να γίνει ιδιαίτερος έλεγχος για την καλή λειτουργία των φρένων και της κόρνας. 


• Απαγορεύεται η χρήση των οχηµάτων για άλλες εργασίες απ’ αυτές για τις οποίες έχουν 
κατασκευασθεί. 


 
 


Β)Φορτωτές 


• Το όχηµα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισµένο. 


• Το όχηµα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 


• Το όχηµα πρέπει να φέρει  κιβώτιο Α’ Βοηθειών. 


• Το όχηµα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 


• Το όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε καµπίνα προστασίας, µε ηχητική κόρνα και φωτεινό 
σήµα κατά την όπισθεν. 


• Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε µηχανήµατος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και 
το δελτίο συντήρησης το οποίο ενηµερώνεται απ τον συντηρητή του εργοταξίου.  


• Οι φορτωτές αυτοί για την µείωση των καυσαερίων έχουν καταλύτη και φέρουν φίλτρο νερού. 


• Έχει αναρτηµένους προβολείς που και χρησιµοποιεί. 


• Η χρήση των φορτωτών αυτών είναι µόνο για την εργασία που προβλέπεται (µεταφορά και 
φόρτωση προϊόντων) και γίνεται µόνο από εξουσιοδοτηµένα άτοµα (χειριστής). 


• Απαγορεύεται η µεταφορά του προσωπικού µέσα στον κάδο, παρά µόνο εάν ο φορτωτής 
είναι εφοδιασµένος µε ειδικό καλάθι το οποίο πληροί τις προδιαγραφές (κουπαστή, καλή 
κατασκευή, σωστό στερέωµα επάνω στον φορτωτή).  


• Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση του κάδου για φρενάρισµα παρά µόνο σε µεγάλη ανάγκη. 


• Επιθεωρείται καθηµερινά η στάθµη του νερού και συµπληρώνεται. 


Γ) Γερανοί 


• Το όχηµα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισµένο. 


• Το όχηµα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 


• Το όχηµα πρέπει να φέρει  κιβώτιο Α’ Βοηθειών. 


• Το όχηµα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 


• Το όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε καµπίνα προστασίας, µε ηχητική κόρνα και φωτεινό 
σήµα κατά την όπισθεν. 


• Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε µηχανήµατος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και 
το δελτίο συντήρησης το οποίο ενηµερώνεται από τον συντηρητή του εργοταξίου.  


     Η σωστή χρήση των γερανών εξασφαλίζεται όταν ελέγχονται κατάλληλα τα ακόλουθα      σηµεία : 


• ∆ιαγράµµατα ασφαλούς φορτίου. 


• Ικανότητα των µηχανικών βαρούλκων. 


• Φύση του εδάφους. 
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• Καιρικές συνθήκες: άπνοια, κλπ 


• Να διατηρούνται πάντα σε επάρκεια όλα τα µηχανικά και ηλεκτρικά βαρούλκα των γερανών 
και συντηρεί συστηµατικά τα µηχανήµατα. 


• Να ελέγχεται καθηµερινά η κατάσταση των συρµατόσχοινων και να αντικαθιστούνται µε την 
πρώτη ένδειξη φθοράς. 


• Οταν το αιωρούµενο µπράτσο είναι έτοιµο, να υπολογίζεται το νεκρό σηµείο και να γίνεται 
ακριβής εκτίµηση για την σωστή και ασφαλή έδραση του γερανού.  


• Όλοι οι γάντζοι πρέπει να συνοδεύονται από µηχανισµούς ασφάλειας έναντι επικινδύνων 
χαλαρώσεων των αναρτήσεων. 


∆) Σκαλωσιές  


• Οι κάθετες βάσεις των σκαλωσιών θα βρίσκονται σε σταθερή βάση. 


• Όλες οι σκαλωσιές 3m ή περισσότερο πάνω από το έδαφος θα είναι εφοδιασµένες µε 
κιγκλιδώµατα ασφαλείας στις ανοιχτές πλευρές τους, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις. 


• Ασφαλή µέσα πρόσβασης θα παρέχονται σε όλα τα επίπεδα εργασίας της σκαλωσιάς. 


• Λαµβάνοντας υπόψη τα Π.∆. 447/75 και 778/80 οι σανίδες των σκαλωσιών πρέπει να 
επιθεωρούνται και να δοκιµάζονται πριν από κάθε εγκατάσταση. 


• Θα εγκαθίστανται προστατευτικά γείσα στις ανοιχτές πλευρές των σκαλωσιών, προκειµένου 
να αποφεύγεται η πτώση των εργαλείων, υλικών ή του εξοπλισµού. 


• ∆εν θα χρησιµοποιείται σκαλωσιά που έχει υποστεί ζηµιές µέχρις ότου επισκευαστεί και 
ενισχυθεί. 


• Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει ώστε όλες οι σκαλωσιές που χρησιµοποιούνται από τους 
εργαζόµενους να βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση.  


• Στη σκαλωσιά θα υπάρχει πάντα µόνο το υλικό που χρησιµοποιείται τη στιγµή εκείνη και ποτέ 
δεν θα υπερφορτώνεται. 


Ε) Ασφαλτοκόφτες 


• Ο χειριστής του ασφαλτοκόπτη πρέπει να διαθέτει τον ακόλουθο προσωπικό εξοπλισµό 
ασφαλείας:  


1. Προστατευτικό κράνος. 
2. Γάντια εργασίας 
3. Παπούτσια ασφαλείας 
4. Ανακλαστικό γιλέκο, κόκκινου - άσπρου χρώµατος 
5. Ωτασπίδες για προστασία από τον θόρυβο. 


• Οι ιµάντες κινήσεως του τροχού κοπής πρέπει να φέρουν προστατευτικό καπάκι. 


•  Ο κινητήρας του ασφαλτοκόπτη πρέπει να φέρει εξάτµιση για την µείωση του θορύβου. 


• Ο δίσκος του ασφαλτοκόπτη πρέπει να φέρει προφυλακτήρα σε όλη την περίµετρό του, εκτός 
του σηµείου κοπής της ασφάλτου. 


• Πρέπει να υπάρχουν κώνοι για την παράκαµψη της κυκλοφορίας και για όλο το µήκος της 
ασφαλτοκοπής. 


• Πρέπει να τοποθετούνται κατάλληλες πινακίδες αναγγελίας κινδύνου και ύπαρξης εργασιών, 
µπροστά από το µέτωπο της ασφαλτοκοπής. 


 


ΣΤ) Ηλεκτροσυγκολλήσεις  


• Όλο το προσωπικό πρέπει να φέρει παπούτσια ασφαλείας, προστατευτικό κράνος και γάντια 
εργασίας. Επιπλέον οι συγκολλητές πρέπει να φέρουν δερµάτινα γάντια και ποδιά, για 
προστασία από καψίµατα και ακτινοβολία, καθώς και ειδική µάσκα συγκόλλησης.  


• Το Η/Ζ πρέπει να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Ο πίνακας διανοµής ισχύος του Η/Ζ 
πρέπει να είναι πλήρης µε τις ασφάλειες του, χωρίς σπασµένους διακόπτες, γυµνά ή κοµµένα 
καλώδια µέσα στον πίνακα. Ο πίνακας πρέπει να φέρει ηλεκτρονόµο διανοµής και πρέπει να 
είναι γειωµένος.  


• Ο υπεύθυνος εργοδηγός υποχρεούται να αντικαθιστά αµέσως ηλεκτρικά καλώδια µε φθορά 
στην µόνωσή τους. Επίσης απαγορεύεται η χρήση σπασµένων και πρόχειρα 
επισκευασµένων φις. 


•  Οι µηχανές συγκόλλησης πρέπει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση, χωρίς φθαρµένες 
µονώσεις καλωδίων και ακροδεκτών. Φθαρµένα καλώδια, σπασµένοι ακροδέκτες ή 
σπασµένες τσιµπίδες ηλεκτροσυγκόλλησης πρέπει να αντικαθίστανται αµέσως από 
καινούργια.  
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• Τα ηλεκτρικά εργαλεία χειρός (π.χ. τροχοί) πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε προφυλακτήρες 
για αποφυγή επαφής χειρών µε τους δίσκους κοπής. Απαγορεύεται η χρήση των 
µηχανηµάτων αυτών χωρίς τους προφυλακτήρες.  


• Τα ηλεκτρικά καλώδια παροχής ισχύος σε ηλεκτροσυγκολλήσεις, ηλεκτρικά εργαλεία, 
µπαλαντέζες, κλπ. Πρέπει να µην είναι µπερδεµένα, πεταµένα στην άσφαλτο γιατί αυξάνεται 
ο κίνδυνος φθοράς.  


• Ειδικά κουβούκλια, µε µουσαµάδες πρέπει να υπάρχουν στο χώρο των 
ηλεκτροσυγκολλήσεων. Μέσα εκεί πρέπει να βρίσκονται µόνο οι ηλεκτροσυγκολλητές που 
εκτελούν  την συγκόλληση, δηµιουργώντας έτσι έναν χώρο αποµόνωσης, από το υπόλοιπο 
βοηθητικό προσωπικό. 


• Βοηθητικός εξοπλισµός όπως γάβριες , κρικοπάλαγκα , ιµάντες κτλ. πρέπει να ελέγχονται 
πριν την χρήση τους, ως προς την ανυψωτική τους ικανότητα και την κατάσταση τους.  


• Απαγορεύεται µη εξουσιοδοτηµένο προσωπικό να εκτελεί συγκολλήσεις. Όλοι οι συγκολλητές 
πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί από κατάλληλο γραφείο.  


• Κάθε συνεργείο συγκολλητών πρέπει να φέρει κατάλληλο πυροσβεστήρα.  
 
Ζ)  Καταβιβασµός αγωγού σε χαντάκι 


  Όλο το προσωπικό πρέπει να φέρει παπούτσια ασφαλείας, προστατευτικό κράνος και γάντια 
εργασίας. Ο υπεύθυνος του συνεργείου υποχρεούται, να ελέγξει την ανυψωτική ικανότητα του 
βοηθητικού εξοπλισµού (π.χ. ιµάντες , κρικοπάλαγκα , γάβριες κτλ.) και να αντικαθιστά εξοπλισµό µε 
φθορές. Απαγορεύεται το κατέβασµα του αγωγού εφόσον υπάρχει προσωπικό µέσα στο χαντάκι. 
∆ιάδροµος κυκλοφορίας πρέπει να δηµιουργηθεί µε κώνους, για την διευκόλυνση του προσωπικού 
και µηχανηµάτων, για το κατέβασµα του αγωγού. 


Η) Συντήρηση Μηχανηµάτων και Εξοπλισµού 


Για τον εξοπλισµό της διαδικασίας συντήρησης ισχύουν : 


• Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε µηχανήµατος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται, 
και το δελτίο συντήρησης το οποίο ενηµερώνεται απ’ τον συντηρητή του εργοταξίου. 


• Οι οδηγίες και οι προδιαγραφές των κατασκευαστών. 


• Απαγορεύεται η χρήση εργαλειοµηχανών (τόρνος, φρέζες, πριονοκορδέλες, πλάνα, κλπ) από 
πρόσωπα µη εξασκηµένα και ακατάλληλα για το χειρισµό τους. 


• Απαγορεύεται η οξυγονοκόλληση και ηλεκτροκόλληση αν αυτός που την εκτελεί δεν έχει 
προηγουµένως εφοδιαστεί µε όλα τα ατοµικά προστατευτικά µέσα (για την προστασία των 
µατιών, του προσώπου, των χεριών, των ποδιών και του σώµατος), κατά της φωτιάς, της 
ακτινοβολίας και των πυρακτωµένων τεµαχίων εκπαιδευµένα, αρµόδια και εξουσιοδοτηµένα. 


• Απαγορεύεται αυστηρά η εκτέλεση ηλεκτρολογικής εργασίας σε ηλεκτρικά δίκτυα, 
εγκαταστάσεις, συσκευές κλπ, αν δεν βεβαιωθεί απόλυτα η ασφαλής διακοπή του ηλεκτρικού 
ρεύµατος. 


• Συντήρηση µηχανισµού ή εξοπλισµού σε κίνηση απαγορεύεται όπου η επαφή µε τα 
κινούµενα µέρη µπορεί να τραυµατίσει τους εργαζόµενους. 


• Ακόλουθες προφυλάξεις επιβάλλονται, όπου απαιτείται από τη διαδικασία συντήρησης να 
παραµένει σε λειτουργία ο εξοπλισµός : 


- (Ι) Οι εργαζόµενοι που ασχολούνται µε τις διαδικασίες αυτές θα είναι πλήρως εκπαιδευµένοι και 
εξουσιοδοτηµένοι να εκτελέσουν την διαδικασία αυτή. 
- (ΙΙ) Θα καθοριστεί µια ασφαλής διαδικασία για κάθε περίπτωση και η διαδικασία θα είναι 
διαθέσιµη και αν είναι πρακτικό, θα υπάρχει δίπλα στον µηχανισµό. 


 
∆. ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 


1. ΟΡΥΓΜΑΤΑ 
Τα ορύγµατα γίνονται µε και εκσκαφείς και φορτηγά µεταφοράς. Οι χειριστές θα φροντίζουν 


ώστε τα µηχανήµατα και τα οχήµατα που θα χρησιµοποιηθούν να έχουν επιθεωρηθεί και να είναι 
σωστά συντηρηµένα. Για τον λόγο αυτό υπάρχει το βιβλίο συντήρησης το οποίο ενηµερώνεται και 
ελέγχεται από τον Μηχανικό Ασφαλείας.  


Όταν εγκαθίσταται υποστήριγµα ή αφαιρείται στη φάση των εκσκαφών, η εργασία θα γίνεται 
κατά τρόπο ώστε να µην εκτίθεται σε κίνδυνο οι εργαζόµενοι.  


Οι κλίσεις των πρανών είναι τέτοιες που απαγορεύουν την κατολίσθηση εδάφους. Παρ’ όλα 
αυτά όπου ανακαλύπτεται χαλαρή ζώνη θα σταµατούν οι εργασίες εκσκαφής έως ότου 
σταθεροποιηθεί το έδαφος. 
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Ο χώρος εργασίας θα διαµορφωθεί έτσι ώστε να είναι λειτουργικός, ασφαλής, προσπελάσιµος, 
και η επιλογή των µηχανηµάτων θα γίνεται πάντα µε τεχνικά κριτήρια απ΄ τον υπεύθυνο µηχανικό 
κατασκευής. Τα µηχανήµατα (τσάπες, φορτηγά µεταφοράς, προωθητήρες, διατρητικά υπαίθρων, 
φορτωτές κλπ)  θα είναι εφοδιασµένα µε καµπίνα τύπου ROBS και µε ηχητικό και φωτεινό σήµα κατά 
την οπισθοδρόµηση. Θα έχουν εφοδιαστεί ασφαλώς µε πυροσβεστήρα , και η χρήση τους θα γίνεται 
µόνο από εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 


Κατά την φάση της εργασίας αυτής επιθεωρούνται καθηµερινά τα στοιχεία της έτσι ώστε να 
υλοποιείται η σωστή και ασφαλή κατασκευή. 


Όπου τα πρανή εγκυµονούν κινδύνους  κατολίσθησης , θα λαµβάνονται µέτρα προφύλαξης 
(προστατευτικά γείσα κτλ). 


Όπου απαιτείται θα κατασκευάζεται κουπαστή ασφαλείας, ενώ όπου δεν εκτελούνται εργασίες, 
θα τοποθετείται ταινία ασφαλείας. 


2. ΣΙ∆ΗΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Οι εργασίες  για την τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού  αφορούν επί το πλείστον εργασίες σε 


ύψος. 
Ως επίπεδο εργασίας χρησιµοποιούνται  κινητές πλατφόρµες (σκαλωσιές). 
Οι κάθετες βάσεις των σκαλωσιών  βρίσκονται σε σταθερή βάση, πάνω σε άξονα, ο οποίος 


επιτρέπει ελεγχόµενη ολίσθηση επάνω σε ράγες. 
Όλες οι σκαλωσιές 3m ή περισσότερο πάνω από το έδαφος είναι εφοδιασµένες µε 


κιγκλιδώµατα ασφαλείας στις ανοιχτές πλευρές τους, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις. 
Εγκαθίστανται προστατευτικά γείσα στις ανοιχτές πλευρές των σκαλωσιών, προκειµένου να 
αποφεύγεται η πτώση των εργαλείων, υλικών ή του εξοπλισµού. 


Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει ώστε όλες οι σκαλωσιές που χρησιµοποιούνται από τους 
εργαζόµενους της να βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση. Αυτό ισχύει είτε έχουν ανεγερθεί από τους 
εργαζοµένους της, είτε όχι. 


Στη σκαλωσιά θα υπάρχει πάντα µόνο το υλικό που χρησιµοποιείται τη στιγµή εκείνη και ποτέ 
δεν θα υπερφορτώνεται. 


Ασφαλή µέσα πρόσβασης θα παρέχονται σε όλα τα επίπεδα εργασίας της σκαλωσιάς. 
Για την ασφάλεια των εργαζοµένων βασικό ρόλο παίζει η καθαριότητα και η τακτοποίηση του 


χώρου για τα οποία θα γίνεται και αυστηρός έλεγχος από τον αρµόδιο µηχανικό. 


3. ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗ 
Τα σχέδια και οι προδιαγραφές των ξυλοτύπων θα κρατούνται στο εργοτάξιο ενόσω 


κατασκευάζονται ή χρησιµοποιούνται οι ξυλότυποι. Οι οποιεσδήποτε αλλαγές θα εξουσιοδοτούνται 
από τον υπεύθυνο µηχανικό. 


Οι ξυλότυποι θα κατασκευάζονται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να είναι εγγυηµένη η αντοχή τους 
στη φόρτιση του νωπού σκυροδέµατος, τόσο στον πυθµένα όσο και στους τοίχους. 


Την ώρα της σκυροδέτησης, όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να βρίσκονται κάτω από τους 
ξυλότυπους, σε θέσεις όπου δεν έχει τοποθετηθεί σκυρόδεµα. 


Κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης, χρησιµοποιούνται δονητές σκυροδέµατος αποκλειστικά 
τύπου πεπιεσµένου αέρα ή ηλεκτρικού. 


Επίπεδο εργασίας αποτελεί κινητή πλατφόρµα παρόµοια αυτής των εργασιών τοποθέτησης 
σιδηρού οπλισµού.   


∆εν θα εφαρµόζονται φορτία σε σκυρόδεµα που δεν έχει σκληρύνει, εκτός εάν επιτρέπεται από 
τις προδιαγραφές των ξυλοτύπων. 


Όπου παρατηρείται αδυναµία, καθίζηση ή παραµόρφωση των ξυλοτύπων, θα σταµατήσει 
αµέσως η φόρτωση και δεν θα ξαναρχίσει µέχρις ότου επισκευαστεί ή ενισχυθεί ο ξυλότυπος. 
∆ιορθωτικές ενέργειες θα εκτελούνται υπό την άµεση επίβλεψη του υπεύθυνου µηχανικού, ο οποίος 
θα εξασφαλίζει ότι οι εργασίες να εκτελούνται χωρίς κίνδυνο για οποιονδήποτε. 


Οι άκρες του οπλισµού που προεξέχουν και αποτελούν κίνδυνο για τους εργαζόµενους θα 
φυλάσσονται κατάλληλα.  


4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Οι Η/Μ εργασίες θα γίνονται µόνο από εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Οι εργασίες που γίνονται σε 


ύψος θα επιτρέπονται µόνο εφόσον η σκαλωσιά εργασίας πληροί τις προϋποθέσεις περί σκαλωσιών, 
όπως αναφέρεται παραπάνω. Ο χώρος προσπέλασης θα επιµελείται έτσι ώστε να παρέχεται ασφαλή 
πρόσβαση και ο χώρος εργασίας θα καθαρίζεται µε το πέρας των εργασιών. 


Πριν από κάθε εργασία θα διακόπτεται η παροχή ρεύµατος  ώστε οι εργασίες να γίνονται µε 
ασφάλεια. 


∆εν θα εκτίθενται καλώδια και αγωγοί υπό τάση.  
∆ιανοµή 
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 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για το σύστηµα προσωρινής ηλεκτρικής διανοµής στο έργο 
καθώς και για τα µέτρα ασφαλείας που σχετίζονται µε αυτό.  


Τα καλώδια που βρίσκονται επί τόπου υποβάλλονται σχεδόν αναπόφευκτα σε σκληρή 
µεταχείριση. Πριν από την ενεργοποίηση οποιουδήποτε µέρους ενός νεοεγκατεστηµένου 
ηλεκτρολογικού συστήµατος ή του εξοπλισµού του, αυτό πρέπει να ελέγχεται διεξοδικά.  Η ασφάλεια 
εξασφαλίζεται από τακτική επιθεώρηση και διατήρηση. 


Θα τοποθετούνται πινακίδες που θα αναγράφουν «ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ – ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ» κοντά στον 
ηλεκτρολογικό εξοπλισµό που είναι προσιτός στους εργαζοµένους και λειτουργούν µε υψηλή και µέση 
τάση. 


∆εν θα αποθηκεύονται ή τοποθετούνται εύφλεκτα υλικά κοντά σε ηλεκτρολογικό εξοπλισµό. 
Όλοι οι διακόπτες διανοµής και ελέγχου θα σηµειώνονται καθαρά ώστε να φαίνονται τα 


µηχανήµατα  ή ο εξοπλισµός που εξυπηρετούν. 
Σε όλα τα επικίνδυνα µηχανήµατα θα υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες που θα 


καταγράφουν «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ» , «ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ – ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ». 
Όλα τα ηλεκτρικά µηχανήµατα δεν θα εγκαταλείπονται πριν την αποσύνδεσή τους  από το 


ηλεκτρικό δίκτυο. 
Στα µηχανήµατα που τροφοδοτούνται µε µέση τάση  η ζεύξη και η απόζευξη γίνεται από άνευ 


φορτίου και πάντα από εξουσιοδοτηµένο άτοµο. 
Η εργασία µε ηλεκτροφόρο εξοπλισµό, µπορεί να είναι ασφαλής σαν εργασία  σε αποµονωµένο 


εξοπλισµό, αν τα παρακάτω τηρούνται :  
α) Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη γνώση του εξοπλισµού και της δουλειάς που πρέπει να γίνει . 
β) Αν υπάρχει κάποια αµφιβολία, πρέπει να ζητηθεί η γνώµη ενός ανωτέρου ή υπευθύνου 


ατόµου. 
γ) Η εργασία πρέπει να σχεδιάζεται προσεκτικά πριν την έναρξη. 
Οι επιδιορθώσεις γεννητριών ρεύµατος και κάθε µηχανισµού µε ηλεκτρικά προβλήµατα, θα 


γίνονται µόνο από υπεύθυνους του έργου ηλεκτρολόγους. 
Οι αγωγοί θα αναρτούνται µακριά από δίκτυα νερού και αέρα, προφυλαγµένα από επαφή µε 


µηχανήµατα και ανθρώπους. Καλώδια και σύνδεσµοι οι οποίοι έχουν φθαρεί θα επισκευάζονται 
αµέσως. 


Ο µηχανολογικός εξοπλισµός ο οποίος είναι ηλεκτροκίνητος θα γειώνεται (αυτός ή ο 
υποσταθµός) προκειµένου να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του  µηχανήµατος.  


5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
Η εργασία αυτή απαιτεί ταυτόχρονη  λειτουργία πολλών µηχ/των. Τα µέτρα προστασίας ειδικά 


για τον εξοπλισµό αναφέρεται σε άλλη παράγραφο. 
Η εργασία αυτή συντονίζεται από έµπειρο εργοδηγό. Ως προς τη φύση της δεν αποτελεί 


ιδιαίτερα επικίνδυνη εργασία, εφόσον τηρούνται τα ελάχιστα µέτρα ασφαλείας των µηχανηµάτων. 
Ο χώρος εργασίας διατηρείται καθαρός, προσπελάσιµος και  λειτουργικός. 


6. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ  
Όλο το προσωπικό πρέπει να διαθέτει παπούτσια ασφαλείας, γάντια εργασίας  και 


προστατευτικό κράνος. Επιπλέον, οι συγκολλητές πρέπει να διαθέτουν δερµάτινα γάντια και ποδιά, 
για προστασία από καψίµατα και ακτινοβολία, καθώς και την ειδική µάσκα συγκόλλησης.  


Οι πίνακες διανοµής ισχύος πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, πλήρης, µε τις ασφάλειες τους, 
χωρίς σπασµένους διακόπτες, χωρίς γυµνά καλώδια, χωρίς σπασµένους ακροδέκτες και γειωµένοι. 
Τα καλώδια τροφοδοσίας υποπινάκων, ηλεκτρικών εργαλείων, ηλεκτρικού φούρνου προθέρµανσης  
ηλεκτροδίων και ηλεκτροσυγκολλήσεων πρέπει να µην έχουν φθορές στη µόνωση τους και να µην 
έχουν σπασµένους ακροδέκτες. Ο υπεύθυνος του συνεργείου υποχρεούται να αντικαταστήσει 
αµέσως φθαρµένα καλώδια και ακροδέκτες, µε άλλα χωρίς φθορές.  


Οι µηχανές συγκόλλησης πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, χωρίς φθαρµένες 
µονώσεις καλωδίων και ακροδεκτών. Φθαρµένα καλώδια, σπασµένοι  ακροδέκτες ή σπασµένες 
τσιµπίδες ηλεκτροσυγκόλλησης πρέπει να αντικαθίστανται αµέσως µε καινούργια. 


Μπουκάλες οξυγόνου και ασετιλίνης πρέπει να είναι σταθερά δεµένες στα ειδικά καρότσια 
µεταφοράς ή σε µεταλλικά δοκάρια. Απαγορεύεται οι µπουκάλες να τοποθετούνται κοντά σε πηγές 
ανάφλεξης. Τα καλώδια αερίου δεν πρέπει να έχουν φθορές ή διαρροές. Στο τέλος της λειτουργίας 
τους πρέπει να κλείνονται οι βαλβίδες παροχής αερίου, που βρίσκονται πάνω στις µπουκάλες, και τα 
καλώδια αερίων πρέπει να τυλίγονται προσεκτικά και όχι να παραµένουν πεταµένα στο πάτωµα. Οι 
µπουκάλες πρέπει να βρίσκονται πάντα σε όρθια θέση. Μπουκάλες οξυγόνου και ασετιλίνης δεν 
πρέπει να αποθηκεύονται στον ίδιο χώρο. 


Ο χώρος του συνεργείου πρέπει να διαθέτει κατάλληλους πυροσβεστήρες.  
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 
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Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται µια καταγραφή των κινδύνων που ενδέχεται να 
εµφανιστούν κατά την εκτέλεση του έργου. Οι πίνακες συντίθενται οριζόντια από 
προκαταγεγραµµένες «πηγές κινδύνων» και κατακόρυφα από µη προκαθορισµένες φάσεις και 
υποφάσεις εργασίας. 


Έτσι για κάθε φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, όπως αυτές έχουν καταγραφεί, 
επισηµαίνονται οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η επισήµανση γίνεται µε την αναγραφή 
των αριθµών 1, 2 ή 3 στους κόµβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. 
Τονίζεται ότι η χρήση των αριθµών είναι υποκειµενική και αποδίδει την αντίληψη του συντάκτη για την 
ένταση των κινδύνων.  


Σε γενικές γραµµές οι βασικές αρχές χρησιµοποίησης των αριθµών αυτών είναι οι εξής: 
Ο αριθµός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: 
είτε (i) η πηγή του κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόµενη φάση / υποφάση 


εργασίας (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεµελίων δίπλα σε παλαιά οικοδοµή) 
είτε (ii) οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δηµιουργούν αυξηµένη πιθανότητα επικίνδυνων 


καταστάσεων, (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι µικρής 
συνεκτικότητας, ή υδροφορεί κλπ) 


είτε (iii) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυµβεί είναι 
περιορισµένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύµατος ή γυµνής 
φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαµενή καυσίµων) 


Ο αριθµός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: 
είτε (i) η πηγή κινδύνου εµφανίζεται περιοδικά ή µε χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. 


κίνδυνοι τραυµατισµών από ανατροπές υλικών σε οικοδοµικό εργοτάξιο κλπ) 
είτε (ii)  δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση 


οχηµάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο) 
είτε (iii) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυµβεί είναι µεγάλη 


(π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες καύσωνα) 
Ο αριθµός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούµενες ως ενδιάµεσες των 1 και 3 περιπτώσεις. 


 


Οι συντάξαντες 
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∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                   Έργο : ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος  
∆ΙΕΥΘ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                       χώρου Κολυµβητηρίου  
ΤΜΗΜΑ  ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ                                          Τούµπας 


                                                                                 
                                                                 Αριθµ. µελέτης : Α  22/2012 
 
                                       


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΜΕΛΕΤΗΣ 
  
 


1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  - ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 


1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις 
οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη 
δηµοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη. 


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. 


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 της Τελωνειακής Νοµοθεσίας 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.  







- 2- 


                                                                                                                                                     


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 
σύµφωνα µε την ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 


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 αλλού (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 και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους 
περιβαλλοντικούς όρους. 


1.3.6   Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία 
εργοταξιακού εργαστηρίου, τη µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση 
ελέγχων και δοκιµών είτε στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο 
εγκεκριµένο ή κρατικό εργαστήριο, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους 
όρους δηµοπράτησης. 


1.3.7  Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της µονάδας παραγωγής 
προκατασκευασµένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων 
των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και 
λοιπών έργων, εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, εργασίας, βοηθητικών 
έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων, µετά των δαπανών 
φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων 
µέχρι τη θέση της τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων 
επίσης των δαπανών αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των 
εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την 
Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς και λοιπούς συµβατικούς  
όρους (ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας 
του ∆ηµοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε µισθώσει ο Ανάδοχος για 
τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύµβασης). 
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  1.3.8   Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόµενου προσωπικού, 
µεταφορών, µεταφορικών µέσων, µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς 
και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους 
δηµοπράτησης του έργου. 


1.3.9.  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  ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται στα 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,  εργασία, 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 κάθε είδους σταλία τους εφόσον δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου 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 . 


1.3.12   Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση 
ενσωµάτωσης, µε τις τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες µεταφορές, 
κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η 
µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του 
παρόντος, µαζί µε την εργασία πλύσεως ή εµπλουτισµού, που τυχόν θα 
απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται 
στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπόψη των 
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών, που ισχύουν σύµφωνα µε τους 
περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 


1.3.13. Οι δαπάνες από επιβεβληµένες καθυστερήσεις, µειωµένες αποδόσεις και 
µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να 
προκύψουν από τυχόν εµπόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά 
ευρήµατα, µη παράδοση περιορισµένης έκτασης περιοχών του έργου, που 
απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές παρεµβάσεις, που θα 
προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. ∆.Ε.Η, κλπ.), 
από την ανάγκη κατασκευής του έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω 
εµποδίων, από τις αναγκαίες µετρήσεις (τοπογραφικές, γεωτεχνικές κ.α.), 
ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές προβλέπονται 
από το σύνολο των συµβατικών τευχών είτε αυτές αποζηµιώνονται ιδιαίτερα 
είτε είναι ανηγµένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του τιµολογίου καθώς και 
λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την εξασφάλιση της 
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κυκλοφορίας (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του κοινού 
γενικά) ή ακόµα και από προσωρινές περιοδικές ή και µόνιµες αλλαγές των 
κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου από 
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ.). 


1.3.14 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 τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 
πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου και 
εγκατάστασης των χωροσταθµικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται 
για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην 
Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη µελετών εφαρµογής, κατασκευαστικών 
σχεδίων και µελετών συναρµογής µε τις συνθήκες κατασκευής για την 
ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισµού καθώς και οι 
σχετικές µελέτες αντιµετώπισης των εµποδίων που θα συναντηθούν στο 
χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως θεµέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα 
Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην 
Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου και για όλα τα 
έργα, που κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας σύµβασης. Οι 
δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και 
Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 


1.3.16   Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως 
υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα 
παρουσιαστούν 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 υποβληθούν  
για αρµόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί 
τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους,σε ψηφιακή 
µορφή,σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα τεύχη δηµοπράτησης. 


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 εφόσον αυτό ρητά προβλέπεται στα 
συµβατικά τεύχη 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 , 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 
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πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το 
έργο σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης. 


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  σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 


1.3.22  Οι δαπάνες για  χρήση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας,  
κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. µε 
οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 


1.3.23  Οι δαπάνες για τη δηµιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και 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 των δαπανών τήρησης των 
περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών για την αποξήλωση και 
αποµάκρυνσή τους καθώς και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου 
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει 
έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για διατήρησή τους . 


1.3.24  Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς και 
αποζηµίωσης κάθε είδους βλάβης ή µη συνήθους φθοράς που θα 
προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου (περιλαµβανοµένης της 
µεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση 
των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νοµικών 
διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 


1.3.25  Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς 
όρους δηµοπράτησης 


1.3.26   Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των 
εργαλείων, µηχανηµάτων κ.λπ. 


1.3.27   Οι δαπάνες έκδοσης αδειών για λογαριασµό του κυρίου του έργου, κάθε 
είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις,Πολεοδοµία ή και 
τους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν 
περιγράφεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης. 


1.3.28   Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των 
Ο.Κ.Ω. διέρχονται εγκάρσια από το εύρος κατάληψης της οδού ή 
επηρεάζονται τοπικά από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι 
δαπάνες για άρση τυχόν προβληµάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την 
αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και 
µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. 


1.3.29  Οι δαπάνες µίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας, 
κατασκευής, σήµανσης και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών 
οδών που απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι 
δαπάνες εντοπισµού και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης 
σχετικών αδειών για την εναπόθεση προϊόντων ορυγµάτων, προϊόντων 
κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι δαπάνες 
εξασφάλισης των οδών προσπέλασής τους καθώς και οι δαπάνες για την 
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τελική τους διαµόρφωση µετά την περαίωση των εργασιών, σύµφωνα και 
µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 


1.3.30   Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και 
ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ευστάθειας ικριωµάτων, µελέτες εξυγίανσης 
εδάφους κλπ. όπως προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης. 


1.3.31  Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την 
εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο µέχρι και την παραλαβή του έργου, τα 
οποία προβλέπονται στις σχετικές µελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, 
και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στα τεύχη δηµοπράτησης. 


1.3.32  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 παρόντος Τιµολογίου δεν περιλαµβάνονται το 
Όφελος (Ο.Ε.) και τα Γενικά ΄Έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα 
πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, 
σήµανσης εργοταξίων, φόρων, δασµών, ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήµου, 
συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών 
επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. 
και γενικά τα επισφαλή έξοδα. 
Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται 
συνολικά σε ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός 
προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου. 


1.5   Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει 
τον Κύριο 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.  
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2.1.5 Αν το περιεχόµενο ενός 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. 


2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον (συνοπτικό) πίνακα τιµών, 
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 


 
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 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. 
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- 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, 
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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. 


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) 


β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου 


Γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου 


 


 


 


2,30 


2,70 


3,00 


2. Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές 


µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από 
το 50% του ύψους κάσσας θύρας. 
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α/
α 


Είδος Συντελεστής 


α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 


β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου 


Γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου 


1,90 


2,30 


2,60 


3. Υαλοστάσια : 


α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 


β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου 


γ) µε κάσσα επί µπατικού 


δ) παραθύρων ρολλών 


Ε) σιδερένια 


 


1,00 


1,40 


1,80 


1,60 


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 


β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές 


γ) χωρίς επένδύση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε 
ποδιά) 


∆) µε κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 


 


2,80 


2,00 


1,00 


1,60 


7. Προπετάσµατα σιδηρά : 


α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα 


β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα 


Γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας) 


 


2,50 


1,00 


1,60 


8. Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά : 


α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 


Β) πολυσυνθέτου σχεδίου 


 


1,00 


1,50 


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 
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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 καφέ 


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  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 
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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. 


