
 
 
 
 
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες συντήρησης και επισκευής των σχολικών κτιρίων του 

Δήμου ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και το τιμολόγιο μελέτης καθώς 

και με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.  

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στα σχολικά κτίρια όλων των βαθμίδων των Δ.Ε. 

Αιγινίου, Κολινδρού, Πύδνας και Μεθώνης του Δήμου ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ αφορούν τη 

βελτίωση και συντήρηση τους, προκειμένου να είναι πλήρως λειτουργικοί και προσβάσιμοι. Οι 

εργασίες είναι κυρίως οικοδομικές (χρωματισμοί, τοιχοποιίες, επιχρίσματα, επενδύσεις, 

επιστρώσεις, υγρομονώσεις στεγών και τοιχοποιίας, ράμπες ΑΜΕΑ για την απρόσκοπτη 

πρόσβαση των μαθητών στον χώρο του σχολείου κ.λ.π.). Προβλέπεται επίσης να εκτελεστούν 

εργασίες συντήρησης στα υδραυλικά και αποχετευτικά δίκτυα των σχολικών κτιρίων καθώς και 

στον περιβάλλοντα χώρο των σχολείων όπως εργασίες πρασίνου, συντήρησης και τοποθέτησης 

περγκόλων καθώς και τυχόν εξοπλισμού αύλειων χώρων. Οι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες θα 

είναι σε ποσοστό περίπου 20% της συνολικής δαπάνης των εργασιών 

Το σύνολο των εργασιών αποτελείται από δυο ομάδες εργασιών Οικοδομικές και 

Ηλεκτρομηχανολογικές και δεν περιλαμβάνει ποσότητες, λόγω της φύσης του έργου, που 

αφορά εργασίες συντήρησης με δυσκολία προμέτρησης (διάσπαρτες μικρές ποσότητες 

εργασιών συντήρησης,  διάφορες οικοδομικές εργασίες, υδραυλικές εργασίες, καθαιρέσεις, 

αποξηλώσεις, κλπ). Σύμφωνα με την παρ.7ι) του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 όταν εφαρμόζεται 

το άρθρο 125 και για ύψος προϋπολογισμού 60.000€ χωρίς ΦΠΑ «……..μπορεί ο 

προϋπολογισμός να μην περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους εργασιών, αλλά μόνο την κατ’ 

εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών και το γενικό σύνολο.».   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ  
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ 
 

ΕΡΓΟ:  «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και 
αύλειων χώρων Δήμου Πύδνας – Κολινδρού» 

 

   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  50.806,08€  
                                    ΦΠΑ :  12.193,46€ 

                 ΣΥΝΟΛΟ  :  62.999,54€ 
                             Α.Μ. : 13/2018  

                           CPV  : 45214200-2 
 
   

                               



Προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται το διάστημα των έξι (6) ημερολογιακών μηνών 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να μεριμνήσει για την έκδοση όλων των απαιτούμενων από τον Νόμο αδειών. 

Οι εργασίες, θα ιεραρχούνται και θα υποδεικνύονται έγκαιρα στον ανάδοχο από την 

Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με τις τιμές του τιμολογίου του έργου και τις ανάγκες των 

εργασιών συντήρησης των σχολικών κτιρίων και των αύλειων χώρων τους. Είναι επίσης δυνατόν 

µε απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας να συμπεριληφθεί στο αντικείμενο του έργου και 

κάθε άλλη σχετική,  µε την επισκευή των σχολικών κτιρίων και των αύλειων χώρων εργασία, η 

οποία θα κριθεί αναγκαία για λόγους ασφάλειας, υγιεινής ή λειτουργικότητας. 

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 50.806,08€ πλέον ΦΠΑ 24%: 

12.193,46€ που βαρύνει τον κύριο του έργου (σύνολο δαπάνης: 62.999,54€). Οι εργασίες θα 

γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια της Τεχνικής Υπηρεσίας, την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της 

Μελέτης και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και συμπληρωματικών διατάξεων και εγκυκλίων 

που είναι σε ισχύ. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΥΠ.ΕΣ. (Κ.Ε.: 2017ΣΕ05500010). 

 

                                                                                                     Αιγίνιο,  23/04/ 2018 

 

 

 

 

 

 

                         Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Προϋπ/σμός: 62,999,54

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Εργασίες: 50.806,08

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΦΠΑ 12.193,46

Αρ.Μελ.: 13/2018 Α.Μ.                    13/2018

C.P.V : 45214200-2

A/A Περιγραφή

Αριθμός

Τιμολογίου Αρθρο

Κωδικοί

αναθ/σης

Μονάδα

Μέτρησης Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας Αξία Ολική

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

1

Οικομομικές εργασίες επισκευής και συντήρησης κτιρίων και 

αύλειων χώρων σύμφωνα με το τιμολόγιο A.T.1.1 Κατ' εκτίμηση ΣΧ. ΟΙΚ7706

ΣΥΝΟΛΟ 1 31.200,00

2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1

Ανακατασκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων 

αποχέτευσης σχολικών κτιρίων σύμφωνα με το τιμολόγιο A.T.2.1 Κατ' εκτίμηση

ΗΛΜ Ν/111.1

ΣΥΝΟΛΟ 2 6.240,00

ΣΥΝΟΛΟ (1) + (2) 37.440,00

Ενιαίο όφελος ΓΕ + ΟΕ 18,00% 6.739,20

44.179,20

Ενιαία απρόβλεπτα 15,00% 6.626,88

50.806,08

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0

Ενιαίος Φ.Π.Α. 24,00% 12.193,46

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 62.999,54

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

23 Απριλίου 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: “ Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων 

Δήμου Πύδνας - Κολινδρού "

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΝΤΗΣ Τ.Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΡΓΟ : «Επισκευή και συντήρηση σχολικών  
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ    κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου 
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ              Πύδνας – Κολινδρού» 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 13/2018  

  
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Το τιμολόγιο της μελέτης συντάχθηκε σύμφωνα με την, με αρ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466, Απόφαση του   
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1746/Β/19-5-2017, με θέμα 
“Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων”, όπως 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

 
 
 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί 

το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη. 

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και 
ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα 
από την θέση αυτών περιλαμβάνονται: 

1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου, 
σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων 
τευχών Δημοπράτησης του έργου. 

1.2.2 "Κάθε δαπάνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη 
και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να 
θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και 
τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι 
μηχανικών μέσων. 

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του 
όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του 
παρόντος Τιμολογίου. 

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους 
κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]  

 Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, 
τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά 
συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά 
στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα 
να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή 
απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά 
και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση 
τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη 
διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.  

1.3.2 Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών 
υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, 
επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, 
τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες 
μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με 
αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.  

 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των 
πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους 
χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με 
την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο 
Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 
οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε 
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, 
εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 
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προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως 
προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών 
γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) 
ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή 
οπουδήποτε αλλού. 

1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, 
εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 
ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και 
λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και απομάκρυνσής 
τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο 
αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς όρους. 

1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, 
εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε 
στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με 
τους όρους δημοπράτησης. 

1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής σκυροδέματος, και 
προκατασκευασμένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωμάτωση στο έργο) στον 
εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

 Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των 
υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά 
περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και 
μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις 
ενσωμάτωσής τους στο έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας 
των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. κατασκευές από σκυρόδεμα ή 
οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

 Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή 
στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

 (α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο 
 (β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει 

δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 
 
1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, 

τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως 
καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου. 

1.3.9 Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή 
ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι 
δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της 
εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική 
παραλαβή τους.  

1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 
"δοκιμαστικών τμημάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης 
(μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.) 

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου 
στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η 
μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι 
αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, 
τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε 
αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου 
του έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το έργο.  

  Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε 
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

 
1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ. 

1.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 
προσωπικού που οφείλονται: 
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 (α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα  
 (β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά 

φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  
 (γ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,  

(δ) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που 
προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 
ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

 (ε)σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε 
άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

 
1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 

πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών 
αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες 
σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής 
μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων 
και σχεδίων λεπτομερειών. 

 Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και 
εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων 
υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του 
Προγράμματος Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου 
Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

1.3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο 
του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και 
οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και 
σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα 
υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 
περιλαμβάνονται στη μελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την 
ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε". 

1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης 
προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την 
αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα 
κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται 
διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού 
και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι 
δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από 
οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους 
ορίζεται. 

1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 
εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.3.20 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα 
τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε 
στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, 
καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν 
υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.3.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε 
είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή 
την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, 
ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με 
όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από 
τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων 
κλπ. 
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1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την 
Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς 
τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.3.25 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του 
Αναδόχου στο 'έργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές 
μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο 
στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.3.26 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά όλες οι 
υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους 
υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου. 

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

1.3.28 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

  
1.4 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και 

Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις 
αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, 
ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων 
κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των 
εργασιών. 

 
 Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των 

εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις. 

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

Έργου. 

 

 
2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει 
μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, 
λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων 
ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, 
προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο 
Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο 
εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω 
ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, 
επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της 
εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος 
πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των 
επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια 
τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των 
εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε 
θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο. 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι 
του παρόντος. 
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2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 
 

 Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν 
προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.  

 Ως "γαίες και ημίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, 
καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο 
μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να 
εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), 
χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού. 

 Ως "βράχος" χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν 
χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. 
αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου" περιλαμβάνονται και 
μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3. 

 Ως "σκληρά γρανιτικά" και "κροκαλοπαγή" χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις 
σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, 
θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι 
δυσχερής (δεν αναμοχλεύονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των 
υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη) 

 
2.2.2  ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία 
είναι τα ακόλουθα : 

Χειρολαβές 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές 
πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη 
κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές 
πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή 
για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με 
μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο 
παράθυρο). 

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή 
πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας. 

 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος  

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας 

- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που 
ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - 
δάπεδο). 

 

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς 
απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 

- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ. 
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- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κ.τ.λ. 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master 
Key 

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, 
με συσκευή μικροκυμάτων 

 
Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις 
διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Έργων" διατάξεις, εκτός εάν 
αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση 
περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος. 

 
 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα 
μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος 
χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από 
τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος 
χρωματισμού.  

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία 
των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν 
αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται 
σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με 
την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών.  

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω 
παράγραφο "Ειδικοί όροι" του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι 
αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 

 
Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε 
πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές 
για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του 
παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των 
ικριωμάτων.  
 
Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι 
δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία 
θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του 
ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία 
αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κ.λπ.) στις 
περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται. 
 
Όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η 
επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής 
επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου 
ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής 
επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω : 
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α/α Είδος Συντελεστής 

1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με 
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του 
ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 

με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% 
του ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Υαλοστάσια : 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού 

δ) παραθύρων ρολλών 

ε) σιδερένια 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 

 

3,70 

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών 
διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 

 

2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 

α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 

γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 

δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά : 

α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 

β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 

1,00 

1,50 

9. Θερμαντικά σώματα : 

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων 
συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των 
θερμαντικών σωμάτων 

 

 
2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή 
προέλευσης και σκληρότητα : 

 
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

 

1 Πεντέλης Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τεφρόν 

3 Κοζάνης Λευκό 

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 

6 Μαραθώνα Γκρί 

7 Νάξου Λευκό 

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό 
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9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό 

10 Βέροιας Λευκό 

11 Θάσου Λευκό 

12 Πηλίου Λευκό 

 
ΣΚΛΗΡΑ : συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 

2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 

3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 

4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 

5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 

6 Στύρων Πράσινο 

7 Λάρισας Πράσινο 

8 Ιωαννίνων Μπεζ 

9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 

11 Διονύσου Χιονόλευκο 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ : μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 

2 Χίου Τεφρό 

3 Χίου Κίτρινο 

4 Τήνου Πράσινο 

5 Ρόδου Μπεζ 

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 

7 Βυτίνας Μαύρο 

8 Μάνης Ερυθρό 

9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 

11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 

12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 

13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 

14 Αράχωβας καφέ 

 
2.  Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών 

(νερόλουστρο) 
3.  Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο. 

 
2.2.5.  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 

 
Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών 
τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.  
 
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό 
τιμολογείται με το άρθρο 78.05. 
 
Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με την 
πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12. 
 
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό 
αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη 
επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από 
το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με 
τις τιμές του άρθρου 61.30. 
 
Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το άρθρο 
79.55. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

Α.  Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της 

αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής 

μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
 

 Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του 
μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης 
του έργου. 

 

 Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου 
καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m

3
.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0.28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

Με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης 

(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής 

κλίμακας εκσκαφές) 
  

 - απόσταση < 5 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,18   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   
 

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των 

άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα 

(m
3
), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη 

προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m
3
 κάθε εργασίας, όπως 

καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 
 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), 

προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται 

με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, 

ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 
 

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] 
παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα 
βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο 
Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές 
εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων 
διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 
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3 ΑΡΘΡΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
 
Α.Τ. 1.1 :    
Οικοδομικές εργασίες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΣΧ.ΟΙΚ7706  

 
Περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες υγρομόνωσης και συντήρησης στεγών και τοιχοποιίας στα 
σχολικά κτίρια του Δήμου και τις παντός τύπου εργασίες αποξήλωσης και καθαίρεσης. Επιπλέον περιλαμβάνει 
την συντήρηση εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων και την τοποθέτηση νέων όπου αυτό δεν είναι εφικτό. 
Επίσης την στερέωση των κιοσκιών και περγκόλων στους αύλειους χώρους με σκυρόδεμα και αντιρήδες, την 
τοποθέτηση νέων και την διάστρωση κηποχώματος και γκαζόν, την επισκευή των φθαρμένων σοφάδων στους 
τοίχους και τις οροφές και την αντικατάσταση φθαρμένων επιστρώσεων και μαρμαρικών. Ακόμη περιλαμβάνει 
και εργασίες ελαιοχρωματισμών εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων. Τέλος θα εκτελεσθούν και εργασίες 
σκυροδέτησης και τοποθέτησης οπλισμών χυτών μικροκατασκευών και ράμπων ΑμΕΑ. 
Επισημαίνεται ότι κάθε άλλη εργασία που τυχόν αναφέρεται στα συμβατικά τεύχη του έργου και δεν έχει 
αναφερθεί παραπάνω θεωρείται υποχρέωση του αναδόχου συμπεριλαμβανομένη στο παρόν κατ’ αποκοπή 
τίμημα. 
Η όλη κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που συνοδεύουν 
την δημοπράτηση του έργου. 
Επίσης στο κατ’ αποκοπή τίμημα περιλαμβάνονται και όλα τα υλικά και μικρουλικά που θα απαιτηθούν για την 
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών 

              

Τιμή κατ’ αποκοπή 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Τριανταμία χιλιάδες διακόσια ευρώ 
Αριθμητικώς: 31.200,00 
 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Α.Τ. 2.1: ΗΛΜ Ν/111.1 

Ανακατασκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων αποχέτευσης σχολικών κτιρίων 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 5   40% 

   ΗΛΜ 15 40% 

   ΗΛΜ 2   20% 

 

Ανακατασκευή υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων των σχολικών κτιρίων. Αναλυτικότερα 
περιλαμβάνει ανακατασκευή υπάρχουσας υδραυλικής εγκατάστασης, τοποθέτηση νέων φρεατίων 
διακλάδωσης με τις εργασίες σύνδεσης αυτών, η ανακατασκευή των σωλήνων αποχέτευσης στις τουαλέτες και 
όλες οι απαιτούμενες συνδέσεις, σωληνώσεις όλων των απαιτούμενων διατομών, τάυ, καμπύλες, βάνες, 
καζανάκια χαμηλής ή υψηλής πίεσης, σιφώνια, βαλβίδες, τοποθέτηση νέων καθισμάτων λεκανών και 
αποζήλωση υφιστάμενων τούρκικων λεκανών, καθρεπτών κλπ.. 
Επισημαίνεται ότι κάθε άλλη εργασία που τυχόν αναφέρεται στα συμβατικά τεύχη του έργου και δεν έχει 
αναφερθεί παραπάνω θεωρείται υποχρέωση του αναδόχου συμπεριλαμβανομένη στο παρόν κατ’ αποκοπή 
τίμημα. 
Η όλη κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που συνοδεύουν 
την δημοπράτηση του έργου. 
Επίσης στο κατ’ αποκοπή τίμημα περιλαμβάνονται και όλες οι απαραίτητες οικοδομικές και χωματουργικές 
εργασίες καθώς και οι εργασίες κατασκευής των απαραίτητων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης που 
πιθανώς προκύψουν ως το τελικό σημείο σύνδεσης. 
 
Τιμή κατ’ αποκοπή 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Έξι χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ 

Αριθμητικώς: 6.240,00 

 

23η Απριλίου 2018 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ  Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ                                                                  ΕΡΓΟ: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου  
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ  Πύδνας – Κολινδρού» 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 13/2018  . 

  
ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ) 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ Ε.Σ.Υ.  
Το τεύχος αυτό της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) αφορά τους γενικούς και ειδικούς όρους και τις 

συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές με βάση τα οποία θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο το έργο, που 
αναφέρεται στην επικεφαλίδα και περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή σε συνδυασμό με τους όρους της 

Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων κατασκευής Δημοσίων Έργων (Γ.Σ.Υ) που εγκρίθηκε με την Α.67 

(Αρ.Γ.Γ.Δ/257/679/Φ4/11-3-74) Εγκύκλιο Απόφαση του Υπουργείου Δημοσίων 'Έργων, όπως αυτή ισχύει 
μετά την έκδοση του Ν.4412/2016, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη, τις τεχνικές 

προδιαγραφές που ισχύουν, , της με αριθμ. 12 Εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 14016/24-4-2018 του Υπουργείου 
Εσωτερικών, τα διαγράμματα, μελέτες, τυπικές διατομές κλπ που θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία καθώς 

και με τις έγγραφες οδηγίες της. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Αντικείμενο της παρούσης Ε.Σ.Υ. είναι οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» 

Οι ανωτέρω εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής των εγκεκριμένων 
τευχών δημοπράτησης. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η εκτέλεση του έργου, η οποία διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Γ.Σ.Υ., γίνεται 

σύμφωνα με τη  σύμβαση, ύστερα από ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
Αφορά την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου. Όπου αναφέρεται στην παρούσα ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ νοείται ο 

Δήμος ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ όπου ΑΝΑΔΟΧΟΣ ή ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ, ο ανάδοχος που θα ανακηρυχθεί μετά από το 

διαγωνισμό.  
Η συνολικά απαιτούμενη πίστωση του έργου ανέρχεται σε 62.999,54€ εκ των οποίων τα 50.806,08€ 

αποτελούν τον προϋπολογισμό των εργασιών με 18% Γ.Ε. & Ο.Ε., 15% απρόβλεπτα και τα 12.193,46€ τον 
αποδιδόμενο Φ.Π.Α.  

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΥΠ.ΕΣ. (Κ.Ε. 2017ΣΕ05500010) και έχει εγγραφεί πίστωση στον 

προϋπολογισμό εξόδων του οικονομικού έτους 2018.  

Η αρχική συμβατική χρηματική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού προσφοράς 

του αναδόχου (Σ.Π.) προσαυξημένο κατά το ποσό των απροβλέπτων δαπανών που ανέρχονται στο 15% του 
Σ.Π. και το ποσό της αναθεώρησης, όπως αναφέρονται στον προϋπολογισμό μελέτης (Δεν προβλέπεται 

αναθεώρηση).  

Συμβατικές τιμές της εργολαβίας είναι οι τιμές του τιμολογίου της μελέτης, απομειωμένες κατά τα επιμέρους  
ποσοστά έκπτωσης και προσαυξημένες κατά το ποσοστό του εργολαβικού οφέλους και γενικών εξόδων που 

υπολογίζεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%). 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Για το έργο αυτό ισχύουν οι εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Αν στα τεύχη των Τεχνικών Προδιαγραφών 

υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισμοί και αριθμητικά όρια που πιθανά έρχονται σε αντίθεση ή και αντίφαση 
με τα αναφερόμενα στην παρούσα Ε.Σ.Υ. ή με τους όρους του Τιμολογίου για ένα και το αυτό θέμα, ισχύ 

έχουν κατά σειρά οι όροι και διατάξεις του Τιμολογίου και της παρούσας Ε.Σ.Υ. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος για την πιστή και ακριβή εφαρμογή των διατάξεων που καθορίζονται στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. Διευκρινίζεται ότι 

όλα τα έργα που υπεισέρχονται στην παρούσα σύμβαση υπόκεινται στις διατάξεις των κανονισμών που 
ισχύουν, και τις σχετικές με αυτούς εγκυκλίους και αποφάσεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ - ΛΟΙΠΕΣ ΑΔΕΙΕΣ  
Όπου απαιτείται πολεοδομική άδεια, μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς 
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πρόσθετη αποζημίωση, στην έκδοση άδειας δόμησης, μετά τον ορισμό των επιβλεπόντων (κατά την έννοια 

των πολεοδομικών διατάξεων) καθώς και στην αναθεώρηση των ΣΑΥ και ΦΑΥ ως προς τους υπόχρεους, 

σύμφωνα με το νόμο.  
Όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας, όπως, αμοιβές επίβλεψης, φορολογικά, 

χαρτοσημάνσεις, κρατήσεις υπέρ τρίτων κ.λπ., καθώς και κάθε άλλης αδείας που θα απαιτηθεί, βαρύνουν τον 
ανάδοχο του έργου, ο οποίος θα την έχει υπολογίσει στην προσφορά του.  

