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ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

399.999,99 € 

 

 

Τεχνική έκθεση 

 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά το έργο το οποίο περιλαμβάνει την προμήθεια 

εξοπλισμού και όλες τις απαραίτητες εργασίες αναβάθμισης της παιδικής χαράς που 

βρίσκεται στην περιοχή Ντολτσό εντός της πόλης της Καστοριάς. Η τεχνική έκθεση 

στηρίζεται σε ενδελεχή τοπικό έλεγχο που προηγήθηκε και στο αντίστοιχο φύλλο 

ελέγχου που συντάχθηκε. 

 

Ο χώρος παιχνιδιού έχει επιφάνεια περίπου 1.137,00 m2. και βρίσκεται στο 

νοτιοανατολικό  τμήμα της πόλης, επί της παραλιακής οδού.  

Η ακριβής θέση του οικοπέδου, παρουσιάζεται στην παρακάτω αεροφωτογραφία. 

 

Αεροφωτογραφία 

Πόλη Καστοριάς 
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Υφιστάμενη κατάσταση παιδικής χαράς 

Η υφιστάμενη παιδική χαρά είναι εγκατεστημένη σε δημοτικό χώρο, χαρακτηρισμένο 

ως κοινόχρηστο, και δεν πληροί τις αναφερόμενες προδιαγραφές ασφαλείας 

προκειμένου να είναι σε θέση να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 

ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177 και την Υπουργική 

Απόφαση 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν σήμερα. Η παιδική χαρά, δεν λειτουργεί, παρότι χρησιμοποιείται ενίοτε με 

ευθύνη των γονέων – χρηστών, ενώ αποξηλώθηκαν όσα όργανα κρίθηκαν 

ακατάλληλα. 

Επισημαίνεται ότι το οικόπεδο που φιλοξενεί την παιδική χαρά δεν βρίσκεται δίπλα 

σε περιοχές που να εγκυμονούν κινδύνους όπως κατολισθήσεις, κατακρημνίσεις, 

καταρρεύσεις εστίες μόλυνσης κτλ. και σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται από το 

ΦΕΚ 25337/ 25-07-2014 όπως τροποποιήθηκε και με την εγκύκλιο 44, ο χώρος 

κρίνεται κατάλληλος για την εγκατάσταση παιδικής χαράς.  

Ο περιβάλλων χώρος του οικοπέδου παρουσιάζει διακριτά όρια. Πρόκειται για ένα 

οικόπεδο που χωρίζεται σε δύο τμήματα που ενώνονται με διάδρομο όδευσης από 

ακανόνιστη πλάκα.  

Αστικός εξοπλισμός: Περιμετρικά του χώρου υπάρχει μεταλλική περίφραξη στην 

οποία παρατηρούνται φθορές και αιχμηρές και οξειδωμένες ακμές. Εντός του χώρου 

παιχνιδιού παρατηρούνται καθιστικά παγκάκια που παρουσιάζουν ελαφριές φθορές. 

Δεν υπάρχει κάποιου άλλου είδους αστικός εξοπλισμός στον χώρο.  

Εξοπλισμός παιχνιδιού: Ο εξοπλισμός παιχνιδιού αποτελείται από παλαιές 

μεταλλικές διατάξεις εγκατεστημένες διάσπαρτα και άτακτα, κυρίως στο Βόρειο και 

Ανατολικό τμήμα του οικοπέδου. Τα όργανα παρουσιάζουν φθορές από την χρόνια 

χρήση, τα καιρικά φαινόμενα και τυχόν βανδαλισμούς.  Ανάλογα με την κατάσταση 

του κάθε οργάνου, όσα δύναται θα συντηρηθούν και όποια κρίνονται ακατάλληλα ή 

κατεστραμμένα θα απομακρυνθούν. Επίσης, οι προδιαγραφές των περισσότερων 

οργάνων, καθώς και ο τρόπος εγκατάστασής τους (χώροι ασφαλείας) δεν είναι 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις και η χρήση τους κρίνεται 

επικίνδυνη για τραυματισμούς. 

Στους χώρους πτώσης των εξοπλισμών δεν παρατηρείται κάποιου είδους δάπεδο 

ασφαλείας που να αποτρέπει τους τραυματισμούς από πιθανές πτώσεις.  

Η υφιστάμενη κατάσταση αποτυπώνεται επί του επισυναπτόμενου σχεδίου με αρ. 

ΥΚ 1. 

Παρακάτω επισυνάπτονται ενδεικτικές φωτογραφίες που απεικονίζουν την 

υφιστάμενη κατάσταση της παιδικής χαράς. 
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Εικόνα.1 Εσωτερική όψη οικοπέδου  

.  

Εικόνα.2 Εσωτερική όψη οικοπέδου 
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Εικόνα.3 Εσωτερική όψη οικοπέδου 

 

Εικόνα.4 Εσωτερική όψη οικοπέδου 
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Εικόνα.5 Εσωτερική όψη οικοπέδου 

 

Εικόνα.6 Εσωτερική όψη οικοπέδου 
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Αποτελέσματα επιθεώρησης χώρου - Προτεινόμενες ενέργειες 

Προκειμένου να καθοριστούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες συντάχθηκε φύλλο 

ελέγχου, μετά από επί τόπου επισκόπηση και έλεγχο όλων των παραμέτρων και 

συνθηκών που επηρεάζουν την δημιουργία και την λειτουργία μιας  νόμιμης  και 

ασφαλούς παιδικής χαράς. 

Συγκεκριμένα ελέγχτηκαν: 

 Η καταλληλότητα του οικοπέδου. 

 Τα δάπεδα. 

 Η περίφραξη. 

 Η είσοδος. 

 Ο αστικός εξοπλισμός. 

 Κάθε σημείο που θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο για τα παιδιά. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου  και σύμφωνα με τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν, εκπονήθηκε σχέδιο προτεινόμενης διαμόρφωσης (σχέδιο ΠΔ 1)  

Στα πλαίσια της μελέτης αυτής προδιαγράφονται όλες οι εργασίες συντήρησης του 

υφιστάμενου εξοπλισμού που κρίνεται δυνατό να διατηρηθεί, οι εργασίες 

απομάκρυνσης ακατάλληλου εξοπλισμού του χώρου και οι προμήθειες και οι 

εργασίες εγκατάστασης νέου εξοπλισμού. Στόχος της μελέτης είναι η άρση κινδύνων, 

η αποκατάσταση της λειτουργικότητας στον χώρο και εν τέλει η πιστοποίηση της 

παιδικής χαράς. Ο νέος αστικός εξοπλισμός που θα τοποθετηθεί θα είναι απλής 

μορφής συμβατός με το περιβάλλον της παιδικής χαράς και τον παραδοσιακό αστικό 

ιστό του Ντολτσού. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο υφιστάμενος εγκατεστημένος εξοπλισμός 

και οι ενέργειες που προβλέπονται ανά εξοπλισμό. Επίσης παρουσιάζονται όλες οι 

απαραίτητες προμήθειες για την δημιουργία ενός λειτουργικού χώρου παιχνιδιού. Ο 

πίνακας που επισυνάπτεται αποτελεί το φύλλο ελέγχου, το οποίο ελήφθη υπόψη για 

την δημιουργία του προϋπολογισμού. Το φύλλο ελέγχου συντάχθηκε έπειτα από επί 

τόπου επιθεώρηση της παιδικής χαράς. 

Αποτελέσματα επιθεώρησης χώρου 

Α/Α Είδος Προτεινόμενες ενέργειες 

1 Κούνια δύο θέσεων x2 Απομάκρυνση λόγω καταστροφής 

2 Κούνια τεσσάρων θέσεων Απομάκρυνση λόγω καταστροφής 

3 Ταλαντευόμενος εξοπλισμός Απομάκρυνση λόγω καταστροφής 

4 Τραμπάλα x 2 Απομάκρυνση λόγω καταστροφής 

5 Καθιστικά παγκάκια Απομάκρυνση λόγω καταστροφής 

6 Περίφραξη Συντήρηση 

7 Βρύση Απομάκρυνση λόγω καταστροφής 

 

Απαραίτητα υπό προμήθεια είδη 

Α/Α Είδος Μονάδα Μέτρησης 

1 
Κούνια μεταλλική τεσσάρων θέσεων 

-  Παίδων - ΑΜΕΑ 
1,00 τεμ. 

2 
Κούνια μεταλλική τεσσάρων θέσεων 

- Παίδων 
1,00 τεμ. 

3 Σύνθετο παίδων 1,00 τεμ. 

4 
Κούνια μεταλλική δυο θέσεων -  

Νηπίων 
2,00 τεμ. 

5 Κούνια τύπου Φωλιά 1,00 τεμ. 
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6 Τραμπάλα μεταλλική 1,00 τεμ. 

7 Σύνθετο όργανο νηπίων 1,00 τεμ. 

8 Τσουλήθρα μεταλλική παίδων 1,00 τεμ. 

9 
Ταλαντευόμενος εξοπλισμός 

ελατήριου παίδων 
1,00 τεμ. 

10 
Ταλαντευόμενος εξοπλισμός 

ελατήριου νηπίων 
2,00 τεμ. 

11 Μύλος 1,00 τεμ. 

12 Αναρρίχηση Κύβος 1,00 τεμ. 

13 σπιτάκι 1,00 τεμ. 

14 
Ελαστικά πλακίδια δαπέδου 

ασφαλείας, ύψος πτώσης Η=1,40 μ 
452,00 τ.μ. 

15 
Ελαστικά πλακίδια δαπέδου 

ασφαλείας, ύψος πτώσης Η=2,20 μ 
110,00 τ.μ. 

16 Φυσικοί κυβόλιθοι 150,00 τ.μ. 

17 Επιστύλιο φωτιστικό σώμα 12,00 τεμ. 

18 Πληροφοριακή πινακίδα εισόδου 1,00 τεμ. 

19 Πόρτα περίφραξης παιδικής χαράς 2,00 τεμ. 

20 Ποδηλατοστάτες 1,00 τεμ. 

21 Παγκάκι ξύλινο  20,00 τεμ. 

22 Κάδος απορριμμάτων 6,00 τεμ. 

23 Περίφραξη μεταλλική ύψους 1,10 μ. 5,00 μ. 

24 Περίφραξη μεταλλική ύψους 0,60 μ. 18,00 μ. 

 

Περιγραφή προμηθειών  

Η έκταση της παιδικής χαράς όπως αυτή θα διαμορφωθεί μετά τις εργασίες θα είναι 

1.137,00 τ.μ. 

Στην επιφάνεια του χώρου παιχνιδιού προβλέπεται η εγκατάσταση ελαστικού 

δαπέδου ασφαλείας σε πάχος που να καλύπτει την πρόσκρουση ανάλογα με το 

ύψος πτώσης του κάθε εξοπλισμού. Το υλικό αυτό θα εγκατασταθεί σε όλους τους 

χώρους παιχνιδιού, εκτός των διαδρόμων όδευσης, δημιουργώντας χώρους 

ασφαλείας ικανούς για προστασία από πτώσεις.  

Η τελική διαμορφούμενη υψομετρική στάθμη θα είναι ίδια με την αρχική. Σε 

περιπτώσεις που περιμετρικά του χώρου δημιουργείται υψομετρική διαφορά (θετική 

ή αρνητική) όπως στην είσοδο, θα κατασκευάζεται ράμπα από ελαφρώς οπλισμένο 

σκυρόδεμα. 

Ο διάδρομος όδευσης καθώς και επιφάνεια που διακρίνεται στο παράρτημα 

"Διάγραμμα χωροθέτησης εξοπλισμού" θα επιστρωθεί με κυβόλιθο από φυσικά 

πετρώματα μολλοσσών ή δεματιου τύπου «καμμένο-βαρελάτο» (τεχνητά 

πεπαλαιωμένο με στρογγυλεμένες ακμές)  διαστάσεων 10 Χ10 Χ5 εκ..  

Η οριοθέτηση και η περίφραξη της παιδικής χαράς θα παραμείνει ως έχει αφού 

επισκευαστεί. Η περίφραξη που θα συντηρηθεί είναι μεταλλικού τύπου, ύψους 1,10 

μ. και 0,60 μ. χαρακτηριστικών σύμφωνων με τις προδιαγραφές. Θα γίνει προμήθεια 

περίφραξης η οποία θα αντικαταστήσει τα κατεστραμμένα σημεία της υφιστάμενης. Η 

πάκτωση θα γίνει κατάλληλα πάνω στο τοιχίο που υπάρχει.  



[8] 
 

Παρακάτω, αναλύονται οι επιμέρους εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης που 

πρόκειται να εκπονηθούν, αλλά και τα υλικά που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση 

αυτών των εργασιών.  

Πιθανές δαπάνες από εργασίες αποκατάστασης φθορών που θα προκληθούν κατά 

την διάρκεια των έργων βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Εργασίες εγκατάστασης 

Οι εργασίες που ακολουθούν είναι οι ελάχιστες απαιτούμενες ώστε ο χώρος της 

παιδικής χαράς να κρίνεται πιστοποιήσιμος. 

1. Αποξήλωση - απομάκρυνση ακατάλληλου εξοπλισμού 

Οι εργασίες που ήδη εκτελέσθηκαν, αφορούσαν αρχικά την αποκοπή με θερμικές ή 

άλλες μεθόδους και απομάκρυνση του υφιστάμενου εξοπλισμού από τον χώρο της 

παιδικής χαράς, ο οποίος σύμφωνα με τον έλεγχο που διενεργήθηκε κρίθηκε 

ακατάλληλος για χρήση. Επίσης έλαβε χώρα η φόρτωση και η μεταφορά αυτού  σε 

προβλεπόμενο από το Δήμο χώρο, πάντα με την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής 

Υπηρεσίας. Η απομάκρυνση των οργάνων δεν συνοδεύτηκε με καθαίρεση και 

απομάκρυνση κάθε είδους βάσεων στις οποίες βρίσκονται εγκατεστημένα τα όργανα 

και ο ακατάλληλος εξοπλισμός, πράγμα που προβλέπεται να γίνει με την παρούσα 

μελέτη. 

Βάσει του ελέγχου που διενεργήθηκε ο ακατάλληλος εξοπλισμός που 

απομακρύνθηκε ή θα απομακρυνθεί είναι: 

 Κούνια δύο θέσεων 

 Κούνια δύο θέσεων 

 Κούνια τεσσάρων θέσεων 

 Τραμπάλα  

 Τραμπάλα 

 Ταλαντευόμενος εξοπλισμός 

 Παγκάκια 

Εντός του χώρου παιχνιδιού υπάρχουν εκτεθειμένα μεταλλικά στοιχεία από θεμέλια 

παλαιού εξοπλισμού, τα οποία μαζί με την σκυροδέτησή  τους θα απομακρυνθούν 

από τον χώρο. 

Μετά την απομάκρυνση του εξοπλισμού οι τρύπες στο έδαφος από τις βάσεις θα 

καλυφθούν με συμπιεσμένο αμμοχάλικο ή/και αδρανή έτσι ώστε να μην εγκυμονούν 

κινδύνους για τους χρήστες. 

2. Επιφάνειες εδάφους και δάπεδα  

Στο έδαφος του χώρου παιχνιδιού δεν παρατηρείται κάποιο υλικό ασφαλείας που να 
αποτρέπει τους τραυματισμούς από πιθανές πτώσεις, όπως προαναφέρθηκε.  

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης προβλέπεται ο επιμελής και ενδελεχής 
καθαρισμός του χώρου από κάθε είδους ανεπιθύμητη φύτευση, από μπάζα που 
έχουν απομείνει από παλαιότερες κατασκευές που βρίσκονταν εγκατεστημένες στον 
χώρο, καθώς και η επιπεδοποίηση του συνόλου του χώρου παιχνιδιού. 
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3. Δημιουργία υποδομών τροφοδοσίας φωτιστικών σωμάτων 

Σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του 

χώρου της παιδικής χαράς, προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών 

σωμάτων, στα σημεία που προτείνεται από το ''Διάγραμμα Χωροθέτησης 

Εξοπλισμού''. Η λειτουργία των φωτιστικών σωμάτων θα επιτυγχάνεται με την 

κατασκευή του δικτύου ηλεκτροδότησης αυτών. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των εκσκαφών που θα απαιτηθούν, η 

φορτοεκφόρτωσή τους σε όχημα και η μεταφορά τους σε χώρο απόθεσης που θα 

υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία. 

4. Συντήρηση χώρου και εξοπλισμού 

Σύνολο περίφραξης 

 Ξύσιμο και βάψιμο μεταλλικών στοιχείων σε όλο το μήκος, με βαφή 

κατάλληλη ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών 

συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.  

 Πλήρης αποκατάσταση των μερών που τυχόν έχουν αφαιρεθεί ή 

βανδαλιστεί (π.χ. βίδες - παξιμάδια). 

 Σύσφιξη - στήριξη μερών της περίφραξης με αντηρίδες, και οποιαδήποτε 

άλλη απαραίτητη εργασία συντήρησης. 

Πιστοποίηση Παιδικής Χαράς 

Ο χώρος της παιδικής χαράς θα πρέπει να παραδοθεί με πιστοποιητικό 

καταλληλότητας και συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176, ΕΝ 1177 και ΕΝ 71-3 

ως προς τα όργανα, τις κατασκευές και τα υλικά του, τα δάπεδα ασφαλείας και την 

εγκατάσταση του εξοπλισμού, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για τον 

σκοπό αυτό. 

Σκοπός της παρούσας παρέμβασης είναι η αναβάθμιση των παιδικών χαρών, ώστε 

οι χώροι μετά την διαμόρφωσή τους, να συμβάλλουν στην αστική αναζωογόνηση της 

περιοχής και να αποτελέσουν πόλους έλξης για ξεκούραση, ψυχαγωγία και αναψυχή 

για τα παιδιά και τους συνοδούς τους. Βασικός στόχος είναι η δημιουργία ασφαλούς 

και λειτουργικού χώρου, βασισμένου στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις 

Ελληνικές νομοθεσίες. 

Προμήθεια – Τοποθέτηση νέων οργάνων και εξοπλισμού 

Ο εξοπλισμός και τα νέα όργανα που θα τοποθετηθούν περιγράφονται στο τεύχος 

της αναλυτικής τεχνικής περιγραφής  είναι τα ακόλουθα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Α/Α Είδος Ποσότητες Μονάδα Μέτρησης 

1 Σύνθετο σπιτάκι 1 Τεμ. 

2 Ελατήριο Ιππόκαμπος 1 Τεμ. 

3 Ελατήριο Καμηλοπάρδαλη 1 Τεμ. 

4 Σύνθετο Νηπίων 1 Τεμ. 

5 Αυτοκινούμενος Μύλος 1 Τεμ. 

6 Αναρρίχηση Κύβος 1 Τεμ. 

7 Κούνια Φωλιά 1 Τεμ. 

8 Τετραθέσια κούνια Παίδων 1 Τεμ. 

9 Σύνθετο παίδων 1 Τεμ. 
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10 Τραμπάλα 1 Τεμ. 

11 Μεταλλική Τσουλήθρα 1 Τεμ. 

12 Τετραθέσια κούνια Παίδων -ΑΜΕΑ 1 Τεμ. 

13 Διθέσια Κούνια νηπίων 2 Τεμ. 

14 Ελατήριο αυτοκινητάκι 1 Τεμ. 

15 Παγκάκι 20 Τεμ. 

16 Ποδηλατοστάτης 1 Τεμ. 

17 Κάδος απορριμμάτων 6 Τεμ. 

18 Φωτιστικό 9 Τεμ. 
 

Συνοπτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι: 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

 Χωματουργικά, καθαιρέσεις 

 Σκυροδέματα 

 Τοιχοποιίες, επιχρίσματα 

 Επενδύσεις, επιστρώσεις 

 Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές 

 Λοιπά, τελειώματα 
 
Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 Ύδρευση, αποχέτευση 

 Ηλεκτρολογικά 
 
ΠΡΑΣΙΝΟ 

 Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου 

 Φυτικό υλικό 

 Εγκατάσταση πρασίνου 

 Διάφορες εργασίες 

 Αρδευτικά δίκτυα 
 
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 399.999,99 €, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με ΚΑΕ 64.7322.01 και η χρηματοδότηση 
προέρχεται από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
30292/19-04-2019 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25). 
 
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες 
συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
Η επίβλεψη του έργου θα γίνει από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καστοριάς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 

 

Μανιάκοι 02-03-2021 

Η συντάκτρια 

 

 

Πετκανά Γεωργία 

Πολιτικός Μηχανικός, με Α’ β. 



 1 

 
 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Κτηριακών & Ειδικών Έργων 

Α.Μ. 02/2020 

 
 

ΕΡΓΟ: 
 
 

ΧΡ/ΣΗ:  
ΠΡ/ΜΟΣ: 

 
 
 «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΧΑΡΑΣ ΝΤΟΛΤΣΟ» 

 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
399.999,99 € 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή, έχει σαν σκοπό να περιγράψει τις οικοδομικές εργασίες 
που θα λάβουν χώρα σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Καστοριάς. 

Οι εργασίες θα λάβουν χώρα στην παιδική χαρά Ντολτσού Καστοριάς. 
 Σκοπός του έργου είναι η πλήρης ανάπλαση της ιστορικής παιδικής χαράς και ο 
εκσυγχρονισμός  των λειτουργικών και αισθητικών χαρακτηριστικών της.  

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 399.999,99 € (τριακοσίων 
ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, θα καλυφθεί από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Το 
έργο θα εκτελεστεί υπό την επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Καστοριάς και 
σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων έργων κ.λ.π. 

 
 
Προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες: 
 
1. Προεργασίες - Καθαιρέσεις – Χωματουργικά - Πράσινο 
Με την εγκατάσταση του αναδόχου θα πρέπει κατ’ αρχήν να προσδιορισθούν οι θέσεις 

των δικτύων υποδομής της περιοχής καθώς και τα τελικά υψόμετρα των επιπέδων των 
χώρων, να ληφθεί μέριμνα για την ορθή σύνδεση των υπό κατασκευή εγκαταστάσεων με τα 
υφιστάμενα δίκτυα, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία τους. 

Προβλέπονται εργασίες καθαίρεσης υφιστάμενων οργάνων και πλακοστρώσεων, 
εκτεταμένες εκσκαφές σε όλη την έκταση της παιδικής χαράς καθώς και απομάκρυνση των 
άχρηστων υλικών με τη μεταφορά τους σε ειδικό αδειοδοτημένο χώρο απόθεσης. 

Κατόπιν διανοίγονται οι τάφροι και εγκαθίσταται τα υπόγεια δίκτυα (Η/Μ και 
αποστράγγισης), γίνονται οι απαραίτητες εκσκαφές θεμελιώσεων και απομακρύνονται τα 
περιττά προϊόντα εκσκαφής (μπάζα). 

Εξυγιαίνεται ο χώρος με θραυστό υλικό λατομείου το οποίο και συμπυκνώνεται.  
Η επιφάνεια της υπόβασης  τοποθέτησης κυβόλιθων καλύπτεται από ειδικό γεώπλεγμα 

και ακολούθως από γεωύφασμα. 
 
Επισημάνσεις: 
Α. ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον καθορισμό των τελικών υψομέτρων των 

επιπέδων των πλατειών ούτως ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη παροχέτευση των ομβρίων 
υδάτων. 

Β. Σημειώνεται ότι τα νέα δάπεδα κυβολίθων θα τοποθετηθούν σε βάση σκυροδέματος, 
ή με άμμο πάνω σε συμπυκνωμένο θραυστό υλικό, συνεπώς πρέπει να ληφθεί μέριμνα, ούτως 
ώστε μετά τις προεργασίες να παραμείνουν υγιή - συνεκτικά επίπεδα – υποστρώματα για την  
συμπύκνωση των υποβάσεων των κυβολίθων. Τυχών ανακάλυψη σαθρών τμημάτων κατά τις 
προεργασίες θα αντιμετωπιστούν άμεσα σε αυτήν την κατασκευαστική φάση. 
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Γ. Σε αυτή τη φάση της κατασκευής θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την τοποθέτηση 
των γεωπλεγμάτων και επ’ αυτών των γεωυφασμάτων.  

Δ. Σε αυτή τη φάση προβλέπονται  οι τοποθετήσεις των δικτύων των η/μ 
εγκαταστάσεων, επίσης η δημιουργία στραγγιστηριών. 
 Ε. Λόγω της γειτνίασης με την λίμνη και για την ασφαλή παροχέτευση των όμβριων θα 
δημιουργηθούν στραγγιστήρια  με θραυστό υλικό λατομείου σε επιλεγμένα σημεία στους 
χώρους των οργάνων και   σε συνεργασία με την επιβλέπουσα υπηρεσία. 

ΣΤ. Σε αυτή τη φάση εργασιών πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την οριοθέτηση και 
κατασκευή των παρτέριων πρασίνου. 

Ζ. Στις εργασίες πρασίνου περιλαμβάνονται επίσης κοπές δέντρων. Επειδή οι εργασίες 

αυτές εγκυμονούν κινδύνους για κατασκευές και περαστικούς πρέπει να ληφθούν τα 

απαραίτητα μέτρα και να γίνει αναλυτικός προγραμματισμός των εργασιών σε συνεργασία με 

την επιβλέπουσα υπηρεσία. 

Η. Για την διαμόρφωση των παρτεριών θα τοποθετηθεί γεωύφασμα και θραυστό ή 

κροκάλα η οποία θα συμπιεστεί μηχανικά. Επίσης θα τοποθετηθούν οι  εγκαταστάσεις 

άρδευσης στα παρτέρια, η φυτική γη και θα εκτελεστούν οι εργασίες πρασίνου. 
 Θ. Όλα τα αδρανή που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα ληφθούν από 
αδειοδοτημένους χώρους και η τυχόν περίσσια αδρανών υλικών θα αποτεθεί σε 
ενδεδειγμένους αδειοδοτημένους χώρους. 
 
 

2. Σκυροδετήσεις 
Τα δάπεδα των χώρων τοποθέτησης οργάνων θα σκυροδετηθούν με σκυρόδεμα που 

θα οπλιστεί με δομικό πλέγμα. Τα δάπεδα θα εγκιβωτιστούν με τη βοήθεια στηθαίων τα 
ελαστικά δάπεδα ασφαλείας. 

 Οι κλίσεις καθορίζεται επακριβώς στο ειδικό σχέδιο, η απορροή των όμβριων υδάτων 
θα γίνεται μέσω των κεκλιμένων επιπέδων στην μέση και κατά μήκος των χώρων οργάνων. 
Τα όμβρια θα διοχετεύονται στα διαμήκη διάκενα όπου υπάρχουν και τα ανάλογα 
στραγγιστήρια. 

 
Επισημάνσεις: 
Α. Πριν τη σκυροδέτηση θα πρέπει να γίνει επιμελής συμπίεση της υπόβασης και η 

κατασκευή στραγγιστηριών. 
Β.  Οι τελικές στάθμες κλίσεις που θα δοθούν στα δάπεδα θα καθοριστούν επακριβώς με 

ακριβή όργανα μέτρησης σε συνεργασία με τον τοπογράφο του αναδόχου παρουσία της 
επίβλεψης. 

Γ. Σε αυτή τη φάση θα κατασκευαστούν τα στηθαία  εγκιβωτισμού ταυτόχρονα με τα 
δάπεδα. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατασκευή των στηθαίων εγκιβωτισμού και να 
υπολογιστούν επακριβώς σύμφωνα με τις διαστάσεις των ελαστικών δαπέδων. 

Δ. Το συμπυκνωμένο με δονητή σκυρόδεμα τύπου C16/20 θα οπλιστεί με δομικό πλέγμα 
σύμφωνα με τη μελέτη και τις προδιαγραφές των υλικών. 

Ε. Η ποσότητα, ο τύπος και ο τρόπος εφαρμογής του οπλισμού θα καθοριστούν επί 
τόπου  σε συνεργασία με την επίβλεψη. 

 
 

3. Επιστρώσεις – Επενδύσεις 
Αυτό το κεφάλαιο εργασιών είναι το σημαντικότερο όλου του έργου αφού με τις 

επιστρώσεις κυβόλιθων και τις τοποθετήσεις των ελαστικών δαπέδων, η παιδική χαρά θα 
πάρει την τελική της όψη. 

Επιλέχθηκαν 2 βασικοί ενδεικτικοί τύποι υλικών:  
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α) φυσική πέτρα Μολοσσών – Δεματίου  Ιωαννίνων «καμένη βαρελάτη» 10Χ10. Οι λίθοι 

Μολοσσών και οι λίθοι Δεματίου αποτελούν παρεμφερή υλικά με παρόμοιες φυσικό-μηχανικές 

ιδιότητες και ελάχιστες διαφορές στην απόχρωση και την επεξεργασία τους 

 Οι παραπάνω λίθοι παρατίθενται ενδεικτικά και ο ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει 

διαφορετικής προέλευσης πετρώματα ιδίων ιδιοτήτων, αφού αυτά εγκριθούν από την 

επιβλέπουσα υπηρεσία και τους μελετητές. Σε κάθε περίπτωση όμως τα πετρώματα θα είναι 

αποκλειστικά και μόνο ελληνικής προέλευσης και όχι εισαγόμενα. 

 β) ελαστικό δάπεδο ασφαλείας παιδικών χαρών σε δύο πάχη 4,5 εκ και 7,5 εκ 

αναλόγως του ύψους πτώσης, σύμφωνα με την νομοθεσία. 
 
Επισημάνσεις: 

Α. Κατά αρχάς πριν την επίστρωση των κυβόλιθων θα πρέπει να έχουν καθοριστεί τα 

περιγράμματα των διαδρόμων και των παρτεριών και να τοποθετηθούν τα τυχόν κράσπεδα 

Β. Οι εργασίες πρασίνου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν την δαπεδόστρωση  ούτως 

ώστε το εργοτάξιο  να καθαριστεί πλήρως 

Γ. Οι στρώσεις των κυβόλιθων θα γίνουν όπως προβλέπεται στη μελέτη. Ιδιαίτερη 

μέριμνα πρέπει να δοθεί στη σωστή εφαρμογή των κυβόλιθων ούτως ώστε να παρουσιαστεί 

άρτια επίπεδη επιφάνεια. Η αρμολόγηση θα γίνει με άμμο όπως προβλέπονται στη μελέτη. 

Δ. Η οριοθέτηση της δαπεδόστρωσης περιμετρικά της παιδικής χαράς θα γίνει σε 

συνεργασία με την επιβλέπουσα υπηρεσία. 

Ε. Οι διάδρομοι τυφλών  θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τη μελέτη και τις υποδείξεις 

της επίβλεψης. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί στα σημεία καμπής ή σύγκλισης των 

διαδρόμων όπου πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση της υφής των υλικών. 

Ζ. Στις εισόδους της παιδικής χαράς θα κατασκευαστούν ειδικές σκάφες αποτροπής 

εισόδου ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με τη μελέτη. 
 

4. Όργανα παιδικής χαράς 
 

Ο εξοπλισμός και τα νέα όργανα που θα τοποθετηθούν είναι τα ακόλουθα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Α/Α Είδος Ποσότητες Μονάδα Μέτρησης 

1 Σύνθετο σπιτάκι 1 Τεμ. 

2 Ελατήριο Ιππόκαμπος 1 Τεμ. 

3 Ελατήριο Καμηλοπάρδαλη 1 Τεμ. 

4 Σύνθετο Νηπίων 1 Τεμ. 

5 Αυτοκινούμενος Μύλος 1 Τεμ. 

6 Αναρρίχηση Κύβος 1 Τεμ. 

7 Κούνια Φωλιά 1 Τεμ. 

8 Τετραθέσια κούνια Παίδων 1 Τεμ. 

9 Σύνθετο παίδων 1 Τεμ. 

10 Τραμπάλα 1 Τεμ. 

11 Μεταλλική Τσουλήθρα 1 Τεμ. 

12 
Τετραθέσια κούνια Παίδων -
ΑΜΕΑ 

1 
Τεμ. 

13 Διθέσια Κούνια νηπίων 2 Τεμ. 

14 Ελατήριο αυτοκινητάκι 1 Τεμ. 

15 Παγκάκι 20 Τεμ. 

16 Ποδηλατοστάτης 1 Τεμ. 

17 Κάδος απορριμμάτων 6 Τεμ. 

18 Φωτιστικό 9 Τεμ. 



 4 

 
1. Σύνθετο Σπιτάκι Νηπίων 

 

 
 

 
Διαστάσεις κατασκευής (ΜxΠxΥ): 200x100x200 cm περίπου 
Χώρος ασφαλείας κατασκευής (ΜxΠ): 500x 400 cm περίπου 
Ανώτατο ύψος πτώσης: 70 cm μέγιστο 
Θέσεις χρηστών: Τουλάχιστον 4 
Το παιχνίδι να αποτελείται από: 
2 ξύλινα σπιτάκια με σκεπή 
ξύλινο δάπεδο 
ξύλινο διπλό πάγκο 
πλακάζ δραστηριοτήτων 
 
Το σπιτάκι ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα 
εναρμονίζεται με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 1-7). 
Ο σχεδιασμός της κατασκευής θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 έως 7. 
Το κύριο υλικό κατασκευής της σύνθετης αναρρίχησης θα είναι το ξύλο. Το ξύλο που 
επιλέγεται θα είναι πρεσαριστό με ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική αντοχή, επεξεργασμένο και 
βαμμένο με υδατοδιαλυτά υλικά για την αντοχή του στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Κάθε 
ξύλο που χρησιμοποιείται θα έχει λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα, ώστε να μην αφήνει 
ακίδες στην επιφάνεια του σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 παρ.4.2.5. Την κατασκευή 
συμπληρώνουν γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από 
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πολυαμίδιο με προστασία υν (έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας του ηλίου). Οι κοχλίες και οι 
μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, ή γαλβανισμένα. 
Για την έδραση των ορθοστατών χρησιμοποιούνται ξύλινες δοκοί ικανής διατομής έτσι ώστε να 
εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. Η στέγη του να είναι από 
πλακάζ θαλάσσης, ενώ στη μία πλαϊνή πλευρά θα υπάρχει πλακάζ θαλάσσης πάχους 
τουλάχιστον 12mm που θα φέρει εκπαιδευτικές δραστηριότητες π.χ. τρίλιζα, σχήματα και 
αριθμοί, καθρέφτης παραμόρφωσης κλπ. και θα δουλεύει και ως προστασία από πτώση ή 
διαφυγή, ενώ οι πλαϊνές πλευρές που δεν συνδέονται με κάποια δραστηριότητα θα 
προστατεύονται με πλακάζ θαλάσσης μεγάλης αντοχής πάχους τουλάχιστον 12mm και ικανών 
διαστάσεων βάσει των προτύπων. 
Το δάπεδο είναι κατασκευασμένο από ξυλεία μεγάλης αντοχής και αποτελείται από δύο 
οριζόντιους δοκούς ικανής διατομής έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος σύμφωνα 
με ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, πάνω στους οποίους δημιουργείται η επιφάνεια του παιχνιδιού (πάτωμα) η 
οποία είναι κατασκευασμένη επίσης από ξυλεία. 
Ο εξωτερικός χώρος διαστάσεων 100Χ100cm περίπου θα προσφέρει χώρους εξυπηρέτησης 
και δραστηριοτήτων με την κατασκευή 2 πάγκων από πλακάζ θαλάσσης διατομής 900Χ200cm 
περίπου και πάχους 12mm τουλάχιστον. 
Οι βάσεις πάκτωσης να τοποθετούνται έτσι ώστε να φέρουν το εκάστοτε όργανο σε ύψους 
ασφαλείας από το έδαφος, για να αποφεύγεται η επαφή του φυσικού εδάφους με τις ξύλινες 
επιφάνειες. 
Οι κολώνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400mm σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 
παρ.4.2.14. Το έδαφος στο οποίο εδράζεται η κατασκευή επικαλύπτεται με ειδικό τάπητα 
απορρόφησης κραδασμών σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 παρ.4.2.8.4. Γύρω από Οι βάσεις 
πακτώνονται σε βάθος περίπου 40cm. 
Είναι δυνατή η βελτίωση (μερική διαφοροποίηση), των ανωτέρω προδιαγραφών κατόπιν 
έγκρισης της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 
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2. Ελατήριο Ιππόκαμπος 

 

 
 

Χρήση από 1,2 ή και 3 παιδιά ταυτόχρονα. 
Περιλαμβάνει: 
- Ξύλινα καθίσματα 

- Ελατήριο Μεταλλικό πάχους 20mm και βάση πάκτωσης. 

Διαστάσεις – Απαιτούμενος Χώρος: 
- Διαστάσεις (Μ/ΠΛ/Υ): 140*24*70cm 

- Ύψος καθίσματος: 39cm 

- Απαιτούμενος περιμετρικός χώρος (Μ/ΠΛ): 330*224cm 

Προδιαγραφές ασφαλείας: 
- Πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας: ΕΝ1176 

- Προτεινόμενες ηλικίες παιδιών: 2 εως 5 ετών 

- Μέγιστο ύψος πτώσης: 39cm 
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3. Ελατήριο Καμηλοπάρδαλη 

 

 
 
 

Χρήση από 1,2 ή και 3 παιδιά ταυτόχρονα. 
Περιλαμβάνει: 
- Ξύλινα καθίσματα 

- Ελατήριο Μεταλλικό πάχους 20mm και βάση πάκτωσης. 

Διαστάσεις – Απαιτούμενος Χώρος: 
- Διαστάσεις (Μ/ΠΛ/Υ): 140*24*75cm 

- Ύψος καθίσματος: 40cm 

- Απαιτούμενος περιμετρικός χώρος (Μ/ΠΛ): 330*224cm 

Προδιαγραφές ασφαλείας: 
- Πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας: ΕΝ1176 

- Προτεινόμενες ηλικίες παιδιών: 2 εως 5 ετών 

- Μέγιστο ύψος πτώσης: 40cm 
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4. Σύνθετο νηπίων  

 
Περιλαμβάνει: 

- Θεματικές δραστηριότητες με παιχνίδια 

- 4 Πατάρια 

- 2 τσουλήθρες 

- Μπάρα εισόδου με χούφτες 

- Γέφυρα 

Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
- Κατασκευάζεται από HPL 

- Οι κολώνες του οργάνου είναι μεταλλικές σε διάφορα ύψη. 

- Η τσουλήθρα είναι τύπου multi – player πολυεστερική με U.V. προστασία, υψηλής 

αντοχής, με ειδική επεξεργασία λείανσης  

- Τα μεταλλικά μέρη και οι βίδες είναι γαλβανισμένες και καλύπτονται με 

προστατευτικά πλαστικά ασφαλείας 

Διαστάσεις – Απαιτούμενος Χώρος: 
- Διαστάσεις (Μ/ΠΛ/Υ): 467*382*221cm 

- Ύψος καθίσματος: 60cm 

- Απαιτούμενος περιμετρικός χώρος (Μ/ΠΛ): 712*614cm 

Προδιαγραφές ασφαλείας: 
- Πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας: ΕΝ1176 

- Προτεινόμενες ηλικίες παιδιών: 2 εως 6 ετών 

- Μέγιστο ύψος πτώσης: 60cm 
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5. Αυτοκινούμενος Μύλος 

 
Διαστάσεις – Απαιτούμενος Χώρος: 

- Διαστάσεις (Μ/ΠΛ/Υ): 160*160*80cm 

- Ύψος καθίσματος: 40cm 

- Απαιτούμενος περιμετρικός χώρος (Φ): 560cm 

Προδιαγραφές ασφαλείας: 
- Προτεινόμενες ηλικίες παιδιών: 3+ 

- Μέγιστο ύψος πτώσης: 55cm 

Το όργανο περιλαμβάνει: 
- Τον σκελετό του Μύλου 

- Το πάτωμα περιστροφής 

- Το κάθετο εξωτερικό άξονα περιστροφής 

- Το τιμόνι κίνησης 

Το πάτωμα του αυτοκινούμενου μύλου είναι κατασκευασμένο από στραντζαριστή λαμαρίνα 
διαστάσεων 20*50mm πάχους 2mm. Ο κάθετος εξωτερικός άξονας περιστροφής 
κατασκευάζεται από σιδηροσωλήνα Φ114 και συνδέεται με 6 ακτίνες από σιδηροδοκούς 30*30 
μήκους 690mm και πάχους 2mm με την βάση του πατώματος περιστροφής. Αυτός ο άξονας 
φέρει εσωτερικά δύο ρουλεμάν, ένα κωνικό και ένα σταθερό διαστάσεων Φ45 εσωτερικά και 
100mm εξωτερικά, για την εύκολη περιστροφή του μύλου. Περιμετρικά στο πάνω μέρος του 
πατώματος βιδώνεται κατάλληλα με  μπουλόνια Μ8*60mm ο σκελετός του μύλου, ο οποίος 
χρησιμοποιείται από τους χρήστες για προστατευτικό κάγκελο και κατασκευάζεται από 
σιδηροσωλήνα Φ33 πάχους 2mm και ύψους 700mm στον οποίο συγκολλούνται και οι βάσεις 
για τα καθίσματα από σιδηροδοκούς τύπου L30*30 μήκους 240mm.  το πάτωμα του μύλου και 
τα καθίσματα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 
21mm ( το κόντρα πλακέ είναι από ξυλεία και φύλλα σημύδας πάχους 1,5mm έκαστο 
συγκολλημένα μεταξύ τους με υπό πίεση θερμοκόλληση, χρησιμοποιώντας φαινολικής βάσης, 
μη τοξικές).  
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Ο εσωτερικός άξονας περιστροφής αποτελείται από χαλύβδινο μασίφ διαμέτρου 45mm και 
μήκους 1000mm. Στο κάτω μέρος έχει συγκολλημένα τσινέτια για την σταθερότερη πάκτωση 
στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα. Το κωνικό ρουλεμάν προσαρμόζεται στο άνω άκρο 
αυτού του άξονα ενώ το σταθερό σε απόσταση 590mm. Στην άνω άκρη του άξονα 
συγκολλούμαι τετραφωνικής μορφής σίδερο στο οποίο βιδώνεται το τιμόνι περιστροφής με 
βίδα Μ10*40 για την επίτευξη της κίνησης. 
Το τιμόνι κίνησης αποτελείται από σιδηροσωλήνα Φ26 πάχους 2mm με κάλυψη από κόντρα 
πλακέ θαλάσσης πάχους 18mm. 
Η θεμελίωση του γίνεται σε σκυρόδεμα μέσα σε λάκκο διαστάσεων 600*600mm και βάθους 
600mm. 
Χαρακτηριστικά υλικών: 
Οι τάπες – διακοσμητικά που χρησιμοποιούνται είναι από ανθεκτικά υλικά, μη τοξικά, από 
πολυπροπυλένιο. 
Όλα τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά σε φούρνο με πολυεστερική πούδρα 
κατάλληλη για εξωτερικό χώρο. 
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6. Κύβος Αναρρίχησης 

 
Χρήση εως 6 άτομα ταυτόχρονα. 
Διαστάσεις – Απαιτούμενος Χώρος: 

- Διαστάσεις (Μ/ΠΛ/Υ): 240*230*220cm 

- Ύψος καθίσματος: 40cm 

- Απαιτούμενος περιμετρικός χώρος (Μ/ΠΛ): 630*620cm 

Προδιαγραφές ασφαλείας: 
- Προτεινόμενες ηλικίες παιδιών: 3 εως 14 ετών. 

- Μέγιστο ύψος πτώσης: 220cm 

Αποτελείται από μία πλευρά με κάθετη κλίμακα και με αναρρίχηση με σχοινιά. Μία πλευρά με 
μονόζυγο και αναρρίχηση σε κρεμαστό σχοινί (καταδρομέα), μία πλευρά με κάθετη κλίμακα 
ανεμόσκαλα. Μία δοκό για δέσιμο του κύβου. Δύο οριζόντιες κλίμακες. 
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7. Κούνια Φωλιά 

 
Διαστάσεις – Απαιτούμενος Χώρος: 

- Διαστάσεις (Μ/ΠΛ/Υ): 370*160*230cm 

- Απαιτούμενος περιμετρικός χώρος (Μ/ΠΛ): 720*370cm 

Προδιαγραφές ασφαλείας: 
- Προτεινόμενες ηλικίες παιδιών: 1,5+ 

- Μέγιστο ύψος πτώσης: 120cm 

Το όργανο αποτελείται από :  

 Μία (1) μεταλλική οριζόντια δοκό,  

 Τέσσερα (4) μεταλλικά υποστυλώματα,  

 Μία (1) κούνια φωλιά.  
 Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα Φ89mm. 
Στηρίζεται σε τέσσερα κεκλιμένα μεταλλικά υποστυλώματα από σιδηροσωλήνα Φ76mm, ένα 
ζεύγος σε κάθε πλευρά, από επικολλητές δοκούς διαστάσεων 100Χ100mm. Στο κάτω μέρος 
της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις συγκολλώνται δύο κουζινέτα από χάλυβα, ειδικά 
σχεδιασμένα για την ανάρτηση του καθίσματος της κούνιας. Το κάθισμα έχει τη μορφή φωλιάς 
διαμέτρου Φ1200mm. Αποτελείται από ένα περιμετρικό στεφάνι από σιδηροσωλήνα, 
καλυμμένο με σχοινί πολυπροπυλενίου που εσωτερικά φέρει πλέγμα σχοινιών Φ16mm με 
σχετική ελαστικότητα. Αναρτάται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων 
αλυσίδων έως ένα σημείο και σχοινιού πολυπροπυλενίου στη συνέχεια.  

 Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 
1176:2008.  

 Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση 
του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται 
περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).  
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8. Τετραθέσια κούνια παίδων 

 
Διαστάσεις – Απαιτούμενος Χώρος: 

- Διαστάσεις (Μ/ΠΛ/Υ): 660*130*230cm 

- Απαιτούμενος περιμετρικός χώρος (Μ/ΠΛ): 720*370cm 

Προδιαγραφές ασφαλείας: 
- Προτεινόμενες ηλικίες παιδιών: 3+ 

- Μέγιστο ύψος πτώσης: 120cm 

 
Το όργανο αποτελείται από :  

 Δύο (2) μεταλλικές οριζόντιες δοκούς,  

 Έξι (6) μεταλλικά υποστυλώματα,  

 Τέσσερα (4) καθίσματα παίδων με αλυσίδες,  
Περιγραφή Οι οριζόντιες δοκοί της κούνιας κατασκευάζονται από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα 
Φ89mm. Στηρίζονται σε τρία ζεύγη καμπύλα, μεταλλικά υποστυλώματα από σιδηροσωλήνα 
Φ76mm. Στο κάτω μέρος της κάθε δοκού και σε κατάλληλες θέσεις συγκολλούνται οχτώ 
κουζινέτα από γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων. 
Τα καθίσματα παίδων έχουν διαστάσεις 440Χ180Χ40mm και είναι κατασκευασμένα από 
καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο. Αναρτώνται από τα κουζινέτα με τη χρήση 
ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων.  

 Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση 
του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται 
περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).  
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9. Σύνθετο παίδων Άλμπατρος 

 
 
Διαστάσεις – Απαιτούμενος Χώρος: 

- Διαστάσεις (Μ/ΠΛ/Υ): 1000*600*360cm 

- Απαιτούμενος περιμετρικός χώρος (Μ/ΠΛ): 1360*900cm 

Προδιαγραφές ασφαλείας: 
- Προτεινόμενες ηλικίες παιδιών: 1,5+ 

- Μέγιστο ύψος πτώσης: 150cm 
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Το σύνθετο αποτελείται από: 
- Μία τετράγωνη πλατφόρμα 

- Μία τριγωνική πλατφόρμα 

- Τρεις προσαρμοζόμενες τριγωνικές πλατφόρμες 

- Μία πλατφόρμα σε σχήμα τραπεζίου 

- Μία πλατφόρμα σε σχήμα ρόμβου 

- Δύο ανοξείδωτες τσουλήθρες 

- Μία σκάλα ανάβασης 

- Μία καμπύλη ράμπα ανόδου 

- Μία καμπύλη ράμπα ανόδου με σχοινιά 

- Μία καμπύλη ράμπα ανόδου με χειρολαβές 

- Μία γέφυρα με σχοινιά 

- Μία κεκλιμένη γέφυρα 

- Ένα πλαστικό τούνελ μία αναρρίχηση ορειβάτη 

- Έξι διαφορετικά σκέπαστρα. 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 
Με τη χρήση ενός φράγματος το σύνθετο χωρίζεται σε δύο μέρη, των παίδων και των νηπίων. 
Η είσοδος στην πλευρά των νηπίων γίνεται μία σκάλα ανάβασης προς μία τετράγωνη 
πλατφόρμα ενώ δεξιά τοποθετείται ένα πλαστικό τούνελ που οδηγεί σε τριγωνική πλατφόρμα. 
Από την τριγωνική πλατφόρμα γίνεται η έξοδος από το σύνθετο με μία ανοξείδωτη τσουλήθρα. 
Η πλευρά των παίδων ξεκινάει με αναρρίχηση ορειβάτη που οδηγεί σε μια προσαρμοζόμενη 
τριγωνική πλατφόρμα και από κει σε κεκλιμένη γέφυρα. Η γέφυρα οδηγεί σε μία άλλη 
τριγωνική πλατφόρμα η οποία συνδέεται με μία πλατφόρμα σε σχήμα ρόμβου. Σε αυτή την 
πλατφόρμα καταλήγει και η καμπύλη ράμπα ανόδου με χειρολαβές. Στην απέναντι πλευρά 
τοποθετείται μία ακόμη τριγωνική πλατφόρμα στην οποία συνδέεται η καμπύλη ράμπα ανόδου 
ενώ δίπλα της τοποθετείται η γέφυρα με σχοινιά. Αυτή καταλήγει σε μία πλατφόρμα με σχήμα 
τραπεζίου στην οποία προσαρμόζονται μία δεύτερη ανοξείδωτη τσουλήθρα και μία καμπύλη 
ράμπα ανόδου με σχοινιά. 
Τετράγωνη πλατφόρμα: 
Η πλατφόρμα αποτελείται από: 

- Τέσσερις μεταλλικές κολώνες, 

- Μία πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με μεταλλικές δοκούς 

και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο. 

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από 
πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95*35mm. 
Τριγωνική πλατφόρμα: 
Η πλατφόρμα αποτελείται από : 

- Τρεις μεταλλικές κολώνες  

- Μία πλατφόρμα αποτελείται από ένα τριγωνικό πλαίσιο με μεταλλικές δοκούς και ένα 

κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο. 

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από 
πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης η ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95*35mm. 
Προσαρμοζόμενες τριγωνικές πλατφόρμες: 
Η κάθε πλατφόρμα αποτελείται από: 

- Μία μεταλλική κολώνα  

- Μία πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τριγωνικό πλαίσιο με μεταλλικές δοκούς 

και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο. 
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Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από 
πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης η ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95*35mm. 
Πλατφόρμα σε σχήμα τραπεζίου: 
Η πλατφόρμα αποτελείται από: 

- Πέντε μεταλλικές κολώνες  

- Μία πλατφόρμα που αποτελείται από ένα πλαίσιο σχήματος τραπεζίου με μεταλλικές 

δοκούς και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο. 

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από 
πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης η ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95*35mm. 
Πλατφόρμα σε σχήμα ρόμβου 
Η πλατφόρμα αποτελείται από: 

- Έξι μεταλλικές κολώνες  

- Μία ξύλινη πλατφόρμα που αποτελείται από ένα πλαίσιο σχήματος ρόμβου με 

μεταλλικές δοκούς διατομής 100*100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με 

αντιολισθητικό δάπεδο. 

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από 
πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης η ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95*35mm. 
Ανοξείδωτες τσουλήθρες 
Η κάθε τσουλήθρα είναι ευθεία χωρίς αλλαγές πορείας ή κλίσης στο μήκος της.  Η επιφάνεια 
κύλισης κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1mm χωρίς αιχμηρές άκρες ή 
γωνίες. Εκατέρωθεν της επιφάνειας κύλισης και κατά μήκος της τοποθετούνται πλαϊνά από 
κόντρα πλακέ θαλάσσης. Στη ζώνη εισόδου του χρήστη διαθέτει πλευρική προστασία από 
κόντρα πλακέ θαλάσσης σε μορφή ζώων και προστατευτική εγκάρσια μπάρα από 
σιδηροσωλήνα Φ26.  
Σκάλα ανάβασης 
Η σκάλα αποτελείται από: 

- Δύο μεταλλικές κολώνες  

- Δύο πλαϊνούς βαθμιδοφόρους από ξυλοδοκούς διατομής 140*45mm με ενίσχυση 

από σιδηροδοκό 20*30mm τρία σκαλοπάτια από ξυλοδοκούς διατομής 140*45mm 

- Δύο κουπαστές από μεταλλικό δοκό Η σκάλα προσαρμόζεται σε μία από τις 

ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας. Τα σκαλοπάτια έχουν ίσες αποστάσεις μεταξύ 

τους και είναι σταθεροποιημένα οριζόντια. Στο πίσω μέρος των σκαλοπατιών 

τοποθετείται προστατευτική επιφάνεια για την αποφυγή παγιδεύσεων. Η κουπαστή 

λειτουργεί και ως προστατευτική μπάρα για την αποφυγή πτώσεων. 

Καμπύλη ράμπα ανόδου 
Η ράμπα αποτελείται από: 

- Ένα καμπύλο πλαίσιο από σιδηροδοκούς διατομής 60*40mm 

- Δώδεκα μεταλλικούς δοκούς  

- Ένα πολύκλωνο συρματόσχοινο επικολλημένο με πολυπροπυλένιο διαμέτρου 

Φ16mm 

Η καμπύλη ράμπα προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας. Στην 
είσοδο προς την πλατφόρμα τοποθετείται εγκάρσια προστατευτική μπάρα από σιδηροσωλήνα 
Φ26mm, πάνω στην οποία προσαρμόζεται το σχοινί. 
Καμπύλη ράμπα ανόδου με σχοινιά 
Η ράμπα αποτελείται από: 

- Ένα καμπύλο πλαίσιο από σιδηροσωλήνες Φ26mm με υποδοχές για τα σχοινιά 
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- Ένα πλέγμα από πολύκλωνα συρματόσχοινα επικαλυμμένα με πολυπροπυλένιο 

διαμέτρου Φ16mm 

Η καμπύλη ράμπα με σχοινιά προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της 
πλατφόρμας. Στην είσοδο προς την πλατφόρμα τοποθετούνται βοηθητικές μεταλλικές 
χειρολαβές. 
Καμπύλη ράμπα ανόδου με χειρολαβές 
Η ράμπα αποτελείται από: 

- Μία καμπύλη σιδηροδοκό διατομής 80*40mm 

- Έξι χειρολαβές από πολυπροπυλένιο 

Η καμπύλη ράμπα με χειρολαβές προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της 
πλατφόρμας. Στην είσοδο προς την πλατφόρμα τοποθετούνται βοηθητικές μεταλλικές 
χειρολαβές. 
Γέφυρα με σχοινιά 
Η γέφυρα αποτελείται από: 

- Ένα δάπεδο  

- Δύο κουπαστές μεταλλικές 

- Σχοινιά από πολύκλωνο συρματόσχοινο επενδυμένα με ίνες πολυπροπυλενίου τα 

οποία ξεκινούν από τη μία κουπαστή, κυκλώνουν το δάπεδο και καταλήγουν στη 

δεύτερη κουπαστή. 

Η καμπύλη γέφυρα προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές των πλατφορμών. 
Κεκλιμένη γέφυρα 
Η κεκλιμένη γέφυρα αποτελείται από: 

- Έναν ορθογωνικό διάδρομο από κοιλοδοκούς 60*40mm και πατήματα από 

ξυλοδοκούς 95*35mm με υψομετρική διαφορά 300mm 

- Δύο ορθογωνικά πλαίσια από κοιλοδοκούς 32*20mm πάνω στα οποία 

προσαρμόζονται τα κάγκελα από ξυλοδοκούς 95*35mm 

- Δύο κουπαστές από σιδηροσωλήνα Φ42mm 

Η καμπύλη γέφυρα προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές των πλατφορμών. 
Πλαστικό τούνελ 
Το πλαστικό τούνελ αποτελείται από έναν σωλήνα διπλού δομημένου τοιχώματος ο οποίος 
προσαρμόζεται σε ελεύθερες πλευρές πλατφόρμας με τη χρήση φραγμάτων από κόντρα 
πλακέ θαλάσσης. Κατασκευάζεται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο και είναι 
κυματοειδής εξωτερικά και λείος εσωτερικά. 
Αναρρίχηση ορειβάτη 
Η αναρρίχηση ορειβάτη κατασκευάζεται από ένα πάνελ από κόντρα πλακέ θαλάσσης που 
στην επιφάνεια του έχει προσαρμοσμένα γύψινα κρατήματα για την αναρρίχηση. Στην είσοδο 
προς την πλατφόρμα τοποθετούνται βοηθητικές μεταλλικές χειρολαβές. 
Διακοσμητικά στέγαστρα. 
Οι έξι κολώνες των πλατφορμών είναι υπερυψωμένες και φέρουν στην κορυφή τους 
διακοσμητικό στέγαστρο από HPL. 
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10. Μεταλλική τραμπάλα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διαστάσεις – Απαιτούμενος 
Χώρος: 

- Διαστάσεις 

(Μ/ΠΛ/Υ): 250*50*60cm 

Προδιαγραφές ασφαλείας: 
- Προτεινόμενες 

ηλικίες παιδιών: 3+ 

- Μέγιστο ύψος πτώσης: 100cm 

Το όργανο αποτελείται από :  

-  Μία (1) δοκό ταλάντωσης με καθίσματα, χειρολαβές και αποσβεστήρες,  Μία (1) 

βάση ταλάντωσης.  

 
Περιγραφή 

 Η δοκός ταλάντωσης κατασκευάζεται από μία σιδηροσωλήνα Φ76mm στις άκρες της οποίας 
τοποθετούνται τα καθίσματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης 21mm. Κάτω από τα καθίσματα 
εφαρμόζεται ελαστικό υλικό πάχους 20mm και ημικυκλικής μορφής για την απόσβεση της 
ταλάντωσης. Μπροστά από κάθε κάθισμα τοποθετείται μία χειρολαβή κατασκευασμένη από 
σιδηροσωλήνα Φ26mm που στις άκρες της προσαρμόζονται χειρολαβές από 
πολυπροπυλένιο. Η βάση ταλάντωσης αποτελείται από δύο σιδηροσωλήνες Φ76mm οι οποίες 
ενώνονται μεταξύ τους με ένα μεταλλικό τελάρο για την στήριξη του οργάνου. Η μεταλλική 
βάση στο άνω μέρος της έχει το κουζινέτο περιστροφής φτιαγμένο από σιδηροσωλήνα, που 
εσωτερικά φέρει πολυαμίδια για την αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς κίνηση του πείρου της 
τραμπάλας.  
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11. Μεταλλική τσουλήθρα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διαστάσεις – Απαιτούμενος 
Χώρος: 

- Διαστάσεις 

(Μ/ΠΛ/Υ): 360*50*225cm 

Προδιαγραφές ασφαλείας: 
- Προτεινόμενες 

ηλικίες παιδιών: 3+ 

- Μέγιστο ύψος πτώσης: 160cm 

Το όργανο αποτελείται από :  

 Μία (1) σκάλα ανάβασης,  

 Μία (1) μεταλλική πλατφόρμα,  

 Μία (1) μεταλλική τσουλήθρα.  
 
Περιγραφή  
Η σκάλα ανάβασης κατασκευάζεται από δύο σιδηροδοκούς 50Χ25mm ανάμεσα στις οποίες 
συγκολλούνται τα σκαλοπάτια ίδιας διατομής. Φέρει χειρολαβές από σιδηροσωλήνα Φ21mm 
και καταλήγει σε τετράγωνη πλατφόρμα από αντιολισθητική λαμαρίνα τύπου «κριθαράκι». Η 
πλατφόρμα στηρίζεται σε δύο κεκλιμένα υποστυλώματα από σιδηροσωλήνα Φ32mm και έχει 
προστατευτικά φράγματα στις δύο ελεύθερες πλευρές του. Στην πλευρά απέναντι από τη 
σκάλα προσαρμόζεται η τσουλήθρα, η οποία κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα με 
προστατευτικά πλαϊνά από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 21mm.  
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12. Τετραθέσια κούνια παίδων και ΑΜΕΑ 

 
Διαστάσεις – Απαιτούμενος Χώρος: 

- Διαστάσεις (Μ/ΠΛ/Υ): 660*130*230cm 

- Απαιτούμενος περιμετρικός χώρος (Μ/ΠΛ): 720*370cm 

Προδιαγραφές ασφαλείας: 
- Προτεινόμενες ηλικίες παιδιών: 3+ 

- Μέγιστο ύψος πτώσης: 120cm 

 
Το όργανο αποτελείται από :  

 Δύο (2) μεταλλικές οριζόντιες δοκούς,  

 Έξι (6) μεταλλικά υποστυλώματα,  

 Τέσσερα (4) καθίσματα παίδων με αλυσίδες,  
Περιγραφή Οι οριζόντιες δοκοί της κούνιας κατασκευάζονται από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα 
Φ89mm. Στηρίζονται σε τρία ζεύγη καμπύλα, μεταλλικά υποστυλώματα από σιδηροσωλήνα 
Φ76mm. Στο κάτω μέρος της κάθε δοκού και σε κατάλληλες θέσεις συγκολλούνται οχτώ 
κουζινέτα από γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων. 
Τα καθίσματα παίδων έχουν διαστάσεις 440Χ180Χ40mm και είναι κατασκευασμένα από 
καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο. Αναρτώνται από τα κουζινέτα με τη χρήση 
ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων.  

 Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση 
του (σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται 
περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).  
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13. Διθέσια κούνια νηπίων 

 
 
Διαστάσεις – Απαιτούμενος Χώρος: 

- Διαστάσεις (Μ/ΠΛ/Υ): 660*130*230cm 

Προδιαγραφές ασφαλείας: 
- Προτεινόμενες ηλικίες παιδιών: 1,5+ 

- Μέγιστο ύψος πτώσης: 120cm 

 
Το όργανο αποτελείται από :  

 Δύο (2) μεταλλικές οριζόντιες δοκούς,  

 Τέσσερα (4) μεταλλικά υποστυλώματα,  

 Δύο (2) καθίσματα νηπίων με αλυσίδες. Περιγραφή Οι οριζόντιες δοκοί της κούνιας 
κατασκευάζονται από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα Φ89mm. Στηρίζονται σε τρία ζεύγη καμπύλα, 
μεταλλικά υποστυλώματα από σιδηροσωλήνα Φ76mm. Στο κάτω μέρος της κάθε δοκού και σε 
κατάλληλες θέσεις συγκολλούνται οχτώ κουζινέτα από γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά 
σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων. Τα καθίσματα νηπίων έχουν διαστάσεις 
440Χ330Χ250mm και έχουν την μορφή «λίκνου» όπου το παιδί φωλιάζει στη θέση και 
προστατεύεται περιμετρικά. Αναρτώνται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους 
γαλβανισμένων αλυσίδων. 
  



 22 

14. Ελατήριο αυτοκινητάκι 

 
 
Διαστάσεις – Απαιτούμενος Χώρος: 

- Διαστάσεις (Μ/ΠΛ/Υ): 90*45*84cm 

- Απαιτούμενος χώρος: 300*250cm 

Προδιαγραφές ασφαλείας: 
- Προτεινόμενες ηλικίες παιδιών: 1,5+ 

- Μέγιστο ύψος πτώσης: 60cm 

Το όργανο αποτελείται από: 
- Ένα αυτοκινητάκι με χειρολαβές και κάθισμα 

- Ένα ελατήριο με βάση στήριξης 

Περιγραφή: 
Η μορφή του αυτοκινήτου κατασκευάζεται από δύο όμοια, αντικριστά κόντρα πλακέ θαλάσσης, 
ενδιάμεσα των οποίων τοποθετείται το κάθισμα και η πλάτη από ίδιο υλικό με αντιολισθητική 
επιφάνεια στη μία πλευρά. Σε κατάλληλες θέσεις τοποθετούνται σιδηροσωλήνες Φ26mm για 
την στήριξη των χεριών και των ποδιών του χρήστη ενώ στο μπροστά μέρος μπαίνει διάτρητη 
λαμαρίνα για την προσομοίωση με καπό. Στο κάτω μέρος του καθίσματος και με τη χρήση 
κατάλληλης βάσης στερεώνεται το ελατήριο από γαλβανισμένο χάλυβα που φέρει ειδικούς 
αποστάτες, για την αποφυγή παγίδευσης δαχτύλων. 
  