  
 


ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Α.  Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση 


[*] παραπλέυρως της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν 
συµπεριλαµβάνουν την δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά 
περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 


Β. Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την 
σήµανση [**] παρατίθεται η τιµή που αναλογεί στην καθαρή εργασία 
(φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά.  Οταν διαφοροποιούνται τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωµατουµένων υλικών, 
έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η 
∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσαρµόζει ανάλογα τις τιµές εφαρµογής 
(περιπτώσεις ξυλείας, καραµικών πλακιδίων και µαρµάρων διαφόρων 
κατηγοριών και ποιοτήτων). 


 
 
3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  - ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 


Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των 
εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως 
προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 


3.1 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως 
περαιωµένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του Εργου. Οι τιµές µονάδος  περιλαµβάνουν όλες τις 
δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες 
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα 
λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την 
απόδοση των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν 
άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά περιλαµβάνονται  τα κάτωθι: 


3.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, 
έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. 
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών 
του µέσων.  


3.1.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής  τους,  µε 
τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των 
µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών 
περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε  αντίστοιχα άρθρα του 
Τιµολογίου.  
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  Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία 
µεταφορικών µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών 
και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των 
ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 


3.1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και 
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που 
καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας,  
οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις 
νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού 
(επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών 
γραφείων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων 
κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί 
τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 


3.1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων (µε ενοικίαση ή αγορά), διαρρύθµισης 
αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του 
Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και 
αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων,  καθώς και λοιπών απαιτουµένων 
ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 


3.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, 
αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του έργου, καθώς και  οι δαπάνες 
αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα 
µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Ορους. 


3.1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την 
εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε 
ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 


3.1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατα-
σκευασµένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, 
συγκροτήµατων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέµατος, 
ασφαλτοµιγµάτων κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η 
κατασκευή των υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η 
εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές 
δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών 
στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους 
στο Εργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των 
εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ  κατασκευές από 
σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό)  και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό 
αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς 
όρους.  
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων 
έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
(α)  Οταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί 


από το ∆ηµόσιο 
(β)  Οταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 


Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις 
ανάγκες του συγκεκριµένου έργου. 
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3.1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις µεταφορές, τα 


µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές 
ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του 
Εργου. 


3.1.9 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες 
των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών 
σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, 
ακτών  κλπ, καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση 
της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, 
ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  


3.1.10 Οι δαπάνες γιεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των 
πάσης φύσεως ‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους 
λοιπούς όρους δηµοπράτησης  (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και  δοκιµές, αξία 
υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.) 


3.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 
µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για 
την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις 
οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση 
(όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, 
χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα 
ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για 
οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται 
σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) 
και η αποµάκρυνσή τους από το Εργο.  
Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που 
διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη 
αιτία. 


3.1.12 Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση 
ενσωµάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων  αδρανών 
υλικών προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία 
άρθρα του παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται 
ιδιαίτερα (άρθρα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]).  


 Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε 
να ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Εργου προδιαγραφές, 
λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων και των λοιπών όρων 
δηµοπράτησης. 


3.1.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις 
µηχανηµάτων και προσωπικού που οφείλονται: 
(α)  σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα 


Ο.Κ.Ω. κλπ.),  
(β)  στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου 


εκτέλεσης των εργασιών  (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 
τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),  


(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους 
αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.),  


(δ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 
εµποδίων,  
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(ε)  στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών  
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε 
τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& 
Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου  


(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και  οχηµάτων,  
(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 


έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου 
και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 


3.1.14 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και  οχηµάτων 
στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m,  για την 


αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται 
απαιραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές  


(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη  των ορυγµάτων και γενικά 
των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και 
φωτεινή σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει 
από µελέτη σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση 
και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την 
αποµάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την 
περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης. 


3.1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης των χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη 
των επιµέρους στοιχείων του έργου, εκτός αν άλλως ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες 
σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων 
της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους, υφιστάµενες κατασκευές 
κ.ο.κ.), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης 
και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών 
αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, 
δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην 
Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου, καθώς οι δαπάνες 
σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας 
και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου  (ΣΑΥ-ΦΑΥ) και του  
Μητρώου Έργου και παραγωγής του αριθµού αντιτύπων αυτών που προβλέπονται 
στα τεύχη δηµοπράτησης. 


3.1.16 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται 
στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε 
τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’ 
αντιπαράσταση µε επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως 
επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών  που θα υποβληθούν στην 
Υπηρεσία προς έλεγχο. 


  
3.1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν 


αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη), που θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για 
έλεγχο στην Υπηρεσία. 
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3.1.18 Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία  των 
εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων 
Ο.Κ.Ω.   


3.1.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή 
τεχνικών εντός κοίτης ποταµών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει αποδέκτης 
υδάτων) καθώς και διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων 
και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο και τα 
υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά 
στα τεύχη δηµοπράτησης. 


3.1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του 
έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα 
εκσκαφών κλπ. Καθώς και οι δαπάνες για την  απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών 
του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια και 
όπως στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 


3.1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και 
ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών. 


3.1.22 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 
διάφορα τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα 
απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης 
των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων 
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη 
αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 


3.1.23 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων 
Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις 
εκτελούµενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και 
φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης 
των εργασιών, ο Ανάδοχος του Εργου. 


3.1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι 
αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων 
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού 
του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων 
µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση των 
συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών  διατάξεων και 
γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 


3.1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 


3.1.26 Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την 
ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού και υλικών  κατασκευής του Εργου (µίσθωση ή 
εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή 
βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση, περιβαλλοντική αποκατάσταση µετά 
την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του Εργου), καθώς και οι δαπάνες  
εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων 
προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, 
εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση 
υπαρχουσών και τελική διαµόρφωση των χώρων µετά την περαίωση των εργασιών), 
σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους και τους όρους δηµοπράτησης. 


3.1.27 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για την 
εφαρµογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός, 
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δήµιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισµα), καθώς και οι δαπάνες µεταφοράς και 
απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεµα των παραπάνω εργασιών. 


3.1.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, 
φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λ.π., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων 
συµβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωµή προς τούτο στα 
τεύχη δηµοπράτησης. 


3.1.29 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης 
σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ευστάθειας πρανών, µελέτες 
ικριωµάτων, µελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. 


3.1.30 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης  εργασιών από τις 
αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής 
Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωµή προς τούτο 
στα τεύχη δηµοπράτησης. 


3.1.31 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την 
εγκατάσταση του Αναδόχου στο Εργο µέχρι και την παραλαβή του Εργου, όπως 
αυτά καθορίζονται στις σχετικές µελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ., εκτός αν προβλέπεται 
ιδιάτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 


3.1.32 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού  και 
γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Εργου. 


3.1.33 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Εργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κλπ), 
τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε δυσµενή 


µεταχείριση, 
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν 


λάβει µέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, 
κυρίως, ή άλλες εργασίες. 


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


3.2 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό  
Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους (Ο.Ε.) του Αναδόχου, στο οποίο 
περιλαµβάνονται τα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως 
δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Εργου, σήµανσης εργοταξίων, φόρων, δασµών, 
ασφαλίστρων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, προµηθειών εγγυητικών επιστολών, 
διοικητικών εξόδων, εξόδων λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή 
έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των 
εργασιών. 
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι 
οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει 
βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις. 
 


3.3 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει 
τον Κύριο του Έργου. 


3.4   Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο 
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παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών που 
επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα 
του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο 
παράδειγµα: 
∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων 
από σκυρόδεµα, PVC, GRP κλπ 
Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και 
για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα 
γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου σε µήκος σωλήνα της αµέσως 
µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο: 


     DN / DM  
  όπου  DN:  Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 
   DM:  Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο 


παρόν Τιµολόγιο. 
Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως 
µεγαλύτερη υπάρχουσα διάµετρος. 


Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων 
του παρόντος Τιµολογίου 


 
4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 


1. Όλες οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου, και το εργολαβικό ποσοστό 
αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περατωµένης εργασίας, δηλαδή σε προµήθειες υλικών 
και δαπάνες που αναφέρονται στο παρόν Τιµολόγιο, στην Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 
καθώς και σε εκείνες τις εργασίες που τυχόν δεν κατονοµάζονται ρητά, είναι όµως 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση των εργασιών. 


2. Οι τιµές του παρόντος Τιµολογίου, µαζί µε το εργολαβικό ποσοστό, περιλαµβάνουν εξ 
ολοκλήρου τις εξής δαπάνες και έξοδα : 


α) Τις δαπάνες για την αγορά των υλικών και τις τυχόν φθορές αυτών. 
β) Τις δαπάνες για τη µεταφορά, φορτοεκφόρτωση και αποθήκευση των υλικών. 
γ) Τις δαπάνες για την εκτέλεση των εργασιών µε µηχανήµατα ή µε χέρια εργατοτεχνιτών 


γενικά, ή µέρους των εργασιών σε όσες περιπτώσεις η εκτέλεσή τους µε µηχανήµατα 
είναι αδύνατη ή δεν ενδείκνυται ή κρίνεται απαραίτητη η χρήση εργατοτεχνιτών. 


δ) Τις δαπάνες διακηρύξεως, δηµοσιεύσεως, κηρυκείων και συµφωνητικού. 
ε) Τις δαπάνες για τη λήψη µέτρων που επιβάλλονται για την προστασία των γειτονικών 


εγκαταστάσεων (ύδρευσης, αποχέτευσης, ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Π.Α. Θεσσαλλονίκης κ.λ.π.), 
καθώς και για την ασφαλή και χωρίς εµπόδια διέλευση των οχηµάτων και πεζών. 


στ) Τις δαπάνες για την ασφάλιση όλου του απασχολούµενου στο έργο προσωπικού, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ι.Κ.Α. και των άλλων αρµόδιων ασφαλιστικών φορέων. 


ζ) Τη δαπάνη για τη σύνταξη φωτοτεχνικής µελέτης του ηλεκτροφωτισµού των οδών, 
εφόσον και µόλις αυτή ζητηθεί από την Υπηρεσία. 


η) Τη δαπάνη για τη σύνταξη στατικής µελέτης αντοχής του σιδηροϊστού και του βραχίονα 
και της µελέτης θεµελιώσεως του ιστού µόλις αυτή ζητηθεί από την υπηρεσία. 


θ) Τις δαπάνες αποξήλωσης υλικών, σε οποιοδήποτε άρθρο του τιµολογίου αυτό 
απαιτείται.  
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Α. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 
Άρθρο 1 – Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για τη δηµιουργία  
                   υπογείων κλπ χώρων µε την αποκοµιδή των προϊόντων 
ΤΟΕ Ν.20.02.03 (Κ.Α. ΟΙΚ 2112) 
 
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.  
 
ΕΥΡΩ :  15,50 
 
 
Άρθρο 2 – Επίχωση µε προϊόντα  εκσκαφών και κατεδαφίσεων  
ΤΟΕ Ν.20.10 (Κ.Α. ΟΙΚ 2162) 
 
Επίχωση µε κατάλληλα επεξεργασµένα προϊόντα κατεδαφίσεων, προερχοµένων από την 
περιοχή του έργου, σε οποιαδήποτε απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω 
προϊόντων, µε την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις εως 20 cm, διαβροχή και 
συµπύκνωση. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου. 
 
ΕΥΡΩ : 5,20 
 
 
Άρθρο 3–Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου,  
       περιλαµβανοµένης και της µεταφοράς τους  
ΤΟΕ Ν.20.20 (Κ.Α. ΟΙΚ 2162) 
 
Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελεύσεως λατοµείου (αδρανή οδοστρωσίας, 
λιθοσύντριµµα, σκύρα κλπ). Περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά των υλικών επί 
τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, οι πλάγιες µεταφορές εντός της κάτοψης 
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του εργοταξίου µε ή χωρίς µηχανικά µέσα, η διάστρωση σε πάχη εως 20 cm, η διαβροχή 
και η συµπύκνωση µε οδοστρωτήρες κατάλληλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 
  
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ 
και µετά την επίχωση. 
 
ΕΥΡΩ :  25,60 
 
 
Άρθρο 4– Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα 
ΤΟΕ Ν.20.30 (Κ.Α. ΟΙΚ 2171) 
 
 


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.  
 
ΕΥΡΩ :  1,40 
 
 
 
Άρθρο 5–  Καθαρή µεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε  
ΤΟΕ Ν.20.42 (Κ.Α. ΟΙΚ 2180) 
 


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 
 


 
ΕΥΡΩ :  0,50 
 
Άρθρο  6– Καθαίρεση αόπλου σκυροδέµατος  
ΤΟΕ Ν.22.10 (Κ.Α. ΟΙΚ 2226) 
 


Καθαίρεση και τεµαχισµός µεµονωµένων στοιχείων αόπλου σκυροδέµατος παντός είδους, 
σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας.  
Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και 
εργαλείων, των ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των 
προϊόντων, µετά από τεµαχισµό του όγκου σκυροδέµατος, στις θέσεις φόρτωσης, η 
φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί αυτοκινήτου των προϊόντων εκσκαφών, µε την 
σταλία του αυτοκινήτου για την φόρτωση, εκφόρτωση και λοιπούς χειρισµούς.  Επίσης 
περιλαµβάνεται η µεταφορά τους µε αυτοκίνητο στο χώρο απόθεσης σε οποιαδήποτε 
απόσταση προβλέπεται από τη Μελέτη ή καθορίζεται από την Επίβλεψη. 
 
22.10.01  Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης  
                   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 
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Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως 
 
ΕΥΡΩ :  66,20 
 
 
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ – ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ 
 
ΤΟΕ 32.01  Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση 
                   σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού  
 


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 
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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. 
 
Άρθρο 7 – Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση 
                  σκυροδέµατος χωρίς χρήση αντλία για κατασκευές από σκυρόδεµα 
                 κατηγορίας C8/10  
ΤΟΕ 32.01.01     (Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3211) 
 
ΕΥΡΩ :  79,40 
  
 


Άρθρο 8 – Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση 
                  σκυροδέµατος χωρίς χρήση αντλία για κατασκευές από σκυρόδεµα 
                 κατηγορίας C12/15  
ΤΟΕ  32.01.03  (Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3213)  
 
ΕΥΡΩ :  99,30 
 
 
  
Άρθρο 9 – Προκατασκευασµένα κανάλια υδροσυλλογής 
ΤΟΕ Θ32.15.1  (Κ.Α. ΟΙΚ 3215 (50%) – ΟΙΚ 6104 (50%)) 
 
Προκατασκευασµένα κανάλια υδροσυλλογής από ινοσκυρόδεµα υψηλής αντοχής, 
εσωτερικών διαστάσεων (Μ-Π-Υ) 100Χ21Χ25 cm, ενδεικτικού τύπου Κ200 της εταιρείας 
ΒΕΤΕL, ή άλλα ισοδυνάµων προδιαγραφών, πλήρως τοποθετηµένα, µε ηλεκτροσυντηγµένη 
εσχάρα βαρέως τύπου από θερµαογαλβανισµένες λάµες βάρους 8,00 kg ανά µέτρο 
µήκους. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια, η µεταφορά επί τόπου του έργου και η 
προσκόµιση στη θέση εφαρµογής όλων των υλικών και µικροϋλικών και η εργασία 
πλήρους τοποθέτησης, στερέωσης µε σκυρόδεµα και η στεγάνωση. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
 


ΕΥΡΩ :  56,00    
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Άρθρο 10  –Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος δοµικά πλέγµατα  
                     B500C (S500s) 
ΤΟΕ 38.20.03  (Κ.Α. ΟΙΚ 3873) 
 
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. 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 
ΕΥΡΩ :  1,10 
 
 
Άρθρο 11 – Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα  
Ο∆Ο Β-51 (Κ.Α. Ο∆Ο-2921) 
 
Για την πλήρη τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα κατηγορίας  
C 12/15, διατοµής 0.15Χ0.30 µ. µε απότµηση, σύµφωνα µε τις Π.Τ.Π., προς κατασκευή 
κρασπέδων, νησίδων ασφαλείας, πεζοδροµίων, κόµβων κ.λ.π., τα οποία θα 
παρασκευάζονται στο εργοστάσιο µε ταυτόχρονη δόνηση και συµπίεση, αποκλειοµένης της 
παρασκευής τους 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 των 0,50 µ. 
µε λεία επιφάνεια, η δαπάνη τέλειας στερέωσης των κρασπέδων µε κατασκευή πίσω από 
αυτά ενός συνεχούς πρίσµατος διατοµής 0,10Χ0,20µ από σκυρόδεµα κατηγορίας C 8/10, 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. 
Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου χωρίς τη βάση έδρασής του. 
 
ΕΥΡΩ :  7,70 
 
 
Άρθρο 12 – Κράσπεδα κήπου  
Ο∆Ο Β-51ΣΧ (Κ.Α. Ο∆Ο-2921) 
 
Για την πλήρη τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα κατηγορίας  
C 12/15, διατοµής 0.06Χ0.25 µ. µε απότµηση, σύµφωνα µε τις Π.Τ.Π., προς κατασκευή 
χώρων πρασίνου κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται στο εργοστάσιο µε ταυτόχρονη 
δόνηση και συµπίεση, αποκλειοµένης της παρασκευής τους 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 των 0,50 µ. 
µε λεία επιφάνεια, η δαπάνη τέλειας στερέωσης των κρασπέδων µε κατασκευή πίσω από 
αυτά ενός συνεχούς πρίσµατος διατοµής 0,10Χ0,20µ από σκυρόδεµα κατηγορίας C 8/10, η 
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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. 
Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου χωρίς τη βάση έδρασής του. 
 
ΕΥΡΩ :  7,30 
 
 
 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ 
 
Άρθρο 13 – Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου πλευράς 40X40cm τελικής  
                    επίστρωσης µωσαϊκού λευκών ψηφίδων σε καρώ 
TOE Θ73.16.02.2 (Κ.A. OIK 7316) 
 
Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου πλευράς 40X40cm, (ενδεικτικού τύπου Εµποροτεχνικής 
Terra Nova Montana ή ισοδυνάµου), πάχους 3.5 έως 4cm, τελικής επίστρωσης µωσαϊκού 
λευκών ψηφίδων χρώµατος γκρί, λείας εγχάρακτης επιφάνειας σε καρώ, µε αντοχή σε 
θλίψη µεγαλύτερη από 600 Kgr/m2,απορροφητικότητα µικρότερη του 12%,µε αντίσταση 
σε παγετό και εγγυηµένη αντιολισθηρότητα ,άνευ αρµών, τοποθετουµένων επί 
υποστρώµατος πάχους 2cm, εκ τσιµεντοασβεστοκονιάµατος των 350kg τσιµέντου και 
0.04m3 ασβέστου, δηλ. υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής. 
(Μέτρηση σε τετραγωνικά µέτρα εκτελεσθείσας επίστρωσης.) 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ :  25,00 
 
 
Άρθρο 14 –  Επιστρώσεις µε πολυµεγέθεις πλάκες µαρµάρου προελεύσεως 
                     Αλιβερίου πάχους 2 εκ. 
ΤΟΕ  Θ74.30.02 (κωδ.αναθ. ΟΙΚ 7481) 
Επιστρώσεις δαπέδων µε πολυµεγέθεις πλάκες µαρµάρου προελεύσεως Αλιβερίου 
(τεφρόχρουν- µελανό), αδρής χτενιστής δια µηχανής επιφάνειας διαστάσεων 60Χ40cm,   
80Χ50cm, 20Χ80cm πάχους 2cm, µε τσιµεντοκονίαµα στρώσεως των 450kg τσιµέντου. 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και η εργασία πλήρους κατασκευής, 
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
ΕΥΡΩ :  113,00    
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Άρθρο 15 – Επιστρώσεις στηθαίων(πεζουλίων) µε µάρµαρο σκληρό έως 
                    εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm 
ΤΟΕ  Θ75.21.04  (Κ.Α. ΟΙΚ 7526) 
 
Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) µε µάρµαρο προέλευσης Αλιβερίου (τεφρόχρουν-
µελανό), αδρής χτενιστής δια µηχανής επιφάνειας.  Περιλαµβάνονται τα 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. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 


ΕΥΡΩ :  140,00    
 
 
 
 
Άρθρο 16 – Ορθοµαρµαρώσεις από πλάκες σκληρού µαρµάρου πάχους 2 cm και  
                     µήκους έως 2,00 m 
ΤΟΕ  Θ75.61.03  (Κ.Α. ΟΙΚ 7563) 
 
Ορθοµαρµαρώσεις από πλάκες σκληρού µαρµάρου, προελεύσεως Αλιβερίου, πάχους 2 cm 
και µήκους έως 2,00 m, επί τοίχων κατακορύφων ή κεκλιµένων οιουδήποτε ύψους. 
Μάρµαρο σχιστό και υλικά λειοτρίψεως, επιστρώσεως (τσιµεντοκονίαµα και γυψοκονίαµα) 
και αρµολογήµατος επί τόπου, ικριώµατα και εργασίες κοπής, λειοτρίψεως, αποξέσεως 
επιχρισµάτων, προσεγγίσεως, τοποθετήσεως µε τσιµεντοκονίαµα, εγχύσεως υδαρούς 
τσιµεντοκονιάµατος µέχρι τελείας πληρώσεως των κενών, αρµολογήµατος και καθαρισµού. 
Συµπεριλαµβάνονται οι εµφανείς ή αφανείς µεταλλικοί σύνδεσµοι από ορείχαλκο ή 
ανοξείδωτο χάλυβα. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας  
 
ΕΥΡΩ :  150,00    
 
 
Άρθρο 17 –Επιστρώσεις δαπέδων µε τσιµεντένιους κυβολίθους διαστάσεων 
                   10x10x6cm 
ΤΟΕ  Θ73.17.07  (Κ.Α. ΟΙΚ 7452) 
 
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). 
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ΕΥΡΩ :  25,30    
 
 
Άρθρο 18 –  Χυτό δάπεδο πάχους 7εκ. από έτοιµο διακοσµητικό σκυρόδεµα 
                      κατηγορίας C20/25 
ΤΟΕ Θ/32.02.06  (Κ.Α. ΟΙΚ 3215) 
Χυτό δάπεδο, χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας, πάχους 7cm από έτοιµο εργοστασιακό 
οµοιογενές διακοσµητικό σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, µε αποκαλυµµένα αδρανή µέσω 
κατάλληλης επεξεργασίας της επιφάνειας του, η οποία περιλαµβάνει την εφαρµογή επί 
νωπού σκυροδέµατος κατάλληλου υγρού επιφανειακού απενεργοποιητή σε υδατική φάση 
ο οποίος επιτρέπει την την επιβράδυση της πήξης του σκυροδέµατος σε εελγχόµεον βάθος 
διείσδυσης. 
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 αποτελείται από τσιµεντόπαστα απόχρωσης γκρι και βότσαλο ποταµίσιο ή 
γαρµπίλι (σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης), 
-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 δάπεδο σκυροδέµατος, 
οπλισµένου µε δοµικό πλέγµα. Η δαπάνη κατασκευής της υπόβασης αποζηµιώνεται από τα 
αντίστοιχα άρθρα οικοδοµικών εργασιών. Η διαµόρφωση των υψοµέτρων και κλίσεων θα 
γίνει από την υπόβαση του χυτού δαπέδου. 
Μετά τη διάστρωση του υλικού, ακολουθεί η ψέκαση της επιφανείας µε ειδικό 
απενεργοποιητή επιφανείας (βιοδιασπώµενο), ο οποίος δεν επιτρέπει στην τσιµεντόπαστα 
να σκληρυνθεί σε πάχος µερικών χιλιοστών (4-5mm). Μετά τη σκλήρυνση του 
σκυροδέµατος (αναλόγως µε τις συνθήκες του περιβάλλοντος), η επιφάνεια ξεπλένεται µε 
νερό υπό πίεση, ώστε να αποµακρυνθεί το τµήµα της τσιµεντόπαστας που δεν έχει 
σκληρυνθεί και να αποκαλυφθούν τα αδρανή επιφανειακά. Γίνεται κοπή αρµών διαστολής 
ανά 4,00m2 περίπου (σύµφωνα και µε το σχέδιο), µε τοποθέτηση µε τσιµεντοκονία 
µεταλλικών διάτρητων γαλβανισµένων γωνιοκράνων, τα οποία λειτουργούν ως αρµοί. Οι 
παραπάνω εργασίες και τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά (π.χ. απενεργοποιητής, 
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κατάλληλα αδρανή, ίνες, ξυλότυποι µε την εργασία συναρµολόγησης - αποξήλωσης του 
καλουπιού, γωνιόκρανα) αποζηµιώνονται πλήρως µε το παρόν άρθρο.     
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών γίνεται καθαρισµός της επιφανείας. 
Ο ανάδοχος θα κατασκευάσει δείγµα 1m2 έτοιµου χυτού δαπέδου για έγκριση από την 
Υπηρεσία. Αισθητικά το αποτέλεσµα είναι ένα δάπεδο µε οµοιόµορφο βάθος αποκάλυψης 
των αδρανών, µε οµοιόµορφη κατανοµή χονδρόκοκων και λεπτόκκοκων αδρανών και µε 
υψηλό βαθµό συνοχής τους σε όλη την πάστα του τσιµέντου, ώστε να υπάρχει χρωµατική 
ισορροπία και οµοιογένεια.  
Τιµή ανά (m2) έτοιµου χυτού δαπέδου από διακοσµητικό σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 
πάχους 7cm, σύµφωνα µε την ανωτέρω περιγραφή. Όλα τα απαραίτητα υλικά και εργασίες 
περιλαµβάνονται στις δαπάνες του άρθρου, µε τη ρητή διαφοροποίηση της υπόβασης και 
των µεγάλων διακοσµητικών αρµών. 
 
ΕΥΡΩ : 35,00  


 
 
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
 
Άρθρο 19 - Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος  
                     µε ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιµεντόχρωµα 
ΤΟΕ 77.10  (K.A.  ΟΙΚ 7725)  
 
Υδροχρωµατισµοί µε τσιµεντόχρωµα επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντο-κονιάµατος, σε 
δύο ή περισσότερες στρώσεις µέχρι να επιτευχθεί τέλεια οµοιοχρωµία και συνολικό πάχος 
στεγνού υµένα 125 µικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 


ΕΥΡΩ : 4,60 
 
 
Άρθρο 20  - Υπόστρωµα χρωµατισµού και ελαιοχρωµατισµός σιδηρών  
                     επιφανειών - στοιχείων  
ΤΟΕ Θ77.55  (Κ.Α. ΟΙΚ 7735 (50%) – ΟΙΚ 7755 (50%)) 
Υπόστρωµα (αστάρι) χρωµατισµού επιφανειών από αλουµίνιο ή γαλβανισµένων στοιχείων 
και ελαιοχρωµατισµός σε δύο στρώσεις.  
Περιλαµβάνονται τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία και κατά τα λοιπά όπως 
στα άρθρα ΟΙΚ 77.31 και 77.55. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 


ΕΥΡΩ : 8,50  
 
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Άρθρο 21 – Ξύλινο παγκάκι µε πλάτη     
ΤΟΕ Θ/55.10.02ΣΧ  (Κ.Α. ΟΙΚ 5512) 
Ξύλινο παγκάκι µε διαστάσεις : µήκος 195 cm,  πλάτος 65 cm, ενδεικτικού τύπου ΕΡΜΗΣ. 
Το παγκάκι αποτελείται από την θέση καθίσµατος, την πλάτη και δύο µεταλλικές βάσεις.     
Η θέση καθίσµατος κατασκευάζεται από 5 ξύλινους δοκούς διατοµής 70Χ70Χ1950mm και η 
πλάτη από 3 ξύλινους δοκούς ίδιας διατοµής. Οι µεταλλικές βάσεις κατασκευάζονται από 
χάλυβα St-37 και αποτελούνται από την πλάκα πάκτωσης διατοµής 120Χ500Χ4mm και ένα 
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µεταλλικό ορθοστάτη διατοµής 120Χ60Χ3mm L=360mm, πάνω στον οποίο εδράζεται η 
λάµα συγκράτησης του καθίσµατος και της πλάτης, διατοµής 100Χ910Χ8mm. Η πλάτη του 
οργάνου είναι κατασκευασµένη µε κλίση 30º έτσι ώστε να προσφέρεται µεγαλύτερη 
ανάπαυση . Για µεγαλύτερη αντοχή της κατασκευής, οι βάσεις ενισχύονται για κάθετη 
φόρτιση µε µεταλλική λάµα διατοµής 25Χ5mm. Οι µεταλλικές βάσεις αγκυρώνονται στο 
έδαφος µε στριφώνια Μ8. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται το όργανο, η µεταφορά και όλα τα υλικά και µικροϋλικά και η 
τοποθέτηση. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
 
ΕΥΡΩ :  320,00    
 
 
Άρθρο 22 – Μεταλλικός επίστυλος απορριµµατοδέκτης (διπλός) 
ΤΟΕ Θ/64.03ΣΧ  (Κ.Α. ΟΙΚ 6403) 
Μεταλλικός επίστυλος απορριµµατοδέκτης (διπλός) µε σταχτοδοχείο από υψηλής 
ποιότητας χαλυβδόφυλλα, που διαµορφώνονται κυλινδικά, µε βαθιές περιµετρικές 
ραβδονευρώσεις και διακοσµητικές πρεσσαριστές διατρήσεις, ενδεικτικού τύπου SPIDER.   
Όλα τα υλικά θα είναι γαλβανισµένα ώστε να προστατεύονται αποτελεσµατικά από τη 
διάβρωση. Τα εξωτερικά τοιχώµατα θα είναι βαµµένα µε ηλεκτροστατική πούδρα σε 
διάφορα χρώµατα. Ο στύλος στήριξης θα είναι ικανού πάχους µε διακοσµητικά τελειώµατα 
σφαίρας και δίσκου, που επιτρέπει την τοποθέτηση, µε πάκτωση ή βίδωµα στο έδαφος. Το 
σταχτοδοχείο είναι χωρητικότητας 1 λίτρου, ηµικυλινδρικό µε κατάλληλο διάτρητο χείλος 
και κλειδαριά στηρίγµατος.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ :  150,00 
 
 
Άρθρο 23 – Μεταλλικό αποτρεπτικό εµπόδιο µε το βυζαντινό έµβληµα της  
                     Θεσσαλονίκης  
ΤΟΕ Θ/64.01.01.4  (Κ.Α. ΟΙΚ 6401) 
 
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 
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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 
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. 
 
ΕΥΡΩ :  42,00 
 
 
 


Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 
Άρθρο 24 – Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη σε αστικές περιοχές  
ΠΡΣ Α6  (Κ.Α. ΠΡΣ 1620) 
 
Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώµατος ή φυτικής γης που έχει προσκοµισθεί επί 
τόπου για την συµπλήρωση νησίδων σε αστικές περιοχές µε χρήση καταλλήλου µηχανικού 
εξοπλισµού. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του απαιτουµένου προσωπικού, µηχανηµάτων 
και εργαλείων.  
(Για την προµήθεια του υλικού έχουν εφαρµογή τα άρθρα ∆7 και ∆8 του Τιµολογίου ΠΡΣ)  
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 
Τιµή µονάδας: 2,80 
 
  
Άρθρο 25 -  Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου  
                     αρδευτικού δικτύου   
ΠΡΣ  Α9.2  (Κ.Α.  ΠΡΣ 2111) 
Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για υπόγεια τοποθέτηση αρδευτικού 
δικτύου σε χαλαρά, γαιώδη ή γαιώδη-ηµιβραχώδη εδάφη.. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
- Βάθος επίχωσης γραµµών δικτύου 20 - 40 cm 
 


Τιµή µονάδας: 1,20 
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Άρθρο 26 – Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών  
                    ή εγκατάσταση χλοοτάπητα  
ΠΡΣ Γ1 (Κ.Α.  ΠΡΣ 1140) 
 


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.) 
 


Τιµή µονάδας: 105,00    
 
 
Άρθρο 27- Ενσωµάτωση βελτιωτικών εδάφους  
ΠΡΣ Γ2  (Κ.Α. ΠΡΣ 1620) 
 


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) 
 


Τιµή µονάδας:  5,50  
 
 
ΠΡΣ ∆1.  ∆ένδρα  
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. 
 
Άρθρο 28 – ∆ένδρα κατηγορίας ∆7 
ΠΡΣ  ∆1.7    (Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ-5210) 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
Τιµή µονάδας:  122,00   
 
Άρθρο 29 – ∆ένδρα κατηγορίας ∆8 
ΠΡΣ  ∆1.8     (Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ-5210) 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
Τιµή µονάδας:  180,00   
 
Άρθρο 30 – ∆ένδρα κατηγορίας ∆9 
ΠΡΣ  ∆1.9     (Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ-5210) 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
Τιµή µονάδας:  240,00   
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ΠΡΣ ∆2. Θάµνοι  
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. 
  
Άρθρο 31 – Θάµνοι κατηγορίας Θ1 
ΠΡΣ  ∆2.1     (Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ-5210) 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
Τιµή µονάδας:  2,10  
 
 
Άρθρο 32 – Θάµνοι κατηγορίας Θ2 
ΠΡΣ  ∆2.2     (Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ-5210) 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
Τιµή µονάδας:  3,90  
 
 
Άρθρο 33 – Θάµνοι κατηγορίας Θ3 
ΠΡΣ  ∆2.3     (Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ-5210) 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
Τιµή µονάδας:  6,40  
 
 
Άρθρο 34 – Προµήθεια και µεταφορά κηπευτικού χώµατος 
ΠΡΣ ∆7ΣΧ (Κ.Α. ΠΡΣ-1710) 
 
Προµήθεια και µεταφορά κηπευτικού χώµατος από οποιανδήποτε απόσταση επί τόπου του 
έργου. Το κηπευτικό χώµα θα είναι γόνιµο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αµµοαργιλώδους 
σύστασης, µε αναλογία σε άµµο τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγµένο από 
σβώλους, αγριόχορτα, υπολείµµατα ριζών, λίθους µεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή 
τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 
  
Τιµή µονάδας:  12,00   
 
 


Άρθρο 35 – Προµήθεια τύρφης 
ΠΡΣ ∆10 (Κ.Α. ΠΡΣ-5340) 
 
Για την προµήθεια επί τόπου του έργου τύρφης, συσκευασµένης, µε ένδειξη προέλευσης, 
τύπου υλικού, όγκου. Το προσκοµιζόµενο υλικό θα συνοδεύεται από πρόσφατο 
πιστοποιητικό ελέγχου αναγνωρισµένου εργαστηρίου (χηµική ανάλυση). 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 
 
Τιµή µονάδας:  45,00  
 







- 32- 


                                                                                                                                                     


 
ΠΡΣ Ε1.  Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός 
 
Άνοιγµα 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. 
 
Άρθρο 36 – Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m 
ΠΡΣ Ε1.1   (Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5130) 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
Τιµή µονάδας: 0,65   
 
 
Άρθρο 37 – Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m 
ΠΡΣ Ε1.2   (Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5120) 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
Τιµή µονάδας: 1,60  
 
 
ΠΡΣ Ε4. Άνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος 
Aνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος, 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. 
 
Άρθρο 38 – Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων  1,00 Χ 1,00 Χ 1,00 m 
ΠΡΣ Ε4.3  (Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5110) 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
Τιµή µονάδας:  4,50 
 
 
Άρθρο 39 – Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 2,00 - 4,00 lt 
ΠΡΣ  Ε9.4    (Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5210) 
 


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) 
 


Τιµή µονάδας:  1,10   
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Άρθρο 40 – Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 12,50 - 22,00 lt 
ΠΡΣ  Ε9.4    (Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5210) 
 


Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 12,50 - 22,00 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, 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) 
 
Τιµή µονάδας:  3,20   


 
 
 


Άρθρο 41 –Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 41 - 80 lt 
ΠΡΣ  Ε9.8    (Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5210) 
 
 


Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 41 - 80 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) 
 


Τιµή µονάδας:  6,80   


 
 
Άρθρο 42 – Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου 
ΠΡΣ  Ε11.1     (Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5240) 
 


Yποστύλωση δέντρου µε την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωµένου, βαµµένου, 
πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισµένου µέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η αξία και µεταφορά επί τ’οπου του πασσάλου, οι δαπάνες 
του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µικροϋλικών και των εργαλείων που θα 
χρησιµοποιηθούν για την κατακόρυφη έµπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος 
εδάφους, και µε οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ’ αυτόν µε 
κατάλληλο µέσον. 
 