Όπου απαιτούνται εγκρίσεις από άλλους αρμόδιους φορείς, ο ανάδοχος θα έχει την αποκλειστική μέριμνα και 

ευθύνη τόσο για την υποβολή των σχετικών στοιχείων, μελετών κ.λπ., όσο και για την παρακολούθηση της 
διεκπεραίωσης των διαδικασιών με την παράλληλη συνδρομή του Δήμου. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Για την κατασκευή του έργου υπογράφεται σχετική σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 105 και 

135 του Ν.4412/16, από το Δήμαρχο ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ εκ μέρους του Δήμου. Η σύμβαση συνάπτεται 
με βάση την απόφαση κατακύρωσης, τα τεύχη και τα σχέδια με τα οποία διενεργήθηκε η δημοπρασία. Το 

έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα.  
Για την υπογραφή της σύμβασης καλείται ο προσωρινός ανάδοχος, με ειδική έγγραφη πρόσκληση, να 

προσέλθει στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης. Η πρόσκληση γίνεται μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης. Μέσα στην ίδια 

προθεσμία ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τις σχετικές εγγυήσεις και τα απαιτούμενα από 

την παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν. 4412/16.  
Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει τις απαιτούμενες 

εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της διευθύνουσας 
υπηρεσίας. Κατά της απόφασης αυτής ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση εντός δέκα ημερών από 

την παραλαβή της. Επί της ενστάσεως αποφασίζει οριστικά η προϊσταμένη αρχή. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παρ. 1 β 
του άρθρου 72 του Ν 4412/16, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 

χωρίς ΦΠΑ.  
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων των 

μελών της, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο του νόμου.  

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων 

Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που κυρώθηκε με τον Ν 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.- 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε 

αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.  
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα, 

ανεξαρτήτως του ύψους των.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται με κρατήσεις στις εκάστοτε εκδιδόμενες εντολές πληρωμής. Οι 

κρατήσεις αυτές ορίζονται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, σύμφωνα 

με την ελεγχθείσα πιστοποίηση και σε ποσοστό 10% επί της αξίας των υλικών που τυχόν περιλαμβάνονται 
προσωρινά στην πιστοποίηση μέχρι να ενσωματωθούν στις εργασίες, σύμφωνα με την παρ.12 του άρθρου 

152 του Ν.4412/16.  
Οι παραπάνω εγγυήσεις, αρχική και κρατήσεων, απομειώνονται κατά την πρόοδο της κατασκευής των έργων, 

σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 6 του παραπάνω άρθρου. 
  

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

  
1. Προθεσμίες  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο σε προθεσμία ΕΞΙ (6) 
συνολικά, ΜΗΝΩΝ από την υπογραφή της σύμβασης που αποτελούν και την συνολική προθεσμία 

αποπεράτωσης του έργου.  

Με την περαίωση του συνόλου των εργασιών ο ανάδοχος θα υποβάλλει στον Δήμο αίτηση για χορήγηση 
βεβαίωσης περαίωσης. Η μη ύπαρξη της παραπάνω βεβαίωσης επιβάλλει αυτόματα την επιβολή αντίστοιχης 

ποινικής ρήτρας.  
 

2. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου  
Ο ανάδοχος με βάση την ολική προθεσμία συντάσσει και υποβάλλει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, το 

χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, στο διάστημα από 15η έως 30η ημέρα από την υπογραφή της 
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σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν.4412/16.  

Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου και πάντως ανά αναθεωρητική περίοδο τις εργασίες που 

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

χρονική ανάλυση των ποσοτήτων, ανά εργασία ή ομάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα 
και σχετική έκθεση.  

Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των 

τριάντα ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  
Η διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου σχετικά με την σειρά και την 

διάρκεια κατασκευής των, μέσα στα όρια της συμβατικής προθεσμίας.  
Η έγκριση του χρονοδιαγράμματος γίνεται εντός 15 ημερών από την υποβολή του, με την πάροδο της 

προθεσμίας αυτής θεωρείται εγκεκριμένο. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό 

πρόγραμμα κατασκευής του έργου.  
Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες, το αντικείμενο ή οι 

ποσότητες των εργασιών.  
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 κ.λ.π., για τις κύριες 
δραστηριότητες, έτσι που να εδραιώνουν συγκεκριμένα την αξιοπιστία των προτεινομένων προτάσεων.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης, μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και να 

υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία 
στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του 

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

και να το αναπροσαρμόζει κάθε μήνα, στην περίπτωση που κάποια προθεσμία ξέφυγε από αυτό, ούτως ώστε 

να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του όλου έργου.  
Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου που είναι από τις πιο βασικές υποχρεώσεις του 

αναδόχου, θα παρακολουθείται ανελλιπώς και αυστηρά από την επίβλεψη και σε περίπτωση καθυστέρησης ο 
ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, ύστερα από ειδική πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

Επίσης έκπτωτος μπορεί να κηρυχθεί ο ανάδοχος αν δεν συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του για την 
υποβολή του χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και γενικότερα για την μη 

τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την μη συμμόρφωσή του προς τις σύμφωνα με την 

σύμβαση, έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας.  
 

3. Παράταση  
Παράταση προθεσμιών δεν αναγνωρίζεται αν ισχυριστεί ο ανάδοχος άγνοια των τοπικών συνθηκών της 

περιοχής εκτέλεσης του έργου, αλλά μόνο για εξαιρετικούς λόγους, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του 

αναδόχου (που υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την λήξη της προθεσμίας), πρόταση του 
επιβλέποντα μηχανικού, γνωμοδότηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών και απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, που εκδίδεται όχι αργότερα από την πάροδο τριών μηνών από την υποβολή του αιτήματος του 
αναδόχου.  

Για την παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 

147 του Ν.4412/16.  
 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης, με υπαιτιότητα του αναδόχου, της συνολικής προθεσμίας 

περαίωσης του όλου έργου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 148 του Ν. 
4412/16.  

Δεν προβλέπεται ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) σε περίπτωση ταχύτερης περαίωσης του έργου. Ο 

φορέας κατασκευής, για την κάλυψη ή περιορισμό των καθυστερήσεων του έργου, αν ευθύνεται για αυτές ο 
ανάδοχος, μπορεί να δώσει εντολή στο ανάδοχο να επιταχύνει  

Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή μέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) 
απαγορεύεται χωρίς έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής, που αποφασίζει μετά από αίτηση του αναδόχου και 

πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Αν διαπιστωθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει άμεση ή 

έμμεση υποκατάσταση του αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση, ο κύριος του έργου ή ο φορέας 
κατασκευής κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.  

Κατά τα λοιπά για την περίπτωση υποκατάστασης του αναδόχου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 164 
του Ν.4412/16. Για την περίπτωση υπεργολαβιών ισχύουν τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4412/16. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ  

Επί της αξίας του έργου της παρούσας εργολαβίας που αποτιμάται με τιμές μονάδος προστίθεται εργολαβικό 
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ποσοστό δέκα οκτώ τοις εκατό (18%).  

Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται, εκτός των δαπανών που αναφέρονται στην Γ.Σ.Υ., και ειδικές δαπάνες 

που είναι απαραίτητες ή ενδεχόμενα ζητηθούν από τον εργοδότη, όπως:  

αριθμό αντιτύπων, σύμφωνα με τα καταγραφέντα στοιχεία στο ημερολόγιο και τα καταγραφέντα 
επιμετρητικά στοιχεία του αναδόχου παρουσία του επιβλέποντα.  

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και τυχόν αναγκαίες απολογιστικές εργασίες όταν του δοθεί 
ειδική εντολή από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον ανάδοχο και 

περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση η πραγματική δαπάνη, που προκύπτει σύμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά 
πληρωμής, για την εκτέλεση των εργασιών.  

Επί της δαπάνης αυτής καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) μειωμένο κατά την 

τεκμαρτή έκπτωση της εργολαβίας.  
Επί της αξίας των υλικών που τυχόν θα χορηγήσει ο εργοδότης στον ανάδοχο δεν καταβάλλεται εργολαβικό 

ποσοστό.  
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας βαρύνει το Δήμο ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ. 

  
ΑΡΘΡΟ 12ο : ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Για τον τρόπο επιμέτρησης των εργασιών ισχύουν τα αναφερόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου 

και οι κανόνες επιμέτρησης που ορίζονται στα εγκεκριμένα Ενιαία Τιμολόγια ΝΑΟΙΚ, ΝΑΥΔΡ, ΝΑΟΔΟ, ΝΑΠΡΣ, 
ΗΛΜ, ΑΤΗΕ του ΥΠΟΜΕΔΙ  (ΦΕΚ 1746/Β/19-5-2017, θέμα “Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών 

για δημόσιες συμβάσεις έργων”, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα).  

Επιμετρήσεις συντάσσονται στο τέλος κάθε μήνα και υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Η 

υποβολή των επιμετρήσεων από τον ανάδοχο στην Υπηρεσία για έλεγχο γίνεται το αργότερο είκοσι ημέρες 
μετά το τέλος του επόμενου της εκτέλεσής τους μηνός, αφού υπογραφούν από αυτόν με την ένδειξη “όπως 

συντάχθηκαν από τον ανάδοχο”. Η έγκριση των επιμετρήσεων ολοκληρώνεται με την έκδοση εγκριτικής 

απόφασης από την Υπηρεσία μετά τον έλεγχό τους.  
Όταν πρόκειται για εργασίες η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική μορφή του 

έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει την επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 136 και το επιβλέποντα 
προκειμένου να προβούν από κοινού στην σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής αφανών εργασιών ή 

πρωτοκόλλου ζύγισης αντίστοιχα.  

Όλα τα παραπάνω καθώς και θέματα χαρακτηρισμού εδαφών, πληρωμής με κατ΄ αποκοπήν τίμημα, τελικών 
επιμετρήσεων κ.λπ. διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 151 του Ν.4412/16.  

 
ΑΡΘΡΟ 13ο : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ  

Η πραγματοποίηση των τμηματικών πληρωμών και της οριστικής πληρωμής του εργολαβικού ανταλλάγματος 
καθώς και η εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων από την εργολαβική σύμβαση θα γίνει με βάσει 

τους λογαριασμούς και τις πιστοποιήσεις.  

Ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό των ποσών από εργασίες που εκτελέσθηκαν και τον υποβάλει μετά τη 
λήξη κάθε μήνα. Απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες που δεν έχουν επιμετρηθεί, με 

την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 152 του Ν.4412/16.  
Στο λογαριασμό περιλαμβάνονται – με έγκριση της υπηρεσίας – ημιτελείς εργασίες με προσωρινή τιμή 

μειωμένη ώστε να είναι δυνατή η αυτοτελής αποπεράτωση της εργασίας με το υπόλοιπο της προβλεπόμενης 

τιμής. Περιλαμβάνονται επίσης υλικά που εισκομίσθηκαν με έγκριση της υπηρεσίας στο εργοτάξια ή σε 
αποθήκη που δηλώθηκε και εγκρίθηκε από την υπηρεσία. Για τα υλικά αυτά φέρει ο ανάδοχος ακέραια την 

ευθύνη μέχρι την οριστική ενσωμάτωσή τους στο έργο. Η πιστοποίησή τους γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 
του άρθρου 152 του Ν.4412/16.  

Οι λογαριασμοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί, υποβάλλονται στην Υπηρεσία που τους ελέγχει, 

τους διορθώνει και τους εγκρίνει μέσα σε ένα μήνα. Σε περίπτωση επιστροφής του λογαριασμού στον 
ανάδοχο, το διάστημα τους ενός μηνός επανυπολογίζεται από την επανυποβολή του λογαριασμού.  

Σε περίπτωση σύνταξης αρνητικού λογαριασμού, αυτός μπορεί να συνταχθεί από την Υπηρεσία και το ποσό 
του πρέπει να καταβληθεί από τον ανάδοχο μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση του λογαριασμού σε 

αυτόν, άλλως καταπίπτουν ισόποσα σε βάρος του οι εγγυητικές επιστολές που έχουν κατατεθεί, εφ΄ όσον 
δεν υπάρχει ανεξόφλητο εργολαβικό αντάλλαγμα.  

Οι τμηματικές πληρωμές θα υπόκεινται στις κρατήσεις εγγυήσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και 

θα αποδίδονται σύμφωνα με τον Νόμο.  
Για τις πληρωμές των λογαριασμών θα προσκομίζονται (μεταξύ άλλων) από τον ανάδοχο και τα εξής 

δικαιολογητικά:  
1. Κανονικό τιμολόγιο σε (1) αντίτυπο.  

2. Διπλότυπο της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας για την προκαταβολή του φόρου εισοδήματος.  
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3. Τα ανά τρίμηνο δελτία φορολογικής ενημερότητας, που προβλέπονται από τον νόμο.  

4. Βεβαίωση των ασφαλιστικών οργανισμών για την εκπλήρωση από τον ανάδοχο των σχετικών με την 

εργολαβία υποχρεώσεών του.   
5. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία για τους Ο.Τ.Α.  

Στο κονδύλιο, που προκύπτει τελικά, προστίθενται τυχόν νόμιμες αποζημιώσεις του αναδόχου ή αφαιρούνται, 
σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.4412/16, τυχόν επιβαλλόμενες ποινικές ρήτρες, περικοπές, 

συμπληρωματική κράτηση εγγύησης (αν δεν έχουν κατατεθεί οι αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές), κ.λ.π., 

γενικά δε προσθαφαιρούνται οφειλόμενα ή χρεωμένα στον εργολάβο ποσά, ώστε να προκύψει το ποσό με το 
οποίο θα πληρωθεί και να γίνει εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων.  

Στις εντολές πληρωμής προστίθεται Φ.Π.Α., που θα βαρύνει τον κύριο του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 1642/86.  

Η πιστοποίηση ενός λογαριασμού δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη των εργασιών που 

πιστοποιούνται, από την ευθύνη αποκατάστασης τυχόν ζημιών στις ήδη εκτελεσμένες εργασίες, από την 
ευθύνη για την κλοπή υλικών και δεν απαλλάσσει επίσης τον εργοδότη από το δικαίωμά του να απαιτήσει 

από τον ανάδοχο να εκπληρώσει όλους τους όρους της σύμβασης μέχρι της οριστικής παραλαβής.  
Γενικότερα, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/16. 

  
ΑΡΘΡΟ 14ο : ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Ο υπολογισμός της αναθεώρησης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν.4412/16 με την επιφύλαξη της 
τελευταίας παραγράφου, σύμφωνα με την οποία για τα έργα εσωτερικού αναστέλλεται η έκδοση πρακτικών 

διαπίστωσης βασικών τιμών υλικών, εργατικών και μισθωμάτων μηχανημάτων από την επιτροπή διαπίστωσης 
τιμών δημοσίων έργων (ΕΔΤΔΕ).  

Οι απολογιστικές εργασίες που μπορεί να ζητήσει η διευθύνουσα υπηρεσία να εκτελεσθούν, διέπονται από τις 

διατάξεις του άρθρου 154 του Ν.4412/16. Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση απολογιστικής εκτέλεσης 
εργασιών πρέπει να τηρείται ειδικό ημερολόγιο σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου. Το ύψος των 

αναγκαίων απολογιστικών εργασιών που υποχρεούται να εκτελέσει ο ανάδοχος μετά από ειδική εντολή της 
υπηρεσίας δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.  

Υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 132 του Ν.4412/16, αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν 
επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες μπορεί να εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή η εκτέλεσή 

τους πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 

15% της αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. Στο ανωτέρω ποσοστό περιλαμβάνεται σωρευτικά και η αξία των 
απολογιστικών εργασιών. Η εκτέλεση απρόβλεπτων και πρόσθετων εργασιών διέπεται από τις διατάξεις του 

άρθρου 155 του Ν.4412/16.  
 

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Ο καθορισμός από τα στοιχεία της μελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των ειδικών 
προδιαγραφών των επί μέρους στοιχείων για την εκτέλεση των εργασιών (τρόπος εκτέλεσης κατασκευών, 

επί μέρους διαστάσεις κ.λπ.) δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε μέτρο για την 
άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών που συνθέτουν το σύνολο του έργου.  

Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν ορίζεται κάτι από τις ΕΤΕΠ, τα 

σχέδια λεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές της υπηρεσίας, 
κάθε απλή κατασκευή ή σύνθετο τμήμα του έργου, πρέπει να είναι άρτια, τόσο ως προς την κατασκευή, την 

αντοχή και καλή εμφάνισή του, όσο και ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα υπόλοιπα (εσωτερικά ή 
γειτονικά) τμήματα του έργου.  

Κάθε τμήμα του έργου που τυχόν δεν θα συμπληρώνεται άμεσα, θα πρέπει να κατασκευάζεται με την 
δυνατότητα να λειτουργεί αυτόνομα.  

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής, ο ανάδοχος υποχρεούται 

στην συμπλήρωση ή επανόρθωση, στο χρόνο που θα ορίσει η υπηρεσία, αλλιώς η υπηρεσία έχει το δικαίωμα 
να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασμό του, άνευ ετέρου και με την τιμή που θα ζητήσει ο νέος 

κατασκευαστής.  
Ο ανάδοχος πριν από την εφαρμογή της μελέτης είναι υποχρεωμένος να προβεί σε συσχετισμό και 

αριθμητικό έλεγχο των αναγραφομένων στοιχείων και σε περίπτωση ασυμφωνίας να ζητήσει έγκαιρα και 

έγγραφα από τον εργοδότη την σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει δικαίωμα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά, 
χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύμφωνα με τη σύμβαση αναλαμβάνει ρητά να εφαρμόσει 

πιστά τα σχέδια της μελέτης του έργου και τα καθοριζόμενα στα τεύχη της μελέτης αυτής.  
Τα θέματα που αφορούν σε τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της, καθώς και αυξομειώσεις 

εργασιών και νέες εργασίες διέπονται από το άρθρο 156 του Ν. 4412/16.  
 

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  



6 

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί ημερολόγιο έργου, σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν.4412/16. Οι 

γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου αναφέρονται ρητά στο άρθρο 138 του ίδιου νόμου.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κατά την εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει και να υποβάλλει 
λεπτομερή διαγράμματα των εγκαταστάσεων ηλεκτροδότησης ή άλλων που θα κατασκευασθούν, με πλήρεις 

εξασφαλίσεις. Οι αποτυπώσεις αυτές των δικτύων που τυχόν κατασκευασθούν με το έργο αυτό, θα 
παραδοθούν στην υπηρεσία και σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου (AutoCAD).  

Στο τέλος του έργου και πριν την προσωρινή παραλαβή, υποχρεούται ο ανάδοχος να συντάξει και να 

υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή (AutoCAD) σειρά σχεδίων “ως κατασκευάσθη”. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη και εκτύπωση με δαπάνες του, καταλλήλων φωτογραφιών κατά τις 

ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης των έργων υπό τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα με την Α. 7603/5.2.60 εγκυκλίου του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων. 

 

ΑΡΘΡΟ 17o : ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
α. Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος της 

φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσής του, κυρίως όσον αφορά τις 
κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις 

μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, ύπαρξη εργατοτεχνικού γενικά προσωπικού, νερού, 
ηλεκτρικού ρεύματος, οδών, του τυχόν υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής, του 

φόρτου της υπάρχουσας κυκλοφορίας, το ευμετάβλητο των καιρικών συνθηκών, τη διαμόρφωση και 

κατάσταση του εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλών που μπορούν να συναντηθούν πάνω και 
κάτω από το έδαφος κ.λπ.  

β. Σημειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται να χρειαστούν με τους 
διάφορους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, ανήκουν όλες στον ανάδοχο. Όλες αυτές οι ενέργειες θα γίνονται 

με γνώση της Επίβλεψης. Έτσι, η αλληλογραφία θα γίνεται μέσω της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας ή με 

κοινοποίηση των εγγράφων στην Επίβλεψη, τα δε πορίσματα συσκέψεων κ.λπ. θα ανακεφαλαιώνονται σε 
ενημερωτικές αναφορές που θα υποβάλλονται μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες και θα επισυνάπτονται ξανά στις 

μηνιαίες ενημερώσεις του χρονοδιαγράμματος που προβλέπει το άρθρο 10.  
γ. Επίσης με την υποβολή της προσφοράς του, ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι απόλυτα 

ενήμερος για το είδος και τα μέσα ευκολίας τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την 
πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο, 

μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της 

σύμβασης.  
δ. Ακόμα με την υποβολή της προσφοράς του ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι έχει μελετήσει, με 

σκοπό να συμμορφωθεί, τα εγκεκριμένα διαγράμματα της μελέτης καθώς και τα λοιπά στοιχεία του έργου, τα 
οποία περιλαμβάνονται στον φάκελο της μελέτης του έργου και ότι αυτά συνιστούν τη βάση της σύμβασής 

του.  

ε. Παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους της 
σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τη σύμβαση.  

στ. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να τηρηθεί η καθορισθείσα για την παρούσα εργολαβία προθεσμία, ο 
ανάδοχος είναι δυνατόν να υποχρεωθεί σε συνεχή εργασία μέχρι και ολόκληρο 24ωρο (τρεις βάρδιες), μη 

εξαιρουμένων Κυριακών και Εορτών. Για την ενδεχόμενη αυτή συνεχή εργασία, ο ανάδοχος δεν δικαιούται 

καμία αποζημίωση, έστω και αν διαταχθεί από την Υπηρεσία και οδηγήσει τελικά σε ολοκλήρωση των 
τμημάτων ή όλου του έργου πριν λήξουν οι αντίστοιχες μερικές ή ολικές προθεσμίες. 

 
ΑΡΘΡΟ 18ο : ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

α. Οι απαιτούμενες εργασίες σήμανσης και εξοπλισμού εκτροπών ή παρακάμψεων της κυκλοφορίας για την 
κατασκευή του έργου εάν απαιτηθεί θα εκτελούνται βάσει μελέτης συντασσόμενης από τον ανάδοχο (χωρίς 

ιδιαίτερη αμοιβή) και εγκρινόμενης από την Υπηρεσία.  

β. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών να προβαίνει στην τοποθέτηση 
και να φροντίζει για την συντήρηση και αντικατάσταση όλων των απαιτούμενων προσωρινών σημάτων, 

φανών, αντανακλαστικών πινακίδων και σημάτων κ.λπ. σύμφωνα τα άρθρα 9 και 10 του ΚΟΚ και τις ΠΤΠ 
σήμανσης έργων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στην οδό, στις παρακαμπτήριες και 

προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, για 

την ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και των τροχοφόρων. Αυτός φέρει την ευθύνη ποινικά και αστικά για 
κάθε ατύχημα λόγω των έργων, μη εξαιρουμένων και αυτών που εκτελούνται απολογιστικά.  

γ. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελέσει πλημμελώς τη σήμανση υπόκειται σε ανέκκλητη ποινική ρήτρα 30 
€ για κάθε κακώς τοποθετημένο σήμα, ή μη τοποθετημένο στη θέση που επιβάλλεται. Σε περίπτωση που ο 

ανάδοχος δεν προβεί στην έγκαιρη εκτέλεση της σημάνσεως που αναφέρθηκε ανωτέρω, η Υπηρεσία 
ανεξάρτητα από την εφαρμογή των κυρώσεων των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις "περί 

δημοσίων έργων" στις οποίες περιλαμβάνεται και η περί εκπτώσεως του εργολάβου κύρωση, μπορεί να 
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εκτελέσει την σήμανση σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, ο οποίος δεν παύει και στην περίπτωση 

αυτή να έχει ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχημα που θα συμβεί από την αμέλειά του αυτή. Η δαπάνη για 

την εκτέλεση της σε βάρος του αναδόχου εργασίας εκπίπτει από τον λογαριασμό του.  
 
ΑΡΘΡΟ 19ο : ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, τα κατάλληλα μέτρα κατά την εκτέλεση των 

εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να μη παρεμποδίζεται η κυκλοφορία γενικά οχημάτων και πεζών (από τη 

διακίνηση των μηχανικών μέσων, την εκτέλεση των έργων, την απόθεση υλικών, τη δημιουργία βοηθητικών 
εγκαταστάσεων και κατασκευών κ.λπ.), όπως π.χ. κατασκευή μικρού μήκους οδών παράκαμψης ή 

προσπελάσεων πεζών προς οικοδομές. Επίσης πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν μπορεί να κυκλοφορεί όχημα 
βάρους μεγαλύτερου από εκείνο για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του οδοστρώματος, ώστε να 

αποφευχθεί η καταστροφή του . Για το λόγο αυτό πρέπει προηγουμένως, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες 

αρχές, να εξακριβώνει την αντοχή του οδοστρώματος και των καταστρωμάτων των γεφυρών και άλλων 
τεχνικών έργων της οδού. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η διέλευση βαρειών οχημάτων ή μηχανημάτων, ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πάντα μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, να κάνει τις αναγκαίες 
ενισχύσεις, αντιστηρίξεις κ.λπ. ή να βρει οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαβάσεως. Οπωσδήποτε είναι 

υποχρεωμένος να συντηρεί τους δρόμους που χρησιμοποιεί, σε όλη τη διάρκεια της πλήρους εκτέλεσης της 
σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση εκ μέρους του Δημοσίου.  

 

ΑΡΘΡΟ 20ο : ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω. Κ.ΛΠ.  
α. Κάθε είδους εργασίες όπως εκσκαφών, κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας κ.λπ. θα πρέπει να 

εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις κάθε φύσης που παραμένουν. 
Τέτοιες εγκαταστάσεις είναι οικοδομές, οδοστρώματα, περιφράξεις, τεχνικά έργα, δίκτυα κοινωφελών 

οργανισμών ή κοινοτικών ή ιδιωτικών εκμεταλλεύσεων όπως αρδευτικά φρέατα, αρδευτικοί αύλακες, δίκτυα 

τροφοδοτικά ή διανομής ηλεκτρικού, νερού, τηλεφωνοδότησης κ.λπ. Η επιζητούμενη ιδιαίτερη προσοχή 
αποσκοπεί στο να αποφευχθούν ζημιές, ατυχήματα, βλάβες, δυσλειτουργίες κ.λπ. για τις οποίες ο ανάδοχος 

είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Όπου η επίβλεψη κρίνει ότι απαιτείται αντιστήριξη των παρειών της εκσκαφής 
του χάνδακα των σωληνώσεων (π.χ. λόγω κυκλοφορίας οχημάτων ή οικοδομής κοντά στο όρυγμα), ο 

ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει το κατάλληλο σύστημα αντιστήριξής τους χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση.  
β. Οποιαδήποτε ζημία, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο με τον οποίο εκτελεί αυτός 

το έργο ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων, βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο 

οποίος είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει με δαπάνες του.  
γ. Καμία αξίωση του αναδόχου από τις παραπάνω αναφερθείσες αιτίες θα γίνει αποδεκτή. Οι τιμές του 

Τιμολογίου είναι ενιαίες και αμετάβλητες, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες κυκλοφορίας ή άλλου αιτίου, την 
έκταση των εργασιών και τη δυνατότητα ή το συμφέρον χρήσης μηχανικών μέσων (ελαφρών, μεσαίων, 

βαρειών) ή εκτέλεσης με τα χέρια.  

δ. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι σε μερικά τμήματα του εύρους κατάληψης των έργων και κοντά 
σ' αυτά, πιθανό να βρίσκονται στύλοι της ΔΕΗ και ΟΤΕ, σωλήνες ύδρευσης κ.λπ. Έτσι, θα παραστεί ανάγκη, 

παράλληλα προς τις εργασίες κατασκευής των έργων που θα εκτελούνται από αυτόν, να εκτελεστούν από τις 
αρμόδιες εταιρείες ή Οργανισμούς, Υπηρεσίες ή και τον ίδιο και εργασίες για τη μετατόπιση στύλων ή την 

απομάκρυνση γραμμών κ.λπ.  

ε. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενεργεί και να οχλεί τις παραπάνω εταιρείες, Οργανισμούς Κοινής 
Ωφελείας κ.λπ. για την επίσπευση της απομάκρυνσης των πιο πάνω εμποδίων, να διευκολύνει απροφάσιστα 

την εκτέλεση των εργασιών αυτών χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσής του 
για καθυστερήσεις ή δυσχέρειες που παρουσιάζονται στο κυρίως έργο του από την εκτέλεση των 

παραλλήλων εργασιών απομάκρυνσης στύλων, μετατόπισης γραμμών κ.λπ. Αντίθετα, αυτός οφείλει κατά την 
εκτέλεση των έργων να λάβει όλα τα μέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των πιο πάνω 

εταιρειών. Σε περίπτωση που τυχόν συμβούν τέτοιες βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον ανάδοχο. 
 

ΑΡΘΡΟ 21ο : ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ  

Με τη λήξη της προθεσμίας περάτωσης του συνόλου του έργου εκδίδεται βεβαίωση περάτωσης εργασιών 
από την διευθύνουσα υπηρεσία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 168 του Ν.4412/16.  

Οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παραλαβή, το έργο ή αυτοτελή του τμήματα που έχουν περατωθεί 
μπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής διοικητικής παραλαβής, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/16.  

Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται μέσα σε έξι μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου, σύμφωνα 
με το άρθρο 170 του Ν.4412/16. Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται από επιτροπή που ορίζει η 

προϊσταμένη αρχή, αφού προηγουμένως η διευθύνουσα υπηρεσία της ανακοινώσει ότι περατώθηκαν οι 
εργασίες. Απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή παραλαβή είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας που 
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συντάσσεται από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος συντάσσει επίσης φάκελο προεκτίμησης της δαπάνης τακτικής 

συντήρησης και λειτουργίας με βάση το μητρώο του έργου και εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης που 

αφορούν σε φθορές λόγω συνήθους χρήσης του έργου.  
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συντηρεί δωρεάν το έργο για δεκαπέντε (15) μήνες από την ημέρα 

υποβολής του τελικού συνοπτικού επιμετρητικού πίνακα ή από την σύνταξη του πρωτοκόλλου περαίωσης εφ’ 
όσον τα επιμετρητικά στοιχεία έχουν υποβληθεί νωρίτερα ή ταυτόχρονα και οφείλει στο διάστημα αυτό να 

επανορθώνει κάθε βλάβη ή ζημιά που θα γίνει στα έργα που εκτελέστηκαν απ΄ αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο 

171 του Ν.4412/16. Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να επιθεωρεί τακτικά το έργο, να το διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη 

τους. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών κλοπών ή βανδαλισμών από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται 
σε κακή ποιότητα του έργου, εκτελούνται με έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο 

ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία. Σε περίπτωση που παραλείπει ο ανάδοχος της 

υποχρεώσεις του αυτές, οι απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία με οποιονδήποτε 
τρόπο, σε βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου αναδόχου. Οι εργασίες και ενέργειες συντήρησης 

καταγράφονται σε ειδικό τεύχος, με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.  
Σε περίπτωση παράλειψης των υποχρεώσεων του αναδόχου κατά το χρόνο υποχρεωτικής συντήρησης, 

ισχύουν και οι διατάξεις των παρ. 3 έως 8 του άρθρου 159 του ίδιου νόμου.  
Στην οριστική παραλαβή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.4412/16. Στην οριστική παραλαβή 

του έργου, η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο όσον αφορά την καλή κατάσταση των εργασιών.  
 

ΑΡΘΡΟ 22ο : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ – 

ΦΘΟΡΕΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση των εργασιών, που δεν 
συμπεριλαμβάνονται στην σύμβασή του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του έργου 

ή άλλος φορέας, να διευκολύνει την εκτέλεσή τους και να ρυθμίζει την εκτέλεση των εκτελουμένων από 
αυτόν εργασιών, ούτως ώστε να μην παρεμποδίζεται η εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή από 

άλλους εργολήπτες.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανοίγει, να μορφώνει και να επαναφέρει στην αρχική κατάσταση τις 
απαιτούμενες, με βάση τη μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης, οπές διέλευσης, φωλιές και αύλακες, για την 

διέλευση σωλήνων ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων, χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση 
γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στα οικεία άρθρα του τιμολογίου.  

Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η μόρφωση από τον ανάδοχο, οπών, φωλεών και αυλακών σε κατασκευές 
από σκυρόδεμα, χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα μηχανικού.  

Οποιαδήποτε φθορά ή ζημιά 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 την ζημιά ή την φθορά, στην πρότερα τους κατάσταση.  
 

ΑΡΘΡΟ 23ο : ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ  

Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών να χρησιμοποιεί το όλο έργο ή τμήμα 

του, αν κατά την κρίση του, αυτή η χρήση είναι δυνατή (διοικητική παραλαβή για χρήση).  
Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό εκτελέστηκε καλά και 

διατηρεί όλα τα δικαιώματά του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις και τους συμβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις 
που απορρέουν από την σύμβαση.  
 

ΑΡΘΡΟ 24ο : ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση νόμων, αστυνομικών και λοιπών διατάξεων και οφείλει να 

ανακοινώσει, χωρίς καθυστέρηση, στην Διευθύνουσα Υπηρεσία τις διαταγές και εντολές των διαφόρων 
αρχών, που απευθύνονται ή του κοινοποιούνται, σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λπ.  
 

ΑΡΘΡΟ 25ο : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ  
(H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του άρθρου 12 του 

ΠΔ 305/96).  
 

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, Ν. 
3850/10** (αρ. 42).  
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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.4412/16.  
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.  
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).  

 
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 τ α 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.  

γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα 
διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με την μεθοδολογία που θα 

εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος 

κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ).  
δ. Να αναπροσαρμόσει τα 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.  

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. Αντίστοιχα ο 
ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους μελλοντικά ασχοληθούν με τη 

συντήρηση ή την επισκευή του έργου.  
1. 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.  
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν:  

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

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

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

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

δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (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 προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε 

Δημόσιου Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
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 
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(τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.  

5. Διευκρινίσεις σχετικά μ ε τ ην εκπόνηση τ ου Σ ΑΥ 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 :  

1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταμένων 
κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν 

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

2. 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.  

3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει 
στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή 

επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. Ο 

ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές 
και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα 

εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί 
αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος 

Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).  

4. 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).  

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (άρθρο 18 παρ.9).  
3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.)  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.), όταν απαιτείται εκ 

των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο 
εργοτάξιο σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) 

Υπουργείου Εργασίας. Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Διευθύνσεις, 
Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχανικούς του 

αναδόχου και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή 
δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο 

επιθεωρητής εργασίας, κ.λπ.: ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (άρθρο 8) και την Εγκύκλιο 27 του τέως 

ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.  
3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.)  

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 (Μ.Α.Π.)  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω 

μέτρα ασφάλειας και υγείας:  



11 

 

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

προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: Π.Δ. 105/95, Π.Δ. 305//96 (αρ.12 

παράρτημα IV μέρος Α, παρ. 18.1).  
β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, 
ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-

79), ΠΔ 305/96 (άρθρο 12 παράρτημα IV, μέρος Β, τμήμα II, παρ.2).  

γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων κ.λπ.) και 
τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών: ΠΔ 

1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (άρθρο 12, παράρτημα IV, μέρος Α, παρ.6).  
δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης 

και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη - αντιμετώπιση 

πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κ.λπ.: Π.Δ. 1073/81 (άρθρα 
92-96), Π.Δ. 305/96 (άρθρο 12, παράρτημα IV, μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (άρθρα 30, 32, 45).  

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων 
πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κ.λπ.) : Π.Δ .1073/81 (άρθρα 109,110), 

Ν.1430/84 (άρθρα 17,18), Π.Δ. 305/96 (άρθρο 12 παράρτημα 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, κ.λπ., 

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 (άρθρα 102-108), 

Ν.1430/84 (άρθρα 16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποποιήσεις 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 κ.λπ.  
Ο ανάδοχος υποχρεούται:  

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και 
των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με :  

- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τέως ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» 
(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)  

- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τέως ΥΠΕΚΑ και τέως ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή 

διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που 
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών»  

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (άρθρα 9 – 11 και άρθρο 52 ) και την 
τροποποίηση αυτού : Ν. 3542/07 (άρθρα 7-9 και άρθρο 46).  

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

τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (άρθρο 47, 48) και η τροποποίηση αυτού: Ν. 3542/07 (άρθρα 
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, κ.λπ.: Π.Δ. 1073/81 (άρθρα 75-84), 

Π.Δ. 305/96 (άρθρο 8.δ και άρθρο 12, παράρτημα IV, μέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (άρθρα 31,35).  
δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 

αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: Π.Δ. 216/78, Π.Δ. 1073/81 
(άρθρα 85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (άρθρο 8), Π.Δ. 305/96 [άρθρο 8 (γ, ε, στ, ζ) και άρθρο 12 παράρτημα 

IV, μέρος Α παρ.11 και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (άρθρο 32) και η τροποποίηση αυτού: Ν. 
3542/07 (άρθρο 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.  
4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.  

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ.2). 10 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).  
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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 :  

1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας  
2. Άδεια κυκλοφορίας  

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.  
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)  

5. 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 χειριστού μηχανήματος 
συνοδεύει τον χειριστή.  

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - εγκατάσταση, καλή 
λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων 

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

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο 
συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την 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, 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.  

Π.Δ. 778/80, Π.Δ. 1073/81 (άρθρα 34-44), Ν.1430/84 (άρθρα 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π.Δ. 396/94 
(άρθρο 9 παρ.4 παράρτημα ΙΙΙ), Π.Δ. 155/04, Π.Δ. 305/96 (άρθρο 12, παράρτημα IV μέρος Α παρ.1, 10 και 

μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 4-6,14).  
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερμές εργασίες  

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

παράρτημα 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.)  

Π.Δ. 778/80, Π.Δ. 1073/81 (άρθρα 26- 33, άρθρο 98), ΥΑ 3046/304/89, Π.Δ. 396/94 (άρθρο 9 παρ.4 
παράρτημα ΙΙΙ), Π.Δ. 305/96 (άρθρο 12 παράρτημα 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, Π.Δ. 413/77, Π.Δ. 225/89, ΚΥΑ 
3329/89 και η τροποποίηση αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π.Δ. 396/94 (άρθρο 9 παρ.4 

παράρτημα ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροποποιήσεις αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π.Δ. 455/95 και η τροποποίηση αυτού: Π.Δ. 2/06, Π.Δ. 305/96 

(άρθρο 12 παράρτημα IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10).  

5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα (Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, 
κατασκευή προβλήτας κ.λπ. με χρήση πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π.Δ. 1073/81 

(αρ.100), Ν. 1430/84 (άρθρο 17), Π.Δ. 396/94 (άρθρο 9 παρ.4 παράρτημα ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π.Δ. 
305/96 (άρθρο 12, παράρτημα 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»  

 
 

ΝΟΜΟΙ  ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ  
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ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ  

Ν. 495/76  

Ν. 1396/83  
Ν. 1430/84  

Ν. 2168/ 93  
Ν. 2696/99  

Ν. 3542/07  

Ν. 3850/10  
Ν. 4030/12  

Ν. 4412/16  

Π. Δ. 413/77  

Π. Δ. 95/78  
Π. Δ. 216/78  

Π. Δ. 778/80  
Π. Δ. 1073/81  

Π. Δ. 225/89  

Π. Δ. 31/90  
Π. Δ. 70/90  

Π. Δ. 85/91  
Π. Δ. 499/91  

Π. Δ. 395/94  

Π. Δ. 396/94  
Π. Δ. 397/94  

Π. Δ. 105/95  
Π. Δ. 455/95  

Π. Δ. 305/96  
Π. Δ. 89/99  

Π. Δ. 304/00  

Π. Δ. 155/04  
Π. Δ. 176/05  

Π. Δ. 149/06  
Π. Δ. 2/06  

Π. Δ. 212/06  

Π. Δ. 82/10  
Π. Δ. 57/10  

ΥΑ 130646/84  

ΚΥΑ 3329/89  
ΚΥΑ 8243/1113/91  

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93  
ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93  

ΚΥΑ αρ. 8881/94  

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93  
ΥΑ 3009/2/21-γ/94  

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94  
ΥΑ 3131.1/20/95/95  

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95  

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96  
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97  

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99  
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03  

ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03  
ΚΥΑ αρ.6952/11  

ΥΑ 3046/304/89  

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00  
ΥΑ αρ. οικ. 433/2000  

ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01  
ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01  

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02  

ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11  
ΥΑ 21017/84/09  

Πυροσβεστική διάταξη 7, 
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96  

 
 

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ  

Π/208/12-9-03  
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/  

οικ/215/31-3-08  
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ. 10201/12  

ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ  

23η Απριλίου 2018 

                             
 

 
 

 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ  Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ                                                                  ΕΡΓΟ: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου  
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ  Πύδνας – Κολινδρού» 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 13/2018  . 

  
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΣΥ) 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ  

Αφορά γενικά την εκτέλεση κάθε είδους Δημοτικών Έργων, η δαπάνη κατασκευής των οποίων βαρύνει την 
διαχείριση Ο.Τ.Α. και η κατασκευή τους ανατίθεται σε κατασκευαστική επιχείρηση μετά από δημόσιο 

διαγωνισμό.  
 

ΑΡΘΡΟ 2ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 Τα Δημοτικά έργα εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις:  

 Της με αριθμ. 12 Εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 14016/24-4-2018 του Υπουργείου Εσωτερικών 

 του Ν. 4412/16 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.  

 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄/2006) του εν ισχύ Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ειδικότερα του άρθρου 

209, παρ.1)  

 του Ν. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. Α΄/07-06-10) ¨Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨  

 του Ν.3861/10 (Φ.Ε.Κ. 11Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»  

 των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης του έργου.  

 Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Η με αριθμό ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών 

Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» (ΦΕΚ 

2221Β'/30.7.2012) και η Εγκύκλιος 26 (ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/356/4-10-2012) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Έργων (ΑΔΑ Β4Τ81-70Θ).  

 Οι Εγκύκλιοι 36/2005, 38/2005 και 20/2006 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και η Εγκύκλιος 27/2012 του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.  

 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.  

 
ΑΡΘΡΟ 3ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ  

Τα συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι τα εξής:  

1. Το συμφωνητικό.  

2. Η Διακήρυξη.  

3. Η Οικονομική Προσφορά.  

4. Το Τιμολόγιο Μελέτης.  

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

6. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.).  

7. Η Τεχνική Έκθεση.  

8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.  

9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές 

μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή 

προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.  

10. Το Χρονοδιάγραμμα, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.  
 

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν :  
α) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια  

β) Οι Ευρωκώδικες.  

γ) Οι Ε.Τ.Ε.Π.  
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δ) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.  

ΑΡΘΡΟ 4ο ΕΓΓΥΗΣΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ  

Αυτές ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή την Διακήρυξη. 
  

ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΩΝ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ  
Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα προγραμματισμού παρέχει την πρόοδο των επί μέρους εργασιών μέσα στη 

συνολική προθεσμία αποπεράτωσης που προβλέπεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή την Διακήρυξη. Ο 

ανάδοχος υποβάλλει προς την Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα με περιοριστική την τελική προθεσμία εκτέλεσης του 
έργου και προτείνει ενδιάμεσες τμηματικές αποκλειστικές προθεσμίες, για έγκριση. Η Υπηρεσία μπορεί να 

απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των συνεργείων και τον αριθμό των μηχανημάτων, αν κρίνει 
ότι ο ρυθμός της προόδου του έργου δεν είναι ικανοποιητικός. Πάντως όλες οι εργασίες θα εκτελούνται κατά τις 

εργάσιμες μέρες και ώρες εκτός αν λόγω αναγκών του έργου ζητηθεί από την επίβλεψη εγγράφως υπερωριακή 
εργασία ή εκτέλεση εργασιών σε μη εργάσιμες μέρες. Εννοείται ότι η υπερωριακή απασχόληση δεν αμείβεται με 

πρόσθετη αποζημίωση στον ανάδοχο. Μόνον έγγραφη άδεια της επίβλεψης για υπερωριακή απασχόληση 

επιτρέπει εργασίες.  
 