 23 

15. Παγκάκια 

 
 
 
Παγκάκια διαστάσεων 1,80m*0,50m*0,76 m   κατ ελάχιστον, έγκρισης της Υπηρεσίας, με 
βάσεις από ειδικό χυτοσίδηρο ductile iron GGG50. 
Οι βάσεις θα είναι βαμμένες με αντιοξειδωτική βαφή μεταλλικής OXIRON. 
Τα ξύλα (pitch pine) θα έχουν δεχθεί ειδική επεξεργασία αδιαβροχοποίησης και προστασίας 
από διαβρώσεις. 
Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα και μεταλλικά στοιχεία του 
εξοπλισμού είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση μη τοξικά και μη αναφλέξιμα σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Τα βερνίκια και τα 
χρώματα  έχουν βάση το νερό ώστε να είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά.  
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16. Ποδηλατοστάτης 

 

 
Μήκος : 200cm, 
Πλάτος: 50cm, 
Ύψος: 50cm 

 

 

 
 
 
Διαστάσεις – Απαιτούμενος Χώρος: 

- Διαστάσεις (Μ/ΠΛ/Υ): 200*50*50cm 

 
Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά : 
Μεταλλικά στοιχεία εξοπλισμού : 
Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού 
(αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ) καθώς και ο ίδιος ο εξοπλισμός είναι από χάλυβα 
θερμογαλβανισμένο ή βαμμένα ηλεκτροστατικά όπως προδιαγράφεται από την οδηγία 
ΕΝ1176-2008 
Χρώματα και υλικά βαφής : 
Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα και μεταλλικά στοιχεία του 
εξοπλισμού είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση μη τοξικά και μη αναφλέξιμα σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα 
βαρέα μέταλλα. Τα βερνίκια και τα χρώματα  έχουν βάση το νερό ώστε να είναι κατάλληλα και 
ασφαλή για τα παιδιά. Η διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων στοιχείων του εξοπλισμού 
γίνεται με ηλεκτροστατική βαφή όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176-2008 δίνοντας 
μεγάλη διάρκεια ζωής στην βαφή. 
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17. Κάδοι απορριμμάτων 

 
 

Προδιαγραφές: 

Μήκος :  765 mm / Πλάτος:  740 mm / Ύψος:    941 mm 

Χρωματισμός:  Καφέ 

Υλικό κατασκευής:  DURAPOL. Το DURAPOL είναι  ένα πολυμερές μορφοποιημένο ώστε να 
αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες και είναι πιστοποιημένο σε κρούση.  Το DURAPOL δεν 
σκουριάζει, δεν ξεφλουδίζει(chipping),  δεν χρειάζεται ποτέ βάψιμο και καθαρίζεται εύκολα.  
Κατασκευάζεται από ειδικό πολυμερές που εμπεριέχει στη δομή του φίλτρο anti-uv για αντοχή 
στην υπεριώδη ακτινοβολία και επιβραδυντικά στοιχεία (flame retardants) κατά της ανάφλεξης  
Εσωτερικός κάδος:  
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας ή πολυαιθυλένιο. 
Βάρος:   
(Με γαλβανιζέ εσωτερικό κάδο): 20 kgr 
Χωρητικότητα εσωτερικού κάδου:  52 ltr. 
Γενική τεχνική περιγραφή 

Ο ΑΡΚΟΥΔΟΣ, είναι ένας εντυπωσιακός και ιδιαίτερα λειτουργικός κάδος 
απορριμμάτων Περιέχει ένα μεγάλο γαλβανιζέ δοχείο χωρητικότητας 52 ltr, που φέρει χερούλια 
για εύκολη μεταφορά και άδειασμα των απορριμμάτων. Η πρόσβαση στο δοχείο 
απορριμμάτων είναι ιδιαίτερα εύκολη, μέσω της πόρτας που εφαρμόζει στον αρκούδο και 
κλειδώνει με ειδικό κλειδί. 
 

Ο αρκούδος μπορεί να τοποθετηθεί ελεύθερος, ή να προστεθεί έρμα εσωτερικά. 

Εναλλακτικά δύναται να βιδωθεί σε επιφάνεια από σκυρόδεμα ή σε μαλακό έδαφος (χόρτο ή 

χώμα), με ειδική διάταξη που παρέχεται από εμάς. 
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Μήκος :  915 mm / Πλάτος:  74,5 cm / Ύψος:    1180 cm 

Χρωματισμός: Σώμα κάδου: Γαλάζιο σκούρο 

Πόρτα κάδου: Ιβουάρ 

Υλικό κατασκευής:  Σώμα και πόρτα :  DURAPOL.             

Το DURAPOL είναι ένα πολυμερές μορφοποιημένο ώστε να αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες και είναι   

πιστοποιημένο σε κρούση.  Το DURAPOL δεν σκουριάζει, δεν ξεφλουδίζει (chipping),  δεν χρειάζεται 

ποτέ βάψιμο και καθαρίζεται εύκολα. Κατασκευάζεται από ειδικό πολυμερές που εμπεριέχει στη δομή 

του φίλτρο anti-uv για αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και επιβραδυντικά στοιχεία (flame retardants) 

κατά της ανάφλεξης 

Εσωτερικός κάδος: Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας ή  πολυαιθυλένιο. 

Βάρος:     (Με γαλβανιζέ εσωτερικό κάδο): 23 kgr  

                 (Με εσωτερικό κάδο πολυαιθυλενίου): 21 kgr 

  Χωρητικότητα εσωτερικού κάδου:  85 ltr. 

 

Γενική τεχνική περιγραφή 

Το ΔΕΛΦΙΝΙ, είναι ένας εντυπωσιακός και ιδιαίτερα λειτουργικός κάδος απορριμμάτων 

Περιέχει ένα μεγάλο γαλβανιζέ δοχείο χωρητικότητας 85 ltr, που φέρει χερούλια για εύκολη μεταφορά 

και άδειασμα των απορριμμάτων. Η πρόσβαση στο δοχείο απορριμμάτων είναι ιδιαίτερα εύκολη, μέσω 

της πόρτας που εφαρμόζει στο δελφίνι, με άγκιστρα. 
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Το ΔΕΛΦΙΝΙ μπορεί να τοποθετηθεί ελεύθερο, ή να προστεθεί έρμα εσωτερικά. Εναλλακτικά δύναται να 

βιδωθεί σε επιφάνεια από σκυρόδεμα ή σε μαλακό έδαφος (χόρτο ή χώμα), με ειδική διάταξη που 

παρέχεται από εμάς. 

 

 

 

 

Προδιαγραφές:  Μήκος :  790  mm / Πλάτος:  735 mm / Ύψος:   870 mm 

 Χρωματισμός:    Ανοιχτό πράσινο            

                    

Υλικό κατασκευής: 

                Σώμα και πόρτα κάδου:  DURAPOL. Το DURAPOL είναι ένα πολυμερές μορφοποιημένο 

ώστε να αντέχει σε ακραίες  

    θερμοκρασίες και είναι πιστοποιημένο σε κρούση.  Το DURAPOL δεν σκουριάζει, δεν ξεφλουδίζει 

(chipping),  δεν χρειάζεται ποτέ βάψιμο και καθαρίζεται εύκολα. Κατασκευάζεται από ειδικό πολυμερές 

που εμπεριέχει στη δομή του φίλτρο anti-uv για αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και επιβραδυντικά 

στοιχεία (flame retardants) κατά της ανάφλεξης.  

       Εσωτερικός κάδος: Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας ή  πολυαιθυλένιο. 

    

Βάρος:     (Με γαλβανιζέ εσωτερικό κάδο): 15 kgr  

Χωρητικότητα εσωτερικού κάδου:  52 ltr. 

 

Γενική τεχνική περιγραφή 

Το ΒΑΤΡΑΧΑΚΙ, είναι ένας εντυπωσιακός και ιδιαίτερα λειτουργικός κάδος απορριμμάτων.  Περιέχει 

ένα γαλβανιζέ δοχείο χωρητικότητας 52 ltr, που φέρει χερούλια για εύκολη μεταφορά και άδειασμα των 

απορριμμάτων. Η πρόσβαση στο δοχείο απορριμμάτων είναι ιδιαίτερα εύκολη, μέσω της πόρτας στο 

πίσω μέρος του κάδου.  Η πόρτα κλειδώνει με ειδικό πλαστικό κλειδί. Το ΒΑΤΡΑΧΑΚΙ μπορεί να 

τοποθετηθεί ελεύθερο, ή να βιδωθεί σε επιφάνεια από σκυρόδεμα ή άλλο σταθερό υλικό.  
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18. Φωτιστικά 

 

 
 
Φωτιστικό ενδεικτικού τύπου: DISANO \ 3202 LUCERNA Q \ LEDS 33W - 4000K - CRI 70 ή 
παρεμφερούς με την σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας και εφοσόν πληρούνται οι  
προδιαγραφές και προσκομιστούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά. 
 
Το σώμα του φωτιστικού θα έχει διαστάσεις 450mm x 450mm κι ύψος 950mm περίπου και θα 
είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου και θα είναι βαμμένο με κατάλληλη 
βαφή και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από 
νερό και UV ακτινοβολία. 
Το φωτιστικό θα μπορεί να τοποθετηθεί σε κορυφή ιστού ή σε βραχίονα με κυλινδρική 
απόληξη διατομής Φ60mm. 
Θα φέρει κάλυμμα για την φωτεινή πηγή από επίπεδο διαφανές πυρίμαχο γυαλί, πάχους 
τουλάχιστον 5mm, υψηλής μηχανικής αντοχής. Το φωτιστικό δεν θα έχει περιμετρικό κάλυμμα 
(διαχύτη) για αντιβανδαλιστικούς λόγους. 
Με το άνοιγμα του καλύμματος και για λόγους ασφαλείας θα διακόπτεται η παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος μέσω διακόπτη ασφαλείας. 
Θα φέρει πολλαπλά LEDs με φακό (έναν ανά LED) από κατάλληλο συνθετικό υλικό για την 
διαμόρφωση της φωτεινής δέσμης και θα διαθέτει ηλεκτρονική διάταξη για αυτόματο έλεγχο  
της θερμοκρασίας έτσι ώστε σε περίπτωση μεγάλης αύξησης της θερμοκρασίας στο εσωτερικό 
του φωτιστικού να γίνεται αυτόματα διακοπή ή μείωση της τροφοδοσίας του. 
 
Η φωτεινή ροή του φωτιστικού δεν θα είναι μικρότερη από 3.950m ενώ η συνολική 
κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LEDs + LED driver) δεν θα υπερβαίνει τα 33W. Συνεπώς, 
ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού (Fixture efficacy) θα είναι τουλάχιστον 115 lm/W. 
H θερμοκρασία χρώματος των LEDs θα είναι 3.000Κ 5% ενώ ο δείκτης CRI θα είναι 
μεγαλύτερος του 70. 
Η διάρκεια ζωής των LEDs θα είναι τουλάχιστον 100.000 ώρες λειτουργίας (L80B10) σύμφωνα 
με το πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται ότι μετά το πέρας 100.000 ωρών λειτουργίας του 
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φωτιστικού, το 90% των leds του φωτιστικού θα έχουν φωτεινή εκροή όχι χαμηλότερη από το 
80% της αρχικής τους. Η δηλούμενη διάρκεια ζωής των LEDs θα συνοδεύεται από τον σχετικό 
εργαστηριακό έλεγχο (test report) σύμφωνα με το πρότυπο LM80 ενώ η δηλούμενη διάρκεια 
ζωής των LEDs εντός του σώματος του φωτιστικού θα συνοδεύεται από έγγραφο του 
κατασκευαστή των LEDs με την καμπύλη διατήρησης της φωτεινής εκροής των LEDs (lumen 
maintenance curve) συναρτήσει του χρόνου. Στο έγγραφο αυτό θα αναγράφονται όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία όπως ο κατασκευαστής του φωτιστικού, ο τύπος του φωτιστικού με LEDs 
(προσφερόμενο φωτιστικό), ο κατασκευαστής κι ο τύπος των LEDs, το ρεύμα λειτουργίας 
(mA), η θερμοκρασία Tj ή Ts των LEDs (στην οποία λειτουργούν τα LEDs εντός του 
φωτιστικού) και το ποσοστό αστοχιών Bxx για το οποίο δίδεται η καμπύλη. 
Το φωτιστικό θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από εργαστηριακό έλεγχο (test report) 
σύμφωνα με το πρότυπο LM79, από αναγνωρισμένο/διαπιστευμένο - από ανεξάρτητο φορέα - 
εργαστήριο. Στον εργαστηριακό αυτό έλεγχο Θα αναγράφονται τα φωτομετρικά στοιχεία του 
φωτιστικού (πολικό διάγραμμα - φωτεινή εκροή - καταναλισκόμενη ισχύς - θερμοκρασία 
χρώματος - δείκτης χρωματικής απόδοσης). 
Το φωτιστικό θα φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή από άλλο παρεμφερές συνθετικό υλικό 
ώστε να εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP66 
και θα έχει καλώδιο τροφοδοσίας διατομής 2x1,5mm2 σε ενσωματωμένο στεγανό ΙΡ67 
ταχυσύνδεσμο. 
Το φωτιστικό να έχει δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον ΙΚ08 ενώ να είναι 
κατάλληλο για λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20C έως +40C. Το φωτιστικό 
να συνοδεύεται από δήλωση CE με την οποία θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, ΕΝ55015 & ΕΝ62493 και τις 
ευρωπαϊκές οδηγίες 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2009/125/CE (ERP) και 
2011/65/EU (RoHS II). 
Να φέρει πιστοποιητικό ENEC από ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών με το 
οποίο θα προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα ΕΝ60598-1 (luminaires-general 
requirements & tests) και ΕΝ60598-2-3 (luminaires-street lighting) καθώς και πιστοποιητικό 
από ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο με το οποίο να προκύπτει συμμόρφωση με το 
πρότυπο ΕΝ62471 (photobiological safety), εφόσον το τελευταίο δεν αναφέρεται στο ENEC. 
Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 
9001:2015 για το σχεδιασμό και την κατασκευή φωτιστικών σωμάτων καθώς κι ISO 
14001:2015 (Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης). Το φωτιστικό, θα πρέπει να 
είναι τυποποιημένο - βιομηχανοποιημένο προϊόν και να βρίσκεται δημοσιευμένο σε επίσημο 
κατάλογο του κατασκευαστή, τόσο έντυπο (hard copy) όσο κι ηλεκτρονικό (site), και σε πλήρη 
συμφωνία με τα δηλούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του. 
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Πετκανά Γεωργία  Σκρέκα Ιωάννα Μόκκας Ανδρέας 
Πολιτικός Μηχανικός,  

με Α’ β. 
 Πολιτικός Μηχανικός,  

με Α’ β. 
Αγρ. - ΤοπογράφοςΜηχανικός,  

Msc, με Α’ β. 
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Mετρ.

Ποσότητα
Κωδικός
Άρθρου

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα ΝΑΟΙΚ 10.01.02 1.400,001 ton

2 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας ΝΑΟΙΚ 10.07.01 230,002 ton.km

3 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη

ΝΑΟΙΚ 20.05.01 452,003 m3

4 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου ΝΑΟΙΚ 20.20 135,004 m3

5 Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα
γεωυφάσματος με διάτρητους σωλήνες D 100 mm

ΝΑΟΙΚ 21.03.01 90,005 m

6 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων
μεθόδων καθαίρεσης

ΝΑΟΙΚ 22.15.01 36,056 m3

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

ΝΑΟΙΚ 22.20.01 266,007 m2

8 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών ΝΑΟΙΚ 22.56 500,008 kg

9 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα ΝΑΟΙΚ 22.65.02 480,009 kg

10 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου. ΝΑΥΔΡ 5.08 20,0010 m3

11 Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος ΝΑΥΔΡ 10.17 425,0011 m2

12 Διάθεση προιόντων εκσκαφής σε αδειοδοτημένο χώρο παραλαβής αποβλήτων
εκσκαφών

ΝΑΟΔΟ Ν\Α1.2 450,0012 m3

1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

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

ΝΑΟΙΚ 32.01.04 166,0013 m3

2 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΝΑΟΙΚ 38.03 46,0014 m2

3 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C ΝΑΟΙΚ 38.20.03 2.910,0015 kg

1.3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

1 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα ΝΑΟΙΚ 71.22 15,0016 m2

1.4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

1 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες ΝΑΟΙΚ 73.12 1,0017 m2

2  Επιστρώσεις με ειδικές πλάκες πεζοδρομίου οδηγών όδευσης τυφλών ΝΑΟΙΚ
Σ\73.16.920

15,0018 m2

3 Επιστρώσεις με ελαστικό δάπεδο ασφαλείας 7,5 εκ ΝΑΟΙΚ Σ.73.96.75 100,0019 m2

4 Επιστρώσεις με ελαστικό δάπεδο ασφαλείας ΝΑΟΙΚ Σ.73.96 565,0020 m2

5 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από πετρώματα ενδεικτικού τύπου "Μολοσσών"
Ιωαννίνων, τύπου "καμμένο"  με στρογγυλεμένες τις ακμές ("βαρελάτο"), χρώματος
Γκρίζου, διαστάσεων 10Χ10Χ5 cm.

ΝΑΟΙΚ Σ.78.97 660,0021 m2

6 Γεωϋφασμα προστασίας στεγανοποιητικής μεμβράνης (τοποθετούμενο υπό την
μεμβράνη) Γεωύφασμα μή υφαντό, των 300 gr/m2

ΝΑΥΔΡ 14.05.02 750,0022 m2

7 Γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων, αντοχής Tult 40 KN/m ΝΑΟΔΟ Β12.1 660,0023 m2

1.5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

1 Τοποθέτηση ειδικών ανοξείδοτων εσχαρών συστήματος αποτροπής εισόδου ζώων ΝΑΟΙΚ Ν\61.23 10,0024 m2

2 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους ΝΑΟΙΚ 62.21 174,0025 kg

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

ΝΑΟΙΚ 64.01.01 692,0026 kg

4 Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών ΝΑΟΙΚ 77.34 6.000,0027 kg

1.6. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

1 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

ΝΑΟΙΚ 77.10 185,0028 m2

2 Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού
βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή
ακρυλικής ρητίνης

ΝΑΟΙΚ 77.20.01 202,0029 m2
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3 Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου ΝΑΟΙΚ 77.30 185,0030 m2

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

ΝΑΟΙΚ 77.55 202,0031 m2

5 Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή ΝΑΥΔΡ 5.10 70,0032 m3

6 Κούνια παιδιών 4 θέσεων μεταλλική ΝΑΟΙΚ Χ.50.01 1,0033 ΤΕΜ

7 Κούνια παιδιών & ΑΜΕΑ 4 θέσεων μεταλλική ΝΑΟΙΚ Χ.50.02 1,0034 ΤΕΜ

8 Κούνια νηπίων 2 θέσεων μεταλλική ΝΑΟΙΚ Χ.50.03 2,0035 ΤΕΜ

9 Μεταλλική τραμπάλα δύο θέσεων ΝΑΟΙΚ
Χ.50.90.340

1,0036 ΤΕΜ

10 Μεταλλική τσουλήθρα ΝΑΟΙΚ
Χ.50.90.341

1,0037 ΤΕΜ

11 Καθιστικό προκατασκευασμένο επί μεταλλικού σκελετού ΑΕ 220 ΝΑΟΙΚ
Χ.52.90.294

20,0038 ΤΕΜ

12 Κούνια φωλιά ΝΑΟΙΚ
Χ.52.90.363

1,0039 ΤΕΜ

13 Σύνθετο όργανο Νηπίων ΝΑΟΙΚ
Χ.52.90.408

1,0040 ΤΕΜ

14 Κύβος αναρρίχησης, όργανο παιδικής χαράς ΝΑΟΙΚ
Χ.52.90.422

1,0041 ΤΕΜ

15 ΣΠΙΤΑΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ σύνθετο ΝΑΟΙΚ
Χ.52.90.423

1,0042 ΤΕΜ

16 Αυτοκινητάκι ελατηρίου, όργανο παιδικής χαράς ΝΑΟΙΚ
Χ.52.90.603

1,0043 ΤΕΜ

17 Ιππόκαμπος ελατηρίου, όργανο παιδικής χαράς ΝΑΟΙΚ
Χ.52.90.604

1,0044 ΤΕΜ

18 Καμηλοπάρδαλη ελατηρίου, όργανο παιδικής χαράς ΝΑΟΙΚ
Χ.52.90.605

1,0045 ΤΕΜ

19 Αυτοκινούμενος Μύλος ΝΑΟΙΚ Χ52.90.606 1,0046 ΤΕΜ

20 Σύνθετο όργανο παιδικής χαράςτύπου Άλμπατρος ΝΑΟΙΚ
Χ.52.90.808

1,0047 ΤΕΜ

21 ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 120 Χ 90cm ΝΑΟΙΚ Χ\5622 2,0048 ΤΕΜ

22 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 40 Χ 20cm ΝΑΟΙΚ Χ\5623 12,0049 ΤΕΜ

23 Ποδηλατοστάτης ΝΑΟΙΚ Χ.6122.1 1,0050 ΤΕΜ

24 Χυτοσιδηρά κρήνη ΝΑΟΙΚ Σ.6122.2 1,0051 ΤΕΜ

25 Κάλαθος δαπέδου μονός μεταλικός, παραδοσιακού τύπου . ΝΑΟΙΚ Ν\6417 3,0052 ΤΕΜ

26 Κάλαθος δαπέδου μονός τύπου "ζωάκι" Δελφίνι παιδικής χαράς ΝΑΟΙΚ Σ\6417 1,0053 ΤΕΜ

27 Κάλαθος δαπέδου μονός τύπου "ζωάκι" Αρκούδος παιδικής χαράς ΝΑΟΙΚ Σ\6418 1,0054 ΤΕΜ

28 Κάλαθος δαπέδου μονός τύπου "ζωάκι" Βατραχάκι παιδικής χαράς ΝΑΟΙΚ Σ\6419 1,0055 ΤΕΜ

2. Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2.1. ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΠΟΧΕΤΕΣΗ

1 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) ΝΑΥΔΡ 11.01.02 280,0056 kg

2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / ΡΝ 10 atm

ΝΑΥΔΡ
12.14.01.03

20,0057 m

3 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 20 atm

ΝΑΥΔΡ
12.14.01.67

5,0058 m

4 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ΡΝ 20 atm

ΝΑΥΔΡ
12.14.01.70

28,0059 m

5 Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο εν λειτουργία αγωγό
(πλήν αγωγών από πολυαιθυλένιο) με χρήση ανοξείδωτου μανσόν και εφαρμογή της
μεθόδου της διάτρησης υπό πίεση

ΝΑΥΔΡ Χ\16.15 1,0060

6 Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο εκτός λειτουργίας αγωγό
από χυτοσίδηρο ή αμιαντοτσιμέντο με παρεμβολή ταυ

ΝΑΥΔΡ Χ\16.16 1,0061

7 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης. ΝΑΥΔΡ 16.11 1,0062 ΤΕΜ

Σελίδα 2 από 4



ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Είδος ΕργασιώνA/A Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Κωδικός
Άρθρου

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

8 Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο
υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)

ΝΑΟΔΟ Β66.1 7,0063 ΤΕΜ

9 Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο
επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ11 (D=1,00m) (ΠΚΕ)

ΝΑΟΔΟ Β66.5 3,0064 ΤΕΜ

2.2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

1 Πίλλαρ φωτισμού μέχρι έξι αναχωρήσεις, τριών θέσεων ΝΑΗΛΜ
Σ\60.10.80.02

1,0065 ΤΕΜ

2 Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού
σε έδαφος γαιώδες

ΑΤΗΕ 9301.1 10,0066 m3

3 Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες ΑΤΗΕ 9302.1 50,0867 m3

4 Βάση ιστού φωτισμού, οπλισμένη, προκατασκευασμένη ή μη, διαστάσεων 0,80Χ0,80 m,
βάθους 0,80 m

ΑΤΗΕ Σ\9312.2.4 12,0068 ΤΕΜ

5 Πίνακας μετ/κός  (ηλεκ. διανομή) για ηλεκτροδότηση δικτύου φωτισμού τοποθετούμενος
σε πίλλαρ ΠΛΗΡΗΣ με τα όργανα, τριφασικού δικτύου, έως έξι γραμμών

ΑΤΗΕ Σ\9352.1 1,0069 ΤΕΜ

6 Φωτιστικό σώμα παραδοσιακού τύπου κορυφής ιστούς με LEDs συνολικής ισχύος
<33W

ΑΤΗΕ Σ\9367.1 12,0070 ΤΕΜ

7 Ριγωτός ιστός ηλεκτροφωτισμού αλουμινίου, ύψους 4m, περίπου ΑΤΗΕ Σ\9367.2 12,0071 ΤΕΜ

8 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό διατομής 5 Χ 2,5
mm2

ΑΤΗΕ 8773.6.2 175,0072 m

9 Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2 ΑΤΗΕ 9336.1.1 50,0073 m

10 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm2 ΑΤΗΕ 9340.3 160,0074 m

11 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm ΝΑΗΛΜ
60.10.85.01

14,0075 ΤΕΜ

12 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN
63 mm

ΝΑΗΛΜ
Σ\60.20.40.11

160,0076 m

13 Τρίγωνο γειώσεως ΑΤΗΕ Ν9341.1 1,0077 ΤΕΜ

3. ΠΡΑΣΙΝΟ

3.1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση
χλοοτάπητα

ΝΑΠΡΣ Γ01 0,1078 στρ.

2 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους ΝΑΠΡΣ Γ02 31,0079 m3

3 Διάστρωση υλικών  στην επιφάνεια της κονίστρας ΝΑΠΡΣ Γ04 105,0080 m2

3.2. ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

1 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή,  βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π2 ΝΑΠΡΣ Δ06.2 48,0081 ΤΕΜ

2 Προμήθεια κηπευτικού χώματος ΝΑΠΡΣ Δ07 31,0082 m3

3 Προμήθεια τύρφης ΝΑΠΡΣ Δ10 5,0383 m3

3.3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1 Υλικό πλήρωσης, από φυσικά ποταμίσια πετρώματα (κροκάλλες χειμάρρων ΝΑΠΡΣ ΕΡ.01 6,0084 m3

2 Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών ΝΑΠΡΣ Ε09.1 48,0085 ΤΕΜ

3 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά ΝΑΠΡΣ Ε13.1 0,1086 στρ.

3.4. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21
μέχρι 1,50 m

ΝΑΠΡΣ Ζ02.5 1,0087 ΤΕΜ

3.5. ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

1 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 mm ΝΑΠΡΣ Η01.2.2 121,0088 m

2 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 mm ΝΑΠΡΣ Η01.2.3 119,0089 m

3 Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή, Φ 2 in, 3 εξόδ. ΝΑΠΡΣ Η04.12.6 1,0090 ΤΕΜ

4 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ  1 in ΝΑΠΡΣ Η05.1.3 7,0091 ΤΕΜ

5 Φυγοκεντρικά φίλτρα νερού (υδροκυκλώνες), χωρίς σίτα, oνομαστικής διαμέτρου Φ 1 in
και σώμα φίλτρου 20 cm3

ΝΑΠΡΣ Η07.8.1 1,0092 ΤΕΜ

6 Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, στατικός, με σώμα ανύψωσης 5-7 cm ΝΑΠΡΣ Η08.3.1.1 7,0093 ΤΕΜ

7 Ακροφύσια για σταθερούς εκτοξευτήρες, Ρυθμιζόμενου τομέα, κανονικής παροχής
ακτίνας 2-5 m

ΝΑΠΡΣ Η08.3.18.2 7,0094 ΤΕΜ

Σελίδα 3 από 4



ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Είδος ΕργασιώνA/A Α.Τ.
Μον.
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Κωδικός
Άρθρου

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

8 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό
ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in

ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.1 6,0095 ΤΕΜ

9 Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες Η/Β 4-6 ΝΑΠΡΣ Η09.2.5.1 1,0096 ΤΕΜ

10 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 50 x 60 cm, 6 Η/Β ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.4 6,0097 ΤΕΜ

11 Καλώδια  τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ), διατομής 7 x 1,5  mm2 ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.5 30,0098 m

ΜΑΝΙΑΚΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ       02-03-2021 ΜΑΝΙΑΚΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ       02-03-2021 ΜΑΝΙΑΚΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ        02-03-2021

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών

Δήμου Καστοριάς

Οι μελετητές Η Προϊσταμένη τμήματος
Κτιριακών & Ειδικών Έργων

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΚΑΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός

με Α' β.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΛΑΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

με Α' β.

ΙΩΑΝΝΑ ΣΚΡΕΚΑ
Πολιτικός Μηχανικός

με Α' β.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΚΚΑΣ
Αγρ. - Τοπογράφος Μηχανικός

Msc με Α' β

Σελίδα 4 από 4



ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Εργο: Ανακατασκευή παιδικής χαράς Ντολτσό

Δ.Τ.Υ.
Α.Μ. 02/2020

Α/Α Είδος εργασίας ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ Μερικό σύνολο

ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ Μερικό σύνολο ΣΥΝΟΛΟ Μ.Μ.

σκυροδεματα 36,05 m3 2,50 90,13

γαίες εκσκαφών 440,59 m3 1,80 793,06

γαίες εκσκαφών 40,00 m3 1,80 72,00

3A 134,55 m3 2,00 269,10

πλακοστρωτα 266,00 m2 0,04 10,64

μεταλλικά 500,00 Kgr 0,50

κιγκλιδώματα 180,00 Kgr 0,18

αμμος 19,17 m3 2,00 38,34

γαιες 50,08 m3 2,00 100,16

πλακοστρωτα 10,64 20,00 212,80

μεταλλικά 0,50 20,00 10,00

κιγκλιδώματα 0,18 20,00 3,60

πλακοστρωτα 10,64 10,64

στραγγιστήρια 87,40 2,00 0,40 69,92

όγκος

( εκσκαφές αποτροπων) 4,87+4,53 9,40 0,50 4,70

(γενική εκσκαφή χωρου) 1.186,55 0,30 355,97

(εκσκαφή  για σωληνώσεις) όγκος 10,00 10,00

452,00 0,15 67,80

110,00 0,15 16,50

ExΥ 207,00 0,15 31,05

ΜxΠxY 

(δικτύων) 28,00 0,50 0,30 4,20

δικτύων ΗΜ 15,00 15,00

5
Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους 

πλαστικούς σωλήνες D 100 mm με περίβλημα 

γεωυφάσματος

ΝΑΟΙΚ 21.03.01

μήκος 87,40 87,40 m

Όγκος x Τεµ. 45,00 3,60

MxΠxY 10,00 0,15 0,35 0,53

73,00 2,00 0,12 17,52

20,00 4,00 0,12 9,60

4,00 10,00 0,12 4,80

73,00 2,00 146,00

20,00 4,00 80,00

Επιφάνεια 4,00 10,00 40,00

500,00

9 Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων ΝΑΟΙΚ 22.65.02 βάρος 480,00 480,00 kg

10,00 10,00

10,08 -0,91 9,17

11
Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί 

επιφανειών σκυροδέματος
ΝΑΥΔΡ 10.17 επιφάνεια

201,55 2,00 1,05 423,26 m2

12
Διάθεση προιοντων εκσκαφής σε 

αδειοδοτημένο χώρο παραλαβής αποβλήτων 

εκσκαφών

ΝΑΟΔΟ Ν\Α1.2 όγκος

450,00 m3

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

0,08

1.1. Χωµατουργικά, Καθαιρέσεις

6

36,05 m3

1

2

3

Ε = 1.186,55 m2

38,40+25+16+8

m3134,55

ΝΑΟΙΚ 20.05.01

m3451,23

προμέτρηση

ΝΑΟΙΚ 10.01.02

ΝΑΟΙΚ 10.07.01

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε 

ζώα, µε µηχανικά µέσα.

Μεταφορές µε αυτοκίνητο, δια µέσου οδών 

καλής βατότητας.

4

Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση 

µηχανικών µέσων, σε εδάφη γαιώδη-

ηµιβραχώδη

226,40

Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, Με χρήση συνήθους 

κρουστικού εξοπλισμού

NAOIK 22.15.01

ΝΑΟΙΚ 22.56

7

Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών
Βάρος 500,00 500,00

8

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός 

τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να 

καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 

ακεραίων πλακών

ΝΑΟΙΚ 22.20.01

m2

ton x km

Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό 

λατοµείου
ΝΑΟΙΚ 20.20

ΝΑΥΔΡ 5.08Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων 

με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου 
όγκος

1.374,11 ton

1. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

προμέτρηση

m3

kg

19,17

266,00

10



ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ Μερικό σύνολο ΣΥΝΟΛΟ Μ.Μ.

ΝΑΟΙΚ 32.01.04

επιφάνεια οργάνων Ε x Y 661,96 0,12 79,44

M x Π x Y 6,00 1,00 6,00

επιφάνεια διαδρόμων 658,88 0,12 79,07

σκυρόδεμα αποτροπων
1,06

26,80 m2

19,10 m2

επιφάνεια 

οργάνων 661,96 1,10 2,00 1.456,31

επιφάνεια 

πλακοστρώσεων 658,88 1,10 2,00 1.449,54

ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ Μερικό σύνολο ΣΥΝΟΛΟ Μ.Μ.

16
Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με 

τσιμεντοκονίαμα
ΝΑΟΙΚ 71.22

Εµβαδόν 15,00 15,00 m2

ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Μ.Μ.

17
 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες 

ορθογωνισμένες
ΝΑΟΙΚ 73.12

1,00 m2 1,00 m2

18
 Επιστρώσεις με ειδικές πλάκες πεζοδρομίου 

οδηγών όδευσης τυφλών (ΑΜΕΑ)

ΝΑΟΙΚ 

Σ\73.16.920 14,80 m2 15,00 m2

19
Επιστρώσεις με ελαστικό δάπεδο ασφαλείας 

7,5 εκ (σε επιφάνεια οργάνων)
ΝΑΟΙΚ Σ.73.96.75

Εµβαδόν (15%) 99,29 m2 100,00 m2

20
Επιστρώσεις με ελαστικό δάπεδο ασφαλείας 

4,5 εκ (σε επιφάνεια οργάνων)
ΝΑΟΙΚ Σ.73.96.96

Εµβαδόν (85%) 562,67 m2 565,00 m2

21

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από 

πετρώματα ενδεικτικού τύπου "Μολοσσών" 

Ιωαννίνων, τύπου "καμμένο" με 

στρογγυλεμένες ακμές ("βαρελάτο"), χρώματος 

γκρίζου, διαστάσεων 10*10*5cm

NAOIK Σ.78.97
Εµβαδόν 

επιφάνεις 

κυβόλιθων

658,88 m2 660,00 m2

22

Γεωϋφασμα προστασίας στεγανοποιητικής 

μεμβράνης (τοποθετούμενο υπό την 

μεμβράνη), Γεωύφασμα μή υφαντό, των 300 

gr/m2 ( στα στραγγιστήρια & κάτω από τους 

κυβόλιθους)

ΝΑΥΔΡ 14.05.02

Επιφάνεια 87,40 1,00 658,88 746,28 m2

23
Γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων, 

αντοχής Tult 40 kN/m
ΝΑΟΔΟ Β12.1

Επιφάνεια 660,00 660,00 m2

ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Μ.Μ.

24
Τοποθέτηση ειδικών ανοξείδοτων εσχαρών 

συστήματος αποτροπής εισόδου ζώων
ΝΑΟΙΚ Ν/61.23

4,87+4,53 9,40 9,40 m2

25
Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από 

ευθύγραμμες ράβδους
ΝΑΟΙΚ 62.21

87+87 114,00 174,00 kg

14 28,00 392,00

300 300,00

27 Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών ΝΑΟΙΚ 77.34 201,34 1,05 28,00 5.919,40 5.919,40 kg

ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Μ.Μ.

28
Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή 

τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό 

τσιμεντόχρωμα (στηθαία)

ΝΑΟΙΚ 77.10

201,55 0,45 2,00 181,40 185,00 m2

29

Αντισκωριακές βαφές, Εφαρμογή 

αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού 

βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής 

ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής 

ρητίνης (κιγκλιδώματα)

ΝΑΟΙΚ 77.20.01

συντελ = 1,00 h=1,05 94,98+96,77 191,75 201,34 m2

30
Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από 

ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου (στηθαία)
ΝΑΟΙΚ 77.30

201,55 0,45 2,00 181,40 185,00 m2

31
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών 

επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών 

ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

ΝΑΟΙΚ 77.55

συντελ = 1,00 h=1,05 94,98+96,78 191,75 201,34 m2

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων 

διατομών, Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες 

ράβδους

661,96

26
692,00 kg

1.5. Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές

1.4. Επενδύσεις, επιστρώσεις

1.3. Τοιχοποιίες, επιχρίσματα

13

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση 

και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 

αντλίας ή πυργογερανού, Για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

1.6. Λοιπά, τελειώματα

προμέτρηση

προμέτρηση

προμέτρηση

προμέτρηση

ΝΑΟΙΚ 64.01.01

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΝΑΟΙΚ 38.03 2*(2,20+2,20+1,20+1,20)*0,40+2*(2

,025+2,025+1,025+1,025)*0,40*2,8

0,20*(30+14+16+38+25+5+6)

2.905,85 kg

1.2. Σκυροδέματα προμέτρηση

2*(2,20+2,20+1,20+1,20)*0,20*0,40-

2*(2,025+2,025+1,025+1,025)*0,025*0,10 m3165,56

45,90 m2

14

ΝΑΟΙΚ 38.20.03
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος με δοµικά 

πλέγµατα Β500C
15



32
Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα 

αδρανή
ΝΑΥΔΡ 5.10 όγκος = 

MxΠxY 87,40 2,00 0,40 69,92 m3

33 Κούνια παιδιών τεσσάρων θέσεων, µεταλλική ΝΑΟΙΚ Χ.50.01 τεµάχια 1,00 1,00 τεµ.

34
Κούνια παιδιών & ΑΜΕΑ τεσσάρων θέσεων, 

μεταλλική
ΝΑΟΙΚ Χ.50.02 τεµάχια

1,00 1,00 τεµ.

35 Κούνια νηπίων δύο θέσεων, µεταλλική ΝΑΟΙΚ Χ.50.03 τεµάχια 2,00 2,00 τεµ.

36 Μεταλλική τραµπάλα δύο θέσεων
ΝΑΟΙΚ 

Χ.50.90.340
τεµάχια

1,00 1,00 τεµ.

37 Μεταλλική Τσουλήθρα παίδων
ΝΑΟΙΚ 

Χ.50.90.341
τεµάχια

1,00 1,00 τεµ.

38
Καθιστικό προκατασκευασμένο επί μεταλλικού 

σκελετού ΑΕ 220

ΝΑΟΙΚ 

Χ.52.90.294
τεµάχια

20,00 20,00 τεµ.

39 Κούνια τύπου φωλιά
ΝΑΟΙΚ 

Χ.52.90.363
τεµάχια

1,00 1,00 τεµ.

40 Σύνθετο όργανο νηπίων
ΝΑΟΙΚ 

Χ.52.90.408
τεµάχια

1,00 1,00 τεµ.

41 Κύβος αναρρίχησης
ΝΑΟΙΚ 

Χ.52.90.422
τεµάχια

1,00 1,00 τεµ.

42 Σπιτάκι δραστηριοτήτων νηπίων, σύνθετο
ΝΑΟΙΚ 

Χ.52.90.423
τεµάχια

1,00 1,00 τεµ.

43 Αυτοκινητάκι ελατηρίου 
ΝΑΟΙΚ 

Χ.52.90.603
τεµάχια

1,00 1,00 τεµ.

44 "Ιππόκαμπος" ελατηρίου
ΝΑΟΙΚ 

Χ.52.90.604
τεµάχια

1,00 1,00 τεµ.

45 "καμηλοπάρδαλη" ελατηρίου
ΝΑΟΙΚ 

Χ.52.90.605
τεµάχια

1,00 1,00 τεµ.

46 Αυτοκινούμενος Μύλος
ΝΑΟΙΚ 

Χ.52.90.606
τεµάχια

1,00 1,00 τεµ.

47
Σύνθετο όργανο παιδικής χαράς τύπου 

Άλμπατρος

ΝΑΟΙΚ 

Χ.52.90.808
τεµάχια

1,00 1,00 τεµ.

48
Επιγραφές - πινακίδες παιδικής χαράς 

120*90cm
ΝΑΟΙΚ Χ\5622 τεµάχια

2,00 2,00 τεµ.

49
Προειδοποιητικές επιγραφές - πινακίδες 

παιδικής χαράς 40*20cm
ΝΑΟΙΚ Χ\5623 τεµάχια

12,00 12,00 τεµ.

50 Ποδηλατοστάτης ΝΑΟΙΚ Χ.6122.1 τεµάχια 1,00 1,00 τεμ.

51 Χυτοσιδηρά κρήνη ΝΑΟΙΚ Σ.6122.2 τεµάχια
1,00 1,00 τεµ.

52
Κάλαθος  δαπέδου μονός μεταλλικός,  

παραδοσιακού τύπου .
ΝΑΟΙΚ Ν\6417 τεµάχια

3,00 3,00 τεµ.

53
Κάλαθος  δαπέδου μονός τύπου "ζωάκι" 

Δελφίνι παιδικής χαράς
ΝΑΟΙΚ Σ\6417 τεµάχια

1,00 1,00 τεµ.

54
Κάλαθος δαπέδου μονός τύπου "ζωάκι" 

Αρκούδος παιδικής χαράς
ΝΑΟΙΚ Σ\6418 τεµάχια

1,00 1,00 τεµ.

55
Κάλαθος δαπέδου μονός τύπου "ζωάκι" 

Βατραχάκι παιδικής χαράς
ΝΑΟΙΚ Σ\6419 τεµάχια

1,00 1,00 τεµ.

2.1 Ύδρευση, αποχέτευση ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Μ.Μ.

56
 Καλύµµατα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο 

(ductile iron)
ΝΑΥΔΡ 11.01.02 Βάρος x 

τεµάχια 40,00 7,00 280,00 280,00 280,00 kg

57

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 

πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 

50 mm / ΡΝ 10 atm

ΝΑΥΔΡ 

12.14.01.03
Μήκος

20,00 20,00 20,00 m

58

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 

πολυαιθυλενίου (ΡΕ) με συμπαγές τοίχωμα 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Σωληνώσεις πιέσεως 

από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 (με 

ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10=10 

MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / PN 20 

atm

ΝΑΥΔΡ 

12.14.01.67
Μήκος

5,00 5,00 5,00 5,00 m

59

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 

πολυαιθυλενίου (ΡΕ) με συμπαγές τοίχωμα 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Σωληνώσεις πιέσεως 

από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 (με 

ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10=10 

MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / PN 20 

atm

ΝΑΥΔΡ 

12.14.01.70
Μήκος

28,00 28,00 28,00 28,00 m

προμέτρηση

2. H/M ΕΡΓΑΣΙΕΣ



60

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης 

σε υφιστάμενο εν λειτουργία αγωγό (πλήν 

αγωγών από πολυαιθυλένιο) με χρήση 

ανοξείδωτου μανσόν και εφαρμογή της 

μεθόδου της διάτρησης υπό πίεση

ΝΑΥΔΡ Χ\16.15 Τεµάχια

1,00 1,00 1,00 1,00 τεµ.

61

∆ιαµόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης 

σε υφιστάµενο εκτός  λειτουργίας αγωγό από 

χυτοσίδηρο ή αμιαντοτσιμέντο με παρεμβολή 

ταυ

ΝΑΥΔΡ Χ\16.16 Τεµάχια

1,00 1,00 1,00 1,00 τεµ.

62
Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου 

παροχής ύδρευσης.
ΝΑΥΔΡ 16.11 Τεµάχια

1,00 1,00 1,00 1,00 τεµ.

63
Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και 

αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο 

υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)

ΝΑΟΔΟ Β66.1 Τεµάχια

7,00 7,00 7,00 7,00 τεµ.

64
Φρεάτιο επίσκεψης υπονόµου τύπου Φ11 

(D=1,00 m) (ΠΚΕ)
ΝΑΟΔΟ Β66.5 Τεµάχια

3,00 3,00 3,00 3,00 τεµ.

ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Μ.Μ.

66
Εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου βάσεως 

θεµελιώσεως τσιµεντοϊστού ή σιδηροϊστού σε 

έδαφος γαιώδες

ΑΤΗΕ 9301.1 Όγκος

10,00 1,00 10,00 10,00 10,00 m3

Όγκος 40,00 40,00

ΜxΠxY 28,00 0,60 0,60 10,08

68

Βάση ιστού φωτισµού, οπλισµένη, 

προκατασκευασµένη ή µη, διαστάσεων 

0,80Χ0,80 m, βάθους 0,80 m

ΑΤΗΕ Σ\9312.2.4 Τεµάχια

12,00 12,00 12,00 τεµ.

70

Φωτιστικό σώµα παραδοσιακού τύπου 

κορυφής ιστού µε LEDs συνολικής ισχύος < 

33W

ΑΤΗΕ Σ\9367.1 Τεµάχια
12,00 12,00 12,00 τεµ.

71
Ριγωτός ιστός ηλεκτροφωτισµού αλουµινίου 

ύψους 4m,περίπου
ΑΤΗΕ Σ\9367.2 Τεµάχια

12,00 12,00 12,00 τεµ.

72

Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση µέσα στο 

έδαφος Πενταπολικό διατοµής 5 Χ 2,5 mm2
ΑΤΗΕ 8773.6.2 Μήκος

175,00 175,00 m

73
Καλώδιο τύπου NYY  Τριπολικό διατοµής 3 Χ 

1,5 mm2
ΑΤΗΕ 9336.1.1 Μήκος 50,00 50,00 50,00 m

139,00 139,00

21,00 21,00 160,00 m

75
Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων 

καλωδίων 40*40cm

ΝΑΗΛΜ 

60.10.85.01
Τεµάχια

14,00 14,00 14,00 τεμ

139,00 139,00

21,00 21,00

77 Τρίγωνο γείωσης με ηλεκτρόδια μήκους 2,5m ATHE N8845.2 Τεµάχια 1,00 1,00 1,00 τεμ

ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Μ.Μ.

78
Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την 

φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα
ΝΑΠΡΣ Γ01

0,10 0,10 στρ.

79 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους ΝΑΠΡΣ Γ02 30,15 31,00 m3

80 Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια κονίστρας ΝΑΠΡΣ Γ4
105,00 105,00 m2

ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Μ.Μ.

81
Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη 

κλπ φυτά κατηγορίας Π2
ΝΑΠΡΣ Δ06.2

48,00 48,00 τεμ.

65

Τεµάχια

1,00 1,00 1,00 1,00 τεµ.

160,00

69

Πίνακας μετ/κός (ηλεκ. Διανομή) για 

ηλεκτροδότηση δικτύου φωτισμού, 

τοποθετούμενος σε πίλαρ ΠΛΗΡΗΣ, με όργανα 

τριφασικού δικτύου, έως έξι γραμμών

ΑΤΗΕ Σ\9352.1

Μήκος

74

76

Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος διατοµής 

25 mm2
ΑΤΗΕ 9340.3

Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από 

πολυαιθυλένιο (HDPE), διαµέτρου DN 63 mm
ΝΑΗΛΜ 

Σ\60.20.40.11
Μήκος

ΑΤΗΕ 9302.1
Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση 

καλωδίων σε έδαφος γαιώδες67

Πίλλαρ φωτισµού µέχρι έξι αναχωρήσεις, τριών 

θέσεων

ΝΑΗΛΜ 

Σ\60.10.80.02

m

m3

Τεµάχια
1,00 1,00 1,00 1,00 τεµ.

50,08

3.2 Φυτικό υλικό

3. ΠΡΑΣΙΝΟ

προμέτρηση

προμέτρηση

3.1 Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης 

πρασίνου

2.2 Ηλεκτρολογικά - Φωτισµός προμέτρηση



82 Προμήθεια κηπευτικού χώματος ΝΑΠΡΣ Δ07
0,30(5+5+30+60,5) 30,15 31,00 m3

83 Προμήθεια τύρφης ΝΑΠΡΣ Δ10
0,05*(40+60,5) 5,03 5,03 m3

ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Μ.Μ.

84
Υλικό πλήρωσης, από φυσικά ποταμίσια 

πετρώματα (κροκάλλες χειμάρρων
ΝΑΠΡΣ ΕΡ.01 όγκος 3+3 6,00 m3

85 Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών ΝΑΠΡΣ Ε09.1
48,00 48,00 τεμ.

86 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά ΝΑΠΡΣ Ε13.1
0,10 0,10 στρ.

ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Μ.Μ.

87
Κόψιμο - Εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση 

μεγάλων δέντρων περιμέτρου κορμού από 1,21 

μέχρι 1,50m

ΝΑΠΡΣ Ζ02.5

1,00 1,00 τεμ

ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Μ.Μ.

88
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10atm, 

ονομαστικής διαμέτρου Φ 25mm
ΝΑΠΡΣ Η01.2.2 μήκος

25+40+56 121,00 121,00 m

89
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10atm, 

ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 mm
ΝΑΠΡΣ Η01.2.3 μήκος

25+40+54 119,00 119,00 m

90
Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή, Φ 

2", 3 εξόδων
ΝΑΠΡΣ Η04.12.6 Τεµάχια

1,00 1,00 τεμ

91
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, ΡΝ 

16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in
ΝΑΠΡΣ Η05.1.3 Τεµάχια

7,00 7,00 τεμ

92
Φυγοκεντρικά φίλτρα νερού (υδροκυκλώνες), 

χωρίς σίτα, ονομαστικής διαμέτρου 1 in  και 

σώμα φίλτρου 20 cm3

ΝΑΠΡΣ Η07.8.1 Τεµάχια

1,00 1,00 τεμ

93
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, στατικοί, με 

σώμα ανύψωσης 5-7 cm
ΝΑΠΡΣ Η08.3.1.1 Τεµάχια

7,00 7,00 τεμ

94
Ακροφύσια για σταθερούς εκτοξευτήρες, 

ρυθμιζόμενου τομέα, κανονικής παροχής 

ακτίνας 2-5m

ΝΑΠΡΣ 

Η08.3.18.2
Τεµάχια

7,00 7,00 τεμ

95
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 

10atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης 

πίεσης, διατομή 1 in

ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.1 Τεµάχια

6,00 6,00 τεμ

96
Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος 

εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες Η/Β 4-6 

άρδευσης

ΝΑΠΡΣ Η09.2.5.1 Τεµάχια
1,00 1,00 τεμ

97
Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών, 50Χ60 cm,  6 

ηλεκτροβανών

ΝΑΠΡΣ Η 

09.2.13.4
Τεµάχια

6,00 6,00 τεμ

98
Καλώδια τύου JIVV-U (ΝΥΥ), διατομής 7*1,5 

mm2

ΝΑΠΡΣ Η 

09.2.15.5
mμ

30,00 30,00 30,00 m

            Η συντάκτρια

         Πετκανά Γεωργία

       Πολιτικός Μηχανικός

               με Α' β.

Σκρέκα Ιωάννα

Πολιτικός Μηχανικός

με Α' β.

Μόκκας Ανδρέας

Αγρ. - Τοπ. Μηχανικός

Msc, με Α' β.

Κτιριακών & Ειδικών Έργων

Η Προϊσταμένη Τμήματος Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.

Δήμου Καστοριάς

3.5 Αρδευτικά δίκτυα

3.4 Διάφορες εργασίες

3.3 Εγκατάσταση πρασίνου
προμέτρηση

προμέτρηση

προμέτρηση
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1104

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων,

άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε

τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.

 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα

Τιμή ανά τόνο (ton).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,65

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

 Δια μέσου οδών καλής βατότητας.

 Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m

ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι

2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος

βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ'

άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των

προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία

σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ

02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα τέσσερα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)

(0,19€/m3.km)      16 x 0,19 =    3,04

Συνολικό κόστος άρθρου 7,54

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,54

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας,

λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών
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επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή

χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση

με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού

υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την

επίχωση.

ΕΥΡΩ : 15,70 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και σαράντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 30 (>=5km)

(0,19€/m3.km)      30 x 0,19 =    5,70

Συνολικό κόστος άρθρου 21,40

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,40

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 21.03.01 Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα
γεωυφάσματος με διάτρητους σωλήνες D 100 mm

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.1

Προμήθεια και τοποθέτηση διατρήτων πλαστικών σωλήνων από PVC ή πολυαιθυλένιο με περίβλημα

γεωυφάσματος των 200 gr/m2. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση των

σκύρων στραγγιστηρίου (μονοβάθμιο φίλτρο).

 Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 100 mm.

Τιμή ανά τρεχον μέτρο (m) πλήρως αποπερατωμένου στραγγιστηρίου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων
μεθόδων καθαίρεσης

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων

κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η

συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους

στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων

οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα

πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως

ΕΥΡΩ : 56,00 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : πενήντα εννέα και ογδόντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 20 (>=5km)

(0,19€/m3.km)     20 x 0,19 =    3,80

Συνολικό κόστος άρθρου 59,80

Ευρώ (Αριθμητικά) : 59,80

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,
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τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών,

σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.56 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε ύψος από το

δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα

και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15

-02-02-02

"Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.65.02 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων

υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών.

 Για μεταλλικά κιγκλιδώματα.

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.08 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069.1

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης

ορυχείου ή χειμάρρου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες τυπικές διατομές της μελέτης

και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ) και η μεταφορά της επί τόπου

του έργου

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης

εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή

για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη

γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών).
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ΕΥΡΩ : 5,70 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : έντεκα και σαράντα λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 30 (>=5km)

(0,19€/m3.km)      30 x 0,19 =    5,70

Συνολικό κόστος άρθρου 11,40

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,40

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.17 Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370

Υδροβολή επιφανειών σκυροδέματος υψηλής πίεσης (τουλάχιστον 500 bar) για τον

πλήρη καθαρισμό τους από παλιές επιστρώσεις, εξανθήματα αλάτων, ενανθρακωμένο

σκυρόδεμα, σαθρά υλικά λόγω απολέπισης/αποφλοίωσης του σκυροδέματος λόγω

διάβρωσης του οπλισμού κ.λ.π. και την αποκάλυψη του υπάρχοντος οπλισμού,

προκειμένου νε εκτελεσθούν οι προβλεπόμενες από την μελέτη επεμβάσεις δομικής

αποκατάστασης του στοιχείου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου, λειτουργία και

απομάκρυνση  του εξοπλισμού υδροβολής (συμπιεστής, σωληνώσεις ακροφύσια, βυτία

νερού κλπ), η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις εφαρμογής, η

εκτέλεση των εργασιών από ειδικευμένο προσωπικό εφοδιαμένο με προστατευτικές

στολές πλήρους κάλυψης και κράνος πλήρους κεφαλής, η ανάλωση νερού και η λήψη

μέτρων συλλογής και διάθεσης των απονέρων της υδροβολής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,60

(Ολογράφως) : τρία και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Α1.2 Διάθεση προιόντων εκσκαφής σε αδειοδοτημένο χώρο παραλαβής αποβλήτων εκσκαφών

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162

Διάθεση όλων των προιόντων εκσκαφής και κατεδάφισης σε πιστοποιημένο και αδειοδοτημένο για

παραλαβή αντίστοιχων αποβλήτων χώρο. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται το κόστος διάθεσης των

αποβλήτων εκσκαφής και κατεδάφισης σύμφωνα με τα επιμετρητικά στοιχεία επί τόπου του έργου για

όσα από τα προιόντα θα μεταφερθούν προς απομάκρυνση από τον τόπο του έργου σε αντιπαραβολή με

τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων μεταφοράς και των αντίστοιχων ζυγολογίων σε ton.

Τιμή μονάδος ανά κυβικό μέτρο (m3)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,00

(Ολογράφως) : οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των

καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".
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Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και

η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση

σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,00

(Ολογράφως) : ενενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων,

πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε

ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από

σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την

διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,70

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων

κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του

οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση

των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει

ζυγολογίου.

          |           Πεδίο εφαρμογής                    |

__________|______________________________________________|______________________

  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο

  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)

__________|________|________________|____________________|_________|____________

          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________

  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154

  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187

  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222

  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260

  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302

  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347

  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395

 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617

 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888

 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21

 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58

 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00

 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47

 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98

 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85

 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83

 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31

 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
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συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το

δάπεδο εργασίας.

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

 Δομικά πλέγματα B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου

σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,01

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.22 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7122

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5

cm, εις τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη έδαφος, και

σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,00

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.12 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7312

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες, πλευράς άνω των 30 cm, με αρμούς πάχους το πολύ 1

cm με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την

εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00

"Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\73.16.920  Επιστρώσεις με ειδικές πλάκες πεζοδρομίου οδηγών όδευσης τυφλών

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316

Επιστρώσεις με ειδικές πλάκες πεζοδρομίου οδηγών όδευσης τυφλών. Οποιασδήποτε υφής επιφανείας

και απόχρωσης, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ αρ. 52907/28-12-2009 (ΦΕΚ2621/31-12-2009)

και κατόπιν έγκεισης από την υπηρεσία. Πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm, με αρμούς

πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου

και 0,04 m3 ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία

πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,00

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ.73.96.75 Επιστρώσεις με ελαστικό δάπεδο ασφαλείας 7,5 εκ

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396

Επιστρώσεις με ελαστικό δάπεδο ασφαλείας, σε πλάκες 50Χ50Χ7,5 cm ή 100Χ50Χ7,5 cm,

κατασκευασμένο από ανακυκλωμένα λάστιχα (90%) και ειδικές κόλλες (10%). Το δάπεδο πρέπει να

πληροί τις σχετικές Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την ασφάλεια των παιδιών (ΕΝ 1177 ή νεώτερες).

Οποιουδήποτε χρωματισμού επικολλουμένου με ειδική κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό

υπόστρωμα. Περιλαμβάνονται οι πλάκες του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας,  η ειδική κόλλα και η

εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ευρώ (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ.73.96 Επιστρώσεις με ελαστικό δάπεδο ασφαλείας

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης:

Επιστρώσεις με ελαστικό δάπεδο ασφαλείας, σε πλάκες 50χ50χ4 cm ή 100χ50χ4 cm, κατασκευασμένο

από ανακυκλωμένα λάστιχα (90%) και ειδικές κόλες (10%). Το δάπεδο πρέπει να πληροί τις σχετικές

Ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την ασφάλεια των παιδιών (ΕΝ 1177 ή νεώτερες). Οποιουδήποτε

χρωματισμού επικολλουμένου με ειδική κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα.

Περιλαμβάνονται οι πλάκες του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους

κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 65,00

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ.78.97 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από πετρώματα ενδεικτικού τύπου "Μολοσσών"
Ιωαννίνων, τύπου "καμμένο"  με στρογγυλεμένες τις ακμές ("βαρελάτο"), χρώματος
Γκρίζου, διαστάσεων 10Χ10Χ5 cm.

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: 1\ΠΡΣΝ .360

Επιστρώσεις δαπέδων με  κυβολίθο από πετρώματα ενδεικτικού τύπου "Μολοσσών" Ιωαννίνων, χρώματος

γκρίζου, διαστάσεων 10Χ10Χ5 cm. Καμμένος στην ορατή επιφάνειά του, με στρογγυλεμένες τις ακμές

("βαρελάτο") κατόπιν ειδικής επεξεργασίας, οποιουδήποτε σχεδίου σύνθετου ή πολυσύνθετου,

σύμφωνα με τα σχέδια, τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τις τεχνικές προδιαγραφές της

μελέτης, επί τσιμεντοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου, σε οποιαδήποτε υποδομή, σκυρόδεμα ή το

φυσικό έδαφος, με την συμπύκνωση της τελικής επιφάνειας κατάλληλο δονητή και την αρμολόγηση με

ψιλή άμμο ποταμού εν ξηρώ, ή με κονίαμα των 450 kg τσιμέντου.

Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα

με την αρχιτεκτονική μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 55,00

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 14.05.02 Γεωϋφασμα προστασίας στεγανοποιητικής μεμβράνης (τοποθετούμενο υπό την
μεμβράνη) Γεωύφασμα μή υφαντό, των 300 gr/m2

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6361

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου, τοποθέτηση και συρραφή με μεταλλικούς συνδετήρες γεωυφάσματος

μή υφαντού από ίνες πολυπροπυλενίου για την προστασία της στεγανοποιητικής μεμβράνης.

 Γεωύφασμα μή υφαντό, των 300 gr/m2.

Τιμή ανά μέτρο τετραγωνικό (m2), μη συμπεριλαμβανομένων των επικαλύψεων.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,75

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β12.1 Γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων, αντοχής Tult 40 KN/m

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914

Προμήθεια και τοποθέτηση γεωπλέγματος πολυεστερικής σύστασης με προστασία ΡΕ, PVC ή άλλου

πολυμερούς, ή πολυμερικής σύστασης από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ή πολυπροπυλένιο,

χαρακτηριστικής ονομαστικής οριακής αντοχής (Τult) κατά την κύρια διεύθυνση του υλικού, σύμφωνα

με την μελέτη του έργου, για την ενίσχυση και βελτίωση της μηχανικής αντοχής του εδάφους

(οπλισμένο επίχωμα), με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- διάρκεια ζωής 120 ετών σε περιβάλλον 4 < pH <9.5 υπό θερμοκρασία 20-30C

- μέγιστη επιμήκυνση υπό φορτίο έως 13% (κατά EΛΟΤ ΕΝ ISO 10319)

- ονομαστική εφελκυστική αντοχή κατά την κυρία διεύθυνση κατά EΛΟΤ ΕΝ ISO 10319, όχι μικρότερη

από την καθοριζόμενη στην μελέτη

- ανθεκτικά στα χημικά που απαντώνται στο φυσικό έδαφος και μη βιοδιασπόμενα

- ανθεκτικό στην υδρόλυση και τα υδατικά διαλύματα οξέων, αλάτων και αλκαλίων

- χωρίς συστατικά διαλυτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος

- ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία (με προσθήκη αιθάλης)

Οι χαρακτηριστικά των γεωπλεγμάτων θα τεκμηριώνονται με πιστοποιητικά διαπιστευμένων

εργαστηρίων ή Eυρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις - Εuropean Technical Approvals,

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια του γεωπλέγματος και όλων των απαιτούμενων υλικών, και η  μεταφορά τους από

οποιαδήποτε απόσταση στην θέση εφαρμογής,

- οι φορτοεκφορτώσεις, η διάστρωση, αναδίπλωση και στερέωση του γεωπλέγματος στις προβλεπόμενες

θέσεις,

- τα μέτρα προστασίας του διαστρωμένου γεωπλέγματος από τις καιρικές και ατμοσφαιρικές

επιδράσεις και από την κυκλοφορία, μέχρι την οριστική κάλυψή του με εδαφικό υλικό, οι φθορές

και αλληλοεπικαλύψεις.

Επιμέτρηση με βάση την καλυπτόμενη επιφάνεια, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κατασκευαστικά σχέδια,

με ανηγμένες τις φθορές και τις επικαλύψεις των γειτονικών λωρίδων.

 Γεώπλεγμα αντοχής Tult 40 KN/m

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καλυπτόμενης από γεώπλεγμα επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\61.23 Τοποθέτηση ειδικών ανοξείδοτων εσχαρών συστήματος αποτροπής εισόδου ζώων

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6123

Τοποθέτηση ειδικών ανοξείδοτων εσχαρών συστήματος αποτροπής εισόδου ζώων  οποιουδήποτε σχεδίου,

με σκελετό από ανοιξείδωτες σιδηρές λάμες 25 Χ 2 mm, εδραζόμενες σε ειδικό τελάρο και γενικά

μορφοσίδηρος, λάμες σιδηρές υλικά συγκόλλησης και στερέωσης καθώς και εργασία

κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 79,37

(Ολογράφως) : εβδομήντα εννέα και τριάντα επτά λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.21 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6221

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

οποιασδήποτε διατομής, καρφωτών, με ή χωρίς εντορμίες, με όλα τα εξαρτήματα

στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, με κοινή κλειδαριά και ορειχαλκίνες

χειρολαβές, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες
ράβδους

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους

συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και

στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των

κιγκλιδωμάτων.