Ε11.1.1 Για µήκος πασσάλου µέχρι 2,50 m 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 


Τιµή µονάδας:  3,00 
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Άρθρο 43 – Εγκατάσταση προπαρασκευασµένου χλοοτάπητα 
ΠΡΣ  Ε13.2   (Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5510) 
 


Το αντικείµενο εγκατάστασης προπαρασκευασµένου χλοοτάπητα περιλαµβάνει τα εξής: 


1.  Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους µε 
φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωµατισµό του εδάφους. 


2.  Την προµήθεια, µεταφορά και οµοιόµορφη διάστρωση εµπλουτισµένης τύρφης, 
περλίτη, χούµου και την ενσωµάτωσή τους στο έδαφος µε σταυρωτό φρεζάρισµα σε 
βάθος 10-12 cm 


3.  Την τελική διαµόρφωση µε ράµµατα και τσουγκράνες, για να δηµιουργηθεί η 
κατάλληλη επιφάνεια. 


4.  Την απολύµανση του εδάφους µε µυκητοκτόνο σκεύασµα. 
5.  Την προµήθεια, τη µεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, µε 


οποιοδήποτε µέσο, του έτοιµου χλοοτάπητα. 
6.  Την λίπανση του µε επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό µικτό λίπασµα µε ιχνοστοιχεία. 
7.  Την αποµάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την 


εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 
8.  Την αρχική άρδευση καθώς και τις µετέπειτα καθηµερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα 


µέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσµατα για την αποµάκρυνση των 
αγριοχόρτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα 
σηµεία το φύτρωµα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές. 


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.) 
 


Τιµή µονάδας:  6.000,00   
 
 
Άρθρο 44 – Συντήρηση πρασίνου για 6 µήνες 
 
Συντήρηση του πρασίνου για χρονικό διάστηµα 6 µηνών. Στην τιµή περιλαµβάνονται 
αρδεύσεις φυτών και  χλοοτάπητα, βοτανίσµατα, λίπανση, καταπολέµηση ασθενειών, 
κλαδεύσεις, κοπή χλόης κτλ.  
Οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εκπληρώνεται ο 
προορισµός των φυτεύσεων και µε σκοπό το φυτικό υλικό να έχει τη σωστή ανάπτυξη και 
την κατάλληλη εµφάνιση, εξασφαλίζοντας παράλληλα µε τη λειτουργικότητα και την 
αισθητική βελτίωση της περιοχής.  
Οι επαναλήψεις και το είδος των εργασιών θα εξαρτηθούν από τις καιρικές συνθήκες που 
θα επικρατήσουν κατά τη διάρκεια του χρόνου συντήρησης. Σηµειώνεται επίσης ότι οι 
φυτεύσεις αφορούν «ζωντανούς οργανισµούς» στους οποίους λόγω ασθενειών, 
βανδαλισµών κ.ά. είναι δυνατό να παρουσιαστούν απώλειες. Για αυτό περιλαµβάνεται κατά 
τη διάρκεια συντήρησης και η αντικατάσταση των απωλειών αυτών ώστε να ικανοποιείται 
πλήρως η Υπηρεσία.  
(Κατ’ αποκοπή τίµηµα) 
Τιµή µονάδας:  4.000,00   
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ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΑ  ∆ΙΚΤΥΑ 
ΠΡΣ Η1.1 - Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm 
 


(Κ.Α.  ΗΛΜ 8) 
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. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
 


 
Άρθρο DN (mm) 


Τιµή 
µονάδας 


Άρθρο 45 Η1.1.2 Φ 20 0,35  


Άρθρο 46 Η1.1.4 Φ 32 0,55 


 


 


 


ΠΡΣ  Η1.2  –   Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm 
(Κ.Α. ΗΛΜ 8) 
 
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 
13,6), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για 
διατοµές έως Φ32 mm, δηλαδή σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήµατα και µικροϋλικά (κάναβι, 
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.  
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
 


 
Άρθρο 


Ονοµαστική 
διάµετρος 


(mm) 


Τιµή 
µονάδας 


Άρθρο 47 Η1.2.4 Φ 40 0,95 


Άρθρο 48 Η1.2.5 Φ 50 1,25  


 
 


Άρθρο 49 –  Σωλήνας από PVC 4 atm 
ΠΡΣ Η2.1  (Κ.Α. ΗΛΜ 8) 
 
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 
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εργασία για την εγκατάσταση του σε υπόγειες διαβάσεις σωλήνων άρδευσης ή καλωδίων. 
∆εν περιλαµβάνεται ο εγκιβωτισµός των σωλήνων.  
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
 


 


Άρθρο DN (mm) 
Τιµή 


µονάδας 


Η2.1.6 Φ 100 4,10 


 
 


Άρθρο 50 – Ειδικά πλαστικά τεµάχια δικτύου 
ΠΡΣ Θ.Η4.1ΣΧ  (Κ.Α. ΗΛΜ 12)  
 


Για την προµήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση πλαστικών ειδικών τεµαχίων (ταυ, σταυροί, 
καµπύλες, συστολές µε ή  χωρίς ωτίδες, νίπελ, συστολικά νίπελ, γωνίες ρακόρ, βάννες, 
συνδετήρες ρακόρ κλπ) που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του δικτύου. 
Τιµή κατ’ αποκοπή  
 


Τιµή µονάδας:   750,00  
 


 
Άρθρο 51 – Σταυροί χαλύβδινοι γαλβανισµένοι  
ΠΡΣ Η4.3  (Κ.Α. ΗΛΜ 12)  
 


Σταυροί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι, επιτόπου του έργου, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης και 
την εργασία σύνδεσης και δοκιµών, πλήρως τοποθετηµένοι στην εγκατάσταση. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
 


Άρθρο 
Ονοµαστική 


διάµετρος 
(ίντσες) 


Τιµή 
µονάδας 


Η4.3.6  Φ 2 13,00  
  


 


 


Άρθρο 52 – Ταυ µεταλλικά, γαλβανισµένα  
ΠΡΣ Η4. 4   (Κ.Α.  ΗΛΜ 12)  
 


Ταυ µεταλλικά, γαλβανισµένα, επιτόπου του έργου, µε τα µικροϋλικά σύνδεσης και την 
εργασία σύνδεσης και δοκιµών, πλήρως τοποθετηµένα στην εγκατάσταση. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
 


Άρθρο 
Ονοµαστική 


διάµετρος 
(ίντσες) 


Τιµή 
µονάδας 


Η4.4.6 Φ 2 8,50  
 
 
Άρθρο 53 –  Μειωτές πίεσης ΡΝ 16 atm 
 


ΠΡΣ Η5.12  (Κ.Α.  ΗΛΜ 11)  
 


Μειωτές πίεσης, µε σώµα ορειχάλκινο, ροδέλα και ελατήριο στεγανοποίησης ανοξείδωτα, 
ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm. Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και 
τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών και παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία. 
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Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
 


Άρθρο 
Ονοµαστική 
διάµετρος 
(ίντσες) 


Τιµή 
µονάδας 


 Η5.12.6 Φ 2 " 100,00  
 
 
 
 


Άρθρο 54 –   Σταλακτηφόροι Φ20  mm από ΡΕ µε σταλάκτες αυτορυθµιζόµενους  
                       και µε µηχανισµό αποτροπής απορροής του νερού από το σωλήνα 
ΠΡΣ Η8.2.6ΣΧ  (Κ.Α. ΗΛΜ 8)  
 


Σταλακτηφόροι Φ20 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 τουλάχιστον 
4lt/h 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 και στήριξη µε πλαστικούς γάντζους ανά 5 µέτρα. ∆εν 
περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.  
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  
 


Άρθρο 
Αποστάσεις 
σταλακτών 


Τιµή 
µονάδας 


Η8.2.6.1 33 cm  0,90 
 
 


Άρθρο 55 –   Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι, στατικοί  
ΠΡΣ Η8.3.1 (Κ.Α. ΗΛΜ 8)  
 


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. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
 


Άρθρο 
σώµα 


ανύψωσης 
Τιµή 
µον. 


Η8.3.1.2 10 cm 4,60 
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Άρθρο 56 – Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι,γραναζωτοί,ακτίνας ενεργείας 
                     5-9m 
ΠΡΣ Η8.3.2   (Κ.Α. ΗΛΜ 8)  
 


Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι (pop-up), γραναζωτοί, υδρολίπαντοι, ακτίνας ενεργείας 5-
9 m, 1/2'' BSP, µε βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής προστασίας και 
µνήµη ρύθµισης τοµέα. 
 


Προµήθεια εκτοξευκτήρων επί τόπου του έργου µε τα απαραίτητα ακροφύσια, τα 
εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και 
δοκιµών και παράδοση σε κανονική λειτουργία.   
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
 


Άρθρο σώµα ανύψωσης Τιµή µον. 


Η8.3.2.1 10 cm, πλαστικό 31,00 
 
 
Άρθρο 57 – Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας  
                    7 - 14 m 
ΠΡΣ Η8.3.3  (Κ.Α. ΗΛΜ 8)  
 


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


Άρθρο 
σώµα 


ανύψωσης 
Τιµή 
µον. 


Η8.3.3.1 πλαστικό 31,00 
 
 


 


ΠΡΣ H9.1.1ΣΧ – Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές  
(Κ.Α. ΗΛΜ 8)  
 


Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες) Ευρωπαϊκής προέλευσης, πλαστικές, ονοµ. 
πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 µέχρι 10 atm, µε ή χωρίς µηχανισµό 
ρύθµισης παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, µε πηνίο (actuator) 9 V και 
δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας. Προµήθεια βανών και µικροϋλικών, µεταφορά επί 
τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών για πλήρη λειτουργία. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
 


 
Άρθρο 


Ονοµαστική 
διάµετρος 


Τιµή µονάδας 


Άρθρο 58 H9.1.1.1 Φ 1'' 32,00 
Άρθρο 59 H9.1.1.3 Φ 2'' 85,00 
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ΠΡΣ Η.9.2.3ΣΧ – Προγραµµατιστές µπαταρίας τύπου φρεατίου 
(Κ.Α. ΗΛΜ 52)  
 


Προγραµµατιστές µπαταρίας τύπου φρεατίου, ενδεικτικού τύπου Τ-BOS RAINBIRD,            
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 ενσύρµατη ή ασύρµατη 
λειτουργία µε κονσόλα. 


Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου πλήρους προγραµµατιστή µε την µπαταρία του, την 
κονσόλα, τους ραδιοδέκτες  και πάσης φύσεως εξαρτηµάτων καθώς και εργασία σύνδεσης 
τοποθέτησης, προγραµµατισµού, ελέγχου, ρυθµίσεων, δοκιµών κλπ. για κανονική 
λειτουργία. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
 


 
Άρθρο 


Ελεγχόµενες 
ηλεκτροβάνες 


Τιµή 
µονάδος 


Άρθρο 60 Η.9.2.3.1 1 275,00 
Άρθρο 61  Η.9.2.3.2 2 280,00 
Άρθρο 62 Η.9.2.3.3 4 325,00 


 
 


Άρθρο 63 –  Αισθητήρας βροχής  
ΠΡΣ Η.9.2.11ΣΧ  (Κ.Α. ΗΛΜ 62)  
 


Αισθητήρας βροχής (rain sensor) συµβατό µε τον προγραµµατιστή, µε τα καλώδια και 
λοιπά εξαρτήµατα σύνδεσης, το εγχειρίδιο χρήσεως/λειτουργίας, πλήρως εγκατεστηµένος 
και δοκιµασµένος. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
 


Τιµή µονάδας:    80,00 
 
 


ΠΡΣ Η.9.2.13 –  Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών  
(Κ.Α.  ΗΛΜ 8)  
 


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. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  


 
Άρθρο διαστάσεις / αριθµός Η/Β 


Τιµή 
µονάδος 


Άρθρο 64 Η.9.2.13.3 30Χ40 cm,  4 Η/Β 28,00 
Άρθρο 65 Η.9.2.13.4 50Χ60 cm,  6 Η/Β 48,00 
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ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
 
Άρθρο 66 –  Εκσκαφή τάφρου σε έδαφος γαιώδες εως ηµιβραχώδες µετά της  
                      µεταφοράς των προϊόντων σε απόσταση µεγαλύτερη των 50 µ.                       
Ο∆Ο Ν.1212  (Κ.Α.  Ο∆Ο 1212)  
 
Εκσκαφή τάφρου σε έδαφος γαιώδες εως ηµιβραχώδες µετά της εκκοπής και εκριζώσεως 
θάµνων και δένδρων οιασδήποτε περιµέτρου, της µορφώσεως του πυθµένα και των 
πρανών της τάφρου, της δαπάνης φορτοεκφορτώσεως.  
Μετά της µεταφοράς των προϊόντων σε απόσταση µεγαλύτερη των 50µ.  
Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 
 
Τιµή µονάδας : 6,94  
 


 


Άρθρο 67 –  Επιχώσεις ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφών µε ιδιαίτερες  
                     απαιτήσεις συµπύκνωσης 
Υ∆Ρ 5.04  (Κ.Α.  Υ∆Ρ6067)  
 
Επίχωση κάθε είδους ορυγµάτων, σε κατοικηµένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών 
αξόνων, µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δάνεια χώµατα (αν τούτο απαιτείται) σε 
στρώσεις µέχρι 25 cm, µεταφερόµενων από οποιαδήποτε απόσταση.  
Στην τιµή περιλαµβάνονται πέραν της δαπάνης µεταφοράς, η δαπάνη προµήθειας, οι 
απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των µεταφορικών µέσων, οι τυχόν 
απαιτούµενες προσωρινές εναποθέσεις, η έκκριψη, η διάστρωση, οι πλάγιες µεταφορές, το 
κοπάνισµα ή η χρησιµοποίηση των δονητικών, αλλά όχι επιβλαβών για την ασφάλεια των 
τεχνικών έργων  µέσων ή άλλων ειδικών συµπυκνωτών, η επί τόπου αξία του νερού 
διαβροχής καθώς και η δαπάνη των απαιτούµενων δοκιµών για την εξακρίβωση του 
βαθµού συµπύκνωσης . 
Ο βαθµός συµπύκνωσης δεν πρέπει να είναι κατώτερος  από 95%  (τροποποιηµένη 
δοκιµασία PROCTOR). 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης. (1 Μ3) 
  
Τιµή µονάδας : 2,20  
 
 


Άρθρο 68 –  Εγκιβωτισµός σωληνώσεων µε άµµο από χείµαρρο ή ορυχείο  
Υ∆Ρ 5.08  (Κ.Α. Υ∆Ρ 6069.1) 
 


Για ένα κυβικό µέτρο έδρασης - εγκιβωτισµού - επικάλυψης σωλήνων µε άµµο ορυχείου ή 
χειµάρρου, εκτελούµενης εκτός κατοικηµένης περιοχής σύµφωνα µε τους όρους της 
αντίστοιχης τεχνικής προδιαγραφής. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται : 
α. Η προµήθεια της άµµου (εξόρυξη, κοσκίνισµα κλπ)  
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. 
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δ. Η συµπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισµού των 
σωλήνων από άµµο λατοµείου µέχρι αρνήσεως. 
Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες 
από την µελέτη γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών) 
Τιµή µονάδας :  5,40  
 
Άρθρο Β-29: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 


 


Για την κατασκευή σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης, από θραυστό υλικό λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων 
µέγιστου κόκκου, µε χρήση τσιµέντου κατάλληλου τύπου, κατηγορίας, αντοχής και 
ποσότητας, ως και τυχόν αναγκαίων πρόσθετων ρευστοποιητικών, υπερρευστοποιητικών, 
αερακτικών, σταθεροποιητικών κλπ. υλικών, για τεχνικά έργα κάθε είδους και 
οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους καθώς και για έργα σηράγγων.  
 
Στις τιµές περιλαµβάνονται -η δαπάνη προµήθειας, µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση 
στον τόπο ενσωµάτωσης και ενσωµάτωσης κάθε υλικού, και κάθε εργασίας που 
απαιτούνται σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, -η δαπάνη προσκόµισης, 
τοποθέτησης, χρήσης και αποµάκρυνσης µετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως 
αναγκαίων ικριωµάτων, των ξυλοτύπων επιπέδων καµπύλων ή στρεβλών επιφανειών και 
γενικότερα του απαιτούµενου εξοπλισµού και των βοηθητικών εγκαταστάσεων για 
προώθηση ή προβολοδόµηση, -η δαπάνη των µηχανηµάτων παραγωγής, µεταφοράς, 
άντλησης, ανύψωσης, καταβιβασµού, ανάµειξης, δόνησης κλπ., -η δαπάνη διαµόρφωσης 
των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόµηση καθώς 
και η δαπάνη µερικής ή ολικής απώλειας των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, 
κυλινδρικών ή άλλης µορφής κενών, -η δαπάνη συντήρησης του σκυροδέµατος µε 
οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικό υγρό κ.λ.π.) µέχρι τη σκλήρυνσή του, η δαπάνη 
επεξεργασίας των κατασκευαστικών αρµών.  
 
Ανηγµένα περιλαµβάνονται -οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος, 
-οι δαπάνες των µελετών και σχεδιασµού της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών 
εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις 
µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης και προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών), -η 
δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και 
τους άλλους όρους δηµοπράτησης, -καθώς και οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα 
ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 µ. ανά κλάδο 
για τη διέλευση της κυκλοφορίας εφόσον κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία. Επίσης 
περιλαµβάνεται η επιρροή της διαµόρφωσης των χαρακτηριστικών του σκυροδέµατος, 
ώστε να εξασφαλιστεί, εκτός από τη θλιπτική αντοχή και ο κατάλληλος τύπος του 
επιφανειακού τελειώµατος, που καθορίζεται από την εγκεκριµένη µελέτη, τους όρους 
δηµοπράτησης ή τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η 
απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε. 
 
Στις τιµές περιλαµβάνεται επίσης  ανηγµένα η δαπάνη για την κατασκευή τελειωµάτων 
επιφανειών σε επαφή µε ξυλότυπο σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.  
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία σε πραγµατικούς όγκους, 
σύµφωνα µε τη µελέτη και τις εντολές της Υπηρεσίας (αφαιρουµένων των οποιωνδήποτε 
κενών που διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος κλπ.) όπως 
αναφέρεται στην Τ.Σ.Υ. µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως σε 
περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος ή των κενών διέλευσης αγωγών, των 







- 42- 


                                                                                                                                                     


γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10cm2 και επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5cm 
χωρίς αποζηµίωση των υλικών και εργασίας κατασκευής τους. Η επιµέτρηση του όγκου 
σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται µε βάση τις 
διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που 
διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 
 
Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος 
του κάτω πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν 
διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή.  
 
Οι τιµές του σκυροδέµατος είναι γενικής εφαρµογής, ανεξάρτητα του αν πρόκειται για 
προκατασκευή ή συµβατική κατασκευή, αν πρόκειται για χυτό ή αντλητό και αν κάθε 
στοιχείο της κατασκευής ολοκληρώνεται σε µία φάση εργασιών ή εκτελείται τµηµατικά, 
σύµφωνα µε την τεχνική µελέτη, ή λόγω τοπικών περιορισµών (εξασφάλιση της 
κυκλοφορίας, πρόσκτηση αναγκαίας εδαφικής λωρίδας κλπ.) ή για οποιονδήποτε άλλο 
λόγο. Κατά τα λοιπά, σχετικά µε το περιεχόµενο της τιµής µονάδας, ισχύουν τα 
αναφερόµενα στην  Τ.Σ.Υ.  
 
Για την απαιτούµενη αντοχή σε θλίψη (fa), την µέση αντοχή σε θλίψη (fm) κλπ., τα 
κριτήρια συµµόρφωσης και οτιδήποτε άλλο σχετικό µε την τεχνολογία του σκυροδέµατος, 
ισχύει ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 1997 (ΦΕΚ 315 Β/17.4.97),όπως 
περιλαµβάνεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής σκυροδέµατος 
 


 


Άρθρο 69 –  C16/20 µικροκατασκευών (φρεατίων, ορθογωνικών  
                      τάφρων κλπ) 
ΝΑΟ∆Ο Β-29.3.4  (Κ.Α. Ο∆Ο - 2532) 


 


Σκυρόδεµα C16/20 άοπλο ή και οπλισµένο, χρησιµοποιούµενο για την κατασκευή των 
καλυµµάτων, του πυθµένα και των τοιχωµάτων φρεατίων, των καναλιών αποστράγγισης, 
τα οποία δεν περιλαµβάνονται σε άλλο άρθρο του παρόντος τιµολογίου, ορθογωνικών 
τάφρων και λοιπών µικροκατασκευών. 
 
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι επενδύσεις πρανών που γίνονται στις περιοχές των 
ακροβάθρων γεφυρών και οι οποίες κατασκευάζονται είτε µε επί τόπου σκυροδέτηση 
(περιλαµβανοµένης της επιρροής της δαπάνης διαµόρφωσης “σχεδίου” της επιφάνειας 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη) είτε µε δόµηση προκατασκευασµένων στοιχείων από 
σκυρόδεµα, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη και µε τις εντολές της Υπηρεσίας. 
  
Για την τελευταία περίπτωση κατασκευής µε πρόχυτα στοιχεία, ο ισοδύναµος όγκος βάσει 
του οποίου γίνεται η επιµέτρηση και πληρωµή, θα προκύπτει από τον όγκο της στρώσης 
των πρόχυτων στοιχείων προσαυξηµένο κατά 0,10µ. που θα καλύπτει τις πρόσθετες 
εργασίες δόµησης, έδρασης και στερέωσης των προχύτων στοιχείων (αξία υλικών, 
εργασία, χρήση µηχανηµάτων, κατασκευή και αποξήλωση ικριωµάτων κλπ), σύµφωνα µε 
την εγκεκριµένη µελέτη. 
Τιµή µονάδας :  139,10  
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Άρθρο 70 –  Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών  
ΝΑΟΙΚ 38.02  (Κ.Α. ΟΙΚ - 3811) 
 
 


Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώµατα για την 
διαµόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθµίδων, περιζωµάτων εµβαδού 
µέχρι 0,30 m2 κλπ), σε 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. 


 


Τιµή µονάδας :  17,30  
 


Άρθρο Β-30: ΣΙ∆ΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ 
 


Για την προµήθεια σιδηρού οπλισµού επί τόπου των υπαίθριων και υπόγειων έργων 
(σηράγγων υπόγειας εκσκαφής, φρεάτων εκκαπνισµού, φρεάτων θεµελίωσης γεφυρών 
κλπ), την κοπή, την κατεργασία και την επιµελή και έντεχνη τοποθέτησή του σε 
οποιαδήποτε θέση των έργων (ανωδοµή, θεµέλια, πάσσαλοι οποιουδήποτε τύπου, µε 
παρουσία ή χωρίς παρουσία νερού κλπ.), που θα γίνει µόνο µετά την παραλαβή των 
ξυλοτύπων από την Υπηρεσία, σύµφωνα µε  την Τ.Σ.Υ., τις διατάξεις της Τεχνικής Μελέτης 
(κατηγορία χάλυβα, διάµετροι, διαστάσεις και µορφή) και τους εγκεκριµένους κανονισµούς. 
 
Στις τιµές περιλαµβάνονται, πέραν της δαπάνης προµήθειας του οπλισµού, ανηγµένα η 
δαπάνη της σύνδεσης των ράβδων σιδηρού οπλισµού, που θα γίνεται κατά τρόπο στερεό 
σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ µε σύρµα Νο 5 ή µεγαλύτερου 
πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και τη θέση του οπλισµού ή µε ηλεκτροσυγκόλληση για 
την περίπτωση εγχύτων πασσάλων, η δαπάνη προµήθειας του σύρµατος πρόσδεσης, η 
δαπάνη προµήθειας και τοποθέτησης αποστατών, αρµοκλειδών ή άλλου είδους 
εγκεκριµένων ενώσεων καθώς και η δαπάνη τοποθέτησης, ανάρτησης και αγκύρωσής του 
σε οποιοδήποτε ύψος από το επίπεδο εργασίας, η δαπάνη των απαιτούµενων ικριωµάτων 
και οποιωνδήποτε ανυψωτικών µέσων. Επισηµαίνεται ότι σχετικά µε τις ενώσεις µε 
ηλεκτροσυγκόλληση ισχύει το DIN 4099 σε συσχετισµό µε το DIN 1045. Επίσης στις τιµές 
περιλαµβάνονται τα αναγκαία υποστηρίγµατα (καβίλιες), ειδικά τεµάχια ανάρτησης, που 
τυχόν θα απαιτηθούν, η οποιαδήποτε αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή 
και κατεργασία µέχρι την τοποθέτησή του και κάθε άλλη δαπάνη για πλήρως τελειωµένη 
εργασία καθώς και η δαπάνη αποστολής και δοκιµών δοκιµίων σιδήρου σε αναγνωρισµένα 
εργαστήρια, όπως ορίζεται στους παραπάνω κανονισµούς και σύµφωνα µε τους 
υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης. 
 
Η επιµέτρηση θα γίνει µε βάση τους αναλυτικούς πίνακες οπλισµών της τεχνικής µελέτης 
ή, αν δεν υπάρχουν, µε βάση τους πίνακες, που ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και 
να υποβάλει στην Υπηρεσία για έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της κατασκευής 
[οι πίνακες θα έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και θα περιλαµβάνουν 
λεπτοµερώς τις διαστάσεις, τις διαµέτρους, τις θέσεις και τα µήκη επικάλυψης (που θα 
είναι τα ελάχιστα απαιτούµενα), τα βάρη ανά µ.µ. και ανά διάµετρο - σύµφωνα µε τους 
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επίσηµους πίνακες βαρών των Γερµανικών Κανονισµών -, τα µήκη των σιδηρών ράβδων, 
τα µερικά και ολικά βάρη των προβλεποµένων οπλισµών κλπ]. Η τοποθέτηση των 
οπλισµών στο έργο θα ελεγχθεί από την Υπηρεσία και η παραλαβή τους θα γίνει πριν από 
την έναρξη διάστρωσης του σκυροδέµατος. Μετά την παραλαβή των οπλισµών οι πίνακες 
θα υπογραφούν από τον ανάδοχο και την Υπηρεσία. Οι παραπάνω θεωρηµένοι πίνακες των 
τοποθετηµένων οπλισµών µε τα βάρη τους, αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών, που 
θα συνοδεύει τα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού που έχει τοποθετηθεί. 
 


 


Άρθρο 71 –   Σιδηρούς οπλισµός ST III (S400) ή ST IV (S500s) εκτός υπογείων 
                       έργων  
ΝΑΟ∆Ο Β-30.2  (Κ.Α. Ο∆Ο 2612) 
 
Τιµή µονάδας :  1,27  


 


 


 


Άρθρο Β-56: ΣΩΛΗΝΕΣ PVC 6 ΑΤΜ 
   


Για την προµήθεια και πλήρη εγκατάσταση πλαστικού σωλήνα 6 ατµ. από σκληρό PVC-100 
κατά ΕΛΟΤ 686 (ΤΥΠΟΣ Ε) για διαµέτρους µέχρι 140 χλστ ή σειράς 51 κατά ΕΛΟΤ 476 για 
µεγαλύτερες των 140 χλστ διαµέτρους, ο οποίος θα τοποθετηθεί σύµφωνα µε τη µελέτη, 
και τις εντολές της Υπηρεσίας στις κατάλληλες θέσεις θα στερεωθεί κατάλληλα ώστε να 
µην παραµορφωθεί ή µετακινηθεί ή γεµίσει µε σκυρόδεµα κατά τη σκυροδέτηση, µε σκοπό 
τη διέλευση καλωδίων (ΟΤΕ, ∆ΕΗ κλπ.) και "ενεργών αγωγών" (φυσικού αερίου, 
ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης-απορροής οµβρίων τεχνικών έργων), ή την παραµονή 
του ως αναµονή για µελλοντική τοποθέτηση στοιχείων, όπως πάσσαλοι θεµελίωσης 
πετασµάτων κλπ, και την αποστράγγιση των τοίχων και βάθρων. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 


• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, των ειδικών 
τεµαχίων τους (σύνδεσµοι, καµπύλες κλπ) και όλων των υλικών στερέωσης-
σύνδεσής τους καθώς και του σύρµατος τραβήγµατος καλωδίων 


• η δαπάνη προσέγγισης και τοποθέτησής τους στην ενδεδειγµένη θέση εν ξηρώ ή 
µέσα σε νερό, είτε εντός τάφρου είτε εντός σώµατος τεχνικού είτε ανάρτησής τους 
από σώµατα τεχνικών είτε οπουδήποτε αλλού απαιτηθεί στις θέσεις και µε την κλίση 
που προβλέπονται στη µελέτη, µε τη δαπάνη κάθε εργασίας και απαιτούµενων 
υλικών για την τοποθέτηση και στερέωση και αγκύρωσή τους  


• οι δαπάνες της εργασίας κοπής (κάθετα ή λοξά) µετά των αποµειώσεων των υλικών 
λόγω κοπής, τοποθέτησης του σύρµατος καλωδίων, ένωσης των σωλήνων µεταξύ 
τους ή µε δίκτυα ή τις εξόδους των στοµίων αποχέτευσης γεφυρών, µε τα ειδικά 
τεµάχια, καθώς και κάθε άλλη εργασία ή υλικό απαιτούνται για την πλήρη 
εγκατάστασή τους σε πλήρες δίκτυο, όπου απαιτείται  


• οι δαπάνες εκσκαφής και επανεπίχωσης της τάφρου, όταν οι σωλήνες 
τοποθετούνται µέσα στο έδαφος, οι δαπάνες των απαιτουµένων σκυροδεµάτων για 
την έδραση – στερέωση ή εγκιβωτισµό των σωλήνων µετά της πιθανής φθοράς 
ξυλοτύπων και χρήσης ικριωµάτων για την προσωρινή τοποθέτηση και στερέωση 
των σωλήνων 
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• οι δαπάνες δοκιµασίας του δικτύου καθώς και όλες οι δαπάνες για 
φορτοεκφορτώσεις, τυχόν καθυστερήσεις και σταλίες αυτοκινήτων, µηχανηµάτων 
και προσωπικού όπως και κάθε άλλη εργασία που είναι αναγκαία για πλήρως 
συντελεσµένη εργασία, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 


 
Τιµή ανά µέτρο πραγµατικού αξονικού µήκους εγκατεστηµένου πλαστικού σωλήνα PVC. 
 
Άρθρο 72 –  Σωλήνες PVC 6 atm ονοµαστικής διαµέτρου D110 mm 
ΝΑΟ∆Ο Β-56.3  (Κ.Α. Υ∆Ρ6620.1)  
 
Πλαστικός σωλήνας  δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός πλαστικού 
σωλήνα από σκληρό PVC µε κεφαλή εξωτερικής διαµέτρου 110ΜΜ, πάχους 2ΜΜ, 
ανθεκτικού σε εσωτερική πίεση 6 ατµοσφαιρών, ποιότητας τύπου σωλήνα PVC Φ110 µαζί 
µε τον απαιτούµενο οδηγό από γαλβανισµένο σύρµα 5ΜΜ2 για την κατασκευή υπογείου 
δικτύου διέλευσης ηλεκτρικών καλωδίων και εγκατάσταση αυτών µέσα σε χάνδακα βάθους 
50CM. (1 Μ) 


 
Τιµή µονάδας :  7,48  


 
 


Β-29.2: ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 (Β10 ή Β15) 
 
 
Άρθρο 73 : Άοπλο C12/15 (Β10) ρείθρων, τάφρων κλπ 
ΝΑΟ∆Ο Β-29.2.1  (Κ.Α. Ο∆Ο-2531) 


 


Σκυρόδεµα C12/15 άοπλο χρησιµοποιούµενο για την κατασκευή έδρασης ρείθρων και 
κρασπέδων, την κατασκευή επενδεδυµένων τάφρων κάθε είδους (τραπεζοειδών, 
τριγωνικών κλπ) ορυγµάτων επιχωµάτων, την κατασκευή ραµπών σε κτιριακές κατασκευές 
που θα εκτελεστούν στα πλαίσια του έργου, την κατασκευή βάσης σιδηρών πυλώνων 
ηλεκτροφωτισµού κλπ. καθώς και για την προστασία στεγάνωσης γεφυρών στην 
περίπτωση που η µελέτη προβλέπει την κατασκευή τους από Β10 
 
Τιµή µονάδας :  86,50  
 
 


 
Άρθρο 74 –  Φρεάτια διέλευσης καλωδίων διαστάσεων 0,40Χ0,40 m µε κάλυµµα 
σχ ΑΤΗΕ 9307.2   (Κ.Α. ΗΛΜ 10) 
Φρεάτιο διελεύσεως – επισκέψεως από σκυρόδεµα πάχους 10εκ., δηλαδή µεταφορά όλων 
των υλικών που χρειάζονται, κατασκευή ξυλότυπου, ενσωµάτωση των άκρων υπογείων 
σωλήνων διέλευσης τροφοδοτικών καλωδίων, διπλό χυτοσιδηρό κάλυµµα 25kg και γενικά 
εκτέλεση κάθε εργασίας για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου εσωτερικών 
διαστάσεων 0,40Χ0,40 m. Στη τιµή περιλαµβάνεται  η εκσκαφή και η πλήρωση του 
φρεατίου µε άµµο. (1 ΤΕΜ). 
Τιµή µονάδας :  139,50 
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ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ 6 ΑΤΜ 
        
Για την προµήθεια και πλήρη τοποθέτηση εύκαµπτου πλαστικού σωλήνα πολυαιθυλενίου 
Ρ.Ε.-Η.D. (HIGH DENSITY) µε πίεση λειτουργίας 6 ατµοσφαιρών, σύµφωνα µε το DIN 
8074 (σειρά 4), εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, για την κατασκευή σωληνώσεων κατάλληλων για 
την υπόγεια διέλευση καλωδίων Ο.Κ.Ω. (∆ΕΗ, Ο.Τ.Ε.), για δίκτυα πυρασφάλειας κλπ. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου του έργου των 
σωλήνων, του σύρµατος τραβήγµατος καλωδίων καθώς και κάθε άλλου υλικού που 
απαιτείται, η δαπάνη εκσκαφής και επανεπίχωσης της τάφρου (εργασία και υλικά  
σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.), η δαπάνη εκτύλιξης και έκτασης του σωλήνα για την 
ευθυγράµµισή του δίπλα στην τάφρο, κοπής του στα µήκη που απαιτούνται, σύνδεσής 
του, που θα γίνει µε κατάλληλες πλαστικές µούφες, τοποθέτησης του σύρµατος καλωδίων, 
η δαπάνη επισήµανσης των σωλήνων καθώς και η δαπάνη συγκρότησης δέσµης σωλήνων. 
Περιλαµβάνεται επίσης η 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 εύκαµπτου πλαστικού 
σωλήνα πολυαιθυλενίου (ΡΕ), 6 ατµοσφαιρών. 


 
Άρθρο 75 : Σωλήνες Φ110 
ΝΑΟ∆Ο Β-58.4  (Κ.Α. Ο∆Ο-2531) 


 
Τιµή µονάδας :  9,60 


 
 
Άρθρο 76 –  Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος διέλευσης καλωδίων 
ΝΑΟ∆Ο Β-59 (Κ.Α.  ΗΛΜ 5 ) 
 


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.  