ΑΡΘΡΟ 6ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  
Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρων και έντεχνων εργασιών του αναδόχου χωρίς να 

δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε μιας από αυτές.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω περιλαμβάνονται:  
1. Δαπάνες λειτουργίας των απαιτούμενων μηχανημάτων (μισθώματα - καύσιμα-λιπαντικά-ασφάλιστρα- 

δαπάνες εγκατάστασης λοιπές επιβαρύνσεις).  
2. Δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό συνεργείων και μηχανικού εξοπλισμού (ημερομίσθια-έκτακτες 

παροχές – ασφαλίσεις – ημεραργίες - λοιπές επιβαρύνσεις).  
3. Δαπάνες προμήθειας υλικών επί τόπου του έργου, δαπάνες φορτοεκφόρτωσης μεταφοράς από τον τόπο 

παραγωγής ή προμήθειας στον τόπο του έργου. Σαν απαιτούμενα υλικά λογίζονται όλα είτε κατονομάζονται 

ρητά στο τιμολόγιο είτε όχι, αλλά είναι οπωσδήποτε απαραίτητα.  
4. Δαπάνες ασφαλίστρων υλικών και αποζημιώσεις για προσωρινή κατάληψη έκτασης προς μεταφορά ή 

αποθήκευσή τους.  
5. Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης εργαλείων μηχανημάτων και υλικών. Κάθε δαπάνη που δεν 

κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.  

Καμία αξίωση ή αμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων ως προς την ποσότητα των υλικών 
και τις αποστάσεις μεταφοράς, ως προς τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών και των μηχανημάτων από τον 

ανάδοχο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αλλαγής χιλιομετρικών αποστάσεων (αποδεκτών και από την πλευρά της 
επίβλεψης), συντάσσεται πρωτόκολλο χιλιομετρικής απόστασης και γίνονται οι πιστοποιήσεις βάση αυτού.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
Το ποσοστό Γ.Ε. και Ο.Ε. δεν περιλαμβάνεται στις τιμές του τιμολογίου, και προστίθεται ως ποσοστό 18% στο 

τέλος του προϋπολογισμού εργασιών.  
Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται : α) δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του προσωπικού του 

αναδόχου και οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση 
κ.λπ.) β) τα έξοδα συμμετοχής στο διαγωνισμό -- έξοδα υπογραφής της σύμβασης, εγκατάστασης- - εκτέλεσης 

και παραλαβής του έργου. γ) μισθοί, αποζημιώσεις, ασφάλιστρα διοικητικού προσωπικού δ) παντός είδους 

φόροι, τέλη και έξοδα εγγύησης, τόκοι κίνησης κεφαλαίου και λοιπές επιβαρύνσεις εκτός από τον Φ.Π.Α. που 
αποδίδεται χωριστά από τον Δήμο ε) έξοδα εφαρμογής εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής υλικών και δοκιμών 

γενικά για την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία στ) έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων 
του προσωπικού του αναδόχου και κάθε είδους αποζημίωσης προς τρίτους ζ) έξοδα καθαρισμού των έργων και 

του εργοταξίου και αποκομιδή των προϊόντων σε θέση που επιτρέπει η αστυνομία η) κάθε άλλη δαπάνη που 

δεν ορίζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τη 
σύμβαση θ) το όφελος του αναδόχου.  

Περιλαμβάνονται επίσης: οι μέχρι την οριστική παραλαβή δαπάνες συντήρησης του έργου, ζημιές, απρόοπτες 
φθορές, αποσβέσεις, συντηρήσεις εργαλείων και μηχανημάτων, δαπάνες γραφείων, υπαλλήλων, σύνταξης 

μελετών.  
Το ποσοστό αυτό προστίθεται στο άθροισμα κάθε ομάδας εργασιών της πιστοποίησης και αυτό που προκύπτει 

μειούται κατά το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος, για την αντίστοιχη ομάδα εργασιών. Στο 

τελικό ποσό προστίθεται το ποσοστό 24% για τον Φ.Π.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΕΙΓΜΑΤΑ  
Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων Τεχνικών 

Προδιαγραφών.  
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Πρέπει να υποβάλλονται στην υπηρεσία δείγματα υλικών για έγκριση, πριν αυτά χρησιμοποιηθούν στο έργο. 

Υλικά ή άλλα είδη που θα χρησιμοποιηθούν χωρίς την έγκριση της υπηρεσίας, θα απορρίπτονται, εφόσον 

διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους. Τα απαιτούμενα δείγματα θα λαμβάνονται από την υπηρεσία έγκαιρα για 
εξέταση και στη συνέχεια (όταν αυτό απαιτείται) θα αποστέλλονται για εξέταση στο Κρατικό Εργαστήριο 

Δοκιμής Υλικών. Θα συσκευάζονται κατάλληλα, θα αναγράφεται το όνομα του υλικού (όταν πρόκειται για υλικό 
εμπορίου), για δε τα αδρανή ο τόπος προέλευσης, η ονομασία και τόπος του έργου, το όνομα του αναδόχου και 

το απαιτούμενο υλικό. Αναγράφεται επίσης το είδος του ελέγχου που θα υποβληθούν τα υλικά.  

Πρέπει επίσης να τηρούνται ακριβώς οι αναλογίες των υλικών, όπως αυτές απαιτούνται από τα σχετικά προς τις 
εργασίες άρθρα των αναλυτικών τιμολογίων. Ο απαιτούμενος μηχανικός εξοπλισμός καθορίζεται κάθε φορά από 

το τιμολόγιο. Αν ο ανάδοχος δεν διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, είναι υποχρεωμένος να τον μισθώσει 
χωρίς καμία υποχρέωση ή ευθύνη της υπηρεσίας για πρόσθετη αποζημίωση.  

 
ΑΡΘΡΟ 9ο ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει όλο το απασχολούμενο προσωπικό του στο ΙΚΑ όταν είναι στην 

ασφαλιστική περιοχή του ΙΚΑ ή σε άλλο ταμείο (ανά ειδικότητα) ή σε αναγνωρισμένες άλλες από το Δημόσιο 
Ασφαλιστικές Εταιρείες. Οι δαπάνες για τις παραπάνω ασφαλίσεις επιβαρύνουν στο σύνολό τους (εργοδοτική 

εισφορά και εισφορά ασφαλισμένου) τον ανάδοχο.  
Σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνεται η υπηρεσία με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου 

καθώς και με αποζημιώσεις για ζημίες, προκαλούμενες από το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών 

του μέσων, σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του Δημοσίου ή του Δήμου και σε κάθε άλλο κοινωφελές έργο.  
 

ΑΡΘΡΟ 10ο ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλες ανεξαίρετα τις κρατήσεις, τους φόρους και τα τέλη, 

βάσει των υφιστάμενων διατάξεων και Νόμων που ισχύουν την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Υποχρεούται επίσης στην καταβολή οποιασδήποτε αποδοχής θεσπισθεί από το Υπ. Εργασίας και αφορά 

επιδόματα, ημερομίσθια, δώρα κ.λπ. Αν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού επιβληθούν φόροι, τέλη, 

κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επιπλέον ή εκπίπτει αντίστοιχα από 
τους λογαριασμούς του αναδόχου, πιστοποιούμενου ή αφαιρούμενου του πράγματι πληρωμένου ή 

εξοικονομημένου ποσού. Ο εργοδότης επιβαρύνεται με τον Φ.Π.Α.  
 

ΑΡΘΡΟ 11ο ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Η επίδοση της προσφοράς του αναδόχου σημαίνει ότι κατά την σύνταξή της έλαβε υπόψη του τις γενικές και 
τοπικές συνθήκες του έργου δηλαδή την θέση του έργου, τα απαιτούμενα μέσα προσέγγισης και μεταφοράς, 

την διάθεση, διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών προσπέλασης, την ευχέρεια 
εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού και ηλεκτρικού, τις καιρικές συνθήκες, τα υπόγεια δίκτυα και γενικά τις 

ειδικές και γενικές συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν το κόστος του έργου και την αρτιότητα της 

κατασκευής. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με την υπάρχουσα 
κατάσταση και να αποφύγει την πρόκληση ζημιών, για την αποκατάσταση των οποίων είναι αποκλειστικά 

υπεύθυνος.  
 

ΑΡΘΡΟ 12ο ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και μέσα που θα χρησιμοποιήσει, καθώς 

και τις εκτελούμενες από αυτόν εργασίες. Η Υπηρεσία δίνει σχετικές εντολές που πρέπει να εκτελεσθούν από 

τον ανάδοχο. Σε περίπτωση που δεν υπακούσει παίρνονται μέτρα φύλαξης και προστασίας από την Υπηρεσία 
και καταλογίζονται σε αυτόν οι αντίστοιχες δαπάνες.  

Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει τα κατάλληλα μέτρα φύλαξης και προστασίας των έργων που εκτελούνται στην 
ίδια περιοχή, για πρόληψη ζημιών ή διακοπή της λειτουργίας.  

Ζημιές που προκλήθηκαν από αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται αμέσως από αυτόν, αλλιώς η 

επανόρθωση γίνεται από την Υπηρεσία εις βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. Ο ανάδοχος προφυλάσσει 
και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και ευθύνεται για κάθε κοπή ή καταστροφή δένδρων και θάμνων 

των οποίων η κοπή δεν είναι προϋπόθεση του έργου.  
 

ΑΡΘΡΟ 13ο ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις ισχύουσες διατάξεις είναι υποχρεωμένος να παίρνει τα μέτρα του για την 

πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο, καθώς και για τη παροχή πρώτων βοηθειών, φέρει 

ακέραια την ευθύνη για την λήψη μέτρων πρόληψης ατυχήματος κατά παντός προσώπου ή οχήματος. Οι 
εκσκαφές σε γαιώδη και γενικά οι εκσκαφές σε κατοικημένες περιοχές υποστηρίζονται πάντοτε. Όλες οι 

εκσκαφές επισημαίνονται τη νύχτα με φώτα. Η Υπηρεσία δίδει εντολές στον ανάδοχο για την εξασφάλιση της 
κυκλοφορίας στην περιοχή του έργου οι οποίες εκτελούνται με ευθύνη και δαπάνες του εργολάβου.  
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Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Ν. 3542/07 (ΦΕΚ 50A/02-03-2007) περί 

ΚΟΚ και στα σημεία όπου επεμβαίνει αυτός στο έργο όπως: 1. Σήμανση εργασιών στους δρόμους και 2. Μη 

κατάληψη οδοστρωμάτων με μπάζα και άσκοπη παρακώλυση της κυκλοφορίας κ.λ.π. 
  

ΑΡΘΡΟ 14ο ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ  
Ο εργοδότης δικαιούται να πάρει στη κατοχή του ή να κάνει χρήση οποιουδήποτε τμήματος έργου που έχει 

περαιωθεί, μερικώς ή ολικώς, χωρίς να θεωρείται ότι αυτό αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε εργασίας που δεν 

ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τη σύμβαση. Αν η παραπάνω κατοχή ή χρήση καθυστερήσει την πρόοδο του 
έργου, τότε η Υπηρεσία χορηγεί στον ανάδοχο ανάλογη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου. Σε 

περίπτωση που η χρήση του έργου από τον εργοδότη συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τον ανάδοχο, τότε ο 
εργοδότης καταβάλει στον ανάδοχο τις πράγματι απολύτως δικαιολογημένες πρόσθετες δαπάνες. 

  
ΑΡΘΡΟ 15ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ  

Κάθε εργασία αναγκαία, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, για την εφαρμογή εγκεκριμένων χαράξεων στο έδαφος 

εκτελείται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι δαπάνες των παραπάνω 
εργασιών σε υλικά και τεχνικά μέσα και προσωπικό βαρύνουν τον ανάδοχο. 

  
ΑΡΘΡΟ 16ο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη.  

 
ΑΡΘΡΟ 17ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  

Εκδίδεται με βάση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου και της σχετικής εγκριτικής απόφασης της 
Προϊσταμένης Αρχής. Τα στοιχεία αυτά, αποτελούν και δικαιολογητικά έκδοσης του εξοφλητικού λογαριασμού 

και επισυνάπτονται σε αυτόν. 
 
 

23η Απριλίου 2018 

                             
 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ  Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ 



ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ  
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ 

ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
KAI ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ      :   50.806,08 € 
                ΦΠΑ    :   14.400,00€ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με ΦΠΑ         :   12.193,46 € 
                                                    
Α.Μ. :     13/2018  

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ 1 

 

ΣΣ ΧΧ ΕΕ ΔΔ ΙΙ ΟΟ   ΑΑ ΣΣ ΦΦ ΑΑ ΛΛ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   &&   ΥΥ ΓΓ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο ανάδοχος θα λάβει υπόψη του την κείμενη νομοθεσία, την ΕΣΥ και τους όρους 

Διακήρυξης, καθώς και τα Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο Εργοτάξιο1 

(σύμφωνα με την εγκύκλιο 27/2012 / ΥΠΑΝ  ΥΠΟΜΕΔΙ): 2012 (ΔΙΠΑΔ/οικ. 

369/15-10-2012: ΑΔΑ Β4301-8ΞΩ) του ΥΠ.ΑΝΤ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.   

 

Το παρόν Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας συντάχτηκε λαμβάνοντας υπόψιν τουλάχιστον τα 

παρακάτω διατάγματα και κανονισμούς: 

  ΠΔ 305/96 (αρ. 7-9),   

 Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7),   

 Ν. 3850/102 (αρ. 42).   

 Π.Δ. 105/95  Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφαλείας και υγείας στην εργασία   

 Π.Δ. 16/96  Ελάχιστες προδιαγραφές  ασφαλείας και υγείας στους χώρους ασφαλείας 

 Π.Δ. 778/80  Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση Οικοδομικών Έργων 

 Π.Δ. 17/96  Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά 

την εργασία 

 Π.Δ. 397/94  Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας κατά την χειρονακτική 

διακίνηση φορτίων. 

 Π.Δ. 31/90  Περί επίβλεψης της λειτουργίας , χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων 

εκτέλεσης Τεχνικών Έργων 

 Π.Δ. 396/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την χρήση από τους 

εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας 

 Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες προδιαγραφές  ασφαλείας και υγείας  που πρέπει να εφαρμόζονται 

στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια 

 Π.Δ. 1073/81 Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια 

οικοδομικών και πάσης φύσεως έργα πολιτικού μηχανικού 

 Εγκύκλιο 27/2012 / ΥΠΑΝ και   ΥΠΟΜΕΔΙ 

 Τον ακόλουθο κατάλογο με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που 

περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο: 

                                                 
1
   H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του άρθρου 12 του ΠΔ 

305/96.                                             

2  O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων άρ. δεύτερο, καταργεί 
διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96,  κλπ.      
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A. ΝΟΜΟΙ    

Ν. 495/76 ΦΕΚ 337/Α/76 Π. Δ. 395/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Ν. 1396/83 ΦΕΚ 126/Α/83 Π. Δ. 396/94 ΦΕΚ 220/Α/94 

Ν. 1430/84 ΦΕΚ 49/Α/84 Π. Δ. 397/94 ΦΕΚ 221/Α/94 

Ν. 2168/ 93 ΦΕΚ 147/Α/93 Π. Δ. 105/95 ΦΕΚ 67/Α/95 

Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/Α/99 Π. Δ. 455/95 ΦΕΚ 268/Α/95 

Ν. 3542/07 ΦΕΚ 50/Α/07 Π. Δ. 305/96 ΦΕΚ 212/Α/96 

Ν. 3669/08 ΦΕΚ 116/Α/08 Π. Δ. 89/99 ΦΕΚ 94/Α/99 

Ν. 3850/10 ΦΕΚ 84/Α/10 Π. Δ. 304/00 ΦΕΚ 241/Α/00 

Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/Α/12 Π. Δ. 155/04 ΦΕΚ 121/Α/04 

  Π. Δ. 176/05 ΦΕΚ 227/Α/05 

  Π. Δ. 149/06 ΦΕΚ 159/Α/06 

Ν 4412/2016 ΦΕΚ   

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Π. Δ. 2/06 ΦΕΚ 268/Α/06 

Π. Δ. 413/77 ΦΕΚ 128/Α/77 Π. Δ. 212/06 ΦΕΚ 212/Α/06 

Π. Δ. 95/78 ΦΕΚ 20/Α/78 Π. Δ. 82/10 ΦΕΚ 145/Α/10 

Π. Δ. 216/78 ΦΕΚ 47/Α/78 Π. Δ. 57/10 ΦΕΚ 97/Α/10 

Π. Δ. 778/80 ΦΕΚ 193/Α/80   

Π. Δ. 1073/81 ΦΕΚ 260/A/81 Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Π. Δ. 225/89 ΦΕΚ 106/Α/89 ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/Β/84 

Π. Δ. 31/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΥΑ 3329/89 ΦΕΚ 132/Β/89 

Π. Δ. 70/90 ΦΕΚ 31/Α/90 ΚΥΑ 8243/1113/91 ΦΕΚ 138/Β/91 

Π. Δ. 85/91 ΦΕΚ 38/Α/91 ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 ΦΕΚ 187/Β/93 

Π. Δ. 499/91 ΦΕΚ 180/Α/91 ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 ΦΕΚ 765/Β/93 

 

Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ  

ΚΥΑ αρ. 8881/94 

 

ΦΕΚ 450/Β/94 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ 

Π/208/12-9-03 

 

ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 

ΦΕΚ 451/Β/93 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/ 

οικ/215/31-3-08 

ΥΑ 3009/2/21-γ/94 
ΦΕΚ 301/Β/94 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 

ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 
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ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 
ΦΕΚ 73/Β/94   

 

 

   

ΥΑ 3131.1/20/95/95 
ΦΕΚ 978/Β/95   

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 
ΦΕΚ 677/Β/95   

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 
ΦΕΚ 1035/Β/96   

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 
ΦΕΚ 113/Β/97   

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 
ΦΕΚ 987/Β/99   

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 ΦΕΚ 1186/Β/03   

ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 ΦΕΚ 708/Β/03   

ΚΥΑ αρ.6952/11 ΦΕΚ 420/Β/11   

ΥΑ 3046/304/89 ΦΕΚ 59/Δ/89   

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΕΚ 1035/Β/00   

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 ΦΕΚ 1176/Β/00   

ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 ΦΕΚ 686/Β/01   

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 ΦΕΚ 266/Β/01   

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 ΦΕΚ 16/Β/03   

ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 ΦΕΚ 905/Β/11   

ΥΑ 21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09   

Πυροσβεστική διάταξη 7, 

Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 

ΦΕΚ 155/Β/96   

 

 

Επίσης  σημειώνεται πως οι  προβλέψεις του παρόντος ΣΑΥ στηρίζονται: 

Στην Ελληνική Νοµοθεσία (Νομοθετήματα που αφορούν στην Υγιεινή και Ασφάλεια των 

εργαζομένων γενικά, αλλά και Νομοθετήματα που αφορούν στην Ασφάλεια για τα τεχνικά 

έργα και τις εργασίες που εκτελούνται σε αυτά). 

Σε προδιαγραφές εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση του έργου. 

Σε προδιαγραφές υλικών που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο. 

Στην καλή πρακτική, σύµφωνα µε τους κανόνες των διεθνών προτύπων, της εµπειρίας και 

τέχνης. 

Με βάση την ισχύουσα αναθεώρηση του ΣΑΥ κατά τη διάρκεια του έργου, ο Συντονιστής 

Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου πρέπει να ενηµερώσει τους επικεφαλής των 

συνεργείων, ώστε οι τελευταίοι να µεριµνήσουν για την εφαρµογή των προβλέψεων του ΣΑΥ 

από τα συνεργεία τους. 
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Σηµειώνεται ότι η εφαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των 

εργαζοµένων ελέγχεται από το αρµόδιο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Το παρόν ΣΑΥ σε καµία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νοµοθεσία. 

 

1. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ & ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ 

Το παρόν έργο αφορά σε εργασίες συντήρησης και επισκευής των σχολικών κτιρίων και 

αύλειων χώρων του Δήμου ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

Τεχνικής Υπηρεσίας, όπως αυτές περιγράφονται στο τιμολόγιο καθώς και ό,τι άλλο 

προκύψει κατά τη διάρκεια των εργασιών σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής 

Υπηρεσίας. 

 

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στα κτίρια των σχολικών κτιρίων και στους αύλειους 

χώρους και αφορούν τη συντήρηση τους προκειμένου να είναι πλήρως λειτουργικά, είναι 

κυρίως οικοδομικές (υγρομονώσεις, χρωματισμοί, τοιχοποιίες, επιχρίσματα, επενδύσεις, 

επιστρώσεις, ξύλινες και μεταλλικές κατασκευές κλπ) και πρασίνου. Προβλέπεται επίσης 

να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης στα ηλεκτρολογικά, υδραυλικά και αποχετευτικά 

δίκτυα σε ποσοστό περίπου 20% της συνολικής δαπάνης εργασιών.  

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. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ και  Διευθύνουσα Υπηρεσία  η 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας. 

 

4.  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

Στη φάση  της  οργάνωσης του έργου, στο ρόλο του συντονιστή ασφάλειας και υγείας 

είναι ο Διευθυντής του έργου που μαζί με τον μηχανικό-τεχνικό ασφαλείας οργανώνουν 

και συντονίζουν το θέμα υγιεινής και ασφάλειας. Με το ξεκίνημα των εργασιών θα πρέπει 

να κοινοποιηθεί ο ορισμός του συντονιστή ασφαλείας στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
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5.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

Πριν την έναρξη των εργασιών περιφράσσεται ο χώρος του εργοταξίου ώστε να αποκλείεται η 

πρόσβαση σε µη έχοντες εργασία. 

Οι χώροι του εργοταξίου θα περιφραχθούν πλήρως με περίφραξη μέσου ύψους 2,00 m και θα 

είναι υπό την ευθύνη του αναδόχου. 

Για την περίφραξη των μετώπων θα γίνει τοποθέτηση φραγμάτων ελαφρού τύπου (πχ 

προκατασκευασμένα από πλαστικό). Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτηση πλαστικού 

πλέγματος έντονου χρώματος.   