 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.34 Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7740

Αμμοβολή ή μεταλλοβολή στοιχείων κατασκευής από χάλυβα σε βιομηχανική

εγκατάσταση ποιότητας SA 2 , σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1. σύμφωνα

με την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών

έργων".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηροκατασκευής.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,17

(Ολογράφως) : δέκα επτά λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.10 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7725

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος,

σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και

συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,90

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.20.01 Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως
νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744

Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και

χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

 Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής,

ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης. Εφαρμογή υλικού με βάση ανόργανα

πιγμέντα αντιδιαβρωτικής και αντισκωριακής δράσης, όπως ο ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του

ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλας ψευδαργύρου (zinc phosphate), το οξείδιο του Αιματίτη

( ΜΙΟ) ή με βάση αναστολείς της διάβρωσης και της σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού

υμένα τα 50 μικρά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.30 Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735

Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων, με βάση τις διαλυτές στο νέφτι και το λευκό

οινόπνευμα ακρυλικές ρητίνες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00

"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο και

δεύτερη στρώση (υλικά και εργασία).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,25

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755

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

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

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.10 Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2815

Κατασκευή φίλτρων αποστράγγισης απο κατάλληλα διαβαθμισμένα θραυστά αδρανή,

μονοβαθμίων ή διβαθμίων, γραμμικών στραγγιστηρίων (περιβολή διάτρητων σωλήνων,

πλήρωση αποστραγγιστικών τάφρων) και επιφανειακών αποστραγγίσεων (φίλτρα

πρανών, στρώσεις στράγγισης με ή χωρίς γεωσυνθετικά κ.λπ.), στις θέσεις και με

τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται από την μελέτη, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ

08-03-02-00 "Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή".
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια αδρανών της προβλεπόμενης

κοκκομετρικής διαβάθμισης, η μεταφορά τους στην θέση ενσωμάτωσης από

οποιαδήποτε απόσταση, η προσέγγιση, η διάστρωση και συμπύκνωσή τους (ελαφρά

στην περίπτωση των γραμμικών στραγγιστηρίων, σύμφωνα με την μελέτη για τις

αποστραγγιστικές στρώσεις).

Επιμέτρηση εντός των ορίων των διαστάσεων της μελέτης (διατομή γραμμικού

στραγγιστηρίου, πάχος αποστραγγιστικής στρώσης). Κατά την επιμέτρηση του όγκου

του φίλτρου των γραμμικών στραγγιστηρίων θα αφαιρείται η διατομή του διατρήτου

σωλήνα.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο τοποθετημένου υλικού φίλτρου

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,30

(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Χ.50.01 Κούνια παιδιών 4 θέσεων μεταλλική

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6403

Διαστάσεις - Απαιτούμενος Χώρος:

-Διαστάσεις (Μ/ΠΛ/Υ): 660*130*230cm+-10

-Απαιτούμενος περιμετρικός χώρος (Μ/ΠΛ): 720*370cm+-10

Προδιαγραφές ασφαλείας:

-Προτεινόμενες ηλικίες παιδιών: 3+

-Μέγιστο ύψος πτώσης: 120cm

Το όργανο αποτελείται από :

" Δύο (2) μεταλλικές οριζόντιες δοκούς,

" Έξι (6) μεταλλικά υποστυλώματα,

" Τέσσερα (4) καθίσματα παίδων με αλυσίδες,

Περιγραφή Οι οριζόντιες δοκοί της κούνιας κατασκευάζονται από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα Φ89mm.

Στηρίζονται σε τρία ζεύγη καμπύλα, μεταλλικά υποστυλώματα από σιδηροσωλήνα Φ76mm. Στο κάτω

μέρος της κάθε δοκού και σε κατάλληλες θέσεις συγκολλούνται οχτώ κουζινέτα από γαλβανισμένο

χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων. Τα καθίσματα παίδων έχουν

διαστάσεις 440Χ180Χ40mm και είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από

αλουμίνιο. Αναρτώνται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων.

" Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του

(σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται

περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.150,00

(Ολογράφως) : χίλια εκατόν πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Χ.50.02 Κούνια παιδιών & ΑΜΕΑ 4 θέσεων μεταλλική

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6403

Διαστάσεις - Απαιτούμενος Χώρος:

-Διαστάσεις (Μ/ΠΛ/Υ): 660*130*230cm+-10

-Απαιτούμενος περιμετρικός χώρος (Μ/ΠΛ): 720*370cm+-10

Προδιαγραφές ασφαλείας:

-Προτεινόμενες ηλικίες παιδιών: 3+

-Μέγιστο ύψος πτώσης: 120cm

Το όργανο αποτελείται από :

" Δύο (2) μεταλλικές οριζόντιες δοκούς,

" Έξι (6) μεταλλικά υποστυλώματα,

" Τέσσερα (4) καθίσματα παίδων με αλυσίδες,

Περιγραφή Οι οριζόντιες δοκοί της κούνιας κατασκευάζονται από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα Φ89mm.

Στηρίζονται σε τρία ζεύγη καμπύλα, μεταλλικά υποστυλώματα από σιδηροσωλήνα Φ76mm. Στο κάτω

μέρος της κάθε δοκού και σε κατάλληλες θέσεις συγκολλούνται οχτώ κουζινέτα από γαλβανισμένο

χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των καθισμάτων. Τα καθίσματα παίδων έχουν

διαστάσεις 440Χ180Χ40mm και είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ με εσωτερική ενίσχυση από

αλουμίνιο. Αναρτώνται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων.
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Περιλαμβάνεται ειδικό κάθισμα ΑΜΕΑ

" Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του

(σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται

περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.800,00

(Ολογράφως) : χίλια οκτακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Χ.50.03 Κούνια νηπίων 2 θέσεων μεταλλική

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6403

Διαστάσεις - Απαιτούμενος Χώρος:

-Διαστάσεις (Μ/ΠΛ/Υ): 660*130*230cm+-10

Προδιαγραφές ασφαλείας:

-Προτεινόμενες ηλικίες παιδιών: 1,5+

-Μέγιστο ύψος πτώσης: 120cm

Το όργανο αποτελείται από :

" Δύο (2) μεταλλικές οριζόντιες δοκούς,

" Τέσσερα (4) μεταλλικά υποστυλώματα,

" Δύο (2) καθίσματα νηπίων με αλυσίδες. Περιγραφή Οι οριζόντιες δοκοί της κούνιας

κατασκευάζονται από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα Φ89mm. Στηρίζονται σε τρία ζεύγη καμπύλα, μεταλλικά

υποστυλώματα από σιδηροσωλήνα Φ76mm. Στο κάτω μέρος της κάθε δοκού και σε κατάλληλες θέσεις

συγκολλούνται οχτώ κουζινέτα από γαλβανισμένο χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση των

καθισμάτων. Τα καθίσματα νηπίων έχουν διαστάσεις 440Χ330Χ250mm και έχουν την μορφή "λίκνου"

όπου το παιδί φωλιάζει στη θέση και προστατεύεται περιμετρικά. Αναρτώνται από τα κουζινέτα με

τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 850,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Χ.50.90.340 Μεταλλική τραμπάλα δύο θέσεων

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6411

Διαστάσεις - Απαιτούμενος Χώρος:

-Διαστάσεις (Μ/ΠΛ/Υ): 250*50*60cm+-5

Προδιαγραφές ασφαλείας:

-Προτεινόμενες ηλικίες παιδιών: 3+

-Μέγιστο ύψος πτώσης: 100cm

Το όργανο αποτελείται από :

-" Μία (1) δοκό ταλάντωσης με καθίσματα, χειρολαβές και αποσβεστήρες, " Μία (1) βάση

ταλάντωσης.

Περιγραφή

 Η δοκός ταλάντωσης κατασκευάζεται από μία σιδηροσωλήνα Φ76mm στις άκρες της οποίας

τοποθετούνται τα καθίσματα από κόντρα πλακέ θαλάσσης 21mm. Κάτω από τα καθίσματα εφαρμόζεται

ελαστικό υλικό πάχους 20mm και ημικυκλικής μορφής για την απόσβεση της ταλάντωσης. Μπροστά από

κάθε κάθισμα τοποθετείται μία χειρολαβή κατασκευασμένη από σιδηροσωλήνα Φ26mm που στις άκρες

της προσαρμόζονται χειρολαβές από πολυπροπυλένιο. Η βάση ταλάντωσης αποτελείται από δύο

σιδηροσωλήνες Φ76mm οι οποίες ενώνονται μεταξύ τους με ένα μεταλλικό τελάρο για την στήριξη του

οργάνου. Η μεταλλική βάση στο άνω μέρος της έχει το κουζινέτο περιστροφής φτιαγμένο από

σιδηροσωλήνα, που εσωτερικά φέρει πολυαμίδια για την αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς κίνηση του

πείρου της τραμπάλας.

(1 τεμ).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Χ.50.90.341 Μεταλλική τσουλήθρα

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6411

Διαστάσεις - Απαιτούμενος Χώρος:

-Διαστάσεις (Μ/ΠΛ/Υ): 360*50*225cm

Προδιαγραφές ασφαλείας:

-Προτεινόμενες ηλικίες παιδιών: 3+

-Μέγιστο ύψος πτώσης: 160cm

Το όργανο αποτελείται από :

" Μία (1) σκάλα ανάβασης,

" Μία (1) μεταλλική πλατφόρμα,

" Μία (1) μεταλλική τσουλήθρα.

Περιγραφή

Η σκάλα ανάβασης κατασκευάζεται από δύο σιδηροδοκούς 50Χ25mm ανάμεσα στις οποίες συγκολλούνται

τα σκαλοπάτια ίδιας διατομής. Φέρει χειρολαβές από σιδηροσωλήνα Φ21mm και καταλήγει σε

τετράγωνη πλατφόρμα από αντιολισθητική λαμαρίνα τύπου "κριθαράκι". Η πλατφόρμα στηρίζεται σε

δύο κεκλιμένα υποστυλώματα από σιδηροσωλήνα Φ32mm και έχει προστατευτικά φράγματα στις δύο

ελεύθερες πλευρές του. Στην πλευρά απέναντι από τη σκάλα προσαρμόζεται η τσουλήθρα, η οποία

κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα με προστατευτικά πλαϊνά από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους

21mm.

(1 τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 900,00

(Ολογράφως) : εννιακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Χ.52.90.294 Καθιστικό προκατασκευασμένο επί μεταλλικού σκελετού ΑΕ 220

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5291

 Παγκάκι  ενδεικτικού τύπου "ΑΕ 220" ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε., ή άλλου παρεμφερούς της απολύτου

εγκρίσεως από την υπηρεσία, με βάσεις από ειδικό χυτοσίδηρο ductile iron GGG50. Οι βάσεις θα

είναι βαμμένες με αντιοξειδωτική βαφή μεταλλικής υφής (OXIRON. Τα ξύλα (pitch pine) θα έχουν

δεχθεί ειδική επεξεργασία αδιαβροχοποίησης και προστασίας από διαβρώσεις.

Προμήθεια επί τόπου του έργου και με τα μικροϋλικά και την εργασία τοποθέτησης

(1 τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 255,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Χ.52.90.363 Κούνια φωλιά

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6411

Κούνια τύπου "φωλιάς", ελάχιστων διαστάσεων: Διαστάσεις - Απαιτούμενος Χώρος:

-Διαστάσεις (Μ/ΠΛ/Υ): 370*160*230cm

-Απαιτούμενος περιμετρικός χώρος (Μ/ΠΛ): 720*370cm

Προδιαγραφές ασφαλείας:

-Προτεινόμενες ηλικίες παιδιών: 1,5+

-Μέγιστο ύψος πτώσης: 120cm

Το όργανο αποτελείται από :

" Μία (1) μεταλλική οριζόντια δοκό,
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" Τέσσερα (4) μεταλλικά υποστυλώματα,

" Μία (1) κούνια φωλιά.

 Η οριζόντια δοκός της κούνιας κατασκευάζεται από ενισχυμένο σιδηροσωλήνα Φ89mm. Στηρίζεται σε

τέσσερα κεκλιμένα μεταλλικά υποστυλώματα από σιδηροσωλήνα Φ76mm, ένα ζεύγος σε κάθε πλευρά, από

επικολλητές δοκούς διαστάσεων 100Χ100mm. Στο κάτω μέρος της δοκού και σε κατάλληλες θέσεις

συγκολλώνται δύο κουζινέτα από χάλυβα, ειδικά σχεδιασμένα για την ανάρτηση του καθίσματος της

κούνιας. Το κάθισμα έχει τη μορφή φωλιάς διαμέτρου Φ1200mm. Αποτελείται από ένα περιμετρικό

στεφάνι από σιδηροσωλήνα, καλυμμένο με σχοινί πολυπροπυλενίου που εσωτερικά φέρει πλέγμα

σχοινιών Φ16mm με σχετική ελαστικότητα. Αναρτάται από τα κουζινέτα με τη χρήση ζεύγους

γαλβανισμένων αλυσίδων έως ένα σημείο και σχοινιού πολυπροπυλενίου στη συνέχεια.

" Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008.

" Το όργανο συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έντυπα για την τοποθέτηση και συντήρηση του

(σχέδια με τις διαστάσεις της κατασκευής καθώς και του ελεύθερου χώρου που απαιτείται

περιμετρικά, οδηγίες εγκατάστασης, οδηγίες θεμελίωσης και οδηγίες συντήρησης).

(1 τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.750,00

(Ολογράφως) : χίλια επτακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Χ.52.90.408 Σύνθετο όργανο Νηπίων

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6411

Περιλαμβάνει:

-Θεματικές δραστηριότητες με παιχνίδια

-4 Πατάρια

-2 τσουλήθρες

-Μπάρα εισόδου με χούφτες

-Γέφυρα

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

-Κατασκευάζεται από HPL

-Οι κολώνες του οργάνου είναι μεταλλικές σε διάφορα ύψη.

-Η τσουλήθρα είναι τύπου multi - player πολυεστερική με U.V. προστασία, υψηλής αντοχής, με

ειδική επεξεργασία λείανσης

-Τα μεταλλικά μέρη και οι βίδες είναι γαλβανισμένες και καλύπτονται με προστατευτικά πλαστικά

ασφαλείας

Διαστάσεις - Απαιτούμενος Χώρος:

-Διαστάσεις (Μ/ΠΛ/Υ): 467*382*221cm

-Ύψος καθίσματος: 60cm

-Απαιτούμενος περιμετρικός χώρος (Μ/ΠΛ): 712*614cm

Προδιαγραφές ασφαλείας:

-Πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας: ΕΝ1176

-Προτεινόμενες ηλικίες παιδιών: 2 εως 6 ετών

-Μέγιστο ύψος πτώσης: 60cm

(1 τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.950,00

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες εννιακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Χ.52.90.422 Κύβος αναρρίχησης, όργανο παιδικής χαράς

A.T. : 41

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6411

Χρήση εως 6 άτομα ταυτόχρονα.

Διαστάσεις - Απαιτούμενος Χώρος:

-Διαστάσεις (Μ/ΠΛ/Υ): 240*230*220cm

-Ύψος καθίσματος: 40cm

-Απαιτούμενος περιμετρικός χώρος (Μ/ΠΛ): 630*620cm

Προδιαγραφές ασφαλείας:

-Προτεινόμενες ηλικίες παιδιών: 3 εως 14 ετών.

-Μέγιστο ύψος πτώσης: 220cm

Αποτελείται από μία πλευρά με κάθετη κλίμακα και με αναρρίχηση με σχοινιά. Μία πλευρά με
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μονόζυγο και αναρρίχηση σε κρεμαστό σχοινί (καταδρομέα), μία πλευρά με κάθετη κλίμακα

ανεμόσκαλα. Μία δοκό για δέσιμο του κύβου. Δύο οριζόντιες κλίμακες.

Οι βάσεις πακτώνονται σε βάθος περίπου 40cm.

Είναι δυνατή η βελτίωση (μερική διαφοροποίηση), των ανωτέρω προδιαγραφών κατόπιν έγκρισης των

μελετητών και της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, εργασία και όλα τα απαιτούμενα υλικά συναρμογής,

τοποθέτησης και στερέωσης σε σημείο που προβλέπεται από την μελέτη και θα υποδείξει η επίβλεψη.

(1 τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.250,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Χ.52.90.423 ΣΠΙΤΑΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ σύνθετο

A.T. : 42

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6411

ΣΠΙΤΑΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ

Διαστάσεις κατασκευής

(ΜxΠxΥ):

200x100x200 cm περίπου

Χώρος ασφαλείας κατασκευής

(ΜxΠ):

500x 400 cm περίπου

Ανώτατο ύψος πτώσης: 70 cm μέγιστο

Θέσεις χρηστών: Τουλάχιστον 4

Το παιχνίδι να αποτελείται από:

2 ξύλινα σπιτάκια με σκεπή

 ξύλινο δάπεδο

 ξύλινο διπλό πάγκο

 πλακάζ δραστηριοτήτων

Το σπιτάκι ως αυτόνομο εξάρτημα ή ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται με

τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 1-7).

Ο σχεδιασμός της κατασκευής θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 έως 7.

Το κύριο υλικό κατασκευής της σύνθετης αναρρίχησης θα είναι το ξύλο. Το ξύλο που επιλέγεται θα

είναι πρεσαριστό με ιδιαίτερα μεγάλη μηχανική αντοχή, επεξεργασμένο και βαμμένο με υδατοδιαλυτά

υλικά για την αντοχή του στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Κάθε ξύλο που χρησιμοποιείται θα

έχει λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα, ώστε να μην αφήνει ακίδες στην

επιφάνεια του σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 παρ.4.2.5. Την κατασκευή συμπληρώνουν

γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο με προστασία

υν (έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας του ηλίου). Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι είναι

από ανοξείδωτο χάλυβα, ή γαλβανισμένα.

Για την έδραση των ορθοστατών χρησιμοποιούνται ξύλινες δοκοί ικανής διατομής έτσι ώστε να

εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. Η στέγη του να είναι από πλακάζ

θαλάσσης, ενώ στη μία πλαϊνή πλευρά θα υπάρχει πλακάζ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 12mm που θα

φέρει εκπαιδευτικές δραστηριότητες π.χ. τρίλιζα, σχήματα και αριθμοί, καθρέφτης παραμόρφωσης

κλπ. και θα δουλεύει και ως προστασία από πτώση ή διαφυγή, ενώ οι πλαϊνές πλευρές που δεν

συνδέονται με κάποια δραστηριότητα θα προστατεύονται με πλακάζ θαλάσσης μεγάλης αντοχής πάχους

τουλάχιστον 12mm και ικανών διαστάσεων βάσει των προτύπων.

Το δάπεδο είναι κατασκευασμένο από ξυλεία μεγάλης αντοχής και αποτελείται από δύο οριζόντιους

δοκούς ικανής διατομής έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 1176,

πάνω στους οποίους δημιουργείται η επιφάνεια του παιχνιδιού (πάτωμα) η οποία είναι

κατασκευασμένη επίσης από ξυλεία.

Ο εξωτερικός χώρος διαστάσεων 100Χ100cm περίπου θα προσφέρει χώρους εξυπηρέτησης

καιδραστηριοτήτων με την κατασκευή 2 πάγκων από πλακάζ θαλάσσης διατομής 900Χ200cm περίπου και

πάχους 12mm τουλάχιστον.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Οι βάσεις πάκτωσης να τοποθετούνται έτσι ώστε να φέρουν το εκάστοτε όργανο σε ύψους

ασφαλείας από το έδαφος, για να αποφεύγεται η επαφή του φυσικού εδάφους με τις ξύλινες

επιφάνειες.

Οι κολώνες εδράζονται στο έδαφος με θεμέλια βάθους 400mm σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1

παρ.4.2.14. Το έδαφος στο οποίο εδράζεται η κατασκευή επικαλύπτεται με ειδικό τάπητα

απορρόφησης κραδασμών σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1 παρ.4.2.8.4. Γύρω από

Οι βάσεις πακτώνονται σε βάθος περίπου 40cm.

Είναι δυνατή η βελτίωση (μερική διαφοροποίηση), των ανωτέρω προδιαγραφών κατόπιν έγκρισης των

μελετητών και της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, εργασία και όλα τα απαιτούμενα υλικά συναρμογής,
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τοποθέτησης και στερέωσης σε σημείο που προβλέπεται από την μελέτη και θα υποδείξει η επίβλεψη.

(1 τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.825,00

(Ολογράφως) : χίλια οκτακόσια είκοσι πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Χ.52.90.603 Αυτοκινητάκι ελατηρίου, όργανο παιδικής χαράς

A.T. : 43

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6411

Διαστάσεις - Απαιτούμενος Χώρος:

-Διαστάσεις (Μ/ΠΛ/Υ): 90*45*84cm

-Απαιτούμενος χώρος: 300*250cm

Προδιαγραφές ασφαλείας:

-Προτεινόμενες ηλικίες παιδιών: 1,5+

-Μέγιστο ύψος πτώσης: 60cm

Το όργανο αποτελείται από:

-Ένα αυτοκινητάκι με χειρολαβές και κάθισμα

-Ένα ελατήριο με βάση στήριξης

Περιγραφή:

Η μορφή του αυτοκινήτου κατασκευάζεται από δύο όμοια, αντικριστά κόντρα πλακέ θαλάσσης,

ενδιάμεσα των οποίων τοποθετείται το κάθισμα και η πλάτη από ίδιο υλικό με αντιολισθητική

επιφάνεια στη μία πλευρά. Σε κατάλληλες θέσεις τοποθετούνται σιδηροσωλήνες Φ26mm για την

στήριξη των χεριών και των ποδιών του χρήστη ενώ στο μπροστά μέρος μπαίνει διάτρητη λαμαρίνα

για την προσομοίωση με καπό. Στο κάτω μέρος του καθίσματος και με τη χρήση κατάλληλης βάσης

στερεώνεται το ελατήριο από γαλβανισμένο χάλυβα που φέρει ειδικούς αποστάτες, για την αποφυγή

παγίδευσης δαχτύλων.

Είναι δυνατή η βελτίωση (μερική διαφοροποίηση), των ανωτέρω προδιαγραφών κατόπιν έγκρισης των

μελετητών και της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, εργασία και όλα τα απαιτούμενα υλικά συναρμογής,

τοποθέτησης και στερέωσης σε σημείο που προβλέπεται από την μελέτη και θα υποδείξει η επίβλεψη.

(1 τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 510,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια δέκα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Χ.52.90.604 Ιππόκαμπος ελατηρίου, όργανο παιδικής χαράς

A.T. : 44

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6411

Χρήση από 1,2 ή και 3 παιδιά ταυτόχρονα.

Περιλαμβάνει:

-Ξύλινα καθίσματα

-Ελατήριο Μεταλλικό πάχους 20mm και βάση πάκτωσης.

Διαστάσεις - Απαιτούμενος Χώρος:

-Διαστάσεις (Μ/ΠΛ/Υ): 140*24*70cm

-Ύψος καθίσματος: 39cm

-Απαιτούμενος περιμετρικός χώρος (Μ/ΠΛ): 330*224cm

Προδιαγραφές ασφαλείας:

-Πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας: ΕΝ1176

-Προτεινόμενες ηλικίες παιδιών: 2 εως 5 ετών

-Μέγιστο ύψος πτώσης: 39cm

Είναι δυνατή η βελτίωση (μερική διαφοροποίηση), των ανωτέρω προδιαγραφών κατόπιν έγκρισης των

μελετητών και της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, εργασία και όλα τα απαιτούμενα υλικά συναρμογής,

τοποθέτησης και στερέωσης σε σημείο που προβλέπεται από την μελέτη και θα υποδείξει η επίβλεψη.

(1 τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Χ.52.90.605 Καμηλοπάρδαλη ελατηρίου, όργανο παιδικής χαράς

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6411

Χρήση από 1,2 ή και 3 παιδιά ταυτόχρονα.

Περιλαμβάνει:

-Ξύλινα καθίσματα

-Ελατήριο Μεταλλικό πάχους 20mm και βάση πάκτωσης.

Διαστάσεις - Απαιτούμενος Χώρος:

-Διαστάσεις (Μ/ΠΛ/Υ): 140*24*75cm

-Ύψος καθίσματος: 40cm

-Απαιτούμενος περιμετρικός χώρος (Μ/ΠΛ): 330*224cm

Προδιαγραφές ασφαλείας:

-Πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας: ΕΝ1176

-Προτεινόμενες ηλικίες παιδιών: 2 εως 5 ετών

-Μέγιστο ύψος πτώσης: 40cm

Είναι δυνατή η βελτίωση (μερική διαφοροποίηση), των ανωτέρω προδιαγραφών κατόπιν έγκρισης των

μελετητών και της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, εργασία και όλα τα απαιτούμενα υλικά συναρμογής,

τοποθέτησης και στερέωσης σε σημείο που προβλέπεται από την μελέτη και θα υποδείξει η επίβλεψη.

(1 τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 350,00

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Χ52.90.606 Αυτοκινούμενος Μύλος

A.T. : 46

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6411

Διαστάσεις - Απαιτούμενος Χώρος:

- Διαστάσεις (Μ/ΠΛ/Υ): 160*160*80cm

- Ύψος καθίσματος: 40cm

- Απαιτούμενος περιμετρικός χώρος (Φ): 560cm

Προδιαγραφές ασφαλείας:

- Προτεινόμενες ηλικίες παιδιών: 3+

- Μέγιστο ύψος πτώσης: 55cm

Το όργανο περιλαμβάνει:

- Τον σκελετό του Μύλου

- Το πάτωμα περιστροφής

- Το κάθετο εξωτερικό άξονα περιστροφής

- Το τιμόνι κίνησης

Το πάτωμα του αυτοκινούμενου μύλου είναι κατασκευασμένο από στραντζαριστή λαμαρίνα διαστάσεων

20*50mm πάχους 2mm. Ο κάθετος εξωτερικός άξονας περιστροφής κατασκευάζεται από σιδηροσωλήνα

Φ114 και συνδέεται με 6 ακτίνες από σιδηροδοκούς 30*30 μήκους 690mm και πάχους 2mm με την βάση

του πατώματος περιστροφής. Αυτός ο άξονας φέρει εσωτερικά δύο ρουλεμάν, ένα κωνικό και ένα

σταθερό διαστάσεων Φ45 εσωτερικά και 100mm εξωτερικά, για την εύκολη περιστροφή του μύλου.

Περιμετρικά στο πάνω μέρος του πατώματος βιδώνεται κατάλληλα με  μπουλόνια Μ8*60mm ο σκελετός

του μύλου, ο οποίος χρησιμοποιείται από τους χρήστες για προστατευτικό κάγκελο και

κατασκευάζεται από σιδηροσωλήνα Φ33 πάχους 2mm και ύψους 700mm στον οποίο συγκολλούνται και οι

βάσεις για τα καθίσματα από σιδηροδοκούς τύπου L30*30 μήκους 240mm.  το πάτωμα του μύλου και τα

καθίσματα είναι κατασκευασμένα από αντιολισθητικό κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 21mm ( το κόντρα

πλακέ είναι από ξυλεία και φύλλα σημύδας πάχους 1,5mm έκαστο συγκολλημένα μεταξύ τους με υπό

πίεση θερμοκόλληση, χρησιμοποιώντας φαινολικής βάσης, μη τοξικές).

Ο εσωτερικός άξονας περιστροφής αποτελείται από χαλύβδινο μασίφ διαμέτρου 45mm και μήκους

1000mm. Στο κάτω μέρος έχει συγκολλημένα τσινέτια για την σταθερότερη πάκτωση στο έδαφος σε

βάση από σκυρόδεμα. Το κωνικό ρουλεμάν προσαρμόζεται στο άνω άκρο αυτού του άξονα ενώ το

σταθερό σε απόσταση 590mm. Στην άνω άκρη του άξονα συγκολλούμαι τετραφωνικής μορφής σίδερο στο

οποίο βιδώνεται το τιμόνι περιστροφής με βίδα Μ10*40 για την επίτευξη της κίνησης.

Το τιμόνι κίνησης αποτελείται από σιδηροσωλήνα Φ26 πάχους 2mm με κάλυψη από κόντρα πλακέ

θαλάσσης πάχους 18mm.

Η θεμελίωση του γίνεται σε σκυρόδεμα μέσα σε λάκκο διαστάσεων 600*600mm και βάθους 600mm.

Χαρακτηριστικά υλικών:

Οι τάπες - διακοσμητικά που χρησιμοποιούνται είναι από ανθεκτικά υλικά, μη τοξικά, από

πολυπροπυλένιο.

Όλα τα μεταλλικά μέρη βάφονται ηλεκτροστατικά σε φούρνο με πολυεστερική πούδρα κατάλληλη για

εξωτερικό χώρο.

Σελίδα 23 από 47



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Είναι δυνατή η βελτίωση (μερική διαφοροποίηση), των ανωτέρω προδιαγραφών κατόπιν έγκρισης των

μελετητών και της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, εργασία και όλα τα απαιτούμενα υλικά συναρμογής,

τοποθέτησης και στερέωσης σε σημείο που προβλέπεται από την μελέτη και θα υποδείξει η επίβλεψη.

(1 τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 800,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Χ.52.90.808 Σύνθετο όργανο παιδικής χαράςτύπου Άλμπατρος

A.T. : 47

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6411

Διαστάσεις - Απαιτούμενος Χώρος:

-Διαστάσεις (Μ/ΠΛ/Υ): 1000*600*360cm+-10

-Απαιτούμενος περιμετρικός χώρος (Μ/ΠΛ): 1360*900cm+-10

Προδιαγραφές ασφαλείας:

-Προτεινόμενες ηλικίες παιδιών: 1,5+

-Μέγιστο ύψος πτώσης: 150cm

Το σύνθετο αποτελείται από:

-Μία τετράγωνη πλατφόρμα

-Μία τριγωνική πλατφόρμα

-Τρεις προσαρμοζόμενες τριγωνικές πλατφόρμες

-Μία πλατφόρμα σε σχήμα τραπεζίου

-Μία πλατφόρμα σε σχήμα ρόμβου

-Δύο ανοξείδωτες τσουλήθρες

-Μία σκάλα ανάβασης

-Μία καμπύλη ράμπα ανόδου

-Μία καμπύλη ράμπα ανόδου με σχοινιά

-Μία καμπύλη ράμπα ανόδου με χειρολαβές

-Μία γέφυρα με σχοινιά

-Μία κεκλιμένη γέφυρα

-Ένα πλαστικό τούνελ μία αναρρίχηση ορειβάτη

-Έξι διαφορετικά σκέπαστρα.

Περιγραφή δραστηριοτήτων

Με τη χρήση ενός φράγματος το σύνθετο χωρίζεται σε δύο μέρη, των παίδων και των νηπίων. Η

είσοδος στην πλευρά των νηπίων γίνεται μία σκάλα ανάβασης προς μία τετράγωνη πλατφόρμα ενώ

δεξιά τοποθετείται ένα πλαστικό τούνελ που οδηγεί σε τριγωνική πλατφόρμα. Από την τριγωνική

πλατφόρμα γίνεται η έξοδος από το σύνθετο με μία ανοξείδωτη τσουλήθρα.

Η πλευρά των παίδων ξεκινάει με αναρρίχηση ορειβάτη που οδηγεί σε μια προσαρμοζόμενη τριγωνική

πλατφόρμα και από κει σε κεκλιμένη γέφυρα. Η γέφυρα οδηγεί σε μία άλλη τριγωνική πλατφόρμα η

οποία συνδέεται με μία πλατφόρμα σε σχήμα ρόμβου. Σε αυτή την πλατφόρμα καταλήγει και η καμπύλη

ράμπα ανόδου με χειρολαβές. Στην απέναντι πλευρά τοποθετείται μία ακόμη τριγωνική πλατφόρμα

στην οποία συνδέεται η καμπύλη ράμπα ανόδου ενώ δίπλα της τοποθετείται η γέφυρα με σχοινιά.

Αυτή καταλήγει σε μία πλατφόρμα με σχήμα τραπεζίου στην οποία προσαρμόζονται μία δεύτερη

ανοξείδωτη τσουλήθρα και μία καμπύλη ράμπα ανόδου με σχοινιά.

Τετράγωνη πλατφόρμα:

Η πλατφόρμα αποτελείται από:

-Τέσσερις μεταλλικές κολώνες,

-Μία πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με μεταλλικές δοκούς και ένα κόντρα

πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο.

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από

κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95*35mm.

Τριγωνική πλατφόρμα:

Η πλατφόρμα αποτελείται από :

-Τρεις μεταλλικές κολώνες

-Μία πλατφόρμα αποτελείται από ένα τριγωνικό πλαίσιο με μεταλλικές δοκούς και ένα κόντρα πλακέ

θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο.

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από

κόντρα πλακέ θαλάσσης η ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95*35mm.

Προσαρμοζόμενες τριγωνικές πλατφόρμες:

Η κάθε πλατφόρμα αποτελείται από:

-Μία μεταλλική κολώνα

-Μία πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τριγωνικό πλαίσιο με μεταλλικές δοκούς και ένα κόντρα

πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο.

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από

κόντρα πλακέ θαλάσσης η ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95*35mm.

Πλατφόρμα σε σχήμα τραπεζίου:
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Η πλατφόρμα αποτελείται από:

-Πέντε μεταλλικές κολώνες

-Μία πλατφόρμα που αποτελείται από ένα πλαίσιο σχήματος τραπεζίου με μεταλλικές δοκούς και ένα

κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο.

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από

κόντρα πλακέ θαλάσσης η ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95*35mm.

Πλατφόρμα σε σχήμα ρόμβου

Η πλατφόρμα αποτελείται από:

-Έξι μεταλλικές κολώνες

-Μία ξύλινη πλατφόρμα που αποτελείται από ένα πλαίσιο σχήματος ρόμβου με μεταλλικές δοκούς

διατομής 100*100mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο.

Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από

κόντρα πλακέ θαλάσσης η ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95*35mm.

Ανοξείδωτες τσουλήθρες

Η κάθε τσουλήθρα είναι ευθεία χωρίς αλλαγές πορείας ή κλίσης στο μήκος της.  Η επιφάνεια

κύλισης κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1mm χωρίς αιχμηρές άκρες ή γωνίες.

Εκατέρωθεν της επιφάνειας κύλισης και κατά μήκος της τοποθετούνται πλαϊνά από κόντρα πλακέ

θαλάσσης. Στη ζώνη εισόδου του χρήστη διαθέτει πλευρική προστασία από κόντρα πλακέ θαλάσσης σε

μορφή ζώων και προστατευτική εγκάρσια μπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26.

Σκάλα ανάβασης

Η σκάλα αποτελείται από:

-Δύο μεταλλικές κολώνες

-Δύο πλαϊνούς βαθμιδοφόρους από ξυλοδοκούς διατομής 140*45mm με ενίσχυση από σιδηροδοκό 20*30mm

τρία σκαλοπάτια από ξυλοδοκούς διατομής 140*45mm

-Δύο κουπαστές από μεταλλικό δοκό Η σκάλα προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της

πλατφόρμας. Τα σκαλοπάτια έχουν ίσες αποστάσεις μεταξύ τους και είναι σταθεροποιημένα

οριζόντια. Στο πίσω μέρος των σκαλοπατιών τοποθετείται προστατευτική επιφάνεια για την αποφυγή

παγιδεύσεων. Η κουπαστή λειτουργεί και ως προστατευτική μπάρα για την αποφυγή πτώσεων.

Καμπύλη ράμπα ανόδου

Η ράμπα αποτελείται από:

-Ένα καμπύλο πλαίσιο από σιδηροδοκούς διατομής 60*40mm

-Δώδεκα μεταλλικούς δοκούς

-Ένα πολύκλωνο συρματόσχοινο επικολλημένο με πολυπροπυλένιο διαμέτρου Φ16mm

Η καμπύλη ράμπα προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας. Στην είσοδο προς

την πλατφόρμα τοποθετείται εγκάρσια προστατευτική μπάρα από σιδηροσωλήνα Φ26mm, πάνω στην οποία

προσαρμόζεται το σχοινί.

Καμπύλη ράμπα ανόδου με σχοινιά

Η ράμπα αποτελείται από:

-Ένα καμπύλο πλαίσιο από σιδηροσωλήνες Φ26mm με υποδοχές για τα σχοινιά

-Ένα πλέγμα από πολύκλωνα συρματόσχοινα επικαλυμμένα με πολυπροπυλένιο διαμέτρου Φ16mm

Η καμπύλη ράμπα με σχοινιά προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας. Στην

είσοδο προς την πλατφόρμα τοποθετούνται βοηθητικές μεταλλικές χειρολαβές.

Καμπύλη ράμπα ανόδου με χειρολαβές

Η ράμπα αποτελείται από:

-Μία καμπύλη σιδηροδοκό διατομής 80*40mm

-Έξι χειρολαβές από πολυπροπυλένιο

Η καμπύλη ράμπα με χειρολαβές προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας.

Στην είσοδο προς την πλατφόρμα τοποθετούνται βοηθητικές μεταλλικές χειρολαβές.

Γέφυρα με σχοινιά

Η γέφυρα αποτελείται από:

-Ένα δάπεδο

-Δύο κουπαστές μεταλλικές

-Σχοινιά από πολύκλωνο συρματόσχοινο επενδυμένα με ίνες πολυπροπυλενίου τα οποία ξεκινούν από

τη μία κουπαστή, κυκλώνουν το δάπεδο και καταλήγουν στη δεύτερη κουπαστή.

Η καμπύλη γέφυρα προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές των πλατφορμών.

Κεκλιμένη γέφυρα

Η κεκλιμένη γέφυρα αποτελείται από:

-Έναν ορθογωνικό διάδρομο από κοιλοδοκούς 60*40mm και πατήματα από ξυλοδοκούς 95*35mm με

υψομετρική διαφορά 300mm

-Δύο ορθογωνικά πλαίσια από κοιλοδοκούς 32*20mm πάνω στα οποία προσαρμόζονται τα κάγκελα από

ξυλοδοκούς 95*35mm

-Δύο κουπαστές από σιδηροσωλήνα Φ42mm

Η καμπύλη γέφυρα προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές των πλατφορμών.

Πλαστικό τούνελ

Το πλαστικό τούνελ αποτελείται από έναν σωλήνα διπλού δομημένου τοιχώματος ο οποίος

προσαρμόζεται σε ελεύθερες πλευρές πλατφόρμας με τη χρήση φραγμάτων από κόντρα πλακέ θαλάσσης.

Κατασκευάζεται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο και είναι κυματοειδής εξωτερικά και λείος

εσωτερικά.

Αναρρίχηση ορειβάτη

Η αναρρίχηση ορειβάτη κατασκευάζεται από ένα πάνελ από κόντρα πλακέ θαλάσσης που στην επιφάνεια

του έχει προσαρμοσμένα γύψινα κρατήματα για την αναρρίχηση. Στην είσοδο προς την πλατφόρμα

τοποθετούνται βοηθητικές μεταλλικές χειρολαβές.
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Διακοσμητικά στέγαστρα.

Οι έξι κολώνες των πλατφορμών είναι υπερυψωμένες και φέρουν στην κορυφή τους διακοσμητικό

στέγαστρο από HPL.

?

(1 τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16.800,00

(Ολογράφως) : δέκα έξι χιλιάδες οκτακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Χ\5622 ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 120 Χ 90cm

A.T. : 48

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6122

Η κατασκευή των πινακίδων πρέπει να διέπεται από τις ελληνικές πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές Σ

303-74, Σ 306-74 Σ 310 και Σ 311. Τα υλικά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού

προτύπου ΕΝ 12899-1. Η συμμόρφωση έχει πιστοποιηθεί από αναγνωρισμένο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση

οίκο του εξωτερικού. Η διάρκεια ζωής των πινακίδων κυμαίνεται από 7 - 12 χρόνια ανάλογα με τον

χρησιμοποιούμενο τύπο της αντανακλαστικής μεμβράνης. Για τις πινακίδες χρησιμοποιείται επίπεδο

φύλλο αλουμινίου κράματος AlMg2. Η αντανακλαστικότητα των πινακίδων επιτυγχάνεται με τη χρήση

αντανακλαστικών μεμβρανών τύπου Ι, τύπου ΙΙ και τύπου ΙΙΙ.

Στις πινακίδες θα υπάρχει το λογότυπο του Δήμου Καστοριάς και θα αναγράφονται πληροφορίες

σύμφωνα με το υπόδειγμα της υπηρεσίας.

Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο (τεμ)

(1 τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 115,00

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Χ\5623 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 40 Χ 20cm

A.T. : 49

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6122

Η κατασκευή των πινακίδων πρέπει να διέπεται από τις ελληνικές πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές Σ

303-74, Σ 306-74 Σ 310 και Σ 311. Τα υλικά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού

προτύπου ΕΝ 12899-1. Η συμμόρφωση έχει πιστοποιηθεί από αναγνωρισμένο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση

οίκο του εξωτερικού. Η διάρκεια ζωής των πινακίδων κυμαίνεται από 7 - 12 χρόνια ανάλογα με τον

χρησιμοποιούμενο τύπο της αντανακλαστικής μεμβράνης. Για τις πινακίδες χρησιμοποιείται επίπεδο

φύλλο αλουμινίου κράματος AlMg2. Η αντανακλαστικότητα των πινακίδων επιτυγχάνεται με τη χρήση

αντανακλαστικών μεμβρανών τύπου Ι, τύπου ΙΙ και τύπου ΙΙΙ.

Στις πινακίδες θα αναγράφονται πληροφορίες - προειδοποιήσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα της

υπηρεσίας (απαγορεύονται τα κατοικίδια, διατηρείτε τον χώρο καθαρό, απαγορεύεται αυστηρώς η

είσοδος ποδηλάτων).

Μονάδα μέτρησης: τεμάχιο (τεμ)

(1 τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Χ.6122.1 Ποδηλατοστάτης

A.T. : 50

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6122

Διαστάσεις - Απαιτούμενος Χώρος:

- Διαστάσεις (Μ/ΠΛ/Υ): 200*50*50cm+-5

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά :

Μεταλλικά στοιχεία εξοπλισμού :

Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού
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(αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ) καθώς και ο ίδιος ο εξοπλισμός είναι από χάλυβα

θερμογαλβανισμένο ή βαμμένα ηλεκτροστατικά όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176-2008

Χρώματα και υλικά βαφής :

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα και μεταλλικά στοιχεία του

εξοπλισμού είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση μη τοξικά και μη αναφλέξιμα σύμφωνα με τις

προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα.

Τα βερνίκια και τα χρώματα  έχουν βάση το νερό ώστε να είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα

παιδιά. Η διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων στοιχείων του εξοπλισμού γίνεται με ηλεκτροστατική

βαφή όπως προδιαγράφεται από την οδηγία ΕΝ1176-2008 δίνοντας μεγάλη διάρκεια ζωής στην βαφή.

Είναι δυνατή η βελτίωση (μερική διαφοροποίηση), των ανωτέρω προδιαγραφών κατόπιν έγκρισης των

μελετητών και της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, εργασία και όλα τα απαιτούμενα υλικά συναρμογής,

τοποθέτησης και στερέωσης σε σημείο που προβλέπεται από την μελέτη και θα υποδείξει η επίβλεψη.

(1 τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 800,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ.6122.2 Χυτοσιδηρά κρήνη

A.T. : 51

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6122

Χυτοσιδηρά κρήνη. Κρήνη κατασκευασμένη εξ' ολοκλήρου από χυτοσίδηρο (μαντέμι) υψηλής ποιότητας,

μερικώς σύνθετης μορφής σύνθεσης κωνικών όγκων, μορφολογίας εγκεκριμένης από την  επιβλέπουσα

υπηρεσία, ολόσωμη με δυνατότητα άμεσης τοποθέτησης σε σημείο που προβλέπεται από την μελέτη και

υποδεικνύεται από την επιβλέπουσα υπηρεσία. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, εργασία και

όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικρουλικά συναρμογής, τοποθέτησης, στερέωσης καθώς και σύνδεσης

με τα σχετικά δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης απόνερων σε απόσταση εως 3,0 μέτρων από την βάση

της κρήνης.

(1 τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\6417 Κάλαθος δαπέδου μονός μεταλικός, παραδοσιακού τύπου .

A.T. : 52

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6411

Κάλαθος δαπέδου μονός μεταλικός, παραδοσιακού τύπου. Εδραζόμενος μέσω χυτοσιδηρού κορμού,

σταθερά πακτωμένος στο δάπεδο, με δύο κάλαθους απορριμάτων μεταλικούς, ενδεικτικού τύπου Ε1100

Ερμής ή παρόμοιου κατά την κρίση της υπηρεσίας. Θα φέρει την επιγραφή "Δήμος Καστοριάς" με

γραμματοσειρά που θα καθορίσει η Υπηρεσία. Περιλαμβάνονται προμήθεια, εργασίες τοποθέτησης

καθώς και άπαντα τα ειδικά τεμάχια, μικρουλικά, συνδέσεις, κ.λ.π.

(1 τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 220,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\6417 Κάλαθος δαπέδου μονός τύπου "ζωάκι" Δελφίνι παιδικής χαράς

A.T. : 53

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6411

Κάλαθος απορριμμάτων δαπέδου, εκπαίδευσης παίδων και νηπίων, ενδεικτικού τύπου "ΔΕΛΦΙΝΙ"

Glasdon Ηνωμένου Βασιλείου ή παρεμφερής κατόπιν εγκρίσεως από την υπηρεσία. Διαστάσεων 91,5 Χ

74,5 Χ 118 cm. Βασικό υλικό κατασκευής DURAPOL ανθεκτικό σε ακραίες θερμοκρασίες και κρούσεις,

με γαλβανισμένο εσωτερικό κάδο. Σταθερά πακτωμένος στο δάπεδο, με ειδική διάταξη βάσης. Θα

φέρει επιγραφή για ανακύκλωση αλουμινίου. Περιλαμβάνονται προμήθεια, εργασίες τοποθέτησης καθώς

και άπαντα τα ειδικά τεμάχια, μικρουλικά, συνδέσεις, κ.λ.π.

(1 τεμ).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\6418 Κάλαθος δαπέδου μονός τύπου "ζωάκι" Αρκούδος παιδικής χαράς

A.T. : 54

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6411

Κάλαθος απορριμμάτων δαπέδου, εκπαίδευσης παίδων και νηπίων, ενδεικτικού τύπου "ΑΡΚΟΥΔΟΣ"

Glasdon Ηνωμένου Βασιλείου ή παρεμφερής κατόπιν εγκρίσεως από την υπηρεσία. Διαστάσεων 76,52 Χ

74 Χ 94,10 cm. Βασικό υλικό κατασκευής DURAPOL ανθεκτικό σε ακραίες θερμοκρασίες και κρούσεις,

με γαλβανισμένο εσωτερικό κάδο. Σταθερά πακτωμένος στο δάπεδο, με ειδική διάταξη βάσης .

Περιλαμβάνονται προμήθεια, εργασίες τοποθέτησης καθώς και άπαντα τα ειδικά τεμάχια, μικρουλικά,

συνδέσεις, κ.λ.π.

(1 τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 410,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια δέκα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\6419 Κάλαθος δαπέδου μονός τύπου "ζωάκι" Βατραχάκι παιδικής χαράς

A.T. : 55

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6411

Κάλαθος απορριμμάτων δαπέδου, εκπαίδευσης παίδων και νηπίων, ενδεικτικού τύπου "ΒΑΤΡΑΧΑΚΙ"

Glasdon Ηνωμένου Βασιλείου ή παρεμφερής κατόπιν εγκρίσεως από την υπηρεσία. Διαστάσεων 79 Χ

73,5 Χ 87cm. Βασικό υλικό κατασκευής DURAPOL ανθεκτικό σε ακραίες θερμοκρασίες και κρούσεις, με

γαλβανισμένο εσωτερικό κάδο. Σταθερά πακτωμένος στο δάπεδο, με ειδική διάταξη βάσης .

Περιλαμβάνονται προμήθεια, εργασίες τοποθέτησης καθώς και άπαντα τα ειδικά τεμάχια, μικρουλικά,

συνδέσεις, κ.λ.π.

(1 τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 565,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια εξήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.01.02 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)

A.T. : 56

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας

ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου

και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του

καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης

με σκυρόδεμα.

 Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron).

 Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή

επιμέτρηση με ζύγιση)

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της

φέρουσας ικανότητας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,90

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.03 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / ΡΝ 10 atm

A.T. : 57

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά

ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση

ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,

PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο:

σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:

λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του

τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,

πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable

layer).

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται

με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)

ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά

κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη

τιμή SDR

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου

εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που

καθορίζονται στο Πρότυπο.

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,

μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για

δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές

έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)

οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών

χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες

μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών

τεμαχίων από ΡΕ.

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των

σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των

ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt

welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα

σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου

σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από

πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά

πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης

δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο

εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών

άρθρων.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου,

ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:

 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10

MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.

 Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm.                                                                                                            

Σελίδα 29 από 47



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,00

(Ολογράφως) : τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.67 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 20 atm

A.T. : 58

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά

ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση

ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,

PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο:

σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:

λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του

τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,

πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable

layer).

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται

με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)

ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά

κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη

τιμή SDR

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου

εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που

καθορίζονται στο Πρότυπο.

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,

μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για

δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές

έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)

οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών

χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες

μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών

τεμαχίων από ΡΕ.

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των

σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των

ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt

welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα

σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου

σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από

πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά

πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης

δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο

εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών

άρθρων.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου,

ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:
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 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10

MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.

 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm.                                                                                                           

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,10

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.70 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ΡΝ 20 atm

A.T. : 59

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.3

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά

ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση

ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,

PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο:

σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:

λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του

τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,

πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable

layer).

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται

με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)

ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά

κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη

τιμή SDR

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου

εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που

καθορίζονται στο Πρότυπο.

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,

μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για

δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές

έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)

οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών

χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες

μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών

τεμαχίων από ΡΕ.

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των

σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των

ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt

welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα

σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου

σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από

πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά

πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης

δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο

εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών

άρθρων.
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Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου,

ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:

 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10

MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.

 Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm.                                                                                                           

Ευρώ (Αριθμητικά) : 27,10

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Χ\16.15 Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο εν λειτουργία αγωγό (πλήν
αγωγών από πολυαιθυλένιο) με χρήση ανοξείδωτου μανσόν και εφαρμογή της μεθόδου
της διάτρησης υπό πίεση

A.T. : 60

Κωδικός αναθεώρησης:

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο, αποτελούμενο απο σωλήνες

οπουδήποτε υλικού, εκτος από πολυαιθυλένιο (στην περίπτωση αυτή έχει εφαρμογή

το άρθρο ΥΔΡ 16.19), με χρήση ανοξείδωτου κοχλιωτού περιβλήματος (μανσόν) και

εφαρμογή της μεθόδου της διάτρησης υπό πίεσης (με κατάλληλη προς τούτο φορητή

συσκευή), χωρίς απομόνωση του δικτύου ύδρευσης επί του οποίου γίνεται η

επέμβαση.

Στην τιμή  μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων και

εξαρτημάτων σύνδεσης αυτών για την διαμόρφωση της σύνδεσης (μανσόν, βάνας

απομόνωσης, φλαντζών καταλλήλων για το υλικό του νέου σωλήνα κλπ)

β. Η προσκόμιση, χρήση και αποκόμιση της ειδικής συσκευής διάτρησης σωλήνων υπό

πίεση (στεγανού τύπου, με ποτηροτρύπανο) και των βοηθητικών μέσων στήριξης και

σταθεροποίησής της.

γ. Η προετοιμασία η της επιφανείας του υπάρχοντος αγωγού για την τοποθέτηση του

μανσόν (καθαρισμός, λιμάρισμα κλπ)

δ. Η τοποθέτηση του μανσόν και της βάνας απομόνωσης, η σύνδεση της συσκευής, η

διάτρηση του σωλήνα με συγκράτηση του αποκοπτομένου τοιχώματος στο

ποτηροτρύπανο, η απομάκρυνση της συσκευής και η σύνδεση της φλάντζας ένωσης του

νέου αγωγού

Τιμή ανά σύνδεση κατά τα ανωτέρω, ανάλογα με την διατομή του υφισταμένου αγωγού,

ως εξής:

 λ1

Ευρώ (Αριθμητικά) : 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Χ\16.16 Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο εκτός λειτουργίας αγωγό
από χυτοσίδηρο ή αμιαντοτσιμέντο με παρεμβολή ταυ

A.T. : 61

Κωδικός αναθεώρησης:

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο αγωγό από χυτοσίδηρο ή

αμιαντοτσιμέντο, ο οποίος έχει απομονωθεί τοπικά από το δίκτυο, με χρήση

ειδικού τεμαχίου(ταυ).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η αποκάλυψη του υφισταμένου αγωγού και ο επιμελής εξωτερικός καθαρισμός του

στην θέση της νέας σύνδεσης (λιμάρισμα κλπ)

β. Η ακριβής χάραξη των ιχνών τομής του υπάρχοντος αγωγού με κατάλληλο εργαλεί

και η αποκοπή τού απαιτουμένου τμήματος για την τοποθέτηση του ειδικού τεμαχίου

σύνδεσης με χρήση κατάλληλου κοπτικού.

γ. Η άντληση των υδάτων από το όρυγμα με φορητή αντλία, μέχρι την παύση εκροής

από το απομονωθέν τμήμα του δικτύου.

δ. Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου φλαντζωτού ταυ, φλαντζών άκρων αγωγού,

ελαστικών παρεμβυσμάτων στεγάνωσης, γαλβανισμένων κοχλιών στερέωσης κλπ

απαιτουμένων εξαρτημάτων και μικροϋλικών για την σύνδεση.

ε. Η εργασία σύνδεσης του ειδικού τεμαχίου, ο έλεγχος της στεγανότητας της
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σύνδεσης (με άνοιγμα των βανών απομόνωσης του κλάδου του δικτύου και η

αποκατάσταση τυχόν διαρροών

Τιμή ανά πλήρη σύνδεση κατά τα ανωτέρω, ανάλογα με την διατομή του υφισταμένου

αγωγού, ως εξής:

 λ1

Ευρώ (Αριθμητικά) : 150,00

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.11 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης.

A.T. : 62

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση προκατασκευαμένου φρεατίου παροχής

ύδρευσης, νέας παροχής ή για την αντικατάσταση υφισταμένου που έχει θραυστεί.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η αποξήλωση του κατεστραμμένου φρεατίου (μερίπτωση αντικατάστασης) και η

διάνοιξη ορύγματος στο πεζοδρόμιο για την εγκατάσταση του νέου.

β. Η τοποθέτηση και πάκτωση με σκυρόδεμα του μεταλλικού πλαισίου έδρασης του

φρεατίου που χορηγείται από τον Φορέα Υδρευσης.

γ. Η τοποθέτηση και στερέωση του νέου φρεατίου και η πλήρωση του διακένου του

ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου, μέχρι την στάθμη έδρασης της πλακόστρωσης

ή επίστρωσης του πεζοδρομίου

δ. Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην προτέρα του κατάσταση σύμφωνα με την

ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων

δικτύων"

ε. Η φόρτωση και μεταφορά των των μπάζων σε οποιαδήποτε απόσταση και ο πλήρης

καθαρισμός του χώρου της επέμβασης..

Τιμή ανά τοποθετούμενο φρεάτιο παροχής ύδρευσης (τεμ).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 51,50

(Ολογράφως) : πενήντα ένα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β66.1 Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο
υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)

A.T. : 63

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548

Φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων ή στραγγιστηρίων, πλήρως ή εν

μέρει προκατασκευασμένα ή με επί τόπου έγχυση, σύμφωνα την μελέτη και τα εγκεκριμένα Πρότυπα

Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), συνδεδεμένα με τους αγωγούς εισροής ή εκροής και έτοιμα για λειτουργία.

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουμένων υλικών, προκατασκευασμένων

στοιχείων και εξαρτημάτων για την πλήρη διαμόρφωση των φρεατίων σύμφωνα με τα ΠΚΕ

- το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον χειρισμό

των προκατασκευασμένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού)

- η εκσκαφή του ορύγματος θεμελίωσης σε κάθε είδους έδαφος

- η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασμένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση οπλισμού, η

κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέματος

- η διαμόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων

- η σύνδεση των σωλήνων και η σφράγισης του διακένου μεταξύ οπών και σωλήνων με μη συρικνούμενο

τσιμεντοκονίαμα

- η προμήθεια και πάκτωση των βαθμίδων επίσκεψης,

- η προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυμμάτων και πλαισίων
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- η επαναπλήρωση του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου

- η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρμογή της στέψης τους

στην κλίση ή επίκλιση της οδού

Στη τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνονται:

- η τοποθέτηση σιδηροπλισμού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν

- η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του εσωτερικού ύψους

τους πέραν των 1200 mm

- η κατασκευής λαιμού ύψους h>=1,00 m σε φρεάτια επίσκεψης υπονόμων ή στραγγιστηρίων

 Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ).

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 438,00

(Ολογράφως) : τετρακόσια τριάντα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β66.5 Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο
επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ11 (D=1,00m) (ΠΚΕ)

A.T. : 64

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548

Φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων ή στραγγιστηρίων, πλήρως ή εν

μέρει προκατασκευασμένα ή με επί τόπου έγχυση, σύμφωνα την μελέτη και τα εγκεκριμένα Πρότυπα

Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), συνδεδεμένα με τους αγωγούς εισροής ή εκροής και έτοιμα για λειτουργία.

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουμένων υλικών, προκατασκευασμένων

στοιχείων και εξαρτημάτων για την πλήρη διαμόρφωση των φρεατίων σύμφωνα με τα ΠΚΕ

- το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον χειρισμό

των προκατασκευασμένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού)

- η εκσκαφή του ορύγματος θεμελίωσης σε κάθε είδους έδαφος

- η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασμένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση οπλισμού, η

κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέματος

- η διαμόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων

- η σύνδεση των σωλήνων και η σφράγισης του διακένου μεταξύ οπών και σωλήνων με μη συρικνούμενο

τσιμεντοκονίαμα

- η προμήθεια και πάκτωση των βαθμίδων επίσκεψης,

- η προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυμμάτων και πλαισίων

- η επαναπλήρωση του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου

- η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρμογή της στέψης τους

στην κλίση ή επίκλιση της οδού

Στη τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνονται:

- η τοποθέτηση σιδηροπλισμού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν

- η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του εσωτερικού ύψους

τους πέραν των 1200 mm

- η κατασκευής λαιμού ύψους h>=1,00 m σε φρεάτια επίσκεψης υπονόμων ή στραγγιστηρίων

 Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ11 (D=1,00m) (ΠΚΕ)

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου.
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.860,00

(Ολογράφως) : χίλια οκτακόσια εξήντα

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Σ\60.10.80.02 Πίλλαρ φωτισμού μέχρι έξι αναχωρήσεις, τριών θέσεων

A.T. : 65

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών φωτισμού (πίλλαρ), βαθμού προστασίας ΙΡ55 για

τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή οδοφωτισμού".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ), τριών θέσεων

ενδεικτικού μήκους 1,70 - 1,80 μ., με δίριχτη στέγη με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή

των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και

εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), βαμένου με

διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 125 μm, με ελαστικά παρεμβύσματα

στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλαρς του

έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία του κυρίου του έργου

- η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ

- η βάση του πίλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως ώστε το

πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική οπή διέλευσης των

υπογείων καλωδίων.

- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης.

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.

- η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων

φωτισμού, αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 κατασκευασμένο από βαμμένη

λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο

οποίος θα φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του

καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο. Θα

τοποθετηθεί στην μεσαία θέση του πίλλαρ.

- τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, ρελέ

διαρροής ανά γραμμή: τριφασικό για τους τριφασικούς ρευματοδότες και μονοφασικό για κάθε γραμμή

φωτισμού, αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά

κύκλωμα φωτισμού), μικροαυτόματους, ρελέ μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται),

χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο

16Α, τριφασικό ρευματοδότη 32Α, τριφασικό ρευματοδότη 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε

στεγανή "καραβοχελώνα" και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου).

- πίνακας πριζών εξωτερικός στεγανός πλήρης, που θα περιλαμβάνει: τον πίνακα μιας σειράς 12

στοιχείων, τον γενικό διακόπτη 3Χ40 Α 6ΚΑ, το ρελέ διαρροής 40Α 30MA, μία ασφάλεια 16Α 6ΚΑ για

τριφασική πρίζα, δύο ασφάλειες 16Α 6ΚΑ για μονοφασικές πρίζες, δύο πρίζες χωνευτές πίνακα σούκο

3Χ16Α ΙΡ65, μία πρίζα χωνευτή πίνακα σούκο 5Χ16Α ΙΡ67. Ο πίνακας θα είναι ενδεικτικού τύπου

Kaedra 13180. Ο πίνακας θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό δοκιμών σειράς κατά IEC 61439-1,2 και

πολυγραμμικά σχέδια σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Θα τοποθετηθεί στο τρίτο χώρισμα του

πίλλαρ.

- ο σιδηροσωλήνας διατομής 3 ιντσών και μήκους 6 μέτρων, με άγκιστρο στην κορυφή του, που θα

εγκιβωτιστεί στη βάση του πίλλαρ, το διαπέρασμα για την

τροφοδοσία του πίλλαρ, το φωτοηλεκτρικό κύτταρο

- η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον

έλεγχο λειτουργίας

Τιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης φωτισμού, μέχρι έξι αναχωρήσεις, τριών θέσεων, ως εξής:

 πίλλαρ φωτισμού

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.018,36

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες δέκα οκτώ και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9301.1 Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού
σε έδαφος γαιώδες

A.T. : 66

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10
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Εκσκαφή   γιά   την   κατασκευή   λάκκου  βάσεως  θεμελιώσεως  τσιμεντοϊστού  ή

σιδηροϊστού   οιωνδήποτε  διαστάσεων  που θα γίνει με οιονδήποτε τρόπο χωρίς την

χρησιμοποίηση  εκρηκτικών και με την υποστήριξη των πρανών, μόρφωση πυθμένα, την

μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και την απόρριψή τους σε θέσεις που επιτρέπονται

από την αστυνομία

(1 m3)

 9301.  1  Εκσκαφή σε έδαφος  γαιώδες

Ευρώ (Αριθμητικά) : 38,28

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και είκοσι οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9302.1 Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες

A.T. : 67

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10

Εκσκαφή   χάνδακα   γιά  την  τοποθέτηση  καλωδίων   πλάτους  όφρυος  ορύγματος

μικροτέρου  ή  μέχρι  1,00  m  και σε βάθος μέχρι 1,00 m με οποιονδήποτε τρόπο ή

μέσο  εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε

ηρεμία  ή  υποβιβάζεται  με  άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την μόρφωση των

παρειών  και  του  πυθμένα  του  ορύγματος στίς απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή

περιλαμβάνεται  και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται γιά

την  αναπέταση  των  προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των

κάθε  φύσεως  φορτοεκφορτώσεων,  τοπκών  μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων)

και  μεταφορών  γιά  την  οριστική  απομάκρυνση  των προϊόντων που περισεύουν σε

θέσεις  που  επιτρέπονται  από  την  αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών γιά την

κατασκευή  επιχωμάτων  προς  επανεπίχωση  των  εκσκαφέντων  χανδάκων καθώς και η

δαπάνη  σταλίας  των  μεταφορικών  μέσων.  Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η

εργασία  εκτελέσεως  της  επανεπιχώσεως  των  εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις

πλήρως συμπιεζόμενες

(1 m3)

 9302.  1  Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος  γαιώδες

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,37

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\9312.2.4 Βάση ιστού φωτισμού, οπλισμένη, προκατασκευασμένη ή μη, διαστάσεων 0,80Χ0,80 m,
βάθους 0,80 m

A.T. : 68

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101

Βάση  ιστού φωτισμού προκατασκευασμένη ή μη, δηλαδή προμήθεια,  μεταφορά  και  τοποθέτηση ή

κατασκευή μιας βάσεως από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C20/25 με οπλισμό S500s γιά την έδραση

και στερέωση ιστού.

Θα είναι εφοδιασμένη  με:

-  τον κλωβό αγκυρώσεως με αγκύρια 4ΧΜ16Χ500 γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ΕΝ-1461

   σε διάταξη 235x235mm περίπου ή 205x205mm περίπου συνοδευόμενα με 2 περικόχλια    και 2

ροδέλες έκαστο, και 4  προστατευτικά πλαστικά καλύμματα αγκυρίων

-  πλαστικό σωλήνα Φ90 ή Φ63 για την διέλευση των καλωδίων και του αγωγού

   γείωσης.