 


Τιµή µονάδας :  25,30 
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Άρθρο 77 –  Καλώδιο ΝΥΜ 3x1,5 τ.χ. 
ΑΤΗΕ 9336.1.1  (Κ.Α. ΗΛΜ 46) 
 
Καλώδιο ΝΥΜ, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος 
µέτρου καλωδίου ΝΥΜ σε έργα οδικού ηλεκτροφωτισµού. (1 Μ) 
 
Τιµή µονάδας :  4,39 
 
 
Άρθρο 78 – Καλώδιο ΝΥΥ 4x6 τ.χ.  
ΑΤΗΕ 9337.3.3   (Κ.Α.  ΗΛΜ 102) 
Καλώδιο ΝΥΥ, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος 
µέτρου καλωδίου ΝΥΥ, 1000 VV µέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιµεντοσωλήνα.  
(1 Μ) 


  
Τιµή µονάδας :  10,61 


 
 


Άρθρο 79 – Αγωγός γυµνός χάλκινος 16 mm2 
ΑΤΗΕ 9340.2  (K.A. ΗΛΜ 45)  
 
Aγωγός 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 Μ) 
 
Τιµή µονάδας :  5,65 
 
 
Άρθρο 80 – Αγωγός γυµνός χάλκινος 25 mm2 
ΑΤΗΕ 9340.3  (K.A. ΗΛΜ 45) 
Aγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος διατοµής 25µµ2, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και 
εγκατάσταση ενός τρέχοντος µέτρου γυµνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για τη 
σύνδεση του υπογείου δικτύου γειώσεως µε τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται µέσα στους 
ιστούς.    (1 Μ) 
Τιµή µονάδας :  6,70 
  


 
Άρθρο 81 – Ηλεκτρόδιο γειώσεως 
σχ.ΑΤΗΕ 9342  (Κ.Α.  ΗΛΜ 45) 
Γείωση από ηλεκτρόδιο γειώσεως επιχαλκωµένο ηλεκτρολυτικά µε χαλύβδινη ψυχή µε 
πάχος επιχαλκώσεως 250µm Φ14Χ150cm, δηλαδή προµήθεια, κατασκευή και έµπηξη στο 
έδαφος µιας γείωσης, αποτελούµενης από επιχαλκωµένο ηλεκτρόδιο µε όλα τα µικροϋλικά 
που χρειάζονται, κολάρα γείωσης κλπ. (1 ΤΕΜ) 
Τιµή µονάδας :  28,49 
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Άρθρο 82 – Ιστός κυκλικής διατοµής ύψους 5 µ µε ανοξείδωτο αγκύριο και 
                     κάλυµµα φλάντζας  
σχ. ΑΤΗΕ 9322  (Κ.Α.  ΗΛΜ 101) 
Σιδηροϊστός  κουλουροκωνικός ύψους 5 µέτρων σύµφωνα µε όσα περιγράφονται και 
προδιαγράφονται στα τεύχη της Τεχνικής Περιγραφής και των Τεχνικών Προδιαγραφών 
Στην τιµή περιλαµβάνονται ο ιστός και όλα τα εξαρτήµατα σύνδεσης του και το αγκύριο 
πάκτωσης στην βάση. Περιλαµβάνεται το διαιρετό κάλυµµα των αγκυρίων από αλουµίνιο. 
Θα φέρει σήµανση CE ενώ θα είναι σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ-40.  Επίσης, 
περιλαµβάνονται ο γαλβανισµός, η βαφή, η µεταφορά και τοποθέτηση του. (1 ΤΕΜ) 
Τιµή µονάδας :  620,85 
 
 
Άρθρο 83 – Ιστός τηλεσκοπικός δύο διατοµών ύψους 9 µ 
σχ. ΑΤΗΕ 9325  (Κ.Α.  ΗΛΜ 101) 
Σιδηροϊστός  τηλεσκοπικός δύο διατοµών ύψους 9 µέτρων σύµφωνα µε όσα 
περιγράφονται και προδιαγράφονται στα τεύχη της Τεχνικής Περιγραφής και των Τεχνικών 
Προδιαγραφών Στην τιµή περιλαµβάνονται ο ιστός και όλα τα εξαρτήµατα σύνδεσης του. 
Περιλαµβάνεται το διαιρετό κάλυµµα των αγκυρίων από αλουµίνιο. Περιλαµβάνονται οι 
τρεις φλάντζες στήριξης των φωτιστικών τύπου spot. Θα φέρει σήµανση CE ενώ θα είναι 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ-40. Επίσης, περιλαµβάνονται ο γαλβανισµός, η βαφή, η 
µεταφορά και τοποθέτηση του. (1 ΤΕΜ) 
Τιµή µονάδας :  1.194,50 
 
 
Άρθρο 84 – Φωτιστικό σώµα κορυφής, διακοσµητικού τύπου, µε τοποθέτηση σε 
                     ιστό χαµηλού ύψους, µε λυχνία µεταλλικών αλογονιδίων 
σχ. ΑΤΗΕ 9367.3  (Κ.Α.  ΗΛΜ 103) 
Φωτιστικό σώµα κορυφής µε λαµπτήρα µεταλλικών αλλογονιδίων ισχύος 250W τύπου 
DISANO VISTA, όπως περιγράφεται και προδιαγράφεται στα τεύχη της Τεχνικής 
Περιγραφής και των Τεχνικών Προδιαγραφών . Θα φέρει πιστοποίηση ENEC και σήµανση 
CE ενώ θα πληρεί το πρότυπο ΕΝ60598. Στην τιµή περιλαµβάνεται ο λαµπτήρας, η 
προµήθεια, βαφή, µεταφορά και τοποθέτηση, καθώς και η ηλεκτρολογική σύνδεση του 
Φ/Σ µε το δίκτυο. (1 ΤΕΜ) 
Τιµή µονάδας :  754,00 


 
 


Άρθρο 85 – Αντικατάσταση φωτιστικού σώµατος δαπέδου χωνευτού εξωτερικού 
                     χώρου, ενδεικτικού τύπου SIMES MEGAZIP-PLUS ROUND µε  
                     λαµπτήρα  HTI-DE Rx7s µε ασύµµετρη δέσµη φωτισµού και  
                     στεγανότητα ΙΡ67 
σχ. ΑΤΗΕ 9371.8  (Κ.Α.  ΗΛΜ 103) 
Αντικατάσταση ενδοδαπέδιου φωτιστικού σώµατος µε λαµπτήρα HTI-DE Rx7s ισχύος 70W, 
ενδεικτικού τύπου SIMES MEGAZIP-PLUS ROUND µε ασύµµετρη δέσµη φωτισµού όπως 
περιγράφεται και προδιαγράφεται στα τεύχη της Τεχνικής Περιγραφής και των Τεχνικών 
Προδιαγραφών . Θα φέρει πιστοποίηση ENEC και σήµανση CE ενώ θα πληρεί το πρότυπο 
ΕΝ60598. Στην τιµή περιλαµβάνεται ο λαµπτήρας, η προµήθεια, βαφή, µεταφορά και 
τοποθέτηση, καθώς και η ηλεκτρολογική σύνδεση του Φ/Σ µε το δίκτυο. (1 ΤΕΜ) 
 
Τιµή µονάδας :  690,00 
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Άρθρο 86 – Φωτιστικό σώµα τύπουspot εξωτερικής τοποθέτησης µε συµµετρική 
                     φωτεινή δέσµη, λαµπτήρα µεταλλικών αλογονιδίων HIT-CRI 250W,  
                     ενδεικτικού τύπου  SIMES ΜEGAFOCUS 
σχ. ΑΤΗΕ 9367.3α  (Κ.Α.  ΗΛΜ 103) 
Φωτιστικό σώµα τύπου spot µε λαµπτήρα µετάλλων αλλογόνου τύπου HIT-CRI ισχύος 
250W, τύπου SIMES ΜEGAFOCUS όπως περιγράφεται και προδιαγράφεται στα τεύχη της 
Τεχνικής Περιγραφής και των Τεχνικών Προδιαγραφών. Θα φέρει πιστοποίηση ENEC και 
σήµανση CE ενώ θα πληρεί το πρότυπο ΕΝ60598.Στην τιµή περιλαµβάνεται ο λαµπτήρας, 
η προµήθεια, βαφή, µεταφορά και τοποθέτηση, καθώς και η ηλεκτρολογική σύνδεση του 
Φ/Σ µε το δίκτυο. (1 ΤΕΜ) 
Τιµή µονάδας :  1.029,00 
 
 
Άρθρο 87 – Τοποθέτηση ακροκιβωτίου µε αυτόµατες ασφάλειες 6Α 
ΑΤΗΕ 9335.2  (Κ.Α.  ΗΛΜ 104) 
Ακροκιβώτιο ιστού δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός 
πλαστικού ακροκιβωτίου ιστού που να φέρει στο κάτω µέρος δύο οπλές για την είσοδο και 
την έξοδο µέσω καταλλήλων στυπιοθλιπτών υπογείου καλωδίου της απαιτούµενης 
διατοµής και στο επάνω µέρος µια οπή για τη διέλευση επίσης µέσω καταλλήλου 
στυπιοθλίπτου του καλωδίου τροφοδοτήσεων του φωτιστικού σώµατος. 
Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες, οι απαιτούµενες αυτόµατες 
ασφάλειες των 6 Α καθώς και κοχλίες προσδέσεως του χαλκού γειώσεως και του αγωγού 
γειώσεως του φωτιστικού σώµατος. (1 ΤΕΜ) 
Τιµή µονάδας :  69,00 
 


 
Άρθρο 88 – Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ25 τ.χ. 
σχ ΑΤΗΕ9337.4  (Κ.Α.  ΗΛΜ 47) 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, πενταπολικό,  για τοποθέτηση µέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, 
υλικά σύνδεσης και επισηµάνσης (µούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλινθοδοµών 
επισηµάνσης, αναλογία άµµου κλπ) και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, 
διακλαδώσεως δοκιµών µονώσης για πλήρη και κανονική λειτουργία. δηλαδή προµήθεια, 
µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος µέτρου καλωδίου ΝΥΥ, 1000 VV µέσα 
σε πλαστικό σωλήνα ή τσιµεντοσωλήνα.  
(1 Μ) 
 
Τιµή µονάδας :  25,60 
 


 
Άρθρο 89 – Σύνδεση µε πίνακα 
σχ ΑΤΗΕ9355  (Κ.Α.  ΗΛΜ 52) 
Εργασία σύνδεσης του πίνακα διανοµής µε το δίκτυο της ∆ΕΗ για την ηλεκτρική 
τροφοδότηση των ιστών φωτισµού. (1 TEM) 
Τιµή µονάδας :  50,00 
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Ζ-4: ΠΙΛΑΡ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
 


Για την προµήθεια, µεταφορά και πλήρη εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα (ΠΙΛΑΡ) ηλεκτροδότησης 
ηλεκτροφωτισµού, σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη 
δηµοπράτησης. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη για: 


α. το µεταλλικό ερµάριο (Πίλαρ) 
β. τη βάση του από οπλισµένο σκυρόδεµα 
γ. τη στεγανή διανοµή πλήρως εξοπλισµένη µε ασφαλειοδιακόπτες 10 ΚΑ, µέγιστου 


απαιτούµενου αριθµού αναχωρήσεων ηλεκτροφωτισµού ως κατωτέρω, µε 
φωτοκύτταρο ελέγχου και επαφείς, ιστό, κεφαλή κλπ. για τριφασική παροχή, καθώς 
και όλα τα υλικά που απαιτούνται για τη στήριξη του φωτοκύτταρου  


δ. το φωτιστικό σώµα µε το λαµπτήρα και διακόπτη χειριστού. 
ε. το ρευµατοδότη 16 Α 
στ.την πλάκα γείωσης διαστάσεων 500Χ500Χ3 χλστ. και τον αγωγό σύνδεσής της µε το 


πίλαρ. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται επίσης η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς στον τόπο 
ενσωµάτωσης του πίλαρ και όλων των απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και των µικροϋλικών 
συνδέσεων κλπ., η δαπάνη της εκσκαφής και επανεπίχωσης της βάσης και της γείωσης, η δαπάνη 
της εργασίας πλήρους κατασκευής και σύνδεσης, µε τις εισερχόµενες και εξερχόµενες γραµµές, η 
δαπάνη σύνδεσης της γείωσης η δαπάνη ελέγχων, δοκιµών και ρυθµίσεων και κάθε άλλη δαπάνη 
υλικών και εργασίας που απαιτείται για παράδοση της κατασκευής σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία, σύµφωνα και µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο ηλεκτρικού πίνακα πίλαρ ηλεκτροδότησης ηλεκτροφωτισµού. 


 


Άρθρο 90 – ∆ιπλό πίλλαρ – Κιβώτιο ∆ΕΗ(πίλλαρ) και ηλεκτρική διανοµή 
σχ Ζ-4.1  (Κ.Α.  ΗΛΜ 52) 
 
Κιβώτιο ηλεκτρικής διανοµής (πίλαρ) µε όλα τα απαραίτητα µικροϋλικά έτοιµος για 
λειτουργία. Όπως περιγράφεται και προδιαγράφεται στα τεύχη της Τεχνικής Περιγραφής 
και των Τεχνικών Προδιαγραφών.(1 TEM) 
Τιµή µονάδας :  1.600,00 


 


 


 
 


ΣΥΣΤΗΜΑ  ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
Άρθρο 91 – Εγκατάσταση αλεξικέραυνου εκποµπής πρώιµου οχετού, 
                     µη ραδιενεργού  
σχ ΑΤΗΕ 9367  (Κ.Α.  ΗΛΜ 45) 


Εγκατάσταση αλεξικέραυνου εκποµπής πρώιµου οχετού, µη ραδιενεργού. Για την κάλυψη 
του κολυµβητηρίου και του περιβάλλοντος αυτού χώρου προβλέπεται η εγκατάσταση 
κεφαλής αλεξικεραύνου εκποµπής πρώιµου οχετού τύπου Pulsar 45, µε οπτική ένδειξη για 
την ένταση του κεραυνικού πλήγµατος που έχει δεχθεί το αλεξικέραυνο ( η κεφαλή θα 
παρέχει προστασία τουλάχιστον 89 µ για στάθµη προστασίας ΙΙΙ και υψοµετρική διαφορά 
5µ) επί ιστού τοποθετηµένου στο έδαφος, ύψους 14 µέτρων.  Θα συνοδεύεται από όλα τα 
απαραίτητα υλικά του συστήµατος γείωσης, αγωγό καθόδου και όλα τα µικροϋλικά 
(µαγνητική κάρτα, πινακίδα γείωσης κλπ) που απαιτούνται καθώς επίσης και τετραπολικό 
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απαγωγό κρουστικών υπερτάσεων τύπου Τ1+Τ2. Όλο το σύστηµα θα πρέπει να 
κατασκευαστεί σύµφωνα µε το πρότυπο NF C 17 102, ενώ τα υλικά και τα εξαρτήµατα από 
τα οποία της καθόδου και της γείωσης  θα πρέπει είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 
50104-1,  ΕΝ 50164-2 και ΕΝ 62305. Στην τιµή περιλαµβάνεται η πλήρης εγκατάσταση του 
συστήµατος µε όλα υλικά και µικροϋλικά που χρειάζονται για την πλήρη, ασφαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης. Επισηµαίνεται ότι η ακτίνα προστασίας του 
αλεξικεραύνου θα πρέπει να είναι αυτή που απαιτείται για τον χώρο και να υπάρχει 
Πιστοποιητικό από καθ’  ύλη αρµόδιο φορέα (ΕΛΟΤ, LCIE, BSI, TUV, CESI, KEMA) από το 
περιεχόµενο του οποίου θα προκύπτει η δηλούµενη ακτίνα προστασίας του αλεξικεραύνου 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις. Γνωµατεύσεις, ερευνητικές εργασίες ή τεχνικές 
προδιαγραφές δεν µπορούν να θεωρηθούν ως τεκµήριο καταλληλότητας του προϊόντων 
όπως δηλώνεται από τον ΕΛΟΤ (1 TEM) 
 
Τιµή µονάδας :  10.500,00 
 
 
ΛΟΙΠΕΣ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Σωλήνες PVC 6 ΑΤΜ      
ΤΟΕ  Ο∆Ο Β/56   
Για την προµήθεια και πλήρη εγκατάσταση πλαστικού σωλήνα 6 ατµ. από σκληρό PVC-100 
κατά ΕΛΟΤ 686 (ΤΥΠΟΣ Ε) για διαµέτρους µέχρι 140 χλστ ή σειράς 51 κατά ΕΛΟΤ 476 για 
µεγαλύτερες των 140 χλστ διαµέτρους, ο οποίος θα τοποθετηθεί σύµφωνα µε τη µελέτη, 
και τις εντολές της Υπηρεσίας στις κατάλληλες θέσεις θα στερεωθεί κατάλληλα ώστε να 
µην παραµορφωθεί ή µετακινηθεί ή γεµίσει µε σκυρόδεµα κατά τη σκυροδέτηση, µε σκοπό 
τη διέλευση καλωδίων (ΟΤΕ, ∆ΕΗ κλπ.) και "ενεργών αγωγών" (φυσικού αερίου, 
ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης-απορροής οµβρίων τεχνικών έργων), ή την παραµονή 
του ως αναµονή για µελλοντική τοποθέτηση στοιχείων, όπως πάσσαλοι θεµελίωσης 
πετασµάτων κλπ, και την αποστράγγιση των τοίχων και βάθρων. 


 


Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, των ειδικών 


τεµαχίων τους (σύνδεσµοι, καµπύλες κλπ) και όλων των υλικών στερέωσης-
σύνδεσής τους καθώς και του σύρµατος τραβήγµατος καλωδίων 


• η δαπάνη προσέγγισης και τοποθέτησής τους στην ενδεδειγµένη θέση εν ξηρώ ή 
µέσα σε νερό, είτε εντός τάφρου είτε εντός σώµατος τεχνικού είτε ανάρτησής τους 
από σώµατα τεχνικών είτε οπουδήποτε αλλού απαιτηθεί στις θέσεις και µε την κλίση 
που προβλέπονται στη µελέτη, µε τη δαπάνη κάθε εργασίας και απαιτούµενων 
υλικών για την τοποθέτηση και στερέωση και αγκύρωσή τους  


• οι δαπάνες της εργασίας κοπής (κάθετα ή λοξά) µετά των αποµειώσεων των υλικών 
λόγω κοπής, τοποθέτησης του σύρµατος καλωδίων, ένωσης των σωλήνων µεταξύ 
τους ή µε δίκτυα ή τις εξόδους των στοµίων αποχέτευσης γεφυρών, µε τα ειδικά 
τεµάχια, καθώς και κάθε άλλη εργασία ή υλικό απαιτούνται για την πλήρη 
εγκατάστασή τους σε πλήρες δίκτυο, όπου απαιτείται  


• οι δαπάνες εκσκαφής και επανεπίχωσης της τάφρου, όταν οι σωλήνες 
τοποθετούνται µέσα στο έδαφος, οι δαπάνες των απαιτουµένων σκυροδεµάτων για 
την έδραση – στερέωση ή εγκιβωτισµό των σωλήνων µετά της πιθανής φθοράς 
ξυλοτύπων και χρήσης ικριωµάτων για την προσωρινή τοποθέτηση και στερέωση 
των σωλήνων 
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• οι δαπάνες δοκιµασίας του δικτύου καθώς και όλες οι δαπάνες για 
φορτοεκφορτώσεις, τυχόν καθυστερήσεις και σταλίες αυτοκινήτων, µηχανηµάτων 
και προσωπικού όπως και κάθε άλλη εργασία που είναι αναγκαία για πλήρως 
συντελεσµένη εργασία, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 


Τιµή ανά µέτρο πραγµατικού αξονικού µήκους εγκατεστηµένου πλαστικού σωλήνα PVC. 
 


Άρθρο 92 - Σωλήνες PVC Φ160 
Ο∆Ο Β-56.7 (K.Α. Υ∆Ρ-6620.3) 
ΕΥΡΩ :  13,20 
 
 


Άρθρο 93 – Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, κοινά 
Υ∆Ρ 11.01.01 (Κ.Α. Υ∆Ρ 6752) 
Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, σίφωνες φρεατίων  υδροσυλλογής  και κάθε 
χυτοσιδηρό αντικείµενο, πλην βαθµίδων και εσχαρών, πλήρως τοποθετηµένα µετά της 
αξίας µεταφοράς επί τόπου των έργων.  Τα προσκοµιζόµενα προς τοποθέτηση υλικά θα 
συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιότητας αναγνωρισµένου εργαστηρίου. 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
ΕΥΡΩ :  1,75    
 
 
Άρθρο 94 – Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής µε το δίκτυο  
                       οµβρίων 
Υ∆Ρ 16.01   (Κ.Α.  Υ∆Ρ 6744)   


Σύνδεση του αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής µε υφιστάµενο ή κατασκευαζόµενο 
δίκτυο οµβρίων από προκατασκευασµένους οπλισµένους τσιµεντοσωλήνες (ανεξαρτήτως 
διατοµής αγωγού δικτύου). Για µία σύνδεση πλήρως περαιωµένη όπως παραπάνω 
συµπεριλαµβανοµένων όλων των απαραιτήτων εργασιών και υλικών. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΕΥΡΩ :  124,00    
 
 


Άρθρο 95 – Επισκευή υπαρχόντων φρεατίων 
σχ Υ∆Ρ 16.06.01.01   (Κ.Α. 50% x Υ∆Ρ 6327 + 50% x Υ∆Ρ 6301) 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
- Η καθαίρεση σκυροδέµατος, ο καθαρισµός του εσωτερικού του φρεατίου από τα 
προϊόντα της καθαίρεσης και τα υπάρχοντα φερτά, η φορτοεκφόρτωση, µεταφορά και 
απόρριψη αυτών σε θέσεις απόθεσης που θα υποδείξει η Υπηρεσία.  
- Η ευθυγράµµιση του υπάρχοντος οπλισµού στο φρεάτιο και η προσθήκη νέου (όπου 
χρειάζεται), η εργασία τοποθέτησης, αποξήλωσης και αποµάκρυνσης του ξυλοτύπου, η 
προµήθεια και η εργασία συγκόλλησης οπλισµού και παλαιού σκυροδέµατος µε το νέο µε 
χρήση εποξειδικών ρητινών, η έγχυση νέου σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20, καθώς και 
τυχόν άλλες εργασίες και δαπάνες που είναι απαραίτητες για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση της εργασίας.  
Τιµές εφαρµογής ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΕΥΡΩ :  106,00    
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Άρθρο 96 – Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 2 1/2 ins 
ATHE 8036.7  (Κ.Α.  ΗΛΜ 5) 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος 2 1 /2” µε ραφή ISO – MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), 
δηλ. σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια, άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση 
µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως, δοκιµών πιέσεως και σύνδεση µε υπάρχοντα δίκτυα.  
Τιµή ανά µέτρο µήκους (m) 
ΕΥΡΩ :  41,75 
 
 


Άρθρο 97 – Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος εως 0,50 m  
                     διαστάσεων 60x70cm     
ΑΤΗΕ Θ8066.1.7ΣΧ  (Κ.Α. ΗΛΜ 10) 
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή οµβρίων) δηλαδή : Εκσκαφή σε 
έδαφος γαιώδες, µε σκυρόδεµα 400 kg τσιµέντου πάχους 10 cm , επίχριση µε 
τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του 
φρεατίου, εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
ΕΥΡΩ :  148,00    
 
Άρθρο 98 –∆ίδυµο στόµιο σύνδεσης Π.Υ.  
ΑΤΗΕ  Α/8200.1ΣΧ (Κ.Α. ΗΛΜ 34) 


∆ίδυµο στόµιο σύνδεσης Π.Υ. µε στόµια 2 x DN 65 mm (ανθρωπάκι) για την σύνδεση 
πυροσβεστικών αντλιών.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΕΥΡΩ :  238,00    


Οι συντάξαντες 
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∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


Έργο: "∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κολυµβητηρίου Τούµπας"


1) Χωµατουργικά 1.1 Προετοιµασία εργοταξίου


1.2 Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις


1.3 Εκσκαφές


1.4 Επιχώµατα


2) Σκυροδετήσεις 2. Σκυροδετήσεις


3) Επιστρώσεις 3.1 Επιστρώσεις δαπέδων


3.2 Οδοστρωσία


3.3 Εργασίες πρασίνου


4) Εγκαταστάσεις 4. Ηλεκτροµηχανολογικά


Φάση 2 Φάση 4


Κίνδυνοι Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4


1100 1101


Φυσικά πρανή 1102


1103


1104


1105


1106


1200 1201


Τεχνητά πρανή 1202 1


& εκσκαφές 1203


1204 2


1205


1206


1207 2


1300 1301


Υπόγειες 1302


εκσκαφές 1303


1304


1400 1401


Καθιζήσεις 1402


1403


1404


1405


1406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα


Φ
Α
Σ
Ε
ΙΣ


 Ε
Ρ
Γ
Α
Σ
ΙΑ
Σ


Πηγές κινδύνων


Φάση 1 Φάση 3


Κατολίσθηση.Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης


Αποκολλήσεις.Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας


Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις/εξοπλισµός


∆υναµική επιφόρτιση. Φυσική αιτία


∆υναµική επιφόρτιση. Ανατινάξεις


∆υναµική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισµός


Κατολίσθηση.Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης


Αποκολλήσεις.Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας


Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση


Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις/εξοπλισµός


∆υναµική επιφόρτιση. Φυσική αιτία


∆υναµική επιφόρτιση. Ανατινάξεις


∆υναµική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισµός


Καταπτώσεις οροφής/παρειών.Ανυποστύλωτα τµήµατα


Καταπτώσεις οροφής/παρειών.Ανεπαρκής υποστύλωση


Καταπτώσεις οροφής/παρειών.Καθυστερηµένη υποστύλωση


Ερπυσµός


Γεωλογικές - γεωχηµικές µεταβολές


Κατάρρευση µετώπου προσβολής


Ανυποστήρικτες παρακείµενες εκσκαφές


Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή


∆ιάνοιξη υπογείου έργου


ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Πίνακες κινδύνων 1







∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


Έργο: "∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κολυµβητηρίου Τούµπας"


1) Χωµατουργικά 1.1 Προετοιµασία εργοταξίου


1.2 Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις


1.3 Εκσκαφές


1.4 Επιχώµατα


2) Σκυροδετήσεις 2. Σκυροδετήσεις


3) Επιστρώσεις 3.1 Επιστρώσεις δαπέδων


3.2 Οδοστρωσία


3.3 Εργασίες πρασίνου


4) Εγκαταστάσεις 4. Ηλεκτροµηχανολογικά


Φ
Α
Σ
Ε
ΙΣ


 Ε
Ρ
Γ
Α
Σ
ΙΑ
Σ


Φάση 2 Φάση 4


Κίνδυνοι Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4


2100 2101 1 1 1 1 1 1 1


Κίνηση οχηµάτων 2102 1 1 1 1 1 1 1


& µηχανηµάτων 2103 1 1 1 1 1 1 1


2104 1 1 1 1 1 1 1


2105 1 1 1 1 1 1 1


2106


2107


2108


2109


2200 2201 2 2 1


Ανατροπή 2202 1 1 1


οχηµάτων & 2203 2 2 1 1


µηχανηµάτων 2204


2205


2206


2300 2301 2


Μηχανήµατα µε 2302


κινητά µέρη 2303


2304


2305


2400 2401 1 1 2


Εργαλεία χειρός 2402


Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τµηµάτων - πτώσεις


Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τµηµάτων-παγδεύσεις


Τηλεχειριζόµενα µηχανήµατα & τµήµατά τους


Ηλεκτροσυγκόλληση


Υπερφόρτωση


Μεγάλες ταχύτητας


Στενότητα χώρου


Βλάβη συστηµάτων κίνησης


Ασταθής έδραση


Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου


Έκκεντρη φόρτωση


Εργασία σε πρανές


Ανεξέλεγκτη κίνηση - Βλάβες συστηµάτων


Ανεξέλεγκτη κίνηση - Ελλιπής ακινητοποίηση


Μέσα σταθερής τροχιας.Ανεπαρκής προστασία


Μέσα σταθερής τροχιας - Εκτροχιασµός


Συγκρούσεις οχήµατος - προσώπων


Συγκρούσεις οχήµατος - σταθερού εµποδίου


Συνθλίψεις µεταξύ οχήµατος - οχήµατος


Συνθλίψεις οχήµατος - σταθερού εµποδίου


Φάση 1 Φάση 3


Πηγές κινδύνων


Συγκρούσεις οχήµατος - οχήµατος


ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Πίνακες κινδύνων 2







∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


Έργο: "∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κολυµβητηρίου Τούµπας"


1) Χωµατουργικά 1.1 Προετοιµασία εργοταξίου


1.2 Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις


1.3 Εκσκαφές


1.4 Επιχώµατα


2) Σκυροδετήσεις 2. Σκυροδετήσεις


3) Επιστρώσεις 3.1 Επιστρώσεις δαπέδων


3.2 Οδοστρωσία


3.3 Εργασίες πρασίνου


4) Εγκαταστάσεις 4. Ηλεκτροµηχανολογικά


Φ
Α
Σ
Ε
ΙΣ


 Ε
Ρ
Γ
Α
Σ
ΙΑ
Σ


Φάση 2 Φάση 4


Κίνδυνοι Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4


3100 3101 1 1


Οικοδοµές - 3102 1


κτίσµατα 3103


3104


3200 3201


∆άπεδα εργασίας 3202


προσπελάσεις 3203


3204 1


3205


3206


3207


3208 1 2


3209


3210


3211


3300 3301 1


Ικριώµατα 3302 1 2


3303 1 2


3304 2


3305 2


3400 3401


Τάφροι - φρέατα 3402


Κατάρρευση. Άνεµοπίεση


Φρέαρ ανελκυστήρων


Κενά ικριωµάτων


Ανατροπή. Αστοχία συναρµολόγησης


Ανατροπή. Αστοχία έδρασης


Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώµατος


Κινητές σκάλες & ανεµόσκαλες


Αναρτηµένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης


Κινητά δάπεδα. Αστοχία µηχανισµού


Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση


Ολισθηρά δάπεδα


Ανώµαλα δάπεδα


Αστοχία υλικού δαπέδου


Υπερυψωµένες δίοδοι και πεζογέφυρες


Εργασία σε στέγες


Κενά δαπέδων


Πέρατα δαπέδων


Επικλινή δάπεδα


Πηγές κινδύνων


Κατεδαφίσεις


Κενά τοίχων


Κλιµακοστάσια


Φάση 1 Φάση 3


ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Πίνακες κινδύνων 3
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∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
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1.2 Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις


1.3 Εκσκαφές


1.4 Επιχώµατα


2) Σκυροδετήσεις 2. Σκυροδετήσεις


3) Επιστρώσεις 3.1 Επιστρώσεις δαπέδων


3.2 Οδοστρωσία


3.3 Εργασίες πρασίνου


4) Εγκαταστάσεις 4. Ηλεκτροµηχανολογικά


Φ
Α
Σ
Ε
ΙΣ


 Ε
Ρ
Γ
Α
Σ
ΙΑ
Σ


Φάση 2 Φάση 4


Κίνδυνοι Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4


4100 4101


Εκρηκτικά - 4102


Ανατινάξεις 4103


4104


4105


4106


4200 4201


∆οχεία και 4202


δίκτυα υπό πίεση 4203


4204


4205


4207 1 1


4208


4300 4301


Αστοχία υλικών 4302


υπό ένταση 4303


4304


4305


4306 2


4400 4401


Εκτοξευόµενα 4402


υλικά 4403 2


4500 Άλλη πηγή 4501 1 1 1 1 1 1 1 1 2


Εκτοξευόµενο σκρόδεµα


Τροχίσεις/ λειάνσεις


Κάπνισµα


Αµµοβολές


Πεπιεσµένος αέρας


∆ίκτυα ύδρευσης


Ελαιοδοχείο / υδραυλικά συστήµατα


Βραχώδη υλικά σε θλίψη


Προεντάσεις οπλισµού / αγκυρίων


Κατεδάφιση πρεντεταµένων στοιχείων


Συρµατόσχοινα 


Εξολκεύσεις


Λαξεύσεις / τεµαχισµός λίθων


Φιάλες ασετυλίνης/οξυγόνου


Υγραέριο


Υγρό άζωτο


Αέριο πόλης


Ατελής ανατίναξη υπονόµων


Αποθήκες εκρηκτικών


Χώροι αποθήκευσης πυροµαχικών


∆ιαφυγή-έκλυση εκρηκτικών αερίων & µιγµάτων


Φάση 3


Πηγές κινδύνων


Ανατινάξεις βράχων


Ανατινάξεις κατασκευών


Φάση 1


ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Πίνακες κινδύνων 4







∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


Έργο: "∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κολυµβητηρίου Τούµπας"


1) Χωµατουργικά 1.1 Προετοιµασία εργοταξίου


1.2 Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις


1.3 Εκσκαφές


1.4 Επιχώµατα


2) Σκυροδετήσεις 2. Σκυροδετήσεις


3) Επιστρώσεις 3.1 Επιστρώσεις δαπέδων


3.2 Οδοστρωσία


3.3 Εργασίες πρασίνου


4) Εγκαταστάσεις 4. Ηλεκτροµηχανολογικά


Φ
Α
Σ
Ε
ΙΣ


 Ε
Ρ
Γ
Α
Σ
ΙΑ
Σ


Φάση 2 Φάση 4


Κίνδυνοι Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4


5100 5101 1


Κτίσµατα 5102


Φέρων οργανισµός 5103


5104


5105 2


5106


5200 5201


Οικοδοµικά 5202


στοιχεία 5203


5204


5205


5206


5207


5208


5300 5301 1 1 1 1 1 3


Μεταφερόµενα 5302 1 1 1 1 1 3


υλικά 5303 1 1 1 1 1 3


Εκφορτώσεις 5304 1 1 1 1 1 3


5305 1 1 1 1 1 3


5306 1 1 3


5307 1 3


5308 3 3


5309 1 2 2Χειρονακτική µεταφορά βαρέων φορτίων


Ατελής / Έκκεντρη φόρτιση


Αστοχία συσκευασίας φορτίου


Πρόσκρουση φορτίου


∆ιακίνηση αντικειµένων µεγάλου µήκους


Μεταφορικό µηχάνηµα.Ακαταλληλότητα/Ανεπάρκεια


Μεταφορικό µηχάνηµα. Βλάβη


Μεταφορικό µηχάνηµα. Υπερφόρτωση


Απόκλιση µηχανήµατος. Ανεπαρκής έδραση


Φυσική δυναµική καταπόνηση


Ανθρωπογενής δυναµική καταπόνηση


Κατεδάφιση


Αρµολόγηση προκατασκευασµένων στοιχείων


Γήρανση πληρωτικών στοιχείων


∆ιαστολή - συστολή στοιχείων


Αποξήλωση δοµικών στοιχείων


Αναρτηµένα στοιχεία & εξαρτήµατα


Αστοχία. Φυσική δυναµική καταπόνηση


Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναµική καταπόνηση


Κατεδάφιση


Κατεδάφιση παρακειµένων


Φάση 1 Φάση 3


Αστοχία.Γήρανση


Αστοχία. Στατική επιφόρτιση


Πηγές κινδύνων


ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Πίνακες κινδύνων 5







∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


Έργο: "∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κολυµβητηρίου Τούµπας"


1) Χωµατουργικά 1.1 Προετοιµασία εργοταξίου


1.2 Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις


1.3 Εκσκαφές


1.4 Επιχώµατα


2) Σκυροδετήσεις 2. Σκυροδετήσεις


3) Επιστρώσεις 3.1 Επιστρώσεις δαπέδων


3.2 Οδοστρωσία


3.3 Εργασίες πρασίνου


4) Εγκαταστάσεις 4. Ηλεκτροµηχανολογικά


Φ
Α
Σ
Ε
ΙΣ


 Ε
Ρ
Γ
Α
Σ
ΙΑ
Σ


Φάση 2 Φάση 4


Κίνδυνοι Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4


5300 5310 1 1 1 1


5311


5400 5401 1 1 3 1 1


Στοιβασµένα 5402 1 1 3 1 1


υλικά 5403 Ανορθολογική απόληξη


Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση


Εργασία κάτω από σιλό


Υπερστοίβαση


Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισµού σωρού


Φάση 1 Φάση 3


Πηγές κινδύνων


ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Πίνακες κινδύνων 6







∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


Έργο: "∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κολυµβητηρίου Τούµπας"