Έλεγχος στην είσοδο – έξοδο. Τα συνεργεία θα ελέγχονται µε ευθύνη των επικεφαλής τους, 

κατά την είσοδο και αποχώρηση από τα μέτωπα. 

Επιπλέον ο ανάδοχος θα έχει φροντίσει να έχει όλες τις απαιτούμενες άδειες. 

 

6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Η διοίκηση του εργοταξίου θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει υπευθύνους με ποικίλες 

εξουσίες και καθήκοντα, προς αποφυγή οποιουδήποτε εργατικού ατυχήματος. 

Ο μηχανικός ασφαλείας του έργου ευθύνεται για την επίβλεψη της εκτέλεσης των 

εργασιών σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας και τις προδιαγραφές της 

Υπηρεσίας. 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

Το οργανόγραμμα του τμήματος Ασφάλειας και Υγιεινής του Εργοταξίου ορίζει θέσεις και 

αρμοδιότητες όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΙΑΤΡΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Ο Μηχανικός Ασφαλείας ενημερώνει μέσω του Διευθυντή Εργοταξίου, τον Διευθυντή 

Έργου όσον αφορά την ασφάλεια και τα μέτρα Ασφαλείας που θα ληφθούν. 

Αν αυτά τα μέτρα απαιτούν αλλαγές, τότε ο Διευθυντής Έργου θα πρέπει να 

ενημερωθεί και να εγκρίνει την αλλαγή και τα μέτρα. Εντούτοις, η ύστατη ευθύνη 

καταλογίζεται στον Διευθυντή Έργου. 

 

7. ΣΤΟΧΟΙ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 

Ο αντικειμενικός σκοπός του Αναδόχου είναι να ολοκληρώσει το έργο χωρίς ατυχήματα 

ή επιπτώσεις στην υγεία κανενός, και να αποτρέψει οποιοδήποτε  συμβάν το οποίο θα 

μπορούσε να προκαλέσει άμεση ή έμμεση ζημιά σε οποιοδήποτε ακίνητο, καθυστέρηση ή 

απρόβλεπτη διακοπή σε οποιοδήποτε διαδικασία, υπηρεσία ή λειτουργία. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναμένει παρόμοια αντιμετώπιση από τους υπεργολάβους. 

Επίσης θα διασφαλίσει ότι θα γίνουν προβλέψεις για να επισημανθούν οι πιθανοί κίνδυνοι, οι 

οποίοι μπορούν να εμφανιστούν κατά την διάρκεια των εργασιών και συγχρόνως λαμβάνονται 

μέτρα για την απαλοιφή ή την ελαχιστοποίηση αυτών σε ένα αποδεκτό επίπεδο. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καθιερώσει μαθήματα εκπαίδευσης για όλο το προσωπικό ως 

προς τις απαιτούμενες ρυθμίσεις ασφαλείας και τις μεθόδους αποφυγής ατυχημάτων. Το 

προσωπικό που θα προσληφθεί πρέπει να έχει εκπαιδευτεί πριν αναλάβει τα καθήκοντά του 

ώστε να αποφευχθούν οποιεσδήποτε ενέργειες που ίσως θέσουν σε κίνδυνο τους ίδιους ή 

τρίτους.  

Κάθε εργαζόμενος πριν γίνει δεκτός στο εργοτάξιο, πρέπει να παρακολουθήσει ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που θα δοθεί από τον Υπεύθυνο Ασφάλειας, κατά τη διάρκεια 

του οποίου γνωστοποιούνται οι βασικές απαιτήσεις ασφαλείας. Συγχρόνως, υπάρχει διαθέσιμο 

το παρόν έγγραφο με τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο. 

Όταν πρόκειται να εκτελεστεί  μία συγκεκριμένη εργασία με ειδικές απαιτήσεις, ο 

Διευθυντής Έργου συγκαλεί σύσκεψη στην οποία συμμετέχει όλο το κύριο προσωπικό, ώστε 

να ενημερωθεί σχετικά με τα προβλήματα περί ασφάλειας. 

 Ο Μηχανικός Ασφαλείας θα εκτελεί περιοδικούς ελέγχους ώστε να εξασφαλίζει τη 

συμμόρφωση με τις ρυθμίσεις περί ασφαλείας. Αν ο Μηχανικός Ασφαλείας παρατηρήσει 

οποιαδήποτε μη συμμόρφωση, θα συγκληθεί σύσκεψη με την παρουσία όλων των μελών που 

εμπλέκονται. Το αντικείμενο της σύσκεψης θα είναι η εξέταση της μη συμμόρφωσης και η 

απόφαση για τη διορθωτική ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί. Ακολούθως, αν ο 

Μηχανικός Ασφαλείας βρίσκει ότι στη διάρκεια της Επιθεώρησης οι διορθωτικές ενέργειες δεν 

έχουν πραγματοποιηθεί, πρέπει να το αναφέρει άμεσα στη Διοίκηση. 
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Σε μηνιαία βάση θα καθορίζονται συσκέψεις ασφαλείας σύμφωνα με το Π.Δ.17/96 

άρθρο ΙΙ, στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι κατά τομείς, και ενυπόγραφα θα 

κάνουν όποιες παρατηρήσεις σε θέματα ασφαλείας έχουν. Με την έναρξη των εργασιών ο 

μηχανικός ασφαλείας με την σύμφωνη γνώμη του Εργοταξιάρχη θα καθορίσουν τα θέματα 

των συσκέψεων αυτών. 

 

8. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

  Όταν διαπιστώνεται μια μη συμμόρφωση ως προς την ασφάλεια, ο Μηχανικός 

Ασφαλείας περιγράφει τη διαπιστωμένη κατάσταση και δίνει τις απαιτούμενες εντολές σχετικά 

με τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει  εκτελεσθούν. 

 Ο παραλήπτης της προαναφερόμενης εντολής πρέπει να υλοποιήσει εντός του 

καθορισμένου χρόνου τις υποδεικνυόμενες διορθωτικές ενέργειες. Ακολούθως ο Μηχανικός 

Ασφαλείας ή ένας από τους συναδέλφους του θα επιθεωρήσει και θα επιβεβαιώσει ότι έχει 

γίνει η διορθωτική ενέργεια. 

Τυχόν μη συμμόρφωση του υπεύθυνου έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση σύνταξη 

αναφοράς μη-συμμόρφωσης  από τον Μηχανικό Ασφαλείας και θα ακολουθείται η 

προαναφερόμενη σχετική διαδικασία. 

 Κάθε ατύχημα, πρέπει να αναφερθεί αμέσως στον Μηχανικό Ασφαλείας. Η 

κοινοποίηση πρέπει να γίνει την ίδια μέρα που συνέβη το ατύχημα, ώστε να γίνουν οι 

απαραίτητες ενέργειες. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, ο Μηχανικός Ασφαλείας  πρέπει να είναι ενήμερος 

σχετικά με τη συνολική εργασία που έχει εκτελεστεί και το συνολικό αριθμό των ατυχημάτων 

που συνέβησαν και τις ώρες εργασίας που χάθηκαν. 

  Θα συντάξει δηλαδή μία στατιστική ετήσια αναφορά σχετικά με τα ατυχήματα που 

συνέβησαν στη διάρκεια του έργου. Η Διοίκηση και οι υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση του 

έργου θα λαμβάνουν ένα αντίγραφο της προαναφερόμενης αναφοράς, ώστε να βελτιώνεται η  

μεθοδολογία εργασίας πρόληψης ατυχημάτων. 

 Όλα τα έγγραφα σχετικά με θέματα ασφαλείας αρχειοθετούνται, όλα τα ατυχήματα 

εξετάζονται και αναλύονται και η αναφορά υποβάλλεται στη Διοίκηση για περαιτέρω μελέτη 

και λήψη αποφάσεων. 

 

9. ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η προσπέλαση στο εργοτάξιο  γίνεται από  το υφιστάμενο οδικό δίκτυο μέσω 

εργοταξιακών οδών. Στη συμβολή των ανωτέρων οδών θα αναρτηθούν πινακίδες 

προειδοποιητικές «ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ! ΕΙΣΟΔΟΣ – ΕΞΟΔΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ».  
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Β. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

Κατά την φάση της εκσκαφής ορυγμάτων απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών. Επίσης, οι 

κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν είναι οι εξής: 

 Ο κίνδυνος πτώσης υλικών από ύψος. 

 Ο κίνδυνος αστοχίας των στοιχείων υποστήριξης. 

 Ο κίνδυνος πτώσης εξαιτίας μη προσπελάσιμου χώρου. 

 Ο κίνδυνος πτώσης στο κενό. 

 Ο κίνδυνος ζημίας γειτονικών κτηρίων. 

 Ο κίνδυνος εμπλοκής με μηχάνημα. 

 

Κατά τη διάρκεια της αποκομιδής των υλικών οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν 

είναι οι εξής: 

  Ο κίνδυνος εμπλοκής εργαζόμενου με μηχανήματα. 

  Ο κίνδυνος εισπνοής σκόνης. 

  Ο κίνδυνος εισπνοής τοξικών αερίων. 

  Ο κίνδυνος ατυχήματος από πτώση υλικών. 

  Ο κίνδυνος εμπλοκής μηχανημάτων μεταξύ τους. 

  Ο κίνδυνος ανατροπής μηχανήματος 

  Ο κίνδυνος πυρκαγιάς. 

 

Κατά τη διάρκεια τοποθέτησης των αγκυρίων στους ιστούς: 

 Οι κίνδυνοι που ενδέχονται να παρουσιαστούν κατά την διάρκεια της διάτρησης των 

οπών, όπως αναφέρονται παραπάνω. 

 Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας κατά την χρήση ηλεκτρικής αντλίας τσιμεντενέματος. 

 Ο κίνδυνος τραυματισμού από πτώση υλικών από ύψος. 

 Ο κίνδυνος επαφής τσιμέντου με το σώμα. 

 Ο κίνδυνος επαφής τσιμέντου με τα μάτια. 

 Ο κίνδυνος αστοχίας ελαστικού υπό πίεση με τσιμεντένεμα. 

 

Κατά τη φάση της τοποθέτησης σιδηρού οπλισμού οι κίνδυνοι που ενδέχονται να 

παρουσιαστούν είναι οι εξής: 

 Ο κίνδυνος εμπλοκής με μηχάνημα. 
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 Ο κίνδυνος πτώσης υλικών από ύψος. 

 Ο κίνδυνος από ηλεκτροπληξίας με την χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης. 

 Ο κίνδυνος πτώσης εργαζομένων από ύψος. 

 Ο κίνδυνος άστοχης τοποθέτησης υλικών επί της σκαλωσιάς. 

 Ο κίνδυνος άστοχης ολίσθησης της σκαλωσιάς. 

 Ο κίνδυνος υπερφόρτωσης της σκαλωσιάς. 

 Ο κίνδυνος τραυματισμού από αφύλακτες αναμονές του οπλισμού. 

 

Κατά τη φάση της σκυροδέτησης οι κίνδυνοι που ενδέχονται να παρουσιαστούν είναι οι 

εξής: 

 Ο κίνδυνος εμπλοκής με κινούμενο μέρος μηχανήματος. 

 Ο κίνδυνος πτώσης υλικών από ύψος. 

 Ο κίνδυνος πτώσης εργαζομένων από ύψος. 

 Ο κίνδυνος τραυματισμού από αφύλακτες αναμονές του οπλισμού. 

 Ο κίνδυνος απώλειας ακοής. 

 Ο κίνδυνος επαφής τσιμέντου με τα μάτια. 

 Ο κίνδυνος αστοχίας των στοιχείων υποστήριξης. 

 Ο κίνδυνος πτώσης εξαιτίας μη προσπελάσιμου χώρου. 

 Ο κίνδυνος από αποκόλληση τσιμέντου από ύψος. 

 

Κατά την φάση των Η/Μ εργασιών οι κίνδυνοι που ενδέχονται να παρουσιαστούν είναι οι 

εξής: 

 Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

 Ο κίνδυνος πτώσης υλικών από ύψος. 

 Ο κίνδυνος αστοχίας των στοιχείων υποστήριξης. 

 Ο κίνδυνος πτώσης εξαιτίας μη προσπελάσιμου χώρου. 

 Ο κίνδυνος πτώσης στο κενό. 

 

Οι  εργασίες του παρασκευαστηρίου σκυροδέματος εμπεριέχουν τους εξής κινδύνους: 

 Ο κίνδυνος εμπλοκής εργαζόμενου με κινούμενα μέρη μηχανήματος.  

 Ο κίνδυνος πτώσης εξαιτίας μη προσπελάσιμου χώρου. 

 Ο κίνδυνος εμπλοκής μηχανημάτων μεταξύ τους. 

 Ο κίνδυνος ανατροπής μηχανήματος. 

 Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

 Ο κίνδυνος πυρκαγιάς. 



ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ  
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ 

ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
KAI ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ      :   50.806,08 € 
                ΦΠΑ    :   14.400,00€ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με ΦΠΑ         :   12.193,46 € 
                                                    
Α.Μ. :     13/2018  

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ 10 

 

Τα ασφαλτομίγματα θα προμηθεύονται από τα εμπορικά παρασκευαστήρια της περιοχής. 

 

Κατά τις εργασίες οδοποιίας – ασφαλτικών οι κίνδυνοι που ενδέχονται να παρουσιαστούν είναι 

οι εξής: 

 Ο κίνδυνος εμπλοκής με κινούμενο μέρος μηχανήματος.  

 Ο κίνδυνος πτώσης εξαιτίας μη προσπελάσιμου χώρου. 

 Ο κίνδυνος εμπλοκής μηχανημάτων μεταξύ τους. 

 Ο κίνδυνος εισπνοής επικίνδυνων αερίων. 

 Ο κίνδυνος ανατροπής μηχανήματος. 

 

Κατά τις εργασίες ασφαλτοκοπής οι κίνδυνοι που ενδέχονται να παρουσιαστούν είναι οι εξής: 

 Ο κίνδυνος εμπλοκής με κινούμενα μέρη του εξοπλισμού. 

 Ο κίνδυνος κοπής από τον μηχανισμό κοπής. 

 Ο κίνδυνος πτώσης εξαιτίας μη προσπελάσιμου χώρου. 

 Ο κίνδυνος εισπνοής σκόνης. 

 

Γ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση να γνωρίζει: 

 Πού βρίσκονται και πως χρησιμοποιούνται οι συσκευές πυρόσβεσης του τομέα του. 

 Που βρίσκεται, τι περιέχει και για κάθε περίπτωση το κιβώτιο (φαρμακείο) πρώτων 

βοηθειών του τμήματός του. 

2.  ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Απαγορεύεται η κυκλοφορία στα μέτωπα εργασίας χωρίς κράνος, άρβυλα (παπούτσια 

ασφαλείας) και φόρμα. 

Απαγορεύεται το κάπνισμα στα μέτωπα εργασίας και τις αποθήκες του εργοταξίου. 

Απαγορεύεται στο προσωπικό να αγγίξει οποιαδήποτε συσκευή ή μηχάνημα, εάν δεν 

του έχει ανατεθεί οποιαδήποτε αρμοδιότητα από τον προϊστάμενό του. 

Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων, τα οποία βρίσκονται σε κακή κατάσταση. 

Απαγορεύεται η εκκίνηση οποιασδήποτε συσκευής ή μηχανήματος εάν δεν έχει 

τοποθετηθεί όλος ο προστατευτικός εξοπλισμός (ασφαλείας) και εάν δεν έχει απομακρυνθεί 

όλο το αναρμόδιο προσωπικό. 

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση πεπιεσμένου αέρα χωρίς ακροφύσιο για καθαρισμούς 

εδάφους, πάγκου εργασίας κ.λ.π.  

Απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών, εργαλείων κ.λ.π. σε δρόμους διαφυγής γιατί 
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πρέπει να διατηρούνται καθαροί και ελεύθεροι για την αποφυγή ατυχημάτων. 

Απαγορεύεται η παραμονή προσωπικού κάτω από αιωρούμενα φορτία. 

Απαγορεύεται η επίσκεψη ατόμων στα μέτωπα εργασίας εάν δεν προηγηθεί 

συνεννόηση με τον αρμόδιο προϊστάμενο ή εργοδηγό παραγωγής. 

Απαγορεύεται σ’ οποιοδήποτε άτομο να περνάει στο εσωτερικό μέρος των 

προστατευτικών διατάξεων και περιφράξεων των μηχανημάτων κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας τους. 

Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άτομο να θέσει σε κίνηση μια μηχανή πριν βεβαιωθεί 

ότι κανένα άλλο άτομο δεν κάνει επισκευή, καθαρισμό ή λίπανση, ρύθμιση στη μηχανή ή 

εργάζεται κοντά σ’ αυτή και σε επικίνδυνη απόσταση. 

    Κατά την ανέγερση κτιρίων ή κατασκευών, θα παρέχονται ασφαλείς χώροι εργασίας 

οι οποίοι μπορεί να είναι δάπεδα (τα οποία θα προστατεύονται με κιγκλιδώματα), 

καταστρώματα ή ξυλότυποι. 

    Όλα τα εξωτερικά συνεργεία και οι εργολάβοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες 

ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια επικίνδυνων εργασιών το προσωπικό αυτό προειδοποιείται για 

κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο και να έχει πάρει όλες τις απαιτούμενες συστάσεις και οδηγίες 

ασφαλείας από τους αρμόδιους του εργοταξίου που είναι επιφορτισμένοι με την επίβλεψη.  

Εάν οποιοδήποτε εξωτερικό συνεργείο ή εργολάβος κατά τη διάρκεια των εργασιών του 

μέσα στον εργοταξιακό χώρο παραβαίνει τους κανονισμούς ασφαλείας του εργοταξίου και τις 

σχετικές διατάξεις ασφαλείας της Ελληνικής Νομοθεσίας, θα γίνεται παρέμβαση αμέσως από 

τον αρμόδιο επιβλέποντα του εργοταξίου με σκοπό τη συμμόρφωση του συνεργείου ή του 

εργολάβου με τις ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας.    

 

3. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) 

   Για την ασφάλεια όλων των εργαζομένων σύμφωνα με το Π.Δ. 396/94 επιβάλλεται η 

πιστή εφαρμογή των παρακάτω οδηγιών: 

α) Να φοράτε πάντα παπούτσια ασφαλείας ή μπότες, φόρμα και κράνος, όταν 

κυκλοφορείτε στους δρόμους και στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου. 

β) Να φοράτε πάντα όλα τα απαιτούμενα είδη ατομικής προστασίας κατά την εκτέλεση 

μιας συγκεκριμένης εργασίας. 

γ) Διατηρείτε καθαρά και σε καλή κατάσταση τα ατομικά σας μέσα προστασίας, 

φροντίζετε να τα αλλάζετε όταν παρουσιάζουν φθορά και να τα αποθηκεύετε σε κατάλληλο 

μέρος (ιματιοθήκες) για να μην καταστρέφονται. 

Για την προστασία των εργαζομένων γενικά, ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει όλα τα 

απαραίτητα είδη ατομικής προστασίας σε ικανοποιητικά αποθέματα που βρίσκονται στην 
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κεντρική Αποθήκη. 

1. Γυαλιά ασφαλείας 

 Για την αποφυγή ατυχημάτων στα μάτια, επιβάλλεται οι εργαζόμενοι να φορούν 

γυαλιά ασφαλείας. Οι  διάφοροι τύποι γυαλιών είναι οι εξής: 

α) Γυαλιά ειδικά για εργασίες κοπής με συσκευή οξυγόνο-ασετιλίνης. 

β) Γυαλιά ή μάσκα με ειδικό γυαλί για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης.  

2. Γάντια    

Στη διάθεση του προσωπικού βρίσκονται γάντια  διαφόρων τύπων: 

α) Δερμάτινα γάντια των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική σε εργασίες χειρισμού 

κοφτερών και μυτερών αντικειμένων για να προστατεύονται τα δάκτυλα και τα χέρια από 

κοψίματα, τρυπήματα και τραυματισμούς γενικά. 

β) Λαστιχένια γάντια ηλεκτρολόγων (τύπου ΔΕΗ) των οποίων η χρήση είναι 

υποχρεωτική  για ηλεκτροτεχνίτες που είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται σε κυκλώματα υπό 

τάση. 

3. Παπούτσια ασφαλείας 

α) Τα άρβυλα είναι υποχρεωτικά για όλους τους εργαζομένους που διακινούνται στους 

δρόμους και τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου. 

β) Οι μπότες είναι υποχρεωτικές σε χώρους με νερά, λάσπες και ουσίες και γενικά 

οπουδήποτε η χρήση άρβυλου θα έκανε προβληματική και ανασφαλή την εργασία του 

προσωπικού. 

4. Στολή εργασίας 

 Είναι υποχρεωτική για όλο το προσωπικό, το οποίο ανάλογα με το είδος και την 

επικινδυνότητα της εργασίας που εκτελεί, φορά τον κατάλληλο τύπο φόρμας. 

 Οι τύποι αυτοί είναι οι εξής: 

α) Κοινές φόρμες εργασίας διμερείς. 

β) Αδιάβροχες έναντι βροχής κτλ. 

5. Κράνη 

 Απαγορεύεται η εργασία ή η κυκλοφορία μέσα στο εργοτάξιο χωρίς κράνος 

ασφαλείας.  

Για την προστασία από υψηλούς θορύβους, οι εργαζόμενοι θα χρησιμοποιούν 

ωτασπίδες. 

 

4. ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

Απαγορεύεται σε αναρμόδια πρόσωπα να εισέρχονται στο εργοτάξιο.  

Απαγορεύεται αυστηρά η εισαγωγή και χρήση στο εργοτάξιο οινοπνευματωδών 
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ποτών, όπως επίσης και η είσοδο ατόμων μεθυσμένων. 

Όταν στο φυλάκιο παρουσιάζεται ένας επισκέπτης, ο φύλακας της βάρδιας έχει 

καθήκον να τηλεφωνήσει στο πρόσωπο που θα δεχθεί την επίσκεψη για να έχει την 

επιβεβαίωση. 