Θα φέρει στο κέντρο κατακόρυφη οπή με πλαστικό σωλήνα η οποία θα καταλήγει  πλευρικά  εντός

του  φρεατίου  καλωδίων  για  την διέλευση   των τροφοδοτικών

καλωδίων  και του χαλκού γειώσεως.

Στην  τιμή  περιλαμβάνονται όλα τα ανωτέρω υλικά πλην των των εκσκαφών

(1 τεμ)

Βάση ιστού οπλισμένη διαστάσεων 800x800 mm και ύψους 800mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 299,74

(Ολογράφως) : διακόσια ενενήντα εννέα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\9352.1 Πίνακας μετ/κός  (ηλεκ. διανομή) για ηλεκτροδότηση δικτύου φωτισμού τοποθετούμενος
σε πίλλαρ ΠΛΗΡΗΣ με τα όργανα, τριφασικού δικτύου, έως έξι γραμμών

A.T. : 69

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Mεταλλικός πίνακας έως έξι γραμμών για την ηλεκτροδότηση δικτύου  φωτισμού,

δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση σε πίλλαρ  ή όχι ενός  μεταλλικου πίνακα,

τύπου STAB, βαθμού προστασίας ΙP 54, μαζί με τα απαραίτητα όργανα και μικροϋλικά

ηλεκτρικής συνδεσμολογίας και στερεώσεως στην ράχη του πίλλαρ.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: ο μεταλλικός πίνακας έως έξι γραμμών,

ο ραγοδιακόπτης τύπου 5ΤΕ SIEMENS 3 x 40A, ο διακόπτης διαφυγής έντασης τριπολικός

(3 φάσεις και ουδέτερος) με ενσωματωμένη αυτόματη επαναφορά 40A, οι τρεις διακόπτες διαφυγής

έντασης μονοπολικοί (1 φάση και ουδέτερος) με ενσωματωμένη αυτόματη επαναφορά 40A, οι έξι

μικροαυτόματοι για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικοί

εντάσεως 10 Α,

οι τρεις μικροαυτόματοι για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS

μονοπολικοί εντάσεως 16 Α, οι τρεις ρευματοδότες πίνακα SCHUKO διπολικοί εντάσεως 16Α,  ο

τριφασικός ρευματοδότης 32Α,

ο τριφασικός ρευματοδότης 16Α, ο μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού

τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 16 Α, ο μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών

ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 32 Α, οι τρεις ασφάλειες αυτόματες τύπου WL-

SIEMENS εντάσεως 25 Α, οι τρεις ενδεικτικές λυχνίες, η ασφάλεια αυτόματη τύπου WL-SIEMENS

εντάσεως 2 Α.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 444,59

(Ολογράφως) : τετρακόσια σαράντα τέσσερα και πενήντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\9367.1 Φωτιστικό σώμα παραδοσιακού τύπου κορυφής ιστούς με LEDs συνολικής ισχύος <33W

A.T. : 70

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Το σώμα του φωτιστικού θα έχει διαστάσεις 450mm x 450mm κι ύψος 950mm περίπου και θα είναι

κατασκευασμένο από αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου και θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή και

κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση από νερό και UV

ακτινοβολία.

Το φωτιστικό θα μπορεί να τοποθετηθεί σε κορυφή ιστού ή σε βραχίονα με κυλινδρική απόληξη

διατομής Φ60mm.

Θα φέρει κάλυμμα για την φωτεινή πηγή από επίπεδο διαφανές πυρίμαχο γυαλί, πάχους τουλάχιστον

5mm, υψηλής μηχανικής αντοχής. Το φωτιστικό δεν θα έχει περιμετρικό κάλυμμα (διαχύτη) για

αντιβανδαλιστικούς λόγους.

Με το άνοιγμα του καλύμματος και για λόγους ασφαλείας θα διακόπτεται η παροχή ηλεκτρικού

ρεύματος μέσω διακόπτη ασφαλείας.

Θα φέρει πολλαπλά LEDs με φακό (έναν ανά LED) από κατάλληλο συνθετικό υλικό για την διαμόρφωση

της φωτεινής δέσμης και θα διαθέτει ηλεκτρονική διάταξη για αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας

έτσι ώστε σε περίπτωση μεγάλης αύξησης της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του φωτιστικού να γίνεται

αυτόματα διακοπή ή μείωση της τροφοδοσίας του.

Η φωτεινή ροή του φωτιστικού δεν θα είναι μικρότερη από 3.950m ενώ η συνολική κατανάλωση ισχύος

του φωτιστικού (LEDs + LED driver) δεν θα υπερβαίνει τα 33W. Συνεπώς, ο βαθμός απόδοσης του

φωτιστικού (Fixture efficacy) θα είναι τουλάχιστον 115 lm/W.

H θερμοκρασία χρώματος των LEDs θα είναι 3.000Κ 5% ενώ ο δείκτης CRI θα είναι μεγαλύτερος του

70.

Η διάρκεια ζωής των LEDs θα είναι τουλάχιστον 100.000 ώρες λειτουργίας (L80B10) σύμφωνα με το

πρότυπο LM80 ώστε να διασφαλίζεται ότι μετά το πέρας 100.000 ωρών λειτουργίας του φωτιστικού,

το 90% των leds του φωτιστικού θα έχουν φωτεινή εκροή όχι χαμηλότερη από το 80% της αρχικής

τους. Η δηλούμενη διάρκεια ζωής των LEDs θα συνοδεύεται από τον σχετικό εργαστηριακό έλεγχο

(test report) σύμφωνα με το πρότυπο LM80 ενώ η δηλούμενη διάρκεια ζωής των LEDs εντός του

σώματος του φωτιστικού θα συνοδεύεται από έγγραφο του κατασκευαστή των LEDs με την καμπύλη

διατήρησης της φωτεινής εκροής των LEDs (lumen maintenance curve) συναρτήσει του χρόνου. Στο

έγγραφο αυτό θα αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως ο κατασκευαστής του φωτιστικού, ο

τύπος του φωτιστικού με LEDs (προσφερόμενο φωτιστικό), ο κατασκευαστής κι ο τύπος των LEDs, το

ρεύμα λειτουργίας (mA), η θερμοκρασία Tj ή Ts των LEDs (στην οποία λειτουργούν τα LEDs εντός

του φωτιστικού) και το ποσοστό αστοχιών Bxx για το οποίο δίδεται η καμπύλη.

Το φωτιστικό θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από εργαστηριακό έλεγχο (test report) σύμφωνα με

το πρότυπο LM79, από αναγνωρισμένο/διαπιστευμένο - από ανεξάρτητο φορέα - εργαστήριο. Στον

εργαστηριακό αυτό έλεγχο Θα αναγράφονται τα φωτομετρικά στοιχεία του φωτιστικού (πολικό

διάγραμμα - φωτεινή εκροή - καταναλισκόμενη ισχύς - θερμοκρασία χρώματος - δείκτης χρωματικής

απόδοσης).

Το φωτιστικό θα φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή από άλλο παρεμφερές συνθετικό υλικό ώστε να
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εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης τουλάχιστον IP66 και θα έχει καλώδιο

τροφοδοσίας διατομής 2x1,5mm2 σε ενσωματωμένο στεγανό ΙΡ67 ταχυσύνδεσμο.

Το φωτιστικό να έχει δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον ΙΚ08 ενώ να είναι

κατάλληλο για λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -20C έως +40C. Το φωτιστικό να

συνοδεύεται από δήλωση CE με την οποία θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τα ευρωπαϊκά

πρότυπα ΕΝ61547, ΕΝ61000-3-2, ΕΝ61000-3-3, ΕΝ55015 & ΕΝ62493 και τις ευρωπαϊκές οδηγίες

2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2009/125/CE (ERP) και 2011/65/EU (RoHS II).

Να φέρει πιστοποιητικό ENEC από ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών με το οποίο θα

προκύπτει συμμόρφωση με τα πρότυπα ΕΝ60598-1 (luminaires-general requirements & tests) και

ΕΝ60598-2-3 (luminaires-street lighting) καθώς και πιστοποιητικό από ανεξάρτητο διαπιστευμένο

εργαστήριο με το οποίο να προκύπτει συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ62471 (photobiological safety),

εφόσον το τελευταίο δεν αναφέρεται στο ENEC. Το εργοστάσιο κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει

να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 για το σχεδιασμό και την κατασκευή φωτιστικών σωμάτων

καθώς κι ISO 14001:2015 (Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης). Το φωτιστικό, θα πρέπει να

είναι τυποποιημένο - βιομηχανοποιημένο προϊόν και να βρίσκεται δημοσιευμένο σε επίσημο κατάλογο

του κατασκευαστή, τόσο έντυπο (hard copy) όσο κι ηλεκτρονικό (site), και σε πλήρη συμφωνία με

τα δηλούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του.

(Ενδεικτικού τύπου: DISANO \ 3202 LUCERNA Q \ LEDS 33W - 4000K - CRI 70 ή

 παρεμφερούς με την σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας και εφοσόν πληρούνται οι  προδιαγραφές και

προσκομιστούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.328,36

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια είκοσι οκτώ και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Σ\9367.2 Ριγωτός ιστός ηλεκτροφωτισμού αλουμινίου, ύψους 4m, περίπου

A.T. : 71

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103

Για την προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης και πλήρη

εγκατάσταση ριγωτού ιστού ηλεκτροφωτισμού αλουμινίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές Η-Μ εργασιών,

την Τ.Σ.Υ. και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

Ο ιστός θα είναι κατασκευασμένος απο εξιλασμένο ή χυτό αλουμίνιο, θα έχει ενιαία κυλινδρική

διατομή Φ120mm 5%, θα έχει υποστεί ανοδείωση και θα είναι βαμμένος κατάλληλα ώστε να είναι

ιδιαίτερα ανθεκτικός στη διάβρωση ακόμα και σε παραθαλάσσιο περιβάλλον. Στη κορυφή του θα

υπάρχει συστολή (υποδοχέας) απο εξιλασμένο ή χυτό αλουμίνιο, διατομής Φ60mm και ύψους 150mm 5%.

Ο ιστός θα φέρει ραβδώσεις σε όλο του το μήκος  και θα έχει ύψος 4.00m5% και στη βάση του θα

φέρει πλάκα έδρασης με τέσσερις οπές για την είσοδο των αγκυρίων. Ο ιστός θα έχει θυρίδα

επίσκεψης η οποία θα ασφαλίζει πάνω στον ιστό με μια ή δύο βίδες ασφάλειας και θα φέρει

αποσπώμενο ακροκιβώτιο με κατάλληλο ακροδέκτη καλωδίων (κλεμα) και δύο ασφαλειοθήκες με

ασφάλειες τουλάχιστον 16Α έκαστη. Ο ιστός θα είναι  κατασκευασμένος σύμφωνα με τα EN 40-6, EN

40/3-1 και EN 40/3-3 και θα φέρει πιστοποιητικό CE από ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο, ενώ

το εργοστάσιο κατασκευής του ιστού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015.

        Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για:

α.το πλήρες ακροκιβώτιο ιστού μονό ή πολλαπλό

        Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς από οποιαδήποτε

απόσταση στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις κλπ. όλων των απαιτούμενων υλικών και

μικροϋλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, των δοκιμών, των ελέγχων και ρυθμίσεων καθώς και κάθε

άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την

παράδοσή της σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τα

εγκεκριμένα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

Τιμή για ένα τεμάχιο ριγωτού ιστού ηλεκτροφωτισμού αλουμινίου, ύψους 4,00 m, περίπου

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 518,36

(Ολογράφως) : πεντακόσια δέκα οκτώ και τριάντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.6.2 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό διατομής 5 Χ 2,5 mm2

A.T. : 72

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως

και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως,

αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως,
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διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία

(1 m)

  8773.  6   Πενταπολικό

             0

  8773. 6.  2  Διατομής  5 Χ 2,5         mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,58

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9336.1.1 Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

A.T. : 73

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46

Καλώδιο ΝΥΜ , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος

μέτρου καλωδίου ΝΥΜ σε έργα οδικού ηλεκτροφωτισμού.

(1 m)

 9336. 1   τριπολικό

 9336. 1. 1 Καλώδιο ΝΥΜ διατομής:  3 Χ 1,5mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,28

(Ολογράφως) : τέσσερα και είκοσι οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9340.3 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm2

A.T. : 74

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Αγωγός  γυμνός χάλκινος πολύκλωνος , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση

ενός  τρέχοντος  μέτρου  γυμνού  πολύκλωνου  χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του

υπογείου δικτύου γειώσεως με τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται μέσα στους ιστούς.

(1 m)

 9340. 3   Διατομής  25mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,46

(Ολογράφως) : έξι και σαράντα έξι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm

A.T. : 75

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με

δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15 cm για τα

φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος

- η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου

- η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων

- στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού

παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία

(διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής)

- η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής:

 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 60,00

(Ολογράφως) : εξήντα
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Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Σ\60.20.40.11 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 63
mm

A.T. : 76

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων

ονομαστικής διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE),

δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήματα

σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων", φορτίου παραμόρφωσης 5% > 400 Ν/m, με ενσωματωμένη

ατσαλίνα, παραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη

και η ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά

τεμάχια σύνδεσης (μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, η

πρόσδεση των σωλήνων σε δέσμες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα στα

φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται.

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα

με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,40

(Ολογράφως) : έξι και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9341.1 Τρίγωνο γειώσεως

A.T. : 77

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Τρίγωνο γειώσεως  αποτελούμενο από τρεις γαλβανιμένους σιδηροσωλήνες Φ 2 1/2ins

μήκους 2,5m ή ηλεκτρόδια γειώσεως, οι οποίοι θα μπούν στο έδαφος σε  σχήμα  ισο-

πλεύρου τριγώνου πλευράς 3,5m και θα συνδέονται μεταξύ τους με γυμνό χαλκό πολύ-

κλωνο διατομής 70 mm2 συνδεόμενοι με τα ηλεκτρόδια  με  γαλβανισμένα  περιλαίμια

ανάλογης διατομήςκαι προστατευομένου από την υγρασία με επάλειψη από παχύ στρώμα

πίσσας, κάθε κεφαλή δε ηλεκτροδίου θα βρίσκεται σε φρεάτιο επισκέψεως 30Χ30X40cm

από σκυρόδεμα (εσωτερικές διαστάσεις με πάχος τοιχείων 15cm), με  την  προμήθεια

και τοποθέτηση του αντίστοιχου χυτοσιδηρού καλύμματος. Δηλαδή προμήθεια όλων των

απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών και πλήρης κατασκευή και  έμπηξη στο έδαφος,

του τριγώνου γειώσεως αποτελούμενου από  γαλβανισμένους  σιδηροσωλήνες,  κολλάρα

γειώσεως, φρεάτια, χυτοσιδηρό κάλυμμα κλπ.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15.181,26

(Ολογράφως) : δέκα πέντε χιλιάδες εκατόν ογδόντα ένα και είκοσι έξι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ01 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα

A.T. : 78

Κωδικός αναθεώρησης: 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 χλοοτάπητα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και

των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 105,00

(Ολογράφως) : εκατόν πέντε
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Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ02 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους

A.T. : 79

Κωδικός αναθεώρησης: 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 και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01.

Στην τιμή μονάδας 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)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ04 Διάστρωση υλικών  στην επιφάνεια της κονίστρας

A.T. : 80

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620

Ισοπαχής διάστρωση στην επιφάνεια της κονίστρας κηπευτικού χώματος ή άμμου ή μίγματος

κηπευτικού χώματος - άμμου που έχουν μεταφερθεί και αποτεθεί σε σωρούς σε διάφορα σημεία της

κονίστρας, στην αρχή μεν με ισοπεδωτήρα και στην τελική φάση, όπου χρειαστεί,  χειρονακτικά με

χρήση καταλλήλων εργαλείων (τσουγκράνες), σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-

02-03.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των

μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,25

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ06.2 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή,  βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π2

A.T. : 81

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220

Προμήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών με τις

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν

προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων

μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και

φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα

απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των

ποωδών - πολυετών φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα

με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-07-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ04. 2  Ποώδη - πολυετή φυτά κατηγορίας  Π2

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,65

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ07 Προμήθεια κηπευτικού χώματος

A.T. : 82

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1710

Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 02-07-05-00.  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
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φυτών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,50

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ10 Προμήθεια τύρφης

A.T. : 83

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5340

Προμήθεια επί τόπου του έργου τύρφης, συσκευασμένης, με ένδειξη προέλευσης,

τύπου υλικού, όγκου, σύμφψνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. Το

προσκομιζόμενο υλικό θα συνοδεύεται από πρόσφατο πιστοποιητικό ελέγχου

αναγνωρισμένου εργαστηρίου (χημική ανάλυση).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,00

(Ολογράφως) : σαράντα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΕΡ.01 Υλικό πλήρωσης, από φυσικά ποταμίσια πετρώματα (κροκάλλες χειμάρρων

A.T. : 84

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6153

Προμήθεια καιτοποθέτση υλικού πλήρωσης, από φυσικά ποταμίσια πετρώματα (κροκάλλες χειμάρρων.

Μεταφορά του επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και πλήρωση των φατνών με ή χωρίς

υποβοήθηση μηχανικών μέσων. Διάστρωση και συμπίεσή του με ειδικά μηχανήματα.

Το υλικό θα προέρχεται από υγιή πετρώματα, η δε διαβάθμισή του θα είναι σύμφωνα με τα

καθοριζόμενα στην μελέτη.

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3), βάσει των διαστάσεων των φατνών.

Με συλλεκτά υλικά, (κροκάλλες χειμάρρων).

Τιμή ανα κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένων φατνών.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.1 Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών

A.T. : 85

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220

Φύτευση ποωδών και βολβωδών φυτών, δηλαδή διάνοιξη λάκκου κυλινδρικής διατομής,

φύτευση με τη σωστή τοποθέτηση του φυτού μέσα στο λάκκο μέχρι το λαιμό της

ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος

μέσα στο λάκκο, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00.

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)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,40

(Ολογράφως) : σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε13.1 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά

A.T. : 86

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5510

Το αντικείμενο εγκατάστασης χλοοτάπητα με σπορά περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
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1. Την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί,

   για τον ψιλοχωματισμό του εδάφους.

2. Την προμήθεια, μεταφορά και ομοιόμορφη διάστρωση της εμπλουτισμένης τύρφης,

   περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε

   βάθος 10-12 cm.

3. Την τελική διαμόρφωση της επιφάνειας με ράμματα και τσουγκράνες, για να

   δημιουργηθεί η κατάλληλη σποροκλίνη.

4. Την προμήθεια σπόρου της έγκρισης της Υπηρεσίας, πιστοποιημένου, πρόσφατης

   εσοδείας, συσκευασμένου σε σάκους που θα αναγράφουν την σύνθεση του μίγματος

   και τον οίκο παραγωγής και τη σπορά με την προβλεπόμενη ποσότητα, ανάλογα με

   το είδος του σπόρου.

5. Την κάλυψη του σπόρου, την ομοιόμορφη κατανομή μικτού λιπάσματος με

   ιχνοστοιχεία και το κυλίνδρισμα της επιφάνειας.

6. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο σκεύασμα.

7. Την λίπανσή του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία.

8. Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την

   εγκατάσταση του χλοοτάπητα.

9. Την πρώτη άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του

   χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την

   απομάκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά

   χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές.

10.Το πρώτο κούρεμα και το κυλίνδρισμα όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 10 cm.

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με  την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-05-02-01. 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.)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.000,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ02.5 Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21
μέχρι 1,50 m

A.T. : 87

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354

Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων  δένδρων, αφού έχει προηγηθεί

κοπή, και απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς

απόρριψη σε εγκεκριμένη θέση, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-07-01-00.

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού,

μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών.

 ΝΑΠΡΣ Ζ02.05

 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 135,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.2.2 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 mm

A.T. : 88

Κωδικός αναθεώρησης: 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. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των

σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η

μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι

συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την

ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η01.2. 2  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 25 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,65

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.2.3 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 mm

A.T. : 89

Κωδικός αναθεώρησης: 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. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των

σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η

μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι

συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την

ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η01.2. 3  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 32 mm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,80

(Ολογράφως) : ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η04.12.6 Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή, Φ 2 in, 3 εξόδ.

A.T. : 90

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή (tubo), δηλαδή σιδηροσωλήνες

γαλβανισμένοι με σπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10220, με πώματα συγκολλητά, με τα

προβλεπόμενα στόμια εισόδου - εξόδου και την υποδοχή βαλβίδας εισαγωγής -

εξαγωγής αέρος, επιτόπου το έργου,   με τα μικροϋλικά και την εργασία

τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών πίεσης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η04.12. 6  Τύπος συλλέκτη  Φ 2 in, 3 εξόδ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,00

(Ολογράφως) : δέκα εννέα

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η05.1.3 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ  1 in

A.T. : 91

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του

έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης,

σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-08-01-00.

 Η05.1. 3  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 1 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,80

(Ολογράφως) : εννέα και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η07.8.1 Φυγοκεντρικά φίλτρα νερού (υδροκυκλώνες), χωρίς σίτα, oνομαστικής διαμέτρου Φ 1 in
και σώμα φίλτρου 20 cm3

A.T. : 92

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Φυγοκεντρικά φίλτρα νερού (υδροκυκλώνες), πίεσης λειτουργίας 8 atm. Προμήθεια

επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία

τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα  με την φυτοτεχνική

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
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 Η07.8. 1  Χωρίς σίτα

           Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 1 in

           Σώμα φίλτρου  20 cm3

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 100,00

(Ολογράφως) : εκατό

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.3.1.1 Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, στατικός, με σώμα ανύψωσης 5-7 cm

A.T. : 93

Κωδικός αναθεώρησης: 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,  σύμφωνα με την

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Η αξία του ακροφύσιου πληρώνεται

τιμολογείται ιδιαίτερα σύμφωνα με τα άρθρα Η 8.3.18.

 Η08.3.1. 1  Με σώμα ανύψωσης  5-7 cm

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.3.18.2 Ακροφύσια για σταθερούς εκτοξευτήρες, Ρυθμιζόμενου τομέα, κανονικής παροχής ακτίνας
2-5 m

A.T. : 94

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Ακροφύσιο για στατικούς εκτοξευτήρες, ενσωματωμένο ή τοποθετημένο στον

εκτοξευτήρα,  σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η08.3.18. 2  Τύπος ακροφυσίου  ρυθμιζόμενου τομέα, κανονικής παροχής ακτίνας 2-5 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.1 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό
ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in

A.T. : 95

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), 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) 24 V / AC και δυνατότητα

χειροκίνητης λειτουργίας.

Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης,

σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-08-01-00.

 Η09.1.1. 1   Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης

              Ονομαστική διάμετρος  1 in

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 32,00

(Ολογράφως) : τριάντα δύο
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Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.5.1 Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες Η/Β 4-6

A.T. : 96

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52

Οικιακός προγραμματιστής άρδευσης, ρεύματος, εξωτερικού χώρου, 3 τουλάχιστον ανεξάρτητων

προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα (Η/Β), με 3 τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ημέρα και

πρόγραμμα, με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση, με δυνατότητα εκκίνησης αντλίας ή

κεντρικής ηλεκτροβάνας και με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας.

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή με τα πάσης φύσεως εξαρτημάτά

του καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου,

ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.

 Η09.2.5. 1  Ελεγχόμενες Η/Β   4-6

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 200,00

(Ολογράφως) : διακόσια

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.4 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 50 x 60 cm, 6 Η/Β

A.T. : 97

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8

Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα

υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης

(άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων,

τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση,

προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε

άλλη απαραίτητη εργασία).

 Η09.2.13. 4  Διαστάσεις / Αριθμός Η/Β:  50 x 60 cm, 6 Η/Β

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.5 Καλώδια  τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ), διατομής 7 x 1,5  mm2

A.T. : 98

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ) και μικροϋλικά (κολάρα, κλέμμες κλπ) επί τόπου του

έργου, με την εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης

καλωδίων, διαμόρφωσης, σύνδεσης και  ελέγχου.

 Η09.2.15. 5  Διατομή  7 x 1,5 mm2

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
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(Ολογράφως) : ένα και σαράντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,40

ΜΑΝΙΑΚΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ       02-03-2021 ΜΑΝΙΑΚΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ       02-03-2021 ΜΑΝΙΑΚΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ        02-03-2021

Οι μελετητές Η Προϊσταμένη τμήματος
Κτιριακών & Ειδικών Έργων

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών

Δήμου Καστοριάς

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΚΑΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός

με Α' β.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΛΑΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

με Α' β.

ΙΩΑΝΝΑ ΣΚΡΕΚΑ
Πολιτικός Μηχανικός

με Α' β.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΚΚΑΣ
Αγρ. - Τοπογράφος Μηχανικός

Msc με Α' β
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ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΝΤΟΛΤΣΟ

Αρ. Μελέτης : 02/2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

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

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί
αυτοκινήτου ή σε ζώα, με
μηχανικά μέσα

1 ΝΑΟΙΚ
10.01.02

1.400,00 1,65 2.310,001 tonΟΙΚ 1104

Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια
μέσου οδών καλής βατότητας

2 ΝΑΟΙΚ
10.07.01

230,00 0,35 80,502 ton.k
m

ΟΙΚ 1136

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων
με χρήση μηχανικών μέσων σε
εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

3 ΝΑΟΙΚ
20.05.01

452,00 7,54 3.408,083 m3ΟΙΚ 2124

Εξυγιαντικές στρώσεις με
θραυστό υλικό λατομείου

4 ΝΑΟΙΚ 20.20 135,00 21,40 2.889,004 m3ΟΙΚ 2162

Γραμμικά στραγγιστήρια από
διάτρητους πλαστικούς
σωλήνες με περίβλημα
γεωυφάσματος με διάτρητους
σωλήνες D 100 mm

5 ΝΑΟΙΚ
21.03.01

90,00 7,90 711,005 mΥΔΡ 6620.1

Καθαίρεση στοιχείων
κατασκευών από οπλισμένο
σκυρόδεμα, με εφαρμογή
συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

6 ΝΑΟΙΚ
22.15.01

36,05 59,80 2.155,796 m3ΟΙΚ 2226

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

7 ΝΑΟΙΚ
22.20.01

266,00 7,90 2.101,407 m2ΟΙΚ 2236

Καθαίρεση μεταλλικών
κατασκευών

8 ΝΑΟΙΚ 22.56 500,00 0,35 175,008 kgΟΙΚ 6102

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων
για μεταλλικά κιγκλιδώματα

9 ΝΑΟΙΚ
22.65.02

480,00 0,35 168,009 kgΟΙΚ 2275

Στρώσεις έδρασης και
εγκιβωτισμός σωλήνων με
άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.

10 ΝΑΥΔΡ 5.08 20,00 11,40 228,0010 m3ΥΔΡ 6069.1

Εφαρμογή υδροβολής υψηλής
πιέσεως επί επιφανειών
σκυροδέματος

11 ΝΑΥΔΡ 10.17 425,00 3,60 1.530,0011 m2ΥΔΡ 6370

Διάθεση προιόντων εκσκαφής
σε αδειοδοτημένο χώρο
παραλαβής αποβλήτων
εκσκαφών

12 ΝΑΟΔΟ Ν\Α1.2 450,00 8,00 3.600,0012 m3ΟΙΚ 2162

Σύνολο : 1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 19.356,7719.356,77

1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

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

1 ΝΑΟΙΚ
32.01.04

166,00 90,00 14.940,0013 m3ΟΙΚ 3214

Ξυλότυποι συνήθων χυτών
κατασκευών

2 ΝΑΟΙΚ 38.03 46,00 15,70 722,2014 m2ΟΙΚ 3816

Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος, Δομικά
πλέγματα B500C

3 ΝΑΟΙΚ
38.20.03

2.910,00 1,01 2.939,1015 kgΟΙΚ 3873

Σύνολο : 1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 18.601,3018.601,30

Σε μεταφορά 37.958,07

Σελίδα 1 από 7



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

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

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 37.958,07

1.3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά
με τσιμεντοκονίαμα

1 ΝΑΟΙΚ 71.22 15,00 14,00 210,0016 m2ΟΙΚ 7122

Σύνολο : 1.3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 210,00210,00

1.4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες
ορθογωνισμένες

1 ΝΑΟΙΚ 73.12 1,00 28,00 28,0017 m2ΟΙΚ 7312

 Επιστρώσεις με ειδικές
πλάκες πεζοδρομίου οδηγών
όδευσης τυφλών

2 ΝΑΟΙΚ
Σ\73.16.920

15,00 24,00 360,0018 m2ΟΙΚ 7316

Επιστρώσεις με ελαστικό
δάπεδο ασφαλείας 7,5 εκ

3 ΝΑΟΙΚ
Σ.73.96.75

100,00 45,00 4.500,0019 m2ΟΙΚ 7396

Επιστρώσεις με ελαστικό
δάπεδο ασφαλείας

4 ΝΑΟΙΚ Σ.73.96 565,00 65,00 36.725,0020 m2

Επιστρώσεις δαπέδων με
κυβολίθους από πετρώματα
ενδεικτικού τύπου
"Μολοσσών" Ιωαννίνων,
τύπου "καμμένο"  με
στρογγυλεμένες τις ακμές
("βαρελάτο"), χρώματος
Γκρίζου, διαστάσεων 10Χ10Χ5
cm.

5 ΝΑΟΙΚ Σ.78.97 660,00 55,00 36.300,0021 m21\ΠΡΣΝ .360

Γεωϋφασμα προστασίας
στεγανοποιητικής μεμβράνης
(τοποθετούμενο υπό την
μεμβράνη) Γεωύφασμα μή
υφαντό, των 300 gr/m2

6 ΝΑΥΔΡ
14.05.02

750,00 1,75 1.312,5022 m2ΥΔΡ 6361

Γεωπλέγματα οπλισμένων
επιχωμάτων, αντοχής Tult 40
KN/m

7 ΝΑΟΔΟ Β12.1 660,00 6,70 4.422,0023 m2ΟΙΚ 7914

Σύνολο : 1.4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 83.647,5083.647,50

1.5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Τοποθέτηση ειδικών
ανοξείδοτων εσχαρών
συστήματος αποτροπής
εισόδου ζώων

1 ΝΑΟΙΚ Ν\61.23 10,00 79,37 793,7024 m2ΟΙΚ 6123

Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου
από ευθύγραμμες ράβδους

2 ΝΑΟΙΚ 62.21 174,00 5,00 870,0025 kgΟΙΚ 6221

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

3 ΝΑΟΙΚ
64.01.01

692,00 4,50 3.114,0026 kgΟΙΚ 6401

Αμμοβολή σιδηρών
κατασκευών

4 ΝΑΟΙΚ 77.34 6.000,00 0,17 1.020,0027 kgΟΙΚ 7740

Σύνολο : 1.5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 5.797,705.797,70

1.6. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

Υδροχρωματισμοί επιφανειών
σκυροδέματος ή
τσιμεντοκονιάματος με
ακρυλικό υδατοδιαλυτό
τσιμεντόχρωμα

1 ΝΑΟΙΚ 77.10 185,00 3,90 721,5028 m2ΟΙΚ 7725

Αντισκωριακές βαφές,
εφαρμογή αντισκωριακού
υποστρώματος ενός
συστατικού βάσεως νερού η
διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής
ή τροποποιημένης αλκυδικής ή
ακρυλικής ρητίνης

2 ΝΑΟΙΚ
77.20.01

202,00 2,20 444,4029 m2ΟΙΚ 7744

Σε μεταφορά 1.165,90 127.613,27

Σελίδα 2 από 7



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

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

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 1.165,90 127.613,27

Υπόστρωμα (αστάρι)
τσιμεντοχρωμάτων από
ακρυλικές ρητίνες βάσεως
διαλύτου

3 ΝΑΟΙΚ 77.30 185,00 2,25 416,2530 m2ΟΙΚ 7735

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

4 ΝΑΟΙΚ 77.55 202,00 6,70 1.353,4031 m2ΟΙΚ 7755

Φίλτρα στραγγιστηρίων από
διαβαθμισμένα αδρανή

5 ΝΑΥΔΡ 5.10 70,00 9,30 651,0032 m3ΝΟΔΟ 2815

Κούνια παιδιών 4 θέσεων
μεταλλική

6 ΝΑΟΙΚ Χ.50.01 1,00 1.150,00 1.150,0033 ΤΕΜΟΙΚ 6403

Κούνια παιδιών & ΑΜΕΑ 4
θέσεων μεταλλική

7 ΝΑΟΙΚ Χ.50.02 1,00 1.800,00 1.800,0034 ΤΕΜΟΙΚ 6403

Κούνια νηπίων 2 θέσεων
μεταλλική

8 ΝΑΟΙΚ Χ.50.03 2,00 850,00 1.700,0035 ΤΕΜΟΙΚ 6403

Μεταλλική τραμπάλα δύο
θέσεων

9 ΝΑΟΙΚ
Χ.50.90.340

1,00 200,00 200,0036 ΤΕΜΟΙΚ 6411

Μεταλλική τσουλήθρα10 ΝΑΟΙΚ
Χ.50.90.341

1,00 900,00 900,0037 ΤΕΜΟΙΚ 6411

Καθιστικό
προκατασκευασμένο επί
μεταλλικού σκελετού ΑΕ 220

11 ΝΑΟΙΚ
Χ.52.90.294

20,00 255,00 5.100,0038 ΤΕΜΟΙΚ 5291

Κούνια φωλιά12 ΝΑΟΙΚ
Χ.52.90.363

1,00 1.750,00 1.750,0039 ΤΕΜΟΙΚ 6411

Σύνθετο όργανο Νηπίων13 ΝΑΟΙΚ
Χ.52.90.408

1,00 3.950,00 3.950,0040 ΤΕΜΟΙΚ 6411

Κύβος αναρρίχησης, όργανο
παιδικής χαράς

14 ΝΑΟΙΚ
Χ.52.90.422

1,00 2.250,00 2.250,0041 ΤΕΜΟΙΚ 6411

ΣΠΙΤΑΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΝΗΠΙΩΝ σύνθετο

15 ΝΑΟΙΚ
Χ.52.90.423

1,00 1.825,00 1.825,0042 ΤΕΜΟΙΚ 6411

Αυτοκινητάκι ελατηρίου,
όργανο παιδικής χαράς

16 ΝΑΟΙΚ
Χ.52.90.603

1,00 510,00 510,0043 ΤΕΜΟΙΚ 6411

Ιππόκαμπος ελατηρίου,
όργανο παιδικής χαράς

17 ΝΑΟΙΚ
Χ.52.90.604

1,00 350,00 350,0044 ΤΕΜΟΙΚ 6411

Καμηλοπάρδαλη ελατηρίου,
όργανο παιδικής χαράς

18 ΝΑΟΙΚ
Χ.52.90.605

1,00 350,00 350,0045 ΤΕΜΟΙΚ 6411

Αυτοκινούμενος Μύλος19 ΝΑΟΙΚ
Χ52.90.606

1,00 800,00 800,0046 ΤΕΜΟΙΚ 6411

Σύνθετο όργανο παιδικής
χαράςτύπου Άλμπατρος

20 ΝΑΟΙΚ
Χ.52.90.808

1,00 16.800,00 16.800,0047 ΤΕΜΟΙΚ 6411

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 120 Χ
90cm

21 ΝΑΟΙΚ Χ\5622 2,00 115,00 230,0048 ΤΕΜΟΙΚ 6122

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 40 Χ 20cm

22 ΝΑΟΙΚ Χ\5623 12,00 10,00 120,0049 ΤΕΜΟΙΚ 6122

Ποδηλατοστάτης23 ΝΑΟΙΚ
Χ.6122.1

1,00 800,00 800,0050 ΤΕΜΟΙΚ 6122

Χυτοσιδηρά κρήνη24 ΝΑΟΙΚ
Σ.6122.2

1,00 600,00 600,0051 ΤΕΜΟΙΚ 6122

Κάλαθος δαπέδου μονός
μεταλικός, παραδοσιακού
τύπου .

25 ΝΑΟΙΚ Ν\6417 3,00 220,00 660,0052 ΤΕΜΟΙΚ 6411

Κάλαθος δαπέδου μονός
τύπου "ζωάκι" Δελφίνι
παιδικής χαράς

26 ΝΑΟΙΚ Σ\6417 1,00 600,00 600,0053 ΤΕΜΟΙΚ 6411

Κάλαθος δαπέδου μονός
τύπου "ζωάκι" Αρκούδος
παιδικής χαράς

27 ΝΑΟΙΚ Σ\6418 1,00 410,00 410,0054 ΤΕΜΟΙΚ 6411

Σε μεταφορά 46.441,55 127.613,27

Σελίδα 3 από 7



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

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

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 46.441,55 127.613,27

Κάλαθος δαπέδου μονός
τύπου "ζωάκι" Βατραχάκι
παιδικής χαράς

28 ΝΑΟΙΚ Σ\6419 1,00 565,00 565,0055 ΤΕΜΟΙΚ 6411

Σύνολο : 1.6. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 47.006,5547.006,55

174.619,82Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

2. Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2.1. ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΠΟΧΕΤΕΣΗ

Kαλύμματα φρεατίων
Καλύματα από ελατό
χυτοσίδηρο (ductile iron)

1 ΝΑΥΔΡ
11.01.02

280,00 2,90 812,0056 kgΥΔΡ 6752

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 50 mm / ΡΝ 10
atm

2 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.03

20,00 4,00 80,0057 mΥΔΡ 6621.1

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 20
atm

3 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.67

5,00 15,10 75,5058 mΥΔΡ 6622.1

Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE)
με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ.
διαμέτρου DN 160 mm / ΡΝ 20
atm

4 ΝΑΥΔΡ
12.14.01.70

28,00 27,10 758,8059 mΥΔΡ 6622.3

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου
αγωγού ύδρευσης σε
υφιστάμενο εν λειτουργία
αγωγό (πλήν αγωγών από
πολυαιθυλένιο) με χρήση
ανοξείδωτου μανσόν και
εφαρμογή της μεθόδου της
διάτρησης υπό πίεση

5 ΝΑΥΔΡ Χ\16.15 1,00 200,00 200,0060

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου
αγωγού ύδρευσης σε
υφιστάμενο εκτός λειτουργίας
αγωγό από χυτοσίδηρο ή
αμιαντοτσιμέντο με παρεμβολή
ταυ

6 ΝΑΥΔΡ Χ\16.16 1,00 150,00 150,0061

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση
φρεατίου παροχής ύδρευσης.

7 ΝΑΥΔΡ 16.11 1,00 51,50 51,5062 ΤΕΜΗΛΜ 4

Σε μεταφορά 2.127,80 174.619,82

Σελίδα 4 από 7



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

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

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 2.127,80 174.619,82

Τυποποιημένα φρεάτια
αποστράγγισης και
αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ),
φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου
Φ1Ν (ΠΚΕ)

8 ΝΑΟΔΟ Β66.1 7,00 438,00 3.066,0063 ΤΕΜΝΟΔΟ 2548

Τυποποιημένα φρεάτια
αποστράγγισης και
αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ),
φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου
τύπου Φ11 (D=1,00m) (ΠΚΕ)

9 ΝΑΟΔΟ Β66.5 3,00 1.860,00 5.580,0064 ΤΕΜΝΟΔΟ 2548

Σύνολο : 2.1. ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΠΟΧΕΤΕΣΗ 10.773,8010.773,80

2.2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Πίλλαρ φωτισμού μέχρι έξι
αναχωρήσεις, τριών θέσεων

1 ΝΑΗΛΜ
Σ\60.10.80.02

1,00 3.018,36 3.018,3665 ΤΕΜΗΛΜ 103

Εκσκαφή γιά την κατασκευή
λάκκου βάσεως θεμελιώσεως
τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού
σε έδαφος γαιώδες

2 ΑΤΗΕ 9301.1 10,00 38,28 382,8066 m3ΗΛΜ 10

Εκσκαφή χάνδακα γιά την
τοποθέτηση καλωδίων σε
έδαφος γαιώδες

3 ΑΤΗΕ 9302.1 50,08 18,37 919,9767 m3ΗΛΜ 10

Βάση ιστού φωτισμού,
οπλισμένη,
προκατασκευασμένη ή μη,
διαστάσεων 0,80Χ0,80 m,
βάθους 0,80 m

4 ΑΤΗΕ
Σ\9312.2.4

12,00 299,74 3.596,8868 ΤΕΜΗΛΜ 101

Πίνακας μετ/κός  (ηλεκ.
διανομή) για ηλεκτροδότηση
δικτύου φωτισμού
τοποθετούμενος σε πίλλαρ
ΠΛΗΡΗΣ με τα όργανα,
τριφασικού δικτύου, έως έξι
γραμμών

5 ΑΤΗΕ Σ\9352.1 1,00 444,59 444,5969 ΤΕΜΗΛΜ 103

Φωτιστικό σώμα
παραδοσιακού τύπου κορυφής
ιστούς με LEDs συνολικής
ισχύος <33W

6 ΑΤΗΕ Σ\9367.1 12,00 1.328,36 15.940,3270 ΤΕΜΗΛΜ 103

Ριγωτός ιστός
ηλεκτροφωτισμού αλουμινίου,
ύψους 4m, περίπου

7 ΑΤΗΕ Σ\9367.2 12,00 518,36 6.220,3271 ΤΕΜΗΛΜ 103

Καλώδιο τύπου NYY γιά
τοποθέτηση μέσα στο έδαφος
Πενταπολικό διατομής 5 Χ 2,5
mm2

8 ΑΤΗΕ 8773.6.2 175,00 4,58 801,5072 mΗΛΜ 47

Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ
τριπολικό Διατομής 3 Χ
1,5mm2

9 ΑΤΗΕ 9336.1.1 50,00 4,28 214,0073 mΗΛΜ 46

Αγωγός γυμνός χάλκινος
πολύκλωνος Διατομής 25mm2

10 ΑΤΗΕ 9340.3 160,00 6,46 1.033,6074 mΗΛΜ 45

Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης
υπόγειων καλωδίων 40 x 40
cm

11 ΝΑΗΛΜ
60.10.85.01

14,00 60,00 840,0075 ΤΕΜΝΟΔΟ 2548

Σωλήνες προστασίας
υπογείων καλωδίων από
πολυαιθυλένιο (HDPE),
διαμέτρου DN 63 mm

12 ΝΑΗΛΜ
Σ\60.20.40.11

160,00 6,40 1.024,0076 mΗΛΜ 5

Τρίγωνο γειώσεως13 ΑΤΗΕ Ν9341.1 1,00 15.181,26 15.181,2677 ΤΕΜΗΛΜ 5

Σύνολο : 2.2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 49.617,6049.617,60

60.391,40Σύνολο : 2. Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Σε μεταφορά 235.011,22

Σελίδα 5 από 7



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

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

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 235.011,22

3. ΠΡΑΣΙΝΟ

3.1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Γενική μόρφωση επιφάνειας
εδάφους για την φύτευση
φυτών ή εγκατάσταση
χλοοτάπητα

1 ΝΑΠΡΣ Γ01 0,10 105,00 10,5078 στρ.ΠΡΣ 1140

Ενσωμάτωση βελτιωτικών
εδάφους

2 ΝΑΠΡΣ Γ02 31,00 5,00 155,0079 m3ΠΡΣ 1620

Διάστρωση υλικών  στην
επιφάνεια της κονίστρας

3 ΝΑΠΡΣ Γ04 105,00 0,25 26,2580 m2ΠΡΣ 1620

Σύνολο : 3.1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 191,75191,75

3.2. ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ποώδη - πολυετή και ετήσια,
διετή,  βολβώδη κλπ φυτά
κατηγορίας Π2

1 ΝΑΠΡΣ Δ06.2 48,00 1,65 79,2081 ΤΕΜΠΡΣ 5220

Προμήθεια κηπευτικού
χώματος

2 ΝΑΠΡΣ Δ07 31,00 8,50 263,5082 m3ΠΡΣ 1710

Προμήθεια τύρφης3 ΝΑΠΡΣ Δ10 5,03 40,00 201,2083 m3ΠΡΣ 5340

Σύνολο : 3.2. ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 543,90543,90

3.3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Υλικό πλήρωσης, από φυσικά
ποταμίσια πετρώματα
(κροκάλλες χειμάρρων

1 ΝΑΠΡΣ ΕΡ.01 6,00 15,00 90,0084 m3ΥΔΡ 6153

Φύτευση ποωδών φυτών και
βολβών

2 ΝΑΠΡΣ Ε09.1 48,00 0,40 19,2085 ΤΕΜΠΡΣ 5220

Εγκατάσταση χλοοτάπητα με
σπορά

3 ΝΑΠΡΣ Ε13.1 0,10 2.000,00 200,0086 στρ.ΠΡΣ 5510

Σύνολο : 3.3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 309,20309,20

3.4. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων,
εκρίζωση μεγάλων δένδρων
περιμέτρου κορμού από 1,21
μέχρι 1,50 m

1 ΝΑΠΡΣ Ζ02.5 1,00 135,00 135,0087 ΤΕΜΠΡΣ 5354

Σύνολο : 3.4. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 135,00135,00

3.5. ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο
ΡΕ 10 atm, ονομαστικής
διαμέτρου Φ 25 mm

1 ΝΑΠΡΣ Η01.2.2 121,00 0,65 78,6588 mΗΛΜ 8

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο
ΡΕ 10 atm, ονομαστικής
διαμέτρου Φ 32 mm

2 ΝΑΠΡΣ Η01.2.3 119,00 0,80 95,2089 mΗΛΜ 8

Συλλέκτες από
σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή,
Φ 2 in, 3 εξόδ.

3 ΝΑΠΡΣ
Η04.12.6

1,00 19,00 19,0090 ΤΕΜΗΛΜ 5

Σφαιρικοί κρουνοί,
ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16
atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ
1 in

4 ΝΑΠΡΣ Η05.1.3 7,00 9,80 68,6091 ΤΕΜΗΛΜ 11

Φυγοκεντρικά φίλτρα νερού
(υδροκυκλώνες), χωρίς σίτα,
oνομαστικής διαμέτρου Φ 1 in
και σώμα φίλτρου 20 cm3

5 ΝΑΠΡΣ Η07.8.1 1,00 100,00 100,0092 ΤΕΜΗΛΜ 5

Εκτοξευτήρας
αυτοανυψούμενος, στατικός,
με σώμα ανύψωσης 5-7 cm

6 ΝΑΠΡΣ
Η08.3.1.1

7,00 4,50 31,5093 ΤΕΜΗΛΜ 8

Ακροφύσια για σταθερούς
εκτοξευτήρες, Ρυθμιζόμενου
τομέα, κανονικής παροχής
ακτίνας 2-5 m

7 ΝΑΠΡΣ
Η08.3.18.2

7,00 2,80 19,6094 ΤΕΜΗΛΜ 8

Σε μεταφορά 412,55 236.191,07

Σελίδα 6 από 7



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

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

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 412,55 236.191,07

Βάνες ελέγχου άρδευσης
(ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm,
πλαστικές, χωρίς μηχανισμό
ρύθμισης πίεσης, διατομής 1
in

8 ΝΑΠΡΣ
Η09.1.1.1

6,00 32,00 192,0095 ΤΕΜΗΛΜ 8

Οικιακός προγραμματιστής
ρεύματος εξωτερικού χώρου,
ελεγχόμενες Η/Β 4-6

9 ΝΑΠΡΣ
Η09.2.5.1

1,00 200,00 200,0096 ΤΕΜΗΛΜ 52

Πλαστικό φρεάτιο
ηλεκτροβανών, 50 x 60 cm, 6
Η/Β

10 ΝΑΠΡΣ
Η09.2.13.4

6,00 45,00 270,0097 ΤΕΜΗΛΜ 8

Καλώδια  τύπου JIVV-U
(ΝΥΥ), διατομής 7 x 1,5  mm2

11 ΝΑΠΡΣ
Η09.2.15.5

30,00 1,40 42,0098 mΗΛΜ 47

Σύνολο : 3.5. ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 1.116,551.116,55

2.296,40Σύνολο : 3. ΠΡΑΣΙΝΟ

237.307,62

42.715,37

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

280.022,99

42.003,45

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ

322.026,44

554,20

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00%

322.580,64

77.419,35

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 399.999,99

ΜΑΝΙΑΚΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ       02-03-2021 ΜΑΝΙΑΚΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ       02-03-2021 ΜΑΝΙΑΚΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ        02-03-2021

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών

Δήμου Καστοριάς

Οι μελετητές Η Προϊσταμένη τμήματος
Κτιριακών & Ειδικών Έργων

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΚΑΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός

με Α' β.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΛΑΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

με Α' β.

ΙΩΑΝΝΑ ΣΚΡΕΚΑ
Πολιτικός Μηχανικός

με Α' β.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΚΚΑΣ
Αγρ. - Τοπογράφος Μηχανικός

Msc με Α' β

Σελίδα 7 από 7



ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΝΤΟΛΤΣΟ

Αρ. Μελέτης : 02/2020

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

Εκύκλιος 17, (αρ.πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016)

Εγκύκλιος Ημερομηνία Αρ. Πρωτ. ΑΔΑ Θέμα

26 04-12-2012 ΔΙΠΑΔ/οικ/356 Β4Τ81-70Θ Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα

30 18-10-2013 ΔΙΠΑΔ/οικ/508 ΒΛΛ01-62Ψ Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 : 2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.

22 24-10-2014 ΔΙΠΑΔ/οικ/658 ΩΜΞ21-27Κ Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών:
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα.
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων.

26 11-12-2014 ΔΚΠ/οικ/154 667Ζ1-ΚΦ7 Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών:
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009 Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009 Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00:2009 Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυν-θετικά φύλλα
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009 Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες
διαβαθμισμένο υλικό
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04:2009 Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE)

17 07-09-2016 ΔΚΠ/οικ./1322 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός
Άρθρου

Τίτλος Αρθρου

Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

ΑΤΗΕ 8773.6.2 72 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό διατομής 5 Χ 2,5 mm2

ΑΤΗΕ 9301.1 66 Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού σε έδαφος γαιώδες

ΑΤΗΕ 9302.1 67 Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες

ΑΤΗΕ Σ\9312.2.4 68 Βάση ιστού φωτισμού, οπλισμένη, προκατασκευασμένη ή μη, διαστάσεων 0,80Χ0,80 m, βάθους 0,80 m

ΑΤΗΕ 9336.1.1 73 Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2

ΑΤΗΕ 9340.3 74 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm2

ΑΤΗΕ Σ\9352.1 69 Πίνακας μετ/κός  (ηλεκ. διανομή) για ηλεκτροδότηση δικτύου φωτισμού τοποθετούμενος σε πίλλαρ ΠΛΗΡΗΣ με τα όργανα, τριφασικού δικτύου, έως έξι γραμμών

ΑΤΗΕ Σ\9367.1 70 Φωτιστικό σώμα παραδοσιακού τύπου κορυφής ιστούς με LEDs συνολικής ισχύος <33W

ΑΤΗΕ Σ\9367.2 71 Ριγωτός ιστός ηλεκτροφωτισμού αλουμινίου, ύψους 4m, περίπου

ΑΤΗΕ Ν9341.1 77 Τρίγωνο γειώσεως

ΝΑΟΙΚ Σ.73.96 20 Επιστρώσεις με ελαστικό δάπεδο ασφαλείας

ΝΑΟΙΚ Σ.73.96.75 19 Επιστρώσεις με ελαστικό δάπεδο ασφαλείας 7,5 εκ

ΝΑΟΙΚ Σ.78.97 21 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από πετρώματα ενδεικτικού τύπου "Μολοσσών" Ιωαννίνων, τύπου "καμμένο"  με στρογγυλεμένες τις ακμές ("βαρελάτο"),
χρώματος Γκρίζου, διαστάσεων 10Χ10Χ5 cm.

ΝΑΟΙΚ Σ.6122.2 51 Χυτοσιδηρά κρήνη

ΝΑΟΙΚ Χ.50.01 33 Κούνια παιδιών 4 θέσεων μεταλλική

ΝΑΟΙΚ Χ.50.02 34 Κούνια παιδιών & ΑΜΕΑ 4 θέσεων μεταλλική

Σελίδα 1 από 6* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ



Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Άρθρων

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός
Άρθρου

Τίτλος Αρθρου

Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

ΝΑΟΙΚ Χ.50.03 35 Κούνια νηπίων 2 θέσεων μεταλλική

ΝΑΟΙΚ Χ.50.90.340 36 Μεταλλική τραμπάλα δύο θέσεων

ΝΑΟΙΚ Χ.50.90.341 37 Μεταλλική τσουλήθρα

ΝΑΟΙΚ Χ.52.90.294 38 Καθιστικό προκατασκευασμένο επί μεταλλικού σκελετού ΑΕ 220

ΝΑΟΙΚ Χ.52.90.363 39 Κούνια φωλιά

ΝΑΟΙΚ Χ.52.90.408 40 Σύνθετο όργανο Νηπίων

ΝΑΟΙΚ Χ.52.90.422 41 Κύβος αναρρίχησης, όργανο παιδικής χαράς

ΝΑΟΙΚ Χ.52.90.423 42 ΣΠΙΤΑΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ σύνθετο

ΝΑΟΙΚ Χ.52.90.603 43 Αυτοκινητάκι ελατηρίου, όργανο παιδικής χαράς

ΝΑΟΙΚ Χ.52.90.604 44 Ιππόκαμπος ελατηρίου, όργανο παιδικής χαράς

ΝΑΟΙΚ Χ.52.90.605 45 Καμηλοπάρδαλη ελατηρίου, όργανο παιδικής χαράς

ΝΑΟΙΚ Χ.52.90.808 47 Σύνθετο όργανο παιδικής χαράςτύπου Άλμπατρος

ΝΑΟΙΚ Χ.6122.1 50 Ποδηλατοστάτης

ΝΑΟΙΚ 10.01.02 1 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα

ΝΑΟΙΚ 10.07.01 2 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας

ΝΑΟΙΚ 20.20 4 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

ΝΑΟΙΚ 21.03.01 5 Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεωυφάσματος με διάτρητους σωλήνες D 100 mm

ΝΑΟΙΚ 22.20.01 7 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

ΝΑΟΙΚ 22.65.02 9 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα

ΝΑΟΙΚ Ν\61.23 24 Τοποθέτηση ειδικών ανοξείδοτων εσχαρών συστήματος αποτροπής εισόδου ζώων

ΝΑΟΙΚ 64.01.01 26 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

ΝΑΟΙΚ Σ\73.16.920 18  Επιστρώσεις με ειδικές πλάκες πεζοδρομίου οδηγών όδευσης τυφλών

ΝΑΟΙΚ Χ52.90.606 46 Αυτοκινούμενος Μύλος

ΝΑΟΙΚ Χ\5622 48 ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 120 Χ 90cm

ΝΑΟΙΚ Χ\5623 49 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 40 Χ 20cm

ΝΑΟΙΚ Ν\6417 52 Κάλαθος δαπέδου μονός μεταλικός, παραδοσιακού τύπου .

ΝΑΟΙΚ Σ\6417 53 Κάλαθος δαπέδου μονός τύπου "ζωάκι" Δελφίνι παιδικής χαράς

ΝΑΟΙΚ Σ\6418 54 Κάλαθος δαπέδου μονός τύπου "ζωάκι" Αρκούδος παιδικής χαράς

ΝΑΟΙΚ Σ\6419 55 Κάλαθος δαπέδου μονός τύπου "ζωάκι" Βατραχάκι παιδικής χαράς

ΝΑΟΔΟ Β12.1 23 Γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων, αντοχής Tult 40 KN/m

ΝΑΟΔΟ Β66.1 63 Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)

ΝΑΟΔΟ Β66.5 64 Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ11 (D=1,00m) (ΠΚΕ)

ΝΑΥΔΡ 10.17 11 Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος

Σελίδα 2 από 6* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ



Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Άρθρων

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός
Άρθρου

Τίτλος Αρθρου

Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

ΝΑΥΔΡ 11.01.02 56 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)

ΝΑΥΔΡ 12.14.01.03 57 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100
(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / ΡΝ 10 atm

ΝΑΥΔΡ 12.14.01.67 58 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100
(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 20 atm

ΝΑΥΔΡ 12.14.01.70 59 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100
(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ΡΝ 20 atm

ΝΑΥΔΡ 14.05.02 22 Γεωϋφασμα προστασίας στεγανοποιητικής μεμβράνης (τοποθετούμενο υπό την μεμβράνη) Γεωύφασμα μή υφαντό, των 300 gr/m2

ΝΑΥΔΡ Χ\16.15 60 Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο εν λειτουργία αγωγό (πλήν αγωγών από πολυαιθυλένιο) με χρήση ανοξείδωτου μανσόν και εφαρμογή
της μεθόδου της διάτρησης υπό πίεση

ΝΑΥΔΡ Χ\16.16 61 Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο εκτός λειτουργίας αγωγό από χυτοσίδηρο ή αμιαντοτσιμέντο με παρεμβολή ταυ

ΝΑΠΡΣ ΕΡ.01 84 Υλικό πλήρωσης, από φυσικά ποταμίσια πετρώματα (κροκάλλες χειμάρρων

ΝΑΠΡΣ Γ01 78 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα

ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.4 97 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 50 x 60 cm, 6 Η/Β

ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.5 98 Καλώδια  τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ), διατομής 7 x 1,5  mm2

ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01 75 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm

ΝΑΗΛΜ Σ\60.10.80.02 65 Πίλλαρ φωτισμού μέχρι έξι αναχωρήσεις, τριών θέσεων

ΝΑΗΛΜ Σ\60.20.40.11 76 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 63 mm

* Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματοςΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-01-00

Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος01-01-01-00ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:

ΝΑΟΙΚ 32.01.04 13 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Διάστρωση σκυροδέματοςΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00

ΝΑΟΙΚ 32.01.04 13 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

* Συντήρηση σκυροδέματοςΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-03-00

Συντήρηση του σκυροδέματος01-01-03-00ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:

ΝΑΟΙΚ 32.01.04 13 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

* Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματοςΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-04-00

Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος01-01-04-00ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:

ΝΑΟΙΚ 32.01.04 13 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματοςΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00

ΝΑΟΙΚ 32.01.04 13 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευώνΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00

ΝΑΟΙΚ 32.01.04 13 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Σελίδα 3 από 6* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ



Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Άρθρων

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός
Άρθρου

Τίτλος Αρθρου

* Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματοςΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-02-01-00

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος01-02-01-00ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:

ΝΑΟΙΚ 38.20.03 15 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-04-00-00

ΝΑΟΙΚ 38.03 14 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών ΈργωνΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-04-00-00

ΝΑΟΙΚ 20.05.01 3 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργωνΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-07-02-00

ΝΑΟΔΟ Ν\Α1.2 12 Διάθεση προιόντων εκσκαφής σε αδειοδοτημένο χώρο παραλαβής αποβλήτων εκσκαφών

Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γηΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-07-05-00

ΝΑΠΡΣ Δ07 82 Προμήθεια κηπευτικού χώματος

Eπιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπουΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-03-01-00

ΝΑΟΙΚ 71.22 16 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα

* Επιστρώσεις με φυσικούς λίθουςΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-07-03-00

Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους03-07-03-00ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:

ΝΑΟΙΚ 73.12 17 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες

Σιδηρά κουφώματαΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-02-00

ΝΑΟΙΚ 62.21 25 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματοςΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-01-00

ΝΑΟΙΚ 77.10 28 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτωνΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-02-00

ΝΑΟΙΚ 77.30 30 Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου

Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειώνΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-03-00

ΝΑΟΙΚ 77.20.01 29 Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή
ακρυλικής ρητίνης

ΝΑΟΙΚ 77.55 31 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

* Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύωνΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 08-01-03-02

Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων08-01-03-02ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:

ΝΑΥΔΡ 5.08 10 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.

Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανήΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 08-03-02-00

ΝΑΥΔΡ 5.10 32 Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή

* Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύωνΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 08-06-08-03

 Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων08-06-08-03ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:

ΝΑΥΔΡ 16.11 62 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης.

Σελίδα 4 από 6* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ



Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Άρθρων

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός
Άρθρου

Τίτλος Αρθρου

Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργωνΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 08-07-02-01

ΝΑΟΙΚ 77.34 27 Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών

Φυτεύσεις δένδρων - θάμνωνΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 10-05-01-00

ΝΑΠΡΣ Ε09.1 85 Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών

Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σποράΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 10-05-02-01

ΝΑΠΡΣ Γ02 79 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους

ΝΑΠΡΣ Δ10 83 Προμήθεια τύρφης

ΝΑΠΡΣ Ε13.1 86 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά

Εγκατάσταση χλοοτάπητα αγωνιστικών χώρωνΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 10-05-02-03

ΝΑΠΡΣ Γ04 80 Διάστρωση υλικών  στην επιφάνεια της κονίστρας

Φύτευση πολυετών, μονοετών και βολβωδών φυτώνΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 10-05-07-00

ΝΑΠΡΣ Δ06.2 81 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή,  βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π2

Κοπή - Εκρίζωση δέντρων και θάμνωνΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 10-07-01-00

ΝΑΠΡΣ Ζ02.5 87 Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 m

Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύωνΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 10-08-01-00

ΝΑΠΡΣ Η01.2.2 88 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 mm

ΝΑΠΡΣ Η01.2.3 89 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 mm

ΝΑΠΡΣ Η04.12.6 90 Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή, Φ 2 in, 3 εξόδ.

ΝΑΠΡΣ Η05.1.3 91 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ  1 in

ΝΑΠΡΣ Η07.8.1 92 Φυγοκεντρικά φίλτρα νερού (υδροκυκλώνες), χωρίς σίτα, oνομαστικής διαμέτρου Φ 1 in και σώμα φίλτρου 20 cm3

ΝΑΠΡΣ Η08.3.1.1 93 Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, στατικός, με σώμα ανύψωσης 5-7 cm

ΝΑΠΡΣ Η08.3.18.2 94 Ακροφύσια για σταθερούς εκτοξευτήρες, Ρυθμιζόμενου τομέα, κανονικής παροχής ακτίνας 2-5 m

ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.1 95 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in

ΝΑΠΡΣ Η09.2.5.1 96 Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες Η/Β 4-6

Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσαΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 15-02-01-01

ΝΑΟΙΚ 22.15.01 6 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

Σελίδα 5 από 6* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ



Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Άρθρων

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός
Άρθρου

Τίτλος Αρθρου

Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδουςΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 15-02-02-02

ΝΑΟΙΚ 22.56 8 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών

ΜΑΝΙΑΚΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ       02-03-2021

Οι μελετητές

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΚΑΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός

με Α' β.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΕΛΑΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

με Α' β.

ΜΑΝΙΑΚΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ       02-03-2021

Η Προϊσταμένη τμήματος
Κτιριακών & Ειδικών Έργων

ΙΩΑΝΝΑ ΣΚΡΕΚΑ
Πολιτικός Μηχανικός

με Α' β.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Α.Μ. 02/2020 

ΕΡΓΟ: 

 

ΧΡ/ΣΗ: 
 

ΠΡ/ΜΟΣ: 

 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 

ΧΑΡΑΣ ΝΤΟΛΤΣΟ 
 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

 

399.999,99 € 

 
 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

1. Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) περιλαμβάνει τους γενικούς συμβατικούς όρους 

σύμφωνα με τους οποίους θα εκτελεστεί το έργο με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΝΤΟΛΤΣΟ», 

εκτιμώμενης αξίας ποσού τριακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ 

και ενενήντα εννέα λεπτών (399.999,99 € με Φ.Π.Α. 24%) σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους όρους της 
διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών και στοιχείων της μελέτης και των τυχόν μελετών που θα 
απαιτηθούν και που θα συντάξει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία, καθώς και της Εργολαβικής 
Σύμβασης που θα καταρτισθεί και πρόκειται να γίνει η εκτέλεση του έργου.  

2. Το ακριβές αντικείμενο του έργου θα είναι όπως ορίζεται στην Τεχνική Περιγραφή, στην Διακήρυξη 
Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που τη συνοδεύουν. 

 

ΆΡΘΡΟ 2ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 
         Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η πρόταση για την αναδιαμόρφωση της υφιστάμενης 
παιδικής χαράς στην περιοχή «Ντολτσό» εντός της πόλης της Καστοριάς. Η ανάπλαση δεν διαφοροποιεί την 
υφιστάμενη χωροθέτηση του γηπέδου, αφού δεν μεταβάλλονται τα όρια του, με τη διατήρηση και συντήρηση 
της υφιστάμενης περίφραξης. 