1) Χωµατουργικά 1.1 Προετοιµασία εργοταξίου


1.2 Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις


1.3 Εκσκαφές


1.4 Επιχώµατα


2) Σκυροδετήσεις 2. Σκυροδετήσεις


3) Επιστρώσεις 3.1 Επιστρώσεις δαπέδων


3.2 Οδοστρωσία


3.3 Εργασίες πρασίνου


4) Εγκαταστάσεις 4. Ηλεκτροµηχανολογικά


Φ
Α
Σ
Ε
ΙΣ


 Ε
Ρ
Γ
Α
Σ
ΙΑ
Σ


Φάση 2 Φάση 4


Κίνδυνοι Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4


6100 6101


Εύφλεκτα υλικά 6102


6103 1


6104 1


6105


6106


6107


6200 6201 1 3


Σπινθήρες & 6202 1


βραχυκυκλώµατα 6203


6204


6300 6301


Υψηλές 6302


θερµοκρασίες 6303


6304 1 1 1


6305


6400


Άλλη πηγή


Χρήση φλόγας. Κασσιτεροκολλήσεις


Χρήση φλόγας. Χυτεύσεις


Ηλεκτροσυγκολλήσεις


Πυρακτώσεις υλκών


Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση


Εντοιχισµένοι αγωγοί υπό τάση


Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα


Χρήση φλόγας. Οξυγονοκολλήσεις


Αυτάναφλεξη / εδαφικά υλικά


Αυτάναφλεξη / απορρίµµατα


Επέκταση εξωγενούς αιτίας. Ανεπαρκής προστασία


Εναέριοι αγωγοί υπό τάση


Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων


∆εξαµενές / αντλίες καυσίµων


Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ εύφλεκτα


Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας


Φάση 1 Φάση 3


Πηγές κινδύνων


ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Πίνακες κινδύνων 7







∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


Έργο: "∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κολυµβητηρίου Τούµπας"


1) Χωµατουργικά 1.1 Προετοιµασία εργοταξίου


1.2 Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις


1.3 Εκσκαφές


1.4 Επιχώµατα


2) Σκυροδετήσεις 2. Σκυροδετήσεις


3) Επιστρώσεις 3.1 Επιστρώσεις δαπέδων


3.2 Οδοστρωσία


3.3 Εργασίες πρασίνου


4) Εγκαταστάσεις 4. Ηλεκτροµηχανολογικά


Φ
Α
Σ
Ε
ΙΣ


 Ε
Ρ
Γ
Α
Σ
ΙΑ
Σ


Φάση 2 Φάση 4


Κίνδυνοι Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4


7100 7101 1 3 3


∆ίκτυα - 7102 3 3


Εγκαταστάσεις 7103


7104


7105 1 1 1 1 1 3


7106 2


7200 Εργαλεία 7201 1 2 2 2 2 2 2 2 3


Μηχανήµατα 7202 1 2 2 2 2 2 2 2 3


8100 8101


Νερό 8102


8103


8104


8105


8106 1 1 1 1 2


8107


8108 1 1 1


8200 8201


Ασφυκτικό 8202


περιβάλλον 8203 3


8204 Εργασία σε κλειστό χώρο. Ανεπάρκεια οξυγόνου


Πληµµύρα. Κατάκλιση έργου


Βάλτοι. Ιλείς. Κινούµενες άµµοι


Υπόνοµοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισµοί


Βύθιση σε σκυρόδεµα, ασβέστη κλπ


Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Πτώση


Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Ανατροπή µηχανήµατος


Υπαίθριες λεκάνες. ∆εξαµενές. Πτώση


Υπαίθριες λεκάνες. ∆εξαµενές. Ανατροπή µηχανήµατος


Ηλεκτροκίνητα εργαλεία


Υποβρύχιες εργασίες


Εργασίες εν πλω


Βύθιση / ανατροπή πλωτού µέσου


Πηγές κινδύνων


Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα


Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα


Προϋπάρχοντα εντοιχισµένα δίκτυα


Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα


∆ίκτυο ηλεκτροδότησης έργου


Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία


Ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα


Φάση 1 Φάση 3


ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Πίνακες κινδύνων 8







∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


Έργο: "∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κολυµβητηρίου Τούµπας"


1) Χωµατουργικά 1.1 Προετοιµασία εργοταξίου


1.2 Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις


1.3 Εκσκαφές


1.4 Επιχώµατα


2) Σκυροδετήσεις 2. Σκυροδετήσεις


3) Επιστρώσεις 3.1 Επιστρώσεις δαπέδων


3.2 Οδοστρωσία


3.3 Εργασίες πρασίνου


4) Εγκαταστάσεις 4. Ηλεκτροµηχανολογικά


Φ
Α
Σ
Ε
ΙΣ


 Ε
Ρ
Γ
Α
Σ
ΙΑ
Σ


Φάση 2 Φάση 4


Κίνδυνοι Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4


9100 9101 1


Υψηλές 9102


θερµοκρασίες 9103


9104


9105 3


9106


9107


9200 9201 1


Καυστικά υλικά 9202


Υπερθερµαινόµενα τµήµατα µηχανών


Ασβέστης 


Οξέα


Πυρακτωµένα στερεά


Τήγµατα µετάλλων


Άσφαλτος / πίσσα


Καυστήρες


Φάση 1 Φάση 3


Πηγές κινδύνων


Υπέρθερµα ρευστά


Συγκολλήσεις / συντήξεις


ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Πίνακες κινδύνων 9







∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


Έργο: "∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κολυµβητηρίου Τούµπας"


1) Χωµατουργικά 1.1 Προετοιµασία εργοταξίου


1.2 Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις


1.3 Εκσκαφές


1.4 Επιχώµατα


2) Σκυροδετήσεις 2. Σκυροδετήσεις


3) Επιστρώσεις 3.1 Επιστρώσεις δαπέδων


3.2 Οδοστρωσία


3.3 Εργασίες πρασίνου


4) Εγκαταστάσεις 4. Ηλεκτροµηχανολογικά


Φ
Α
Σ
Ε
ΙΣ


 Ε
Ρ
Γ
Α
Σ
ΙΑ
Σ


Φάση 2 Φάση 4


Κίνδυνοι Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4


10100 10101


Φυσικοί 10102 1 1 1


παράγοντες 10103 1 1 1 1 1 1 1


10104 1 1 1 1 1 1 1 1 1


10105 1 1 1 1 1 1 1 1 1


10106


10107


10108


10109


10200 10201


Χηµικοί 10202


παράγοντες 10203


10204


10205 Αναθυµιάσεις υγρών/βερνίκια, κόλλες, µονωτικά, διαλυτες


10206 Καπναέρια ανατινάξεων


10207 Καυσαέρια µηχανών εσωτερικής καύσης 1 1 1 1


10208


10209


10200 10301


Βιολογικοί 10302


παράγοντες 10303


10304


Μολυσµένα κτίρια


Εργασία σε υπονόµους,βόθρους,βιολογικούς καθαρισµούς


Χώροι υγιεινής


Συγκολλήσεις


Καρκινογόνοι παράγοντες


Μολυσµένα εδάφη


Αµίαντος


Ατµοί τηγµάτων


Υγρασία χώρου εργασίας


Υπερπίεση / υποπίεση


∆ηλητηριώδη αέρια


Χρήση τοξικών υλικών


Υπαίθρια εργασία / Παγετός


Υπαίθρια εργασία / Καύσωνας


Χαµηλή θερµοκρασία χώρου εργασίας


Υψηλή θερµοκρασία χώρου εργασίας


Πηγές κινδύνων


Ακτινοβολίες


Θόρυβος / ∆ονήσεις


Σκόνη


Φάση 1 Φάση 3


ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Πίνακες κινδύνων 10








ΕΡΓΟ :    ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ 


 


Αρ. Μελέτης : A. 22 / 2012 


 


 


ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ [ΦΑΥ] 


 


Π.∆. 305/96 άρθρο 3  


  


 


ΤΜΗΜΑ Α 


 


1.    ΓΕΝΙΚΑ 


 


Ο Φάκελος Ασφάλειας & Υγιεινής αποσκοπεί στον προσδιορισµό, την πρόληψη και τον περιορισµό των 


κινδύνων των χρηστών του έργου κατά τις  ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες συντήρησης , 


µετατροπών, επισκευών και άλλων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου. Περιλαµβάνει µεταξύ άλλων και 


τα ακόλουθα : 


 


Μητρώο έργου [Σχέδια – Τεχνική περιγραφή] 


 


Επισηµάνσεις , οδηγίες, και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας τα οποία θα πρέπει να 


ληφθούν υπόψη κατά τη µελλοντική χρήση του έργου, όπως εργασίες τακτικής και έκτακτης συντήρησης, 


επισκευών και καθαρισµών. 


 


Η σύνταξη του ΦΑΥ ολοκληρώνεται µαζί µε το έργο και παραδίδεται στον εργοδότη χρήστη. 


 


 


2.   ΑΚΡΙΒΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ , ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ. 


 


Το έργο αυτό ανήκει στην κατηγορία ∆ηµοσίων Έργων και αφορά εργασίες διαµόρφωσης του περιβάλλοντα 


χώρου του Κολυµβητηρίου στην περιοχή Τούµπας Θεσσαλονίκης. 


 


3.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 


 


• Κύριος του έργου είναι ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης. 


• ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία είναι η ∆ιεύθυνση Κατασκευών Αρχιτεκτονικών Έργων  


• Προϊσταµένη Αρχή του έργου είναι η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 


• Ανάδοχος του έργου είναι :  


 


ΤΜΗΜΑ Β [ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ] 


 


1.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 


Η µελέτη αφορά την διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κολυµβητηρίου, την ολοκλήρωση της ράµπας της 


πεζογέφυρας, τον φωτισµό των υπαίθριων χώρων προς την οδό Λαµπράκη και την δηµιουργία χώρου 


πρασίνου. 


 


 


2.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 


Σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση της µελέτης το έργο περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια : 
1. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 


1. Χωµατουργικά – Καθαιρέσεις  


2. Σκυροδέµατα – Ξυλότυποι – Οπλισµοί 
3. Μεταλλουργικά 


4. Επιστρώσεις – Επενδύσεις 


5. Εξοπλισµός 


 







 


2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 


    Στην εκτέλεση εργασιών της οµάδας πρασίνου περιλαµβάνονται φυτεύσεις και αρδεύσεις. 


3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  


Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις περιλαµβάνουν: 


1. Την ηλεκτρική εγκατάσταση ισχυρών ρευµάτων των υπαίθριων χώρων 


2. Την ηλεκτρική εγκατάσταση κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης 


3. Την εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας των εγκαταστάσεων 


 


 


3. Παραδοχές Μελέτης 
Περιλαµβάνονται στο φάκελο Μελέτης του έργου. 


 


 


ΤΜΗΜΑ Γ [ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ] 


 


1. ∆ίκτυα ΟΚΩ 


 


 Ιδιαίτερη µέριµνα θα δίνεται στα υπόγεια δίκτυα. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία χωρίς την ύπαρξη 


σχεδίων που ενηµερώνουν για τα δίκτυα Ο.Κ.Ω. Όπου κρίνεται αναγκαίο θα γίνεται ερευνητική τοµή χωρίς 


την χρήση µηχανικών µέσων. 


 


2. Υλικά που είναι ενδεχοµένως επικίνδυνα 


 


Τα επικίνδυνα υλικά θα αποθηκεύονται κατάλληλα και θα γίνεται χρήση αυτών µόνο από εξουσιοδοτηµένα 


άτοµα. 


 


3. Ιδιαιτερότητες στη στατική δοµή, ευστάθεια και αντοχή του έργου. 


 


∆εν υπάρχουν. 


 


4. Καθορισµός συστηµάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία. 


 


∆εν υπάρχουν. 


 
 


                                             ΤΜΗΜΑ ∆: Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 


 


Για την αντιµετώπιση όλων των κινδύνων λαµβάνονται υπόψη όλα τα προβλεπόµενα από τη 


Νοµοθεσία προστατευτικά µέτρα, όπως αυτά καταγράφονται στο αντίστοιχο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας. 


 


Η ασφάλεια των εργαζοµένων στο εργοτάξιο αποτελεί την πρωταρχική προσπάθεια όλων των 


συµβαλλοµένων. Για το λόγο αυτό θα παρέχονται στους εργαζόµενους όλα τα εφόδια και εξοπλισµός για 


την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου. Σε εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας του εργοταξίου κάθε 


εργαζόµενος θα παραλαµβάνει τα εφόδια της προσωπικής του ασφάλειας και θα του γνωστοποιούνται οι 


οδηγίες ασφάλειας του εργοταξίου οι οποίες είναι οι εξής: 


• Όλοι οι εργαζόµενοι στο εργοτάξιο, υποχρεούνται να φορούν κράνη κατά τη διάρκεια της εργασίας 


τους. 


• Αν διαπιστωθεί από τους εργαζόµενους πιθανός κίνδυνος για την ασφάλεια τους, θα πρέπει να το 


αναφέρουν αµέσως στον επικεφαλή του συνεργείου ή στον εργοδηγό. 


• Αν φθαρεί ο προσωπικός εξοπλισµός (κράνη, γάντια κ.λ.π.) θα πρέπει να αναφέρεται και θα 


αντικαθιστάται άµεσα. 


• Οποιαδήποτε φθορά εξοπλισµού διαπιστωθεί θα πρέπει να αναφέρεται αµέσως στον επικεφαλή του 


συνεργείου ή τον εργοδηγό. 


• Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήµατα για την εργασία τους. 


• Κάθε εργαζόµενος θα πρέπει να προσέχει να µην προβαίνει σε ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τον ίδιο 


ή άλλους εργαζόµενους. 







• Κατά τη διάρκεια της ανύψωσης φορτίων από τους γερανούς ή άλλα µηχανήµατα κανένας εργαζόµενος 


και για οποιοδήποτε λόγο δεν θα βρίσκεται κάτω από το αιωρούµενο φορτίο. 


• Ο εξοπλισµός και τα εργαλεία θα χρησιµοποιούνται και θα επισκευάζονται µόνο από ειδικευµένα άτοµα. 


• Όσοι εργαζόµενοι χρησιµοποιούν ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να ελέγχουν την κατάσταση των 


συσκευών και των καλωδίων τους. κάθε φθορά θα αναφέρεται αµέσως στον επικεφαλή του συνεργείου, 


ώστε να διορθώνεται άµεσα. 


• Κάθε ηλεκτρική συσκευή ή εργαλείο θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε τα προστατευτικά της 


µηχανήµατα. 


• Ζώνες ασφαλείας θα χρησιµοποιούνται υποχρεωτικά όπου προβλέπεται και εάν ο εργαζόµενος 


ευρίσκεται υπεράνω του ενός µέτρου από το δάπεδο εργασίας. 


• Για καθένα λόγο δεν θα γίνεται συντήρηση ή επέµβαση σε µηχανήµατα ή εξοπλισµό ενώ βρίσκεται σε 


λειτουργία. Οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, επιθεώρησης και επισκευής θα πραγµατοποιείται µε 


τους κινητήρες εκτός λειτουργίας. 


• Όσοι εργαζόµενοι χρησιµοποιούν οξυγόνα θα πρέπει: 


1. να µην τα χρησιµοποιούν µε λαδωµένα ή φθαρµένα γάντια 


2. να έχουν τις φιάλες κεκλιµένες – όχι οριζόντιες 


3. να µην τα χρησιµοποιούν σε περίπτωση που πιθανά έρθουν σε επαφή µε προϊόντα πετρελαίου ή 


οξειδωµένα αντικείµενα 


4. να ελέγχουν τακτικά τις βαλβίδες ασφαλείας. 


 


 


 


 


 


 


 


Οι συντάξαντες 


 


 


 


 


ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΙΝΑ ΠΡΑΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 


Αρχιτέκτων Μηχανικός Γεωπόνος Μηχ/γος Μηχανικός 


   


   


   


ΚΑΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘ. ΛΕΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΤΖΙΩΝΗ 


Πολιτικός Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός Ηλ/γος Μηχανικός 
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ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 


 


1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 


1.1  Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί 


Οι παρόντες γενικοί όροι ισχύουν για όλες τις εργασίες κατασκευής. 


Στις περιπτώσεις που τυχόν όροι των λοιπών οµάδων εργασιών της παρούσας ΓΤΣΥ  παρεκκλίνουν 
από τους γενικούς όρους, αυτοί υπερισχύουν των γενικών όρων. 


1.2  Υλικά 


1.2.1 Γενικά 


(α) Στις εργασίες περιλαµβάνεται η προµήθεια των αναγκαίων υλικών και δοµικών στοιχείων καθώς 
και η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών στο εργοτάξιο. 


(β) Υλικά και δοµικά στοιχεία τα οποία διαθέτει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο, πρέπει να ζητούνται 
έγκαιρα από τον Ανάδοχο. 


(γ) Τα υλικά και τα δοµικά στοιχεία που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο, πρέπει να είναι κα-
τάλληλα για την προβλεπόµενη χρήση τους και να είναι συµβατά µεταξύ τους. 


1.2.2 ∆είγµατα 


          Υλικά και δοµικά στοιχεία τα οποία χρησιµοποιούνται από τον Ανάδοχο ως δείγµατα και δεν 


          ενσωµατώνονται στο έργο, επιτρέπεται να είναι µεταχειρισµένα ή αµεταχείριστα κατ’ επιλογή 


         του Αναδόχου. 


1.2.3 Προµήθεια 


(α) Τα υλικά και τα δοµικά στοιχεία τα οποία πρόκειται, µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου, να 
ενσωµατωθούν στο έργο πρέπει να είναι καινούρια. Προϊόντα ανακύκλωσης θεωρούνται καινού-
ρια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 100.2.1, εδάφιο (γ). 


(β) Οι διαστάσεις και η ποιότητα υλικών και δοµικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν πρότυπες 
τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις προδιαγραφές αυτές. 


1.3  Εκτέλεση εργασιών 


(α) Σχετικά µε τα συναντώµενα εµπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα 
ΟΚΩ κτλ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις διατάξεις και εντολές των αρµοδίων φορέ-
ων. 


(β) Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόµους και τις λοιπές κυκλοφοριακές προσβά-
σεις που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της κυκλοφορίας. Η πρόσβαση σε εγκατα-
στάσεις των ΟΚΩ, σε εγκαταστάσεις απόρριψης απορριµµάτων, σε εγκαταστάσεις της πυρο-
σβεστικής, των σιδηροδρόµων, σε τριγωνοµετρικά σηµεία κτλ. πρέπει να παραµένει κατά το δυ-
νατόν ανεµπόδιστη καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου και θα καταβάλλεται κάθε προ-
σπάθεια από τον Ανάδοχο για την ελαχιστοποίηση των σχετικών οχλήσεων. 


(γ) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανευρεθούν επικίνδυνα υλικά, π.χ. στο έδα-
φος, στους υδάτινους πόρους ή σε δοµικά στοιχεία και κατασκευές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
ενηµερώσει τον Εργοδότη χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση άµεσου κινδύνου ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να λάβει άµεσα όλα τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας. Τυχόν αναγκαία πρόσθετα µέ-
τρα θα συµφωνηθούν από κοινού µεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου. Οι δαπάνες για τα ληφθέντα 
άµεσα µέτρα και τα τυχόν πρόσθετα πληρώνονται πρόσθετα στον Ανάδοχο. 
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1.4 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 


(α)    Στις εργασίες περιλαµβάνεται η δαπάνη περίφραξης του εργοταξίου. Θα χρησιµοποιηθεί η υπάρ-
χουσα περίφραξη και θα συµπληρωθεί µε όµοια υλικά, όπου χρειάζεται χωρίς ιδιαίτερη αποζη-
µίωση. 


(β)     Στις εργασίες επίσης περιλαµβάνονται  οι δαπάνες για την τοπογραφική και υψοµετρική αποτύ-
πωση του χώρου.     


(γ)     Στις τιµές µονάδας όλων των εργασιών περιλαµβάνεται «κάθε δαπάνη», έστω και εάν δεν κατο-
νοµάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας. 


(δ) Σύµφωνα µε το παραπάνω εδάφιο, µνηµονεύονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για απλή δι-
ευκρίνιση του όρου «κάθε δαπάνη», οι ακόλουθες δαπάνες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση περι-
λαµβάνονται στις τιµές µονάδος όλων των εργασιών, εκτός εάν γίνεται ρητή αναφορά περί του 
αντιθέτου στις επί µέρους εργασίες (βλ. παρ. 100.1). 


- Οι δαπάνες στα υλικά και τον εξοπλισµό από φόρους, τέλη, δασµούς, ειδικούς φόρους, κρατή-
σεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις που θα ισχύουν κατά τη δηµοπράτηση και 
εκτέλεση του έργου. 


- Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή/και αποθήκευσης, φύλα-
ξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών εν-
σωµατουµένων και µη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, µε όλες τις 
απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, χαµένους χρόνους µεταφορικών µέσων / προσωπικού και άλ-
λων µηχανικών µέσων, εξοπλισµού και προσωπικού λοιπών εργασιών που καθυστερούν από 
τις εργασίες και λοιπές καθυστερήσεις φορτοεκφόρτωσης και µεταφορών.  Επίσης περιλαµβά-
νονται οι κάθε είδους µετακινήσεις, φορτοεκφορτώσεις, µεταφορές, απώλειες χρόνου κλπ. κάθε 
είδους µεταφορικών και λοιπών µέσων, εξοπλισµού και προσωπικού, µέχρι και την πλήρη εν-
σωµάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και µεταφοράς, σύµφωνα µε τα παραπάνω, των περισσευµά-
των ή/και ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών στους κατάλληλους χώρους 
απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη και των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών, σύµ-
φωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.  


- Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεων και όλων των λοιπών σχετικών 
επιβαρύνσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα Νοµοθεσία, του κάθε είδους επιστηµονικού 
και διευθύνοντος το έργο προσωπικού, του ειδικευµένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, ερ-
γοταξίων, µηχανηµάτων, συνεργείων κτλ., ηµεδαπού ή αλλοδαπού, εργαζόµενου στον τόπο του 
έργου ή άλλου (εντός και εκτός Ελλάδος). 


- Οι δαπάνες κινητοποίησης του Αναδόχου, εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευής, οργά-
νωσης, διαρρύθµισης κτλ. των εργοταξιακών χώρων, των εγκαταστάσεων σ' αυτούς, των παρο-
χών νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, των σχετικών συνδέσεων, 
των εγκαταστάσεων γραφείων του Αναδόχου, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 


- Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δα-
πάνες αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών µετά την περαίωση του έργου και η αποκατά-
σταση του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από τον Εργοδότη. 


- Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου και την εκτέλεση ελέγ-
χων και δοκιµών τόσο στο εργοταξιακό εργαστήριο όσο και σε άλλα εργαστήρια, σύµφωνα µε 
όσα αναφέρονται στους όρους δηµοπράτησης. 


- 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 κλπ.,  όπως επίσης περιλαµβα-
νοµένων 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 µετά το πέρας των εργασιών και αποκατά-
στασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από τον Εργοδότη, για την περίπτωση που οι εγκατα-
στάσεις 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  


- Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων, προσωπικού, 
εγκαταστάσεων κλπ.) καθώς και για τυχόν άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους 
όρους δηµοπράτησης του έργου. 


- Οι δαπάνες τήρησης των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής που αφορούν τις εγκαταστάσεις και το 
προσωπικό του εργοταξίου, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και τα οριζόµενα στο Φάκελο 
Υγιεινής και Ασφάλειας του έργου. 


- Οι δαπάνες διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών ελέγχων, όπως αυτά καθορίζονται στην πα-
ρούσα ΓΤΣΥ, στην ΕΤΣΥ, στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης και στο Πρόγραµµα Ποιότητας 
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του έργου, όπως αυτό καθορίζεται από την ισχύουσα Νοµοθεσία. Επισηµαίνεται ότι στις δαπά-
νες του ποιοτικού ελέγχου, περιλαµβάνονται και τυχόν κάθε είδους "δοκιµαστικά τµήµατα" που 
προβλέπονται στους όρους δηµοπράτησης (µε τις µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχα-
νηµάτων, εργασία κλπ.). 


- 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 χρή-
ση τους για τη διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η απο-
µάκρυνση αυτών µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες 
µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. Οι εν λόγω δαπάνες αφο-
ρούν τόσο τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και τυχόν 
άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων, έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµο-
ποιούνται), για την αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης, ή για οποιαδή-
ποτε άλλη αιτία.  


- Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης και µετακινήσεων µηχανηµάτων και προσω-
πικού εκτέλεσης των έργων, µε µεθοδολογία χαµηλής παραγωγικότητας, λόγω των συναντωµέ-
νων εµποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρηµάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κτλ. και 
των παρεµβάσεων των αρµοδίων για τα εµπόδια αυτά φορέων (ΥΠ.ΠΟ., ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ΟΣΕ, 
∆ηµόσιες Επιχειρήσεις / Εταιρείες Ύδρευσης - Αποχέτευσης κτλ.), καθώς και λόγω της κατα-
σκευής των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εµποδίων και των συνεπα-
γόµενων δυσχερειών που θα προκύψουν από τη διατήρηση της υπάρχουσας κυκλοφορίας πε-
ζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του κοινού γενικά. 


- Η δαπάνη σύνταξης και υποβολής ακριβών και λεπτοµερειακών σχεδίων του έργου «εκ κατα-
σκευής» ή «ως κατεσκευάσθη» ("As built" Drawings) για όλες τις κατασκευές και τις λοιπές συν-
θήκες που διαµορφώθηκαν στο έργο, καθώς επίσης και για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό. 


- Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων, διευθετήσεων και λοιπών κατασκευών,  για την αντιµε-
τώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών 


- Η  τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις υπο-
δείξεις του Εργοδότη και τους ισχύοντες κανονισµούς δηµοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
εφόσον το έργο συγχρηµατοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταµεία και λοιπά χρηµατοδοτικά µέσα 
της Ε.Ε. 


- Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κτλ. και η απόδοση, µε-
τά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές 
και εµπόδια. 


- Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέ-
σεων κλπ., για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 


- Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζηµιών κτιρίων ή λοιπών έργων και 
εγκαταστάσεων, που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 


- Οι δαπάνες µίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας, κατασκευής και συντήρησης των κάθε εί-
δους εργοταξιακών οδών, καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης / αδειοδότησης αναγκαίων χώρων 
για την εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής και άλλων περισσευµάτων κλπ. 


- Οι δαπάνες των πάσης φύσεως µελετών και ερευνών, των οποίων η εκτέλεση, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη, γίνεται από τον Ανάδοχο. 


- Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων ασφάλειας για τη µη 
παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοι-
νού γενικά, όπως π.χ. : 


- Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους µικρότερου των 5,0 m. που 
τυχόν θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχηµάτων και πεζών, εφόσον 
δεν είναι δυνατόν, σύµφωνα µε τις αρµόδιες Αρχές ή/και τον Εργοδότη, να γίνει εκτροπή της κυ-
κλοφορίας σε άλλες διαδροµές και εφόσον επιτρέπεται η κατασκευή τέτοιων ορυγµάτων σύµφω-
να µε τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης. 


- Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις υποδείξεις του Εργο-
δότη, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων και αµαξοστοιχιών στον 
ευρύτερο γειτονικό χώρο του εργοταξίου και όπου αυτό απαιτηθεί, δηλαδή η τοποθέτηση περί-
φραξης, η καθηµερινή κάλυψη των ορυγµάτων, η ικανή αντιστήριξη των πρανών των ορυγµά-
των, ώστε να παρέχουν ασφάλεια των διακινουµένων, η ενηµέρωση του κοινού, η σήµανση, ση-
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µατοδότηση και εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου χώρου, οι δαπάνες διευθέτησης και αποκατάστα-
σης της κυκλοφορίας κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των ανωτέρω εγκατα-
στάσεων µετά την περαίωση των εργασιών. 


- Οι δαπάνες για τη 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. 


- Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων Ο.Κ.Ω. διέρχονται από 
τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση 
τυχόν προβληµάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων  θα 
φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου.  


- Οι κάθε είδους δαπάνες µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, εγκα-
τάστασης χωροσταθµικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών και δεν αµείβονται ιδιαίτερα, σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, η σύ-
νταξη µελετών εφαρµογής, κατασκευαστικών σχεδίων και συναρµογής µε τις συνθήκες κατα-
σκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισµού καθώς και οι 
σχετικές µελέτες αντιµετώπισης των εµποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του 
έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήµατα, θεµέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισµών Κοινής 
Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) κτλ. 


- Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνι-
κών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα απαντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιµε-
τρητικών στοιχείων και η σύνταξη των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων, καθώς και 
η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις. 


- Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κτλ. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την ε-
κτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι 
εργασίες που αφορούν τους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας ή άλλους συναρµόδιους φορείς. 


- Οι δαπάνες προεργασίας παλαιών ή νέων επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές επι-
στρώσεις επ' αυτών, όπως π.χ. πικούνισµα, σκούπισµα, καθαρισµός, άρση και µεταφορά των 
προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες κτλ. 


- Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων φρεατίων αγωγών ή τεχνικών 
έργων, για τη σύνδεση αγωγών που συµβάλλουν σ' αυτά. 


- Οι δαπάνες των µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νο-
µοθεσία και την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου.  


(ε) Στις τιµές µονάδας δεν συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και για Όφελος 
(Ο.Ε.) του Αναδόχου  


(στ) Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιµολογίων εισπράξεων του Αναδόχου βαρύνει 
τον Κύριο του Έργου. 


(ζ) Για τις εργασίες που τυχόν εκτελούνται επί πλέον των απαιτουµένων από τα συµβατικά τεύχη, 
όπως π.χ. υπερεκσκαφές, πρόσθετο πάχος οδοστρωσίας, επί πλέον όγκος σκυροδέµατος κτλ., 
ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ουδεµίας αποζηµίωσης και οι εργασίες αυτές δεν αποτελούν βάση για 
αιτιάσεις εκ µέρους του Αναδόχου µε σκοπό την πληρωµή τους ή την παροχή παράτασης προ-
θεσµίας, εκτός αν οι επί πλέον εργασίες εκτελούνται κατ’ εντολή της Υπηρεσίας. Η εκτέλεση ερ-
γασιών επί πλέον των απαιτουµένων, έστω και εν γνώσει της Υπηρεσίας ή εκπροσώπου της, 
δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως αποδοχή της Υπηρεσίας για την πληρωµή τους.  Τουναντίον, εφό-
σον η εκτέλεση εργασιών επί πλέον των απαιτουµένων αποβαίνει, κατά την κρίση της Υπηρεσί-
ας, σε βάρος της ικανοποιητικής εκτέλεσης του έργου ή/και του σκοπού που αυτό εξυπηρετεί, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του να προβεί σε κατάλληλη κατά περί-
πτωση αποκατάσταση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 


1.5      Επιµέτρηση και πληρωµή 


- 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 ανο-
χών. 


- Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειµέ-
νου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό και προ-
σωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 
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- Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της ποσότητας κάθε εργασίας, επιµετρούµενης ως ανω-
τέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζε-
ται στο Τιµολόγιο Προσφοράς του Αναδόχου. 


- Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρω-
µής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των επί µέρους εργασιών της παρούσας ΓΤΣΥ 
και της ΕΤΣΥ.  


- Αν η παράγραφος «Επιµέτρηση και Πληρωµή» ενός επιµέρους άρθρου της παρούσας ΓΤΣΥ 
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. 


 


Οι συντάξαντες 


 


ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΙΝΑ ΠΡΑΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 


Αρχιτέκτων Μηχανικός Γεωπόνος Μηχ/γος Μηχανικός 


   


   


   


ΚΑΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘ. ΛΕΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΤΖΙΩΝΗ 


Πολιτικός Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός Ηλ/γος Μηχανικός 


 


 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 


     Θεσσαλονίκη ……………./2012 


      H Προϊστάµενη του Τµήµατος  Ο Προϊστάµενος 


Αρχιτεκτονικών Μελετών της ∆/νσης Μελετών Αρχ/κών Έργων 


  


  


  


  


ΣΜΑΡΩ ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ 


Αρχιτέκτων Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 


∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος 
χώρου Κολυµβητηρίου Τούµπας 
 
  
  


 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.020.000,00 ΕΥΡΩ 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 


(Τύπος  Β) 
 
 


Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των 
Οδηγιών 2004/18 και 2004/17


1
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   ΜΑΙΟΣ   2012 


                                                           
1
  Έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών είναι  (για τη διετία 2008-2009) όσα δεν έχουν 


προϋπολογισµό άνω των 5.150.000 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). Αν ο προϋπολογισµός του έργου (συνολικά) 
υπερβαίνει το ποσόν αυτό, να χρησιµοποιείται ο τύπος Α. 
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Κολυµβητηρίου Τούµπας 
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Ο ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 


 


δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   


 
τη µε ανοικτή δηµοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 


 
 


«∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ» 


 
Προϋπολογισµού 1.020.000,00 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 είναι: ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


2
 


 


1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
3
 


 
1.3 Προϊστάµενη Αρχή είναι ∆ήµος Θεσσαλονίκης µε το αρµόδιο όργανό του - Οικονοµική    


Επιτροπή- που έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη :
4
 


 
Οδός  : ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1


Α
 


Ταχ.Κωδ. : 546 40 
Τηλ. : 2310-877788 
Telefax : 2310-877801 
E-mail


5
 : ………………………. 


 


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 στο ∆ηµαρχιακό κατάστηµα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.


6
 


 
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 Κ/ξία 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 ν. 3669/2008 (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


7
, που θα συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόµενους 


και τα τεύχη δηµοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) µε στοιχεία 2, 4, 5, 6, 


                                                           


   
2
  Το νοµικό πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 1 παράγραφος 7α Ν. 


3669/08 (Κ∆Ε), π.χ. το ∆ηµόσιο, ο ∆ήµος, η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, η δηµοτική επιχείρηση κ.ο.κ.. 
Εφόσον αναθέτουσα αρχή είναι το ∆ηµόσιο, να γίνεται ειδικότερος προσδιορισµός (π.χ. Ελληνικό 
∆ηµόσιο/Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε./Γ.Γ.∆.Ε. /∆ιεύθυνση Οδικών έργων (∆1)) ή Ελληνικό 
∆ηµόσιο/Περιφέρεια Πελοποννήσου/∆.∆.Ε. κ.ο.κ.  


   
3
  Η αρµόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η Προϊσταµένη Αρχή 
και η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 


4
  Επισηµαίνεται, όσον αφορά τους ΟΤΑ Α΄ Βαθµού, ότι Προϊσταµένη Αρχή στα έργα τους είναι η ∆ηµαρχιακή 


Επιτροπή εκτός ορισµένων εξαιρετικών περιπτώσεων που είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο (βλέπετε άρθρο 
3 παρ. 5 π.δ. 171/87, σε συνδυασµό µε ν. 3463/06 (∆ΚΚ) άρθρο 103 παρ. 3 σε συνδυασµό µε παρ. 5. 
Να τίθεται ειδικώς ποια ακριβώς είναι η Π.Α. στο συγκεκριµένο έργο.   


    
5
   Εφόσον υπάρχει. 


    
6
    Π.χ. στο ∆ηµαρχιακό κατάστηµα του ∆ήµου …………… . 
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7 και 8, διατίθενται από ∆/νση Κατασκευών Αρχιτεκτονικών έργων, οδός Αγγελάκη 13, 
Πληροφορίες …………………. τηλ.:…………….. . 


 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από την αρχή που διεξάγει το 
διαγωνισµό µέχρι και την………………………………….


8
. Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα 


χορηγούνται το αργότερο εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από την υποβολή της 
αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη 
δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε ……………..ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν 
την αναπαραγωγή των τευχών µε δική τους δαπάνη και επιµέλεια.   


 
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 
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,  


                                                                                                                                                                                             


      
7
    Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 9 του Ν. 3669/08 


(Κ∆Ε) και ανάλογα µε το σύστηµα υποβολής προσφορών (βλέπ. Αρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 3669/08 
(Κ∆Ε), π.χ. στο άρθρο 5 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), είναι προαιρετική η χορήγηση τέτοιου υποδείγµατος, 
ενώ στα άρθρα 6 και 7 είναι υποχρεωτική.  


8
  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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• 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 
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 
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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


9
, 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. 
 
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.


10
  


 
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 


                                                           
9
    Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλµένη κατάταξη   των διαγωνιζόµενων 


στη σειρά µε την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους. 


10
   Σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), αν το σύστηµα προσφοράς είναι 


του άρθρου 6. Εφόσον επιλέχθηκε από την Π.Α. το σύστηµα του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), (ενιαία 
έκπτωση) ελέγχεται η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. Στο άρθρο αυτό 
της ∆ιακήρυξης γίνονται οι αναγκαίες προσαρµογές, ανάλογα µε το σύστηµα δηµοπράτησης που 
εφαρµόζεται. Επίσης αν έχει επιλεγεί το σύστηµα υποβολής προσφορών του άρθρου 7 ή του άρθρου 9 του Ν. 
3669/08 (Κ∆Ε), να γίνουν οι αναγκαίες προσαρµογές στο τεύχος της ∆ιακήρυξης. 
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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 
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)


11
. 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


12
, καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ. 