Το προσωπικό του Αναδόχου , του Κυρίου του Έργου και της Επίβλεψης που περιμένει 

επίσκεψη τρίτων, έχει την υποχρέωση να ειδοποιεί το φυλάκιο από πριν, ώστε με αυτόν τον 

τρόπο να κερδίζεται χρόνος από τους ελέγχους και τους νεκρούς χρόνους. Ο φύλακας έχει την 

υποχρέωση να σημειώσει στο βιβλίο επισκεπτών την ώρα της εξόδου και την υπογραφή.  

Ο Ανάδοχος θα διατηρήσει αποτελεσματικό το φυλάκιο συμπεριλαμβανομένου του 

προσωπικού και των εγκαταστάσεων και θα εφοδιάσει το φυλάκιο με βιβλίο επισκεπτών και 

10 κράνη, τουλάχιστον, αν απαιτείται. 

 

5. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Προειδοποιητικά σήματα είναι υποχρεωτικά και ο Ανάδοχος μεριμνά ώστε τέτοια 

κατάλληλα σήματα να ανεγείρονται σε ολόκληρο το χώρο εργασίας σύμφωνα με το Π.Δ. 

105/95. 

Στην είσοδο του δρόμου προσπέλασης θα αναρτηθούν πινακίδες  προειδοποίησης 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΣ –ΕΞΟΔΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ.  

Σε απόσταση 150 m από τον δρόμο προσπέλασης, και περιοριστικές πινακίδες 

ταχύτητας. 

Στο χώρο του εργοταξίου θα αναρτηθεί πινακίδα μεγίστου ορίου ταχύτητας 20 Km. 

Στο εργοτάξιο θα αναρτηθεί πινακίδα υποχρεωτικής χρήσης άρβυλων βαρέου τύπου, 

απαγόρευση καπνίσματος και υποχρεωτική προστασία των ματιών για τους 

ηλεκτροσυγκολλητές. Επίσης, θα αναρτηθεί πινακίδα υποχρεωτικής χρήσης κράνους 

ασφαλείας, πινακίδα μεγίστου ορίου ταχύτητας 20 Km, υποχρεωτική προστασία αυτιών και 

ματιών  όπου απαιτείται, πινακίδα ένδειξης πρώτων βοηθειών και χρήσης τηλεφώνου και 

πινακίδα προειδοποίησης ανατίναξης. Τέλος στη κατασκευή θα χρησιμοποιούνται στα μέτωπα 

εργασιών κατά περίπτωση ελαστικοί κώνοι, φανοί με αναλαμπές, φωσφορούχα  γιλέκα και 

ταινίες ασφαλείας.   

 

6. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 

 

Α. Πρόληψη Πυρκαϊάς 

 Απαγορεύεται στους εργαζομένους το κάπνισμα και το άναμμα φωτιάς ή η εκτέλεση 

εργασίας που προκαλεί υπερθέρμανση ή σπινθήρα μέσα σε περιοχές του εργοταξίου 
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στις οποίες υπάρχουν σχετικές οδηγίες και γενικά σε χώρους όπου υπάρχουν 

εύφλεκτα υλικά. 

 Απαγορεύεται η χρήση γυμνής φλόγας ή οποιαδήποτε εργασία που προκαλεί 

σπινθήρα, φλόγα ή θερμότητα, χωρίς την άδεια του υπεύθυνου εργοδηγού.  

 Οι χώροι εργασίας θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί (απομακρύνοντας αμέσως όλα 

τα σκουπίδια και τα εύφλεκτα υλικά όπως λάδια, στουπιά, χαρτιά, υφάσματα, ξύλα 

κλπ).  

 Πρέπει να υπάρχει πάντοτε έξοδος ελεύθερη και χωρίς εμπόδια, για άμεση 

απομάκρυνση, σε περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή κάποιου από πυρκαϊά. 

 

Β. Καταπολέμηση φωτιάς. 

Γενικά  

 Το υλικό καταπολέμησης φωτιάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή.  Πρέπει 

λοιπόν να παραμένει πάντοτε ελεύθερο και να είναι προσιτό. 

 Το υλικό αυτό προορίζεται αυστηρά για χρήση μόνο σε περίπτωση πυρκαϊάς. 

Απαγορεύεται «αυστηρά» η χρησιμοποίηση όλων των διατεθειμένων μέσων 

αντιμετώπισης πυρκαϊάς για άλλους σκοπούς εκτός εκείνων για τους οποίους 

προορίζονται. 

Διατεθειμένα μέσα κατάσβεσης πυρκαϊάς. 

 Πυροσβεστήρες CO2 για στερεά, υγρά, αέρια καύσιμα και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

 Πυροσβεστήρες σκόνης για στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα κατά κανόνα. 

 Άμμος για  κατάσβεση στερεών ή  υγρών καυσίμων. 

 Σκαπάνες και φτυάρια. 

Αντιμετώπιση πυρκαϊάς 

 Πρέπει να είναι γνωστά τα πυροσβεστικά μέσα που υπάρχουν στο χώρο εργασίας, 

που βρίσκονται, για ποιες πυρκαϊές είναι κατάλληλα και πως χρησιμοποιούνται. 

 Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται πυροσβεστήρες νερού και γενικά νερό σε 

ηλεκτρικές εγκαταστάσεις υπό τάση και υγρά καύσιμα. 

 Διατηρούμε τον χώρο καθαρό από χαρτιά και εύφλεκτα υλικά και περιοδικά κάνουμε 

αποψίλωση του χώρου του εργοταξίου.   

 Το νερό να χρησιμοποιείται για: 

α) κατάσβεση φωτιάς σε στερεά 

β) Για ελαφρά στερεά υλικά όπως χαρτιά, χόρτα, στουπιά κλπ  να αποφεύγεται η χρήση 

πυροσβεστήρων σκόνης ή CO2. Η καλύτερη λύση είναι το νερό. 
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Γ).  Οδηγίες επέμβασης σε περίπτωση πυρκαϊάς.  

Εάν αντιληφθείτε φωτιά σε οποιοδήποτε σημείο εντός και εκτός των εγκαταστάσεων 

του εργοταξίου θα πρέπει αμέσως να ειδοποιήσετε: 

 Το τμήμα που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο φωτιάς. Στη συνέχεια προσπαθήστε 

να σβήσετε ή να περιορίσετε όσο είναι δυνατόν τη φωτιά χρησιμοποιώντας όλα τα 

κατάλληλα για την περίπτωση μέσα πυροσβεστικά. 

 Το προσωπικό πυρασφάλειας και το φύλακα . 

 Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν απαντά το τηλέφωνο του φύλακα, καλέστε αμέσως 

την πυροσβεστική Υπηρεσία (199) . 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

Όλες οι ενέργειες επέμβασης πρέπει να κατευθύνονται από τον υπεύθυνο βάρδιας ή τον 

Εργοταξιάρχη. 

 

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

Ο επικεφαλής κάθε βάρδιας (επιστάτης και εργοδηγός) σε συνεργασία με τον Γενικό 

Εργοδηγό, τον Τεχνολόγο-Μηχανολόγο Μηχανικό, τον Μηχανικό Ασφαλείας, πρέπει να 

λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, όπως αυτά 

αναφέρονται παρακάτω. 

Α) Εργατικό Ατύχημα 

Σε κάθε εργατικό ατύχημα αμέσως ειδοποιείται η ομάδα ασφαλείας και ο γιατρός 

εργασίας προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Εάν ο τραυματισμός είναι σοβαρής μορφής πρέπει 

να φροντίσει για  την μεταφορά του τραυματισμένου στο πλησιέστερο Εφημερεύον 

Νοσοκομείο. 

Κάθε τμήμα είναι υποχρεωμένο να έχει φαρμακείο εξοπλισμένο κατάλληλα με όλα τα 

απαραίτητα φάρμακα και υλικά γενικά για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση 

ατυχήματος. Σε περίπτωση ελαφρού ατυχήματος: 

- Μετά από κάθε ελαφρύ τραύμα ο ατυχηματίας πρέπει να χρησιμοποιήσει βασικά 

μέτρα θεραπείας και κυρίως καθάρισμα καλό (αντισηπτικό) και ενδεχομένως επίδεσμο. 

- Εάν η κατάσταση του τραύματος απαιτεί την άμεση επιμέλεια νοσοκόμου, ο 

εργοδηγός βάρδιας θα ενεργήσει για την μεταφορά του ατυχηματία στο πλησιέστερο 

νοσοκομείο. 

Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος : 

- Είναι απαραίτητο να δοθούν στον ατυχηματία όλες οι στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες 

στον τόπο του ατυχήματος προτού μεταφερθεί στο Νοσοκομείο. 

 



ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ  
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ 

ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
KAI ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ      :   50.806,08 € 
                ΦΠΑ    :   14.400,00€ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με ΦΠΑ         :   12.193,46 € 
                                                    
Α.Μ. :     13/2018  

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ 16 

 

Β) Διαδικασία εκκένωσης του εργοταξίου   

Η διαδικασία φέρεται εις πέρας από κοινού σε συνεργασία με την υπάρχουσα διαδικασία 

που ακολουθεί η υπηρεσία. 

 

Αναφορά εκτάκτου ανάγκης στο Εργοτάξιο 

Οι άνθρωποι που θα εντοπίσουν πρώτοι την ανάγκη θα ενημερώσουν τον Εργοταξιάρχη 

το ταχύτερο δυνατό (ονοματεπώνυμο και θέση του συμβάντος) ή αν αυτός να απουσιάζει, 

τον αντικαταστάτη του. 

Όλοι οι εργαζόμενοι συγκεντρώνονται σε προκαθορισμένα σημεία για περαιτέρω 

οδηγίες. Οι επιβλέποντες εκτιμούν πως οι εργάτες θα δουλεύουν κάτω από την επίβλεψή τους 

και ότι είναι σε ετοιμότητα για την εκκένωση εκτάκτου ανάγκης.  

Ο Ανάδοχος εξουσιοδοτεί προς αποφυγή οποιουδήποτε εργατικού ατυχήματος: 

- τον συντονιστή σε θέματα ασφαλείας, τον μηχανικό ασφαλείας, τον ιατρό εργασίας, 

από τους οποίους οργανώνεται μια Ομάδα Έκτακτης Ανάγκης με επικεφαλής το μηχανικό 

ασφαλείας και μέλη άτομα που θα είναι κατάλληλα οργανωμένα, ώστε επαρκής αριθμός 

μελών της ομάδας να είναι διαθέσιμος για δράση και βοήθεια οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια 

των εργασιών. 

Η υπ’ όψη ομάδα θα εκπαιδευτεί από ειδικευμένο προσωπικό. Κάθε μέλος της ομάδας 

θα είναι ικανό να δώσει πρώτες βοήθειες, να λειτουργήσει τους εξοπλισμούς των 

αναπνευστικών συσκευών και τον εξοπλισμό πυρόσβεσης και να έχει δυνατότητα άμεσης 

προσπέλασης των μετώπων εργασίας. 

Ο μηχανικός ασφαλείας του έργου ευθύνεται για την επίβλεψη της εκτέλεσης των 

εργασιών σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας και τις προδιαγραφές του 

πελάτη. 

 

Τα καθήκοντα της Ομάδας Έκτακτης Ανάγκης είναι: 

 Παροχή Πρώτων Βοηθειών. 

 Παροχή και διανομή Μ.Α.Π.  

 Ενημέρωση προσωπικού. 

 Εξασφάλιση και συντήρηση των παρακάτω υλικών. 

α) Ένα (1) φορείο τραυματιών 

β) Μία (1) μάλλινη κουβέρτα 

γ) Μία (1) φιάλη οξυγόνου 

δ) Υλικά για επίδεση τραυμάτων, απολύμανση κ.λ.π 

ε) Ενέσεις αναλγητικές. 
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στ) Αναπνευστικές συσκευές για την παρακράτηση σκόνης. 

ζ) Τρεις (3) λαμπτήρες ανθεκτικοί σε έκρηξη. 

η) συντήρηση ενός σετ φαρμακείου στα κύρια μέτωπα εργασιών. 

Ο ιατρός εργασίας που θα συνεργάζεται με το έργο  με σύμβαση παροχής υπηρεσιών 

θα ελέγχει τον παραπάνω εξοπλισμό και μαζί με τον μηχανικό ασφαλείας, τον συντονιστή σε 

θέματα ασφαλείας και τον εργοταξιάρχη θα είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια του έργου και 

των εργαζόμενων.  

θ)Συντήρηση και επιθεώρηση των μέσων πυρόσβεσης, την καταλληλότητα αυτών και 

την διανομή τους όταν χρειαστούν. 

 

Τα καθήκοντα και οι εξουσίες του Μηχανικού Ασφαλείας είναι: 

 μαζί με την ομάδα ασφαλείας του Έργου, να έχει άμεση επικοινωνία με τους 

αρμόδιους φορείς, όπως τροχαία-αστυνομία, πρώτες βοήθειες, τοπική αυτοδιοίκηση, 

κοινωνικούς φορείς, φορείς μαζικής ενημέρωσης . 

 πρόγνωση και λύση προβλημάτων που προκύπτουν στο έργο, όπως επικοινωνίες, 

ανασφαλείς συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον, τοπικές δυσκολίες για την ασφάλεια 

του έργου και των εργαζομένων. 

 να συσκέπτεται με τον διευθυντή  και μηχανικούς πληροφορώντας τους για το βαθμό 

των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται. 

 να οργανώνει ελέγχους ασφαλείας στο τμήμα για το οποίο είναι υπεύθυνος, ώστε να 

επιβεβαιώνεται η διατήρηση και επιβολή των μέτρων ασφαλείας. 

 να επιβεβαιώνει την ύπαρξη του κατάλληλου προσωπικού εξοπλισμού ασφαλείας για 

κάθε εργαζόμενο και να επιβλέπει την ορθή χρήση αυτών. 

 να ελέγχει την εκτέλεση των εργασιών, να επισκέπτεται τακτικά το εργοτάξιο και να 

αναφέρει τις όποιες αποκλίσεις επισημαίνονται. 

 να ερευνά τα ατυχήματα και να διατηρεί ένα ημερολόγιο καταγραφής τους για την 

αποφυγή άλλων παρομοίων. 

 να επιβεβαιώνει ότι το προσωπικό είναι ενήμερο σχετικά με τις πρώτες βοήθειες που 

πρέπει να παρέχονται. 

 να φροντίζει για τη διεξαγωγή ενημερωτικών μαθημάτων στους εργαζόμενους κατά 

την εκτέλεση των εργασιών. 

 

Γ) Αναγγελία Ατυχήματος 

1) Αν με την αρχική αντιμετώπιση ενός ατυχήματος διαπιστωθεί πως ο τραυματίας 

πρέπει να μεταφερθεί σε πλησίον Νοσοκομείο ή Κλινική, η μεταφορά γίνεται αμέσως με  
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αυτοκίνητο του Εργοταξίου. 

2) Μετά την αντιμετώπιση του ατυχήματος ειδοποιείται: 

 α. Ο τεχνικός ασφαλείας. 

 β. Ο Προϊστάμενος του τμήματος όπου ανήκει ο ατυχηματίας. 

3) Οι τεχνικοί ασφαλείας του Εργοταξίου προβαίνουν σε έρευνα και ανάλυση του 

Ατυχήματος προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια. 

4) Ο Προϊστάμενος Τμήματος στο οποίο ανήκει ο ατυχηματίας, προβαίνει κατά 

περίπτωση στις εξής ενέργειες: 

 Εάν πρόκειται για ελαφρύ ατύχημα που θα συνεπάγεται ολιγόωρη απουσία του 

ατυχηματία - μικρότερη από 8 ώρες - από την εργασία, συμβουλεύεται την Έκθεση 

Τεχνικών Ασφαλείας και προτείνει λύσεις ή κάνει συστάσεις (ανάλογα με τα αίτια) έτσι 

ώστε να μην επαναληφθεί παρόμοιο ατύχημα. 

 Εάν πρόκειται για σοβαρό ατύχημα που θα έχει σαν αποτέλεσμα μια διακοπή εργασίας 

- από πλευράς ατυχηματία - μεγαλύτερη από 8 ώρες, ο Προϊστάμενος του 

ατυχηματία: 

- Ενημερώνει τον Εργοταξιάρχη μέσα σε 24 ώρες το αργότερο από τη στιγμή του 

ατυχήματος, αφού ερευνήσει τα αίτια και συμβουλευθεί τη σχετική έκθεση των Τεχνικών 

Ασφαλείας. 

 Προτείνει λύσεις  ή κάνει συστάσεις (ανάλογα με τα αίτια) ώστε να μην 

επαναληφθούν παρόμοια ατυχήματα. 

 Συμπληρώνει τη Δήλωση ατυχήματος σε όσα σημεία τον αφορούν και την 

μονογράφει. 

5) Το γραφείο προσωπικού μετά την αναγγελία ατυχήματος από τον Προϊστάμενο 

Τμήματος, ενημερώνει ΑΜΕΣΩΣ την Επιθεώρηση Εργασίας και συμπληρώνει τη δήλωση 

ατυχήματος στα σημεία που τον αφορούν. 

 

8. ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σύμφωνα με τον Νόμο 1396/83, άρθρο 8, τηρούνται: 

- Επί τόπου του έργου τηρείται ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας, το οποίο είναι 

θεωρημένο από την τοπική Επιθεώρηση εργασίας και στο οποίο αναγράφονται από τον 

Μηχανικό Ασφαλείας περιστατικά παράβασης των κανόνων ασφαλείας από τους 

εργαζόμενους, καθώς και υποδείξεις για το τι πρέπει να γίνει από τον Εργοταξιάρχη. 

- Επίσης τηρείται Βιβλίο Ατυχημάτων όπου σημειώνονται όλα τα ατυχήματα που 

συμβαίνουν από τα ποιο σοβαρά έως τα λιγότερα σοβαρά.  

- Έντυπα προς ανακοίνωση δια τοιχοκολλήσεως: 
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Στο χώρο  του εργοταξίου αναρτούνται έντυπα που καθοδηγούν και ενημερώνουν τους 

εργαζόμενους  σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας.  

 

9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ως περιβάλλον νοείται τόσο το Φυσικό Περιβάλλον όσο και το Ανθρωπογενές. 

Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να είναι μεγίστης σημασίας για τον Ανάδοχο. 

Ο σχεδιασμός των έργων γίνεται πάντα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται: 

(1) Η μέγιστη δυνατή εναρμόνιση του Έργου στο περιβάλλον. 

(2) Η ελάχιστη δυνατή διατάραξη του περιβάλλοντος. 

Οι παραπάνω στόχοι ικανοποιούνται: 

 Τόσο κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. 

 Όσο και κατά τη διάρκεια κατασκευής του. 

 

10. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο μηχανικός εξοπλισμός ενός εργοταξίου περιλαμβάνει μηχανήματα που εξυπηρετούν 

διάφορες εργασίες.  Εδώ ενδεικτικά αναφέρονται οι εκσκαφείς, οι φορτωτές, οι μπετονιέρες 

κ.α. Όσον αφορά τα χωματουργικά έργα χρησιμοποιούνται οι φορτωτές, οι εκσκαφείς, οι 

προωθητές, οι οδοστρωτήρες, οι ισοπεδωτές και τα φορτηγά ανατρεπόμενα.  Στο χώρο του 

εργοταξίου γενικά χρησιμοποιούνται:  γερανοί,  γεννήτριες και λεωφορεία ή επιβατικά. 

Όλος ο ιδιόκτητος κινητός εξοπλισμός της εταιρείας, όπως φορτηγά, γερανοί, 

ηλεκτροσυγκολλήσεις και άλλα παρόμοια όπως επίσης υλικά και εργαλεία, πρέπει να είναι 

καταχωρημένα, εφοδιασμένα με άδεια, ασφαλισμένα και διατηρημένα σε καλή κατάσταση.  

Α) Αυτοκίνητα 

 Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο. 

 Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 

 Το όχημα πρέπει να φέρει  κιβώτιο Α’ Βοηθειών. 

 Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 

 Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και 

φωτεινό σήμα κατά την όπισθεν. 

 Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και 

αναθεωρείται και το δελτίο συντήρησης το οποίο ενημερώνεται απ τον συντηρητή 

του εργοταξίου.  

 Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρει και την ευθύνη της καλής κατάστασης του 

οχήματος και ενημερώνει υπεύθυνα άτομα του συνεργείου για τυχόν επισκευές. 
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 Πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος στα φρένα, την κόρνα, τα φώτα τους 

υαλοκαθαριστήρες και τα λοιπά συστήματα ασφαλείας. 

 Πρέπει να δένονται με ασφάλεια τα φορτία πριν ξεκινήσει το όχημα. 

 Απαγορεύεται να πηδάτε από οχήματα ή να ανεβαίνετε όταν αυτά δεν έχουν 

σταματήσει τελείως. 

 Απαγορεύεται το κάπνισμα όταν γίνεται ανεφοδιασμός σε καύσιμα και η μηχανή 

πρέπει να είναι σβηστή. 

 Απαγορεύεται η φόρτωση των οχημάτων περισσότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο. 

 Πρέπει να γίνει ιδιαίτερος έλεγχος για την καλή λειτουργία των φρένων και της 

κόρνας. 

 Απαγορεύεται η χρήση των οχημάτων για άλλες εργασίες απ’ αυτές για τις οποίες 

έχουν κατασκευασθεί. 

Β)Φορτωτές 

 Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο. 

 Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 

 Το όχημα πρέπει να φέρει  κιβώτιο Α’ Βοηθειών. 

 Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 

 Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και 

φωτεινό σήμα κατά την όπισθεν. 

 Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και 

αναθεωρείται και το δελτίο συντήρησης το οποίο ενημερώνεται απ τον συντηρητή 

του εργοταξίου.  

 Οι φορτωτές αυτοί για την μείωση των καυσαερίων έχουν καταλύτη και φέρουν 

φίλτρο νερού. 

 Έχει αναρτημένους προβολείς που και χρησιμοποιεί. 

 Η χρήση των φορτωτών αυτών είναι μόνο για την εργασία που προβλέπεται 

(μεταφορά και φόρτωση προϊόντων) και γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα 

(χειριστής). 