         Προβλέπονται εργασίες αποξήλωσης υφιστάμενων οργάνων παιδικής χαράς μαζί με τις βάσεις αυτών, 
καθαίρεση επιστρώσεων, γενικές εκσκαφές του χώρου, εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα υλικά, 
δημιουργία αποστραγγιστικού δικτύου, τσιμεντοστρώσεις υποβάσεων, επιστρώσεις με κυβόλιθους και 
ελαστικό δάπεδο, κατασκευή βρύσης, εργασίες φύτευσης χώρων πρασίνου, φωτισμό, κατασκευή 
προσβάσεων για ΑΜΕΑ, τοποθέτηση νέων οργάνων, καθιστικών και κάδων απορριμμάτων. 

Σημειώνεται ότι διαμορφώνεται όδευση τυφλών, με ειδικές πλάκες.  

Για το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των προσβάσεων και οδεύσεων και των 
πεζοδρομίων λήφθηκε υπόψη η κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα: 

 Η Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 52488/ΦΕΚ 18Β/15.01.2002 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε 
κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» 

 Η Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 8298/26/3-3-04 «Οδηγός τυφλών - εξυπηρέτηση των ΑμΕΑ σε 
κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, διαδρομές τυφλών 
(Σύστημα Όδευσης Προσανατολισμού και Οδηγός Ασφάλειας)» 

 Οι Οδηγίες σχεδιασμού ΥΠΕΧΩΔΕ «Σχεδιάζοντας για όλους» (www.minenv.gr) 

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι: εκσκαφές θεμελίων και τάφρων, εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό 
υλικό, γραμμικά στραγγιστήρια, καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων, καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών, 
αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, εφαρμογή υδροβολής στα σκυροδέματα, φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές, 
σκυροδέματα, ξυλότυποι, οπλισμοί, επιχρίσματα, επιστρώσεις, γεωυφάσματα και γεωπλέγματα, σιδηρά 
κιγκλιδώματα, αμμοβολή, μεταλλικές θύρες, εσχάρες στις εισόδους για αποτροπή  ζώων, χρωματισμοί 
επιφανειών, προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς, ύδρευση και αποχέτευση, φωτισμό,  
εγκατάσταση πρασίνου και άρδευση. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 399.999,99 € (ευρώ) με Φ.Π.Α.  

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ». 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Ορισμοί 
Οι λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται έχουν το νόημα που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 2 του ν.4412/2016. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

http://www.minenv.gr/
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- ως «αναθέτουσες αρχές» νοούνται το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, 

- ως «δημόσιες συμβάσεις έργων» και ως «συμβάσεις έργων» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως 
αντικείμενο, ένα από τα κάτωθι: α) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση εργασιών που 
αφορούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα II του Προσαρτήματος Α' και στο 
Παράρτημα Ι του Προσαρτήματος Β ' του ν4412/2016, β) την εκτέλεση ή συγχρόνως τη μελέτη και την 
εκτέλεση έργου, γ) την υλοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, έργου ανταποκρινόμενου στις απαιτήσεις που 
ορίζει η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας που ασκεί αποφασιστική επιρροή στο είδος ή στη μελέτη του 
έργου, 

- ως «έργο» νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών μηχανικού το οποίο 
επαρκεί αυτό καθαυτό για την εκπλήρωση μίας οικονομικής ή τεχνικής λειτουργίας. 

- ως «οικονομικός φορέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των 
προσώπων ή φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει 
στην αγορά εκτέλεση έργου. 

- με τους όρους «γραπτώς» ή «εγγράφως» νοείται κάθε σύνολο λέξεων ή αριθμών το οποίο μπορεί να 
διαβάζεται, να αναπαράγεται και στη συνέχεια να γνωστοποιείται, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που διαβιβάζονται και αποθηκεύονται με ηλεκτρονικά μέσα. 

- ως «ηλεκτρονικό μέσο» νοείται ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός για την επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης 
της ψηφιακής συμπίεσης) και την αποθήκευση δεδομένων, τα οποία διαβιβάζονται, διακινούνται και 
λαμβάνονται με τη χρήση ενσύρματου, ασύρματου, οπτικού ή άλλου ηλεκτρομαγνητικού μέσου, 

- ως «κατώτατα όρια» νοούνται τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 και 235 του ν.4412/2016 όρια, 

- ως «συνοπτικός διαγωνισμός» νοείται η απλοποιημένη διαδικασία ανάθεσης στο πλαίσιο οποίας κάθε 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά 

- ως «απευθείας ανάθεση μέσω ηλεκτρονικής αγοράς» νοείται η ηλεκτρονική διαδικασία ανάθεσης που 
διενεργείται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 118Α, 

- ως «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα – Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ)» νοείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει 
όλα τα αναγκαία υποσυστήματα για τον προγραμματισμό, τη σύναψη και την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων με τη χρήση και εφαρμογή ΤΠΕ. 

- ως «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» νοείται το πληροφοριακό 
σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία για τον προγραμματισμό, τη σύναψη και την 
εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων, κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης 5 της 
παραγράφου 2 του ν4782/2021, με τη χρήση και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ), 

- ως «χρήστες ΕΣΗΔΗΣ» νοούνται ιδίως οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς και οι οικονομικοί φορείς 
που χρησιμοποιούν το ΕΣΗΔΗΣ, 

- ως «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» νοείται το πληροφοριακό 
σύστημα, που αποτελεί μέρος του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και έχει ως σκοπό τη συλλογή και δημοσιοποίηση 
στοιχείων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις. 

- ως «ΕΑΑΔΗΣΥ» νοείται η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων που είναι ανεξάρτητη διοικητική 
αρχή συσταθείσα με το ν. 4013/2011, 

- ως «κράτος - μέλος» νοείται κάθε κράτος που έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

- ως «τρίτη χώρα» νοείται κάθε κράτος που δεν έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

- ως «Ένωση» νοείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, 

- ως «Επιτροπή» νοείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

- ως «ΣΔΣ» νοείται η συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 
2513/1997 (A' 139),  

- οι όροι «Δημόσιος Τομέας», «Γενική Κυβέρνηση» και «Κεντρική Κυβέρνηση» έχουν την έννοια που 
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (A' 143), 

- ως «συμφωνητικό» νοείται η γραπτή συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, 
αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν όλα τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης η προσφορά του 
αναδόχου, καθώς και οι πάσης φύσεως τροποποιήσεις της συμφωνίας αυτής, 

- ως «ανάδοχος» ή «εργολήπτης» νοείται ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί με δημόσια 
σύμβαση, η κατασκευή έργου. 

- ως «μη κανονικές προσφορές» νοούνται όσες προσφορές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων 
της σύμβασης, όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα, όταν 
υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία συμπαιγνίας ή διαφθοράς ή όσες κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή 
ασυνήθιστα χαμηλές, 

- ως «απαράδεκτες προσφορές» νοούνται όσες υποβάλλονται από προσφέροντες, οι οποίοι δεν διαθέτουν 
τα απαιτούμενα προσόντα και όσων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής, όπως 
καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, 
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- ως «μη κατάλληλη» νοείται μία προσφορά όταν δεν σχετίζεται με τη σύμβαση και αδυνατεί προδήλως, 
χωρίς ουσιώδη τροποποίηση, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, όπως 
προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης, 

- ως «μη κατάλληλη» νοείται μία αίτηση συμμετοχής όταν στο πρόσωπο του οικονομικού φορέα συντρέχει 
υποχρεωτικός ή δυνητικός λόγος αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του ν. 4782/2021 ή όταν 
αυτός δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα άρθρα 
24 και 25 του ν. 4782/2021, 

 

Πέραν των ανωτέρω στις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων ισχύουν και οι κάτωθι ορισμοί (παρ. 2, άρθρο 1 
ν.4782/2021): 

 ως «Κύριος του Έργου» (ΚτΕ) ή «Εργοδότης» νοείται το Δημόσιο ή άλλος φορέας του δημόσιου τομέα, 

για λογαριασμό του οποίου καταρτίζεται η δημόσια σύμβαση ή σύμβαση. Στην παρούσα σύμβαση είναι ο 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 ως «Φορέας κατασκευής του έργου» νοείται η αρμόδια αναθέτουσα αρχή ή υπηρεσία αυτής που έχει την 

ευθύνη υλοποίησης του έργου. Στην παρούσα σύμβαση είναι ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. 

 ως «Προϊσταμένη Αρχή» νοείται η αρχή ή η υπηρεσία ή το όργανο του φορέα κατασκευής του έργου που 
εποπτεύει την κατασκευή του ασκώντας για λογαριασμό του αποφασιστικές αρμοδιότητες, ιδίως σε θέματα 

τροποποίησης των όρων της σύμβασης. Στην παρούσα σύμβαση είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Καστοριάς. 

 ως «Διευθύνουσα υπηρεσία» νοείται η τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου που είναι 

αρμόδια για τον έλεγχο και τη διοίκηση της κατασκευής του έργου, στην παρούσα σύμβαση είναι η 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς. 

 ως «επιβλέπων» νοείται ο τεχνικός υπάλληλος της διευθύνουσας υπηρεσίας ή πιστοποιημένος ιδιωτικός 
φορέας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων), ο οποίος απαιτείται να διαθέτει τις εξιδεικευμένες 
γνώσεις που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και επίβλεψη του έργου, 

 ως «επιβλέπων ελεγκτής» ή «μηχανικός» ή «ελεγκτής μηχανικός» νοείται ο εγγεγραμμένος στο 
Μητρώο Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών, στον οποίο δύναται να ανατεθούν ο έλεγχος και η επίβλεψη 
των εκτελούμενων έργων προεκτιμώμενης αμοιβής από εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ έως το αντίστοιχο 
όριο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 

 ως «ψηφιακό αρχείο βαθμολόγησης» είναι το ηλεκτρονικό αρχείο που τηρεί η Γενική Γραμματεία 
Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στο οποίο εντάσσονται όλες οι τεχνικές εταιρείες που 
εκτελούν δημόσια έργα 

 ως «Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών» 
είναι το σύνολο εναρμονισμένων αρχών, κανόνων, μεθόδων και εργαλείων για την εξαγωγή του πραγματικού 
κόστους των έργων, 

 ως «Τεχνικό Συμβούλιο» νοείται το συλλογικό όργανο που έχει την αρμοδιότητα να γνωμοδοτεί για την 
έκδοση αποφάσεων, όταν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ή ζητείται από την Αναθέτουσα ή 

Προϊσταμένη Αρχή, στην παρούσα σύμβαση είναι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων 

Περιφερειακής ενότητας Καστοριάς. 

 ως «επιτελεστικότητα» νοείται το σύνολο των μετρήσιμων ιδιοτήτων ενός έργου, οι οποίες αναφέρονται 
στην ταυτόχρονη ύπαρξη ασφάλειας, λειτουργικότητας και αισθητικής εμφάνισης για την τεχνική διάρκεια 
ζωής του. 
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Συντομογραφίες 
 

Συντομογραφίες  

Συντομογραφίες Τευχών Δημοπράτησης 

ΕΣΥ: Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΤΣΥ: Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΤΠ: Τεχνική Περιγραφή 

ΤΜ: Τιμολόγιο Μελέτης 

DIN: Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης 

ΕΛΟΤ: Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης 

ΕΤΑ: Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις 

ISO: Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης 

ΚΤΣ: Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 

ΚΤΧ: Κανονισμός Τεχνολογίας Χάλυβα 

ΟΜΟΕ: Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων 

ΠΤΠ: Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές 

 

Συντομογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισμών 

ΥΠΕΣΔΑ: Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 

ΥΠΕΧΩΔΕ: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 

ΥΠΕΚΑ: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής 

ΥΠΟΜΕΔΙ: Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

ΓΓΔΕ: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων 

ΔΕΔΔΗΕ: Διαχειριστής Ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 

ΔΕΚΟ: Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 

ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΙΚΑ: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

ΚΕΔΕ: Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας 

ΝΠΔΔ: Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

ΝΠΙΔ: Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 

ΝΣΚ: Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 

ΟΚΩ: Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας 

ΠΕΔΕ: Περιφερειακό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων 

ΠΕΠ: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

ΤΕΕ: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 

 

Άλλες Συντομογραφίες 

ΚτΕ: Κύριος του Έργου 

Α.Π.Ε.: Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών 

Κ.Υ.Α.: Κοινή Υπουργική Απόφαση 

Ν., ν.: Νόμος 

Π.Δ., π.δ.:    Προεδρικό Διάταγμα 

Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.: Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών 

ΦΕΚ: Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως 

ΦΠΑ: Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

Υ.Α.: Υπουργική Απόφαση 
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ΑΡΘΡΟ 4ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Για την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του έργου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω 
νομοθετημάτων: 
 

 του ν. 4782/09-03-2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 
των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της 
ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία Δ 

 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως ισχύει, 

 του Π.Δ. 71/2019 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/2019) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)».  

 των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) 
«Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), 

 του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 
των μελών τους με κλήρωση», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» , 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”,  

 του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως 
ισχύει ,  

 του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 

 του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).  

 της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 
και διαχείρισης του Κεντρικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης»,  

 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119.  

 του Ν. 4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α') και ιδίως το άρθρο 43 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 
4412/2016 (Α΄ 147)».  

 του Ν. 4609/19 (ΦΕΚ 67/03.05.2019 τεύχος Α’) και ιδίως το άρθρο 56 «Τροποποιήσεις του ν. 
4412/2016 (Α΄ 147)».  

 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α') και ιδίως το άρθρο 107 «Τροποποιήσεις του ν . 
4412/2016 ( Α ' 147)».  

 Της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
«Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών 
(Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως τροποποιήθηκε με την 
όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511).  

 Της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Συγκρότηση και 
ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων 
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οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), όπως τροποποιήθηκε με την 
όμοια απόφαση 77868 - 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).  

 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

 Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5519/20.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΞΝ4ΟΞΤΒ-Γ7Δ) έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ με θέμα: 
«Καταργούμενες διατάξεις και έναρξη ισχύος επιμέρους άρθρων Ν.4412/2016, σε συνέχεια 
τροποποιήσεων του Ν.4782/2021 (Α36) και του άρθρου 57 Ν.4825/2021 (Α157). 

 
Ως προς τα αποφαινόμενα όργανα ισχύουν οι διατάξεις των: 
1) Π.Δ. 171/1987 «Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που 
εκτελούνται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές ρυθμίσεις» (Φ.Ε.Κ. 
84Α΄/2.06.1987) όπως εκάστοτε ισχύει (εκτός των καταργούμενων διατάξεών του σύμφωνα με το άρθρο 377 
του Ν. 4412/2016), 
2) Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114Α΄/8.06.2006), όπως εκάστοτε 
ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) όπως εκάστοτε ισχύει (εκτός 
των καταργούμενων διατάξεών τους σύμφωνα με το άρθρο 377 του Ν. 4412/2016). 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και 
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 
του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς 
στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι 
απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος, έπειτα από έγγραφη πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας να 
προσέλθει στην έδρα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για να υπογράψει την Σύμβαση Εργολαβίας. 

         Αν ο μειοδότης δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή, πριν από την έκπτωση, δεν απαιτείται 
κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης. Η έκπτωση κηρύσσεται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ενώ 
κατά της απόφασης ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει ένσταση σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα ημερών από 
την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης. Η εμπρόθεσμη υποβολή ένστασης αναστέλλει την έκπτωση ενώ 
επί της ένστασης αποφαίνεται οριστικά η Οικονομική Επιτροπή, ως Προϊστάμενη Αρχή. 
         Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος δηλώνει την έδρα της επιχείρησης του και την ακριβή 
Διεύθυνση της. Είναι υποχρεωμένος να δηλώνει εγγράφως κάθε μελλοντική μεταβολή, μέχρι την πλήρη 
εκκαθάριση της Εργολαβικής σύμβασης, αλλιώς κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην Διεύθυνση που έχει 
αρχικά δηλώσει διατηρεί όλα τα νόμιμα αποτελέσματα της. Ο Ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωμένος να 
δηλώσει εγγράφως για την παραλαβή των εγγράφων, εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, κάτοικο της 
Έδρας της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, το οποίο εγκρίνεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.  

Η δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του εξουσιοδοτούμενου προσώπου ότι αποδέχεται 
τον γενόμενο διορισμό του και στη συνεχεία κάθε κοινοποίηση προς αυτόν θεωρείται ότι γίνεται στον 
Ανάδοχο. 
Αντικατάσταση του προσώπου αυτού είναι δυνατή με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας. Η 
αντικατάσταση ισχύει μόνο μετά την αποδοχή του νέου προσώπου από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η 
Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωμα να ζητά την αντικατάστασή του, αν αυτός αρνηθεί την 
παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηματικά από την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην 
περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει χωρίς καμιά καθυστέρηση νέο εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Μελέτη και γνώση των συνθηκών κατασκευής 
         H συμμετοχή στην δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο, ότι ο 
ανάδοχος έχει επισκεφθεί και ελέγξει τη φύση και την τοποθεσία του έργου και έχει πλήρη γνώση των 
γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής αυτού κυρίως σε ότι αφορά τις ιδιαιτερότητες κατασκευής του 
έργου, τους επιτρεπόμενους χρόνους διακοπής της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, τις πάσης φύσης πηγές 
λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, τη διάθεση, 
διαχείριση και αποθήκευση υλικών, δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, ύδατος, 
ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπέλασης, τις συνήθεις μετεωρολογικές συνθήκες, τις διάφορες 
διακυμάνσεις της στάθμης των υδάτων των ποταμών, χειμάρρων, παλίρροιας ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες 
στον τόπο των έργων, τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και ποσότητα των 
ευρισκομένων στην περιοχή κατάλληλων εκμεταλλεύσιμων υλικών, το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά 
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και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και 
οποιοδήποτε γενικά παράγοντα που δύναται να επηρεάσει τις εργασίες, την πρόοδο, ή το κόστος αυτών σε 
συνδυασμό με τους όρους της Σύμβασης. 
         Παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους 
της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και 
παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. 
         Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το Έργο κατά τους Όρους της Σύμβασης και τις, 
σύμφωνες προς αυτή και το Νόμο, έγγραφες εντολές των οργάνων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, τηρώντας 
με ακρίβεια την διάταξη και τις διαστάσεις των διάφορων μερών του έργου όπως προκύπτουν από τα 
εγκεκριμένα σχέδια και τεύχη της μελέτης. 
         Οι έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρμόδιο Όργανο για συμπλήρωση ή τροποποίηση των 
στοιχείων της μελέτης, καθώς και η εκτέλεση των εγκεκριμένων συμπληρωματικών εργασιών είναι 
υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο. 
         Ο Ανάδοχος που δεν εκ πληροί τις υποχρεώσεις του μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος. 
         Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα σε οριζόμενη από τον Φορέα κατασκευής εύλογη 
προθεσμία τα ελαττώματα του έργου που θα διαπιστωθούν κατά την διάρκεια της κατασκευής και μέχρι την 
οριστική παραλαβή. Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, ο Φορέας κατασκευής του έργου μπορεί να 
εκτελέσει την διόρθωση σε βάρος του Ανάδοχου με οποιοδήποτε τρόπο, διατηρώντας πάντοτε το δικαίωμα 
να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. 
         Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε αποζημίωση ή αύξηση τιμών για μεταβολές στα Έργα που έγιναν χωρίς 
έγγραφη εντολή έστω κι αν αυτές βελτιώνουν το Έργο. Αν η, χωρίς έγκριση, μεταβολή επιφέρει μείωση 
ποσοτήτων ή διαστάσεων καταβάλλεται μόνο η άξια των ποσοτήτων των εργασιών που έχουν πράγματι 
εκτελεστεί, χωρίς αυτό να αποκλείει την εφαρμογή των διατάξεων για κακοτεχνία. Σε εξαιρετικά επείγουσες 
περιπτώσεις και μόνο για εργασίες που αφορούν την ασφάλεια του έργου η διαταγή για τροποποιήσεις ή 
συμπληρώσεις δίνεται προφορικά στον τόπο των έργων, καταχωρείται αμελλητί στο ημερολόγιο έργου, με 
συνοπτική αιτιολογία και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Πριν 
από την ηλεκτρονική αποστολή του ημερολογίου του έργου στη διευθύνουσα υπηρεσία δεν επιτρέπεται η 
εκτέλεση οιασδήποτε εργασίας. 

 

Εργατικό δυναμικό & λοιπό προσωπικό, Εξοπλισμός, Εργατική νομοθεσία. 
         Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για το Έργο όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, 
οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα. 
         Ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση του 
έργου, όπως είναι οι δαπάνες των μισθών και ημερομίσθιων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των 
εργοδοτικών επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για την μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και 
της μεταφοράς, διαλογής, φύλαξης και φθοράς τους, οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης,  
μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων, οι φόροι, τέλη, δασμοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, οι 
δαπάνες εφαρμογής των σχεδίων κατασκευής των σταθερών σημείων, καταμετρήσεων, δοκιμών, 
προσπελάσεων προς το έργο και στις θέσεις για τη λήψη υλικών, σύστασης και διάλυσης Εργοταξίων, οι 
δαπάνες αποζημιώσεως ζημιών στο προσωπικό του, στον Κύριο του Έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και 
γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του Έργου. 
         Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής Νομοθεσίας, των 
διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του Φορέα 
του Έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για την λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη 
λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική 
ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. Ο ανάδοχος 
υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται προς οιονδήποτε από την 
παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόμενος, εκτός άλλων, και για την καταβολή των σχετικών 
αποζημιώσεων. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα προστασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2.3.2001 (Β' 266), ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 
(Β' 686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Β' 16), ανάλογα με τις προβλέψεις του χρονοδιαγράμματος των 
εργασιών, λαμβάνοντας υπόψη καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες 
αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της κατασκευής του έργου.  Το ωράριο εργασίας θα είναι αυτό 
που εκάστοτε ορίζεται από τις διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για τις εκτελούμενες κατά περίπτωση εργασίες. 

         Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες 
επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 
         Άσχετα από την υποχρέωση του Ανάδοχου να διαθέτει όλο το προσωπικό που απαιτείται, τόσο για την 
Διεύθυνση της κατασκευής όσο και για την ίδια την κατασκευή του Έργου, ο αριθμός του εν λόγω 
προσωπικού πρέπει να προσαρμόζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου με βάση το Χρονοδιάγραμμα 
κατασκευής. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να διατάσσει την απομάκρυνση προσωπικού που 
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κρίνεται δικαιολογημένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του Ανάδοχου. 
         Αν ο Ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού που χρησιμοποιεί στο Έργο, 
η Διευθύνουσα Υπηρεσία, μετά από γραπτή όχληση των ενδιαφερομένων, καλεί τον Ανάδοχο να προβεί στην 
εξόφληση των δικαιούχων εντός δεκαπενθήμερου. Αν αυτό δεν συμβεί τότε η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το 
δικαίωμα να συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των οφειλόμενων και να πληρώνει απ’ ευθείας τους 
δικαιούχους από τις πιστώσεις του Έργου, για λογαριασμό του Ανάδοχου και έναντι του λαβείν του. Σε 
εφαρμογή των παραπάνω μπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές μέχρι και των τριών (3) τελευταίων μηνών 
πριν από την όχληση των ενδιαφερομένων. 

 
Προσβασιμότητα οδών προσπέλασης - Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή 
Μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας. 
         Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του, να παίρνει όλες τις προφυλάξεις και 
αναγκαία μέτρα και, σε ειδικές περιπτώσεις, να προφυλάσσει κατάλληλα τις γειτονικές ιδιοκτησίες, 
προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε σημαντικές οχλήσεις σ' αυτές. Θα ασφαλίσει επίσης τον ΚτΕ 
έναντι οποιασδήποτε οικονομικής απαίτησης των ιδιοκτητών των παρακειμένων ιδιοκτησιών ή των ενοίκων 
τους εξ αιτίας του λόγου τούτου. 
         Η ανωτέρω υποχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σε όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται εργασίες, όπως 
π.χ. τα εργοτάξια καθαυτά, τα άκρα του έργου, τα λατομεία, οι δανειοθάλαμοι, οι χώροι απόθεσης, οι δρόμοι 
που χρησιμοποιούνται από τρίτους κτλ.  

Επίσης είναι υποχρεωμένος να προβαίνει με δαπάνες του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, στην 
προσωρινή σήμανση και φωτοσήμανσή τους. 
         Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε γέφυρες, λοιπά 
τεχνικά έργα και δρόμους κάθε φύσης, που εξυπηρετούν την περιοχή, από τη χρήση τους ως οδών 
μεταφοράς για τις ανάγκες του.  

Ειδικότερα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη περιορισμούς στα κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει τις οδούς 
μεταφοράς και τα μεταφορικά μέσα, με σκοπό να αποφύγει κάθε ζημιά ή ασυνήθη φθορά των υπόψη 
υποδομών, ακόμα και χωματόδρομων. 
Σχετικά με την λήψη μέτρων ασφάλειας (είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη και δαπάνες του κάθε 
σχετική μελέτη (προσωρινής σήμανσης των Έργων κλπ) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μετρά.  

         Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε τεχνικά 
έργα και δρόμους κάθε φύσης, που εξυπηρετούν την περιοχή, από τη χρήση τους ως οδών μεταφοράς για τις 
ανάγκες του. 
         Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, με μέριμνα και δαπάνη του, κάθε αναγκαίο μέτρο 
προφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών τμημάτων, γεφυρών, λοιπών τεχνικών έργων ή χωματόδρομων, 
ανεξάρτητα αν αυτό το μέτρο προδιαγράφεται ειδικά ή όχι στα επιμέρους συμβατικά τεύχη. 
         Σε περίπτωση που προκληθούν ασυνήθεις φθορές ή βλάβες στο οδικό δίκτυο, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται σε αποκατάστασή τους. Αν αμελήσει, η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα να εκτελέσει τις 
απαιτούμενες αποκαταστάσεις σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου και, επιπλέον, θα προβαίνει στην 
επιβολή ποινικής ρήτρας ανά ημέρα καθυστέρησης αποκατάστασης των φθορών. 
         Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει μόνιμη, συνεχή και ελεύθερη προσπέλαση προς και από τις 
θέσεις κατασκευής του έργου κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών περιόδων (εκχιονισμός, αποκατάσταση 
καταπτώσεων, διαβρώσεων κτλ). Οποιεσδήποτε δαπάνες σε μηχανήματα, εξοπλισμό και εργατικό δυναμικό 
απαιτηθούν για τον ανωτέρω σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα είναι ανηγμένες στις 
τιμές της προσφοράς του. 

         Οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες κατασκευής εκτροπών ή παρακάμψεων της κυκλοφορίας καθώς και οι 
εργασίες σήμανσης και εξοπλισμού αυτών για την κατασκευή του έργου, σε κάθε φάση εκτέλεσης αυτού, θα 
γίνονται με βάση μελέτη, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις ισχύουσες προδιαγραφές κατά τη στιγμή 
της εκπόνησης της μελέτης. Η σχετική μελέτη θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή και 
θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Οι κάθε είδους απαιτούμενες, σύμφωνα με την έγκριση της μελέτης, 
εργασίες εξασφάλισης της κυκλοφορίας θα πληρώνονται στον Ανάδοχο με τις τιμές της προσφοράς ή με τιμές 
μονάδας νέων εργασιών κατά τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη. 

         Μετά την εφαρμογή της κατά τα ανωτέρω μελέτης στο πεδίο, οι εκτροπές ή παρακάμψεις της 
κυκλοφορίας, η σήμανση και ο εξοπλισμός θα επιθεωρούνται από δύο τεχνικούς υπαλλήλους της Υπηρεσίας 
που δεν είναι εξοικειωμένοι με το έργο, κατά τη νύχτα και με συνθήκες μέσης αναμενόμενης χρήσης 
(εποχούμενοι με ταχύτητα λειτουργίας, όχι μόνο πεζή), ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ρυθμίσεις λειτουργούν 
ικανοποιητικά προς χάρη τρίτων και με ρεαλιστικές συνθήκες. Οι τυχόν υποδείξεις των ανωτέρω υπαλλήλων 
θα καταχωρούνται σε πρωτόκολλο και θα τίθενται υπόψη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ώστε να υιοθετηθούν 
είτε μερικά είτε συνολικά και σε κάθε περίπτωση μετά από έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής. 
         Μετά την περάτωση του έργου, τα μη ενσωματωθέντα στοιχεία που θα έχουν πληρωθεί, όπως 
ανωτέρω, θα παραδοθούν στην Υπηρεσία και θα φορτοεκφορτωθούν και μεταφερθούν με έξοδα του 
Αναδόχου σε αποθήκες, που θα υποδείξει αυτή. 
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         Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απαγορεύεται η χρήση υποβαθμισμένων υλικών, όπως, π.χ. σιδηρά 
βαρέλια, κορδέλες, πρόχειρες πινακίδες, πρόχειροι μεταλλικοί οριοδείκτες, σκαλωσιές, κτλ, επιτρεπόμενων 
τούτων μόνο για εντελώς προσωρινής και ελαχίστης χρονικής διάρκειας επείγουσες τοπικές ρυθμίσεις. 
         Η εκπόνηση της μελέτης σήμανσης προσωρινών ρυθμίσεων της κυκλοφορίας θα γίνεται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στις ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ (Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων – Σήμανσης Εκτελουμένων Έργων σε 
Οδούς) της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΚΑ πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ. 

         Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ο προβλεπόμενος από τις ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ. Ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά, αυτός περιλαμβάνει πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, αναλάμποντα σήματα, 
μάτια γάτας, αυτοκόλλητες ταινίες, πλαστικά βαρέλια και στηθαία ασφαλείας, κώνους σήμανσης κτλ. που 
λεπτομερώς θα καθορίζονται σε κάθε μελέτη αυτού του άρθρου. 
         Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίσει τις εργασίες του έτσι ώστε, σε κάθε χρονική στιγμή, να έχει 
όσο το δυνατόν λιγότερα ανοικτά ορύγματα, αναβαθμούς, γειτονικές λωρίδες κυκλοφορίας διαφορετικών 
υψομέτρων, καθώς και εργοτάξια και λοιπά έργα που παρεμποδίζουν την κυκλοφορία. Ακόμη, ο Ανάδοχος 
θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προσωρινών ή 
μονίμων ρυθμίσεων της κυκλοφορίας που θα χρειασθούν και οφείλει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα κατά την 
εκτέλεση των εργασιών, ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία οχημάτων, πεζών, μέσων μαζικής 
μεταφοράς σταθερής τροχιάς (από τη διακίνηση των μηχανικών του μέσων, την εκτέλεση των έργων, την 
αποθήκευση υλικών, τη δημιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, τη μεταφορά υλικών κτλ.), 
συμμορφούμενος πάντοτε με τις ισχύουσες διατάξεις και με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
         Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα σήματα, σηματοδότες και τα λοιπά προστατευτικά μέτρα / 
έργα της κυκλοφορίας και να αποκαθιστά αμέσως τυχόν φθορές ή απώλειές τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δοθεί, για αποφυγή κινδύνων σύγχυσης, από τους χρήστες της φωτοσήμανσης για την προστασία θέσεων 
εκτελουμένων έργων, με τη φωτεινή σηματοδότηση της καθοδήγησης της οδικής κυκλοφορίας. 
         Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην άμεση επικάλυψη με ασφαλτόμιγμα των τομών του 
οδοστρώματος που γίνονται από αυτόν σε οποιεσδήποτε υπάρχουσες ασφαλτοστρωμένες οδούς με 
συνεχιζόμενη κυκλοφορία, για την αποφυγή ατυχημάτων και τον περιορισμό, στα ελάχιστα δυνατά χρονικά 
όρια, των δυσκολιών οι οποίες προκαλούνται στην κυκλοφορία, λόγω της εκτέλεσης των έργων. Ανάλογες 
απαιτήσεις ισχύουν για άμεση κάλυψη τομών σε μη ασφαλτοστρωμένες οδούς που εξυπηρετούν την 
κυκλοφορία. 
         Σε περίπτωση που εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες πάνω από οδούς, πεζοδρόμια και λοιπές 
προσβάσεις, στις οποίες δεν έχει διακοπεί η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα πρέπει να 
εξασφαλίζονται χαρακτηριστικά ελεύθερου χώρου και να υπάρχει προστατευτική σκεπή, η οποία να 
αποκλείσει την περίπτωση πτώσης εργαλείων, υλικών της κατασκευής κτλ. επί της κυκλοφορούμενης 
πρόσβασης. Η κατασκευή της ως άνω προστατευτικής σκεπής ανήκει στην κατηγορία των εργασιών για τις 
οποίες δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου. Κατά συνέπεια την εργασία αυτή θα πρέπει ο 
Ανάδοχος να την περιλάβει, κατά ανηγμένο τρόπο, στην προσφορά του. 
         Για την περίπτωση εφαρμογής κατάλληλης τεχνολογίας - μεθοδολογίας κατασκευής από τον Ανάδοχο, 
με την οποία θα εξαλείφεται ο ανωτέρω κίνδυνος, σύμφωνα με σχετική μελέτη του Αναδόχου και μετά από 
έγκριση από την Υπηρεσία, θα μπορεί να παραλειφθεί η ανωτέρω κατασκευή προστατευτικής σκεπής. 

         Συμπληρωματικά, ορίζεται ότι ουδεμία εργασία εκσκαφών γενικά ή αχρήστευση οδού ή τμήματος 
διατομής οδού, ή ερείσματος, ή πεζοδρομίου ή άλλης πρόσβασης επιτρέπεται, πριν εγκριθεί αρμόδια και 
ολοκληρωθεί πλήρως η κατασκευή από τον Ανάδοχο προσωρινής διάβασης τροχοφόρων ή πεζών. 

Η μη τήρηση των προαναφερθέντων μέτρων αποτελεί παράβαση των προβλεπόμενων στις διατάξεις 
των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 15 του Ν 1418/1984, όπως ισχύουν και του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 
Δ17α/5/77/ΦΝ312/16.12.94 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 553 Β τεύχος), και επισύρουν τις από 
τις διατάξεις αυτές προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και διοικητικές και παρεπόμενες χρηματικές κυρώσεις. 
Επίσης η μη τήρηση των μέτρων αυτών αποτελεί παράβαση των προβλεπόμενων στις Προδιαγραφές 
Σήμανσης εκτελουμένων έργων εντός ή και εκτός κατοικημένων περιοχών που εγκρίθηκαν με τις αποφάσεις 
του ΥΔΕ α) ΒΜ 5/30058/6.12.82 (ΦΕΚ 121Β/23.3.83) και β) ΒΜ 5/30428/17.6.80 (ΦΕΚ 589Β/30.6.80) και 
επισύρουν τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 1418/1984, όπως ισχύει, ποινικές και 
διοικητικές κυρώσεις. 

         Χωρίς στο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων αυτού του 
άρθρου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται, σε 
βάρος και για λογαριασμό του. Η Υπηρεσία μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αυτό όταν ο Ανάδοχος αμελήσει ή 
αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου. Πέραν του καταλογισμού των 
σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών / ενεργειών από την Υπηρεσία, η μη ικανοποίηση 
των όρων του παρόντος άρθρου συνιστά αντισυμβατική συμπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει την 
εφαρμογή συμβατικών κυρώσεων, μία από τις οποίες είναι η επιβολή προστίμου (ων). 
         Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος Άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους / περιοχές, στις 
οποίες ο Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι χώροι / περιοχές μπορεί να είναι λατομεία 
δανειοθάλαμοι, χώροι απόθεσης, εγκαταστάσεις προκατασκευής τμημάτων του έργου κτλ. Στην κατηγορία 
αυτή υπάγεται και το οδικό δίκτυο του Δημοσίου, στο οποίο ο Ανάδοχος θα πραγματοποιεί, σύμφωνα με δική 
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του ευθύνη και εφόσον επιτραπεί από τις αρμόδιες Αρχές, αποθέσεις περισσευμάτων προϊόντων ορυγμάτων 
ή/και άλλων υλικών. 

 
Σήμανση και ασφάλεια εργοταξίου κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών. 
         Ο Ανάδοχος υποχρεούται στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι εργασίες, να 
προβαίνει στην τοποθέτηση των γενικά απαιτούμενων, ανάλογα με τη φύση των έργων (συγκοινωνιακά, 
υδραυλικά, οικοδομικά κτλ.), σημάτων και πινακίδων ασφαλείας, προειδοποιητικών, ρυθμιστικών, 
πληροφοριακών και να επιμελείται της συντήρησης αυτών. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα 
τοποθετούνται υποχρεωτικά περίφραξη, ιδιαίτερη σήμανση, αυτόματα σήματα που θα αναβοσβήνουν 
(FLASH LIGHTS) και κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας, λαμβανομένου υπόψη του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας, όπως ισχύει. 
Επίσης θα χρησιμοποιούνται όπου παρίσταται ανάγκη και τροχονόμοι υπάλληλοι του Αναδόχου για την 
ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στις οδούς και 
στις παρακαμπτήριες και προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την ημέρα και τη 
νύχτα. Τα ανωτέρω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. 

         Ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιοδήποτε τροχαίο ατύχημα ή ζημία 
συμβεί, οφειλόμενο σε αμέλεια ή μη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας από τον ίδιο είτε από τους 
εργαζομένους που απασχολεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Ακόμη ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει 
όλα τα μέτρα ασφάλειας για την πρόληψη ατυχημάτων και την παροχή πρώτων βοηθειών για το 
εργατοϋπαλληλικό του προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση τροχαίου ή άλλου ατυχήματος ή ζημίας στον τόπο 
εκτέλεσης της σύμβασης ο Ανάδοχος έχει αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες. 

         Σε κατάλληλο σημείο, για σημειακά έργα, και στην αρχή και στο τέλος, για γραμμικά έργα, και σε 
εμφανείς θέσεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται, με δικά του έξοδα, να τοποθετήσει πινακίδες, οι οποίες θα 
αναγράφουν τον τίτλο της Αρχής που εκτελεί τα έργα, την ονομασία του εκτελούμενου έργου, το 
χρηματοδότη, την επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο) του Αναδόχου, του Μελετητή και του τυχόν Τεχνικού ή 
άλλου Συμβούλου. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να τοποθετεί πληροφοριακές πινακίδες οποιασδήποτε 
διαστάσεως, που έμμεσα ή άμεσα τον διαφημίζουν, χωρίς την έγγραφη αποδοχή του κειμένου της πινακίδας 
από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
Συμπληρωματικά των ανωτέρω, ισχύουν τα οριζόμενα στην παραπάνω ενότητα της παρούσας. 

 
Εξοπλισμός -υλικά – φύλαξη – προσωρινές εγκαταστάσεις 
         Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος με δική του δαπάνη για την επιλογή και παροχή των 
απαραίτητων εργατικών, υλικών και μηχανημάτων, τη μεταφορά τους από τις πηγές προμήθειας τους, καθώς 
και για τη χρησιμοποίηση τους και την εν γένει εκτέλεση των έργων κατά τους όρους της παρούσας, των 
σχετικών Προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και 
σχεδίων. 
         Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και μέχρι την οριστική παραλαβή του, οι 
εργασίες ή τμήμα τους ή τα υλικά που χρησιμοποιούνται ή που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση των 
εργασιών είναι, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ελαττωματικά, ατελή ή ακατάλληλα ή δεν πληρούν τις 
απαιτήσεις των προδιαγραφών και γενικά δεν συμφωνούν με εκείνα που ορίζονται στη σύμβαση, τότε 
εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 58, 59, 76, 77 του Ν 4782/2021. 
         Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση, να επικαλεστεί την παρουσία εκπρόσωπων της 
Υπηρεσίας στον τόπο του έργου, για να απαλλαχθεί από τις συμβατικές υποχρεώσεις του, εκεί όπου 
διαπιστώθηκαν, μεταγενέστερα, ελαττωματικές εργασίες, παραλείψεις ή ατέλειες, εκτός αν αυτές οφείλονται 
σε γραπτές εντολές ή οδηγίες της Υπηρεσίας. 
         Ο Ανάδοχος θα έχει όλη την ευθύνη για κάθε καθυστέρηση στην πρόοδο ή αποπεράτωση του έργου 
από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εκτός αν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών αποβούν 
υπέρ του Αναδόχου ή αν αποδειχθεί ότι τα έργα δεν είναι κακότεχνα. 

         Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά και τα έτοιμα ή ημικατεργασμένα 
προϊόντα που προδιαγράφονται για την κατασκευή του έργου, συνοδευόμενα, όπου απαιτείται στα συμβατικά 
τεύχη, από κατάλληλα πιστοποιητικά ποιοτικής συμμόρφωσης. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υλικών 
απροσδιόριστης ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης ή η ενσωμάτωση στο έργο υλικών που δεν έχουν 
προηγουμένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

         Όλα τα προσκομιζόμενα από τον Ανάδοχο είδη και υλικά για ενσωμάτωση στα έργα θα είναι 
καινούργια, χωρίς ελαττώματα και θα πληρούν τους αντίστοιχους συμβατικούς όρους, που καθορίζουν τον 
τύπο, κατηγορία και λοιπά χαρακτηριστικά των ειδών και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν. 

         Πρέπει να τηρούνται και να εξακριβώνονται οι καθοριζόμενες στο Τιμολόγιο ή την Τεχνική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων ή τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές αναλογίες υλικών. Η άμμος και το αμμοχάλικο πρέπει 
να κοσκινίζονται και μετρούνται με κιβώτια καθορισμένων διαστάσεων και να επιτυγχάνονται οι πρέπουσες 
αναλογίες. 
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        Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου 
ή ενσωματώνονται σε αυτό, γίνεται από έναν (1) ή περισσότερους τεχνικούς του Αναδόχου, ο οποίος 
συντάσσει και υποβάλει δήλωση προς τη διευθύνουσα υπηρεσία, με την οποία βεβαιώνει και την αλήθεια του 
περιεχομένου της. Παράλειψη σύνταξης και υποβολής της σχετικής δήλωσης συνιστά κώλυμα υποβολής 
κάθε επόμενου λογαριασμού. 

Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί, ότι τα προς χρησιμοποίηση υλικά δεν πληρούν τις 
απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία η μη 
χρησιμοποίηση των υλικών. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν χρησιμοποιούνται αν δεν κριθεί η 
καταλληλότητά τους από εργαστηριακό έλεγχο, που γίνεται από τα εργαστήρια της Γενικής Γραμματείας 
Υποδομών ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα αναγνωρισμένα εργαστήρια. Η δαπάνη για τις εργαστηριακές 
έρευνες προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των 
υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση, η δαπάνη βαρύνει τον κύριο του έργου και αποδίδεται στον ανάδοχο από 
τις πιστώσεις του έργου. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει προσκομίσει στην Υπηρεσία, για προέγκριση της παραγγελίας τους, τα 
αναγκαία τεχνικά στοιχεία (προέλευση, διαφημιστικά και κυρίως τεχνικά φυλλάδια, τεχνικά χαρακτηριστικά, 
πιστοποιητικά ποιότητας, ανάλυση λειτουργίας και λοιπά χρήσιμα στοιχεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
Υπηρεσίας) και δείγματα όλων των βασικών υλικών και του εξοπλισμού, που ενσωματώνονται στο έργο, 
καθώς και όλων των συσκευών, οργάνων και λογισμικού, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τον 
Ανάδοχο ή/και υπεργολάβους του κατά την κατασκευή του έργου. Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το 
δικαίωμα να μην εγκρίνει τη χρησιμοποίηση οποιουδήποτε υλικού, εξοπλισμού, οργάνου ή συσκευής ή/και 
επί μέρους στοιχείου του έργου, για το οποίο δεν τεκμηριώνεται, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ότι τα 
χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τα συμβατικά τεύχη. Επίσης θα ληφθεί 
υπόψη η αξιοπιστία του προμηθευτικού οίκου ή βιομηχανίας, η ύπαρξη οργανωμένης αντιπροσωπείας στην 
Ελλάδα για εισαγόμενα είδη, η παρεχόμενη υποστήριξη μετά την πώληση κτλ. Από ενδεχόμενη απόρριψη 
του προτεινόμενου υλικού ή είδους από την Υπηρεσία λόγω ελλιπούς τεκμηρίωσης, δεν προκύπτει για τον 
Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας. 

         Τα αδρανή, τα χωμάτινα και λίθινα υλικά κατασκευής των έργων θα ληφθούν από τις θέσεις που θα 
καθορισθούν κατά το στάδιο της εκτέλεσης του έργου. Αυτό γίνεται μετά από υπόδειξη του Αναδόχου, ο 
οποίος θα έχει λάβει υπόψη τα προδιαγραφόμενα στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την έγκριση 
της Υπηρεσίας, για το συμφερότερο για το Δημόσιο τρόπο. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ, ο ΚτΕ 
δεν έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει για τον Ανάδοχο χώρους λήψης υλικών. 

         Πριν χρησιμοποιηθεί  οποιαδήποτε πηγή υλικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει, με δαπάνες 
του, για την εξέταση του υλικού από εγκεκριμένο εργαστήριο προς διαπίστωση της καταλληλότητας του.          
         Σε περίπτωση που τα υλικά από τις πηγές που αναφέρονται ανωτέρω δεν επαρκούν ή αποδεικνύονται 
ακατάλληλα, τότε ο Ανάδοχος θα φροντίσει να βρει νέες πηγές υλικών, που θα εγκρίνει η Υπηρεσία. 

         Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει τους εργοταξιακούς χώρους από άτομα μη έχοντα εργασία ή μη 
διαπιστευμένα ή μη δικαιούμενα για οποιοδήποτε λόγο να ευρίσκονται στους χώρους που εκτελούνται έργα. 
Για το σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιούνται, όπου παρίσταται ανάγκη, φύλακες υπάλληλοι του Αναδόχου γενικά 
σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την ημέρα και τη νύχτα. Τα ανωτέρω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη 
και δαπάνη του Αναδόχου. 

         Ο Ανάδοχος υποχρεούται με ευθύνη και δαπάνες του να προβαίνει σε κατασκευές προσωρινής 
περίφραξης του χώρου του οικοδομικού εργοταξίου πριν την έναρξη των εργασιών με κατάλληλη σήμανση 
και απαγόρευση της εισόδου σε αυτό πλην όσων έχουν σχέση με την εκτέλεση του έργου, η οποία περίφραξη 
θα απομακρύνεται μετά την ολοκλήρωση του. Το ελάχιστο ύψος αυτής σε κάθε περίπτωση θα είναι 
τουλάχιστον 1,80μ. και θα χρησιμοποιούνται προκατασκευασμένα στοιχεία τα οποία θα διασφαλίζουν την 
ευστάθεια και εύκολο συναρμολόγηση, εγκατάσταση και αποσυναρμολόγηση αλλά και ταυτόχρονα θα 
εμποδίζουν την εύκολη μετακίνηση τους. Τέτοια στοιχεία είναι π.χ. κυματοειδής λαμαρίνα ή παραπλήσιο  
υλικό και βάσεις κατάλληλες για την στήριξη των πλαισίων κατασκευές που θα εξειδικεύονται στο ΣΑΥ του 
έργου. 

Όλες οι απαιτούμενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαμοι διαμονής, εργαστήρια, 
γραφεία κτλ.), για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα ανεγερθούν με μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη 
του Αναδόχου, σε θέσεις επιτρεπόμενες από την Υπηρεσία και τις λοιπές αρμόδιες Αρχές.  

         Αν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζημιών σ' αυτό, δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της 
Υπηρεσίας, την απόθεση υλικών στους χώρους αποθήκευσης, τότε θα αποτίθενται μόνον τα υλικά εργασίας 
μιας ημέρας, χωρίς να προκύπτει δικαίωμα του Αναδόχου για αποζημίωση, λόγω πρόσθετων ή πλάγιων 
μεταφορών, φορτοεκφορτώσεων κτλ., γιατί θεωρείται ότι όλες αυτές περιλαμβάνονται στις τιμές της 
προσφοράς του. 

         Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και καλλιεργημένες εκτάσεις της 
περιοχής του εκτελουμένου έργου και ευθύνεται για κάθε κοπή δένδρων και καταστροφή φυτείας όχι 
απαραίτητης για την εκτέλεση του έργου. 
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Ευρήματα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος 
         Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει αμέσως την Διευθύνουσα Υπηρεσία αν τυχών κατά την 
κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης ή και συλλογές αντικειμένων ή 
νομισμάτων μεγάλης αξίας δυνάμενες να θεωρηθούν ως “θησαυροί”. 

 
Συνεργασία με τον Κύριο του Έργου, το προσωπικό της Επίβλεψης και με τρίτους 
         Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεσή οποιονδήποτε άλλων έργων ή 
εργασιών του Δημοσίου τομέα, που είναι δυνατό να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να 
προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και 
χωρίς μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συμβάλλει στην άμεση αποκατάσταση των βλαβών ή 
διακοπών. 

 

Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) 
         Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να υφίστανται εναέριες ή 
υπόγειες εγκαταστάσεις ΟΚΩ, ΔΕΚΟ ή ΝΠΔΔ, οι οποίες πρέπει να μετατοπιστούν από τους κυρίους των.  

         Με τις εργασίες αυτές ουδεμία οικονομική ή τεχνική ανάμιξη θα έχει ο Ανάδοχος , υποχρεούται όμως 
αυτός να διευκολύνει χωρίς προφάσεις την εκτέλεση των ως άνω εργασιών, χωρίς να δικαιούται εξ αιτίας 
αυτού του λόγου ιδιαίτερη αποζημίωση λόγω καθυστέρησης ή δυσχερειών που τυχόν παρουσιάζονται στις 
εργασίες που εκτελούνται από αυτόν. 

         Ο Ανάδοχος θα φροντίζει για την τοποθέτηση εργοταξιακής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (με τον 
αντίστοιχο πίνακα) στο έργο, αν απαιτείται. Τόσο η δαπάνη αυτή όσο και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
κατά την διάρκεια του έργου βαρύνουν τον Ανάδοχο. Η μέτρηση της κατανάλωσης θα γίνεται με μετρητή που 
θα τοποθετεί ο Ανάδοχος με δική του επιβάρυνση. 

         Ο Ανάδοχος θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την σύνδεση των εργοταξιακών 
εγκαταστάσεων του με το δίκτυο ύδρευσης και θα τοποθετεί υδρομετρητή. Όλες οι δαπάνες ύδρευσης 
βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 
Χάραξη και σήμανση των έργων - Λήψη στοιχείων κ.λπ. 
         Ο Ανάδοχος, μετά την εγκατάστασή του επιτόπου του έργου, είναι υποχρεωμένος να προβεί στην 
αναζήτηση και εξεύρεση των καταλλήλων χώρων, στην άμεση περιοχή του έργου, για την εγκατάσταση του. 
Αμέσως μετά την κατάληψη αυτών των χώρων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλα τα 
απαιτούμενα έργα, με δαπάνες του, τόσο για την διαμόρφωση και διευθέτηση των εργοταξίων, όσο και τις 
προσπελάσεις προς τους χώρους αυτούς. Μετά την ολοκλήρωση των έργων ο Ανάδοχος απομακρύνει, με 
δαπάνες του, τα υλικά, μηχανήματα και διάφορες εγκαταστάσεις από τους παραπάνω χώρους και τους 
παραδίδει στον Εργοδότη. Όλα αυτά σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτέλεσης των έργων και τις διατάξεις της 
παρούσας. 

         Εάν πριν την παραλαβή παραδοθεί στον Εργοδότη τμήμα του έργου όπως στο άρθρο 83 του 
Ν.4782/2021, ο Ανάδοχος οφείλει να απομακρύνει, με δαπάνες του, τα μη χρησιμοποιηθέντα υλικά και όλα τα 
υπολείμματα, καθώς και τα μηχανήματα και εγκαταστάσεις του από το τμήμα αυτό του έργου. 

 
Χαράξεις – διατομές - επιμετρήσεις 
         Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χαράξει και να σημάνει με δαπάνες του τις γραμμές που 
καθορίζουν τα έργα που θα εκτελεσθούν, τοποθετώντας όλα τα αναγκαία σήματα για την υπόδειξη της 
διεύθυνσης και των ορίων κάθε έργου. Επίσης, οφείλει να διαθέσει στον Εργοδότη το αναγκαίο προσωπικό 
για την επαλήθευση των χαράξεων, καθώς και τα εργαλεία και υλικά (π.χ. σημαντήρας, ακόντια, πασσάλους 
χάραξης, ταχύμετρο, χωροβάτη κλπ). 
         Πριν από οποιαδήποτε εργασία, ο Ανάδοχος, με την παρουσία του Επιβλέποντα της Υπηρεσίας ή του 
ΙΦΕ (εφόσον προβλέπεται), θα προβεί στην ακριβή αποτύπωση του χώρου του Έργου και των λοιπών 
θέσεων, στις οποίες με βάση τα σχέδια προτείνεται η κατασκευή των τεχνικών και ακόμα, στη λήψη διατομών 
στις θέσεις της μελέτης ή και πυκνότερα. Επίσης θα προβεί στην τοποθέτηση, επισήμανση και εξασφάλιση 
της υψομετρικής αφετηρίας (REPER ), απ' την οποία θα εξαρτηθούν όλες οι εργασίες. 
Οι διατομές που θα ληφθούν θα υπογραφούν από τον Επιβλέποντα, και τον Ανάδοχο. Εάν ο τελευταίος 
διαφωνεί υπογράφει με επιφύλαξη και υποβάλλει, μέσα σε 5 ημέρες, τις ενστάσεις του στην Υπηρεσία, η  
οποία και αποφασίζει. 
Εάν ο Ανάδοχος αρνηθεί να χορηγήσει τα αναγκαία μέσα για τις εργασίες επαλήθευσης των χαράξεων και 
υψομετρήσεων, καταβάλλει τις δαπάνες ο Εργοδότης σε βάρος του Αναδόχου και τις παρακρατεί από τον 1

ο
 

λογαριασμό του έργου. 

 
Αυξομείωση εργασιών - Νέες εργασίες 
         Ο Εργοδότης, εφόσον διαπιστώσει ότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών ή 
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περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδος είτε 
κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν 
αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, με την προϋπόθεση 
ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια 
σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, 
μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή 
της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση  έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τη σύμβαση, κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής του έργου, και να αυξομειώσει τις ποσότητες που θα εκτελεσθούν, στο σύνολό τους 
ή κατά κονδύλιο. Στην περίπτωση αυτή θα ισχύσουν οι διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.4782/2021. 
Για την σύνταξη Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών μονάδος νέων εργασιών ισχύουν τα νέα Τιμολόγια του 
Ν.3263/04. 
Για τυχόν νέες τιμές μονάδος, για τις οποίες δεν υπάρχει άρθρο στο παραπάνω τιμολόγιο, ο καθορισμός τους 
θα γίνεται με βάση τα αναφερόμενα στο άρθρο 75 του Ν.4782/2021. 

 
Εργαστήρια ποιοτικών ελέγχων 
         Δεν είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου των υλικών και των εργασιών 
(κοκκομετρικές συνθέσεις, σκυροδέματα κλπ) στο εργοτάξιο. Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος αμέσως μόλις 
εγκατασταθεί (εντός εικοσαήμερου από την σύναψη της Σύμβασης) θα υποβάλλει στην Διευθύνουσα 
Υπηρεσία κατάλογο εργαστηρίων, κρατικών ή εξουσιοδοτημένων ιδιωτικών, με πίνακα των δοκιμών (που 
προβλέπονται στα επόμενα άρθρα και εν γένει στα Συμβατικά τεύχη) που θα εκτελεί έκαστο εξ αυτών, με 
δικές του δαπάνες. 

 
Καθαρισμός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων 
         Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του και πριν από την παράδοση προς χρήση κάθε τμήματος 
έργου, καθώς και μετά την περάτωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει και απομακρύνει από τους περί το 
επίμαχο τμήμα του έργου χώρους και γενικά από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή κατασκευή ή εγκατάσταση 
που απαιτήθηκε, τα απορρίμματα, εργαλεία και ικριώματα, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά χρήσιμα ή 
άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κτλ., να άρει κάθε βοηθητικό έργο κτλ., το οποίο θα 
υποδειχθεί από την Υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήμιο για τη μετέπειτα λειτουργία του έργου ή τμήματος 
αυτού, να ισοπεδώσει τους χώρους στους οποίους αυτά είχαν αποτεθεί ή εγκατασταθεί και να παραδώσει 
τελείως καθαρές/ούς τόσο τις κατασκευές όσο και τους χώρους γύρω από το εργοτάξιο και γενικά να 
μεριμνήσει για οτιδήποτε άλλο σχετικό απαιτείται για την παράδοση του έργου ώστε να λειτουργήσει 
εύρυθμα, κατά τους όρους της σύμβασης. 

         Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, από τη στιγμή που εξέλιπε ο λόγος, κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας, και στην άρση (καθαίρεση, αποκόμιση κτλ.) κάθε προστατευτικής κατασκευής που 
κατασκευάστηκε κτλ. για την εκτέλεση του έργου (εργασιών και παραγωγής υλικών) και που επιβλήθηκε από 
οποιοδήποτε λόγο, για την αποφυγή κάθε φύσης ζημιών, φθορών, ατυχημάτων κτλ. σε ιδιοκτησίες, 
οικοδομές, δένδρα, αγρούς, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε φύσης έργα, 
καθώς και απομάκρυνση των εργοταξίων. 

         Εάν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη υπόμνηση εκ μέρους της Διευθύνουσας Υπηρεσίας δεν 
προβεί ο Ανάδοχος στην έναρξη και, μέσα σε εύλογη προθεσμία, περάτωση των ανωτέρω εργασιών, αυτές 
εκτελούνται σε βάρος του Αναδόχου και εκπίπτει η δαπάνη που έγινε από την πρώτη επόμενη πληρωμή ή 
την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πέρα από 
τη μη έκδοση βεβαίωσης εμπρόθεσμης εκτέλεσης του έργου ή τμήματος αυτού εξ αιτίας αυτού του λόγου. 

 
Έλεγχος δόμησης 
         Ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη και ευθύνη του να μεριμνεί για την διενέργεια όλων των 
απαιτούμενων ελέγχων από ελεγκτές δόμησης και την αρμόδια υπηρεσία δόμησης σε όλα τα στάδια που 
αυτοί απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
         Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του εσωτερικού 
δικαίου, την κοινοτική νομοθεσία, καθώς και τη διεθνή νομοθεσία, που έχει καταστεί εσωτερικό δίκαιο.  

Η κατά τα προηγούμενα συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου αναφέρεται στους κανόνες δικαίου που 
διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις 
που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές. 
Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες δικαίου της 
εσωτερικής νομοθεσίας άλλων κρατών, εφόσον οι τελευταίοι διέπουν πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης 
των συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές. 
         Οι ανωτέρω υποχρεώσεις του Αναδόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου της διεθνούς 
ευθύνης για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρμογή και της οποίας ο μηχανισμός κινείται αυτόματα και 
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απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου Αναδόχου όσο και κατά του κράτους της υπηκοότητάς του ή 
της έδρας του. 
         Επίσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην Υπηρεσία το 
περιεχόμενο όλων των δικογράφων ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, που του κοινοποιούνται και 
αναφέρονται στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και 
έγγραφα που εκδόθηκαν από αρχές της αλλοδαπής. 
         Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων, των Αστυνομικών και λοιπών διατάξεων, 
υποχρεούται ειδικότερα να ανακοινώνει χωρίς αμέλεια στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις σχετικές διαταγές και 
εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας κτλ., που 
απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
         Η επικοινωνία των υπηρεσιών που εκτελούν έργα με τον ανάδοχο συντελείται είτε:  

α) με δικαστικό επιμελητή, κατόπιν παραγγελίας του αρμόδιου οργάνου είτε πληρεξουσίου νομικού 
εκπροσώπου του είτε 
β) με ηλεκτρονική αποστολή, σύμφωνα με τον ν. 4727/2020 (Α’ 184). 

Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τη νόμιμη εκπροσώπηση του ή τους πληρεξούσιους. 

Ο ανάδοχος δύναται, κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, να ορίζει εγγράφως άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ως εκπρόσωπο του, γνωστοποιώντας στη διευθύνουσα υπηρεσία τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, 
προσκομίζοντας τα απαραίτητα ανά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα. 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
         Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύμβασης και τις 
έγγραφες εντολές των αρμοδίων κατά περίπτωση οργάνων του φορέα κατασκευής του έργου, εφόσον αυτές 
φέρουν τα κατά τον νόμο απαραίτητα εξωτερικά στοιχεία νομιμότητας, ευθυνόμενος έναντι του κυρίου του 
έργου για την επιμέλεια που επιδεικνύει και στις δικές του υποθέσεις. 
Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί με ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις των διαφόρων τμημάτων του έργου, 
όπως προκύπτουν από τα εγκεκριμένα σχέδια ή άλλα στοιχεία της μελέτης, τα οποία δεν επιδέχονται 
τροποποιήσεων ή αλλαγών, εκτός αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 4782/2021          

Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του αναδόχου να διαθέτει όλο το προσωπικό που απαιτείται για τη 
διεύθυνση της κατασκευής και την κατασκευή του έργου, η διακήρυξη μπορεί να ορίζει κατ’ εκτίμηση τον 
αριθμό τεχνικού προσωπικού κατά ειδικότητα και βαθμίδα εκ παίδευσης, που πρέπει να διαθέτει κατ’ 
ελάχιστο ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασής του. Ο αριθμός αυτός προσαρμόζεται, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του έργου, με βάση το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του. Η διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί πάντα 
να διατάσσει την απομάκρυνση του προσωπικού που κρίνεται δικαιολογημένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση 
των συνεργείων του αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο: ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 
         Εκτός αν προβλέπεται άλλως στην κείμενη νομοθεσία και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων σχετικά 
με τη δημοσιοποίηση των συναπτόμενων συμβάσεων και την ενημέρωση των υποψηφίων και των 
προσφερόντων, ο αναθέτων φορέας δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οικονομικοί 
φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών 
ή εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. 
         Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις στους οικονομικούς φορείς, με σκοπό την 
προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τις οποίες παρέχουν οι αναθέτοντες φορείς καθ' 
όλη τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που καθίστανται 
διαθέσιμες σε σχέση με τη λειτουργία ενός συστήματος προεπιλογής, ανεξαρτήτως του αν αυτό έχει 
αποτελέσει ή όχι αντικείμενο γνωστοποίησης για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής που χρησιμοποιείται 
ως μέσο για την προκήρυξη διαγωνισμού. Οι αναθέτοντες φορείς μπορούν επίσης να απαιτήσουν από τους 
οικονομικούς φορείς να διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους 
υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της 
σύμβασης. 
         Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή 
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωση του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγηση της. 
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ΑΡΘΡΟ 11Ο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
         Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μέσα προθεσμία που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και η οποία 
δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες και να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης, να υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία για έγκριση το χρονοδιάγραμμα 
κατασκευής του έργου (πρόγραμμα του Έργου), το οποίο τηρεί τις προβλέψεις των εγγράφων της σύμβασης  
χρονοδιάγραμμα κατασκευής. 
Στο Πρόγραμμα πρέπει να προβλέπεται τέτοια σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε η εκτέλεση μιας 
εργασίας να μη προκαλεί βλάβη σε άλλη εργασία του όλου έργου. 

         Ο Ανάδοχος παραμένει ο μόνος υπεύθυνος για ζημιές ή βλάβες των έργων που οφείλονται στη σειρά 
εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, είτε η σειρά αυτή προτάθηκε από τον ίδιο και εγκρίθηκε από την 
Υπηρεσία, είτε διατάχθηκε από την Υπηρεσία και την αποδέχθηκε ο Ανάδοχος, χωρίς έγγραφες αντιρρήσεις. 

         Το Πρόγραμμα κατασκευής του Έργου συντάσσεται υποχρεωτικά με την μορφή τετραγωνικού πίνακα 
(διάγραμμα Gant) και προαιρετικά με μορφή δικτυωτής ανάλυσης τύπου CPM (διάγραμμα Pert) ή άλλη 
δόκιμη μεθοδολογία που περιλαμβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα 
εργασιών και συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και σχετική έκθεση. Οι αναφερόμενες εργασίες ή ομάδες 
εργασιών θα είναι - με την ίδια κεφαλαιοποίηση & αρίθμηση - όπως ακριβώς παρουσιάζονται στον 
εγκεκριμένο προϋπολογισμό της μελέτης, ανά διακριτά τμήματα του Έργου. 