23.2.4 (πιστοποιητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση) και παρ. 24.1.5 
(περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών).  
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    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. 


12
    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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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.


13
. 


 


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 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.  
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  Η Υπεύθυνη ∆ήλωση απαιτείται όταν το ποσό της σύµβασης υπερβαίνει το 1.000.000 ΕΥΡΩ. Αλλιώς η σχετική 
υπογραµµισµένη παράγραφος παραλείπεται.  







∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
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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. 


 
 
Άρθρο 7: Εφαρµοστέα νοµοθεσία 
 


Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων


14
: 


 
 


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


 
7.2 Το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των 


εργοληπτικών επιχειρήσεων µε µορφή Α.Ε. 
15


. 
 
7.3 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) 
 
7.5 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. 
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    Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο 
κείµενο και τις υποσηµειώσεις της διακήρυξης), µπορούν να προστίθενται και να περιλαµβάνονται, 
µόνο εφόσον είναι απόλυτα συµβατές µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 


15
   Η παρ. 7.2 τίθεται εφόσον η προϋπολογιζόµενη δαπάνη της σύµβασης (µε ΦΠΑ) υπερβαίνει το 1.000.000 Ευρω. 







∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
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Άρθρο 8: Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί,  κ.λ.π.- Πληρωµή Αναδόχου 
 


8.1 Το έργο χρηµατοδοτείται από ΣΑΤΑ  του ∆ήµου Θεσσαλονίκης (ΚΑ 7326.30.50 της 
υπηρεσίας 30 - ∆/νση Κατασκευών Αρχ/κών Έργων) για ποσό 200.000,00 ευρώ για το 


έτος 2012. Επίσης υπόκειται στις κρατήσεις
16


 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).


17
 


 


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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    Οι κρατήσεις προσαρµόζονται ανάλογα  µε το φορέα εκτέλεσης του έργου.  


 
17


  Όταν το έργο συγχρηµατοδοτείται και από Κοινοτικούς Πόρους, τούτο να αναγράφεται στη ∆ιακήρυξη. 
 







∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
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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:  
 «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ». 
  


11.2 Προϋπολογισµός του έργου 
 


Ο συνολικός προϋπολογισµός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 1.020.000,00 
Ευρώ και αναλύεται σε 


18
: 


Οικοδοµικές Εργασίες                                                           321.525,00 ευρώ 
Εργασίες Πρασίνου                                                               101.295,45 ευρώ  
Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις                                  185.311,19 ευρώ 
∆απάνη Εργασιών                                                                 608.131,64 ευρώ 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε. 18% )         109.463,70 ευρώ 
Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 
                                                                                               107.639,30 ευρώ


19
 


Αναθεώρηση                                                                              4.033,66 ευρώ 
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (23%)                                       190.731,71 ευρώ           
 


 


11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
     


       Η παρούσα µελέτη αναφέρεται στη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του 
κολυµβητηρίου της Τούµπας, ο οποίος εκτείνεται από την νότια πλευρά της πεζογέφυρας 
µέχρι τον περιµετρικό δρόµο του γηπέδου ΠΑΟΚ,  συνολικής έκτασης 6.100τµ, στην ∆΄ 
∆ηµοτική Κοινότητα, καθώς και στην ολοκλήρωση της ράµπας της πεζογέφυρας και το 
φωτισµό των υπαίθριων χώρων προς την οδό Λαµπράκη. 


  
 
11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 


       Το έργο περιλαµβάνει : 


• ∆ύο διαµορφωµένους χώρους εκατέρωθεν του κολυµβητηρίου οι οποίοι επιστρώνονται µε 
τσιµεντοκυβόλιθο 10x10x6εκ, και συµπεριλαµβάνουν καθιστικά και παρτέρια.  


• Ένα πεζόδροµο, νότια του κολυµβητηρίου, πλάτους 4,00µ επιστρωµένο µε χυτό δάπεδο ο 
οποίος θα χρησιµοποιηθεί για την µελλοντική κατασκευή του στεγάστρου του 
κολυµβητηρίου χωρίς να προκληθούν καταστροφές στον περιβάλλοντα χώρο.  


• ∆ιαδρόµους επιστρωµένους µε χυτό δάπεδο, κάθετους προς τον πεζόδροµο ώστε να 
διευκολύνεται η κίνηση από το γήπεδο του ΠΑΟΚ προς το κολυµβητήριο, τους 
διαµορφωµένους χώρους και τις οδούς Κλεάνθους και Αδαµίδη. Το σφηνοειδές σχήµα, 
αυτών, των διαδρόµων δηµιουργεί, σηµειακά, χώρους µε αρκετό πλάτος στους οποίους 
διαµορφώνονται καθιστικά.  


• Μεγάλους χώρους πρασίνου στην υπόλοιπη επιφάνεια της περιοχής µελέτης που 
διαχωρίζονται µε κράσπεδα πρασίνου. Οι χώροι πρασίνου, µετά την κατασκευή των 
απαιτούµενων εγκαταστάσεων άρδευσης και την εξυγίανση του εδάφους µε κηπαίο χώµα, 
καλύπτονται µε χλοοτάπητα στο µεγαλύτερο τµήµα τους, ποικιλία δέντρων και οµάδες 
διαφόρων θάµνων. Οι χώροι πρασίνου στην περιοχή µελέτης καταλαµβάνουν 3760τµ, ενώ 
το σκληρό δάπεδο καταλαµβάνει 2200τµ, από τα οποία τα 530τµ αντιστοιχούν στον 
κυβόλιθο και τα υπόλοιπα 1670τµ στο χυτό δάπεδο. Τα 140τµ που υπολείπονται 
αντιστοιχούν στα κράσπεδα. 


• Μία ράµπα για την τροφοδοσία του κολυµβητηρίου, µε πρόσβαση από την οδό 
Κλεάνθους, επιστρωµένη µε χυτό δάπεδο.  


• Την επίστρωση της ράµπας της πεζογέφυρας από την οδό Αδαµίδη,  η οποία 
ολοκληρώνεται µε χτενιστό µάρµαρο Αλιβερίου.  
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  Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά εκτελούµενων εργασιών. 


19
 Ο σκοπός του κονδυλίου των απροβλέπτων καθορίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου 57 του ν. 3669/08. 







∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 


 


ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΣΕΛΙΣ 10 


• Την επίστρωση του πεζοδροµίου περιµετρικά της περιοχής µελέτης µε καρό 
τσιµέντοπλακες 40x40x3.5εκ, ίδιες µε τις πλάκες επίστρωσης του πεζοδροµίου στο τµήµα 
της οδού Κλεάνθους από την οδό Λαµπράκη µέχρι το όριο της περιοχής µελέτης. 


• Την τοποθέτηση φωτιστικών στον υπαίθριο χώρο προς την οδό Λαµπράκη αντίστοιχων 
των υπαρχόντων στην ήδη υπάρχουσα υποδοµή καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο του 
κολυµβητηρίου µετά την κατασκευή της απαιτούµενης υποδοµής. 


  
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,  


• 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 εκατόν ογδόντα (180) 
ηµερολογιακές ηµέρες και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης


20
.  


Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες
21


 του έργου αναφέρονται στην 
Ε.Σ.Υ. 
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     Μπορεί η έναρξη της προθεσµίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άµεση έναρξη 
των εργασιών. 


21
  Η παραβίαση των τµηµατικών προθεσµιών έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινικών ρητρών κατά την 


παρ. 2 του άρθρου 49 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), µόνο αν στην ΕΣΥ ρυθµίζεται το θέµα του τρόπου 
επιβολής. 







∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
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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 επιµέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) 


22
.  


 


 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.


23
, ήτοι στο ποσό των δέκα έξι χιλιάδων πεντακοσίων τεσσάρων χιλιάδων και 


εβδοµήντα λεπτά ( 16.504,70 ΕΥΡΩ). 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.   


  


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) 
24


. 
 


15.3 Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος 
µικρότερο των έξι (6) µηνών και 30 ηµερών, από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης (άρθρο 
24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον 
µέχρι  …………….


25
 


 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. 
26
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    Ιδιαιτέρως επισηµαίνεται ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστήµατα δηµοπράτησης του άρθρου 6 (κυρίως), 


αλλά και των άρθρων 5, 7 και 9 (εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις) του Ν. 3669/08 
(Κ∆Ε) και δεν αφορά το σύστηµα µελέτη – κατασκευή, ή άλλα συστήµατα που υποβάλλονται και 
τεχνικές προσφορές.  


23
      Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), µπορεί να ορισθεί µέχρι και σε ποσοστό 


4% επί του ποσού του προϋπολογισµού. 


24
      Η λέξη «το πολύ» σηµαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές µε µικρότερη προθεσµία πληρωµής π.χ. 5 


ηµέρες (ηµερολογιακές) ή τρεις εργάσιµες. 


25
  Να τίθεται συγκεκριµένη ηµεροµηνία λήξης των εγγυητικών επιστολών. Ο χρόνος ισχύος των εγγυητικών επιστολών  


µετράται ως εξής: έξι (6) µήνες για συµβάσεις που δεν θα υποβληθούν στον έλεγχο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και εννιά (9) µήνες για όσες υπόκεινται στον έλεγχο αυτό, επιπλέον δε προστίθενται 30 
ηµέρες. 


26
  Αν προβλέπεται η χορήγηση πριµ ή προκαταβολής στον ανάδοχο, µνηµονεύονται οι απαραίτητες λεπτοµέρειες των 


άρθρων 50 και 51 Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).  







∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
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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%


27
 επί του 


προϋπολογισµού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι 
ποσού 41.261,73 Ευρώ. 
Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισµό ο ανάδοχος 
είναι µεγαλύτερο του 12%


28
, 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


29
 και η οποία θα 


γνωστοποιηθεί µε ΦΑΞ
30


 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).      


 
 


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 εννιά (9) µηνών 


31
 


από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
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    Και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις µέχρι ποσοστό 10%. 


28
   Κατά κανόνα τίθεται 12% ή, κατ΄ εξαίρεση,  15 % αν ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) το έργο 


πρόκειται να εκτελεστεί σε νησιωτικό νοµό, β) ο προϋπολογισµός του είναι µικρότερος του ανώτατου 
ορίου της 2


ης
 τάξης και γ) η διαγωνιζόµενη επιχείρηση έχει την έδρα της στο νοµό αυτό (βλέπετε σχετικά 


τα οριζόµενα στην υπουργική απόφαση που καθορίζει το όριο) ή το καθοριζόµενο από την υπηρεσία 
στις κατηγορίες έργων για τις οποίες δεν έχει εγκριθεί ενιαίο τιµολόγιο. 


29
  Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 


30
   Ορίζεται το µέσον, π.χ. ΦΑΞ. 


31
  Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 


έξι (6) µήνες όταν η σύµβαση δεν υπόκειται λόγω προϋπολογισµού στον προσυµβατικό έλεγχο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και εννιά (9) µήνες στην περίπτωση που το έργο εµπίπτει στον έλεγχο .  







∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 


 


ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΣΕΛΙΣ 13 


Άρθρο 20: ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης 
 Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής


32
 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 …………… 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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 Η περίληψη συντάσσεται κατά το υπόδειγµα που συνοδεύει την Εγκύκλιο 13/2006 του Υπουργείου ΠΕΧΩ∆Ε (η 
οποία υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΓΓ∆Ε – ggde.gr).  







∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 


 


ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΣΕΛΙΣ 14 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 


 


 
Άρθρο 21: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 
  


Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν: 
21.1 Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   


α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 


Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στις :   
      Ι.    1


η
,2


η 
ανεξαρτήτως έδρας και 3


η
 τάξη εντός Νοµού και σε 2


ο
 Νοµό για έργα κατηγορίας 


Οικοδοµικά  


      ΙΙ.   Α2 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας Πρασίνου και  


      ΙΙΙ.  Α2 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ.
33


  


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


34
, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε)


35
 


(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
 ανεξαρτήτως 


έδρας και 3
η
 τάξη  εντός Νοµού και σε 2


ο
 Νοµό για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ του 


Μ.Ε.Ε.Π. µε εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στις τάξεις Α1 σε αναβάθµιση, Α2 και 
1
η
 τάξη ανεξαρτήτως έδρας καθώς και 2


η
 εντός Νοµού και σε 2


ο
 Νοµό για κατηγορία 


έργων ΠΡΑΣΙΝΟΥ και Α2,1
η
 και 2


η
 τάξη ανεξαρτήτως έδρας καθώς και 3


η
 τάξη εντός 


Νοµού και σε 2
ο
 Νοµό για κατηγορία έργων Η/Μ, µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του 


άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)
36


. 
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    Εφόσον συντρέχει περίπτωση λόγω του προϋπολογισµού της σύµβασης, πρέπει να προβλέπεται και η 
δυνατότητα συµµετοχής επιχειρήσεων γραµµένων στα Νοµαρχιακά Μητρώα (βλέπετε άρθρα 105 και 
106 του ν. 3669/08). Στην περίπτωση αυτή να τίθεται η αντίστοιχη πρόβλεψη.  


34
  Αν συµµετέχουν και επιχειρήσεις γραµµένες στα Νοµαρχιακά Μητρώα δεν επιτρέπεται να 


κοινοπρακτούν µε επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλέπ. άρθρο 106 παρ. 1 του ν. 
3669/08). 


35
  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.  


36
     Η περίπτωση αυτή τίθεται µόνο αν από τον προϋπολογισµό του έργου δικαιολογείται. 
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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:  


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
37


. 


                                                                                                                                                                                             


 


37
   Συµπληρώνεται για να τεθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορεί να γίνει δεκτή αλλοδαπή Εργολ. 


Επιχείρηση που δεν είναι γραµµένη σε επίσηµο κατάλογο αναγνωρισµένων εργοληπτών. Η ζητούµενη 
τεχνική ικανότητα πρέπει να είναι στο επίπεδο των εγγεγραµµένων στις αντίστοιχες τάξεις του 
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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.
38


 πρωτότυπο 


πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της 


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)
39


.  


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 
40


 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 


                                                                                                                                                                                             


ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδή ο κατάλογος και τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να αναφέρονται 
σε έργα αντίστοιχα του προϋπολογισµού, της τάξης και των κατηγοριών που δικαιούνται να 
συµµετέχουν στο διαγωνισµό. Για τους ηµεδαπούς εργολήπτες η τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από 
την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του Μητρώου µπορούν όµως να προστεθούν και για 
τους έλληνες εργολήπτες απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας στην εκτέλεση έργων παρεµφερών 
κατ΄αντικείµενο µε το υπό δηµοπράτηση, ύστερα από σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. για την προσθήκη επιπλέον όρων στη διακήρυξη, όπως προβλέπεται στη διάταξη του 


άρθρου 15 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) Στην περίπτωση αυτή να αναφέρεται η εγκριτική απόφαση. 


 


38
    Υπενθυµίζεται η δυνατότητα να συµµετέχουν επιχειρήσεις των Νοµαρχιακών Μητρώων. Στην περίπτωση αυτή 


προστίθεται «ή στα Νοµαρχιακά Μητρώα». 


39
    Αν δεν υπάρχει φωτοαντίγραφο στο φάκελο εκδίδεται ένα µε επιµέλεια του Προέδρου της Επιτροπής και 


επικυρώνεται από τον ίδιο. 


40
   Υπενθυµίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 3669/08.  
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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
41


, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειµένου περί 


αλλοδαπού διαγωνιζόµενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από 


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


42
 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.  


                                                           
41


   Σε εκκαθάριση µπορούν να τεθούν µόνο νοµικά πρόσωπα και όχι ατοµικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα από 
τους ατοµικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό. 


 


42
 Χωρίς ονοµαστική αναφορά στα πρόσωπα.  
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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. 


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): 







∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 


 


ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΣΕΛΙΣ 19 


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 


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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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. 


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. 
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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.  







∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
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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 είκοσι εννιά (29)
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 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 
ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στο σύστηµα του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) 
ολογράφως και αριθµητικώς 


45
.   


Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης 
αριθµητικής 


46
.  


∆. 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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 Τίθεται απ’ την υπηρεσία ο συγκεκριµένος αριθµός των µηχανόσηµων (υπολογιζόµενος µε βάση τον 
προϋπολογισµό του έργου χωρίς ΦΠΑ) προκειµένου να αποφεύγονται αµφισβητήσεις από 
διαφορετικούς υπολογισµούς των διαγωνιζοµένων. Η οποιαδήποτε υποδιαίρεση του µηχανόσηµου 
καλύπτεται µε ακέραιο µηχανόσηµο. 


45
 Ανάλογα µε το σύστηµα υποβολής προσφορών διαγράφεται ό,τι δεν χρειάζεται. Αν το σύστηµα είναι των άρθρων 7 


ή 9  του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) τίθενται οι αντίστοιχες προβλέψεις. 


46
  Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστηµα υποβολής προσφορών του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 


(Κ∆Ε). Σε περίπτωση που εφαρµόζεται άλλο σύστηµα οι σχετικοί όροι προσαρµόζονται ανάλογα.  







∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
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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. …………../………-……….-2012 Απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και µε την αριθ. …………/…………-…………-2012 Απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής αντίστοιχα. 


 
25.2


47
         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. 


 
 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ    ΜΑΙΟΣ   2012 


 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 


Η Προϊσταµένη του Τµήµατος  


 Αρχ/κων  Μελετών 


 


 


 


 


ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 


ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


   


 


 


 


ΣΜΑΡΩ ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ 


ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 


Με την αριθµό πρωτ. ……………………………………………… απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 


 


Ο Προϊστάµενος  


της ∆/νσης Μελετών Αρχ/κων Έργων  


 


 


 


 


 


ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ 


ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


 


Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  


 


 


 


 


ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ 
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   Προαιρετική επιλογή. 








ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κολυµβητηρίου Τούµπας
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


ΕΚΤΕΛΕΣΗ:  ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΣ
Αρ. Μελέτης : Α 22/2012


Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η 


Α/Α    Είδος εργασιών ΑΤ       Κωδικός Κωδικός Μονάδα Ποσότητα
      άρθρου ΑΝΑΘ. µέτρησης


1 2 3 4 5 6 7


Α. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες για τη δηµιουργία 


υπογείων κλπ χώρων µε την αποκοµιδή των προϊόντων 1 ΤΟΕ Ν.20.02.03 ΟΙΚ 2112 Μ3 2.250,00


2 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών και κατεδαφίσεων 2 ΤΟΕ Ν.20.10 ΟΙΚ 2162 Μ3 500,00


3 Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου, περιλαµβανοµένης 


και της µεταφοράς τους 3 ΤΟΕ Ν.20.20 ΟΙΚ 2162 Μ3 630,00


4 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα
4 ΤΟΕ Ν.20.30 ΟΙΚ 2171 Μ3 100,00


5 Καθαρή µεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε 


αυτοκίνητο 5 ΤΟΕ Ν.20.42 ΟΙΚ 2180 m3km 2.000,00


6 Καθαίρεση αόπλου σκυροδέµατος 6 ΤΟΕ Ν.22.10 ΟΙΚ 2226 Μ3 30,00


7 Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση 


σκυροδέµατος C8/10 µε χρήση αντλίας  7 ΤΟΕ 32.01.01 ΟΙΚ 3211 Μ3 50,00


8 Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση 


σκυροδέµατος C12/15 µε χρήση αντλίας  8 ΤΟΕ 32.01.03 ΟΙΚ 3213 Μ3 560,00


9 Προκατασκευασµένα κανάλια υδροσυλλογής
9 ΤΟΕ 32.15.1


ΟΙΚ 3215 (50%)                          


ΟΙΚ 6104 (50%)
ΤΕΜ 90,00


10 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος δοµικά πλέγµατα Β500C (S500s)
10 ΤΟΕ 38.20.03 ΟΙΚ 3873 KG 7.600,00


11 Πρόχυτα κράσπεδα 0,15Χ0,30 m από σκυρόδεµα 11 ΝΑΟ∆Ο Β-51 Ο∆Ο2921 ΜΜ 600,00


12 Κράσπεδα κήπου 12 ΝΑΟ∆Ο Β-51ΣΧ Ο∆Ο2921 ΜΜ 950,00


13 Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου πλευράς 40Χ40cm τελικής 


επίστρωσης µωσαϊκού λευκών ψηφίδων σε καρώ 13 ΤΟΕ Θ73.16.02.2 ΟΙΚ 7316 Μ2 920,00


14 Επιστρώσεις µε πολυµεγέθεις πλάκες µαρµάρου προελεύσεως Αλιβερίου 


πάχους 2 εκ. 14 ΤΟΕ Θ74.30.02 ΟΙΚ 7481 M2 500,00


15 Επιστρώσεις στηθαίων(πεζουλίων) µε µάρµαρο σκληρό εως εξαιρετικά 


σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm 15 ΤΟΕ Θ75.21.04 ΟΙΚ 7526 Μ2 15,00


16 Ορθοµαρµαρώσεις από πλάκες σκληρού µαρµάρου πάχους 2 cm και 


µήκους εως 2,00 m 16 ΤΟΕ Θ75.61.03 ΟΙΚ 7563 Μ2 15,00


17 Επιστρώσεις δαπέδων µε τσιµεντένιους κυβόλιθους διαστάσεων 


10x10x6 cm 17 TOE Θ73.17.07 ΟΙΚ 7452 Μ2 580,00


18 Χυτό δάπεδο πάχους 7 εκ. από έτοιµο διακοσµητικό σκυρόδεµα 


κατηγορίας C20/25 18 ΤΟΕ Θ/32.02.06 ΟΙΚ 3215                         Μ2 1.630,00


ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ


19 Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος µε 


ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιµεντόχρωµα 19 ΤΟΕ 77.10 ΟΙΚ 7725 Μ2 350,00


20 Υπόστρωµα χρωµατισµού και ελαιοχρωµατισµός σιδηρών επιφανειών - 


στοιχείων 20 ΤΟΕ Θ77.55ΣΧ
ΟΙΚ  7731 (50%)   


ΟΙΚ  7755 (50%)
Μ2 50,00


21 Ξύλινο παγκάκι µε πλάτη 21 ΤΟΕ Θ55.10.02ΣΤ ΟΙΚ 5512 ΤΕΜ 29,00


22 Μεταλλικός επίστυλος απορριµµατοδέκτης (διπλός)
22 ΤΟΕ Θ64.03ΣΧ ΟΙΚ 6403 ΤΕΜ 20,00


23 Μεταλλικό αποτρεπτικό εµπόδιο µε το βυζαντινό έµβληµα της 


Θεσσαλονίκης 23 ΤΟΕ Θ/64.01.01.4 ΟΙΚ 6401 ΤΕΜ 247,00


ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ


ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ - ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ


ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ


ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
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Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ


24 Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την 


προµήθεια του υλικού 24 ΠΡΣ Α6 ΠΡΣ 1620 Μ3 1.480,00


25 Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου 


αρδευτικού δικτύου για βάθος επίχωσης γραµµών δικτύου 20-40 cm 25 ΠΡΣ Α9.2 ΠΡΣ 2111 Μ 1.500,00


26 Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή 


εγκατάσταση χλοοτάπητα 26 ΠΡΣ Γ1 ΠΡΣ 1140 ΣΤΡ 3,70


27 Ενσωµάτωση βελτιωτικών εδάφους 27 ΠΡΣ Γ2 ΠΡΣ 1620 Μ3 50,00


28 ∆ένδρα κατηγορίας ∆7 28 ΠΡΣ ∆1.7 ΠΡΣ 5210 ΤΕΜ 30,00


29 ∆ένδρα κατηγορίας ∆8 29 ΠΡΣ ∆1.8 ΠΡΣ 5210 ΤΕΜ 45,00


30 ∆ένδρα κατηγορίας ∆9 30 ΠΡΣ ∆1.9 ΠΡΣ 5210 ΤΕΜ 65,00


31 Θάµνοι κατηγορίας Θ1 31 ΠΡΣ ∆2.1 ΠΡΣ 5210 ΤΕΜ 2.130,00


32 Θάµνοι κατηγορίας Θ2 32 ΠΡΣ ∆2.2 ΠΡΣ 5210 ΤΕΜ 500,00


33 Θάµνοι κατηγορίας Θ3 33 ΠΡΣ ∆2.3 ΠΡΣ 5210 ΤΕΜ 350,00


34 Προµήθεια και µεταφορά κηπευτικού χώµατος
34 ΠΡΣ ∆7ΣΧ ΠΡΣ 5340 Μ3 1.480,00


35 Προµήθεια τύρφης 35 ΠΡΣ ∆10 ΠΡΣ 5340 Μ3 50,00


36 Άνοιγµα λάκκων 0,30Χ0,30Χ0,30 m σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία 


χειρός 36 ΠΡΣ Ε1.1 ΠΡΣ 5130 ΤΕΜ 2.980,00


37 Άνοιγµα λάκκων 0,50Χ0,50Χ0,50 m σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία 


χειρός 37 ΠΡΣ Ε1.2 ΠΡΣ 5120 ΤΕΜ 30,00


38 Ανοιγµα λάκκων διαστάσεων  1,00 Χ 1,00 Χ 1,00 m µε χρήση 


εκσκαφτικού µηχανήµατος 38 ΠΡΣ Ε4.3 ΠΡΣ 5110 ΤΕΜ 110,00


39 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 2,00 -4,00 lt
39 ΠΡΣ Ε9.4 ΠΡΣ 5210 ΤΕΜ 2.980,00


40 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 12,5 -22,00 lt
40 ΠΡΣ Ε9.6 ΠΡΣ 5210 ΤΕΜ 30,00


37 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 41 -80 lt
41 ΠΡΣ Ε9.9 ΠΡΣ 5210 ΤΕΜ 110,00


38 Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου για µήκος πασσάλου 


µέχρι 2,50 m 42 ΠΡΣ Ε11.1.1 ΠΡΣ 5240 ΤΕΜ 300,00


39 Εγκατάσταση προκατασκευασµένου χλοοτάπητα
43 ΠΡΣ Ε13.2 ΠΡΣ 5510 ΣΤΡ 2,70


40 Συντήρηση πρασίνου για 6 µήνες
44 κατ' αποκοπή 1,00


ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ
41 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Φ20


45 ΠΡΣ Η1.1.2 ΗΛΜ 8 Μ 200,00


42 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Φ32
46 ΠΡΣ Η1.1.4 ΗΛΜ 8 Μ 1.285,00


43 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Φ40
47 ΠΡΣ Η1.2.4 ΗΛΜ 8 Μ 50,00


44 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Φ50
48 ΠΡΣ Η1.2.5 ΗΛΜ 8 Μ 190,00


45 Σωλήνες από PVC 4 atm Φ100 49 ΠΡΣ Η2.1.6 ΗΛΜ 8 Μ 36,00


46 Ειδικά πλαστικά τεµάχια δικτύου
50 ΠΡΣ Θ.Η4.1ΣΧ ΗΛΜ 12 ΤΕΜ 1,00


47 Σταυροί χαλύβδινοι γαλβανισµένοι Φ2" 51 ΠΡΣ Η4.3.6 ΗΛΜ 12 ΤΕΜ 8,00


48 Ταυ µεταλλικά, γαλβανισµένα Φ2" 52 ΠΡΣ Η4.4.6 ΗΛΜ 12 ΤΕΜ 10,00


49 Μειωτές πίεσης PN 16 atm Φ2" 53 ΠΡΣ Η5.12 ΗΛΜ 11 ΤΕΜ 2,00


50 Σταλακτηφόροι Φ20 mm από ΡΕ µε σταλάκτες αυτορυθµιζόµενους ανά 


33 cm και µε µηχανισµό αποτροπής απορροής του νερού από το 


σωλήνα 54 ΠΡΣ Η8.2.6.1ΣΧ ΗΛΜ 8 Μ 1.200,00


51 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι, στατικοί 
55 ΠΡΣ Η8.3.1.2 ΗΛΜ 8 ΤΕΜ 26,00


52 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 5-9 m  


σώµα ανύψωσης 10cm, πλαστικό
56 ΠΡΣ Η8.3.2 ΗΛΜ 8 ΤΕΜ 4,00


53 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 7-14 m 
57 ΠΡΣ Η8.3.3 ΗΛΜ 8 ΤΕΜ 76,00


54 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες) ΡΝ 10 atm πλαστικές Φ1"
58 ΠΡΣ Η9.1.1.1ΣΧ ΗΛΜ 8 ΤΕΜ 26,00
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55 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες) ΡΝ 10 atm πλαστικές Φ2"
59 ΠΡΣ Η9.1.1.3ΣΧ ΗΛΜ 8 ΤΕΜ 2,00


56 Προγραµµατιστές µπαταρίας τύπου φρεατίου για µία (1) ελεγχόµενη 


ηλεκτροβάνα 60 ΠΡΣ Η9.2.3.1ΣΧ ΗΛΜ 52 ΤΕΜ 2,00


57 Προγραµµατιστές µπαταρίας τύπου φρεατίου για δύο (2) ελεγχόµενες 


ηλεκτροβάνες 61 ΠΡΣ Η9.2.3.2ΣΧ ΗΛΜ 52 ΤΕΜ 4,00


58 Προγραµµατιστές µπαταρίας τύπου φρεατίου για τέσσερις (4) 


ελεγχόµενες ηλεκτροβάνες 62 ΠΡΣ Η9.2.3.3ΣΧ ΗΛΜ 52 ΤΕΜ 5,00


59 Αισθητήρας βροχής 63 ΠΡΣ Η9.2.11ΣΧ ΗΛΜ 62 ΤΕΜ 2,00


60 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών διαστ. 30Χ40 cm, 4 Η/Β
64 ΠΡΣ Η9.2.13.3 ΗΛΜ 8 ΤΕΜ 3,00


61 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών διαστ. 50Χ60 cm, 6 Η/Β
65 ΠΡΣ Η9.2.13.4 ΗΛΜ 8 ΤΕΜ 8,00


Γ.


62 Εκσκαφή τάφρων σε οιοδήποτε βάθος για τοποθέτηση καλωδίων, 


βάσεων, ιστών κ.τ.λ. σε έδαφος πάσης φύσεως 66 Ο∆Ο Ν.1212 Ο∆Ο 1212 M3 255,00


63 Επιχώσεις ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφών µε ιδιαίτερες απαιτήσεις 


συµπύκνωσης 67 Υ∆Ρ 5.04 Υ∆Ρ 6067 M3 153,00


64 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα


4 ΤΟΕ Ν.20.30 ΟΙΚ 2171 Μ3 153,00


65 Καθαρή µεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε 


αυτοκίνητο 5 ΤΟΕ Ν.20.42 ΟΙΚ 2180 m3km 3.060,00


66 Εγκιβωτισµός σωληνώσεων µε άµµο από χείµαρο ή ορυχείο
68 Υ∆Ρ 5.08 Υ∆Ρ 6069.1 M3 133,00


67 Σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 µικροκατασκευών (φρεατίων, 


ορθογωνικών τάφρων κλπ) 69 Ο∆Ο Β-29.3.4 Ο∆Ο 2532 M3 12,00


68 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών 


70 ΝΑΟΙΚ 38.02  ΟΙΚ 3811 Μ2 72,00


69 Σιδηρούς οπλισµός ST III (S400) ή ST IV (S500s) εκτός υπογείων


71 ΝΑΟ∆Ο Β-30.2  Ο∆Ο 2612 KG 960,00


70 Σωλήνες PVC 6 atm ονοµαστικής διαµέτρου D110 mm


72 ΝΑΟ∆Ο Β-56.3  Υ∆Ρ 6620.1 M 1.020,00


71 Άοπλο σκυρόδεµα C12/15 73 ΝΑΟ∆Ο Β-29.2.1 Ο∆Ο 2531 M3 2,50


72 Φρεάτια διέλευσης καλωδίων διαστ. 0,4χ0,4 µ. µε κάλυµµα
74 σχ ΑΤΗΕ 9307.2 ΗΛΜ 10 ΤΕΜ 84,00


73 Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 atm Φ110
75 Β-58.4 Ο∆Ο 2531 Μ 120,00


74 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος διέλευσης καλωδίων
76 ΝΑΟ∆Ο  Β-59 ΗΛΜ 5 M 15,00


75 Καλώδιο ΝΥΜ  3Χ1,5 τ.χ. 77  ΑΤΗΕ 9336.1.1 ΗΛΜ 46 Μ 450,00


76 Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ6 τ.χ. 78 ΑΤΗΕ 9337.3.3 ΗΛΜ  102 M 1.670,00


77 Αγωγός γυµνός χάλκινος 16 mm2 79 ΑΤΗΕ 9340.2 ΗΛΜ 45 M 110,00


78 Αγωγός γυµνός χάλκινος 25 mm2 80 ΑΤΗΕ 9340.3 ΗΛΜ 45 M 1.185,00


79 Ηλεκτρόδιο γειώσεως 81 σχ. ΑΤΗΕ 9342 ΗΛΜ 45 TEM 21,00


80 Iστός κυκλικής διατοµής ύψους 5µ µε ανοξείδωτο αγκύριο και κάλυµµα 


φλάντζας 82 σχ. ΑΤΗΕ 9322 ΗΛΜ 101 TEM 60,00


81 Ιστός τηλεσκοπικός δύο διατοµών                          ύψους  9µ   
83 σχ. ΑΤΗΕ 9325 ΗΛΜ 101 TEM 3,00


82 Φωτιστικό σώµα κορυφής, διακοσµητικού τύπου, για τοποθέτηση σε 


ιστό χαµηλού ύψους, µε λυχνία µεταλλικών αλογονιδίων µετάλλου, MH 


ισχύος 250 W 84 σχ. ΑΤΗΕ 9367.3 ΗΛΜ103 TEM 60,00


83 Αντικατάσταση φωτιστικού σώµατος δαπέδου χωνευτού εξωτερικού 


χώρου, ενδεικτικού τύπου SIMES Megazip µε ένα λαµπτήρα τύπου HIT-


DE 70W Rx7s µε ασύµµετρη δέσµη φωτισµού και σταγανότητα IP67 85 σχ. ΑΤΗΕ 9371.8 ΗΛΜ103 TEM 7,00


84 Φωτιστικό σώµα τύπου spot εξωτερικής τοποθέτησης µε συµµετρική 


φωτεινή δέσµη, λαµπτήρα µεταλλικών αλογονιδίων HIT-CRI 250 W, 


ενδεικτικού τύπου SIMES Megafocus 86 σχ. ΑΤΗΕ 9367.3α ΗΛΜ103 TEM 12,00


ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ
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85 Τοποθέτηση ακροκιβωτίου µε αυτόµατες  ασφάλειες  6 Α.
87 σχ. ΑΤΗΕ 9335.2 ΗΛΜ 104 TEM 63,00


86 Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ25 τ.χ. 88 σχ. ΑΤΗΕ 9337.4 ΗΛΜ 45 Μ 50,00


87 Σύνδεση µε πίνακα 89 σχ. ΑΤΗΕ 9355 ΗΛΜ 52 TEM 3,00


88 ∆ιπλό πίλλαρ - Κιβώτιο ∆ΕΗ (πίλλαρ) και ηλεκτρική διανοµή 
90 Ζ-4.1 ΗΛΜ 52 TEM 1,00


89 Εγκατάσταση αλεξικέραυνου εκποµπής πρώιµου οχτεού, µη 


ραδιενεργού
91 σχ. ΑΤΗΕ 9367 ΗΛΜ 45 κατ' αποκοπη 1,00


90 Σωλήνες PVC 6 atm Φ110 72 Ο∆Ο Β-56.3 Υ∆Ρ 6620.1 ΜΜ 130,00


91 Σωλήνες PVC 6 atm Φ160 92 Ο∆Ο Β-56.7 Υ∆Ρ 6620.3 ΜΜ 60,00


92 Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, κοινά
93 Υ∆Ρ 11.01.01 Υ∆Ρ 6752 KG 600,00


93 Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής µε το δίκτυο 


οµβρίων 94 Υ∆Ρ 16.01 Υ∆Ρ 6744 ΤΕΜ 2,00


94 Επισκευή υπαρχόντων φρεατίων
95 Υ∆Ρ 16.06.01.01ΣΧ


Υ∆Ρ 6327 (50%)   


Υ∆Ρ 6301 (50%)
ΤΕΜ 7,00


95 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή διαµέτρου Φ 2 1/2 "
96 ΑΤΗΕ 8036.7 ΗΛΜ 5 ΜΜ 25,00


96 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως βάθος εως 0.50 m  


διαστάσεων 60Χ70cm 97 ΑΤΗΕ Θ8066.1.7ΣΧ ΗΛΜ 10 ΤΕΜ 3,00


97 ∆ίδυµο στόµιο σύνδεσης Π.Υ.
98 ΑΤΗΕ A/8200.1ΣΧ ΗΛΜ 34 ΤΕΜ 1,00


Οι συντάξαντες 


ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΙΝΑ ΠΡΑΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Γεωπόνος Μηχ/γος Μηχανικός


ΚΑΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘ. ΛΕΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΤΖΙΩΝΗ


Πολιτικός Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός Ηλ/γος Μηχανικός


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
    Θεσσαλονίκη ……………./2012


      H Προϊστάµενη του Τµήµατος Ο Προϊστάµενος
Αρχιτεκτονικών Μελετών της ∆/νσης Μελετών Αρχ/κών Έργων


ΣΜΑΡΩ ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός


ΛΟΙΠΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ








∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


∆/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Έργο: "∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κολυµβητηρίου Τούµπας"


(1) (2)


ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΦΑΣΕΙΣ


Προβλεπόµενα από τη Συµπληρωµατικά ή Ειδικά µέτρα για εργασίες που 
Νοµοθεσία ενέχουν ειδικούς κινδύνους


1202 Φ1.3 Π∆ 1073/81 αρ.2, 9,13


1204 Φ1.3 Π∆ 1073/81 αρ.2, 5, 10 & Π∆ 305/96 , Παρ.IV, Β ΙΙ, παρ.10 Απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραµονή προσωπικού κοντά σε πρανή εκσκαφών


1207 Φ1.3 Π∆ 1073/81 αρ.7, 10 & Π∆ 305/96 , Παρ.IV, Β ΙΙ, παρ.10


2101 - 2105 Φ1.2,1.3,1.4 Π∆ 1073/81 αρ.45, 46, 47, 48, 50, 85


Φ3.1,3.2,3.3


Φ4


2201 Φ1.3,1.4,3.2 Π∆ 1073/81, αρ.8


2202 Φ1.3,1.4,3.2 Π∆ 1073/81, αρ 72 & Π∆ 305/96, Παρ.IV, Β ιι, παρ.8


2203 Φ1.2,1.3,1.4 Π∆ 305/96, Παρ. IV, Β ΙΙ, παρ.8


Φ3.2


2301 Φ2 Π∆ 1073/81 αρ.46


2401 Φ1.1,2,4 Π∆ 1073/81 αρ.46 & Π∆95/78


3101 Φ1.1,1.2 Π∆ 1073/81 αρ.18, 19


3102 Φ2 Π∆ 1073/81, αρ.41, Π∆ 778/80 αρ.20


3204 Φ1.3 Π∆ 1073/81 αρ.37, 106 & Π∆ 305/96 , Παρ.IV, Β Ι, παρ.6


3208 Φ1.3,2 Π∆ 1073/81 αρ.43,44 & Π∆ 305/96, Παρ. IV, B II, παρ.6


3301 Φ2
Π∆ 1073/81, αρ.34, Π∆ 778/80, αρ.9 & Απόφαση 


16440/Φ.10.4/445/93


3302 Φ1.3,2
Π∆ 1073/81, αρ.34, Π∆ 778/80, αρ.3,4,5,6,7,8,10,13 & 


Απόφαση 16440/Φ.10.4/445/93


3303 Φ1.3,2


Π∆ 1073/81, αρ.34, Π∆ 778/80, αρ.3,4,5,6,7,8,10,13 & Π∆ 


305/96, Παρ. IV, Β ΙΙ, παρ.6 & Απόφαση 


16440/Φ.10.4/445/93


3304 - 3305 Φ2 Π∆ 1073/81, αρ.4,13 & Απόφαση 16440/Φ.10.4/445/93


4403 Φ3.1 Π∆ 1073/81 αρ.105 & Π∆ 396/94


4501 όλες Π∆ 1073/81 αρ.96, παρ. 2


5101 Φ1.1 Π∆ 1073/81, αρ.18, 24, 33


Επισηµασµένοι κόµβοι
στον Πίνακα Κινδύνων


Μέτρα που πρέπει να ληφθούν


Τήρηση των προβλεπόµενων µέτρων ασφαλούς κυκλοφορίας οχηµάτων. Συντήρηση & 


έλεγχος καλής λειτουργίας, όπως προβλέπεται από τη Νοµοθεσία.


ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή κινδύνων


(Κίνδυνοι που έχουν επισηµανθεί στους πίναικες) 1







∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


∆/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Έργο: "∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κολυµβητηρίου Τούµπας"


(1) (2)


ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΦΑΣΕΙΣ


Προβλεπόµενα από τη Συµπληρωµατικά ή Ειδικά µέτρα για εργασίες που 
Νοµοθεσία ενέχουν ειδικούς κινδύνους


Επισηµασµένοι κόµβοι
στον Πίνακα Κινδύνων


Μέτρα που πρέπει να ληφθούν


5105 Φ1.2 Π∆ 1073/81 αρ.18, 27, 28,33
Οι κατεδαφίσεις θα γίνονται κατά τη διάρκεια ηµέρας. Εάν πραγµατοποιηθεί εργασία 


κατά τη διάρκεια της νύχτας, θα πρέπει να υπάρχει διάχυτος φωτισµός Π∆ 1073/81, 


αρ.82


5301 - 5304 Φ1.2,1.3,1.4 Π∆ 1073/81, αρ.46,47,48


Φ3.1,3.2,4


5305 Φ1.2,1.3,1.4 Π∆ 1073/81, αρ.25, 86


Φ3.1,3.2,4


5310 Φ1.2,1.3,3.1 Π∆ 1073/81 αρ.91


Φ3.2


5401 Φ1.2,1.3,2


Φ3.1,3.2


5402 Φ1.2,1.3,2


Φ3.1,3.2


6103 Φ2 Π∆ 1073/81, αρ.96


6104 Φ3.3 Π∆ 1073/81, αρ. 96


6201 Φ1.1,4 Π∆ 305/96, Παρ. IV, B, II, παρ.2


6304 Φ1.1,2,4 Π∆ 1073/81, αρ. 96 & Π∆ 95/78


7102 Φ1.3,2 Π∆ 305/96, Παρ. IV, B, II,


7105 Φ1.1,1.2,1.3 Π∆ 305/96 Παρ. IV, B, II,


Φ2,3.1,4


7106 Φ4 Π∆  305/96 Παρ. IV, B, II,


7201 όλες Π∆ 1073/81, αρ.48,49 & Π∆ 395/94


7202 όλες


8106 Φ1.1,1.2,1.3 Π∆ 1073/81, αρ.6,40


Φ1.4,2


8108 Φ1.3,1.4,3.2 Π∆ 305/96,Παρ.IV, B, II,παρ.10&Π∆ 778/80,αρ.21,παρ4,5


8203 Φ2 Π∆ 1073/81 αρ.40, παρ.1


9101 Φ2 Π∆ 1073/81, αρ.96, 110 & Π∆ 95/78


9105 Φ3.3 Π∆ 1073/81, αρ.99, 110


Τα κάθε είδους µηχανήµατα έργου πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 2m καθ' ύψος 


απ΄οτο δίκτυο της ∆ΕΗ. Η ίδια απόσταση πρέπει να τηρείται περιµετρικά των αγωγών 


για τα κινητά µέρη των µηχανηµάτων (γερανός, αντλια σκυροδέµατος κτλ). Να γίνουν 


οι απαραίτητες ενέργειες διακοπής της ηλεκτροδότησης.


ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή κινδύνων


(Κίνδυνοι που έχουν επισηµανθεί στους πίναικες) 2







∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


∆/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Έργο: "∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κολυµβητηρίου Τούµπας"


(1) (2)


ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΦΑΣΕΙΣ


Προβλεπόµενα από τη Συµπληρωµατικά ή Ειδικά µέτρα για εργασίες που 
Νοµοθεσία ενέχουν ειδικούς κινδύνους


Επισηµασµένοι κόµβοι
στον Πίνακα Κινδύνων


Μέτρα που πρέπει να ληφθούν


9201 Φ2 Π∆ 1073/81, αρ.105,106,97, παρ.3


10101 Φ1.2,1.3,2 Π∆ 396/94 Να χρησιµοποιούνται µέσα ατοµικής προστασίας, κυρίως για τους χειριστές


10103 Φ1.1,1,2,1,3 Π∆ 1073/81, αρ.30, Π∆ 396/94, αρ.7 & Παρ. ΙΙ παρ.4


Φ1.4,2,3.1


Φ3.2


10104 όλες Π∆ 305/96 Αναστολή εργασιών υπαίθρου σε περίπτωση παγετού


10105 όλες
Π∆ 305/96 Παρ. IV, B II, παρ.3 & Εγκύκλιος Υπ. Εργ. 


130329/95
Αναστολή εργασιών υπαίθρου σε περίπτωση καύσωνα


ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή κινδύνων


(Κίνδυνοι που έχουν επισηµανθεί στους πίναικες) 3








∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο :   ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου  


                                                                Κολυµβητηρίου Τούµπας 


 


ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  


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                 


«∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος  χώρου Κολυµβητηρίου Τούµπας», σύµφωνα µε τα σχέδια των εγκεκριµένων 


µελετών. 


1.2  Η µελέτη του έργου εγκρίθηκε µε την υπ' αρ. ………… / 2012 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατά την     


…. η /….-…..-2012 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 είκοσι χιλιάδων ( 1.020.000,00 €) ευρώ, µε τα απρόβλεπτα, την α-


ναθεώρηση και το Φ.Π.Α. 


Άρθρο 2ο: Ορισµοί - Επεξηγήσεις 


2.1  Παρατίθενται οι ακόλουθοι ορισµοί: 


«Έργο» Το σύνολο των εργασιών, όπως φαίνονται στις τεχνικές περιγραφές και προδια-


γραφές και τα λοιπά συµβατικά τεύχη, για την ολοκλήρωση και παράδοση του 


έργου. 


«Εργοτάξιο, Τόπος των Ερ-


γασιών» 


Κολυµβητήριο στην περιοχή Τούµπας Θεσσαλονίκης. 


«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 ή τεχνολόγος Μηχανικός, προϊστάµενος του εργο-


ταξίου. 







∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο :   ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου  


                                                                Κολυµβητηρίου Τούµπας 


 


ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  


«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  


υπογραφή 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: 


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


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) 


Ν. 3463/06 – «Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων»  


Π.∆. 171/87 – «Όργανα που αποφασίζουν  ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργου που ε-


κτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις του Π.∆. 


305/96 (ΦΕΚ 212Α).» 


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: 


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.) 







∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο :   ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου  


                                                                Κολυµβητηρίου Τούµπας 


 


ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  


 


2) Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος και το παράρτηµά του που εγκρίθηκε µε την απόφαση Ε∆ 


2α/01/ΦΝ 310/8-3-85 Υ.∆.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. 


Άρθρο 4ο: Αρχική συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας 


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 


Συµβατικές τιµές της εργολαβίας είναι τα κατ’ αποκοπή τµήµατα και οι τιµές µονάδος του Τιµολογίου της µελέτης, 


µειωµένες κατά το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο ανάδοχος στην προσφορά ποσοστών έκπτω-


σης 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 νέα εγκεκριµένα περιγραφικά τιµολόγια οικοδοµικών έργων και έργων οδοποιίας, υδραυλικών και 


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


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 εκατόν ογδόντα ηµε-


ρών (180)  ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.  
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9.2 Κύριες τµηµατικές προθεσµίες, υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο, αρχόµενες από την ηµεροµηνία υπογραφής της 


σύµβασης είναι η 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 (1) µήνα 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 δί-


κτυα Ο.Κ.Ω. κτλ) και µέτρα διασφάλισης του, περίφραξη του εργοταξίου, καθαρισµός του χώρου, αναγκαίες 


τοπογραφικές εργασίες, διασφάλιση οµαλής και ασφαλούς πρόσβασης στο εργοτάξιο, µέσα σε προθεσµία δεκα-


πέντε 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 προ-


ϊόντων, 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, 


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


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


κλήρωση 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 υπο-


γραφή 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 ενός (1)µήνα. 


2.5 Έναρξη των επιστρώσεων δαπέδων υπαιθρίων χώρων και επενδύσεων επιφανειών τρεισήµισι (3,5) µήνες µετά 


την υπογραφή της σύµβασης και ολοκλήρωσή τους εντός ενός (1) µήνα.  


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


νια, αποχέτευση, φωτισµός, πίνακες χαµηλής τάσεης, αυτοµατισµοί) τρεισήµισι (3,5) µήνες µετά την υπογραφή της 
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σύµβασης και ολοκλήρωσή 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 κτλ.) στις υπαίθριες διαµορφώσεις 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 και ολοκλήρωσή τους εντός ενάµιση (1) µηνός. 


3. Φυτεύσεις 


3. 1 Έναρξη των εργασιών πλήρωσης µε κηπευτικό χώµα εντός τεσσάρων (4) µηνών από την υπογραφή της σύµ-


βασης και ολοκλήρωσή τους εντός ενός (1) µηνός. 


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: Υπέρβαση 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 – Μηχανικός εξοπλισµός 


11.1  Για 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  Το χρονοδιάγραµµα 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-


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). 
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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 ή Αρ-


χιτέκτων Μηχανικός ή Τεχνολόγο Μηχανικό ή και από τον ίδιο τον ανάδοχο εφ’ όσον έχει τα από το νόµο 


δικαιώµατα για την επίβλεψη τέτοιου έργου σε περίπτωση ατοµικής επιχείρησης. 


12.3  Για την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος, εκτός από το τεχνικό στέλεχος 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. 


12.7  Το προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να είναι ειδικευµένο και να τυγχάνει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Η 


∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήπο-


τε απασχολούµενου 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 
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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). 


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.  


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 
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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. 


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 


εργασιών, το συνοπτικό πίνακα υπολογισµού της αναθεώρησης και από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζη-


µιώσεις 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 
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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 ελαττώ-  


µατα. 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-


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-
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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 


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. 
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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 τριάντα ηµέ-


ρες 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 


δικά του µέσα, όργανα και δαπάνες τις απαιτούµενες δοκιµές, οι οποίες θα επαναλαµβάνονται µέχρι πλήρους ικα-


νοποίησης των απαιτητών αποτελεσµάτων τους, οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιµών που θα 


υπογράφεται από τον επιβλέποντα µηχανικό και τον ανάδοχο 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 έχουν γίνει και οι δοκιµασίες του έργου, εάν προβλέπονται από τη 


σύµβαση. 


24.2  Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.  


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


χωρίς 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. 


24.4  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.  


24.5  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. 


24.6  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. 
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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. 


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. 
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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 


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). Η δαπάνη αυτών των παροχών και συνδέσεων βαρύνει τον εργοδό-


τη που τις καταβάλλει απ’ ευθείας στους Ο.Κ.Ω. 


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. 
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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. 


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.). 
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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. 


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 
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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 


-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 
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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 


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


σης και υποφάσης 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. 
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2.9.∆ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου 


Το ανωτέρω περιλαµβάνει: 


- 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: Υποκατάσταση αναδόχου 


32.1  Σύµφωνα µε το άρθρο 65, § 1 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), η υποκατάσταση τρίτου στην κατασκευή µέρους ή όλου 


του έργου (εκχώρηση του έργου) απαγορεύεται, χωρίς έγκριση του φορέα κατασκευής του έργου. 


32.2  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


Άρθρο 33ο: Έκπτωση αναδόχου – ∆ιακοπή εργασιών – ∆ιάλυση της σύµβασης 


33.1  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. 


33.2  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 34ο: Ενστάσεις – ∆ικαστική επίλυση διαφορών 


34.1  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. 


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


42.4  Η διαιτητική επίλυση διαφορών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 3669/08. 
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Άρθρο 35ο: Ασφαλίσεις για ατυχήµατα – Ασφάλιση έργου 


35.1  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. 


35.2  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. 


35.3  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 36ο: Ειδικοί όροι εκτελέσεως του έργου 


36.1  ∆ε θα πραγµατοποιούνται οχλιούσες εργασίες κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 


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


ροής σκόνης σε άλλους πλην του εργοταξίου χώρους. 


36.3  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.  


36.4  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. 







∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο :   ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου  


                                                                Κολυµβητηρίου Τούµπας 


 


ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  


36.5  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. 


36.6  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 τους 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. 


36.7  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. 


36.8  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. 


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


δαπάνες του να τοποθετήσει πινακίδα 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, σύµφωνα µε τον κανονισµό 


1159/00. Η πινακίδα στη συνέχεια θα αντικατασταθεί από αναµνηστική πλακέτα δηλωτική της ταυτότητας του έρ-


γου. Η πλακέτα θα είναι κατασκευασµένη από µάρµαρο ή µέταλλο ή κάποιο άλλο υλικό ανθεκτικό στις εξωτερικές 


συνθήκες. 


Οι δαπάνες για την κατασκευή και τοποθέτηση της πινακίδας και της πλακέτας θεωρούνται ανηγµένες στο Τιµολό-


γιο της µελέτης. 


Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας για την τοποθέτηση της πινακίδας και της 


πλακέτας. 


36.10  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. 


Άρθρο 37ο: ∆ιάφορα θέµατα 


37.1  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 
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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. 


37.2  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. 


Οι συντάξαντες 
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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η     Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 


 


Γενικά. 


Η παρούσα µελέτη αναφέρεται στη διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του κολυµβητηρίου της 


Τούµπας, ο οποίος εκτείνεται από την νότια πλευρά της πεζογέφυρας µέχρι τον περιµετρικό δρόµο 


του γηπέδου ΠΑΟΚ,  συνολικής έκτασης 6.100τµ, στην ∆΄ ∆ηµοτική Κοινότητα, καθώς και στην 


ολοκλήρωση της ράµπας της πεζογέφυρας και το φωτισµό των υπαίθριων χώρων προς την οδό 


Λαµπράκη. 


Αναλυτική περιγραφή του έργου 


Το έργο περιλαµβάνει : 


1. ∆ύο διαµορφωµένους χώρους εκατέρωθεν του κολυµβητηρίου οι οποίοι επιστρώνονται µε 


τσιµεντοκυβόλιθο 10x10x6εκ, και συµπεριλαµβάνουν καθιστικά και παρτέρια.  


2. Ένα πεζόδροµο, νότια του κολυµβητηρίου, πλάτους 4,00µ επιστρωµένο µε χυτό δάπεδο ο 


οποίος θα χρησιµοποιηθεί για την µελλοντική κατασκευή του στεγάστρου του κολυµβητηρίου 


χωρίς να προκληθούν καταστροφές στον περιβάλλοντα χώρο.  


3. ∆ιαδρόµους επιστρωµένους µε χυτό δάπεδο, κάθετους προς τον πεζόδροµο ώστε να 


διευκολύνεται η κίνηση από το γήπεδο του ΠΑΟΚ προς το κολυµβητήριο, τους διαµορφωµένους 


χώρους και τις οδούς Κλεάνθους και Αδαµίδη. Το σφηνοειδές σχήµα, αυτών, των διαδρόµων 


δηµιουργεί, σηµειακά, χώρους µε αρκετό πλάτος στους οποίους διαµορφώνονται καθιστικά.  


4. Μεγάλους χώρους πρασίνου στην υπόλοιπη επιφάνεια της περιοχής µελέτης που διαχωρίζονται 


µε κράσπεδα πρασίνου. Οι χώροι πρασίνου, µετά την κατασκευή των απαιτούµενων 


εγκαταστάσεων άρδευσης και την εξυγίανση του εδάφους µε κηπαίο χώµα, καλύπτονται µε 


χλοοτάπητα στο µεγαλύτερο τµήµα τους, ποικιλία δέντρων και οµάδες διαφόρων θάµνων. Οι 


χώροι πρασίνου στην περιοχή µελέτης καταλαµβάνουν 3760τµ, ενώ το σκληρό δάπεδο 


καταλαµβάνει 2200τµ, από τα οποία τα 530τµ αντιστοιχούν στον κυβόλιθο και τα υπόλοιπα 


1670τµ στο χυτό δάπεδο. Τα 140τµ που υπολείπονται αντιστοιχούν στα κράσπεδα. 


5. Μία ράµπα για την τροφοδοσία του κολυµβητηρίου, µε πρόσβαση από την οδό Κλεάνθους, 


επιστρωµένη µε χυτό δάπεδο.  


6. Την επίστρωση της ράµπας της πεζογέφυρας από την οδό Αδαµίδη,  η οποία ολοκληρώνεται 


µε χτενιστό µάρµαρο Αλιβερίου.  


7. Την επίστρωση του πεζοδροµίου περιµετρικά της περιοχής µελέτης µε καρό τσιµέντοπλακες 


40x40x3.5εκ, ίδιες µε τις πλάκες επίστρωσης του πεζοδροµίου στο τµήµα της οδού Κλεάνθους 


από την οδό Λαµπράκη µέχρι το όριο της περιοχής µελέτης. 







8. Την τοποθέτηση φωτιστικών στον υπαίθριο χώρο προς την οδό Λαµπράκη αντίστοιχων των 


υπαρχόντων στην ήδη υπάρχουσα υποδοµή καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο του 


κολυµβητηρίου µετά την κατασκευή της απαιτούµενης υποδοµής. 


 


Περιγραφή εργασιών. 


Το σύνολο του έργου επιµερίζεται στις παρακάτω κατηγορίες εργασιών : 


Α. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 


1. Χωµατουργικά – Καθαιρέσεις 


Περιλαµβάνονται οι απαιτούµενες επιφανειακές εκσκαφές,η αποµάκρυνση µεµονωµένων κατασκευών 


από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα, η αποµάκρυνση µπάζων και η κατασκευή της υπόβασης από 


θραυστά υλικά πάχους 20 εκ. στους διαδρόµους και 10 εκ. στο πεζοδρόµιο της οδού Κλεάνθους.   


2. Σκυροδέµατα – Ξυλότυποι – Οπλισµοί 


Περιλαµβάνεται η διάστρωση σκυροδέµατος C 8/10 πάχους 10 εκ. στην απόληξη της ράµπας της 


πεζογέφυρας, η διάστρωση µε  C12/15 στους διαδρόµους πάχους 10 εκ. εκτός του διαµήκη 


πεζόδροµου πλάτους 4,00 µ και της πρόσβασης στο κολυµβητήριο. Στις εδαφόπλακες πάχους 10 εκ. 


τοποθετείται µονό πλέγµα Τ131 ενώ σε αυτές των 15 εκ. διπλό πλέγµα.  


Στα σκυροδέµατα περιλαµβάνονται και τα απαιτούµενα κράσπεδα πεζοδροµίου και πρασίνου µε την 


απαιτούµενη υπόβαση. 


3. Επιστρώσεις – Επενδύσεις 


Τα πεζοδρόµια της οδού Κλεάνθους, της οδού Αδαµίδου και του κυκλικού παράδροµου του γηπέδου, 


επιστρώνονται µε πλάκες 40Χ40Χ3,5 εκ. καρώ επίστρωσης µωσαϊκού λευκών ψηφίδων σε συνέχεια 


των υπαρχόντων. Το σύνολο των διαδρόµων καλύπτεται µε χυτό δάπεδο από έτοιµο εργοταξιακό 


οµοιογενές διακοσµητικό σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 µε αποκαλυµµένα αδρανή µέσω κατάλληλης 


επεξεργασίας της επιφάνειάς του, πάχους 7 εκ.  


Στην κατά µήκος ζώνη που ορίζεται από το κολυµβητήριο δηµιουργούνται διαµήκη παρτέρια που 


περιβάλλονται από κράσπεδα πεζοδροµίου και οι διάδροµοι επιστρώνονται µε κυβόλιθους 10x10x6 


εκ.  


Στην απόληξη της ράµπας της πεζογέφυρας θα τοποθετηθεί στο υπάρχον παρτέρι στηθαίο και 


ορθοµαρµάρωση πάχους 2 εκ. από χτενιστό µάρµαρο Αλιβερίου. Η ράµπα επιστρώνεται µε χτενιστό 


µάρµαρο Αλιβερίου πάχους 2 εκ. διαφόρων διαστάσεων σύµφωνα µε τα σχέδια της Υπηρεσίας. 


4. Εξοπλισµός 


Στο χώρο τοποθετούνται υπαίθρια ξύλινα καθιστικά και κάδοι απορριµµάτων.   


Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 


    Στην εκτέλεση εργασιών της οµάδας πρασίνου περιλαµβάνονται φυτεύσεις και αρδεύσεις. 


Η επιλογή του φυτικού υλικού έγινε λαµβάνοντας υπόψη τις γενικότερες απαιτήσεις σε αστικές 


φυτεύσεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αναβαθµίζουν αισθητικά την περιοχή του Έργου.  


Τα είδη των δένδρων αειθαλή (στο µεγαλύτερο ποσοστό), αλλά και φυλλοβόλα θα φυτευτούν κατά 


οµάδες, ώστε να εναλλάσσονται τα στάδια ανθοφορίας τους. Επίσης ο χρωµατισµός του φυλλώµατος 


τους (κόκκινο-γκρί-πράσινο) θα προσδώσει την επιθυµητή ποικιλοχρωµία. 







Στα παρτέρια θα φυτευτούν θάµνοι εδαφοκάλυψης και χαµηλής σχετικά ανάπτυξης εως           0,50 µ, 


οι οποίοι συνδυάζονται απόλυτα µε τις οµάδες των δένδρων. 


Επιλέχθηκε ο πρακατασκευασµένος χλοοτάπητας σε σχέση µε τη σπορά χλόης ώστε να αναδειχθεί 


άµεσα το πράσινο και να αποφύγουµε τις απώλειες σπόρου και καθυστερήσεις της σποράς. Οι 


εργασίες που πρόκειται να γίνουν αφορούν: 


1. Την πλήρωση των προβλεπόµενων χώρων µε κηπαίο χώµα 


2. Την εγκατάσταση αυτόµατου αρδευτικού δικτύου 


3. Το άνοιγµα των λάκκων για τις φυτεύσεις δένδρων και θάµνων 


4. Τις εργασίες φύτευσης του προτεινόµενου φυτικού υλικού 


5. Την εγκατάσταση του προκατασκευασµένου χλοοτάπητα 


6. Τη συντήρηση του πρασίνου 


Ιδιαίτερη επισήµανση γίνεται σχετικά µε την καταλληλότητα του κηπαίου χώµατος, των υλικών 


άρδευσης καθώς και την άριστη κατάσταση του φυτικού υλικού. 


Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  


Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις περιλαµβάνουν: 


1. Την ηλεκτρική εγκατάσταση ισχυρών ρευµάτων των υπαίθριων χώρων 


2. Την εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας των εγκαταστάσεων 


ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 


Η ηλεκτρική εγκατάσταση ισχυρών ρευµάτων του υπό διαµόρφωση χώρου περιλαµβάνει: 


• Την Εγκατάσταση Ηλεκτροφωτισµού.  


• Την Εγκατάσταση ∆ιανοµής. 


Α.  Εγκατάσταση Ηλεκτροφωτισµού 


1.Φωτισµός Κεντρικής Πλατείας 


Ο φωτισµός των πλατειών θα γίνει µε φωτιστικά σώµατα κορυφής. Τα φωτιστικά σώµατα θα 


είναι ενδεικτικού τύπου DISANO 1596 VISTA ή ισοδύναµου, κατάλληλα για εξωτερική τοποθέτηση, 


µε λαµπτήρα αλογονιδίων µετάλλων JM-E ισχύος 250W, τοποθετηµένα σε ιστό ύψους 5m, 


ενδεικτικού τύπου DISANO 1508 Fluted ή ισοδύναµου,  διαµέτρου Φ 110mm και απόληξη 


κορυφής διαµέτρου Φ 60mm, για τη στήριξη του φωτιστικού σώµατος. 


Τα φωτιστικά τοποθετούνται κατά µήκος των πεζοδρόµων, µονόπλευρα, στο όριο της 


πλατείας, και στο όριο του πεζοδροµίου της Κλεάνθους. 


Η απόσταση εγκατάστασης των φωτιστικών σωµάτων εξαρτάται από το πλάτος του εκάστοτε 


πεζόδροµου και κυµαίνεται µεταξύ 13 έως 20 m περίπου. 


2. Φωτισµός ∆ενδροστοιχειών 


Προβλέπεται φωτισµός των δενδροστοιχειών, στην κεντρική πλατεία του έργου και στο 


πεζόδροµο στη νότια πλευρά των κτιρίων. 


Οι δενδροστοιχίες προβλέπεται να φωτιστούν µε την εγκατάσταση δύο ιστών ύψους 9 µέτρων 


σε κάθε ένα από τους οποίους θα είναι ανηρτηµένα τέσσερα φωτιστικά σώµατα τύπου spot, 


ενδεικτικού τύπου SIMES MEGAFOCUS S.1081 ή ισοδύναµου, κατάλληλα για εξωτερική 


τοποθέτηση, µε λαµπτήρα µεταλλικών αλογονιδίων HTI-CRI 250W µε κάλυκα G12. 







3. Φωτισµός γλυπτού 


Προβλέπεται η αντικατάσταση των φωτιστικών σωµάτων ανάδειξης του γλυπτού, που είναι 


εγκατεστηµένο στην κεντρική πλατεία του Κέντρου Πολιτισµού. Τα υφιστάµενα φωτιστικά θα 


αφαιρεθούν από την εγκατάσταση, θα πραγµατοποιηθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες για την 


εγκατάσταση των νέων φωτιστικών σύµφωνα πάντα µε τις οδηγίες της επίβλεψης και της εταιρίας 


παραγωγής των φωτιστικών, ώστε να επιτευχτεί η απαραίτητη στεγανότητα ΙΡ67. Το φωτιστικό θα 


είναι ενδεικτικού τύπου SIMES MEGAZIP ROUND µε ένα λαµπτήρα HTI-DE Rx7s 70 W.  


Οι µέγιστες διαστάσεις του φωτιστικού θα είναι διάµετρος Φ260, ύψος 240 mm ενώ το 


περιµετρικό δαχτυλίδι αλουµινίου θα είναι διαµέτρου Φ280. 


4. Αγωγοί φωτισµού 


Τα δίκτυα διανοµής εξωτερικού φωτισµού αναχωρούν από τους πίνακες φωτισµού και 


καταλήγουν στους ιστούς των φωτιστικών σωµάτων. Αυτά θα κατασκευαστούν µε καλώδια 


υπόγεια J1VV που θα οδεύουν εντός σωλήνων PVC διαµέτρου Φ100mm έξι (6) ατµοσφαιρών 


υπόγειων σε βάθος περίπου 70 cm πάνω σε στρώµα άµµου και θα καλυφθούν µε στρώµα άµµου 


και προϊόντα εκσκαφής. Κατά την διάβαση εγκάρσια στο κατάστρωµα των δρόµων οι σωλήνες θα 


εγκιβωτισθούν σε σκυρόδεµα.  Στις θέσεις διακλάδωσης ή αλλαγής κατεύθυνσης θα υπάρχουν 


φρεάτια επίσκεψης. 


Η εγκατάσταση των γραµµών παροχής των φωτιστικών στις διάφορες κατασκευές του έργου 


(στις πέργκολες) θα είναι ορατή εντός γαλβανισµένων σιδηροσωλήνων, διαµέτρου όπως ορίζονται 


στα σχέδια. Η εγκατάσταση σε νέα δοµικά στοιχεία (τοιχεία κλπ) θα είναι εντοιχισµένη.  


Γενικά στις θέσεις αναχώρησης, άφιξης, διακλάδωσης ή αλλαγής κατεύθυνσης των υπογείων 


δικτύων ηλεκτροφωτισµού θα υπάρχουν φρεάτια επίσκεψης - έλξης των υπογείων καλωδίων 


(αλλά τουλάχιστον κάθε 25 - 30 m). 


Για την έλξη των καλωδίων προς τους ιστούς φωτισµού, θα κατασκευαστούν φρεάτια 


διαστάσεων 40 x 40 cm και βάθους 70 cm πλησίον της βάσης θεµελίωσης του αντίστοιχου ιστού. 


Προκειµένου για ιστούς ύψους 12m, προβλέπεται η κατασκευή ενιαίας βάσης στήριξης µε 


ενσωµατωµένο φρεάτιο, όπως φαίνονται στα σχέδια. 


     Για τις περιπτώσεις αλλαγής κατεύθυνσης, θα κατασκευαστούν ξεχωριστά φρεάτια. 


Στην εγκατάσταση χρησιµοποιούνται οι εξής τύποι αγωγών:  


1. Ανθυγρά καλώδια J1VV κατά ΕΛΟΤ 843 (ΝΥΥ κατά VDE 0271/369) για υπόγεια εγκατάσταση. 


2. Καλώδια AO5VV κατά ΕΛΟΤ 563 (ΝΥΜ κατά VDE 0250/369) για εγκατάσταση σε 


γαλβανισµένους χαλυβδοσωλήνες καθώς και για την τροφοδοσία των φωτιστικών από τα 


ακροκιβώτια των ιστών. 


3. Αγωγοί γυµνοί χάλκινοι ηλεκτρολυτικοί, για την κατασκευή των γειώσεων εντός του εδάφους 


Oι γραµµές φωτισµού ελέγχονται σε πτώση τάσης. Η µέγιστη επιτρεπόµενη πτώση τάσης µετά τον 


πίνακα φωτισµού λαµβάνεται 3,0%. Με βάση τον έλεγχο πτώσης τάσης εκλέγεται η τελική διατοµή 


της γραµµής. 


Τα κυκλώµατα διανοµής θα αναχωρούν από τον αντίστοιχο υπαίθριο πίνακα (πίλλαρ) και θα 


κατασκευαστούν µε καλώδια µέσα σε σωλήνες προστασίας. 







Η έναυση όλων των κυκλωµάτων φωτισµού θα γίνεται και µέσω φωτοκυττάρων και συσκευής ΤΑΣ, 


έτσι ώστε να είναι δυνατή η κατά επιλογή λειτουργία. 


Β. Εγκατάσταση ∆ιανοµής 


1. Πίνακες 


Ο κάθε πίνακας φωτισµού του περιβάλλοντος χώρου θα είναι µεταλλικός σειράς 0,5 kV κατά 


VDE, κλειστός τύπου πίλλαρ µε θύρα, προστασίας ΙΡ 66, για τοποθέτηση στο ύπαιθρο. Ο κάθε 


πίνακας θα φέρει όλα τα απαιτούµενα όργανα διακοπής, προστασίας, ελέγχου και ενδείξεων για τα 


κυκλώµατα φωτισµού. Μέσα στον πίνακα φωτισµού προβλέπεται επίσης η εγκατάσταση σε 


ανεξάρτητα κυκλώµατα ρευµατοδοτών µονοφασικών επί πίνακα, σούκο 16Α/250V και φωτιστικού 


τύπου χελώνης. 


Ο υπολογισµός των φορτίων του κάθε πίνακα γίνεται βάσει της εγκατεστηµένης ισχύος µε 


τους συντελεστές ζήτησης (ταυτοχρονισµού) των καταναλώσεων. Η ζήτηση ισχύος (φορτίο) που 


προκύπτει προσαυξάνεται κατά 25% για πιθανή µελλοντική επέκταση. Με βάση την προσαυξηµένη 


αυτή ισχύ υπολογίζονται οι γραµµές τροφοδοσίας και τα όργανα διακοπής. 


2. Γειώσεις 


H µέθοδος γείωσης που εφαρµόζεται είναι η ουδετέρωση σε κόµβο γείωσης.  


Ο κόµβος γείωσης του κιβωτίου διακλάδωσης του µετρητή γεφυρώνεται µε τον ουδέτερο κόµβο 


και γειώνεται µε αγωγό διατοµής 16mm
2
 σε τρίγωνο γείωσης. 


Ο κάθε πίνακας φωτισµού γειώνεται µε ιδιαίτερο αγωγό γείωσης στον κόµβο γείωσης του κιβωτίου 


διακλάδωσης του µετρητή. 


Η γείωση της εγκατάστασης θα γίνει στο ζυγό γείωσης µε αγωγό Cu σύµφωνα µε τους κανονισµούς. 


Για τη γείωση των κυκλωµάτων φωτισµού προβλέπεται αγωγός γείωσης Cu, πολύκλωνος διατοµής 


16mm
2
, ο οποίος θα οδεύει παράλληλα προς το τροφοδοτικό καλώδιο των φωτιστικών εσωτερικά του 


σωλήνα. Ο αγωγός αυτός θα αναχωρεί από τη διανοµή του αντίστοιχου πίνακα και θα συνδέεται µε το 


ηλεκτρόδιο γείωσης του πίνακα αυτού.  