 Απαγορεύεται η μεταφορά του προσωπικού μέσα στον κάδο, παρά μόνο εάν ο 

φορτωτής είναι εφοδιασμένος με ειδικό καλάθι το οποίο πληροί τις προδιαγραφές 

(κουπαστή, καλή κατασκευή, σωστό στερέωμα επάνω στον φορτωτή).  

 Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση του κάδου για φρενάρισμα παρά μόνο σε μεγάλη 

ανάγκη. 

 Επιθεωρείται καθημερινά η στάθμη του νερού και συμπληρώνεται. 
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Γ) Γερανοί 

 Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο. 

 Το όχημα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 

 Το όχημα πρέπει να φέρει  κιβώτιο Α’ Βοηθειών. 

 Το όχημα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 

 Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και 

φωτεινό σήμα κατά την όπισθεν. 

 Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και 

αναθεωρείται και το δελτίο συντήρησης το οποίο ενημερώνεται από τον συντηρητή 

του εργοταξίου.  

Η σωστή χρήση των γερανών εξασφαλίζεται όταν ελέγχονται κατάλληλα τα ακόλουθα σημεία: 

 Διαγράμματα ασφαλούς φορτίου. 

 Ικανότητα των μηχανικών βαρούλκων. 

 Φύση του εδάφους. 

 Καιρικές συνθήκες: άπνοια, κλπ 

 Να διατηρούνται πάντα σε επάρκεια όλα τα μηχανικά και ηλεκτρικά βαρούλκα των 

γερανών και συντηρεί συστηματικά τα μηχανήματα. 

 Να ελέγχεται καθημερινά η κατάσταση των συρματόσχοινων και να αντικαθιστούνται 

με την πρώτη ένδειξη φθοράς. 

 Όταν το αιωρούμενο μπράτσο είναι έτοιμο, να υπολογίζεται το νεκρό σημείο και να 

γίνεται ακριβής εκτίμηση για την σωστή και ασφαλή έδραση του γερανού.  

 Όλοι οι γάντζοι πρέπει να συνοδεύονται από μηχανισμούς ασφάλειας έναντι 

επικινδύνων χαλαρώσεων των αναρτήσεων. 

Δ) Σκαλωσιές  

 Οι κάθετες βάσεις των σκαλωσιών θα βρίσκονται σε σταθερή βάση. 

 Όλες οι σκαλωσιές 3m ή περισσότερο πάνω από το έδαφος θα είναι εφοδιασμένες με 

κιγκλιδώματα ασφαλείας στις ανοιχτές πλευρές τους, σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις. 

 Ασφαλή μέσα πρόσβασης θα παρέχονται σε όλα τα επίπεδα εργασίας της σκαλωσιάς. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα Π.Δ. 447/75 και 778/80 οι σανίδες των σκαλωσιών πρέπει να 

επιθεωρούνται και να δοκιμάζονται πριν από κάθε εγκατάσταση. 

 Θα εγκαθίστανται προστατευτικά γείσα στις ανοιχτές πλευρές των σκαλωσιών, 

προκειμένου να αποφεύγεται η πτώση των εργαλείων, υλικών ή του εξοπλισμού. 

 Δεν θα χρησιμοποιείται σκαλωσιά που έχει υποστεί ζημιές μέχρις ότου επισκευαστεί 
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και ενισχυθεί. 

 Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει ώστε όλες οι σκαλωσιές που χρησιμοποιούνται από τους 

εργαζόμενους να βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση.  

 Στη σκαλωσιά θα υπάρχει πάντα μόνο το υλικό που χρησιμοποιείται τη στιγμή εκείνη 

και ποτέ δεν θα υπερφορτώνεται. 

Ε) Ασφαλτοκόφτες 

 Ο χειριστής του ασφαλτοκόπτη πρέπει να διαθέτει τον ακόλουθο προσωπικό 

εξοπλισμό ασφαλείας:  

1. Προστατευτικό κράνος. 

2. Γάντια εργασίας 

3. Παπούτσια ασφαλείας 

4. Ανακλαστικό γιλέκο, κόκκινου - άσπρου χρώματος 

5. Ωτασπίδες για προστασία από τον θόρυβο. 

 Οι ιμάντες κινήσεως του τροχού κοπής πρέπει να φέρουν προστατευτικό καπάκι. 

  Ο κινητήρας του ασφαλτοκόπτη πρέπει να φέρει εξάτμιση για την μείωση του 

θορύβου. 

 Ο δίσκος του ασφαλτοκόπτη πρέπει να φέρει προφυλακτήρα σε όλη την περίμετρό 

του, εκτός του σημείου κοπής της ασφάλτου. 

 Πρέπει να υπάρχουν κώνοι για την παράκαμψη της κυκλοφορίας και για όλο το μήκος 

της ασφαλτοκοπής. 

 Πρέπει να τοποθετούνται κατάλληλες πινακίδες αναγγελίας κινδύνου και ύπαρξης 

εργασιών, μπροστά από το μέτωπο της ασφαλτοκοπής. 

 

ΣΤ) Ηλεκτροσυγκολλήσεις  

 Όλο το προσωπικό πρέπει να φέρει παπούτσια ασφαλείας, προστατευτικό κράνος και 

γάντια εργασίας. Επιπλέον οι συγκολλητές πρέπει να φέρουν δερμάτινα γάντια και 

ποδιά, για προστασία από καψίματα και ακτινοβολία, καθώς και ειδική μάσκα 

συγκόλλησης.  

 Το Η/Ζ πρέπει να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Ο πίνακας διανομής ισχύος του 

Η/Ζ πρέπει να είναι πλήρης με τις ασφάλειες του, χωρίς σπασμένους διακόπτες, γυμνά 

ή κομμένα καλώδια μέσα στον πίνακα. Ο πίνακας πρέπει να φέρει ηλεκτρονόμο 

διανομής και πρέπει να είναι γειωμένος.  

 Ο υπεύθυνος εργοδηγός υποχρεούται να αντικαθιστά αμέσως ηλεκτρικά καλώδια με 

φθορά στην μόνωσή τους. Επίσης απαγορεύεται η χρήση σπασμένων και πρόχειρα 
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επισκευασμένων φις. 

  Οι μηχανές συγκόλλησης πρέπει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση, χωρίς φθαρμένες 

μονώσεις καλωδίων και ακροδεκτών. Φθαρμένα καλώδια, σπασμένοι ακροδέκτες ή 

σπασμένες τσιμπίδες ηλεκτροσυγκόλλησης πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως από 

καινούργια.  

 Τα ηλεκτρικά εργαλεία χειρός (π.χ. τροχοί) πρέπει να είναι εφοδιασμένα με 

προφυλακτήρες για αποφυγή επαφής χειρών με τους δίσκους κοπής. Απαγορεύεται 

η χρήση των μηχανημάτων αυτών χωρίς τους προφυλακτήρες.  

 Τα ηλεκτρικά καλώδια παροχής ισχύος σε ηλεκτροσυγκολλήσεις, ηλεκτρικά εργαλεία, 

μπαλαντέζες, κλπ. Πρέπει να μην είναι μπερδεμένα, πεταμένα στην άσφαλτο γιατί 

αυξάνεται ο κίνδυνος φθοράς.  

 Ειδικά κουβούκλια, με μουσαμάδες πρέπει να υπάρχουν στο χώρο των 

ηλεκτροσυγκολλήσεων. Μέσα εκεί πρέπει να βρίσκονται μόνο οι ηλεκτροσυγκολλητές 

που εκτελούν  την συγκόλληση, δημιουργώντας έτσι έναν χώρο απομόνωσης, από το 

υπόλοιπο βοηθητικό προσωπικό. 

 Βοηθητικός εξοπλισμός όπως γάβριες, κρικοπάλαγκα, ιμάντες κτλ. πρέπει να 

ελέγχονται πριν την χρήση τους, ως προς την ανυψωτική τους ικανότητα και την 

κατάσταση τους.  

 Απαγορεύεται μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό να εκτελεί συγκολλήσεις. Όλοι οι 

συγκολλητές πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί από κατάλληλο γραφείο.  

 Κάθε συνεργείο συγκολλητών πρέπει να φέρει κατάλληλο πυροσβεστήρα.  

 

Ζ)  Καταβιβασμός αγωγού σε χαντάκι 

  Όλο το προσωπικό πρέπει να φέρει παπούτσια ασφαλείας, προστατευτικό κράνος και 

γάντια εργασίας. Ο υπεύθυνος του συνεργείου υποχρεούται, να ελέγξει την ανυψωτική 

ικανότητα του βοηθητικού εξοπλισμού (π.χ. ιμάντες, κρικοπάλαγκα, γάβριες κτλ.) και να 

αντικαθιστά εξοπλισμό με φθορές. Απαγορεύεται το κατέβασμα του αγωγού εφόσον υπάρχει 

προσωπικό μέσα στο χαντάκι. Διάδρομος κυκλοφορίας πρέπει να δημιουργηθεί με κώνους, για 

την διευκόλυνση του προσωπικού και μηχανημάτων, για το κατέβασμα του αγωγού. 

Η) Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού 

Για τον εξοπλισμό της διαδικασίας συντήρησης ισχύουν : 

 Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και 

αναθεωρείται, και το δελτίο συντήρησης το οποίο ενημερώνεται απ’ τον συντηρητή 

του εργοταξίου. 
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 Οι οδηγίες και οι προδιαγραφές των κατασκευαστών. 

 Απαγορεύεται η χρήση εργαλειομηχανών (τόρνος, φρέζες, πριονοκορδέλες, πλάνα, 

κλπ) από πρόσωπα μη εξασκημένα και ακατάλληλα για το χειρισμό τους. 

 Απαγορεύεται η οξυγονοκόλληση και ηλεκτροκόλληση αν αυτός που την εκτελεί δεν 

έχει προηγουμένως εφοδιαστεί με όλα τα ατομικά προστατευτικά μέσα (για την 

προστασία των ματιών, του προσώπου, των χεριών, των ποδιών και του σώματος), 

κατά της φωτιάς, της ακτινοβολίας και των πυρακτωμένων τεμαχίων εκπαιδευμένα, 

αρμόδια και εξουσιοδοτημένα. 

 Απαγορεύεται αυστηρά η εκτέλεση ηλεκτρολογικής εργασίας σε ηλεκτρικά δίκτυα, 

εγκαταστάσεις, συσκευές κλπ, αν δεν βεβαιωθεί απόλυτα η ασφαλής διακοπή του 

ηλεκτρικού ρεύματος. 

 Συντήρηση μηχανισμού ή εξοπλισμού σε κίνηση απαγορεύεται όπου η επαφή με τα 

κινούμενα μέρη μπορεί να τραυματίσει τους εργαζόμενους. 

 Ακόλουθες προφυλάξεις επιβάλλονται, όπου απαιτείται από τη διαδικασία συντήρησης 

να παραμένει σε λειτουργία ο εξοπλισμός : 

- (Ι) Οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με τις διαδικασίες αυτές θα είναι πλήρως 

εκπαιδευμένοι και εξουσιοδοτημένοι να εκτελέσουν την διαδικασία αυτή. 

- (ΙΙ) Θα καθοριστεί μια ασφαλής διαδικασία για κάθε περίπτωση και η διαδικασία θα είναι 

διαθέσιμη και αν είναι πρακτικό, θα υπάρχει δίπλα στον μηχανισμό. 

 

Δ. ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

1. ΟΡΥΓΜΑΤΑ 

Τα ορύγματα γίνονται με και εκσκαφείς και φορτηγά μεταφοράς. Οι χειριστές θα 

φροντίζουν ώστε τα μηχανήματα και τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν να έχουν 

επιθεωρηθεί και να είναι σωστά συντηρημένα. Για τον λόγο αυτό υπάρχει το βιβλίο 

συντήρησης το οποίο ενημερώνεται και ελέγχεται από τον Μηχανικό Ασφαλείας.  

Όταν εγκαθίσταται υποστήριγμα ή αφαιρείται στη φάση των εκσκαφών, η εργασία θα 

γίνεται κατά τρόπο ώστε να μην εκτίθεται σε κίνδυνο οι εργαζόμενοι.  

Οι κλίσεις των πρανών είναι τέτοιες που απαγορεύουν την κατολίσθηση εδάφους. Παρ’ 

όλα αυτά όπου ανακαλύπτεται χαλαρή ζώνη θα σταματούν οι εργασίες εκσκαφής έως ότου 

σταθεροποιηθεί το έδαφος. 

Ο χώρος εργασίας θα διαμορφωθεί έτσι ώστε να είναι λειτουργικός, ασφαλής, 

προσπελάσιμος, και η επιλογή των μηχανημάτων θα γίνεται πάντα με τεχνικά κριτήρια από 

τον υπεύθυνο μηχανικό κατασκευής. Τα μηχανήματα (τσάπες, φορτηγά μεταφοράς, 
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προωθητήρες, διατρητικά υπαίθρων, φορτωτές κλπ)  θα είναι εφοδιασμένα με καμπίνα τύπου 

ROBS και με ηχητικό και φωτεινό σήμα κατά την οπισθοδρόμηση. Θα έχουν εφοδιαστεί 

ασφαλώς με πυροσβεστήρα , και η χρήση τους θα γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα. 

Κατά την φάση της εργασίας αυτής επιθεωρούνται καθημερινά τα στοιχεία της έτσι 

ώστε να υλοποιείται η σωστή και ασφαλή κατασκευή. 

Όπου τα πρανή εγκυμονούν κινδύνους  κατολίσθησης , θα λαμβάνονται μέτρα 

προφύλαξης (προστατευτικά γείσα κτλ). 

Όπου απαιτείται θα κατασκευάζεται κουπαστή ασφαλείας, ενώ όπου δεν εκτελούνται 

εργασίες, θα τοποθετείται ταινία ασφαλείας. 

 

2. ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Οι εργασίες  για την τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού  αφορούν επί το πλείστον εργασίες 

σε ύψος. 

Ως επίπεδο εργασίας χρησιμοποιούνται  κινητές πλατφόρμες (σκαλωσιές). 

Οι κάθετες βάσεις των σκαλωσιών  βρίσκονται σε σταθερή βάση, πάνω σε άξονα, ο 

οποίος επιτρέπει ελεγχόμενη ολίσθηση επάνω σε ράγες. 

Όλες οι σκαλωσιές 3m ή περισσότερο πάνω από το έδαφος είναι εφοδιασμένες με 

κιγκλιδώματα ασφαλείας στις ανοιχτές πλευρές τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 

Εγκαθίστανται προστατευτικά γείσα στις ανοιχτές πλευρές των σκαλωσιών, προκειμένου να 

αποφεύγεται η πτώση των εργαλείων, υλικών ή του εξοπλισμού. 

Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει ώστε όλες οι σκαλωσιές που χρησιμοποιούνται από τους 

εργαζόμενους της να βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση. Αυτό ισχύει είτε έχουν ανεγερθεί από 

τους εργαζομένους της, είτε όχι. 

Στη σκαλωσιά θα υπάρχει πάντα μόνο το υλικό που χρησιμοποιείται τη στιγμή εκείνη 

και ποτέ δεν θα υπερφορτώνεται. 

Ασφαλή μέσα πρόσβασης θα παρέχονται σε όλα τα επίπεδα εργασίας της σκαλωσιάς. 

Για την ασφάλεια των εργαζομένων βασικό ρόλο παίζει η καθαριότητα και η 

τακτοποίηση του χώρου για τα οποία θα γίνεται και αυστηρός έλεγχος από τον αρμόδιο 

μηχανικό. 

 

3. ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ 

Τα σχέδια και οι προδιαγραφές των ξυλοτύπων θα κρατούνται στο εργοτάξιο ενόσω 

κατασκευάζονται ή χρησιμοποιούνται οι ξυλότυποι. Οι οποιεσδήποτε αλλαγές θα 

εξουσιοδοτούνται από τον υπεύθυνο μηχανικό. 

Οι ξυλότυποι θα κατασκευάζονται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να είναι εγγυημένη η αντοχή 
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τους στη φόρτιση του νωπού σκυροδέματος, τόσο στον πυθμένα όσο και στους τοίχους. 

Την ώρα της σκυροδέτησης, όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να βρίσκονται κάτω από τους 

ξυλότυπους, σε θέσεις όπου δεν έχει τοποθετηθεί σκυρόδεμα. 

Κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης, χρησιμοποιούνται δονητές σκυροδέματος 

αποκλειστικά τύπου πεπιεσμένου αέρα ή ηλεκτρικού. 

Επίπεδο εργασίας αποτελεί κινητή πλατφόρμα παρόμοια αυτής των εργασιών 

τοποθέτησης σιδηρού οπλισμού.   

Δεν θα εφαρμόζονται φορτία σε σκυρόδεμα που δεν έχει σκληρύνει, εκτός εάν 

επιτρέπεται από τις προδιαγραφές των ξυλοτύπων. 

Όπου παρατηρείται αδυναμία, καθίζηση ή παραμόρφωση των ξυλοτύπων, θα 

σταματήσει αμέσως η φόρτωση και δεν θα ξαναρχίσει μέχρις ότου επισκευαστεί ή ενισχυθεί ο 

ξυλότυπος. Διορθωτικές ενέργειες θα εκτελούνται υπό την άμεση επίβλεψη του υπεύθυνου 

μηχανικού, ο οποίος θα εξασφαλίζει ότι οι εργασίες να εκτελούνται χωρίς κίνδυνο για 

οποιονδήποτε. 

Οι άκρες του οπλισμού που προεξέχουν και αποτελούν κίνδυνο για τους εργαζόμενους 

θα φυλάσσονται κατάλληλα.  

 

 

4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Οι Η/Μ εργασίες θα γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα. Οι εργασίες που 

γίνονται σε ύψος θα επιτρέπονται μόνο εφόσον η σκαλωσιά εργασίας πληροί τις προϋποθέσεις 

περί σκαλωσιών, όπως αναφέρεται παραπάνω. Ο χώρος προσπέλασης θα επιμελείται έτσι 

ώστε να παρέχεται ασφαλή πρόσβαση και ο χώρος εργασίας θα καθαρίζεται με το πέρας των 

εργασιών. 

Πριν από κάθε εργασία θα διακόπτεται η παροχή ρεύματος  ώστε οι εργασίες να 

γίνονται με ασφάλεια. 

Δεν θα εκτίθενται καλώδια και αγωγοί υπό τάση.  

Διανομή 

 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για το σύστημα προσωρινής ηλεκτρικής διανομής στο 

έργο καθώς και για τα μέτρα ασφαλείας που σχετίζονται με αυτό.  

Τα καλώδια που βρίσκονται επί τόπου υποβάλλονται σχεδόν αναπόφευκτα σε σκληρή 

μεταχείριση. Πριν από την ενεργοποίηση οποιουδήποτε μέρους ενός νεοεγκατεστημένου 

ηλεκτρολογικού συστήματος ή του εξοπλισμού του, αυτό πρέπει να ελέγχεται διεξοδικά.  Η 

ασφάλεια εξασφαλίζεται από τακτική επιθεώρηση και διατήρηση. 

Θα τοποθετούνται πινακίδες που θα αναγράφουν «ΚΙΝΔΥΝΟΣ – ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ» 
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κοντά στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό που είναι προσιτός στους εργαζομένους και λειτουργούν 

με υψηλή και μέση τάση. 

Δεν θα αποθηκεύονται ή τοποθετούνται εύφλεκτα υλικά κοντά σε ηλεκτρολογικό 

εξοπλισμό. 

Όλοι οι διακόπτες διανομής και ελέγχου θα σημειώνονται καθαρά ώστε να φαίνονται τα 

μηχανήματα  ή ο εξοπλισμός που εξυπηρετούν. 

Σε όλα τα επικίνδυνα μηχανήματα θα υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες που θα 

καταγράφουν «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ» , «ΚΙΝΔΥΝΟΣ – ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ». 

Όλα τα ηλεκτρικά μηχανήματα δεν θα εγκαταλείπονται πριν την αποσύνδεσή τους  από 

το ηλεκτρικό δίκτυο. 

Στα μηχανήματα που τροφοδοτούνται με μέση τάση  η ζεύξη και η απόζευξη γίνεται 

από άνευ φορτίου και πάντα από εξουσιοδοτημένο άτομο. 

Η εργασία με ηλεκτροφόρο εξοπλισμό, μπορεί να είναι ασφαλής σαν εργασία  σε 

απομονωμένο εξοπλισμό, αν τα παρακάτω τηρούνται :  

α) Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη γνώση του εξοπλισμού και της δουλειάς που πρέπει να 

γίνει . 

β) Αν υπάρχει κάποια αμφιβολία, πρέπει να ζητηθεί η γνώμη ενός ανωτέρου ή 

υπευθύνου ατόμου. 

γ) Η εργασία πρέπει να σχεδιάζεται προσεκτικά πριν την έναρξη. 

Οι επιδιορθώσεις γεννητριών ρεύματος και κάθε μηχανισμού με ηλεκτρικά προβλήματα, 

θα γίνονται μόνο από υπεύθυνους του έργου ηλεκτρολόγους. 

Οι αγωγοί θα αναρτούνται μακριά από δίκτυα νερού και αέρα, προφυλαγμένα από 

επαφή με μηχανήματα και ανθρώπους. Καλώδια και σύνδεσμοι οι οποίοι έχουν φθαρεί θα 

επισκευάζονται αμέσως. 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός ο οποίος είναι ηλεκτροκίνητος θα γειώνεται (αυτός ή ο 

υποσταθμός) προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του  μηχανήματος.  

 

 

5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

Η εργασία αυτή απαιτεί ταυτόχρονη  λειτουργία πολλών μηχανημάτων. Τα μέτρα 

προστασίας ειδικά για τον εξοπλισμό αναφέρεται σε άλλη παράγραφο. 

Η εργασία αυτή συντονίζεται από έμπειρο εργοδηγό. Ως προς τη φύση της δεν αποτελεί 

ιδιαίτερα επικίνδυνη εργασία, εφόσον τηρούνται τα ελάχιστα μέτρα ασφαλείας των 

μηχανημάτων. 