          Η δομή αυτή σύνταξης του ΠτΕ, ανά διακριτά τμήματα παράλληλα με τις ποσότητες φυσικού 
αντικειμένου, είναι απαραίτητη προκειμένου να είναι ευχερέστερη η παρακολούθηση της προόδου του Έργου 
ώστε οι τυχόν καθυστερήσεις να επισημαίνονται έγκαιρα και να σχεδιάζονται διορθωτικές ενέργειες. Άλλωστε 
ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου προέκυψε από τις επί μέρους προμετρήσεις και προϋπολογισμούς 
των διακριτών τμημάτων του Έργου. 
Η χρονική υποδιαίρεση θα είναι ο μηνάς και το ετήσιο τρίμηνο (πχ Γ' 2015, Δ’ 2015 κλπ). 

Ο ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης μέσα σε έναν (1) μήνα από την πάροδο της 
προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 138 να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο 
οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα 
περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου. 
Το Πρόγραμμα του Έργου (ΠτΕ) προσαρμόζεται υποχρεωτικά : 
-στις συμβατικές προθεσμίες, τόσο στις ενδιάμεσες τμηματικές (ενδεικτικές & αποκλειστική) όσο και την τελική 
(περαίωσης) 

Προθεσμίες: 
Η συνολική Συμβατική χρονική διάρκεια ορίζεται στην διακήρυξη του έργου. 
Το Πρόγραμμα του Έργου, μετά την έγκριση του από την Διευθύνουσα Υπηρεσία καθίσταται Συμβατικό 
Τεύχος. 

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ (Π.Π.Ε) 
         Για το έργο δεν απαιτείται η κατάθεση ΠΠΕ, διότι ο προϋπολογισμός της μελέτης δεν υπερβαίνει το 
ποσό των 1.500.000 € (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις ΔΙΠΑΔ/611/01 – ΦΕΚ 1013Β/2-8- 
01, ΔΙΠΑΔ/501/03-ΦΕΚ928Β/4-7-03 και ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/12/13-3-2009/ΦΕΚ125Β/27-1-2009. 

         Αν ο Ανάδοχος έχει ήδη εγκατεστημένο στην Επιχείρηση του Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 
εγκεκριμένο από αναγνωρισμένο Ελληνικό ή αλλοδαπό Οργανισμό Πιστοποίησης, είναι υποχρεωμένος εντός 
δέκα (10) ήμερων από την υπογραφή της Σύμβασης να το προσκομίσει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία σε δυο 
αντίγραφα. 

 

ΑΡΘΡΟ 13Ο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ  
         Η παρακολούθηση , ο έλεγχος και η Διοίκηση του Έργου, ασκούνται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία 
του φορέα κατασκευής του έργου (Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία) κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 57 
& 58 του Ν.4782/2021, ο δε Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τη Σύμβαση και τις 
διαταγές της Επίβλεψης. 

Η επίβλεψη του έργου δύναται να ασκηθεί, εφόσον προβλέπεται στην διακήρυξη, από πιστοποιημένο 
ιδιωτικό φορέα επίβλεψης (ΙΦΕ). 

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει με την προσφορά του τον ΙΦΕ, εφόσον 
προβλέπεται στη διακήρυξη, στον οποίο θα ανατεθεί η επίβλεψη της εκτέλεσης της σύμβασης, και εφόσον 
αυτή κατακυρωθεί στον ίδιο.  Αμέσως μετά την κατακύρωση του έργου και την υπογραφή της σύμβασης με 
τον ανάδοχο, η Προϊσταμένη Αρχή τον καλεί να υπογράψει την προβλεπόμενη σύμβαση με τον ΙΦΕ και να 
τον εγκαταστήσει στο έργο. Η Προϊσταμένη Αρχή κατά το ως άνω στάδιο, δύναται αιτιολογημένα να αρνηθεί 
τον ορισμό του προτεινόμενου φορέα επίβλεψης και να τάξει προθεσμία όχι μικρότερη των δέκα (10) ημερών 
και όχι μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών στον ανάδοχο, για να προτείνει νέο πιστοποιημένο ΙΦΕ. Το 
σχέδιο σύμβασης μεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ κοινοποιείται στο σύνολό του μαζί με τα πάσης φύσεως 
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παραρτήματά του από τον ανάδοχο στην διευθύνουσα υπηρεσία. Η διευθύνουσα υπηρεσία ελέγχει εντός 
τριών (3) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση, εάν το σχέδιο σύμβασης έχει το προβλεπόμενο 
περιεχόμενο, και, εφόσον δεν έχει αντιρρήσεις, ειδοποιεί τον ανάδοχο ότι μπορεί να προχωρήσει στην 
υπογραφή της σύμβασης με τον ΙΦΕ. Εάν η σύμβαση μεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ χρειάζεται διορθώσεις ή 
τροποποιήσεις, η διευθύνουσα υπηρεσία τάσσει προθεσμία στον ανάδοχο να συμμορφωθεί. Με την 
υπογραφή της σύμβασης μεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ ο τελευταίος εγκαθίσταται ως επιβλέπων στο έργο. Εάν η 
διευθύνουσα υπηρεσία διαπιστώσει, ότι ο ΙΦΕ έχει ουσιωδώς παραβεί τις νόμιμες ή τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις, τον καλεί να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αρθεί η παράβαση και 
αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στον ανάδοχο. Εφόσον δεν αρθεί η παράβαση, ενημερώνει την Προϊσταμένη 
Αρχή, η οποία μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να καταγγείλει τη σύμβασή του με τον ΙΦΕ και να τον 
αντικαταστήσει άμεσα. Η αμοιβή του ΙΦΕ βαρύνει τις πιστώσεις του έργου και καταβάλλεται αποκλειστικώς 
από τον ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος υπόχρεος για την πληρωμή των αμοιβών και των λοιπών δαπανών 
και εξόδων του, όπως αυτά προβλέπονται στην σύμβαση μεταξύ αναδόχου και ΙΦΕ και ρυθμίζονται από το 
εφαρμοζόμενο τιμολόγιο. Ο κύριος του έργου δεν έχει καμία ευθύνη για τις δαπάνες αυτές. Ο ΙΦΕ ευθύνεται 
έναντι του κυρίου του έργου ακόμη και για ελαφρά αμέλεια κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του και 
επίσης σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ο ίδιος, και σε περίπτωση νομικού προσώπου, οι διοικούντες και 
υπάλληλοι του ΙΦΕ, υπέχουν, κατά την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, ποινική ευθύνη 
δημόσιου υπαλλήλου. 

Στην περίπτωση όπου η επίβλεψη ασκείται από ΙΦΕ, η διευθύνουσα υπηρεσία δεν προβαίνει στον 
ορισμό επιβλεπόντων αυτής. Ο ιδιωτικός φορέας επίβλεψης έχει όλα τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται από 
τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4782/2021 στην επίβλεψη, όταν τούτη ασκείται από υπαλλήλους της 
διευθύνουσας υπηρεσίας. 

Η διευθύνουσα υπηρεσία, σε περίπτωση ανάθεσης της επίβλεψης σε ιδιωτικό φορέα, δικαιούται, να 
πραγματοποιεί, κατά την κρίση της και χωρίς να απαιτείται οιαδήποτε προηγούμενη γνωστοποίηση, 
επιτόπιους ελέγχους του έργου, με σκοπό να διαπιστώνει την εξέλιξη αυτού, τη νόμιμη άσκηση της επίβλεψης 
και τη συμμόρφωση του αναδόχου με τη σύμβαση εκτέλεσης του έργου. Η διευθύνουσα υπηρεσία δύναται να 
εναντιώνεται στα πορίσματα και έγγραφα του ιδιωτικού φορέα επίβλεψης, με αιτιολογημένη εισήγησή της Τα 
πορίσματα ή τα έγγραφα που συντάσσονται από τον ιδιωτικό φορέα επίβλεψης, καθώς και τα έγγραφα ή τα 
στοιχεία που υπογράφονται από αυτόν, δεν γεννούν διαφορές μεταξύ του επιβλέποντος και του αναδόχου. 
Εάν ο ανάδοχος αμφισβητεί ενέργειες της επίβλεψης, υποβάλλει αναφορά προς την διευθύνουσα υπηρεσία . 
Κατά της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής, που δέχεται την εναντίωση της διευθύνουσας υπηρεσίας σε 
έγγραφα ή πορίσματα του ιδιωτικού φορέα επίβλεψης, καθώς και κατά της τεκμαιρόμενης αποδοχής από τη 
διευθύνουσα υπηρεσία των εγγράφων ή πορισμάτων του ιδιωτικού φορέα επίβλεψης, ο ανάδοχος μπορεί να 
ασκήσει την ένσταση. 

         Η Επίβλεψη αποσκοπεί στην πιστή εκπλήρωση από τον Ανάδοχο των όρων της Σύμβασης και στην 
κατασκευή του Έργου σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τους ισχύοντες κανονισμούς και 
προδιαγραφές, ώστε να ανταποκρίνεται στον προορισμό του και δεν μειώνει τις ευθύνες του αναδόχου που 
απορρέουν από τον νόμο και τη σύμβαση. 

         Η Επίβλεψη μπορεί να ασκηθεί και εκτός των στενών ορίων του Έργου επεκτεινόμενη και σε 
οποιονδήποτε άλλο χώρο κατασκευάζονται τμήματα που θα ενσωματωθούν στο Έργο. 

Μετά από την έναρξη κατασκευής του έργου, οι βασικοί μελετητές έργων που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 7Α 
του ν. 2282/2001 (Α’ 17), περί πραγματοποίησης Εργασιών πριν τον προσδιορισμό αποζημίωσης, δύνανται 
να μετέχουν ως τεχνικοί σύμβουλοι - μελετητές στην εκτέλεση αυτού και υποχρεούνται να συνεργάζονται με 
τον ιδιωτικό φορέα επίβλεψης. 
         Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της Επίβλεψης και σε όλους 
τους προαναφερόμενους χώρους παραμένοντας σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά υπεύθυνος, τόσο για την 
αστική όσο και την ποινική ευθύνη, αναφορικά με τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να συμβούν στους 
υπαλλήλους της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας  ή του ΙΦΕ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους. 
         Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση απομάκρυνση κάθε υπαλλήλου του Αναδόχου ή 
εργατοτεχνίτη, ο οποίος είτε απείθησε είτε έδειξε ασέβεια προς τους αντιπροσώπους της ή άλλων Υπηρεσιών 
του Δημοσίου κατά την άσκηση ελέγχων, είτε συμπεριφέρθηκε κατά τρόπο που θίγει το κύρος των 
υπαλλήλων. 

Η διευθύνουσα υπηρεσία κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου συντάσσει, με τη συνδρομή είτε των 
επιβλεπόντων υπαλλήλων της είτε του ιδιωτικού φορέα επίβλεψης, κάθε τρίμηνο, συνοπτικές 
ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου και τα σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται με την 
κατασκευή του, τις οποίες αποστέλλει στην Προϊστάμενη Αρχή. 
         Η άσκηση από την Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία της επίβλεψης των έργων δεν απαλλάσσει 
τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή τους κείμενους 
Νόμους. 
Επίσης ο Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση των έργων, δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη των ζημιών που 
πιθανόν να προκύψουν από τυχόν σφάλματα των σχεδίων της εγκεκριμένης μελέτης, εάν πριν την έναρξη 
των αντιστοίχων έργων δεν διατυπώνει εγγράφως προς τον Εργοδότη τις παρατηρήσεις του για τα σφάλματα 
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αυτά. 
         Ο Κύριος του Έργου, διατηρεί το δικαίωμα της αντικατάστασης του προσωπικού της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας ή της Προϊσταμένης Αρχής οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε αιτία, χωρίς εκ του λόγου τούτου να 
θεωρείται ότι προσβάλλεται έννομο συμφέρον του Αναδόχου ή να στοιχειοθετείται δικαίωμα στον Ανάδοχο να 
αξιώσει αποζημίωση ή παράταση προθεσμιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ. 

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των 
διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα 
του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή 
επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.4412/16 (αρ. 138 
παρ.7), Ν. 3850/10 (αρ. 42) (ο Ν. 3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων αρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των Ν.1568/85,ΠΔ 
294/88, ΠΔ 17/96, κλπ). 

 

2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) και να 
λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.4782/2021 (αριθ. 59 παρ.9). 
β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 
(ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-
01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες 
τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της 
κατασκευής του έργου : Ν.4412/16 (αρ. 59 παρ.10). 
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, να τους 
ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη 
γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), 
ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42-49). 
Για την σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από 
αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και 
τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το 
έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία). 

 
(* Η έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του άρθρου 12 του 
ΠΔ 305/96.) 

 

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

3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας 

(ΦΑΥ) και συγκεκριμένα : 
α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των 
προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα 
υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 
εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 
12 και 13). 
Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τμήμα της τεχνικής 
μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ 
ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4782/2021 (αρ. 59 παρ.10). 
γ. Να εκπονήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ και στη συνέχεια να τα προσαρμόζει και να τα συμπληρώνει (τυχόν 
παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με την 
μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στην εκτέλεση του έργου ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις 
ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, 
οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ). 
δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω 
τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την 
ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 
(παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν. 4782/2021 (αρ. 59 παρ.10). 
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ 
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 
στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας 
(ΦΑΥ). 
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και για τα άλλα 
εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 
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Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους μελλοντικά 
ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 
 

Α. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ : 
ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες ενσωματώθηκαν 
στο Ν.4782/2021. 
Β. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν : 
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, επειδή στο Εργοτάξιο του εν λόγω Έργου θα είναι παρόντα 
πολλά συνεργεία θα οριστεί από τον Ανάδοχο Συντονιστής σε θέμα Ασφάλειας & Υγείας στον οποίο θα 
ανατεθούν τα καθήκοντα που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ΠΔ 305/96 και θα έχει τα 
προσόντα που προβλέπονται και για τους Τεχνικούς Ασφάλειας από το ΠΔ 294/88. 
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.Δ.305/96 (αρθ.12 παράρτημα 
ΙΙ). 
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 
δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο 
δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την 
αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α' του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25- 
11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. 
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου: ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 
433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4782/2021, αρ. 86, παρ. 13. 
Κατά την Παραλαβή του Έργου η αρμόδια επιτροπή παραλαβής ελέγχει και την ύπαρξη & πληρότητα του 
Φ.Α.Υ (το οποίο και παραδίνεται πλέον στον κύριο του Έργου) προκειμένου να παραλάβει το Έργο, στοιχείο 
που αναγράφεται στο Πρωτόκολλο Παραλαβής. 
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) 
ΥΠΕΧΩΔΕ. 
5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαμβάνονται στην 
ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 

3.2.Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων ασφάλειας και 

υγείας 
Ο ανάδοχος υποχρεούται: 
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόμενους 
σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω 
εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της 
επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να 
συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. 
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό 
της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση 
αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9). 
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, 
εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων: 
ι. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταμένων 
κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν 
ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1α και παρ.3-8). 
ιι. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους 
ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. 
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται από την 
αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 
3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας 
και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες 
προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 
ιιι. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη 
διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). 
Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο 
βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές 
αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα 
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εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί 
αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος 
Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 
iv. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας 
μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 
iiv. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

 

3.3. Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
         Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν 
απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των 
εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την Υ.Α 130646/1984 
του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. 
         Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α,, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα ή Γραφεία 
Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και της 
Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι 
αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής 
εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. 
πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003. 

 

3.4. Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
Για την πιστή εφαρμογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το Η Μ Α. 
Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός του 
ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων 
στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. 
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος. 

 

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

4.1.Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω μέτρα 
ασφάλειας και υγείας: 
α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με ιδιαίτερη 
προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV 
μέρος Α, παρ. 18.1). 
β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, 
ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75- 
79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, παρ.2). 
γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων κλπ) και 
τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : ΠΔ 
1073/81 (αρ. 92 -95), ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 6). 
δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής -διάσωσης 
και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη –αντιμετώπιση 
πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : ΠΔ 1073/81 (αρ. 92- 
96), ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ. 30, 32, 45). 
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού (ύπαρξη 
χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110), 
Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ. 13, 14). 
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους όπως: 
προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, 
εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο 
εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του :Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 
(αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, 
Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

 

4.2 Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση -εκφόρτωση– 

εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται (όπως αναφέρεται και σε άλλα σημεία της ΕΣΥ): 

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και 
των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με: 
-Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» 
(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
-Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή 
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διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που 
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 
-Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ. 9 –11 και αρ.52) όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν. 
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης 
τμήματος οδού και πεζοδρομίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47, 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις 
ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, 
των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 
305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IV μέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 
δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ. 
85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ. 8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Α παρ. 11 και. 
μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 4], Ν.2696/99 (αρ. 32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ. 30). 
ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν: 
α) κραδασμούς: ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της 
ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: ΠΔ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και 
βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10. 
στ) Ως διαχειριστής των αποβλήτων κατεδάφισης βάσει της παρ. 21 του άρθρου 3 και των παρ. 3α3 & 3β3 
του άρθρου 7 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 οφείλει να καταθέσει στην υπηρεσία που επιβλέπει το έργο, 
βεβαίωση παραλαβής των ΑΕΚΚ από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. 

 

4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας -αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ.2). 
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών 
και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών 
και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα 
ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 
499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7-9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, 
Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 
β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) 
και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία : 
ι. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 
ιι. Άδεια κυκλοφορίας 
ιιι. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
ιv. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

v. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β ́, τμήμα ΙΙ, παρ. 
8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ. 2.1). 
Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστή μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή. 
vi. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση -εγκατάσταση, καλή 
λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων 
σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 
vii. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο 
συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

 

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

τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα απαιτούμενα 
μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου. 
Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα : 

 

5.1 Κατεδαφίσεις : 
Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18-33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93,ΠΔ 
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94,Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96,ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II, παρ.11), 
ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06,ΠΔ 
212/06, 
ΥΑ 21017/84/09. 

 

5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις: 
Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, 
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παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00,Ν. 2168/93,ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96,ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06,ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ 
παρ. 10 ). 

 

5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας –ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε 

στέγες. 
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 
παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ .IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 

 

5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 
ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 
Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 

 

5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.) 
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26-33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 305/96 
(αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12). 

 

5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας και 
εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και σε 
στάθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) 

Ν.495/76, ΠΔ413/77, ΠΔ225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν.2168/93, 
ΠΔ396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και 
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ455/95 και η τροπ. Αυτού: ΠΔ2/06, ΠΔ305/96 (αρ.12 
παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10). 

 

5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα 

θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ με χρήση πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού 

συνεργείου.) 
ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΠΔ 
305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 

 

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

απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: 

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

 

A. ΝΟΜΟΙ Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Ν. 495/76 ΦEK 337/A/76 ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 

Ν. 1396/83 ΦEK 126/A/83 ΚΥΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89 

Ν. 1430/84 ΦEK 49/A/84 ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 

Ν. 2168/ 93 ΦEK 147/A/93 ΚΥΑ αρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93 

Ν. 2696/99 ΦEK 57/A/99 KYA 16440/Φ.10.4/445/93 ΦΕΚ 765/Β/93 

Ν. 3542/07 ΦEK 50/A/07 ΚΥΑ αρ. 8881/94 ΦΕΚ 450/Β/94 

Ν. 3669/08 ΦEK 166/A/08 ΥΑ αρ. οικ. 31245/93 ΦΕΚ 451/Β/93 

Ν. 3850/10 ΦEK 84/A/10 ΥΑ 3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ 301/Β/94 

Ν. 4030/12 ΦEK 249/A/12 ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΕΚ 73/Β/94 

Ν. 4412/16 ΦEK 147/A/16 ΥΑ 3131.1/20/95/95 ΦΕΚ 978/Β/95 

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΦΕΚ 677/Β/95 

Π. Δ. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77  ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΕΚ 1035/Β/96 

Π. Δ. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78  Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 ΦΕΚ 113/Β/97 

Π. Δ. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78  ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99  ΦΕΚ 987/Β/99 

Π. Δ. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80  ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03  ΦΕΚ 1186/Β/03 

Π. Δ. 1073/81 ΦΕΚ 260/A/81  ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03  ΦΕΚ 708/Β/03 
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Π. Δ. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89  ΚΥΑ αρ.6952/11  ΦΕΚ 420/Β/11 

Π. Δ. 31/90 ΦΕΚ 11/Α/90  ΥΑ 3046/304/89  ΦΕΚ 59/Δ/89 

Π. Δ. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90  ΥΑ Φ.28/18787/1032/00  ΦΕΚ 1035/Β/00 

Π. Δ. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91  ΥΑ αρ. οικ. 433/2000  ΦΕΚ 1176/Β/00 

Π. Δ. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91  ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01  ΦΕΚ 686/Β/01 

Π. Δ. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94  ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01  ΦΕΚ 266/Β/01 

Π. Δ. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94  ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02  ΦΕΚ 16/Β/03 

Π. Δ. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94  ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11  ΦΕΚ 905/Β/11 

Π. Δ. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95  ΥΑ 21017/84/09  ΦΕΚ 1287/Β/09 

Π. Δ. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95  
Πυροσβεστική διάταξη 7, Απόφ. 
7568.Φ.700.1/96 

ΦΕΚ 155/Β/96 

Π. Δ. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96    

Π. Δ. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99  Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ  

Π. Δ. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ Π/208/12-9-03 

Π. Δ. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-08 

Π. Δ. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 

Π. Δ. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06   

Π. Δ. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06   

Π. Δ. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06   

Π. Δ. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10   

Π. Δ. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10   

    

Επί πλέον διευκρινίζεται ότι πριν από την έναρξη λειτουργίας του Εργοταξίου ο Ανάδοχος μεριμνά για την 
επικαιροποίηση του Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ) και για την κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας 
(Φ.Α.Υ) όπως επιτάσσει η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ΠΔ/τος 305/96.  

 

Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων (Σ.Α.Υ. 

και Φ.Α.Υ.). 

1. Κανονιστικές απαιτήσεις. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τους νόμους, διατάγματα, 
αστυνομικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται μέσω της υπηρεσίας αναφορικά με την 
ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. 

 

2. Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε.).  

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει το Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε. στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος 
στο ελάχιστο. 
Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το Σ.Ο.Δ.Α.Υ.Ε. ορίζονται οι εξής: 
2.1 Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 
2.2 Ορισμός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. 
Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας των θεσμών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόμων τα 
οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεμάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς 
και του γιατρού Εργασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (Ν. 1568/85, ΠΔ 
17/96, ΠΔ 305/96, ΠΔ 294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή 
ασφάλειας και υγείας της Εργασίας καθώς και του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην 
Διευθύνουσα Υπηρεσία και στο Αρμόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. 
Για την κάλυψη αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, 
μετρήσεις, αναπροσαρμογή ή και εκπόνηση του Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. περιλαμβανομένης της εκτίμησης του 
εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ. Ο ανάδοχος μπορεί να συμβάλλεται με εξωτερικούς 
συνεργάτες ή και με ειδικά αδειοδοτημένη (ΠΔ 95/99, ΠΔ 17/96) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική 
Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π.). 
2.3 Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέματα Α.Υ.Ε.. 
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. 
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2.6 Κατάρτιση ειδικών μελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια μελέτη προβλέπεται από την 
νομοθεσία ή προτείνεται από το Σ.Α.Υ. της μελέτης ή της κατασκευής. 
2.7Διαδικασίες Επιθεωρήσεων. 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισμού, των 
μεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νομοθεσία ή το 
απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη μέτρων για την 
επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισημαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκμηριώνονται 
γραπτά. 
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 τον συντονιστή Α.Υ.Ε. και τους 
υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού Εργασίας. 

 
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 
Φακέλου 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 
ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται 
σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα 
πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάσθηκε. 

 
Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 
i. Γενικά 
ii. Είδος έργου και χρήση αυτού 
iii. Σύντομη περιγραφή του έργου 
iv. Ακριβής διεύθυνση του έργου 
v. Στοιχεία κυρίου του έργου 
vi. Στοιχεία του υπόχρεου για εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 
vii. Πληροφορίες για τα υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 
viii. Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 
ix. Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 
x. Καθορισμό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων. 
xi. Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών. 
xii. Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών. 

 

 Μελέτες κατασκευής ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι 
ικριωμάτων, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων, ή επιχωμάτων κλπ. Και διατάξεις για πρόσδεση κατά την 
εργασία σε ύψος. 

 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και αποφάσεων εργασιών του έργου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου. 

 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμησης επικινδυνότητας κάθε 
φάσης και υπο-φάσης 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 υπόψη οι επιπλέον 
απορρέοντες κίνδυνοι. 

 Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν  

 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 
ΠΔ 305/96). 
 

Ο Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 
  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 τον ΦΑΥ. 
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   Στοιχεία από το μητρώο του έργου : 

Τεχνική περιγραφή του έργου 

Παραδοχές μελέτης 

Τα σχέδια «ως κατασκευάσθη» 

Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη την 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 πυρασφάλεια κλπ. 

Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 

 
Το ανωτέρω περιλαμβάνει: 
α. Τον Κανονισμό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του έργου από τους 
χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεμηθούν στους χρήστες ώστε 
κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση εκτάκτων 
γεγονότων. 
β. Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες χρήσης του 
ακίνητου και κινητού εξοπλισμού που ανήκει στην συγκεκριμένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής 
λειτουργίας και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κλπ. 
γ. Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του 
έργου. 
Κατά την εκτέλεση του έργου, το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του αναδόχου και 
είναι στην διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρμογή των Σ.Α.Υ.- Φ.Α.Υ.. 
Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ’ όλη την διάρκεια 
της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ. 

 

Δαπάνη σύνταξης Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.. 
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται 
από τον νόμο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά την 
διαμόρφωση της προσφοράς του. 

 

ΑΡΘΡΟ 15Ο: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ 

Κατά την εκτέλεση των έργων απαρτίζεται και τηρείται τεύχος ημερολογίου και βιβλίο καταμετρήσεων 
σύµφωνα µε το άρθρο 146 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 65 του Ν.4782/2021. 

Κατά την εκτέλεση του έργου τηρείται από τον ανάδοχο ηλεκτρονικό ηµερολόγιο σε ελεύθερο λογισµικό 
ευρείας χρήσης. Το τεχνικό στέλεχος του άρθρου 139, που τηρεί µε εντολή του αναδόχου το ηµερολόγιο, 
γνωστοποιείται µετά από την εγκατάσταση του εργοταξίου στη διευθύνουσα υπηρεσία.  

Το ηµερολόγιο συµπληρώνεται καθηµερινά και αναγράφονται, µε συνοπτικό τρόπο, σε αυτό ιδίως: 
α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, που επικρατούν κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, 
β) αριθµητικά στοιχεία για το απασχολούµενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το προσωπικό σε 
ηµεραργία λόγω υπερηµερίας του εργοδότη, 
γ) τα χρησιµοποιούµενα µηχανήµατα και τα µηχανήµατα σε ηµεραργία λόγω υπερηµερίας του εργοδότη, 
δ) θέση και περιγραφή των εργασιών, αναφορά στις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει 
πρόοδος ή δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι, 
ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιµων εργασιών εντός της ηµέρας, 
στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισµού, 
ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθµίσεων, καθώς και τροποποιήσεις ή προβλήµατα µε τις 
ρυθµίσεις και τον σχετικό εξοπλισµό, 

η) τα προσκομιζόμενα υλικά, οι εκτελούμενες εργασίες, 
θ) οι εργαστηριακές δοκιμές, 
ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήματα, ζημίες, μη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν καθυστερήσεις, 
καθώς και ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης εργασιών, 
ια) οι εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, 
ιβ) έκτακτα περιστατικά, 
ιγ) σημαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες με το Δημόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους ιδιοκτήτες, και 
ιδ) κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο. 

Το ημερολόγιο του έργου υπογράφεται με ψηφιακή υπογραφή από τον τηρούντα αυτό και 
αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας και στον επιβλέποντα του έργου. 
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Ο επιβλέπων του έργου ελέγχει και διορθώνει το ημερολόγιο, αν απαιτείται, και το υποβάλλει προς έγκριση 
στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας εντός δύο (2) εργασίμων ημερών. 

Ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας ελέγχει τις εγγραφές και δύναται να απορρίψει όσες εξ 
αυτών κρίνει ως ανακριβείς, ενώ μπορεί να χορηγήσει εντολή προς τον ανάδοχο για την εγγραφή στο 
ημερολόγιο και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο 
συγκεκριμένο έργο ή να ζητήσει από τον ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Εφόσον 
κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία να καταγράφονται γεγονότα ή 
καταστάσεις με σκαριφήματα, φωτογραφίες, καταγραφές με video ή άλλες μεθόδους καταγραφής οπτικών 
μέσων. Σε μεγάλα έργα, για κάθε εργοτάξιο σε διακριτή γεωγραφική ενότητα πρέπει να τηρούνται χωριστές 
ημερήσιες αναφορές προόδου ή ημερολόγιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα συμβατικά τεύχη. Στις 
περιπτώσεις μικρών έργων, η διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί να ορίσει την τήρηση του ημερολογίου κατά 
άλλον συνοπτικότερο τρόπο, την τήρησή του κατά εβδομάδα ή άλλο χρονικό διάστημα ή και τη μη τήρηση 
ημερολογίου. 

Εφόσον, ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση και κοινοποίηση του 
ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη και δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη των εκατό (100) ευρώ, ούτε ανώτερη των πεντακοσίων (500) ευρώ, για κάθε ημέρα παράλειψης, 
αναλόγως με το ύψος της συμβατικής δαπάνης του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη 
διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση του προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων 
αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης. 

Οι εγγραφές του ημερολογίου δεν αποτελούν πλήρη απόδειξη για τα γεγονότα που καταγράφονται σε 
αυτό, συνεκτιμώνται όμως σε συνδυασμό με τα λοιπά έγγραφα, εφόσον τούτο φέρει βεβαία χρονολογία, που 
αποδεικνύει τον χρόνο σύνταξής του. 

 

ΑΡΘΡΟ 16Ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

         Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι έξι (06) μήνες όπως ορίζεται και στη διακήρυξη και το 
χρονικό διάστημα αυτό ξεκινά από την υπογραφή της σύμβασης. Μέσα στη συνολική προθεσμία του έργου 
πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι επιμέρους εργασίες και να έχουν ολοκληρωθεί οι τυχόν προβλεπόμενες 
από τη σύμβαση δοκιμές. 

Επί πλέον προβλέπονται : 
         Εντός της προθεσμίας δέκα πέντε ημερών από την Σύμβαση, πρέπει να ολοκληρωθούν: 
α) η εγκατάσταση και η πλήρης εργοταξιακή ανάπτυξη σύμφωνα με τα Συμβατικά τεύχη, του Έργου, 
β) οι τυχόν απαιτούμενες μελέτες συνθέσεως, 
         Εντός της προθεσμίας ενός μήνα από την Σύμβαση, πρέπει να υποβληθεί το χρονοδιάγραμμα  και το 
οργανόγραμμα του εργοταξίου σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 1 και 4 του Ν.4782/2021. 
Εφίσταται η προσοχή του αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσμία του έργου με απόλυτη ακρίβεια. 
Για το σκοπό αυτό θα προβλεφθεί από τον ανάδοχο η δυνατότητα εργασίες σε δεύτερη βάρδια αν δεν 
επαρκέσει η κανονική βάρδια, με ή χωρίς υπερωρίες καθώς και η δυνατότητα εργασίας σε ημέρες αργίας και 
εορτών. Οποιαδήποτε επιβάρυνση από την υπερωριακή ή νυχτερινή εργασία βαρύνει τον ανάδοχο, χωρίς 
καμιά απαίτηση οποιασδήποτε αποζημιώσεως εκ μέρους του εργοδότη. Οι κάθε είδους άδειες για 
υπερωριακή κλπ απασχόληση προσωπικού θα εκδοθούν με μέριμνα και έξοδα του αναδόχου. Η υπηρεσία αν 
χρειαστεί θα συνηγορήσει στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την χορήγηση τέτοιων αδειών.  

 

Παράταση της προθεσμίας εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021. 
Η παράταση χορηγείται: 
         Είτε “με αναθεώρηση”, για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις 
ή παραλείψεις του κυρίου του έργου. 
         Είτε “χωρίς αναθεώρηση” (για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και 
ενέργειες του αναδόχου. 

         Αν η παράταση εγκρίνεται “χωρίς αναθεώρηση” για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του 
Έργου ή μίας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες ανεξάρτητα από την 
έγκριση της παράτασης αυτής. 

Γεγονότα ανωτέρας βίας αναστέλλουν την πάροδο των προθεσμιών εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον ο 
ανάδοχος υποβάλλει σχετική αίτηση εντός δέκα (10) ημερών, ευθύς μόλις τούτα εμφανιστούν. Επί της 
αίτησης του αναδόχου αποφασίζει η διευθύνουσα υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας, άλλως 
τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης.  

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής 
προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή. 

Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από 
αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η 
οριακή προθεσμία του έργου.  
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Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη 
Αρχή αποφαίνεται εντός τριάντα (30) ημερών, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή 
σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας. 

Με τη σύμβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες, οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, αν ο 
ανάδοχος υπερβεί, με υπαιτιότητά του, τη συνολική και τις τεθείσες τμηματικές προθεσμίες κατασκευής του 
έργου. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και 
παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για 
υπέρβαση της εγκεκριμένης συνολικής προθεσμίας και των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών δεν 
ανακαλείται. 

         Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για κάθε μέρα υπέρβασης της εγκεκριμένης 
προθεσμίας ορίζεται σε 15% της μέσης ημερησίας αξίας του Έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με 
το 20% της προβλεπόμενης από την Σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες μέρες, μέχρι 
ακόμη 15% της αρχικής συνολικής Συμβατικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε μέρα ορίζεται στο 20% 
της μέσης ημερήσιας αξίας του Έργου. Για την εφαρμογή των ποινικών ρητρών η μέση ημερήσια αξία του 
Έργου προκύπτει αφού διαιρεθεί το συνολικό χρηματικό ποσόν της Σύμβασης, μαζί με το ποσόν των τυχόν 
συμπληρωματικών Συμβάσεων (με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα άλλα χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) με τον 
αριθμό των ημερών της συνολικής προθεσμίας. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες και τα 
ποσά και οι προθεσμίες όπως προβλέπονται στην αρχική Σύμβαση, χωρίς παρατάσεις ή αναθεώρηση. 
Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται να 
υπερβούν συνολικά το 6% του συμβατικού ποσού χωρίς ΦΠΑ. 

         Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με την μορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει την χρονική 
ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών ή/και με την μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 3 του Ν.4782/2021. 
Επίσης 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 δραστηριότητες έτσι που να εδραιώνουν την αξιοπιστία των προτάσεων. 
         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 τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσμία του όλου έργου. Η τήρηση του 
χρονοδιαγράμματος κατασκευής που είναι από τις πιο βασικές υποχρεώσεις του αναδόχου θα 
παρακολουθείται ανελλιπώς από την επίβλεψη και σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης ο ανάδοχος μπορεί να 
κηρυχθεί έκπτωτος, ύστερα από ειδική πρόσκληση της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας σύμφωνα με το 
άρθρο 78 παρ. 2 & 4 του Ν.4782/2021. 
          

ΑΡΘΡΟ 17Ο: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΩΝ 
         Οι τεχνικές απαιτήσεις που περιέχονται ιδίως στα έγγραφα της σύμβασης και καθορίζουν τα 
απαιτούμενα χαρακτηριστικά υλικού, προϊόντος ή αγαθού, ώστε να ανταποκρίνονται στη χρήση για την οποία 
προορίζονται από την αναθέτουσα αρχή. 
         Τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν τα επίπεδα περιβαλλοντικής και κλιματικής επίδοσης, τον 
σχεδιασμό για όλες τις απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης των ατόμων με 
αναπηρία) και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την επίδοση, την ασφάλεια ή τις διαστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας, την ορολογία, τα σύμβολα, 
τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και την επίθεση ετικετών, τις οδηγίες 
χρήσης καθώς και τις διαδικασίες  και μεθόδους παραγωγής σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής των έργων τα 
χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν επίσης τους κανόνες μελέτης και υπολογισμού των έργων, τους όρους 
δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής των έργων καθώς και τις κατασκευαστικές τεχνικές ή μεθόδους και κάθε 
άλλο όρο τεχνικού χαρακτήρα που η αναθέτουσα αρχή είναι σε θέση να καθορίσει, μέσω γενικών ή ειδικών 
κανονιστικών διατάξεων, σχετικά με τα ολοκληρωμένα έργα καθώς και με τα υλικά ή τα στοιχεία που 
συνιστούν τα έργα αυτά. 
         Ισχύουν οι ΕΤΕΠ που αναφέρονται στα άρθρα του αναλυτικών τιμολογίων οι οποίες εγκρίθηκαν με την 
υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: "Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα" (ΦΕΚ 2221 Β/ 30-7-2012), τις 
υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-09-2013(ΦΕΚ 2542 Β/ 10-10-2013), ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/628/7-10-2014(ΦΕΚ 2828 Β/ 
21-10-2014), και ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/667/30-10-2014(ΦΕΚ 3068 Β/ 14-11-2014) αποφάσεις Υπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και δικτύων, με τις οποίες ανεστάλη η υποχρεωτική εφαρμογή εννέα (9) Ελληνικών τεχνικών 
προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), την ΔΠΚ/οικ.1211/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524Β/16-08-2016) απόφαση Υπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και δικτύων με θέμα: «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) 
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών, την απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και δικτύων 
Δ22/4193/2019 (ΦΕΚ 4607/13-12-2019) με θέμα: «Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και μελέτες» και σύμφωνα με τα 
ΦΕΚ 1913Β/15-07-2014: «Διορθωτικές επεμβάσεις στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων», ΦΕΚ 1656Β/23-06-
2014: «Προσθήκη άρθρων στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων», ΦΕΚ 3094Β/5-12-2013: «Προσθήκη – 
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συμπλήρωση στα Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας», ΦΕΚ 639Β/20-03-2013: «Διορθωτικές επεμβάσεις στην 
απόφαση Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, 
Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών », ΦΕΚ 
363/19.02.2013 «Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, 
Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και 
Λιμενικών.» 
         Ισχύουν επίσης Οι Ευρωκώδικες, Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Οι 
προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

 

ΑΡΘΡΟ 18Ο: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
         Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τη σύμβαση και τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν. Οποιαδήποτε 
μεταβολή του προϋπολογισμού υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 75 του ν4782/2021. 

Επιτρέπεται η τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, για τη 
διόρθωση σφαλμάτων της ή τη συμπλήρωση ελλείψεών της ή για λόγους που υπαγορεύονται από 
απρόβλεπτες περιστάσεις. 
         Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων δεν πρέπει να μεταβάλλεται 
ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 
Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 75 του ν. 4782/2021. 
Η έγκριση μεταβολής προϋπολογισμού θα γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Καστοριάς. 

 

ΑΡΘΡΟ 19Ο: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 
         Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να έχει υπόψη του, ότι για κάθε καθολική διακοπή της κυκλοφορίας στις 
κατασκευαζόμενες από αυτόν οδούς, πρέπει απαραιτήτως να συνεννοείται προηγουμένως με την 
Διευθύνουσα Υπηρεσία και το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως με δικές του 
δαπάνες τοποθετήσει πινακίδες καθοδηγήσεως της κυκλοφορίας των οχημάτων ως και νυχτερινά φωτεινά 
σήματα κ.λπ. Επίσης οφείλει με δαπάνες του να περιφράξει κάθε επικίνδυνη για την κυκλοφορία οχημάτων 
και πεζών θέση και να επισημαίνει αυτήν με την τοποθέτηση πινακίδων νυχτερινών σημάτων κ.λπ. Ο 
ανάδοχος οφείλει με δαπάνες του να τοποθετήσει σε όλα τα εκτελούμενα από αυτόν έργα και στις πλέον 
εμφανείς θέσεις ξύλινα εμπόδια, που να αναγράφουν τον τίτλο της εκτελούσης τα έργα αρχής, το 
ονοματεπώνυμο και τον αριθμό του τηλεφώνου του αναδόχου. Ομοίως να εξασφαλίσει ασφαλείς διαβάσεις 
των ακαλύπτων τάφρων σε επίκαιρα σημεία με υπόδειξη του επιβλέποντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 20Ο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ 
         Ρητή υποχρέωση του αναδόχου είναι όπως την προηγούμενη της ημέρας εκτέλεσης εργασιών να 
ενημερώνει την επιβλέπουσα υπηρεσία για το είδος και την θέση εκτέλεσης εργασιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 21Ο: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ - ΠΡΙΜ 
         Δεν προβλέπεται η χορήγηση έντοκης προκαταβολής για δαπάνες προ των εγκαταστάσεων, έξοδα 
εκκίνησης και προμήθειες υλικών ή μηχανημάτων που εγκαθίστανται ή ενσωματώνονται στο Έργο, σύμφωνα 
με την εγκύκλιο 33/2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων.  Πριμ νωρίτερης περαίωσης δεν προβλέπεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 22Ο: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
         Οι επιμετρήσεις θα γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 4782/2021. 

 

ΑΡΘΡΟ 23Ο: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
         Με την απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών με αριθμό ΔΝΣγ/oικ.35577/ 
ΦΝ466/04.05.2017 (ΦΕΚ 1746/19.05.2017 τεύχος Β') «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για 
δημόσιες συμβάσεις έργων» εγκρίθηκαν τα Περιγραφικά Τιμολόγια Εργασιών για τις εξής κατηγορίες έργων: 
1. Έργων Οδοποιίας. 

2. Υδραυλικών έργων. 
3. Λιμενικών Έργων. 
4. Οικοδομικών Έργων. 
5. Έργων Πρασίνου. 
6. Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών (Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων). 

         Ο ανωτέρω Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις δημόσιες 
συμβάσεις έργων του ν.4412/2016 για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης έργου, όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 6 του ν. 4412/2016 και κατά τη σύνταξη των προϋπολογισμών δημοσίων έργων όπως 
προσδιορίζεται στις περιπτώσεις (στ), (θ) και (ι) της παρ. 7 του άρθρου 53, έως 1-9-2021 με μετάβαση στο 
Ενιαίο Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων του άρθρου 84 του Ν. 
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4782/2021. 
         Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες ολοκληρωμένων εργασιών, χωρίς να δικαιούται ο 
ανάδοχος άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε μίας απ' αυτές. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται: 
1. Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτούμενων για την εκτέλεση κάθε εργασίας μηχανημάτων, δηλαδή τα 
μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω ημεραργιών που μπορεί να 
οφείλονται σε διάφορες αιτίες, οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς επί τόπου και επιστροφής των 
μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους. 
2. Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού εξοπλισμού από 
εργοδηγούς, μηχανοδηγούς, χειριστές, μηχανοτεχνίτες, ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες, για τα 
ημερομίσθια τους ημιαργίες, ασφαλίσεις, ώρες εργασίας, έκτακτες χρηματικές παροχές κλπ. 
3. Οι δαπάνες των απαιτούμενων για κάθε είδος εργασίας υλικών με τις φορτοεκφορτώσεις τους και τις 
μεταφορές τους με κάθε μέσο από τον τόπο παραγωγής ή προμήθειας επί τόπου των έργων και κάθε υλικού 
που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά ενδεχομένως να απαιτείται για τη πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας. 
4. Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζημίωσης για την προσωρινή κατάληψη 
έκτασης για τη μεταφορά τους ή αποθήκευσή τους. 
5. Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων μηχανημάτων και υλικών. 

         Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση της εργασίας στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του τιμολογίου. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση 
είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων είτε σε σχέση με τις ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς 
τους σε κάθε εργασία εισερχόμενων υλικών, είτε σε σχέση με τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε σε 
σχέση με τις τιμές των ημερομισθίων και υλικών, μετά τη συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 24Ο: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
Οι λογαριασμοί θα συντάσσονται από τον Ανάδοχο και θα υποβάλλονται, τόσο σε γραπτή όσο και σε 
ψηφιακή μορφή. Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 71 του Ν. 4782/2021. 

 

ΑΡΘΡΟ 25Ο: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 73 του Ν. 4782/2021. 

 

ΑΡΘΡΟ 26Ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4782/2021. Ο Πίνακας Αναθεώρησης θα υποβάλλεται και σε 
ψηφιακή μορφή. 

 

ΑΡΘΡΟ 27Ο: ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ KAI AΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
         Ο Φορέας κατασκευής του Έργου έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της Σύμβασης να αναθέτει την 
εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 75 του Ν.4782/2021. 
         Αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες, ισχύει το άρθρο 
74 (υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 156) του Ν. 4782/2021  και μπορεί να εγκριθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή η εκτέλεσή τους πριν από την σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και 
μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Στο ανωτέρω ποσοστό 
περιλαμβάνεται σωρευτικά και η αξία των απολογιστικών εργασιών της παραγράφου 10 του άρθρου 154.  

         Για την έγκριση αυτή η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει τεχνική περιγραφή των εργασιών, με 
αιτιολόγηση του επείγοντος και εκτίμηση της δαπάνης, με βάση τις συμβατικές τιμές μονάδας ή ενδεικτικές 
τιμές για νέες εργασίες.  

         Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, που επιτρέπεται να περιλαμβάνονται 
στις σχετικές πιστοποιήσεις και πριν από την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και που 
ενσωματώνονται στον επόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.  

Οι εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει εγκεκριμένη νέα τιμή περιλαμβάνονται στους σχετικούς λογαριασμούς 
με τις ενδεικτικές τιμές μειωμένες κατά είκοσι τοις εκατό (20%). 

 

ΆΡΘΡΟ 28Ο: ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 76 του Ν. 4782/2021. 

 

ΆΡΘΡΟ 29Ο: ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 77 του Ν. 4782/2021. 

 

ΆΡΘΡΟ 30Ο: ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 78 του Ν. 4782/2021. 



ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΝΤΟΛΤΣΟ (Α.Μ. 02/2020) 
 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) 
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ΑΡΘΡΟ 31Ο: ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 79 του Ν. 4782/2021 

 

ΑΡΘΡΟ 32Ο: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 80 του Ν. 4782/2021. 

 

ΑΡΘΡΟ 33Ο: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ - 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
'Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 81 του Ν.4782/2021. 

 

ΑΡΘΡΟ 34Ο: ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ (ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ – as built) 

         Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί σχολαστικά λεύκωμα φωτογραφιών των διάφορων 
κατασκευαστικών σταδίων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αφανείς εργασίες με ημερομηνίες και ερμηνευτικές 
λεζάντες ανά φωτογραφία. 
         Επίσης είναι υποχρεωμένος να τηρεί πλήρες μητρώο με τα τελικά κατασκευαστικά σχεδία (ανεξάρτητα 
αν αυτά είναι ίδια με εκείνα της εγκεκριμένης μελέτης ή τροποποιημένα σε οποιοδήποτε βαθμό). 
         Τόσο το λεύκωμα των φωτογραφιών όσο και το μητρώο των “as built” σχεδίων (σε έγγραφη και σε 
ψηφιακή μορφή) αποτελούν το ΤΕΛΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ (as built) και παραδίνεται στον Επιβλέποντα του 
Έργου ο οποίος το εντάσσει στον Φάκελο του Έργου που διατηρεί η Διευθύνουσα Υπηρεσία . 
         Το “Μητρώο Έργου - as built” αποτελεί υποχρεωτικό στοιχείο για την προσωρινή και οριστική 
παραλαβή και η ύπαρξη του μνημονεύεται στα σχετικά Πρωτόκολλα. 
         Για το περιεχόμενο του μητρώου έργου εφαρμόζεται η υπ. αρ. ΔΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ466 απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί: “Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου” (ΦΕΚ 1956/Β/7-6-2019) 
όπως ισχύει σήμερα. 

 

ΑΡΘΡΟ 35Ο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ – ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 
30.1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από την παραλαβή, να 
συντάξει με δαπάνες του και να παραδώσει σε ψηφιακή μορφή, και σε δύο (2) αντίγραφα στην Υπηρεσία : 
30.1.1.Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 της τελικής διάταξης του έργου με υψομετρικές και 
οριζοντιογραφικές ενδείξεις. 
30.1.2. Ακριβή διαγράμματα σε κλίμακα 1:50, θεμελιώσεων – ξυλοτύπων (κατόψεων και τομών) με τον 
οπλισμό, στα οποία θα αναγράφονται τα πραγματικά στοιχεία των επί μέρους τμημάτων, όπως βάθη, 
διαστάσεις, θέσεις, διατομές κλπ πλήρως ανταποκρινόμενα με τα πραγματικώς εκτελεσθέντα έργα. 
30.2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πάρει και να εκτυπώσει με δαπάνες του έγχρωμες και 
ασπρόμαυρες φωτογραφίες πριν από την έναρξη των εργασιών κατά τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις 
εκτέλεσης του έργου και μετά το πέρας των εργασιών, στις οποίες τελευταίες θα φαίνονται οι τελευταίες 
όψεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

ΆΡΘΡΟ 36Ο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ – ΦΘΟΡΕΣ 

ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
36.1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών, που δε 
συμπεριλαμβάνονται στη σύμβασή του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του έργου, 
να διευκολύνει την εκτέλεσή τους, με τα μέσα που χρησιμοποιεί (ικριώματα, κ.λπ.) και να ρυθμίσει την 
εκτέλεση των εκτελουμένων από αυτόν εργασιών, ούτως ώστε να μην παρεμποδίζεται η εκτέλεση εργασιών 
από τον κύριο του έργου ή από άλλους εργολήπτες. 
36.2. 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 υπέστησαν τη ζημιά ή τη φθορά στην πρότερά τους κατάσταση. 

 

ΑΡΘΡΟ 37Ο: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

         Όταν λήξει η προθεσμία περάτωσης (άρθρο 82 του Ν.4782/2021) του συνόλου του Έργου, ο 
Επιβλέπων αναφέρει εγγράφως στη Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη 
λήξη του εγκεκριμένου χρόνου περαίωσης αν τα έργα έχουν περαιωθεί και έχουν υποστεί ικανοποιητικά τις 
δοκιμασίες που προβλέπονται στη Σύμβαση ή αν τα Έργα δεν έχουν περατωθεί οπότε αναφέρει 
συγκεκριμένα τις εργασίες που απομένουν για εκτέλεση. Αν οι εργασίες έχουν  περατωθεί τότε ο 
Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την παραλαβή της έκθεσης,  
εκδίδει βεβαίωση για τη μέρα κατά την οποία περατώθηκαν οι εργασίες (βεβαίωση περάτωσης εργασιών), 
την οποία κοινοποιεί αμελλητί στον Ανάδοχο. 
         Η βεβαίωση αυτή δεν αναπληρώνει την παραλαβή των έργων, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 39 και 40 της παρούσας Συγγραφής.  



ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΝΤΟΛΤΣΟ (Α.Μ. 02/2020) 
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Την έκδοση της βεβαίωσης μπορεί να ζητήσει ο Ανάδοχος και πριν από την λήξη των προθεσμιών, αν έχει 
περατώσει το Έργο. 
         Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν επουσιώδεις μόνο παραλείψεις που δεν 
επηρεάζουν την λειτουργικότητα και ασφάλεια του Έργου, ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 
γνωστοποιεί με διαταγή του προς τον Ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν επισημανθεί και τάσσει εύλογη 
προθεσμία για την αποκατάσταση τους. Στη περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται μετά την 
εμπρόθεσμη αποκατάσταση των ελλείψεων και αναφέρει το χρόνο που περατώθηκε το Έργο χωρίς να 
λαμβάνεται υπ’ όψη ο χρόνος αποκατάστασης. 
         Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν δεν είναι επουσιώδεις ή αν δεν 
περατώθηκαν από τον Ανάδοχο εμπρόθεσμα οι εργασίες αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων (σύμφωνα 
με την προηγούμενη παράγραφο) εφαρμόζονται, ανάλογα με την περίπτωση, οι διατάξεις των άρθρων 159 
και 160 του Ν. 4782/2021. 

 

ΑΡΘΡΟ 38Ο: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 
Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 85 του Ν. 4782/2021. 

 

ΑΡΘΡΟ 39Ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 86 του Ν. 4782/2021. 

 

ΑΡΘΡΟ 40Ο: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ  
Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 83 του Ν. 4782/2021. 

 

ΑΡΘΡΟ 41Ο: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 87 του Ν.4782/2021. 

 

Άρθρο 42Ο: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

42.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
         Ο ανάδοχος οφείλει -με μέριμνα και δαπάνη του- να συνάψει ασφαλιστικά συμβόλαια που καλύπτουν το 
έργο, “κατά παντός κινδύνου” συμπεριλαμβανομένης, της αστικής ευθύνης (εργοδοτική και έναντι τρίτων) και 
νομικής προστασίας. 
         Κατά τη σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται και να λαμβάνει 
υπόψη τις διατάξεις των Νόμων, Κανονισμών κλπ που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα. 
         Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία τα ασφαλιστήρια συμβόλαια με την 
έναρξη των εργασιών και το αργότερο εντός 15 Η.Η. από την υπογραφή της Σύμβασης μαζί με την απόδειξη 
πληρωμής της προκαταβολής των ασφαλίστρων. Επίσης οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία τις 
εμπρόθεσμες αποδείξεις πληρωμής των ασφαλίστρων. 
         Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει το έργο, τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του, όσο 
και κατά τη διάρκεια του χρόνου συντήρησης . 
         Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους κ.λπ. των Ασφαλιστηρίων. Οι παρεχόμενες 
ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις απαλλαγές κ.λπ., υπόκεινται σε κάθε 
περίπτωση στην τελική έγκριση της Υπηρεσίας. 
         Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά κανένα τρόπο τις υποχρεώσεις και ευθύνες του 
αναδόχου , που απορρέουν από τη σύμβαση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά στις προβλεπόμενες από τα σχετικά 
ασφαλιστήρια συμβόλαια, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια περιορισμούς κλπ. Ο ανάδοχος παραμένει 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή και πράγματα, πέραν από τα ποσά 
κάλυψης των ασφαλιστηρίων. 
         Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις του ή οι ασφαλίσεις που θα συνομολογήσει κριθούν ως μη ικανοποιητικές από την Υπηρεσία η 
τελευταία δικαιούται να συνάψει, στο όνομα και με δαπάνες του Αναδόχου, τα απαιτούμενα συμβόλαια και να 
παρακρατήσει (εντόκως με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το ποσόν των ασφαλίστρων, είτε από τις 
οφειλόμενες σε αυτόν πληρωμές είτε με κατάπτωση ανάλογου ποσού από την εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης του αναδόχου. 
         Επίσης σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλλει στους ασφαλιστές το 
οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, η Υπηρεσία, για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωσή τους, δικαιούται να 
καταβάλλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασμό του αναδόχου και να παρακρατήσει τα 
αντίστοιχα ποσά ως ανωτέρω. 

         Η υπηρεσία επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να παρακρατεί από οφειλόμενες πληρωμές του 
αναδόχου κάθε ποσόν που είναι δυνατόν να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών 
κλπ που τυχόν υπάρχουν στους όρους των εν λόγω ασφαλιστηρίων. Σε περίπτωση που η ασφαλιστική 
εταιρεία με την οποία ο Ανάδοχος συνομολόγησε τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, παραλείψει ή αρνηθεί 
(μερικά ή ολικά) να καταβάλλει αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημιά, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, η 
υπηρεσία δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε λογαριασμό του ή εγγύησή του τα ποσά 



ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΝΤΟΛΤΣΟ (Α.Μ. 02/2020) 
 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) 

            Σελ. 31 /34 
 

οποιασδήποτε φύσης που κατά την κρίση της απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημιάς ή 
βλάβης. 
Τα εν λόγω Ασφαλιστήρια δε δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν χωρίς τη γραπτή με 
συστημένη επιστολή πριν από τριάντα (30) ημέρες, σχετική ειδοποίηση της Ασφαλιστικής Εταιρείας, τόσο 
προς τον Ανάδοχο, όσο και προς την Υπηρεσία. 

 

42.2 ΑΣΦΑΛΙΣΗ “ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ” 
Η ασφάλιση «κατά παντός κινδύνου» (contractor’s all risk) θα καλύπτει ενδεικτικά: υλικές ζημιές στο έργο 
από κάθε αιτία, ζημιές στα μηχανήματα του έργου, ζημιές σε προϋπάρχουσα περιουσία ή προσωρινές 
εγκαταστάσεις, αστική ευθύνη έναντι τρίτων, αστική ευθύνη έναντι του εργατοτεχνικού προσωπικού. Άλλοι 
κίνδυνοι που ενδιαφέρουν είναι αυτοί που σχετίζονται με ζημιά ή φυσική απώλεια των περιουσιακών 
στοιχείων (κτίρια, εξοπλισμός γραφείων, Η/Υ, τυχόν ειδικά μηχανήματα, οχήματα) και που μπορεί να 
οφείλονται σε θεομηνία, δολιοφθορά, φωτιά, κλοπή κλπ. 

 

42.2.1 Ασφάλιση έναντι Υλικών Ζημιών 
Αντικείμενο Ασφάλισης: 
1. Η συμβατική αξία του έργου, χωρίς Φ.Π.Α. (οικοδομικός και μηχανικός εξοπλισμός, υλικά, εργασία κλπ) 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμπληρωμάτων της σύμβασης, αναθεωρήσεων ή και αναπροσαρμογών της 
αρχικής σύμβασης (θετικών ή αρνητικών). Ο ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές κατά 
τακτά χρονικά διαστήματα την αναπροσαρμογή του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου σύμφωνα με την πραγματική 
αξία του έργου και οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώματος της υποασφαλίσεως. 
Η ασφάλιση θα παρέχεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή καταστροφή μερική ή ολική, από οποιοδήποτε 
λόγο ή αιτία περιλαμβανομένων των κινδύνων από ανωτέρα βία, τυχαία περιστατικά (φωτιά ανθρώπινο 
λάθος κλπ) καθώς επίσης από λανθασμένη μελέτη ή κατασκευή, ελαττωματικά υλικά, λανθασμένη εργασία, 
ελλιπής συντήρηση, κακή λειτουργία του έργου κλπ. 
Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για βλάβες/καταστροφές που προέρχονται από δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες, και από σεισμούς. Εξαίρεση αποτελούν οι κίνδυνοι που δεν καλύπτονται από τα συνήθη 
ασφαλιστήρια ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (π.χ. πόλεμος, εισβολή ανταρσία κλπ). 
2. Οι μόνιμες και μη, καθώς και οι προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του αναδόχου καθώς επίσης και 
ο εν γένει εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο. 
3. Τα υλικά που τυχόν θα χορηγηθούν από την υπηρεσία για να ενσωματωθούν στο έργο. 

 

42.2.2 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης (Εργοδοτική και Έναντι Τρίτων) 
Αντικείμενο Ασφάλισης: 
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η αστική ευθύνη του Αναδόχου έναντι του προσωπικού του, των 
συνεργατών του και έναντι τρίτων και οι ασφαλιστικές υποχρεώνονται να καταβάλλουν αποζημιώσεις σε 
αυτούς για σωματικές βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα 
και κινητά ή και ζώα, που προξένησε ο ανάδοχος, καθ’ όλη τη διάρκεια και εξ’ αιτίας των εργασιών 
κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών και διαφόρων άλλων εργασιών, οποτεδήποτε 
προξενήθηκαν και εφόσον έγιναν στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. 
Ειδικότερα στα ασφαλιστήρια αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής: 
1. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, το προσωπικό, και οι συνεργάτες της με το προσωπικό τους, θεωρούνται 
ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρωμένης ευθύνης έναντι αλλήλων 
(GROSS LIABILITY). 
2. Η Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του Αναδόχου ή 
της Υπηρεσίας και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη και η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή 
παράλειψη τους, για βλάβη ή ζημιά που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης και θα καταβάλει 
κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λπ. σχετιζόμενων με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια 
των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 
3. Η Ασφαλιστική Εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώματος αγωγής κατά της Υπηρεσίας, των συμβούλων των 
συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή 
παράλειψη των προσώπων αυτών. 

 
Όρια αποζημίωσης: 
Τα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση σε ένα αυτοτελές Ασφαλιστήριο 
εργοδοτικής ευθύνης και έναντι Τρίτων πρέπει να είναι, κατά περιστατικό, και κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα : 
1. Σωματικές βλάβες ή θάνατος τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και αξιώσεων για ικανοποίηση λόγω ηθικής 
βλάβης ή ψυχικής ευθύνης) κατ’ άτομο και ατύχημα 300.000 €, 
2. Σωματικές βλάβες ή και θάνατος τρίτων για κάθε ομαδικό ατύχημα ανεξαρτήτως του αριθμού των 
παθόντων 600.000 €, 
3. Υλικές ζημιές θετικές ή αποθετικές σε πράγματα ή και ζώα τρίτων συνέπεια ζημιογόνου γεγονότος 
ανεξαρτήτως του αριθμού των τυχόν ζημιωθέντων τρίτων εξ΄ αυτού ως και ζημιωθέντων αντικειμένων 
100.000 €. 
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4. Τέλος ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών καθ' όλη τη διάρκεια της ασφάλισης 1.000.000 €. 
Σε περίπτωση που το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών μειωθεί (λόγω καταβολής από τους 
ασφαλιστές αποζημιώσεων), ο Ανάδοχος για να μη μένει υποασφαλισμένος οφείλει να φροντίζει για την 
άμεση συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ευθύνης των ασφαλιστών του. Κατά την περίοδο συντήρησης του 
έργου, το ανώτατο αθροιστικό όριο ευθύνης των ασφαλιστών θα ανέρχεται στο 50% του αντίστοιχου ποσού 
του παρόντος το οποίο ισχύει για την περίοδο εκτέλεσης του έργου. 

 

Άρθρο 43Ο: ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 
Εγγυήσεις 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των κατασκευών του έργου σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.4782/2021. 
 