Το ακροκιβώτιο κάθε φωτιστικού και κάθε επίτοιχης παροχής θα γειώνεται πάνω στον υπόγειο 


αγωγό γείωσης µέσω αγωγού Cu, διατοµής 4mm
2
. 


Τα ηλεκτρόδια γείωσης κατασκευάζονται µε πλάκες ή ράβδους γείωσης. 


Τα φωτιστικά που τοποθετούνται χαµηλά, ενσωµατωµένα στο δάπεδο, θα ηλεκτροδοτούνται είτε 


µέσω µετασχηµατιστή αποµόνωσης 230/230V, είτε µέσω µετασχηµατιστή 230/12V SELV 


εγκατεστηµένο στο κέλυφος των φωτιστικών σωµάτων. 


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
Προβλέπεται η εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας στο κολυµβητήριο. Ο Ανάδοχος για την 


ολοκλήρωση του συστήµατος θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις 


θεµελειακών γειώσεων και να εγκαταστήσει όλα τα απαραίτητα υλικά , µικροϋλικά. 


Για τη σύλληψη τυχών κεραυνών, εγκαθίστανται επί ιστού, κεφαλές αλεξικεραύνου εκποµπής 


πρώιµου οχετού, µη ραδιενεργού τύπου Pulsar.  


Για την κάλυψη του κολυµβητηρίου και του περιβάλλοντος αυτού χώρου προβλέπεται η εγκατάσταση 


κεφαλής αλεξικεραύνου εκποµπής πρώιµου οχετού τύπου Pulsar 45, µε οπτική ένδειξη για την 


ένταση του κεραυνικού πλήγµατος που έχει δεχθεί το αλεξικέραυνο ( η κεφαλή θα παρέχει προστασία 







τουλάχιστον 89 µ για στάθµη προστασίας ΙΙΙ και υψοµετρική διαφορά 5µ) επί ιστού τοποθετηµένου 


στο έδαφος, ύψους 14 µέτρων.  Θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα υλικά του συστήµατος 


γείωσης, αγωγό καθόδου και όλα τα µικροϋλικά (µαγνητική κάρτα, πινακίδα γείωσης κλπ) που 


απαιτούνται καθώς επίσης και τετραπολικό απαγωγό κρουστικών υπερτάσεων τύπου Τ1+Τ2. Όλο το 


σύστηµα θα πρέπει να κατασκευαστεί σύµφωνα µε το πρότυπο NF C 17 102, ενώ τα υλικά και τα 


εξαρτήµατα από τα οποία της καθόδου και της γείωσης  θα πρέπει είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 


50104-1,  ΕΝ 50164-2 και ΕΝ 62305. Στην τιµή περιλαµβάνεται η πλήρης εγκατάσταση του 


συστήµατος µε όλα υλικά και µικροϋλικά που χρειάζονται για την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη 


λειτουργία της εγκατάστασης. Επισηµαίνεται ότι η ακτίνα προστασίας του αλεξικεραύνου θα πρέπει 


να είναι αυτή που απαιτείται για τον χώρο και να υπάρχει Πιστοποιητικό από καθ’  ύλη αρµόδιο φορέα 


(ΕΛΟΤ, LCIE, BSI, TUV, CESI, KEMA) από το περιεχόµενο του οποίου θα προκύπτει η δηλούµενη 


ακτίνα προστασίας του αλεξικεραύνου ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις. Γνωµατεύσεις, ερευνητικές 


εργασίες ή τεχνικές προδιαγραφές δεν µπορούν να θεωρηθούν ως τεκµήριο καταλληλότητας του 


προϊόντων όπως δηλώνεται από τον ΕΛΟΤ.  


Για τον διασκορπισµό του κεραυνού ρεύµατος στο έδαφος θα κατασκευαστεί σύστηµα γείωσης µε 


τιµή αντίστασης µικρότερη των 10 Ω. Σε περίπτωση που η ειδική αντίσταση του εδάφους είναι µεγάλη 


και δεν επιτυγχάνεται η επιθυµητή αντίσταση από το προβλεπόµενο µήκος γειωτή η γείωση θα 


κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ENV 61024-1, σύµφωνα µε το 


οποίο το µήκος του γειωτή εξαρτάται από την ειδική αντίσταση του εδάφους. 


Όλα τα υλικά και τα εξαρτήµατα για τη γείωση θα είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 50164-1 και ΕΝ 


50164-2. Η γείωση θα πραγµατοποιηθεί µε έξι ραβδοειδή ηλεκτρόδια, τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6321415, 


διαστάσεων Φ15x1500 mm, κατσκευασµένα από χαλύβδινο πυρήνα επιχαλκωµένο ηλεκτρολυτικά, µε 


πάχος επιχάλκωσης τουλάχιστον 250 µm. 


Για την κάλυψη αντίστοιχα του κολυµβητηρίου και του περιβάλλοντος αυτού χώρου προβλέπεται η 


εγκατάσταση κεφαλής κεφαλής αλεξικεραύνου εκποµπής πρώιµου οχετού τύπου Pulsar 45 ( η 


κεφαλή θα παρέχει προστασία τουλάχιστον 89 µ για στάθµη προστασίας ΙΙΙ και υψοµετρική διαφορά 


5µ) επί ιστού τοποθετηµένου στο έδαφος, ύψους 14 µέτρων.  


Ο ιστός θα είναι χαλύβδινος, σωληνωτός, τηλεσκοπικός, εν θερµώ επιψευδαργυρωµένος, 


φλαντζωτού τύπου και κατακλινόµενος και θα τοποθετηθεί Ο ιστός θα τοποθετηθεί στο έδαφος µε την 


κατασκευή βάσης από σκυρόδεµα διαστάσεων 2,50x1,00x1,50 m. Εντός του σκυροδέµατος της 


βάσης του ιστού και σε βάθος περίπου 20 εκατοστών από την τελική της επιφάνεια, θα τοποθετηθεί 


πλαίσιο σχήµατος τετραγώνου από σιδηρό οπλισµό Φ16 m, στο κέντρο του οποίου θα τοποθετηθεί η 


βάση του ιστού. Κάθε τεµάχιο του οπλισµού θα έχει µήκος περίπου 1 µέτρο, ενώ η σύνδεση κάθε 


ζεύγους αυτών, προς σχηµατισµό του τετραγώνου πλαισίου, θα γίνει στα 80 cm.   


Η γείωση θα κατασκευαστεί µε το σύστηµα γείωσης τύπου «Ε» µε ενδεικτικούς τύπους εξαρτηµάτων 


τους ΕΛΕΜΚΟ 6301001 και 6301002. Η σύνδεση του γειωτή «Ε» µε τον χάλκινα αγωγό καθόδου 50 


mm2, θα γίνει µε χάλκινο σφικτήρα ενδεικτικού τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6225200. Όλα τα υλικά και τα 


εξαρτήµατα για τη γείωση θα είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 50164-1, ΕΝ 50164-2 και ΕΝ 62305.  







Θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα υλικά του συστήµατος γείωσης, αγωγό καθόδου και όλα τα 


µικροϋλικά (µαγνητική κάρτα, πινακίδα γείωσης κλπ) που απαιτούνται καθώς επίσης και τετραπολικό 


απαγωγό κρουστικών υπερτάσεων τύπου Τ1+Τ2. Όλο το σύστηµα θα πρέπει να κατασκευαστεί 


σύµφωνα µε το πρότυπο NF C 17 102, ενώ τα υλικά και τα εξαρτήµατα από τα οποία της καθόδου 


και της γείωσης  θα πρέπει είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 50104-1 και ΕΝ 50164-2. Στην τιµή 


περιλαµβάνεται η πλήρης εγκατάσταση του συστήµατος µε όλα υλικά και µικροϋλικά που χρειάζονται 


για την πλήρη, ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης. Επισηµαίνεται ότι η ακτίνα 


προστασίας του αλεξικεραύνου θα πρέπει να είναι αυτή που απαιτείται για τον χώρο και να υπάρχει 


Πιστοποιητικό από καθ’  ύλη αρµόδιο φορέα (ΕΛΟΤ, LCIE, BSI, TUV, CESI, KEMA) από το 


περιεχόµενο του οποίου θα προκύπτει η δηλούµενη ακτίνα προστασίας του αλεξικεραύνου 


ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις. Γνωµατεύσεις, ερευνητικές εργασίες ή τεχνικές προδιαγραφές δεν 


µπορούν να θεωρηθούν ως τεκµήριο καταλληλότητας του προϊόντων όπως δηλώνεται από τον 


ΕΛΟΤ. Όλη η εγκατάσταση θα είναι σύµφωνη µε την κείµενη νοµοθεσία και θα γίνει σε πλήρη 


συνεννόηση και µετά από σχετική έγκριση της επίβλεψης. 


∆. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  


Για την αποµάκρυνση των οµβρίων υδάτων τοποθετούνται σε επιλεγµένες θέσεις 


προκατασκευασµένα κανάλια υδροσυλλογής απ’ όπου µε σωλήνες PVC οδηγούνται στο υπάρχον 


αποχετευτικό δίκτυο.  


Τα υπάρχοντα φρεάτια πρέπει να προσαρµοσθούν στα κατάλληλα υψόµετρα και να τοποθετηθούν 


χυτοσιδηρά καλύµµατα. Σε επιλεγµένη θέση τοποθετείται δίδυµο στόµιο σύνδεσης Πυροσβεστικής 


Υπηρεσίας. 


Οι συντάξαντες 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κολυµβητηρίου Τούµπας
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


ΕΚΤΕΛΕΣΗ:  ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΣ
Αρ. Μελέτης : Α 22/2012


Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ


Α/Α    Είδος εργασιών ΑΤ       Κωδικός Κωδικός Μονάδα Ποσότητα Τιµή ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 
      άρθρου ΑΝΑΘ. µέτρησης Μονάδας ∆ΑΠΑΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Α. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - 
ηµιβραχώδες για τη δηµιουργία υπογείων κλπ 
χώρων µε την αποκοµιδή των προϊόντων 1 ΤΟΕ Ν.20.02.03 ΟΙΚ 2112 Μ3 2.250,00 15,50 34.875,00


2 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών και 
κατεδαφίσεων 2 ΤΟΕ Ν.20.10 ΟΙΚ 2162 Μ3 500,00 5,20 2.600,00


3 Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό 
λατοµείου, περιλαµβανοµένης και της 
µεταφοράς τους


3 ΤΟΕ Ν.20.20 ΟΙΚ 2162 Μ3 630,00 25,60 16.128,00


4 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε 
µηχανικά µέσα 4 ΤΟΕ Ν.20.30 ΟΙΚ 2171 Μ3 100,00 1,40 140,00


5 Καθαρή µεταφορά προϊόντων εκσκαφών και 
κατεδαφίσεων µε αυτοκίνητο 5 ΤΟΕ Ν.20.42 ΟΙΚ 2180 m3km 2.000,00 0,50 1.000,00


6 Καθαίρεση αόπλου σκυροδέµατος 6 ΤΟΕ Ν.22.10 ΟΙΚ 2226 Μ3 30,00 66,20 1.986,00


56.729,00


7 Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση 
και συµπύκνωση σκυροδέµατος C8/10 µε 
χρήση αντλίας  


7 ΤΟΕ 32.01.01 ΟΙΚ 3211 Μ3 50,00 79,40 3.970,00


8 Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση 
και συµπύκνωση σκυροδέµατος C12/15 µε 
χρήση αντλίας  


8 ΤΟΕ 32.01.03 ΟΙΚ 3213 Μ3 560,00 99,30 55.608,00


9 Προκατασκευασµένα κανάλια υδροσυλλογής
9 ΤΟΕ 32.15.1


ΟΙΚ 3215 (50%)                          
ΟΙΚ 6104 (50%)


ΤΕΜ 90,00 56,00 5.040,00


10 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος δοµικά 
πλέγµατα Β500C (S500s) 10 ΤΟΕ 38.20.03 ΟΙΚ 3873 KG 7.600,00 1,10 8.360,00


11 Πρόχυτα κράσπεδα 0,15Χ0,30 m από 
σκυρόδεµα 11 ΝΑΟ∆Ο Β-51 Ο∆Ο2921 ΜΜ 600,00 7,70 4.620,00


12 Κράσπεδα κήπου 12 ΝΑΟ∆Ο Β-51ΣΧ Ο∆Ο2921 ΜΜ 950,00 7,30 6.935,00


84.533,00


13 Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου πλευράς 
40Χ40cm τελικής επίστρωσης µωσαϊκού 
λευκών ψηφίδων σε καρώ


13 ΤΟΕ Θ73.16.02.2 ΟΙΚ 7316 Μ2 920,00 25,00 23.000,00


14 Επιστρώσεις µε πολυµεγέθεις πλάκες 
µαρµάρου προελεύσεως Αλιβερίου πάχους 2 
εκ.


14 ΤΟΕ Θ74.30.02 ΟΙΚ 7481 M2 500,00 113,00 56.500,00


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


15 ΤΟΕ Θ75.21.04 ΟΙΚ 7526 Μ2 15,00 140,00 2.100,00


16 Ορθοµαρµαρώσεις από πλάκες σκληρού 
µαρµάρου πάχους 2 cm και µήκους                        
εως 2,00 m


16 ΤΟΕ Θ75.61.03 ΟΙΚ 7563 Μ2 15,00 150,00 2.250,00


17 Επιστρώσεις δαπέδων µε τσιµεντένιους 
κυβόλιθους διαστάσεων 10x10x6 cm 17 TOE Θ73.17.07 ΟΙΚ 7452 Μ2 580,00 25,30 14.674,00


18 Χυτό δάπεδο πάχους 7 εκ. από έτοιµο 
διακοσµητικό σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25


18 ΤΟΕ Θ/32.02.06 ΟΙΚ 3215                         Μ2 1.630,00 35,00 57.050,00


155.574,00


ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ


19 Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος 
ή τσιµεντοκονιάµατος µε ακρυλικό 
υδατοδιαλυτό τσιµεντόχρωµα


19 ΤΟΕ 77.10 ΟΙΚ 7725 Μ2 350,00 4,60 1.610,00


20 Υπόστρωµα χρωµατισµού και 
ελαιοχρωµατισµός σιδηρών επιφανειών - 
στοιχείων 


20 ΤΟΕ Θ77.55ΣΧ
ΟΙΚ  7731 (50%)   
ΟΙΚ  7755 (50%)


Μ2 50,00 8,50 425,00


2.035,00


21 Ξύλινο παγκάκι µε πλάτη 21 ΤΟΕ Θ55.10.02ΣΤ ΟΙΚ 5512 ΤΕΜ 29,00 320,00 9.280,00


ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 9.280,00 298.871,00


ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ


ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ - ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ


ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ


ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ


ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α.1


ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α.2


ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α.3


ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α.4







Α/Α    Είδος εργασιών ΑΤ       Κωδικός Κωδικός Μονάδα Ποσότητα Τιµή ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 
      άρθρου ΑΝΑΘ. µέτρησης Μονάδας ∆ΑΠΑΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 9.280,00 298.871,00


22 Μεταλλικός επίστυλος απορριµµατοδέκτης 
(διπλός) 22 ΤΟΕ Θ64.03ΣΧ ΟΙΚ 6403 ΤΕΜ 20,00 150,00 3.000,00


23 Μεταλλικό αποτρεπτικό εµπόδιο µε το 
βυζαντινό έµβληµα της Θεσσαλονίκης 23 ΤΟΕ Θ/64.01.01.4 ΟΙΚ 6401 ΤΕΜ 247,00 42,00 10.374,00


22.654,00


Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ


24 Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη σε αστικές 
περιοχές, χωρίς την προµήθεια του υλικού 24 ΠΡΣ Α6 ΠΡΣ 1620 Μ3 1.480,00 2,80 4.144,00


25 Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση 
τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου για 
βάθος επίχωσης γραµµών δικτύου 20-40 cm 25 ΠΡΣ Α9.2 ΠΡΣ 2111 Μ 1.500,00 1,20 1.800,00


26 Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την 
φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα 26 ΠΡΣ Γ1 ΠΡΣ 1140 ΣΤΡ 3,70 105,00 388,50


27 Ενσωµάτωση βελτιωτικών εδάφους
27 ΠΡΣ Γ2 ΠΡΣ 1620 Μ3 50,00 5,50 275,00


28 ∆ένδρα κατηγορίας ∆7 28 ΠΡΣ ∆1.7 ΠΡΣ 5210 ΤΕΜ 30,00 122,00 3.660,00


29 ∆ένδρα κατηγορίας ∆8 29 ΠΡΣ ∆1.8 ΠΡΣ 5210 ΤΕΜ 45,00 180,00 8.100,00


30 ∆ένδρα κατηγορίας ∆9 30 ΠΡΣ ∆1.9 ΠΡΣ 5210 ΤΕΜ 65,00 240,00 15.600,00


31 Θάµνοι κατηγορίας Θ1 31 ΠΡΣ ∆2.1 ΠΡΣ 5210 ΤΕΜ 2.130,00 2,10 4.473,00


32 Θάµνοι κατηγορίας Θ2 32 ΠΡΣ ∆2.2 ΠΡΣ 5210 ΤΕΜ 500,00 3,90 1.950,00


33 Θάµνοι κατηγορίας Θ3
33 ΠΡΣ ∆2.3 ΠΡΣ 5210 ΤΕΜ 350,00 6,40 2.240,00


34 Προµήθεια και µεταφορά κηπευτικού 
χώµατος 34 ΠΡΣ ∆7ΣΧ ΠΡΣ 5340 Μ3 1.480,00 12,00 17.760,00


35 Προµήθεια τύρφης 35 ΠΡΣ ∆10 ΠΡΣ 5340 Μ3 50,00 45,00 2.250,00


36 Άνοιγµα λάκκων 0,30Χ0,30Χ0,30 m σε 
χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός 36 ΠΡΣ Ε1.1 ΠΡΣ 5130 ΤΕΜ 2.980,00 0,65 1.937,00


37 Άνοιγµα λάκκων 0,50Χ0,50Χ0,50 m σε 
χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός 37 ΠΡΣ Ε1.2 ΠΡΣ 5120 ΤΕΜ 30,00 1,60 48,00


38 Ανοιγµα λάκκων διαστάσεων  1,00 Χ 1,00 Χ 
1,00 m µε χρήση εκσκαφτικού µηχανήµατος 38 ΠΡΣ Ε4.3 ΠΡΣ 5110 ΤΕΜ 110,00 4,50 495,00


39 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 
2,00 -4,00 lt 39 ΠΡΣ Ε9.4 ΠΡΣ 5210 ΤΕΜ 2.980,00 1,10 3.278,00


40 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 
12,5 -22,00 lt 40 ΠΡΣ Ε9.6 ΠΡΣ 5210 ΤΕΜ 30,00 3,20 96,00


37 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 41 
-80 lt 41 ΠΡΣ Ε9.9 ΠΡΣ 5210 ΤΕΜ 110,00 6,80 748,00


38 Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του 
πασσάλου για µήκος πασσάλου µέχρι 2,50 m 42 ΠΡΣ Ε11.1.1 ΠΡΣ 5240 ΤΕΜ 300,00 3,00 900,00


39 Εγκατάσταση προκατασκευασµένου 
χλοοτάπητα 43 ΠΡΣ Ε13.2 ΠΡΣ 5510 ΣΤΡ 2,70 6.000,00 16.200,00


40 Συντήρηση πρασίνου για 6 µήνες
44


κατ' 


αποκοπή
1,00 4.000,00 4.000,00


90.342,50


ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ
41 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Φ20


45 ΠΡΣ Η1.1.2 ΗΛΜ 8 Μ 200,00 0,35 70,00


42 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm Φ32
46 ΠΡΣ Η1.1.4 ΗΛΜ 8 Μ 1.285,00 0,55 706,75


43 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Φ40
47 ΠΡΣ Η1.2.4 ΗΛΜ 8 Μ 50,00 0,95 47,50


44 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Φ50
48 ΠΡΣ Η1.2.5 ΗΛΜ 8 Μ 190,00 1,25 237,50


45 Σωλήνες από PVC 4 atm Φ100 49 ΠΡΣ Η2.1.6 ΗΛΜ 8 Μ 36,00 4,10 147,60


46 Ειδικά πλαστικά τεµάχια δικτύου
50 ΠΡΣ Θ.Η4.1ΣΧ ΗΛΜ 12 ΤΕΜ 1,00 750,00 750,00


47 Σταυροί χαλύβδινοι γαλβανισµένοι Φ2"
51 ΠΡΣ Η4.3.6 ΗΛΜ 12 ΤΕΜ 8,00 13,00 104,00


48 Ταυ µεταλλικά, γαλβανισµένα Φ2"
52 ΠΡΣ Η4.4.6 ΗΛΜ 12 ΤΕΜ 10,00 8,50 85,00


49 Μειωτές πίεσης PN 16 atm Φ2" 53 ΠΡΣ Η5.12 ΗΛΜ 11 ΤΕΜ 2,00 100,00 200,00


50 Σταλακτηφόροι Φ20 mm από ΡΕ µε 
σταλάκτες αυτορυθµιζόµενους ανά 33 cm και 
µε µηχανισµό αποτροπής απορροής του 
νερού από το σωλήνα


54 ΠΡΣ Η8.2.6.1ΣΧ ΗΛΜ 8 Μ 1.200,00 0,90 1.080,00


ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 3.428,35 411.867,50


ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β.1


ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α.5







Α/Α    Είδος εργασιών ΑΤ       Κωδικός Κωδικός Μονάδα Ποσότητα Τιµή ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 
      άρθρου ΑΝΑΘ. µέτρησης Μονάδας ∆ΑΠΑΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 3.428,35 411.867,50


51 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι, στατικοί 
55 ΠΡΣ Η8.3.1.2 ΗΛΜ 8 ΤΕΜ 26,00 4,60 119,60


52 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι, γραναζωτοί, 
ακτίνας ενεργείας 5-9 m  σώµα ανύψωσης 
10cm, πλαστικό


56 ΠΡΣ Η8.3.2 ΗΛΜ 8 ΤΕΜ 4,00 31,00 124,00


53 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι, γραναζωτοί, 
ακτίνας ενεργείας 7-14 m 57 ΠΡΣ Η8.3.3 ΗΛΜ 8 ΤΕΜ 76,00 31,00 2.356,00


54 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτρο-              
βάνες) ΡΝ 10 atm πλαστικές Φ1" 58 ΠΡΣ Η9.1.1.1ΣΧ ΗΛΜ 8 ΤΕΜ 26,00 32,00 832,00


55 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτρο-              
βάνες) ΡΝ 10 atm πλαστικές Φ2" 59 ΠΡΣ Η9.1.1.3ΣΧ ΗΛΜ 8 ΤΕΜ 2,00 85,00 170,00


56 Προγραµµατιστές µπαταρίας τύπου φρεατίου 
για µία (1) ελεγχόµενη ηλεκτροβάνα 60 ΠΡΣ Η9.2.3.1ΣΧ ΗΛΜ 52 ΤΕΜ 2,00 275,00 550,00


57 Προγραµµατιστές µπαταρίας τύπου φρεατίου 
για δύο (2) ελεγχόµενες ηλεκτροβάνες 61 ΠΡΣ Η9.2.3.2ΣΧ ΗΛΜ 52 ΤΕΜ 4,00 280,00 1.120,00


58 Προγραµµατιστές µπαταρίας τύπου φρεατίου 
για τέσσερις (4) ελεγχόµενες ηλεκτροβάνες 62 ΠΡΣ Η9.2.3.3ΣΧ ΗΛΜ 52 ΤΕΜ 5,00 325,00 1.625,00


59 Αισθητήρας βροχής
63 ΠΡΣ Η9.2.11ΣΧ ΗΛΜ 62 ΤΕΜ 2,00 80,00 160,00


60 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών                    
διαστ. 30Χ40 cm, 4 Η/Β 64 ΠΡΣ Η9.2.13.3 ΗΛΜ 8 ΤΕΜ 3,00 28,00 84,00


61 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών                     
διαστ. 50Χ60 cm, 6 Η/Β 65 ΠΡΣ Η9.2.13.4 ΗΛΜ 8 ΤΕΜ 8,00 48,00 384,00


10.952,95


Γ.


62 Εκσκαφή τάφρων σε οιοδήποτε βάθος για 
τοποθέτηση καλωδίων, βάσεων, ιστών κ.τ.λ. 
σε έδαφος πάσης φύσεως


66 Ο∆Ο Ν.1212 Ο∆Ο 1212 M3 255,00 6,94 1.769,70


63 Επιχώσεις ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφών 
µε ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης 67 Υ∆Ρ 5.04 Υ∆Ρ 6067 M3 153,00 2,20 336,60


64 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε 
µηχανικά µέσα 4 ΤΟΕ Ν.20.30 ΟΙΚ 2171 Μ3 153,00 1,40 214,20


65 Καθαρή µεταφορά προϊόντων εκσκαφών και 
κατεδαφίσεων µε αυτοκίνητο 5 ΤΟΕ Ν.20.42 ΟΙΚ 2180 m3km 3.060,00 0,50 1.530,00


66 Εγκιβωτισµός σωληνώσεων µε άµµο από 
χείµαρο ή ορυχείο 68 Υ∆Ρ 5.08 Υ∆Ρ 6069.1 M3 133,00 5,40 718,20


67 Σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 
µικροκατασκευών (φρεατίων, ορθογωνικών 
τάφρων κλπ)


69 Ο∆Ο Β-29.3.4 Ο∆Ο 2532 M3 12,00 139,10 1.669,20


68 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών 


70 ΝΑΟΙΚ 38.02  ΟΙΚ 3811 Μ2 72,00 17,30 1.245,60


69 Σιδηρούς οπλισµός ST III (S400) ή ST IV 
(S500s) εκτός υπογείων 71 ΝΑΟ∆Ο Β-30.2  Ο∆Ο 2612 KG 960,00 1,27 1.219,20


70 Σωλήνες PVC 6 atm ονοµαστικής διαµέτρου 
D110 mm 72 ΝΑΟ∆Ο Β-56.3  Υ∆Ρ 6620.1 M 1.020,00 7,48 7.629,60


71 Άοπλο σκυρόδεµα C12/15 73 ΝΑΟ∆Ο Β-29.2.1 Ο∆Ο 2531 M3 2,50 86,50 216,25


72 Φρεάτια διέλευσης καλωδίων διαστ. 0,4χ0,4 
µ. µε κάλυµµα 74 σχ ΑΤΗΕ 9307.2 ΗΛΜ 10 ΤΕΜ 84,00 139,50 11.718,00


73 Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης 
καλωδίων 6 atm Φ110 75 Β-58.4 Ο∆Ο 2531 Μ 120,00 9,60 1.152,00


74 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος διέλευσης 
καλωδίων 76 ΝΑΟ∆Ο  Β-59 ΗΛΜ 5 M 15,00 25,30 379,50


75 Καλώδιο ΝΥΜ  3Χ1,5 τ.χ. 77  ΑΤΗΕ 9336.1.1 ΗΛΜ 46 Μ 450,00 4,39 1.975,50


76 Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ6 τ.χ.
78 ΑΤΗΕ 9337.3.3 ΗΛΜ  102 M 1.670,00 10,61 17.718,70


77 Αγωγός γυµνός χάλκινος 16 mm2 79 ΑΤΗΕ 9340.2 ΗΛΜ 45 M 110,00 5,65 621,50


78 Αγωγός γυµνός χάλκινος 25 mm2 80 ΑΤΗΕ 9340.3 ΗΛΜ 45 M 1.185,00 6,70 7.939,50


79 Ηλεκτρόδιο γειώσεως 81 σχ. ΑΤΗΕ 9342 ΗΛΜ 45 TEM 21,00 28,49 598,29


80 Iστός κυκλικής διατοµής ύψους 5µ µε 
ανοξείδωτο αγκύριο και κάλυµµα φλάντζας 82 σχ. ΑΤΗΕ 9322 ΗΛΜ 101 TEM 60,00 620,85 37.251,00


81 Ιστός τηλεσκοπικός δύο διατοµών                          
ύψους  9µ   83 σχ. ΑΤΗΕ 9325 ΗΛΜ 101 TEM 3,00 1.194,50 3.583,50


ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 99.486,04 422.820,45


ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ


ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β.2







Α/Α    Είδος εργασιών ΑΤ       Κωδικός Κωδικός Μονάδα Ποσότητα Τιµή ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 
      άρθρου ΑΝΑΘ. µέτρησης Μονάδας ∆ΑΠΑΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 99.486,04 422.820,45


82 Φωτιστικό σώµα κορυφής, διακοσµητικού 
τύπου, για τοποθέτηση σε ιστό χαµηλού 
ύψους, µε λυχνία µεταλλικών αλογονιδίων 
µετάλλου, MH ισχύος 250 W


84 σχ. ΑΤΗΕ 9367.3 ΗΛΜ103 TEM 60,00 754,00 45.240,00


83 Αντικατάσταση φωτιστικού σώµατος 
δαπέδου χωνευτού εξωτερικού χώρου, 
ενδεικτικού τύπου SIMES Megazip µε ένα 
λαµπτήρα τύπου HIT-DE 70W Rx7s µε 
ασύµµετρη δέσµη φωτισµού και 
σταγανότητα IP67


85 σχ. ΑΤΗΕ 9371.8 ΗΛΜ103 TEM 7,00 690,00 4.830,00


84 Φωτιστικό σώµα τύπου spot εξωτερικής 
τοποθέτησης µε συµµετρική φωτεινή δέσµη, 
λαµπτήρα µεταλλικών αλογονιδίων HIT-CRI 
250 W, ενδεικτικού τύπου SIMES Megafocus 


86 σχ. ΑΤΗΕ 9367.3α ΗΛΜ103 TEM 12,00 1.029,00 12.348,00


85 Τοποθέτηση ακροκιβωτίου µε αυτόµατες  
ασφάλειες  6 Α. 87 σχ. ΑΤΗΕ 9335.2 ΗΛΜ 104 TEM 63,00 69,00 4.347,00


86 Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ25 τ.χ. 88 σχ. ΑΤΗΕ 9337.4 ΗΛΜ 45 Μ 50,00 25,60 1.280,00


87 Σύνδεση µε πίνακα 89 σχ. ΑΤΗΕ 9355 ΗΛΜ 52 TEM 3,00 50,00 150,00


88 ∆ιπλό πίλλαρ - Κιβώτιο ∆ΕΗ (πίλλαρ) και 
ηλεκτρική διανοµή 90 Ζ-4.1 ΗΛΜ 52 TEM 1,00 1.600,00 1.600,00


169.281,04


89 Εγκατάσταση αλεξικέραυνου εκποµπής 
πρώιµου οχτεού, µη ραδιενεργού


91 σχ. ΑΤΗΕ 9367 ΗΛΜ 45 
κατ' 


αποκοπη
1,00 10.500,00 10.500,00


10.500,00


90 Σωλήνες PVC 6 atm Φ110 72 Ο∆Ο Β-56.3 Υ∆Ρ 6620.1 ΜΜ 130,00 7,48 972,40


91 Σωλήνες PVC 6 atm Φ160 92 Ο∆Ο Β-56.7 Υ∆Ρ 6620.3 ΜΜ 60,00 13,20 792,00


92 Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, κοινά
93 Υ∆Ρ 11.01.01 Υ∆Ρ 6752 KG 600,00 1,75 1.050,00


93 Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου 
υδροσυλλογής µε το δίκτυο οµβρίων 94 Υ∆Ρ 16.01 Υ∆Ρ 6744 ΤΕΜ 2,00 124,00 248,00


94 Επισκευή υπαρχόντων φρεατίων
95 Υ∆Ρ 16.06.01.01ΣΧ


Υ∆Ρ 6327 (50%)   
Υ∆Ρ 6301 (50%)


ΤΕΜ 7,00 106,00 742,00


95 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή 
διαµέτρου Φ 2 1/2 " 96 ΑΤΗΕ 8036.7 ΗΛΜ 5 ΜΜ 25,00 41,75 1.043,75


96 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως 
βάθος εως 0.50 m  διαστάσεων 60Χ70cm 97 ΑΤΗΕ Θ8066.1.7ΣΧ ΗΛΜ 10 ΤΕΜ 3,00 148,00 444,00


97 ∆ίδυµο στόµιο σύνδεσης Π.Υ.
98 ΑΤΗΕ A/8200.1ΣΧ ΗΛΜ 34 ΤΕΜ 1,00 238,00 238,00


5.530,15


608.131,64


109.463,70


717.595,34


107.639,30


825.234,64


4.033,66


829.268,30


190.731,71


1.020.000,00


Οι συντάξαντες 


ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΙΝΑ ΠΡΑΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ


Αρχιτέκτων Μηχανικός Γεωπόνος Μηχ/γος Μηχανικός


ΚΑΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘ. ΛΕΡΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΤΖΙΩΝΗ


Πολιτικός Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός Ηλ/γος Μηχανικός


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
    Θεσσαλονίκη ……………./2012


      H Προϊστάµενη του Τµήµατος Ο Προϊστάµενος
Αρχιτεκτονικών Μελετών της ∆/νσης Μελετών Αρχ/κών Έργων
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Α/Α    Είδος εργασιών ΑΤ       Κωδικός Κωδικός Μονάδα Ποσότητα Τιµή ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 
      άρθρου ΑΝΑΘ. µέτρησης Μονάδας ∆ΑΠΑΝΗ ∆ΑΠΑΝΗ
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ


ΠΟΣΟΤΗΤΑ  


(τεµάχια)


ΥΨΟΣ 


(µέτρα)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ


∆ΕΝ∆ΡΑ


Υγράµβαρη  


(Λικιδάµβαρη)


Liquidambar 


styraciflua
29 2,50-3,00 ∆9


Σοφόρα κλαίουσα
Sophora japonica 


pendula
4 2,00-2,50 ∆9


Κουµαριά Arbutus unedo 9 2,00-2,50 ∆7


∆αφνοκέρασος
Prunus 


Laurocerasus
6 2,00-2,50 ∆9


Καλλωπιστική 


∆αµασκηνιά 


Prunus Cerasifera 


pissardii
21 2,00-2,50 ∆8


Παυλώνια 
Paulownia 


tomentosa
8 2,50-3,00 ∆9


Λαγκεστρέµια 
Lagerstroemia 


indica
6 1,80-2,00 ∆7


Ακακία κρεµοκλαδής Acacia pendula 18 2,00-2,50 ∆9


Νερατζιά Citrus aurantium 12 1,80-2,00 ∆7


Κουκουναριά Pinus Pinea 24 2,00-2,50 ∆8


Ιβίσκος συριακός Hibiscus syriacus 3 1,80-2,00 ∆7


140,00


ΘΑΜΝΟΙ
Μήκος 


κλάδων (µ.)


Μυρτιά Myrthus communis 340 0,40-0,50 Θ1


Αµπέλια Abelia Floribunda 350 0,30-0,40 Θ3


Βερβερίδα κόκκινη 


αειθαλής
Berberis candidula 850 0,40-0,50 Θ1


∆ενδρολίβανο έρπον


Rosmarinus 


officinalis 


prostatus


140 0,20-0,30 Θ2


Κυδωνίαστρο 


οριζοντιόκλαδο


Cotoneaster 


horizontalis 


damemerii


80 0,40-0,50 Θ2


Λεβάντα


Lavandula 


augustifolia 


officinalis


450 0,30-0,40 Θ1


Γιουνίπερος 


οριζοντιόκλαδος


Juniperus 


horizontalis
390 0,40-0,50 Θ1


Λεβαντίνη Santolina 100 0,30-0,40 Θ1


Βερβερίδα νάνα 


αειθαλής


Berberis candidula 


nana
280 0,20-0,30 Θ2


2.980,00


Προκατασκευασµένος 


χλοοτάπητας
2.700


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


ΣΥΝΟΛΟ ΘΑΜΝΩΝ


ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ   m2


ΣΥΝΟΛΟ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ







2.700,00ΣΥΝΟΛΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ







ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ 


ΚΟΡΜΟΥ  


(εκατοστά)


20-25


20-25


16-18


20-25


18-20


20-25


18-20


18-20


12-14


16-18


18-20


Αριθµός κλάδων


3 - 5 κλ


3 - 5 κλ


3 - 5 κλ


3 - 5 κλ


3 - 5 κλ


3 - 5 κλ


3 - 5 κλ


3 - 5 κλ


3 - 5 κλ