Ευθύνη Αναδόχου 
1) Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ή του Ν. 4782/2021 (κατά περίπτωση 
όπως ισχύουν) τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος 
υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. Ο κάθε φύσης έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει με 
κανένα τρόπο τον Ανάδοχο από τη σχετική ευθύνη. 
2) Όμοια, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την επιλογή των υλικών που θα 
χρησιμοποιηθούν, τη χρησιμοποίηση αυτών και την εκτέλεση των εργασιών κατά τους όρους της παρούσας 
και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων. 
3) Οι απαιτήσεις ασφάλισης εκ μέρους του Αναδόχου του έργου, του ΚτΕ, των εκπροσώπων του, του 
προσωπικού του, των συνεργατών του και τρίτων ορίζονται στο σχετικό άρθρο της παρούσας. 
4) Εφόσον η εκτέλεση του έργου γίνεται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της μελέτης της Υπηρεσίας και τα 
λοιπά συμβατικά τεύχη, ο Ανάδοχος δεν είναι υπεύθυνος για τα διατεταγμένα στοιχεία των μόνιμων έργων (τα 
οποία όμως θα πρέπει να ασφαλίσει κατά το σχετικό άρθρο της παρούσας), διατηρείται όμως η ευθύνη του 
στις κατασκευαστικές μεθόδους, στις χρήσεις υλικών, στη δημιουργία και λειτουργία εργοταξιακών οδών, 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωσης των έργων, στις απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής, και στα στοιχεία των μόνιμων έργων, για τα οποία υπάρχει επιλογή βάσει των τυχόν μελετών 
που θα εκπονηθούν από αυτόν. 
5) Σχετικά με ζημιές που τυχόν θα παρουσιαστούν στο έργο και στις μόνιμες εγκαταστάσεις του Αναδόχου 
στον τόπο του έργου, έχει ισχύ το άρθρο 76 του Ν 4782/2021, μόνο σε όση έκταση δεν καλύπτεται από την 
ασφάλιση του έργου «κατά παντός κινδύνου» σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο 
σχετικό της παρούσας. Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε 
φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή σε περιουσίες τρίτων που 
οφείλονται είτε σε αμέλεια είτε υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου είτε στις οποιεσδήποτε 
κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου είτε στην ύπαρξη του έργου καθ΄ εαυτού, βαρύνουν 
αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Σχετικά με την ασφάλιση της «αστικής ευθύνης έναντι τρίτων» ισχύουν οι όροι 
του σχετικού άρθρου της παρούσας. 
6) Οποιαδήποτε ζημιά στο έργο είτε στα μηχανήματα είτε στις εγκαταστάσεις, (εργοτάξια, δανειοθάλαμοι, 
λατομεία κτλ.) που προέρχεται από οποιονδήποτε λόγο ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
εργασιών της σύμβασης, πλην ανωτέρας βίας όπως ορίζεται στην παρούσα που δεν έχει καλυφθεί από το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο, βαρύνει τον Ανάδοχο. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει 
τις ζημιές που προέρχονται από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου 
ή σε τρίτους ή και σε περιουσίες τρίτων και οφείλονται σε αμέλεια η υπαιτιότητά του. 
7) Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεριμνά για τη φύλαξη κάθε υλικού, μηχανήματος εργαλείου κτλ. που 
ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου και να παίρνει όλα τα προβλεπόμενα 
μέτρα, προσλαμβάνοντας συγχρόνως και το κατάλληλο για το σκοπό αυτό προσωπικό (φύλακες ημέρας, 
νυχτοφύλακες κτλ.). Σε περίπτωση απώλειας ,φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή μηχανήματος κτλ., 
που ανήκει σε αυτόν ή τρίτους, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος να αποζημιώσει 
τον ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει το υλικό κτλ., χωρίς να δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε 
δική του αποζημίωση ή και να εγείρει αξίωση επέκτασης των προθεσμιών κατασκευής του έργου, πλην 
περιπτώσεων ανωτέρας βίας που δεν έχουν καλυφθεί από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 
8) Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει, κατά την εκτέλεση των Έργων, όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που 
επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και κάθε άλλο μέτρο που αναφέρεται στην παρούσα. 
9) Μετά την οριστική παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

 

Άρθρο 44ο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Εφαρμοστέα νομοθεσία: 
1. Η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23-8-2010 (ΦΕΚ Β’1312/24-8-2010 Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)). 
2. Η ΥΠΕΚΑ 4834/25-1-2013: Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα 
–  Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23-8-2010 (ΦΕΚ Β’1312/24-8-2010). 
3. Εγκύκλιος 11/19-06-2017ΔΝΣγ/οικ.44038/ΦΝ466 ΥΠ.ΥΠΟΔ.&Μ. 
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Για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν ισχύ στην παρούσα εργολαβία: 
α. Η ισχύουσα περιβαλλοντική Νομοθεσία που αφορά την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων 
και δραστηριοτήτων, την διαχείριση και προστασία υδάτων, την διαχείριση στερεών και άλλων αποβλήτων, 
τον έλεγχο ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τον θόρυβο, κλπ. 
β. Άλλοι περιβαλλοντικοί όροι που αφορούν τα συνοδά έργα του κυρίως έργου, όπου συνοδά έργα νοούνται: 
δανειοθάλαμοι, λατομεία αδρανών και άλλων υλικών, μόνιμοι ή προσωρινοί χώροι απόθεσης πλεοναζόντων 
υλικών, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις παρασκευής σκυροδέματος ή ασφαλτομίγματος, 
συγκέντρωσης ορυκτελαίων, σπαστηροτριβεία, εγκαταστάσεις κοσκίνισης, εγκαταστάσεις κοκκομετρικού 
διαχωρισμού, κλπ. 
γ. Τα αναφερόμενα στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

 
Όλες οι εγκαταστάσεις και τα απαραίτητα έργα για την οργάνωση και λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να 
κατασκευάζονται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται: 
α. Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος. 
β. Ελαχιστοποίηση κατάτμησης ενοτήτων χρήσεων γης. 
γ. Ελαχιστοποίηση των οποιωνδήποτε δεσμεύσεων που προκαλεί το έργο για περαιτέρω ανάπτυξη της 
περιοχής. 
δ. Λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας της τυχόν υπάρχουσας βλάστησης κατά το στάδιο της κατασκευής 
των έργων, ώστε να μην υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση στο τυχόν υπάρχον φυσικό περιβάλλον, εκτός 
από την απαραίτητη ζώνη για την κατασκευή του έργου, που θα πρέπει αυστηρά να καθοριστεί εκ των 
προτέρων.  

Ειδικότερα, κατά την λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η καταστροφή του πρασίνου. 
Για την καταστροφή δασικών περιοχών, όταν αυτή είναι αναπόφευκτη, θα πρέπει να υπάρχει άδεια της 
αρμόδιας αρχής.  

Μετά το πέρας του έργου θα πρέπει να γίνει πλήρης αποκατάσταση. 

Θα πρέπει να αποφευχθούν εκτεταμένα έργα για εργοτάξια. Αν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, αυτά θα γίνουν 
με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας και μόνο μετά από σχετική άδεια της αρμόδιας για το περιβαλλοντική 
αδειοδότηση υπηρεσίας και θα απομακρυνθούν εντελώς μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του έργου 
αποκαθιστώντας πλήρως το περιβάλλον. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για ελαχιστοποίηση παρενοχλήσεως 
των δικτύων Ο.Κ.Ω. Όπου αυτό είναι αναγκαίο απαιτείται η άμεση αποκατάσταση της συνέχειας τους και 
εξασφάλιση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας (κίνδυνοι μόλυνσης – ηλεκτροπληξίας κλπ). 
Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος του έργου θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των παραπάνω και στην 
περίπτωση υπεργολάβων ή μισθωμένων αυτοκινήτων. 
         Σχετικά με τα παραπάνω, η υπηρεσία μπορεί να επιβάλλει περιορισμούς ή/και τροποποιήσεις στο μικτό 
ή/και καθαρό φορτίο των οχημάτων, στις διαδρομές αυτών και σε κάθε άλλο στοιχείο που αναφέρεται 
παραπάνω. 

 
Αδρανή υλικά, λατομεία, δανειοθάλαμοι, χώροι απόθεσης. 
Όσον αφορά την διαχείριση των αναγκών του έργου σε αδρανή υλικά, λατομεία, δανειοθαλάμους, χώρους 
απόθεσης, ο ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει σε κάθε περίπτωση υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία 
(ενδεικτικά αναφέρονται οι διατάξεις του Ν. 4782/2021, Ν.4412/2016 και του Ν.1428/84 «Εκμετάλλευση 
λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2115/93 «Τροποποίηση, 
αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν.1428/1984» όπως ισχύει σήμερα, καθώς και κάθε 
μεταγενέστερη σχετική διάταξη). 
Πριν χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε πηγή υλικών, ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει με δαπάνες του για 
την εξέταση του υλικού από εγκεκριμένο εργαστήριο προς διαπίστωση της καταλληλόλητας του.  

Σε περίπτωση που τα υλικά από τις πηγές που αναφέρονται ανωτέρω δεν επαρκούν ή αποδεικνύονται 
ακατάλληλα, τότε ο ανάδοχος θα φροντίσει να βρει νέες πηγές υλικών που θα εγκρίνει η υπηρεσία. 
Σημειώνεται εδώ σαν διευκρίνιση ότι οι τιμές προσφοράς του αναδόχου περιλαμβάνουν κατά ανοιγμένο 
τρόπο, όλες τις δαπάνες που προϋποθέτει η εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Γι’ αυτό γίνεται επιτακτική η 
ανάγκη αναγνώρισης των ειδικών συνθηκών του εκάστοτε έργου από όλους τους διαγωνιζόμενους κατά το 
στάδιο των προσφορών. 
Η απόθεση των άχρηστων προϊόντων κάθε είδους που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση των 
χώρων επέμβασης θα απομακρύνονται με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου σε εγκεκριμένους χώρους 
απόθεσης απορριμμάτων. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης του έργου να συμβληθεί με εγκεκριμένο 

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) και να υποβάλλει στην υπηρεσία θεωρημένο 

από το σύστημα σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων. 
Επίσης, ο ανάδοχος οφείλει σύμφωνα με την παρ. 3β.3 του άρθρου 7 της ανωτέρω ΚΥΑ, μετά την 
αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης να καταθέσει στην 
υπηρεσία βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. 



ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΝΤΟΛΤΣΟ (Α.Μ. 02/2020) 
 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) 

            Σελ. 34 /34 
 

 

Άρθρο 45ο: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε 
ατύχημα ήθελε συμβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, από οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση 
με την εκτέλεση της σύμβασης. 
2. Για την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης, πέραν των όσων περιοριστικά αναφέρονται στην παρούσα ΕΣΥ, 
μπορούν να εφαρμόζονται αναλογικά και άλλες διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 
4782/2021 και ισχύει, οι οποίες ήθελε κριθούν απαραίτητες για την καλή λειτουργία της σύμβασης, έστω και 
αν ρητώς δεν κατονομάζονται στο παρόν τεύχος.  

Ενδεικτικά αναφέρονται τα άρθρα ορίζονται στο άρθρο 78 «Έκπτωση αναδόχου», 79 του Ν. 4782/2021  
«Διακοπή εργασιών – Διάλυση της Σύμβασης»,  και 163 «Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της 
σύμβασης» του Ν.4412/2016 κλπ. 

 

 

Μανιάκοι 20-01-2022 

 

 

Οι συντάκτες 

 H Προϊσταμένη Τμήματος  

Κτιριακών & Ειδικών Έργων 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Δ. Καστοριάς 

 

 

 

  κ.α.α. 

Πετκανά Γεωργία  Σκρέκα Ιωάννα Βαϊνάς Χρυσόστομος 

Πολιτικός Μηχανικός 

με Α’ Βαθμό 

 Πολιτικός Μηχανικός,  

 με Α’ Βαθμό 

Αγρ. –Τοπογράφος Μηχανικός, 

 με Α’ Βαθμό 

 

 

 

 

   

Τσέλας Κων/νος    

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός   

με Α’ Βαθμό    

 



1 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με 

μηχανικά μέσα

1

2 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής 

βατότητας

2

3 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών 

μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

3

4 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 4

5 Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς 

σωλήνες με περίβλημα γεωυφάσματος με διάτρητους 

σωλήνες D 100 mm

5

6 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο 

σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

6

7 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 

οιουδήποτε πάχους  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για 

την εξαγωγή ακεραίων πλακών

7

8 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών 8

9 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα 9

10 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 

ορυχείου ή χειμάρρου.

10

11 Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί επιφανειών 

σκυροδέματος

11

12 Διάθεση προιόντων εκσκαφής σε αδειοδοτημένο χώρο 

παραλαβής αποβλήτων εκσκαφών

12

1 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 

συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20

13

2 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 14

3 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα 

B500C

15

1 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα 16

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 

ΝΤΟΛΤΣΟ

ΜΗΝΑΣ 6

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

1.3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΜΗΝΑΣ 4 ΜΗΝΑΣ 5ΜΗΝΑΣ 2 ΜΗΝΑΣ 3

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ :

Αρ. Μελέτης : 02/2020

ΜΗΝΑΣ 1

ΝΑΟΙΚ 10.01.02 ton 1400

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

A/A Είδος Εργασιών
Κωδικός

Άρθρου
Α.Τ.

Μον.

Mετρ.
Ποσότητα

ΝΑΟΙΚ 20.20 m3 135

ΝΑΟΙΚ 21.03.01 m 90

ΝΑΟΙΚ 10.07.01 ton.km 230

ΝΑΟΙΚ 20.05.01 m3 452

ΝΑΟΙΚ 22.56 kg 500

ΝΑΟΙΚ 22.65.02 kg 480

ΝΑΟΙΚ 22.15.01 m3 36,05

ΝΑΟΙΚ 22.20.01 m2 266

ΝΑΟΔΟ Ν\Α1.2 m3 450

ΝΑΟΙΚ 32.01.04 m3 166

ΝΑΥΔΡ 5.08 m3 20

ΝΑΥΔΡ 10.17 m2 425

ΝΑΟΙΚ 38.03 m2 46

ΝΑΟΙΚ 38.20.03 kg 2910

ΝΑΟΙΚ 71.22 m2 15



ΜΗΝΑΣ 6ΜΗΝΑΣ 4 ΜΗΝΑΣ 5ΜΗΝΑΣ 2 ΜΗΝΑΣ 3ΜΗΝΑΣ 1
A/A Είδος Εργασιών

Κωδικός

Άρθρου
Α.Τ.

Μον.

Mετρ.
Ποσότητα

1 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες 17

2 Επιστρώσεις με ειδικές πλάκες πεζοδρομίου οδηγών 

όδευσης τυφλών

18

3 Επιστρώσεις με ελαστικό δάπεδο ασφαλείας 7,5 εκ 19

4 Επιστρώσεις με ελαστικό δάπεδο ασφαλείας 20

5 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από πετρώματα 

ενδεικτικού τύπου "Μολοσσών" Ιωαννίνων, τύπου 

"καμμένο"  με στρογγυλεμένες τις ακμές ("βαρελάτο"), 

χρώματος Γκρίζου, διαστάσεων 10Χ10Χ5 cm.

21

6 Γεωϋφασμα προστασίας στεγανοποιητικής μεμβράνης 

(τοποθετούμενο υπό την μεμβράνη) Γεωύφασμα μή 

υφαντό, των 300 gr/m2

22

7 Γεωπλέγματα οπλισμένων επιχωμάτων, αντοχής Tult 40 

KN/m

23

1 Τοποθέτηση ειδικών ανοξείδοτων εσχαρών συστήματος 

αποτροπής εισόδου ζώων

24

2 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους 25

3 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, 

απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

26

4 Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών 27

1 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή 

τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό 

τσιμεντόχρωμα

28

2 Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού 

υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου 

αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή 

ακρυλικής ρητίνης

29

3 Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές 

ρητίνες βάσεως διαλύτου

30

4 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα 

αλκυδικών ή  ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η 

διαλύτου

31

5 Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή 32

6 Κούνια παιδιών 4 θέσεων μεταλλική 33

7 Κούνια παιδιών & ΑΜΕΑ 4 θέσεων μεταλλική 34

8 Κούνια νηπίων 2 θέσεων μεταλλική 35

1.4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

1.5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

1.6. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

ΝΑΟΙΚ 73.12 m2 1

ΝΑΟΙΚ 

Σ\73.16.920

m2 15

ΝΑΟΙΚ Σ.78.97 m2 660

ΝΑΥΔΡ 

14.05.02

m2 750

ΝΑΟΙΚ 

Σ.73.96.75

m2 100

ΝΑΟΙΚ Σ.73.96 m2 565

ΝΑΟΙΚ 62.21 kg 174

ΝΑΟΙΚ 64.01.01 kg 692

ΝΑΟΔΟ Β12.1 m2 660

ΝΑΟΙΚ Ν\61.23 m2 10

ΝΑΟΙΚ 77.20.01 m2 202

ΝΑΟΙΚ 77.34 kg 6000

ΝΑΟΙΚ 77.10 m2 185

ΝΑΟΙΚ 77.30 m2 185

ΝΑΟΙΚ 77.55 m2 202

ΝΑΟΙΚ Χ.50.02 ΤΕΜ 1

ΝΑΟΙΚ Χ.50.03 ΤΕΜ 2

ΝΑΥΔΡ 5.10 m3 70

ΝΑΟΙΚ Χ.50.01 ΤΕΜ 1



ΜΗΝΑΣ 6ΜΗΝΑΣ 4 ΜΗΝΑΣ 5ΜΗΝΑΣ 2 ΜΗΝΑΣ 3ΜΗΝΑΣ 1
A/A Είδος Εργασιών

Κωδικός

Άρθρου
Α.Τ.

Μον.

Mετρ.
Ποσότητα

9 Μεταλλική τραμπάλα δύο θέσεων 36

10 Μεταλλική τσουλήθρα 37

11 Καθιστικό προκατασκευασμένο επί μεταλλικού σκελετού 

ΑΕ 220

38

12 Κούνια φωλιά 39

13 Σύνθετο όργανο Νηπίων 40

14 Κύβος αναρρίχησης, όργανο παιδικής χαράς 41

15 ΣΠΙΤΑΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ σύνθετο 42

16 Αυτοκινητάκι ελατηρίου, όργανο παιδικής χαράς 43

17 Ιππόκαμπος ελατηρίου, όργανο παιδικής χαράς 44

18 Καμηλοπάρδαλη ελατηρίου, όργανο παιδικής χαράς 45

19 Αυτοκινούμενος Μύλος 46

20 Σύνθετο όργανο παιδικής χαράςτύπου Άλμπατρος 47

21 ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 120 Χ 90cm 48

22 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 40 Χ 20cm

49

23 Ποδηλατοστάτης 50

24 Χυτοσιδηρά κρήνη 51

25 Κάλαθος δαπέδου μονός μεταλικός, παραδοσιακού τύπου 

.

52

26 Κάλαθος δαπέδου μονός τύπου "ζωάκι" Δελφίνι παιδικής 

χαράς

53

27 Κάλαθος δαπέδου μονός τύπου "ζωάκι" Αρκούδος 

παιδικής χαράς

54

28 Κάλαθος δαπέδου μονός τύπου "ζωάκι" Βατραχάκι 

παιδικής χαράς

55

1 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο 

(ductile iron)

56

2. Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2.1. ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΠΟΧΕΤΕΣΗ

ΝΑΟΙΚ 

Χ.52.90.294

ΤΕΜ 20

ΝΑΟΙΚ 

Χ.52.90.363

ΤΕΜ 1

ΝΑΟΙΚ 

Χ.50.90.340

ΤΕΜ 1

ΝΑΟΙΚ 

Χ.50.90.341

ΤΕΜ 1

ΝΑΟΙΚ 

Χ.52.90.423

ΤΕΜ 1

ΝΑΟΙΚ 

Χ.52.90.603

ΤΕΜ 1

ΝΑΟΙΚ 

Χ.52.90.408

ΤΕΜ 1

ΝΑΟΙΚ 

Χ.52.90.422

ΤΕΜ 1

ΝΑΟΙΚ 

Χ52.90.606

ΤΕΜ 1

ΝΑΟΙΚ 

Χ.52.90.808

ΤΕΜ 1

ΝΑΟΙΚ 

Χ.52.90.604

ΤΕΜ 1

ΝΑΟΙΚ 

Χ.52.90.605

ΤΕΜ 1

ΝΑΟΙΚ Χ.6122.1 ΤΕΜ 1

ΝΑΟΙΚ Σ.6122.2 ΤΕΜ 1

ΝΑΟΙΚ Χ\5622 ΤΕΜ 2

ΝΑΟΙΚ Χ\5623 ΤΕΜ 12

ΝΑΟΙΚ Σ\6418 ΤΕΜ 1

ΝΑΟΙΚ Ν\6417 ΤΕΜ 3

ΝΑΟΙΚ Σ\6417 ΤΕΜ 1

ΝΑΟΙΚ Σ\6419 ΤΕΜ 1

ΝΑΥΔΡ 

11.01.02

kg 280



ΜΗΝΑΣ 6ΜΗΝΑΣ 4 ΜΗΝΑΣ 5ΜΗΝΑΣ 2 ΜΗΝΑΣ 3ΜΗΝΑΣ 1
A/A Είδος Εργασιών

Κωδικός

Άρθρου
Α.Τ.

Μον.

Mετρ.
Ποσότητα

2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) 

με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 

100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), 

με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. 

διαμέτρου DN 50 mm / ΡΝ 10 atm

57

3 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) 

με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 

100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), 

με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. 

διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 20 atm

58

4 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) 

με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 

100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), 

με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. 

διαμέτρου DN 160 mm / ΡΝ 20 atm

59

5 Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε 

υφιστάμενο εν λειτουργία αγωγό (πλήν αγωγών από 

πολυαιθυλένιο) με χρήση ανοξείδωτου μανσόν και 

εφαρμογή της μεθόδου της διάτρησης υπό πίεση

60

6 Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε 

υφιστάμενο εκτός λειτουργίας αγωγό από χυτοσίδηρο ή 

αμιαντοτσιμέντο με παρεμβολή ταυ

61

7 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής 

ύδρευσης.

62

8 Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης 

ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)

63

9 Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης 

ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ11 

(D=1,00m) (ΠΚΕ)

64

1 Πίλλαρ φωτισμού μέχρι έξι αναχωρήσεις, τριών θέσεων 65

2 Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως 

τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού σε έδαφος γαιώδες

66

3 Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων σε 

έδαφος γαιώδες

67

4 Βάση ιστού φωτισμού, οπλισμένη, προκατασκευασμένη ή 

μη, διαστάσεων 0,80Χ0,80 m, βάθους 0,80 m

68

2.2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΝΑΗΛΜ 

Σ\60.10.80.02

ΤΕΜ 1

ΑΤΗΕ 9301.1 m3 10

ΝΑΥΔΡ 

12.14.01.67

m 5

ΝΑΥΔΡ 

12.14.01.70

m 28

ΝΑΥΔΡ 

12.14.01.03

m 20

ΝΑΥΔΡ 16.11 ΤΕΜ 1

ΝΑΥΔΡ Χ\16.15 1

ΝΑΥΔΡ Χ\16.16 1

ΝΑΟΔΟ Β66.1 ΤΕΜ 7

ΝΑΟΔΟ Β66.5 ΤΕΜ 3

ΑΤΗΕ 9302.1 m3 50,08

ΑΤΗΕ 

Σ\9312.2.4

ΤΕΜ 12



ΜΗΝΑΣ 6ΜΗΝΑΣ 4 ΜΗΝΑΣ 5ΜΗΝΑΣ 2 ΜΗΝΑΣ 3ΜΗΝΑΣ 1
A/A Είδος Εργασιών

Κωδικός

Άρθρου
Α.Τ.

Μον.

Mετρ.
Ποσότητα

5 Πίνακας μετ/κός  (ηλεκ. διανομή) για ηλεκτροδότηση 

δικτύου φωτισμού τοποθετούμενος σε πίλλαρ ΠΛΗΡΗΣ με 

τα όργανα, τριφασικού δικτύου, έως έξι γραμμών

69

6 Φωτιστικό σώμα παραδοσιακού τύπου κορυφής ιστούς με 

LEDs συνολικής ισχύος <33W

70

7 Ριγωτός ιστός ηλεκτροφωτισμού αλουμινίου, ύψους 4m, 

περίπου

71

8 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 

Πενταπολικό διατομής 5 Χ 2,5 mm2

72

9 Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 Χ 

1,5mm2

73

10 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm2 74

11 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 

cm

75

12 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από 

πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 63 mm

76

13 Τρίγωνο γειώσεως 77

1 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση 

φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα

78

2 Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους 79

3 Διάστρωση υλικών  στην επιφάνεια της κονίστρας 80

1 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή,  βολβώδη κλπ φυτά 

κατηγορίας Π2

81

2 Προμήθεια κηπευτικού χώματος 82

3 Προμήθεια τύρφης 83

1 Υλικό πλήρωσης, από φυσικά ποταμίσια πετρώματα 

(κροκάλλες χειμάρρων

84

2 Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών 85

3 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά 86

1 Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων 

περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 m

87

3. ΠΡΑΣΙΝΟ

3.1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

3.2. ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

3.3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

3.4. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΤΗΕ Σ\9367.1 ΤΕΜ 12

ΑΤΗΕ 9336.1.1 m 50

ΑΤΗΕ 9340.3 m

ΑΤΗΕ Σ\9352.1 ΤΕΜ 1

160

ΑΤΗΕ Σ\9367.2 ΤΕΜ 12

ΑΤΗΕ 8773.6.2 m 175

ΑΤΗΕ Ν9341.1 ΤΕΜ 1

ΝΑΗΛΜ 

60.10.85.01

ΤΕΜ 14

ΝΑΗΛΜ 

Σ\60.20.40.11

m 160

ΝΑΠΡΣ Γ02 m3 31

ΝΑΠΡΣ Γ04 m2 105

ΝΑΠΡΣ Γ01 στρ. 0,1

ΝΑΠΡΣ Δ10 m3 5,03

ΝΑΠΡΣ ΕΡ.01 m3 6

ΝΑΠΡΣ Δ06.2 ΤΕΜ 48

ΝΑΠΡΣ Δ07 m3 31

ΝΑΠΡΣ Ζ02.5 ΤΕΜ 1

ΝΑΠΡΣ Ε09.1 ΤΕΜ 48

ΝΑΠΡΣ Ε13.1 στρ. 0,1



ΜΗΝΑΣ 6ΜΗΝΑΣ 4 ΜΗΝΑΣ 5ΜΗΝΑΣ 2 ΜΗΝΑΣ 3ΜΗΝΑΣ 1
A/A Είδος Εργασιών

Κωδικός

Άρθρου
Α.Τ.

Μον.

Mετρ.
Ποσότητα

1 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονομαστικής 

διαμέτρου Φ 25 mm

88

2 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm, ονομαστικής 

διαμέτρου Φ 32 mm

89

3 Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή, Φ 2 in, 3 εξόδ. 90

4 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, 

ονομαστικής διαμέτρου Φ  1 in

91

5 Φυγοκεντρικά φίλτρα νερού (υδροκυκλώνες), χωρίς σίτα, 

oνομαστικής διαμέτρου Φ 1 in και σώμα φίλτρου 20 cm3

92

6 Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, στατικός, με σώμα 

ανύψωσης 5-7 cm

93

7 Ακροφύσια για σταθερούς εκτοξευτήρες, Ρυθμιζόμενου 

τομέα, κανονικής παροχής ακτίνας 2-5 m

94

8 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, 

πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 

in

95

9 Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, 

ελεγχόμενες Η/Β 4-6

96

10 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 50 x 60 cm, 6 Η/Β 97

11 Καλώδια  τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ), διατομής 7 x 1,5  mm2 98

ΜΑΝΙΑΚΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                            

02-03-2021

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών

Δήμου Καστοριάς

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΚΚΑΣ

Αγρ. - Τοπογράφος Μηχανικός,                 

MSC με Α' β.

3.5. ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΝΑΠΡΣ 

Η04.12.6

ΤΕΜ 1

ΝΑΠΡΣ Η05.1.3 ΤΕΜ 7

ΝΑΠΡΣ Η01.2.2 m 121

ΝΑΠΡΣ Η01.2.3 m 119

ΝΑΠΡΣ 

Η08.3.18.2

ΤΕΜ 7

ΝΑΠΡΣ Η07.8.1 ΤΕΜ 1

ΝΑΠΡΣ 

Η08.3.1.1

ΤΕΜ 7

ΝΑΠΡΣ 

Η09.2.13.4

ΤΕΜ 6

ΝΑΠΡΣ 

Η09.2.15.5

m 30

ΝΑΠΡΣ 

Η09.1.1.1

ΤΕΜ 6

ΝΑΠΡΣ 

Η09.2.5.1

ΤΕΜ 1

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΚΑΝΑ

Πολιτικός Μηχανικός 

με Α' β.

ΙΩΑΝΝΑ ΣΚΡΕΚΑ

Πολιτικός Μηχανικός 

με Α' β.

ΜΑΝΙΑΚΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ       02-03-2021
ΜΑΝΙΑΚΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ       02-

03-2021
     

Οι μελετητές Η Προϊσταμένη τμήματος

Κτιριακών & Ειδικών Έργων
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το παρόν ΣΑΥ συντάχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 305/1996 «Ελάχιστες 
προδιαγραφές για ασφάλεια και υγεία που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά 
εργοτάξια σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.», ΦΕΚ 212Α, 29/8/1996 και αποσκοπεί 
στην πρόληψη των κινδύνων κατά την κατασκευή του έργου. 
Οι προβλέψεις του παρόντος ΣΑΥ στηρίζονται: 

 Στην Ελληνική Νομοθεσία (Νομοθετήματα που αφορούν στην Υγεία, Υγιεινή και Ασφάλεια 

των εργαζομένων γενικά, αλλά και Νομοθετήματα που αφορούν στην Ασφάλεια για τα 

τεχνικά έργα και τις εργασίες που εκτελούνται σε αυτά). 

 Σε προδιαγραφές εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση του έργου. 

 Σε προδιαγραφές υλικών που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο. 

 Στην καλή πρακτική, σύμφωνα με τους κανόνες των διεθνών προτύπων, της εμπειρίας και 

τέχνης. 

Με βάση την ισχύουσα αναθεώρηση του ΣΑΥ κατά τη διάρκεια του έργου, ο Συντονιστής 
Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου πρέπει να ενημερώσει τους επικεφαλής των 
συνεργείων, ώστε οι τελευταίοι να μεριμνήσουν για την εφαρμογή των προβλέψεων του ΣΑΥ 
από τα συνεργεία τους. 
Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των 
εργαζομένων ελέγχεται από την αρμόδια Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.). 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν ΣΑΥ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νομοθεσία. 

1.1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Πολιτική και δέσμευση της εταιρείας μας είναι η επίτευξη και διατήρηση ασφαλών συνθηκών 
εργασίας σε όλες τις δραστηριότητές της.  
Για να υλοποιήσουμε την πολιτική μας ώστε να προλαμβάνουμε τα εργατικά ατυχήματα και 
ασθένειες και να διατηρούμε ασφαλείς συνθήκες εργασίας για το προσωπικό μας 
προσπαθούμε να: 

 αναγνωρίζουμε και προλαμβάνουμε όλους τους κινδύνους που προέρχονται από τις 

εργασίες στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας, 

 συνεργαζόμαστε με το προσωπικό μας για θέματα ασφάλειας, 

 παρέχουμε και διατηρούμε τον εξοπλισμό μας ασφαλή, 

 διασφαλίζουμε τον ασφαλή χειρισμό των υλικών, 

 ενημερώνουμε, εκπαιδεύουμε και επιβλέπουμε το προσωπικό μας, 

 διασφαλίζουμε ότι το προσωπικό μας είναι κατάλληλο για την εργασία που εκτελεί, 

διασφαλίζουμε ότι όλα τα συνεργεία εργασιών στο έργο, συμμορφώνονται με τους 
κανόνες ασφάλειας και με τους όρους του παρόντος ΣΑΥ, 

 αναθεωρούμε τα αναποτελεσματικά μέτρα ασφάλειας 
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Η εταιρεία μας πιστεύει ότι και το προσωπικό που εργάζεται στο έργο, θα συμμετέχει στην 
υλοποίηση της πολιτικής της αναλαμβάνοντας με υπευθυνότητα το μερίδιο της ευθύνης που 
του αντιστοιχεί. 

2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Η τεχνική περιγραφή που ακολουθεί είναι σύντομη και παρατίθεται για την ευκολότερη 

κατανόηση του έργου από τον αναγνώστη του ΣΑΥ. Η τεχνική περιγραφή δεν υποκαθιστά και 

δεν υπερισχύει της τεχνικής περιγραφής κάθε επιμέρους μελέτης του έργου.  

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά το έργο το οποίο περιλαμβάνει την προμήθεια 
εξοπλισμού και όλες τις απαραίτητες εργασίες αναβάθμισης της παιδικής χαράς που 
βρίσκεται στην περιοχή Ντολτσό εντός της πόλης της Καστοριάς. Η τεχνική έκθεση 
στηρίζεται σε ενδελεχή τοπικό έλεγχο που προηγήθηκε και στο αντίστοιχο φύλλο 
ελέγχου που συντάχθηκε. 
Ο υφιστάμενος χώρος παιχνιδιού έχει επιφάνεια περίπου 1.137,00 m2. και βρίσκεται στο 
νοτιοανατολικό  τμήμα της πόλης, επί της παραλιακής οδού. 
Η υφιστάμενη παιδική χαρά είναι εγκατεστημένη σε δημοτικό χώρο, χαρακτηρισμένο ως 
κοινόχρηστο, και δεν πληροί τις αναφερόμενες προδιαγραφές ασφαλείας προκειμένου 
να είναι σε θέση να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών 
προτύπων ασφαλείας ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177 και την Υπουργική Απόφαση 28492/11-05-
2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. Η παιδική 
χαρά, δεν λειτουργεί, παρότι χρησιμοποιείται ενίοτε με ευθύνη των γονέων – χρηστών, 
ενώ αποξηλώθηκαν όσα όργανα κρίθηκαν ακατάλληλα. 

Η έκταση της παιδικής χαράς όπως αυτή θα διαμορφωθεί μετά τις εργασίες θα είναι 
1.137,00 τ.μ. 

Στην επιφάνεια του χώρου παιχνιδιού προβλέπεται η εγκατάσταση ελαστικού δαπέδου 
ασφαλείας σε πάχος που να καλύπτει την πρόσκρουση ανάλογα με το ύψος πτώσης του 
κάθε εξοπλισμού. Το υλικό αυτό θα εγκατασταθεί σε όλους τους χώρους παιχνιδιού, 
εκτός των διαδρόμων όδευσης, δημιουργώντας χώρους ασφαλείας ικανούς για 
προστασία από πτώσεις.  

Η παιδική χαρά θα αναδιαμορφωθεί χωρίς να αλλάξει η τελική διαμορφούμενη 
υψομετρική στάθμη. Σε περιπτώσεις που περιμετρικά του χώρου δημιουργείται 
υψομετρική διαφορά (θετική ή αρνητική) όπως στην είσοδο, θα κατασκευάζεται ράμπα 
για να την ικανή πρόσβαση όλων. 

θα κατασκευαστεί διάδρομος όδευσης με κυβόλιθο καθώς και επιφάνεια που θα 
τοποθετηθούν τα όργανα παιδικής χαρας με ειδικό ελαστικό δάπεδο.  
Η οριοθέτηση και η περίφραξη της παιδικής χαράς θα παραμείνει ως έχει, αλλά θα  
επισκευαστεί. Η περίφραξη που θα συντηρηθεί είναι μεταλλικού τύπου, ύψους 1,10 μ. 
και 0,60 μ. χαρακτηριστικών σύμφωνων με τις προδιαγραφές. Θα γίνει προμήθεια 
περίφραξης η οποία θα αντικαταστήσει τα κατεστραμμένα σημεία της υφιστάμενης. Η 
πάκτωση θα γίνει κατάλληλα πάνω στο τοιχίο που υπάρχει. 
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ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ: παιδική χαρά 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ:  Ντολτσό Καστοριάς 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:  επί της οδού Ορεστιάδος 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ:   

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 

  
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ακολουθήσουν τροποποιήσεις της μελέτης κατά τη διάρκεια 
των εργασιών, ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να ενημερώσει 
την παρούσα σύντομη τεχνική περιγραφή, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα. 

3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

3.1 ΔΙΚΤΥΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΟΚΩ) 

Πριν από την έναρξη εργασιών θα διερευνηθεί εάν οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν, 

επηρεάζουν υφιστάμενα υπέργεια ή/και υπόγεια δίκτυα ΟΚΩ. Σε περίπτωση που αυτό ισχύει, 

θα υπάρξει επικοινωνία και συνεργασία με τους Οργανισμούς αυτούς και εάν απαιτηθεί θα 

διενεργηθούν ερευνητικές τομές. 

3.2 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

Ο χώρος εκτέλεσης των εργασιών πρέπει να είναι περιφραγμένος, ώστε να αποκλείεται η 

πρόσβαση σε μη έχοντες εργασία. Για την περίφραξη των χώρων εργασίας, θα γίνει 

τοποθέτηση φραγμάτων ελαφρού τύπου (πχ προκατασκευασμένα στοιχεία από πλαστικό), ή 

πλαστικού πλέγματος έντονου χρώματος, εκτός αν διαφορετικά απαιτείται από τη σύμβαση ή 

από την υπηρεσία, η τοποθέτηση βαρέως τύπου περίφραξη, πχ προκατασκευασμένα στοιχεία 

σκυροδέματος με κυματοειδείς λαμαρίνες εμποτισμένες από πάνω. 

Έλεγχος στην είσοδο – έξοδο: Τα συνεργεία θα ελέγχονται με ευθύνη των επικεφαλής τους, 

κατά την είσοδο και αποχώρηση από τους χώρους εργασίας, εκτός αν διαφορετικά απαιτείται 

από τη σύμβαση ή από την υπηρεσία, η τοποθέτηση προσωπικού φύλαξης στην είσοδο. 

3.3 ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Αποδυτήρια και ιματιοφυλάκια: Στη διάθεση των εργαζομένων πρέπει να τίθενται επαρκείς 

χώροι για να αλλάζουν ρουχισμό. Οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με 

ιματιοφυλάκια και καθίσματα. 

Ντους και νιπτήρες: Κοντά στα αποδυτήρια πρέπει να υπάρχουν νιπτήρες με τρεχούμενο νερό. 

Στους νιπτήρες συνιστάται να υπάρχουν σαπούνια. Εφόσον επιβάλλεται για λόγους υγιεινής 

πρέπει να εγκατασταθούν ντους με ζεστό και κρύο νερό (συνιστάται η εγκατάσταση ενός ντους 

ανά 10 εργαζόμενους). 
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Αποχωρητήρια: Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν στη διάθεση τους επαρκή αριθμό 

αποχωρητηρίων, τα οποία θα βρίσκονται κοντά στις θέσεις εργασίας, στους χώρους 

ανάπαυσης και στα αποδυτήρια (συνιστάται ένα WC ανά 40 εργαζόμενους, εφόσον ο αριθμός 

των εργαζομένων δεν υπερβαίνει τους 200, ενώ ένα WC ανά 50 εργαζόμενους, εφόσον ο 

αριθμός των εργαζομένων υπερβαίνει τους 200). 

Χώροι εστίασης - ανάπαυσης: Στο εργοτάξιο πρέπει να προβλεφθούν χώροι εστίασης και 

ανάπαυσης του προσωπικού. Οι συγκεκριμένοι χώροι πρέπει να διαθέτουν επαρκή αριθμό 

καθισμάτων και χώρο διατήρησης φαγητού (υποχρεωτικά εφόσον ο αριθμός εργαζομένων 

υπερβαίνει τους 70). 

Χώρος παροχής πρώτων βοηθειών - φαρμακείο: Ο χώρος παροχής πρώτων βοηθειών - 

φαρμακείο πρέπει να είναι κοντά στο χώρο εργασίας. Επίσης πρέπει να είναι προσπελάσιμος 

με φορείο. Ο χώρος πρέπει να επισημανθεί με πινακίδες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 

105/1995. Ο χώρος παροχής πρώτων βοηθειών εποπτεύεται από το Γιατρό Εργασίας του 

Αναδόχου (εφόσον αυτός προβλέπεται), ή από τον Τεχνικό Ασφάλειας.  

Αποκομιδή απορριμμάτων: Σε διάφορες θέσεις του εργοταξίου πρέπει να τοποθετηθούν κάδοι 

απορριμμάτων. Συνιστάται η τοποθέτηση κάδων σε αποχωρητήρια, χώρους εστίασης, 

αποδυτήρια και κοντά στους χώρους εργασίας. Για την αποκομιδή των αχρήστων υλικών 

προτείνεται η τοποθέτηση μεγάλων κάδων (containers) σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου. 

3.4 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 

Η κυκλοφορία των οχημάτων εντός του εργοταξίου αφορά στη μεταφορά/τροφοδοσία και 

αποκομιδή/απομάκρυνση υλικών. Κάθε όχημα που θα εισέρχεται εντός του εργοταξίου οφείλει 

να συμμορφώνεται με τις διατάξεις που ισχύουν στο χώρο του εργοταξίου (επιπλέον αυτών 

του ΚΟΚ). Η διακίνηση υλικών (απόθεση, παραλαβή) θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των 

αρμοδίων του εργοταξίου.  

Οι πεζοί δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν και να κινούνται σε χώρους κυκλοφορίας οχημάτων 

και μηχανημάτων. 

Οι χώροι κυκλοφορίας των οχημάτων θα επισημαίνονται ευκρινώς και θα ελέγχονται τακτικά. 

3.5 ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Για την οργάνωση και ανάπτυξη του εργοταξιακού χώρου απαιτείται κινητοποίηση και 

εκτέλεση εργασιών. Ενδεικτικά σημειώνονται ορισμένα θέματα που πρέπει να προσεχθούν 

κατά την οργάνωση και ανάπτυξη του εργοταξιακού χώρου. 

Κατά τη μεταφορά εξοπλισμού 

 Τήρηση κανόνων ΚΟΚ 

 Ασφαλής πρόσδεση εξοπλισμού στην πλατφόρμα 

 Επάρκεια χώρου για ελιγμούς και ξεφόρτωμα 

 Ξεφόρτωμα σε διαμορφωμένο χώρο 
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 Αποδέσμευση και καθοδήγηση από έμπειρο εργαζόμενο 

 Αποστάσεις ασφαλείας από πλατφόρμα και εξοπλισμό 

 Χρήση ανακλαστικού ρουχισμού έντονου χρώματος (ΕΝ 471) 

Κατά τις ανυψωτικές εργασίες 

 Σχέδιο ανύψωσης (lifting plan) με όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς (κυρίως για 

μεγάλες ανυψώσεις) 

 Έλεγχος ανυψωτικού 

 Έλεγχος παρελκόμενων 

 Αδειούχος χειριστής (κατάλληλης άδειας για το ανυψωτικό που χειρίζεται) 

 Έμπειρος κουμανταδόρος 

 Έλεγχος χώρου, ποδαρικών 

 Έλεγχος για εναέρια καλώδια 

 Έλεγχος φορτίου πριν & μετά 

 Έλεγχος Φορτίου Ασφαλούς Λειτουργίας 

 Έλεγχος άλλων δραστηριοτήτων 

 Αποστάσεις ασφαλείας 

 Έλεγχος ευστάθειας πριν τη φόρτωση & μετά την απόθεση 

 Ανέγερση, συντήρηση, επιθεώρηση και αποσυναρμολόγηση του ανυψωτικού εξοπλισμού 

(πχ δικτυωτοί γερανοί), μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με τις οδηγίες 

του κατασκευαστή 

 Απαγόρευση κίνησης εργαζομένων κάτω από αιωρούμενα φορτία 

 Χρήση ηχητικού σήματος προειδοποίησης από το ανυψωτικό σε περίπτωση μετακίνησης 

αιωρούμενου φορτίου 

 Δεν πραγματοποιούνται ανυψωτικές εργασίες σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες (πχ ισχυρός 

άνεμος) ή σε συνθήκες με χαμηλή ορατότητα 

 

Κατά την εγκατάσταση δικτύων 

 Χρήση κατάλληλου εργαλείου για την εργασία (και το σκοπό που κατασκευάστηκε) 

 Έλεγχος των εργαλείων πριν τη χρήση 

 Χρήση γυαλιών και γαντιών (ΕΝ 388, ΕΝ 149) 

 Ασφαλής διαδρομή καλωδίου 

 Καθημερινός έλεγχος καλωδίου και φις 
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 Απομάκρυνση εύφλεκτων από το χώρο εργασίας 

 Ύπαρξη πυροσβεστήρα κοντά στον ευρύτερο χώρο εργασίας 

 Περιορισμός χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με μηχανική 

 Πριν τη μεταφορά ελέγχονται τα χαρακτηριστικά του φορτίου και η διαδικασία 

 Ενημέρωση εργαζομένων για ορθές πρακτικές 

 Χρήση κουμανταδόρου για μεταφορά με περισσότερους του ενός εργαζόμενους 

 Μελέτη δικτύου από αδειούχο μηχανικό  

 Επίβλεψη εργασιών από αδειούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό 

 Αδειούχοι ηλεκτρολόγοι για συνδέσεις - δοκιμές  

 Απενεργοποίηση δικτύων 

Κατά τη χρήση μηχανημάτων (διαμορφώσεις, εκσκαφές, επιχώσεις) 

 Χειρισμός μηχανήματος από αδειούχο χειριστή αντίστοιχης άδειας 

 Καθοδήγηση από έμπειρο βοηθό 

 Αποστάσεις ασφαλείας από πρανή και μηχανήματα 

 Χρήση ανακλαστικού ρουχισμού έντονου χρώματος (ΕΝ 471) 

 Απενεργοποίηση υπογείων δικτύων 

 Αποστάσεις ασφαλείας από δίκτυα σε λειτουργία 

 Διαμόρφωση πρανών με κλίση 

 Οπτικός έλεγχος πρανών σε καθημερινή βάση 

 Αποφυγή μεταφοράς εργαζομένων με μηχάνημα 

 Συντήρηση – ανεφοδιασμός από εντεταλμένο εργαζόμενο 

 Τήρηση οδηγιών προμηθευτή κατά τη συντήρηση – ανεφοδιασμό 

 Αποφυγή καπνίσματος και λειτουργίας ΜΕ κατά τον ανεφοδιασμό 

 Αποφυγή λειτουργίας ΜΕ κατά τη συντήρηση 

 Αποφυγή επαφής με κινούμενα ή θερμά μέρη 

 Αποστάσεις ασφαλείας από υδραυλικά μέρη υπό πίεση 

 Ύπαρξη πυροσβεστήρων στο χώρο 

 Διαβροχή 

Κατά τις τοπογραφικές εργασίες 

 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και οχήματα 
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 Χρήση ανακλαστικού ρουχισμού έντονου χρώματος (ΕΝ 471) 

 Αποφυγή απευθείας έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία 

 Τήρηση οδηγιών προμηθευτή οργάνου 

 Αποφυγή παραμονής πίσω από τη σταδία 

4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΦΑΣΕΙΣ KAI ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ 

ΦΑΣΗ 
Σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης έργου προκύπτουν οι φάσεις εργασιών που 

καταγράφονται παρακάτω. Σημειώνεται ότι η ανάλυση εργασιών σε φάσεις δεν είναι 

δεσμευτική και περιοριστική για τον Ανάδοχο. Επίσης η παρούσα ανάλυση δεν υποκαθιστά και 

δεν υπερισχύει του χρονοδιαγράμματος του έργου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να επιβεβαιώσει 

την παρούσα ανάλυση εργασιών σε φάσεις. Εφόσον προχωρήσει σε αναθεώρηση της 

ανάλυσης συνιστάται να γίνει αναπροσαρμογή των Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας του 

παραρτήματος στο τέλος αυτού του τεύχους. 

Οι Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας παρουσιάζονται σε πινακοποιημένη μορφή για εύκολη 

ανάγνωση και αναζήτηση. Οι οδηγίες βασίζονται σε ανάλυση εργασιών σε φάσεις η οποία 

πραγματοποιήθηκε για τα επιμέρους συνεργεία που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στο 

εργοτάξιο.  

Κάθε Οδηγία Ασφαλούς Εργασίας περιέχει: 

 Ανάλυση της εργασίας σε επιμέρους 

 Προσδιορισμό των κινδύνων που σχετίζονται με τις επιμέρους εργασίες και  ενδεικτική 

εκτίμηση της επικινδυνότητας τους 

 Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων προστασίας και πρόληψης για την αντιμετώπιση 

των κινδύνων 

 Αναφορά των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιούνται 

από το προσωπικό που εκτίθεται στους προσδιορισθέντες κινδύνους. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να 

αναπροσαρμόσει τα περιεχόμενα των Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας, σύμφωνα με τα δεδομένα 

της κατασκευής. Με βάση τα περιεχόμενα κάθε Οδηγίας Ασφαλούς Εργασίας, πρέπει να 

ενημερώσει τους επικεφαλής των αντίστοιχων συνεργείων, ώστε οι τελευταίοι να μεριμνήσουν 

για την εφαρμογή των προβλέψεων του ΣΑΥ από τα συνεργεία τους. 

Ο Τεχνικός Ασφάλειας του συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριμένες εργασίες οφείλει να 

συντάξει Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου και να την υποβάλλει στον εργοδότη του. Ο 
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επικεφαλής του συνεργείου πρέπει να λάβει υπόψη του τα περιεχόμενα της Εκτίμησης 

Επαγγελματικού Κινδύνου. 

Ιδιαίτερα χρήσιμη κρίνεται η συνεργασία μεταξύ του Συντονιστή Ασφάλειας κατά την εκτέλεση 

του έργου, του Τεχνικού Ασφάλειας και του επικεφαλής κάθε συνεργείου ώστε να λαμβάνονται 

υπόψη όλες οι ιδιαιτερότητες των εργασιών (διαθέσιμο προσωπικό, μεθοδολογία, εξοπλισμός, 

περιβάλλον εργασίας). 

Στο παρόν ΣΑΥ γίνεται αξιολόγηση της επικινδυνότητας των κινδύνων που σχετίζονται με τις 

επιμέρους εργασίες εκτέλεσης του έργου. Η αξιολόγηση γίνεται με τη χρήση κλίμακας τριών 

βαθμίδων ως εξής: 

3=ΥΨΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ: Πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την εξάλειψη ή τον έλεγχο 

του κινδύνου 

2=ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ: Είναι απαραίτητος ο προγραμματισμός και η λήψη μέτρων 

πρόληψης 

1=ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ: Γενικώς αποδεκτή επικινδυνότητα, εφόσον ληφθούν ορισμένα 

μέτρα ελέγχου 

Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου ή/και ο Τεχνικός Ασφάλειας του 

Αναδόχου, μπορεί να αναθεωρήσει τις τιμές της επικινδυνότητας καθώς και τη μεθοδολογία 

αξιολόγησης τους, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Ανάλογη διεργασία μπορεί να γίνει από τον 

Τεχνικό Ασφαλείας του συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριμένες εργασίες κατά την 

εκπόνηση της Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου. 

5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
Οι κανόνες ασφάλειας που περιγράφονται παρακάτω είναι γενικοί και ισχύουν ανεξαρτήτως 

φάσεως. Σε περίπτωση αντίθεσης με τις Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας που αναπτύχθηκαν 

παραπάνω ισχύ έχουν οι οδηγίες. 

 Κάθε άτομο στο εργοτάξιο πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και υγείας στο έργο 

που το αφορούν.  

 Δεν θα ανατίθεται μία δουλειά σε κανένα άτομο αν δεν είναι σωματικά και πνευματικά 

κατάλληλο γι’ αυτήν. 

 Όλα τα άτομα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλο προστατευτικό κράνος, 

σύμφωνα με το αντίστοιχο ΕΝ Πρότυπο. Εξαιρούνται οι χώροι των γραφείων, υγιεινής και 

ανάπαυσης.  

 Όλα τα άτομα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήματα. Η  ελάχιστη 

απαίτηση ασφάλειας για τα υποδήματα είναι να έχουν προστατευτική επένδυση για τα 

δάχτυλα και στη σόλα, σύμφωνα με το αντίστοιχο ΕΝ Πρότυπο. 
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 Η ασφαλής προσέγγιση και έξοδος πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλες τις θέσεις εργασίες και 

χώρους. 

 Όλα τα άτομα πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της σήμανσης ασφάλειας του 

εργοταξίου. 

 Φωτιές με σκοπό την θέρμανση δεν επιτρέπονται στο εργοτάξιο. 

 Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ στους χώρους του εργοταξίου. 

 Κανένα άτομο δεν θα ξεκινά την εργασία του εάν δεν είναι κατάλληλα ντυμένο. Οι 

εργαζόμενοι δεν επιτρέπεται να φορούν φαρδιά ξεκούμπωτα ρούχα, σορτς και να είναι 

γυμνοί από τη μέση και πάνω. 

 Κανένα άτομο δεν επιτρέπεται να επαναπροσδιορίσει, απομακρύνει, τροποποιήσει, 

χαλάσει, καταστρέψει οποιοδήποτε σήμανση  ή εξοπλισμό ασφάλειας. 

 Όλοι οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν οποιαδήποτε ανασφαλή 

κατάσταση εργασίας και να απευθυνθούν για βοήθεια αν δεν μπορούν να την ελέγξουν 

μόνοι τους. 

 Το εργοτάξιο πρέπει να διατηρείται καθαρό. 

 Μόνο εξουσιοδοτημένα ή/και αδειοδοτημένα άτομα να χειρίζονται τον εξοπλισμό του 

εργοταξίου. 

 Όλοι οι επισκέπτες στο εργοτάξιο πρέπει να συνοδεύονται από άτομο που γνωρίζει τους 

χώρους του εργοταξίου και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του. 

6 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Για την υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας του Αναδόχου και τη λήψη των απαιτούμενων 

μέτρων ασφάλειας προτείνεται η κατανομή αρμοδιοτήτων σε όλη την ιεραρχία εκτέλεσης του 

έργου, όπως καθορίζεται στο Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) και την 

ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27.11.02 . Σχηματικά: 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΛΩΝ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

ΑΝΑ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ 

 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ)  

 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
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Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ελληνικής Νομοθεσίας για την ασφάλεια, κάθε εμπλεκόμενος 

στην εκτέλεση του έργου έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, αναλόγως των γενικότερων 

καθηκόντων του. Συγκεκριμένα: 

Ο εργοταξιάρχης, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Αναδόχου, είναι υπεύθυνος για την τήρηση των 

μέτρων ασφαλείας που αφορούν ολόκληρο το έργο. Συγκεκριμένα έχει τις παρακάτω 

υποχρεώσεις: 

 Να  διαβιβάσει  στην  αρμόδια  επιθεώρηση  εργασίας  πριν  από  την  έναρξη  των 

εργασιών την εκ των προτέρων γνωστοποίηση του έργου. 

 Να μεριμνήσει  για  την  εκπόνηση  Σχεδίου Ασφάλειας  και  Υγείας  και  για  την  κατάρτιση 

Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας, τα οποία πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο. 

 Να τηρεί Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας. 

 Να τηρεί, σύμφωνα µε τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, τις οδηγίες του 

επιβλέποντος μηχανικού. 

 Να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις των Συντονιστών για θέματα ασφάλειας και υγείας και 

του Τεχνικού Ασφάλειας και να μεριμνά για την τήρηση του ΣΑΥ. 

Ο εργοταξιάρχης, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Αναδόχου, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις όσον 

αφορά στο προσωπικό της εταιρείας του:  

 Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της 

εργασίας, και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων. 

 Να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων 

για την ασφάλεια  και  την  υγεία. H εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται από τους Τεχνικό 

Ασφάλειας, Ιατρό Εργασίας. 

 Να χρησιμοποιεί  τις  υπηρεσίες  Τεχνικού  Ασφάλειας (και Ιατρού Εργασίας για 

επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζομένους). Οι υποχρεώσεις του 

Τεχνικού Ασφάλειας ή/και του Ιατρού Εργασίας δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του 

εργοδότη. 

 Να εξασφαλίζει  σε  κάθε  εργαζόμενο  κατάλληλη  και  επαρκή  εκπαίδευση  στον  τομέα  

της ασφάλειας και της υγείας.  

 Να μεριμνά για τη χορήγηση στο προσωπικό του, όλων των αναγκαίων Μέσων Ατομικής 

Προστασίας για τη δουλειά που εκτελεί. 

 Να εξασφαλίζει  ότι  οι  εργαζόμενοι  από  εξωτερικές επιχειρήσεις που εκτελούν  εργασίες  

στην επιχείρησή του, έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία. 

 Να αναγγέλλει όλα  τα  εργατικά  ατυχήματα στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις 

αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού  στον  οποίο  υπάγεται  ο  τραυματίας  

εντός  24  ωρών.  Εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, πρέπει να 

τηρούνται αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση 



Σελίδα 13 από 37 

των αιτίων του ατυχήματος. Να τηρεί  ειδικό  βιβλίο  ατυχημάτων  και κατάλογο  των  

εργατικών  ατυχημάτων  που  είχαν  ως  συνέπεια  για  τον  εργαζόμενο ανικανότητα 

εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών.  

Ο εργοταξιάρχης, ως εργαζόμενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία 

για τον εργαζόμενο. 

Κάθε αρμόδιος μηχανικός του Αναδόχου, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

 Να δίνει οδηγίες κατασκευής, σύμφωνες µε τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, για 

την εκτέλεση εργασιών στο τμήμα του έργου που έχει αναλάβει. 

 Να επιβλέπει την τήρηση των οδηγιών του πριν από την έναρξη των εργασιών και 

περιοδικά κατά την εκτέλεσή τους (κατ’ ελάχιστον κάθε εβδομάδα και ύστερα από 

θεομηνία). 

 Να εφαρμόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο 

τμήμα του έργου που έχει αναλάβει.  

 Να  τηρεί το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας του έργου (υποχρεωτικές αναγραφές που του 

αντιστοιχούν).  

 Κάθε αρμόδιος μηχανικός του Αναδόχου, ως εργαζόμενος, έχει τις  υποχρεώσεις που 

προβλέπονται από τη νομοθεσία για τον εργαζόμενο. 

 
 Όλες οι υποχρεώσεις του Αναδόχου ως Εργοδότη για την Ασφάλεια και Υγεία, ισχύουν 

αμετάβλητες και στα συνεργεία (Υπεργολάβοι), που ενδέχεται να εργαστούν στο Έργο.  

Ειδικότερα κάθε υπεργολάβος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

 Να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα μέτρα ασφαλείας που αφορούν στο τμήμα του έργου που 

έχει αναλάβει. 

 Να τηρεί, σύμφωνα µε τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, τις οδηγίες του 

επιβλέποντος. 

 Να εφαρμόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο 

τμήμα του έργου που έχει αναλάβει. 

 Να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέματα ασφάλειας και υγείας. 

 Εφόσον στο έργο υφίστανται  υπεργολάβοι που μοιράζονται τον ίδιο τόπο εργασίας, 
οφείλουν να συνεργάζονται για την εφαρμογή των διατάξεων για την υγεία και ασφάλεια, 
να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους για την προστασία των εργαζομένων και να 
αλληλοενημερώνονται για τους κινδύνους που ενέχουν οι εργασίες τους 

Ο υπεργολάβος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις, ως εργοδότης, όσον αφορά στο προσωπικό 

της εταιρίας του:  
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 Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της 

εργασίας, και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και  ασφάλεια των 

τρίτων. 

 Να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων 

για την ασφάλεια  και  την  υγεία. H εκτίµηση αυτή πραγματοποιείται από τους Τεχνικό 

Ασφάλειας, Ιατρό Εργασίας. 

 Να χρησιμοποιεί  τις  υπηρεσίες  Τεχνικού  Ασφάλειας (και Ιατρού Εργασίας για 

επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζομένους). Οι υποχρεώσεις του 

Τεχνικού Ασφάλειας ή/και του Ιατρού εργασίας δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του 

εργοδότη. 

 Να εξασφαλίζει  σε  κάθε  εργαζόμενο  κατάλληλη  και  επαρκή  εκπαίδευση  στον  τομέα  

της ασφάλειας και της υγείας.  

 Να χορηγεί στο προσωπικό του, όλα τα αναγκαία Μέσα Ατομικής Προστασίας για τη 

δουλειά που εκτελεί. 

 Να εξασφαλίζει  ότι  οι  εργαζόμενοι  από  εξωτερικές  επιχειρήσεις που εκτελούν  εργασίες  

στην επιχείρησή του έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία.  

 Να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις αρμόδιες υπηρεσίες του 

ασφαλιστικού οργανισμού  στον  οποίο  υπάγεται  ο  εργαζόμενος  εντός  24  ωρών  όλα  τα  

εργατικά  ατυχήματα  και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να 

τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των 

αιτίων του ατυχήματος. Να τηρεί  ειδικό  βιβλίο  ατυχημάτων  και κατάλογο  των  

εργατικών  ατυχημάτων  που  είχαν  ως  συνέπεια  για  τον  εργαζόμενο ανικανότητα 

εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών.  

Ο υπεργολάβος, ως εργαζόμενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία 

για τον εργαζόμενο. 

Κάθε εργοδηγός, ως εκπρόσωπος του εργοδότη, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

 Να καθοδηγεί τους εργαζόμενους του συνεργείου του, για την τήρηση των απαιτούμενων 

μέτρων ασφαλείας σε κάθε φάση εργασίας. 

 Να  επιθεωρεί το προσωπικό του συνεργείου του τουλάχιστον μια φορά την ημέρα, 

προκειμένου να διαπιστώσει την τήρηση των μέτρων ασφαλείας από αυτούς. 

 Να εφαρμόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο 

τμήμα του έργου που έχει αναλάβει. 

 Να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις των Συντονιστών για θέματα ασφάλειας και υγείας. 

Κάθε εργοδηγός, ως εργαζόμενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία 

για τον εργαζόμενο. 

Κάθε εργαζόμενος έχει τις  παρακάτω υποχρεώσεις:  
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 Να εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής, υγείας και ασφάλειας και να φροντίζει ανάλογα µε 

τις δυνατότητές του, για την ασφάλεια και την υγεία του καθώς και των  άλλων  ατόμων  

που  επηρεάζονται  από  τις  πράξεις  ή  παραλείψεις  του  κατά  την  εργασία, σύμφωνα µε 

την εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του.  

 Για  την  πραγματοποίηση  αυτών  των  στόχων,  οφείλει ειδικότερα,  σύμφωνα  µε  την 

εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του:  

o α) Nα  χρησιμοποιεί  σωστά  τις  μηχανές,  τις  συσκευές,  τα  εργαλεία,  τις  

επικίνδυνες  ουσίες,  τα μεταφορικά και άλλα μέσα.  

o β)  Nα  χρησιμοποιεί σωστά  τον  ατομικό  προστατευτικό εξοπλισμό που  τίθεται 

στη  διάθεσή  του και μετά τη χρήση να τον τακτοποιεί στη θέση του.  

o γ) Nα µη θέτει εκτός λειτουργίας, αλλάζει ή μετατοπίζει αυθαίρετα τους 

μηχανισμούς ασφάλειας των  μηχανών,  εργαλείων,  συσκευών,  εγκαταστάσεων  

και  κτιρίων  και  να  χρησιμοποιεί  σωστά αυτούς τους μηχανισμούς ασφαλείας.  

o δ) Nα αναφέρει αμέσως στον εργοδότη (ή/και σε όσους ασκούν αρμοδιότητες 

τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας), όλες τις καταστάσεις που μπορεί να 

θεωρηθεί εύλογα ότι παρουσιάζουν άμεσο και σοβαρό  κίνδυνο  για  την  ασφάλεια  

και  την  υγεία,  καθώς  και  κάθε  έλλειψη  που  διαπιστώνεται  στα συστήματα 

προστασίας.  

o ε) Nα συντρέχει  τον  εργοδότη (και  όσους  ασκούν  αρμοδιότητες  τεχνικού  

ασφάλειας  και  ιατρού εργασίας),  όσον  καιρό  χρειαστεί,  ώστε  να  καταστεί  

δυνατή  η  εκπλήρωση  όλων  των  καθηκόντων  ή απαιτήσεων για  την  προστασία  

της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία.  

o στ) Nα συντρέχει τον  εργοδότη (και  όσους  ασκούν  αρμοδιότητες  τεχνικού  

ασφάλειας  και  ιατρού εργασίας), όσον καιρό χρειαστεί, ώστε ο εργοδότης να 

μπορεί να εγγυηθεί ότι το περιβάλλον και οι συνθήκες  εργασίας  είναι  ασφαλείς  

και  χωρίς  κινδύνους  για  την  ασφάλεια  και  την  υγεία  εντός  του πεδίου 

δραστηριότητάς του.  

 Να  παρακολουθεί  τα  σχετικά  σεμινάρια  ή  άλλα  επιμορφωτικά προγράμματα σε θέματα 

υγείας και ασφάλειας της εργασίας. Προκειμένου να μπορέσει να εκπληρώσει  την 

παραπάνω υποχρέωση, έχει δικαίωμα να λάβει επαρκή απαλλαγή από  την  εργασία  χωρίς 

απώλεια αποδοχών, καθώς και να του παρασχεθούν τα αναγκαία μέσα.  

 Να φορά κράνος προστασίας της κεφαλής και υποδήματα ασφαλείας, τα οποία 

χορηγούνται από τον εργοδότη του, καθώς και κάθε άλλο Μέσο Ατομικής Προστασίας του 

χορηγείται, ανάλογα με την επικινδυνότητας της εργασίας που εκτελεί.. 

Ο Τεχνικός Ασφάλειας κάθε επιχείρησης έχει τις  παρακάτω υποχρεώσεις: 

 Να παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα 

σχετικά µε την υγιεινή, υγεία και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών 



Σελίδα 16 από 37 

ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο Τεχνικός Ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της 

επιχείρησης (ΒΥΤΑ). 

 Να συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης 

των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και 

εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων 

προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος 

εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας 

 Να ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη 

λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από 

την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας της 

εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους 

προϊστάμενους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης. 

 Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας της 

εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και 

ασφάλειας, να προτείνει µέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους. 

 Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας, 

 Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα 

των ερευνών του και να προτείνει µέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων 

 Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση 

ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων. 

 Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγείας και 

ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του 

επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους 

 Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των 

εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας. 

 Να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο. 

 Να συνεργάζεται κατά την εκτέλεση του έργου του με τον Iατρό Eργασίας, 

πραγματοποιώντας με αυτόν κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. 

 Οφείλει να διαθέσει στον εργοδότη µια γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την 

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

αφορούν  ομάδες  εργαζομένων  που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. H εκτίμηση αυτή 

πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Iατρό Eργασίας, EΣYΠΠ ή EΞYΠΠ, σύμφωνα µε τις 

κείμενες διατάξεις. 

Ο Τεχνικός Ασφάλειας, ως εργαζόμενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη 

νομοθεσία για τον εργαζόμενο 
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Η άσκηση του έργου του Τεχνικού Ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σ’ αυτόν από τον 

εργοδότη και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως 

τεχνικού ασφάλειας. 

Ο Τεχνικός Ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Έχει, κατά την 

άσκηση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. 

Τυχόν διαφωνία του µε τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να 

αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύμβασης του.  

Ο Ιατρός Εργασίας κάθε επιχείρησης έχει τις  παρακάτω υποχρεώσεις: 

 Να παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζομένους και στους 

εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να λαμβάνονται 

για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τις γραπτές υποδείξεις τις καταχωρεί 

στο ειδικό βιβλίο υποδείξεων. Ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων 

που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο.  

 Να προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό µε τη θέση εργασίας τους, μετά 

την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο 

κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτημα της επιτροπής υγιεινής και 

ασφάλειας των εργαζομένων, όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόμο. Να μεριμνά για τη 

διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού 

περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Να εκτιμά την 

καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, να αξιολογεί και καταχωρεί 

τα αποτελέσματα των εξετάσεων, εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την 

κοινοποιεί στον εργοδότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό 

απόρρητο υπέρ του εργαζομένου και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς 

επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας, για την κατοχύρωση του εργαζομένου και του 

εργοδότη. 

 Να επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και 

πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό: 

 Να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο. 

 Να αναγγέλλει µέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας ασθένειες των 

εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία. 

 Να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζομένους για οποιοδήποτε παράγοντα 

στο χώρο εργασίας και έχει επίπτωση στην υγεία. 

 Να συνεργάζεται  κατά την εκτέλεση του έργου του με τον Tεχνικό Aσφάλειας, 

πραγματοποιώντας με αυτόν κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας. 

Ο Ιατρός Εργασίας, ως εργαζόμενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη 

νομοθεσία για τον εργαζόμενο:  
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Ο Ιατρός Εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Έχει, κατά την άσκηση 

του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν 

διαφωνία του µε τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει 

λόγο καταγγελίας της σύμβασης του.  

Ο Συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

 Να συντονίζει την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας στις τεχνικές 

ή/και οργανωτικές επιλογές, προκειμένου  να προγραμματίζονται  οι  διάφορες  εργασίες ή 

φάσεις  εργασίας που  διεξάγονται ταυτόχρονα ή  διαδοχικά και στην πρόβλεψη  της  

διάρκειας  εκτέλεσης των  διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων εργασίας.  

 Συντονίζει την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων μεριμνώντας ώστε ο Ανάδοχος και οι 

υπεργολάβοι και, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία των εργαζομένων, οι 

αυτοαπασχολούμενοι να εφαρμόζουν µε συνέπεια τις υποχρεώσεις που τους αντιστοιχούν 

και να  εφαρμόζουν  το  Σχέδιο  Ασφάλειας  και  Υγείας  του έργου. 

 Να αναπροσαρμόζει ή να μεριμνά ώστε να αναπροσαρμοστεί το Σχέδιο και ο Φάκελος 

Ασφάλειας και Υγείας. 

 Να οργανώνει μαζί µε τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας τη 

συνεργασία, μεταξύ του Αναδόχου και των υπεργολάβων, συμπεριλαμβανομένων και 

εκείνων που διαδέχονται ο ένας τον άλλον στο εργοτάξιο, και  το  συντονισμό  των  

δραστηριοτήτων  για  την  προστασία  των  εργαζομένων  και  την  πρόληψη  των 

ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, καθώς και την αμοιβαία ενημέρωση 

τους, όταν πολλές επιχειρήσεις μοιράζονται τον  ίδιο  χώρο  εργασίας, μεριμνώντας  για  τη  

συμμετοχή  εφόσον  υπάρχει  ανάγκη  των αυτοαπασχολουμένων.  

 Να συντονίζει την εποπτεία για την ορθή εφαρμογή των εργασιακών διαδικασιών.  

 Να λαμβάνει  τα αναγκαία µέτρα ώστε να  επιτρέπεται η  είσοδος  στο εργοτάξιο µόνο στα 

πρόσωπα που έχουν τη σχετική άδεια.  

 Να συνεργάζεται µε τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας καθ' όλη τη 

διάρκεια απασχόλησης στο εργοτάξιο και να ζητά τη γνώμη τους κάθε φορά που κρίνει 

απαραίτητο.  

Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου, ως εργαζόμενος, έχει τις  

υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τον εργαζόμενο. 

Στο Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας είναι δυνατόν να ανατεθεί το έργο και οι αρμοδιότητες 

του Τεχνικού Ασφάλειας. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος απασχόλησης δεν συμψηφίζεται, αλλά 

υπολογίζεται και εκτελείται ανεξάρτητα.  

Συνοπτικά οι αρμοδιότητες κάθε εμπλεκόμενου είναι: 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 

 Αναγγελία του έργου στις αρμόδιες αρχές 
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 Μέριμνα για την εκπόνηση ΣΑΥ, ΦΑΥ και τήρηση τους στο εργοτάξιο 

 Μέριμνα για την τήρηση Ημερολογίου Μέτρων Ασφαλείας (ΗΜΑ) και την ενυπόγραφη 

ενημέρωση των υποδείξεων που γίνονται σε αυτό 

 Μέριμνα για την τήρηση βιβλίου και καταλόγου ατυχημάτων 

 Τήρηση των οδηγιών του επιβλέποντα και των αρμόδιων αρχών 

 Αναγγελία εργατικών ατυχημάτων 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 Εκπόνηση γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου 

 Παροχή υποδείξεων και συμβουλών στον εργοδότη μέσω του βιβλίου υποδείξεων Τεχνικού 

Ασφάλειας (ΒΥΤΑ) 

 Εκπαίδευση προσωπικού 

 Έλεγχος των θέσεων εργασίας 

 Επίβλεψη της ορθής χρήσης των ΜΑΠ 

 Διερεύνηση αιτιών εργατικών ατυχημάτων 

ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Υλοποίηση ιατρικών εξετάσεων 

 Οργάνωση πρώτων βοηθειών 

 Παροχή υποδείξεων και συμβουλών στον εργοδότη με βιβλίο υποδείξεων 

 Εκπαίδευση προσωπικού 

 Έλεγχος των θέσεων εργασίας 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 Οργάνωση, συντονισμός και αμοιβαία ενημέρωση υπεργολάβων 

 Συντονισμός υπεργολάβων για την αναπροσαρμογή του ΣΑΥ 

 Αναπροσαρμογή του ΣΑΥ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΡΓΟΥ 

 Εφαρμογή του ΣΑΥ στο τμήμα του έργου που έχουν αναλάβει 

 Έλεγχος τήρησης των μέτρων ασφαλείας και καταγραφή στο Ημερολόγιο 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ 

 Εφαρμογή του ΣΑΥ στο τμήμα του έργου που έχουν αναλάβει 

 Οργάνωση εργασίας σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα μέτρα ασφαλείας 

 Έλεγχος εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας 

 Έλεγχος χρήσης των ΜΑΠ από του εργαζόμενους 



Σελίδα 20 από 37 

 Τήρηση των υποδείξεων του Συντονιστή Ασφαλείας και των Τεχνικών Ασφάλειας 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 

 Εφαρμογή του ΣΑΥ στο τμήμα του έργου που έχουν αναλάβει 

 Εκπαίδευση προσωπικού τους για θέματα ασφαλείας 

 Χορήγηση ΜΑΠ στο προσωπικό τους 

 Χρήση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας 

 Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου 

 Τήρηση βιβλίου υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας, βιβλίου και καταλόγου ατυχημάτων 

 Αναγγελία εργατικών ατυχημάτων 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας και υγείας 

 Ασφαλής χρήση εξοπλισμού και υλικών 

 Χρήση ΜΑΠ 

 Αποφυγή κατάργησης ή μετατροπής των διατάξεων και μηχανισμών ασφαλείας 

 Αναφορά επικινδύνων καταστάσεων 

 Συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις ασφαλείας 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 

 Έχουν τις ίδιες γενικές υποχρεώσεις που απορρέουν για τους εργοδότες και εργαζομένους 
 

6.1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 17/1996 και ΠΔ 305/1996, με ευθύνη του Αναδόχου, 

πρέπει να συντονίζονται οι δραστηριότητες εκτέλεσης του έργου. Επίσης πρέπει να γίνεται 

αμοιβαία ενημέρωση μεταξύ των υπεργολάβων, μέσω του Αναδόχου, για τους κινδύνους που 

συνεπάγονται οι εργασίες καθώς και τα μέτρα πρόληψης τους. Για την υλοποίηση του 

συντονισμού μεταξύ του Αναδόχου και των υπεργολάβων ακολουθείται η παρακάτω 

διαδικασία: 

Σε κάθε υπεργολάβο, πριν την υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού, αναλύονται οι Νομοθετικές 

υποχρεώσεις του, όπως καταγράφονται στο ΣΑΥ του έργου. Η τήρηση των Νομοθετικών 

υποχρεώσεων αποτελεί και συμβατική υποχρέωση του υπεργολάβου. 

 Πριν την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο αυτός ενημερώνει τον Ανάδοχο για τα 

στοιχεία του εκπροσώπου του στο έργο, του τεχνικού ασφαλείας του (και του γιατρού 

εργασίας, εφόσον απασχολεί). 

 Οι παραπάνω αρμόδιοι του υπεργολάβου παραλαμβάνουν τις Εκτιμήσεις Επαγγελματικού 

Κινδύνου του ΣΑΥ που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που αναλαμβάνουν. Κάθε 
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Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου μπορεί να αναθεωρηθεί από το Τεχνικό Ασφάλειας της 

επιχείρησης (Υπεργολάβου), εφόσον κριθεί αναγκαίο. 

 Με την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο γίνεται ενημέρωση του εκπροσώπου του 

από τον Ανάδοχο σχετικά με τη λειτουργία του εργοταξίου. 

 Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου ενημερώνει το προσωπικό του για τους 

κινδύνους και τα μέτρα πρόληψης τους. 

 Εφόσον κριθεί σκόπιμο, ο Ανάδοχος ενημερώνει τους ήδη εγκατεστημένους υπεργολάβους 

για τη δραστηριοποίηση του νέου υπεργολάβου. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εργασιών του υπεργολάβου στο έργο πρέπει να εφαρμόζονται μέτρα 

πρόληψης των κινδύνων. Για την αμοιβαία ενημέρωση των υπεργολάβων και του Αναδόχου 

προβλέπεται η διενέργεια συσκέψεων σε τακτά χρονικά διαστήματα που θα καθοριστούν από 

τον Ανάδοχο. Επίσης προβλέπεται η διενέργεια έκτακτων συσκέψεων, όταν προκύπτουν 

σχετικά θέματα. 

Συνοπτικά: 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 

 Ανάλυση νομοθετικών υποχρεώσεων 

 Καθορισμός συμβατικών υποχρεώσεων σύμφωνα με τις νομοθετικές 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 Ενημέρωση για στελέχωση στο έργο 

 Επιβεβαίωση ότι έχει γνωστοποιηθεί Τεχνικός Ασφάλειας για το συγκεκριμένο έργο 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

 Παραλαβή οδηγιών ασφαλούς εργασίας 

 Ενημέρωση εκπροσώπου 

 Ενημέρωση/εκπαίδευση προσωπικού 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 

 Εφαρμογή μέτρων ασφαλείας 

6.2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 17/1996 και ΠΔ 305/1996 κάθε υπεργολάβος, ως 

εργοδότης,  πρέπει να ενημερώνει το προσωπικό του για τους κινδύνους που συνεπάγονται οι 

εργασίες του συνεργείου του, καθώς και των άλλων συνεργείων στο εργοτάξιο. Επίσης πρέπει 

να ενημερώνει το προσωπικό του για όλα τα σχετικά μέτρα προστασίας που λαμβάνονται, 

σύμφωνα με τη Νομοθεσία και το ΣΑΥ του έργου. Για την υλοποίηση της ενημέρωσης 

προσωπικού ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

 Με την εγκατάσταση στο εργοτάξιο, ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου, αφού ενημερωθεί 

σχετικά από τον Ανάδοχο, ενημερώνει το συνεργείο του. 
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 Μετά από κάθε σύσκεψη για θέματα ασφάλειας που διενεργείται στο έργο ακολουθεί 

ενημέρωση του προσωπικού του, εφόσον προκύπτουν σχετικά θέματα. 

Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου. 

6.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 17/1996 κάθε εργοδότης (Ανάδοχος και υπεργολάβοι) 

πρέπει να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόμενο επαρκή εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας και 

υγείας με την ευκαιρία: 

 Της πρόσληψης του 

 Τυχόν μετάθεσης ή αλλαγής καθηκόντων 

 Εισαγωγής ή αλλαγής εξοπλισμού εργασίας και γενικότερα νέας τεχνολογίας που αφορά 

στην εργασία του. 

Η εκπαίδευση πρέπει να προσαρμόζεται εφόσον προκύπτουν νέοι κίνδυνοι και να 

επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Για την υλοποίηση της εκπαίδευσης προσωπικού ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

 Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου, με τη συνδρομή του Τεχνικού Ασφαλείας, εκπαιδεύει το 

προσωπικό του με την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο εργοτάξιο. Η συγκεκριμένη 

εκπαίδευση συνιστάται να συνδυαστεί με την ενημέρωση που προβλέπεται. 

 Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου εκπαιδεύει κάθε νεοεισερχόμενο στο έργο εργαζόμενο 

του συνεργείου του. 

 Η παραπάνω εκπαίδευση επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τη 

διάρκεια δραστηριοποίησης του υπεργολάβου, την εμφάνιση νέων κινδύνων και την 

αύξηση της επικινδυνότητας των ήδη υπαρχόντων. 

Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου. Συνοπτικά: 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

 Ενημέρωση εκπροσώπου συνεργείου 

 Ενημέρωση – εκπαίδευση προσωπικού συνεργείου 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

 Ενημέρωση – εκπαίδευση νεοεισερχόμενου 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

 Επανάληψη εκπαίδευσης προσωπικού 

 1 2 3 4 5 6 7 

Διευθυντής έργου x x x     

Εργοταξιάρχης x x x x   x 

Μηχανικοί έργου  x x x   x 

Συντονιστής ΤΑ x x x x   x 
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Υπεργολάβοι   x x x x x 

Εργοδηγοί   x x x x x 

Εργαζόμενοι   x x x x x 

 
1. Βασικές αρχές ασφαλείας 
2. Διαχείριση ασφαλείας 
3. Νομοθετικές υποχρεώσεις 
4. Οδηγίες ασφαλείας εργασίας 
5. Πρώτες βοήθειες 
6. Πυρασφάλεια 
7. Έκτακτη ανάγκη 

6.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, ΠΔ 305/1996 και ΠΔ 1073/1981 

κάθε εργοδότης (Ανάδοχος και υπεργολάβοι) οφείλει σε περίπτωση ατυχήματος να 

εξασφαλίζει την παροχή πρώτων βοηθειών στον παθόντα. Επίσης πρέπει να μεριμνήσει για την 

ασφαλή διακομιδή του παθόντα σε νοσοκομειακή μονάδα (εφόσον υπάρχει σχετική ανάγκη). 

Επίσης πρέπει να ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές εντός 24 ωρών. Σε περίπτωση σοβαρού 

συμβάντος πρέπει να διατηρούνται αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που μπορεί να χρησιμεύσουν 

στην εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος. Τέλος τα στοιχεία που προκύπτουν από τη 

διερεύνηση του ατυχήματος πρέπει να καταχωρούνται στα αντίστοιχα αρχεία (Βιβλίο 

Ατυχημάτων, Βιβλίο Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας - Γιατρού Εργασίας, Κατάλογος Εργατικών 

Ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των 

τριών ημερών). Για τη διαχείριση των ατυχημάτων ακολουθούνται τα παρακάτω, εκτός αν 

διαφορετικά απαιτείται από τη σύμβαση ή από την υπηρεσία, η σύνταξη αντίστοιχης 

διαδικασίας: 

 Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο διερευνάται η ύπαρξη (και στοιχεία 

όπως τηλέφωνα και διευθύνσεις) νοσοκομειακών μονάδων που βρίσκονται κοντά στο 

εργοτάξιο. 

 Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο οργανώνεται φαρμακείο, το οποίο 

περιέχει κατ’ ελάχιστον τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 του ΣΑΥ. 

 Κατά την εγκατάσταση κάθε υπεργολάβου στο εργοτάξιο, γίνεται ενημέρωσή του για 

θέματα οργάνωσης πρώτων βοηθειών. 

Σε περίπτωση ατυχήματος: 

 Όποιος αντιληφθεί το συμβάν πρέπει να προσφέρει πρώτες βοήθειες στον παθόντα, 

εφόσον γνωρίζει, και να ζητήσει βοήθεια (από άλλους εργαζόμενους που γνωρίζουν ή από 

το βοηθητικό νοσηλευτικό προσωπικό εργοταξίου ή/και το Γιατρό Εργασίας, εφόσον αυτοί 

υπάρχουν).  Επίσης πρέπει άμεσα να ενημερωθεί ο εκπρόσωπος του εργοδότη του 

παθόντα (Ανάδοχος ή Υπεργολάβος). Εφόσον υπάρχει ανάγκη, ενημερώνεται το ΕΚΑΒ και ο 

παθών μεταφέρεται στην πλησιέστερη νοσοκομειακή μονάδα.   
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 Ο εκπρόσωπος του εργοδότη (Ανάδοχος ή Υπεργολάβος), πρέπει να ενημερώσει τις 

αρμόδιες αρχές (Επιθεώρηση Εργασίας, Αστυνομία, Ασφαλιστικός Φορέας) εντός 24 ωρών. 

 

Μετά το ατύχημα: 

 Ο Τεχνικός Ασφαλείας του Υπεργολάβου (και ο Γιατρός Εργασίας, εφόσον απασχολείται), 

σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο του στο εργοτάξιο, διερευνά τα αίτια του συμβάντος και 

προτείνει μέτρα για την αποφυγή επανάληψης στο μέλλον. Η παραπάνω διερεύνηση 

καταγράφεται στο Βιβλίο Ατυχημάτων (ή/και στο Βιβλίο Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας – 

Γιατρού Εργασίας). Επίσης πρέπει να ενημερωθεί ο Κατάλογος Εργατικών Ατυχημάτων που 

είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών 

ημερών. 

 Εφόσον κριθεί απαραίτητο, προβλέπεται ενημέρωση των εργαζομένων του συνεργείου, 

σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή επανάληψης παρόμοιου 

ατυχήματος στο μέλλον. 

Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου. 

Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος πρέπει να διατηρούνται αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που 

μπορεί να χρησιμεύσουν στην εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος.  

Συνοπτικά: 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

 Διερεύνηση ύπαρξης νοσοκομειακών μονάδων κοντά στο εργοτάξιο 

 Οργάνωση φαρμακείου και παροχής πρώτων βοηθειών 

 Ενημέρωση/Εκπαίδευση συνεργείων για πρώτες βοήθειες 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

 Παροχή πρώτων βοηθειών και ενημέρωση αρμοδίων 

 Ενημέρωση ΕΚΑΒ και μεταφορά σε νοσοκομειακή μονάδα 

 Ενημέρωση αρμοδίων αρχών εντός 24 ωρών 

ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

 Διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος και καταγραφή των αποτελεσμάτων 

 Ενημέρωση/Εκπαίδευση προσωπικού για αποφυγή επανάληψης του συμβάντος 

6.5 ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Στο εργοτάξιο ενδέχεται να παρουσιαστούν συνθήκες καύσωνα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 

και ψύχους κατά τους χειμερινούς. Για την αντιμετώπιση τέτοιων καιρικών φαινομένων 

προβλέπονται (εφόσον επηρεάζουν τις εργασίες):  
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 Καθορισμός διαλειμμάτων διάρκειας και συχνότητας αναλόγως των καιρικών συνθηκών 

που επικρατούν. 

 Μετακύλιση του ωραρίου (αποφυγή εργασίας στις πρωινές ώρες το χειμώνα και στις 

μεσημεριανές το καλοκαίρι). 

 Διακοπή υπαίθριων εργασιών όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς (καύσωνας, 

ψύχος, θυελλώδεις άνεμοι, έντονες βροχοπτώσεις). 

 Παροχή στους εργαζόμενους πόσιμου δροσερού νερού (10-15 C) σε συνθήκες καύσωνα 

και ζεστών ροφημάτων σε συνθήκες ψύχους. 

 Προγραμματισμός των εργασιών που συνεπάγονται υψηλή θερμική καταπόνηση εκτός 

θερμοκρασιακών αιχμών, από τον υπεύθυνο του συνεργείου, και  μετακύληση ή ενίσχυση 

του ωραρίου ώστε να υλοποιούνται κανονικά τα διαλείμματα.  

 Σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών, αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας, ιδιαίτερα σε 
μέρη που συνυπάρχουν υψηλή θερμοκρασία με υγρασία, καθώς και κάτω από τον ήλιο. 

 

6.6 ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 105/1995 πρέπει να τοποθετείται σήμανση ασφάλειας 

όταν οι υπαρκτοί ή πιθανοί κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να μειωθούν επαρκώς με 

τεχνικά μέσα συλλογικής προστασίας ή με μέτρα, μεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της 

εργασίας. 

 Η σηματοδότηση ασφάλειας των χώρων εργασίας σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά ή 

περιορίζει τη λήψη των αναγκαίων εκάστοτε μέτρων προστασίας των εργαζομένων. 

Η συμμόρφωση με τη σήμανση ασφάλειας είναι υποχρεωτική και κανείς μη εξουσιοδοτημένος 

δεν επιτρέπεται να τη μετακινεί ή καταστρέφει. 

Στο Παράρτημα 5 του ΣΑΥ παρατίθενται συνήθη σήματα ασφάλειας. 

6.7 ΥΓΙΕΙΝΗ - ΥΓΕΙΑ 

Η τήρηση της υγιεινής των εργαζομένων ελέγχεται από τους επικεφαλής των τμημάτων 

(εργοδηγοί, εκπρόσωποι υπεργολάβων, Γιατροί Εργασίας). Συγκεκριμένα πρέπει οι 

εργαζόμενοι να μην τρώνε ή πίνουν στο χώρο εργασίας, παρά μόνο στους χώρους που 

προβλέπονται για την εστίασή τους. Επίσης, μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για την τήρηση της 

υγιεινής πριν το φαγητό και την αναχώρηση από το εργοτάξιο. Τα απορρίμματα από τα φαγητά 

πρέπει να εναποτίθενται στους κάδους απορριμμάτων. Οι κάδοι απορριμμάτων πρέπει να 

αδειάζονται και τα απορρίμματα να απομακρύνονται από το εργοτάξιο σε χρονικά διαστήματα, 

κατάλληλα επιλεγμένα, ώστε να διασφαλίζονται άριστες συνθήκες υγιεινής στο εργοτάξιο.  

Ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση διασποράς ιώσεων κατά τη χειμερινή περίοδο, ο Ανάδοχος  

δύναται να προβεί στη λήψη συγκεκριμένων –πέρα των συνήθων- μέτρων πρόληψης και 

προστασίας, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: 
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Α) Τεχνικά Μέτρα 

 Ειδική ενημέρωση από το Γιατρό Εργασίας ή/και τον Τεχνικό Ασφάλειας 

 Τοιχοκόλληση στους χώρους εργασίας των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας ή/και του 

Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) 

 Διάθεση κατά περίπτωση ατομικών μέσων ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, φόρμες 

κα) 

 Τακτική απολύμανση εργοταξιακών γραφείων, επιφανειών και αντικειμένων (γραφεία, 

πόμολα, πληκτρολόγια, τηλέφωνα κα) 

 Διάθεση αντισηπτικών αλκοολούχων υγρών χεριών 

 Επαρκής εξαερισμός των κλειστών χώρων εργασίας 

 Αυστηρή τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής (αποφυγή χειραψιών, πλύσιμο χεριών με 

σαπούνι ή/και αντισηπτικών υγρών, αποφυγή επαφής χεριών με το πρόσωπο, κλπ) καθώς 

και αναπνευστικής υγιεινής προς αποφυγή μετάδοσης των ιών μέσω σταγονιδίων 

Β) Οργανωτικά Μέτρα 

 Περιορισμός συναντήσεων/συναθροίσεων 

 Χρήση τεχνολογίας για τηλεδιασκέψεις  

 Χωροταξική διάταξη πχ απόσταση δύο μέτρων μεταξύ των εργαζομένων 

 Εξ αποστάσεως εργασία (τηλεεργασία) όπου αυτό είναι δυνατό   

 Μειωμένο ωράριο  

 Ειδικές άδειες σε εργαζομένων  

Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων λοίμωξης του αναπνευστικού, γίνεται άμεση 

ενημέρωση του Προϊσταμένου και του Γιατρού Εργασίας για ιατρική αξιολόγηση, σύμφωνα και 

με τις οδηγίες  του Υπουργείου Υγείας ή/και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 
Τα ελάχιστα υλικά φαρμακείου στους χώρους εργασίας, είναι σύμφωνα με την ισχύουσα 
Νομοθεσία (Υ.Α.ριθμ. οικ. 32205/Δ10.96/2.10.2013) τα εξής παρακάτω:  
 
α) Aκετυλοσαλικυλικό οξύ. 
β) Παρακεταμόλη. 
γ) Aντιισταμινικά δισκία. 
δ) Δισκία κορτιζόνης (πρεδνιζολόνη 4 mg). 
ε) Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης (μεθυλπρεδνιζολόνη 125 mg). 
στ) Aντιόξινα δισκία. 
ζ) Σπασμολυτικά δισκία. 
η) Αντιδιαρροϊκά δισκία − Loperamide. 
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θ) Οφθαλμικό διάλυμα για πλύση. 
ι) Aντισηπτικό κολλύριο. 
ια) Aντιϊσταμινική αλοιφή. 
ιβ) Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων. 
ιγ) Γάντια. 
ιδ) Υγρό απολύμανσης χεριών. 
ιε) Αποστειρωμένες γάζες κουτιά των πέντε εκατοστών, δέκα εκατοστών και δεκαπέντε 
εκατοστών. 
ιστ) Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid). 
ιζ) Bαμβάκι. 
ιη) Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 μέτρα. 
ιθ) Tεμάχια λευκοπλάστη με γάζα αποστειρωμένη. 
κ) Eπίδεσμος 2,50 Χ 0,05 μέτρα. 
κα) Eπίδεσμος 2,50 Χ 0,10 μέτρα. 
κβ) Tριγωνικός επίδεσμος. 
κγ) Aιμοστατικός επίδεσμος. 
κδ) Φυσιολογικός ορός 250 ή 500 ml. 
κε) Oξυζενέ. 
κστ) Oινόπνευμα καθαρό. 
κζ) Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext. use Povidone 
Iodine 10 %). 
κη) Γλωσσοπίεστρα. 
κθ) Ποτηράκια μιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά). 
 
Οτιδήποτε πέραν των ανωτέρω μπορεί να διατεθεί, ανάλογα με την επικινδυνότητας της 
εργασίας, τον αριθμό εργαζομένων, τη διασπορά των θέσεων εργασίας, κατόπιν γραπτής 
εκτίμησης κινδύνου του Γιατρού Εργασίας του Αναδόχου, ή άλλου γιατρού εφόσον ο πρώτος 
δεν προβλέπεται. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Το Χρονοδιάγραμμα του έργου επισυνάπτεται με την έναρξη των εργασιών και ενημερώνεται 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 
Η Μελέτη Κατασκευής Ικριωμάτων θα επισυναφθεί σε μεταγενέστερη φάση του έργου. Η 
Μελέτη Κατασκευής Ικριωμάτων θα εκπονηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή της και τα αναμενόμενα φορτία (ΚΥΑ 16440/1993). 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
2011 - 2020 
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 Εγκ. 13308/466/2020 Εφαρμογή του άρθρου δέκατου τρίτου της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου της 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α’) – Διατάξεις για την άσκηση καθηκόντων 

ιατρού εργασίας, ΦΕΚ--/23.3.2020 

 Π.Ν.Π./2020 Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 

δημόσιας διοίκησης, ΦΕΚ 68/Α’/20.03.2020 

 Εγκ. Οικ. 12339/404/2020 – Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την 

αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ΦΕΚ--

/12.03.2020 

 Υ.Α.Δ22/4193/2019  Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 

(ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες, ΦΕΚ 4607/Β` 

13.12.2019 

 Υ.Α.οικ.74285/176/Φ113/2018 Τροποποίηση - συμπλήρωση της οικ. 

1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)’ (Β’ 519 6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των 

μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του 

χειρισμού σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 (Α’ 198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων 

αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 22/1976 (Α’ 6) ή το π.δ. 31/1990 (Α’ 11) 

με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ΦΕΚ 2942/Β`/20.7.2018 

 Υ.Α.41320/1885/2018 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 1592/58/13.1.2017 
«Ειδικός Κατάλογος ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία 
και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄ 84) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει», ΦΕΚ 
3398/Β`/10.8.2018 

 Υ.Α.οικ.74285/176/φ113/2018 Τροποποίηση-συμπλήρωση της οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 
(Η)΄(Β΄΄519 6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε 
ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το π.δ. 
113/2012 (198/Α) και αντιστοίχιση των υφιστάμενων αδειών που έχουν εκδοθεί 
σύμφωνα με το π.δ. 22/1976 (6/Α) ή το π.δ. 31/1990 (11/Α) με τις άδειες που 
εκδίδονται κατ εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει 

 Υ.Α.32126/1463/2018 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/28/27.11.2017 
«Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία 
ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ», ΦΕΚ 2404/Β`/25.6.2018 

 Υ.Α.111/2017/2018  Τροποποίηση-Συμπλήρωση της αριθμ. 3015811/2663 (ΦΕΚ 
1410/Β΄/6.9.2010) κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με τον καθορισμό μέτρων 
ελέγχου και κυρώσεων για την εκτέλεση του αριθμ. 1272/2008/ΕΚ κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και Κατάργηση της υπουργικής 
απόφασης 265/2002, (ΦΕΚ 1214/Β΄/19.9.2002) σχετικά με την ταξινόμηση, επισήμανση 
και συσκευασία επικίνδυνων παρασκευασμάτων και της αριθμ. 378/1994 κοινής 
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υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) σχετικά με την ταξινόμηση, 
επισήμανση, συσκευασία και επικίνδυνων ουσιών, ΦΕΚ 1876/Β`/24.5.2018 

 Υ.Α.25049/1253/2018  Κύρωση του ειδικού καταλόγου Ιατρών του άρθρου 16 παρ.2 
του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε), που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την 
υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 84/Α) όπως αυτό συμπληρώθηκε και 
ισχύει, ΦΕΚ 1580/Β`/8.5.2018 

 Υ.Α.16974/758/2018 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/28/27.11.2017 
«Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία 
ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ», ΦΕΚ 1242/Β`/4.4.2018 

 Π.Δ.82/2018  Τροποποίηση του π.δ. 307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων 
που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας 
τους» (135 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 
2017/164/EE της Επιτροπής (ΕΕ L 27/1.2.2017), ΦΕΚ 152/Α`/21.8.2018 

 Αρ. Πρωτ. 33405/Δ9 1493/2018, ΦΕΚ --/15/6.2018 Ιατροί Εργασίας 

 ΠΔ134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΦΕΚ Α' 168/6-11-2017» 

 Υ.Α.50067/28/2017 Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας 
και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, ΦΕΚ 
3952/Β`/10.11.2017 

 Υ.Α. ΔΝΣγ/οικ. 38108/ΦΝ 466/2017 - Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου, ΦΕΚ 
1956/Β΄/7.6.2017 

 Υ.Α.1865/2017 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4229/395/2013 (Β’ 318) κοινής υπουργικής 
απόφασης με θέμα: «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης 
αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, 
εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και 
εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο», ΦΕΚ 1865/Β`/26.5.2017 

 Υ.Α.Οικ.52780/ΔΤΒΝ/894/Τμ. Δ/Φ.14.1/2017 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής 
απόφασης υπ’ αριθμ. 3329/15.2.1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) «Κανονισμοί για την 
παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών», ΦΕΚ 
1628/Β`/16.5.2017 

 Υ.Α.Οικ.21867/2016 «Όροι, προϋποθέσεις κα διαδικασίες εγκρίσεων τύπου και αδειών 
κυκλοφορίας που αφορούν τα Μηχανήματα Έργων (Μ.Ε.) και τα οχήματα ειδικής 
κατηγορίας, ΦΕΚ 3276/Β΄/12.10.2016 

 Υ.Α.Οικ.84123/305/Φ113/2016 Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 
Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)’ (Β’ 519 6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των 
μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του 
χειρισμού σύμφωνα με το Π.δ. 113/2012 (Α’/198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων 
αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Π.δ. 22/1976 (Α’/6) ή το Π.δ. 31/1990 
(Α’/11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του Προεδρικού αυτού 
διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ΦΕΚ 2481/Β`/11.8.2016 
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 Υ.Α.Οικ.34331/Δ9.8920/2016 «Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε 
(ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)», ΦΕΚ 2458/Β`/10.8.2016 

 Υ.Α.Οικ.52019/ΔΤΒΝ 1152/2016 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών 
σχετικά με τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε 
εκρήξιμες ατμόσφαιρες (αναδιατύπωση), ΦΕΚ 1426/Β`/20.5.2016 

 Ν4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» 

 Εγκ.Οικ.20958/2015 «Τήρηση ιατρικών φακέλων και βεβαιώσεων καταλληλότητας των 
εργαζομένων» 

 Εγκ. Οικ. 20958/2015 - Τήρηση ιατρικών φακέλων και βεβαιώσεων καταλληλότητας 
των εργαζομένωνΕγκ.Οικ.24120/1336/2014 «Ανακοίνωση δημοσίευσης της υ.α. με 
αριθ. 14867/825/2014 (1241/Β) «Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για 
θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα» 

 Εγκ.42628/Δ10.130/2014 «Υποχρέωση υποβολής εργαζομένων σε ιατρικές εξετάσεις» 

 Εγκ.οικ.36801/Δ10.114/8.11.2013 «Υπουργική Απόφαση οικ.32205/Δ10.96/2.10.2103 
«Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας», ΦΕΚ 
2562/Β΄/11.10.2013 

 Εγκ.οικ.12370/1435/2013  Όσον αφορά τις διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια 
στην εργασία (ΑΥΕ) οι οποίες περιλαμβάνονται στο ν. 4144/2013, ΦΕΚ --/22/4.2013 

 Y.A.Οικ.1032/166/φ.γ.9.6.4(Η)/2013 «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες 
και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 
(198/Α) και αντιστοίχιση των υφιστάμενων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το 
π.δ. 22/1976 (6/Α) ή το π.δ. 31/1990 (11/Α) με τις άδειες που εκδίδονται κατ εφαρμογή 
του προεδρικού αυτού διατάγματος», ΦΕΚ 519/Β`/6.3.2013 

 ΠΔ115/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές 
δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της 
λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του 
χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και 
της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και 
οξυγονοκόλλησης, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την 
άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ 
200/Α΄/2012 

 ΠΔ114/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για 

την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και 

επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων 

για την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και 

προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και 

άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ 199Α/12 

 ΠΔ113/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του 

χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των 

μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και 
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προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά 

πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ 198Α/12 

 ΠΔ112/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για 

την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής 

υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας 

αυτής από φυσικά πρόσωπα», ΦΕΚ 197Α/12 

 Εγκ. 27/2012 - (Αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ./369/15.10.2012) «Ένταξη στα συμβατικά τεύχη 

(ΕΣΥ) των δημοπρατούμενων έργων, άρθρου σχετικού με τα «απαιτούμενα μέτρα 

ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο» 

 ΕΓΚ10201/ΣΕΠΕ «Θεώρηση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας», 27/03/2012 

 ΥΑ6690/2012 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές 

προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης και σήμανση συμμόρφωσης 

«CE», ΦΕΚ 1914Β/12 

 Ν4030/2011, «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές 

διατάξεις», ΦΕΚ 249Α/11 

 ΥΑ2223/2011 «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ)», ΦΕΚ 

1227Β/11 

 ΥΑ6952/2011 «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την 

εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται 

για την κυκλοφορία πεζών», ΦΕΚ 420Β/11 

 

2006 - 2010 

 Ν3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων», ΦΕΚ 84Α,  ο οποίος αντικατέστησε το Ν1568/1985 «Υγιεινή και 

ασφάλεια των εργαζομένων», ΦΕΚ 117Α/85 και το ΠΔ17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση 

της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 

89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ 11Α/96, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ159/1999 

(ΦΕΚ 157Α/99) 

 ΠΔ82/2010 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση 

των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (τεχνητή 

οπτική ακτινοβολία), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006/25/ΕΚ», ΦΕΚ 145Α/10 

 ΠΔ57/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την 

τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93», ΦΕΚ 

97Α, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ81/2011, ΦΕΚ 197Α/10 

 ΥΑ21017/2009 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που 

ασχολούνται με τις εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που 

περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς 

επίσης και με τις εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και 

υλικών που περιέχουν αμίαντο», ΦΕΚ 1287Β/09 
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 Εγκ. 6/2008  «Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας 

(ΣΑΥ) και την κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) των Δημοσίων Έργων» 

ΦΕΚ--/31/3.2008 

 ΕΓΚ6/ΔΙΠΑΔ/οικ/215 «Διευκρινήσεις σχετικά με την εκπόνηση ΣΑΥ και ΦΑΥ των 

Δημοσίων Έργων» 31/03/2008 

 ΠΔ162/2007 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους 

χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροποποίηση του π.δ. 

307/1986 όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/15/ΕΚ», ΦΕΚ 202Α/07 

 ΠΔ212/2006 «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την 

εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου», ΦΕΚ 212Α/06 

 ΠΔ149/2006 «Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση 

των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) 

σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ», ΦΕΚ 159Α/06 

 

2000 - 2005 

 ΠΔ 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην 

έκθεση εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες 

(κραδασμούς), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05 

 ΠΔ 155/2004 - Τροποποίηση του πδ 395/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την 
εργασίας τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (Α/220) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2001/45/ΕΚ, ΦΕΚ 121/Α’/5-7-
2004 

 ΚΥΑ 15085/ 15085/593/2003 «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» ΦΕΚ 

1186/Β'/25-8-2003 

 ΥΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων 

εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03 

 ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά 

την κατασκευή Δημοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03 

 ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου», 

ΦΕΚ 266Β/01 

 ΑΠ.ΔΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του 

Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση 

μελέτης στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε 

Δημόσιο Έργο», ΦΕΚ 686Β/01 

 ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως 

απαραίτητου στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου 

Έργου», ΦΕΚ 1176Β/00 

 

Προ του 2000 



Σελίδα 33 από 37 

 Ν2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 57Α, όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 50Α/99 

 ΠΔ 90/1999 «Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών 

έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της 

εργασίας τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής 

και τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 307/86 “Προστασία της υγείας των 

εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια 

της εργασίας τους” (135/Α) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 77/93 (34/Α)» ΦEK 

94/A/13-5-99 

 ΠΔ 17/1996  «Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων 

κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK», ΦEK 

11/A/18-1-96) 

 ΠΔ305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 

εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 

92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ 212/Α/96 

 ΠΔ105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην 

εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95 

 Ν2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, Υγιεινής – 

Ασφάλειας κλπ», ΦΕΚ 112Α/94, όπως συμπληρώθηκε με την ΥΑ 25231/10 

«Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται 

από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)», ΦΕΚ 

2150Β/94 

 ΠΔ397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική 

διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα 

των εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ», 

ΦΕΚ 221Α/94 

 ΠΔ396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 

εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση 

προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94 

 ΠΔ395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση 

εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση 

με την οδηγία του Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94, όπως τροποποιήθηκε με τα 

ΠΔ89/1999 (ΦΕΚ 94Α/99) και ΠΔ304/2000 (ΦΕΚ 241Α/00) και ΠΔ155/2004 (ΦΕΚ 

121Α/04). 

 Υ.Α. οικ.31245/1993 «Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτηρίων» ΦΕΚ 451Β/93 

 ΠΔ77/1993 «προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς 

παράγοντες. Τροποποίηση και συμπλήρωση προς την οδηγία του συμβουλίου 

88/642/ΕΟΚ», ΦΕΚ 34Α/93 
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 ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά 

συναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση 

μεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ 756Β/93 

 ΠΔ225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106/Α/89 

 ΠΔ307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους 

χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους», ΦΕΚ 135Α, όπως 

τροποποιήθηκε με το ΠΔ12/2012, ΦΕΚ 19/Α 

 N 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»  ΦΕΚ 177/Α/18-10-1985 

 N1430/1984 «Κύρωση της αριθμ. 62 Διεθνούς Συμβάσεις Εργασίας, που αφορά τις 

διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία και τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν 

σχέση με αυτή», ΦΕΚ 49/Α/84 

 ΥΑ130646/1984 «Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154/Β/84 

 Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομές 

και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126/Α/83 

 ΠΔ1073/1981 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 

οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 

260/Α/81 

 ΠΔ778/1980 «Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών», 

ΦΕΚ 193/Α/80 

 ΠΔ95/1978 «Περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουμένων εις εργασίας 

συγκολλήσεων» ΦΕΚ 20/Α/78 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Κτηριακών & Ειδικών Έργων 

Α.Μ. 02/2020 

 
 

ΕΡΓΟ: 
 
 

ΧΡ/ΣΗ:  
ΠΡ/ΜΟΣ: 

 
 
 «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΧΑΡΑΣ ΝΤΟΛΤΣΟ» 

 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
399.999,99 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) 
 
 

ΕΡΓΟ:  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΝΤΟΛΤΣΟ 
 

 

 

 

Μανιάκοι 02-03-2021 

 
Η Συντάκτρια  Η Προϊσταμένη τμήματος 

Κτιριακών % Ειδικών 
Έργων 

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ Υ. 
Δήμου Καστοριάς 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Πετκανά Γεωργία  Σκρέκα Ιωάννα Μόκκας Ανδρέας 
Πολιτικός Μηχανικός,  

με Α’ β. 
 Πολιτικός Μηχανικός,  

με Α’ β. 
Αγρ. - ΤοπογράφοςΜηχανικός,  

Msc, με Α’ β. 
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Περιεχόμενα 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 3 

3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4 

4. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 4 

5. ΥΛΙΚΑ 4 

6. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 4 

7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΧΕΔΙΑ «AS BUILT» 6 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 6 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 6 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΣΗΜΑΝΣΗ 12 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο παρών ΦΑΥ συντάχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 305/1996 «Ελάχιστες 
προδιαγραφές για ασφάλεια και υγεία που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά 
εργοτάξια σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.», ΦΕΚ 212Α, 29/8/1996 και αποσκοπεί 
στην πρόληψη των κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ΄ όλη τη 
διάρκεια ζωής του έργου 
Οι προβλέψεις του παρόντος ΦΑΥ στηρίζονται: 

 Στην Ελληνική Νομοθεσία (Νομοθετήματα που αφορούν στην Υγιεινή, Υγεία και Ασφάλεια 
των εργαζομένων γενικά, αλλά και Νομοθετήματα που αφορούν στην Ασφάλεια για τα 
τεχνικά έργα και τις εργασίες που εκτελούνται σε αυτά). 

 Σε προδιαγραφές εξοπλισμού που πρόκειται να ενσωματωθεί στο έργο. 

 Σε προδιαγραφές υλικών που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο. 

 Στην καλή πρακτική, σύμφωνα με τους κανόνες των διεθνών προτύπων, της εμπειρίας και 
τέχνης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την εκτέλεση του έργου, ο αναθεωρημένος ΦΑΥ πρέπει να παραδοθεί στον 
Κύριο του έργου. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση διαχωρισμού του έργου σε επιμέρους 
ιδιοκτήτες, κάθε ιδιοκτήτης πρέπει να λάβει αντίγραφο του ΦΑΥ. 
Ο ΦΑΥ περιέχει χρήσιμα στοιχεία για την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση του έργου καθώς 
και για εργασίες μετατροπής του. Συνεπώς πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κάθε φορά που 
κρίνεται απαραίτητο από τους εμπλεκόμενους και να ενημερώνεται εφόσον προκύπτουν 
στοιχεία. 
Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των 
εργαζομένων ελέγχεται από την αρμόδια Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.). 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ΦΑΥ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νομοθεσία.  

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η τεχνική περιγραφή που ακολουθεί είναι σύντομη και παρατίθεται για την ευκολότερη 
κατανόηση του έργου από τον αναγνώστη του ΣΑΥ.  
Η τεχνική περιγραφή δεν υποκαθιστά και δεν υπερισχύει της τεχνικής περιγραφής κάθε 
επιμέρους μελέτης του έργου.  
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ:  παιδική χαρά 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ:  Ντολτσό Καστοριάς 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:   επί της οδού Ορεστιάδος 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ:   

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ακολουθήσουν τροποποιήσεις της μελέτης κατά τη διάρκεια των 
εργασιών, ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να ενημερώσει την 
παρούσα σύντομη τεχνική περιγραφή, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα. 
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3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Οι Κανονισμοί με βάση του οποίους συντάχθηκε η μελέτη αναφέρονται παρακάτω. 
ΦΕΚ 1913Β/15-07-2014 
ΦΕΚ 1656Β/23-06-2014 
ΦΕΚ 3094Β/05-12-2013 
ΦΕΚ 639Β/20-03-2013 
Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 8298/26/3-3-04 «Οδηγός τυφλών - εξυπηρέτηση των ΑμΕΑ σε 
κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών, διαδρομές 
τυφλών (Σύστημα Όδευσης Προσανατολισμού και Οδηγός Ασφάλειας)» 

 
 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση τροποποιήσεων της μελέτης ο κατάλογος των Κανονισμών πρέπει να 
ενημερώνεται, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα. 

4. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

Οι παραδοχές που ακολουθούν προέρχονται από τη μελέτη. Οι παραδοχές δεν υποκαθιστούν 
και δεν υπερισχύουν των αντίστοιχων της μελέτης. 
Αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα της μελέτης 
  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση τροποποιήσεων της μελέτης, ο κατάλογος των παραδοχών πρέπει να 
ενημερώνεται, ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα. 

5. ΥΛΙΚΑ 

Τα υλικά που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο πρέπει να είναι σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών. 
 Αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα της μελέτης 
 
  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν κεφάλαιο του ΦΑΥ πρέπει να ενημερώνεται, σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές Υλικών που ενσωματώνονται στο έργο. Ιδιαίτερα χρήσιμη κρίνεται η απευθείας 
παραπομπή στο Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ). 

6. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Για τις εργασίες συντήρησης καθώς και μελλοντικές επεμβάσεις στο έργο κρίνεται χρήσιμο να 
ληφθούν υπόψη οι επισημάνσεις που αναφέρονται παρακάτω. 
 
  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση τροποποιήσεων της μελέτης, οι παρακάτω επισημάνσεις πρέπει να 
ενημερώνονται, ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα. 
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7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σε ειδικό παράρτημα στο τέλος αυτού του τεύχους παρατίθενται οι Οδηγίες Ασφαλούς 
Εργασίας σε πινακοποιημένη μορφή για εύκολη ανάγνωση και αναζήτηση. Οι οδηγίες αφορούν 
στις εργασίες συντήρησης, καθαρισμού, μετατροπής,  που αναμένονται, κατά τη διάρκεια ζωής 
του έργου. 
Κάθε Οδηγία Ασφαλούς Εργασίας περιέχει: 

 Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων 

 Αναφορά των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιούνται 
από το προσωπικό  

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Τεχνικός Ασφάλειας του συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριμένες 
εργασίες οφείλει να συντάξει Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου και να την υποβάλλει στον 
εργοδότη του. Ο επικεφαλής του συνεργείου πρέπει να λάβει υπόψη του τα περιεχόμενα τόσο 
της Οδηγίας Ασφαλούς Εργασίας όσο και της Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΧΕΔΙΑ «AS BUILT»    

Ο Συντονιστής Ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να συμπεριλάβει στο παρόν 
κεφάλαιο του ΦΑΥ κατάλογο των μελετών εφαρμογής και των "as built" σχεδίων του έργου. 
AS BUILT   
………………………… 
……………………….. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Παρακάτω παρουσιάζεται το μητρώο επεμβάσεων στο έργο. Το μητρώο επεμβάσεων στο έργο 
πρέπει να ενημερώνεται μετά από κάθε νέα επέμβαση σε αυτό, με τα στοιχεία που θα 
προκύπτουν κάθε φορά. 
………………………… 
……………………….. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

2011 - 2020 

 Εγκ. 13308/466/2020 Εφαρμογή του άρθρου δέκατου τρίτου της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου της 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α’) – Διατάξεις για την άσκηση καθηκόντων ιατρού 
εργασίας. 

 Π.Ν.Π./2020 Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας 
και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης, ΦΕΚ 
68/Α’/20.03.2020 

 Εγκ. Οικ. 12339/404/2020 – Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την 
αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 

 Υ.Α.Δ22/4193/2019  Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), 
με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες, ΦΕΚ 4607/Β` 13.12.2019 

 Υ.Α.οικ.74285/176/Φ113/2018 Τροποποίηση-συμπλήρωση της οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)’ 

(Β’ 519 6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, 

ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 (Α’ 198) και 

αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 22/1976 (Α’ 

6) ή το π.δ. 31/1990 (Α’ 11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του προεδρικού 

αυτού διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ΦΕΚ 2942/Β`/20.7.2018 

 Υ.Α.41320/1885/2018 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 1592/58/13.1.2017 

«Ειδικός Κατάλογος ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την 

Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 

3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» 

(ΦΕΚ Α΄ 84) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει», ΦΕΚ 3398/Β`/10.8.2018 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2542&item_id=13102
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=13113
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 Υ.Α.οικ.74285/176/φ113/2018 Τροποποίηση-συμπλήρωση της οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 

(Η)΄(Β΄΄519 6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες 

και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 

(198/Α) και αντιστοίχιση των υφιστάμενων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 

22/1976 (6/Α) ή το π.δ. 31/1990 (11/Α) με τις άδειες που εκδίδονται κατ εφαρμογή του 

προεδρικού αυτού διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 Υ.Α.32126/1463/2018 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/28/27.11.2017 
«Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία 
ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ», ΦΕΚ 2404/Β`/25.6.2018 

 Υ.Α.111/2017/2018  Τροποποίηση-Συμπλήρωση της αριθμ. 3015811/2663 (ΦΕΚ 
1410/Β΄/6.9.2010) κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με τον καθορισμό μέτρων ελέγχου 
και κυρώσεων για την εκτέλεση του αριθμ. 1272/2008/ΕΚ κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και Κατάργηση της υπουργικής απόφασης 265/2002, 
(ΦΕΚ 1214/Β΄/19.9.2002) σχετικά με την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία 
επικίνδυνων παρασκευασμάτων και της αριθμ. 378/1994 κοινής υπουργικής απόφασης 
(ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) σχετικά με την ταξινόμηση, επισήμανση, συσκευασία και 
επικίνδυνων ουσιών, ΦΕΚ 1876/Β`/24.5.2018 

 Υ.Α.25049/1253/2018  Κύρωση του ειδικού καταλόγου Ιατρών του άρθρου 16 παρ.2 του 
«Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε), που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία 
και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 84/Α) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει, 
ΦΕΚ 1580/Β`/8.5.2018 

 Υ.Α.16974/758/2018 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/28/27.11.2017 
«Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία 
ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ», ΦΕΚ 1242/Β`/4.4.2018 

 Π.Δ.82/2018  Τροποποίηση του π.δ. 307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων 
που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους» 
(135 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2017/164/EE 
της Επιτροπής (ΕΕ L 27/1.2.2017), ΦΕΚ 152/Α`/21.8.2018 

 Αρ. Πρωτ. 33405/Δ9 1493/2018, ΦΕΚ --/15/6.2018 Ιατροί Εργασίας 

 ΠΔ134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, ΦΕΚ Α' 168/6-11-2017» 

 Υ.Α.50067/28/2017 Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και 
διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, ΦΕΚ 
3952/Β`/10.11.2017 

 Υ.Α. ΔΝΣγ/οικ. 38108/ΦΝ 466/2017 - Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου, ΦΕΚ 
1956/Β΄/7.6.2017 

 Υ.Α.1865/2017 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4229/395/2013 (Β’ 318) κοινής υπουργικής 
απόφασης με θέμα: «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης 
αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, 
εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και 
εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο», ΦΕΚ 1865/Β`/26.5.2017 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=12962
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=12923
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=12662
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=12363


 

Σελίδα 8 από 13 

 Υ.Α.Οικ.52780/ΔΤΒΝ/894/Τμ. Δ/Φ.14.1/2017 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής 
απόφασης υπ’ αριθμ. 3329/15.2.1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) «Κανονισμοί για την 
παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών», ΦΕΚ 
1628/Β`/16.5.2017 

 Υ.Α.Οικ.21867/2016 «Όροι, προϋποθέσεις κα διαδικασίες εγκρίσεων τύπου και αδειών 
κυκλοφορίας που αφορούν τα Μηχανήματα Έργων (Μ.Ε.) και τα οχήματα ειδικής 
κατηγορίας, ΦΕΚ 3276/Β΄/12.10.2016 

 Υ.Α.Οικ.84123/305/Φ113/2016 Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 
Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)’ (Β’ 519 6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων 
έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το 
Π.δ. 113/2012 (Α’/198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί 
σύμφωνα με το Π.δ. 22/1976 (Α’/6) ή το Π.δ. 31/1990 (Α’/11) με τις άδειες που εκδίδονται 
κατ’ εφαρμογή του Προεδρικού αυτού διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ΦΕΚ 
2481/Β`/11.8.2016 

 Υ.Α.Οικ.34331/Δ9.8920/2016 «Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
(Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)», 
ΦΕΚ 2458/Β`/10.8.2016 

 Υ.Α.Οικ.52019/ΔΤΒΝ 1152/2016 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις 

της Οδηγίας 2014/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις 

συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες 

ατμόσφαιρες (αναδιατύπωση), ΦΕΚ 1426/Β`/20.5.2016 

 Ν4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ" 

 Εγκ. οικ. 24120/1336/2014 - Ανακοίνωση δημοσίευσης της υ.α. με αριθ. 14867/825/2014 
(1241/Β) «Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας 
στην εργασία στα τεχνικά έργα» 

 ΠΔ115/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές 
δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας 
μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και 
της επιτήρησης ατμολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής 
τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, καθορισμός 
επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων 
αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ 200Α/12 

 ΠΔ114/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την 
επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή 
ζεστού νερού, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση 
της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ 199Α/12 

 ΠΔ113/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του 
χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των 
μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και 
προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά 
πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ 198Α/12 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=12323
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=690&item_id=11630
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 ΠΔ112/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την 
επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών 
εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά 
πρόσωπα», ΦΕΚ 197Α/12 

 Εγκ. 27/2012 - (Αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ./369/15.10.2012) Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (ΕΣΥ) 
των δημοπρατούμενων έργων, άρθρου σχετικού με τα «απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και 
υγείας στο εργοτάξιο» 

 ΕΚΓ27/ΔΙΠΑΔ/οικ/369 «Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (ΕΣΥ) των δημοπρατούμενων έργων, 
άρθρου σχετικού με τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια» 
15/10/2012 

 ΕΓΚ10201/ΣΕΠΕ «Θεώρηση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας», 27/03/2012 

 ΥΑ6690/2012 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, 
διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης και σήμανση συμμόρφωσης «CE», ΦΕΚ 1914Β/12 

 Ν4030/2011, «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές 
διατάξεις», ΦΕΚ 249Α/11 

 ΥΑ2223/2011 «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ)», ΦΕΚ 
1227Β/11 

 ΥΑ6952/2011 «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την 
εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για 
την κυκλοφορία πεζών», ΦΕΚ 420Β/11 
 

2006 - 2010 

 Ν3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων», ΦΕΚ 84Α,  ο οποίος αντικατέστησε το Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια 
των εργαζομένων», ΦΕΚ 117Α/85 και το ΠΔ17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της 
ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ 
και 91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ 11Α/96, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ159/1999 (ΦΕΚ 157Α/99) 

 ΠΔ82/2010 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των 
εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (τεχνητή οπτική 
ακτινοβολία), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006/25/ΕΚ», ΦΕΚ 145Α/10 

 ΠΔ57/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την 
τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93», ΦΕΚ 97Α, 
όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ81/2011, ΦΕΚ 197Α/10 

 ΥΑ21017/2009 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με 
τις εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο 
από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με τις 
εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν 
αμίαντο», ΦΕΚ 1287Β/09 

 Εγκ. 6/2008  «Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) 
και την κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) των Δημοσίων Έργων» ΦΕΚ--
/31/3.2008 

 ΕΓΚ6/ΔΙΠΑΔ/οικ/215 «Διευκρινήσεις σχετικά με την εκπόνηση ΣΑΥ και ΦΑΥ των Δημοσίων 
Έργων» 31/03/2008 
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 ΠΔ162/2007 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους 
χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροποποίηση του π.δ. 
307/1986 όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/15/ΕΚ», ΦΕΚ 202Α/07 

 ΠΔ212/2006 «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, 
σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου», ΦΕΚ 212Α/06 

 ΠΔ149/2006 «Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των 
εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε 
εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ», ΦΕΚ 159Α/06 

 

2000 - 2005 

 ΠΔ 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση 
εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμούς), σε 
συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05 

 ΚΥΑ 15085/ 15085/593/2003 «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» ΦΕΚ 
1186/Β'/25-8-2003 

 ΥΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων 
εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03 

 ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03 

 ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου», ΦΕΚ 
266Β/01 

 ΑΠ.ΔΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του 
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση μελέτης 
στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο», 
ΦΕΚ 686Β/01 

 ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου 
στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου», ΦΕΚ 1176Β/00 

 
Προ του 2000 

 Ν2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 57Α, όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 50Α/99 

 ΠΔ 90/1999 «Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθεσης 
των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας 
τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και 
τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 307/86 “Προστασία της υγείας των εργαζομένων 
που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους” 
(135/Α) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 77/93 (34/Α)» ΦEK 94/A/13-5-99 

 ΠΔ 17/1996  «Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων 
κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK», ΦEK 
11/A/18-1-96) 

 ΠΔ305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται 
στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ 
212Α/96 
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 ΠΔ105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην 
εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95 

 Ν2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, Υγιεινής – 
Ασφάλειας κλπ», ΦΕΚ 112Α/94, όπως συμπληρώθηκε με την ΥΑ 25231/10 
«Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από 
τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)», ΦΕΚ 2150Β/94 

 ΠΔ397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική 
διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των 
εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ», ΦΕΚ 
221Α/94 

 ΠΔ396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς 
την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94 

 ΠΔ395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση 
εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με 
την οδηγία του Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94, όπως τροποποιήθηκε με τα 
ΠΔ89/1999 (ΦΕΚ 94Α/99) και ΠΔ304/2000 (ΦΕΚ 241Α/00) και ΠΔ155/2004 (ΦΕΚ 121Α/04). 

 ΠΔ77/1993 «προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς 
παράγοντες. Τροποποίηση και συμπλήρωση προς την οδηγία του συμβουλίου 
88/642/ΕΟΚ», ΦΕΚ 34Α/93 

 ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων 
μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ 
756Β/93 

 ΠΔ225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106Α/89 

 ΠΔ307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους 
χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους», ΦΕΚ 135Α, όπως 
τροποποιήθηκε με το ΠΔ12/2012, ΦΕΚ 19Α 

 N 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»  ΦΕΚ 177/Α/18-10-1985 

 N1430/1984 «Κύρωση της αριθμ. 62 Διεθνούς Συμβάσεις Εργασίας, που αφορά τις 
διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία και τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν 
σχέση με αυτή», ΦΕΚ 49Α/84 

 ΥΑ130646/1984 «Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84 

 Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομές και 
λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83 

 ΠΔ1073/1981 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81 

 ΠΔ778/1980 «Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών», 
ΦΕΚ 193Α/80 

 ΠΔ95/1978 «Περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουμένων εις εργασίας 
συγκολλήσεων» ΦΕΚ 20Α/78 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΣΗΜΑΝΣΗ 
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ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΝΤΟΛΤΣΟ

Αριθμός Μελέτης :  02/2020

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 399.999,99 €

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης - παρ. 2α, άρθρο 95, του N4412/2016)
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ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΝΤΟΛΤΣΟ

Αριθμός Μελέτης :  02/2020

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 399.999,99 €

ΕΝΤΥΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης - άρθρο 95 του N4412/2016)
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Α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Ολογράφως Αριθμητικώς

Ομάδα
(WBS)

Προσφερόμενη έκπτωση κατά ομάδα σε
ακέραιες μονάδες (%)Εργασίες

1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

1.2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

1.3 ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

1.4 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

1.5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

1.6 ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

2 Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2.1 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΠΟΧΕΤΕΣΗ

2.2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

3 ΠΡΑΣΙΝΟ

3.1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

3.2 ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

3.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

3.4 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

3.5 ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

..............................................................................................

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)
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Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Για την υποβοήθηση της επιτροπής διαγωνισμού στην κατάταξη των διαγωνιζομένων κατά σειρά μειοδοσίας)

Ομάδα Εργασίες
Δαπάνη ομάδας

μετά την έκπτωση
(Ευρώ)

Δαπάνη ομάδας
κατά τον

Προϋπολογισμό
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμενη
έκπτωση

(%)

1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 19.356,77

1.2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 18.601,30

1.3 ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 210,00

1.4 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 83.647,50

1.5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 5.797,70

1.6 ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 47.006,55

2 Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2.1 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΠΟΧΕΤΕΣΗ 10.773,80

2.2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 49.617,60

3 ΠΡΑΣΙΝΟ

3.1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 191,75

3.2 ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 543,90

3.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 309,20

3.4 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 135,00

3.5 ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 1.116,55

Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1: 237.307,62 Π1:

Γ.Ε & Ο.Ε. Εργασιών x Σ1: 42.715,37 x Π1=18,00% 18,00%

Σύνολο Δαπάνης του Έργου  Σ2: 280.022,99 Π2:

Μέση έκπτωση Εμ =
Σ2 - Π2

.........................................= =
Σ2 280.022,99

Σε μεταφορά 280.022,99
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Από μεταφορά 280.022,99

Απρόβλεπτα x Σ2: 42.003,45 x Π2:15,00% 15,00%

Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ 554,20

322.026,44
Σύνολο Δαπάνης του Έργου

κατά τη μελέτη Κατά την προσφορά:

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
κατά τη μελέτη Κατά την προσφορά:322.580,64

Πρόβλεψη αναθεώρησης (1-Εμ) x (Αν) :0,00Αν :

Σύνολο Δαπάνης του Έργου
κατά τη μελέτη (χωρίς ΦΠΑ) Κατά την προσφορά:322.580,64

Προστίθεται ΦΠΑ 77.419,3524,00% 24,00%

Σύνολο Δαπάνης του Έργου
κατά τη μελέτη (με ΦΠΑ) Κατά την προσφορά:399.999,99

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων)

ΜΑΝΙΑΚΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ       02-03-2021 ΜΑΝΙΑΚΟΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ       02-03-2021

Οι μελετητές Η Προϊσταμένη τμήματος
Κτιριακών & Ειδικών Έργων

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΚΑΝΑ
Πολιτικός Μηχανικός

με Α' β.

ΙΩΑΝΝΑ ΣΚΡΕΚΑ
Πολιτικός Μηχανικός

με Α' β.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Καστοριάς

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΚΚΑΣ
Αγρ. - Τοπογράφος Μηχανικός

Msc με Α' β

Σελίδα 5 από 5
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