Ο χώρος εργασίας διατηρείται καθαρός, προσπελάσιμος και  λειτουργικός. 
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6. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ  

Όλο το προσωπικό πρέπει να διαθέτει παπούτσια ασφαλείας, γάντια εργασίας  και 

προστατευτικό κράνος. Επιπλέον, οι συγκολλητές πρέπει να διαθέτουν δερμάτινα γάντια και 

ποδιά, για προστασία από καψίματα και ακτινοβολία, καθώς και την ειδική μάσκα 

συγκόλλησης.  

Οι πίνακες διανομής ισχύος πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, πλήρης, με τις 

ασφάλειες τους, χωρίς σπασμένους διακόπτες, χωρίς γυμνά καλώδια, χωρίς σπασμένους 

ακροδέκτες και γειωμένοι. Τα καλώδια τροφοδοσίας υποπινάκων, ηλεκτρικών εργαλείων, 

ηλεκτρικού φούρνου προθέρμανσης  ηλεκτροδίων και ηλεκτροσυγκολλήσεων πρέπει να μην 

έχουν φθορές στη μόνωση τους και να μην έχουν σπασμένους ακροδέκτες. Ο υπεύθυνος του 

συνεργείου υποχρεούται να αντικαταστήσει αμέσως φθαρμένα καλώδια και ακροδέκτες, με 

άλλα χωρίς φθορές.  

Οι μηχανές συγκόλλησης πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, χωρίς φθαρμένες 

μονώσεις καλωδίων και ακροδεκτών. Φθαρμένα καλώδια, σπασμένοι  ακροδέκτες ή 

σπασμένες τσιμπίδες ηλεκτροσυγκόλλησης πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως με καινούργια. 

Μπουκάλες οξυγόνου και ασετιλίνης πρέπει να είναι σταθερά δεμένες στα ειδικά 

καρότσια μεταφοράς ή σε μεταλλικά δοκάρια. Απαγορεύεται οι μπουκάλες να τοποθετούνται 

κοντά σε πηγές ανάφλεξης. Τα καλώδια αερίου δεν πρέπει να έχουν φθορές ή διαρροές. Στο 

τέλος της λειτουργίας τους πρέπει να κλείνονται οι βαλβίδες παροχής αερίου, που βρίσκονται 

πάνω στις μπουκάλες, και τα καλώδια αερίων πρέπει να τυλίγονται προσεκτικά και όχι να 

παραμένουν πεταμένα στο πάτωμα. Οι μπουκάλες πρέπει να βρίσκονται πάντα σε όρθια θέση. 

Μπουκάλες οξυγόνου και ασετιλίνης δεν πρέπει να αποθηκεύονται στον ίδιο χώρο. 

Ο χώρος του συνεργείου πρέπει να διαθέτει κατάλληλους πυροσβεστήρες.  

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται μια καταγραφή των κινδύνων που 

ενδέχεται να εμφανιστούν κατά την εκτέλεση του έργου. Οι πίνακες συντίθενται οριζόντια 

από προκαταγεγραμμένες «πηγές κινδύνων» και κατακόρυφα από μη προκαθορισμένες 

«φάσεις και υποφάσεις εργασίας. 

Έτσι για κάθε φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, όπως αυτές έχουν καταγραφεί, 

επισημαίνονται οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η επισήμανση γίνεται με την 

αναγραφή των αριθμών 1, 2 ή 3 στους κόμβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται 

πιθανή πηγή κινδύνου. Τονίζεται ότι η χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική και αποδίδει την 
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αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων.  

Σε γενικές γραμμές οι βασικές αρχές χρησιμοποίησης των αριθμών αυτών είναι οι εξής: 

Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: 

είτε (i) η πηγή του κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση / 

υποφάση εργασίας (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεμελίων δίπλα σε παλαιά 

οικοδομή) 

είτε (ii) οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα 

επικίνδυνων καταστάσεων, (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος 

είναι μικρής συνεκτικότητας, ή υδροφορείς κλπ) 

είτε (iii) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι 

περιορισμένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής 

φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων) 

Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: 

είτε (i) η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. 

κίνδυνοι τραυματισμών από ανατροπές υλικών σε οικοδομικό εργοτάξιο κλπ) 

είτε (ii)  δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την 

κίνηση οχημάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο) 

είτε (iii) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι 

μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες καύσωνα) 

Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως ενδιάμεσες των 1 και 3 περιπτώσεις. 

 

Αιγίνιο,  23/04/ 2018 

 

 

 

 

 

 

          Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
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Αποθήκες εκρηκτικών

Ανατροπή. Αστοχία έδρασης

Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος

Κατάρρευση. Άνεμοπίεση

Φρέαρ ανελκυστήρων

Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών

Διαφυγή-έκλυση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων

Φιάλες ασετυλίνης/οξυγόνου

Υγραέριο

Υγρό άζωτο

Αέριο πόλης

Πεπιεσμένος αέρας

Δίκτυα ύδρευσης

Ελαιοδοχείο / υδραυλικά συστήματα

Βραχώδη υλικά σε θλίψη

Προεντάσεις οπλισμού / αγκυρίων

Κατεδάφιση πρεντεταμένων στοιχείων



Φάση 2 Φάση 4

Κίνδυνοι Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4

Φάση 1 Φάση 3

Πηγές κινδύνων

4304

4305

4306 2

4400 4401

Εκτοξευόμενα 4402

υλικά 4403 2

4500 Άλλη πηγή 4501 1 1 1 1 1 1 1 1 2

5100 5101 1

Κτίσματα 5102

Φέρων οργανισμός 5103

5104

5105 2

5106

5200 5201

Οικοδομικά 5202

στοιχεία 5203

5204

5205

5206

5207

5208

5300 5301 1 1 1 1 1 3

Μεταφερόμενα 5302 1 1 1 1 1 3

υλικά 5303 1 1 1 1 1 3

Εκφορτώσεις 5304 1 1 1 1 1 3

5305 1 1 1 1 1 3

5306 1 1 3

5307 1 3

5308 3 3

5309 1 2 2

5300 5310 1 1 1 1

5311

5400 5401 1 1 3 1 1

Στοιβασμένα 5402 1 1 3 1 1

υλικά 5403

6100 6101

Εύφλεκτα υλικά 6102

6103 1

6104 1

6105

6106

6107

Κάπνισμα

Αστοχία.Γήρανση

Αστοχία. Στατική επιφόρτιση

Συρματόσχοινα 

Εξολκεύσεις

Λαξεύσεις / τεμαχισμός λίθων

Εκτοξευόμενο σκρόδεμα

Αμμοβολές

Τροχίσεις/ λειάνσεις

Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση

Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση

Κατεδάφιση

Κατεδάφιση παρακειμένων

Γήρανση πληρωτικών στοιχείων

Διαστολή - συστολή στοιχείων

Αποξήλωση δομικών στοιχείων

Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα

Φυσική δυναμική καταπόνηση

Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση

Κατεδάφιση

Αρμολόγηση προκατασκευασμένων στοιχείων

Πρόσκρουση φορτίου

Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους

Χειρονακτική μεταφορά βαρέων φορτίων

Μεταφορικό μηχάνημα.Ακαταλληλότητα/Ανεπάρκεια

Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη

Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση

Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση

Ατελής / Έκκεντρη φόρτιση

Αστοχία συσκευασίας φορτίου

Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων

Δεξαμενές / αντλίες καυσίμων

Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ εύφλεκτα

Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας

Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση

Εργασία κάτω από σιλό

Υπερστοίβαση

Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού

Ανορθολογική απόληξη

Αυτάναφλεξη / εδαφικά υλικά

Αυτάναφλεξη / απορρίμματα

Επέκταση εξωγενούς αιτίας. Ανεπαρκής προστασία



Φάση 2 Φάση 4

Κίνδυνοι Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4

Φάση 1 Φάση 3

Πηγές κινδύνων

6200 6201 1 3

Σπινθήρες & 6202 1

βραχυκυκλώματα 6203

6204

6300 6301

Υψηλές 6302

θερμοκρασίες 6303

6304 1 1 1

6305

6400

Άλλη πηγή

7100 7101 1 3 3

Δίκτυα - 7102 3 3

Εγκαταστάσεις 7103

7104

7105 1 1 1 1 1 3

7106 2

7200 Εργαλεία 7201 1 2 2 2 2 2 2 2 3

Μηχανήματα 7202 1 2 2 2 2 2 2 2 3

8100 8101

Νερό 8102

8103

8104

8105

8106 1 1 1 1 2

8107

8108 1 1 1

8200 8201

Ασφυκτικό 8202

περιβάλλον 8203 3

8204

9100 9101 1

Υψηλές 9102

θερμοκρασίες 9103

9104

9105 3

9106

9107

9200 9201 1

Καυστικά υλικά 9202

10100 10101

Εναέριοι αγωγοί υπό τάση

Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση

Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση

Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα

Χρήση φλόγας. Οξυγονοκολλήσεις

Χρήση φλόγας. Κασσιτεροκολλήσεις

Χρήση φλόγας. Χυτεύσεις

Ηλεκτροσυγκολλήσεις

Πυρακτώσεις υλκών

Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα

Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα

Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα

Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα

Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου

Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία

Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα

Ηλεκτροκίνητα εργαλεία

Υποβρύχιες εργασίες

Εργασίες εν πλω

Βύθιση / ανατροπή πλωτού μέσου

Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί

Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη κλπ

Εργασία σε κλειστό χώρο. Ανεπάρκεια οξυγόνου

Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Πτώση

Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Ανατροπή μηχανήματος

Υπαίθριες λεκάνες. Δεξαμενές. Πτώση

Υπαίθριες λεκάνες. Δεξαμενές. Ανατροπή μηχανήματος

Πλημμύρα. Κατάκλιση έργου

Βάλτοι. Ιλείς. Κινούμενες άμμοι

Συγκολλήσεις / συντήξεις

Υπέρθερμα ρευστά

Πυρακτωμένα στερεά

Τήγματα μετάλλων

Άσφαλτος / πίσσα

Καυστήρες

Ακτινοβολίες

Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών

Ασβέστης 

Οξέα



Φάση 2 Φάση 4

Κίνδυνοι Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4

Φάση 1 Φάση 3

Πηγές κινδύνων

Φυσικοί 10102 1 1 1

παράγοντες 10103 1 1 1 1 1 1 1

10104 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10105 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10106

10107

10108

10109

10200 10201

Χημικοί 10202

παράγοντες 10203

10204

10205 Αναθυμιάσεις υγρών/βερνίκια, κόλλες, μονωτικά, διαλυτες

10206 Καπναέρια ανατινάξεων

10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτερικής καύσης 1 1 1 1

10208

10209

10200 10301

Βιολογικοί 10302

παράγοντες 10303

10304

Θόρυβος / Δονήσεις

Σκόνη

Υπαίθρια εργασία / Παγετός

Υπαίθρια εργασία / Καύσωνας

Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας

Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας

Υγρασία χώρου εργασίας

Υπερπίεση / υποπίεση

Δηλητηριώδη αέρια

Χρήση τοξικών υλικών

Εργασία σε υπονόμους,βόθρους,βιολογικούς καθαρισμούς

Χώροι υγιεινής

Αμίαντος

Ατμοί τηγμάτων

Συγκολλήσεις

Καρκινογόνοι παράγοντες

Μολυσμένα εδάφη

Μολυσμένα κτίρια



(1) (2)

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΑΣΕΙΣ

Προβλεπόμενα από τη

Νομοθεσία

1202 Φ1.3 ΠΔ 1073/81 αρ.2, 9,13

1204 Φ1.3

ΠΔ 1073/81 αρ.2, 5, 10 & ΠΔ 

305/96 , Παρ.IV, Β ΙΙ, παρ.10
Απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραμονή προσωπικού 

κοντά σε πρανή εκσκαφών

1207 Φ1.3

ΠΔ 1073/81 αρ.7, 10 & ΠΔ 305/96 

, Παρ.IV, Β ΙΙ, παρ.10

2101 - 2105 Φ1.2,1.3,1.4

ΠΔ 1073/81 αρ.45, 46, 47, 48, 50, 

85

Τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλούς 

κυκλοφορίας οχημάτων. Συντήρηση & έλεγχος καλής 

λειτουργίας, όπως προβλέπεται από τη Νομοθεσία.

Φ3.1,3.2,3.3

Φ4

2201 Φ1.3,1.4,3.2 ΠΔ 1073/81, αρ.8

2202 Φ1.3,1.4,3.2

ΠΔ 1073/81, αρ 72 & ΠΔ 305/96, 

Παρ.IV, Β ιι, παρ.8

2203 Φ1.2,1.3,1.4 ΠΔ 305/96, Παρ. IV, Β ΙΙ, παρ.8

Φ3.2

2301 Φ2 ΠΔ 1073/81 αρ.46

2401 Φ1.1,2,4 ΠΔ 1073/81 αρ.46 & ΠΔ95/78

3101 Φ1.1,1.2 ΠΔ 1073/81 αρ.18, 19

3102 Φ2

ΠΔ 1073/81, αρ.41, ΠΔ 778/80 

αρ.20

3204 Φ1.3

ΠΔ 1073/81 αρ.37, 106 & ΠΔ 

305/96 , Παρ.IV, Β Ι, παρ.6

3208 Φ1.3,2

ΠΔ 1073/81 αρ.43,44 & ΠΔ 

305/96, Παρ. IV, B II, παρ.6

3301 Φ2

ΠΔ 1073/81, αρ.34, ΠΔ 778/80, 

αρ.9 & Απόφαση 

16440/Φ.10.4/445/93

3302 Φ1.3,2

ΠΔ 1073/81, αρ.34, ΠΔ 778/80, 

αρ.3,4,5,6,7,8,10,13 & Απόφαση 

16440/Φ.10.4/445/93

3303 Φ1.3,2

ΠΔ 1073/81, αρ.34, ΠΔ 778/80, 

αρ.3,4,5,6,7,8,10,13 & ΠΔ 305/96, 

Παρ. IV, Β ΙΙ, παρ.6 & Απόφαση 

16440/Φ.10.4/445/93

3304 - 3305 Φ2

ΠΔ 1073/81, αρ.4,13 & Απόφαση 

16440/Φ.10.4/445/93

4403 Φ3.1 ΠΔ 1073/81 αρ.105 & ΠΔ 396/94

4501 όλες ΠΔ 1073/81 αρ.96, παρ. 2

5101 Φ1.1 ΠΔ 1073/81, αρ.18, 24, 33

5105 Φ1.2 ΠΔ 1073/81 αρ.18, 27, 28,33

Οι κατεδαφίσεις θα γίνονται κατά τη διάρκεια ημέρας. 

Εάν πραγματοποιηθεί εργασία κατά τη διάρκεια της 

νύχτας, θα πρέπει να υπάρχει διάχυτος φωτισμός ΠΔ 

1073/81, αρ.82

5301 - 5304 Φ1.2,1.3,1.4 ΠΔ 1073/81, αρ.46,47,48

Φ3.1,3.2,4

5305 Φ1.2,1.3,1.4 ΠΔ 1073/81, αρ.25, 86

Φ3.1,3.2,4

5310 Φ1.2,1.3,3.1 ΠΔ 1073/81 αρ.91

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

Επισημασμένοι κόμβοι

Συμπληρωματικά ή Ειδικά μέτρα 

για εργασίες που ενέχουν ειδικούς 

κινδύνουςστον Πίνακα Κινδύνων



(1) (2)

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΑΣΕΙΣ

Προβλεπόμενα από τη

Νομοθεσία

Μέτρα που πρέπει να ληφθούν

Επισημασμένοι κόμβοι

Συμπληρωματικά ή Ειδικά μέτρα 

για εργασίες που ενέχουν ειδικούς 

κινδύνουςστον Πίνακα Κινδύνων

Φ3.2

5401 Φ1.2,1.3,2

Φ3.1,3.2

5402 Φ1.2,1.3,2

Φ3.1,3.2

6103 Φ2 ΠΔ 1073/81, αρ.96

6104 Φ3.3 ΠΔ 1073/81, αρ. 96

6201 Φ1.1,4 ΠΔ 305/96, Παρ. IV, B, II, παρ.2

6304 Φ1.1,2,4 ΠΔ 1073/81, αρ. 96 & ΠΔ 95/78

7102 Φ1.3,2 ΠΔ 305/96, Παρ. IV, B, II,
Τα κάθε είδους μηχανήματα έργου πρέπει να απέχουν 

τουλάχιστον 2m καθ' ύψος απ΄οτο δίκτυο της ΔΕΗ. Η 

7105 Φ1.1,1.2,1.3 ΠΔ 305/96 Παρ. IV, B, II,

Φ2,3.1,4

7106 Φ4 ΠΔ  305/96 Παρ. IV, B, II,

7201 όλες

ΠΔ 1073/81, αρ.48,49 & ΠΔ 

395/94

7202 όλες

8106 Φ1.1,1.2,1.3 ΠΔ 1073/81, αρ.6,40

Φ1.4,2

8108 Φ1.3,1.4,3.2

ΠΔ 305/96,Παρ.IV, B, 

II,παρ.10&ΠΔ 

778/80,αρ.21,παρ4,5

8203 Φ2 ΠΔ 1073/81 αρ.40, παρ.1

9101 Φ2

ΠΔ 1073/81, αρ.96, 110 & ΠΔ 

95/78

9105 Φ3.3 ΠΔ 1073/81, αρ.99, 110

9201 Φ2 ΠΔ 1073/81, αρ.105,106,97, παρ.3

10101 Φ1.2,1.3,2 ΠΔ 396/94
Να χρησιμοποιούνται μέσα ατομικής προστασίας, 

κυρίως για τους χειριστές

10103 Φ1.1,1,2,1,3

ΠΔ 1073/81, αρ.30, ΠΔ 396/94, 

αρ.7 & Παρ. ΙΙ παρ.4

Φ1.4,2,3.1

Φ3.2

10104 όλες ΠΔ 305/96 Αναστολή εργασιών υπαίθρου σε περίπτωση παγετού

10105 όλες
ΠΔ 305/96 Παρ. IV, B II, παρ.3 & 

Εγκύκλιος Υπ. Εργ. 130329/95 Αναστολή εργασιών υπαίθρου σε περίπτωση καύσωνα



ΕΡΓΑΣΙΕΣ

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

Α, § 3 & 18.1)

ΠΔ 105/95

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

ή αερίων

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

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

Α, § 2 & μέρος Β, τμήμα ΙΙ, § 2)

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

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

Α, § 3, 9, 10 & μέρος Β, § 8, 9)

ΠΔ 1073/81 (αρ. 96,  §2.θ)

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

(ΜΑΠ) Ν 1430/84 (αρ. 16 & 18)

ΚΥΑ (αρ.πρωτ.οικ.Β4373/1205/93)

ΚΥΑ (αρ.πρωτ.8881/94)

ΚΥΑ (αρ.πρωτ.οικ.Β5261/190/97)

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

Α, § 4)

ΠΔ 105/95 (αρ.9, παρ IV)

ΠΔ 1073/81 (αρ. 96)

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

Α, § 14)

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

Α, § 13)

ΠΔ 1073/ 81 (αρ.110)

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

εκτός κατοικημένων περιοχών

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

Εγκατάσταση μέσων σήμανσης και σηματοδότησης Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Τήρηση μέτρων ασφάλειας από τους εργαζομένους

Υποχρεώσεις κατά την εκτέλεση εργασιών και 

εναπόθεση υλικών στις οδούς

Κατάληψη τμήματος οδού και πεζοδρομίου

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

ΠΔ 1073/71(αρ102,103,106,108)

Ν 1430/84 (αρ. 16, 18)

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

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

ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91)

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

Α, § 11)

Προφυλάξεις των εργαζομένων από κραδασμούς ΠΔ 176/05

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

ΠΔ 149/06 (αρ. 3,4,5,6,7,8,9)

Προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από ΠΔ 397/94

χειρονακτική διακίνηση φορτίων

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

συνεργείων

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

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

Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων

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

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

επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων

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

κινητών προβολέων, καλωδίων τροφοδοσίας κλπ -

εγκαταστάσεις φωτισμού εργοταξίων

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
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Συστήματα ασφάλειας, συντήρηση και έλεγχος Ν 1568/85 (αρ.17, §3 & αρ.19)

συστημάτων ασφάλειας

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

και βιολογικούς παράγοντες ΠΔ 307/86 (αρ.4)

ΠΔ 77/93, ΠΔ 90/99, ΠΔ 186/95

ΠΔ 174/97,ΠΔ 338/01,ΠΔ 339/01

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

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

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

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

Ν 1568/85 (αρ.21, 32)

Οργάνωση χρόνου εργασίας των εργαζομένων ΠΔ 88/99

Μέτρα προστασίας των νέων κατά την εργασία ΠΔ 62/98

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

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

Ν 1430/ 84 (αρ. 11-15)

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

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

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

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

(πιστοποιητικά καταλληλότητας)

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

με χειρονομίες

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

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

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

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

Ν 1568/85 (αρ.22,23)

ΠΔ 395/94 (αρ. 3-9)

ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00

ΠΔ 155/04 (αρ.2)

ΠΔ 377/93, ΠΔ 18/96, ΠΔ 31/90

ΠΔ 499/91

ΚΥΑ (αρ.πρωτ.Δ13ε/4800/03)

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

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

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

αμίαντο, επικίνδυνων υαλοπινάκων κλπ)

Μελέτη κατεδάφισης, επίβλεψη κατεδάφισης

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

ΥΑαρ.πρωτ.οικ.31245/93(αρ.2.2)

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

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

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

Ν 495/76 (αρ.1,4,7,14)

ΠΔ 413/77

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

(επιμελής απόκληση της επικίνδυνης περιοχής,

προστασία εκ της καταπτώσεως)

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

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

Ν 1430/84 (αρ.16,18)

Προστατευτικό προστέγασμα (σκάφη) ΠΔ 778/81 (αρ.11)

Εργασίες με ειδικούς κινδύνους ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ.ΙΙ)
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Προσδιορισμός υπογείων καλωδίων & απομόνωση ή ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρIV, μέρος

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

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

αντικειμένων - Εισροή υδάτων - Επάρκεια εξαερισμού - 

Ασφαλής τοποθέτηση προϊόντων εκσκαφής - Διαβάσεις

(γεφυρώματα) διαβατών και οχημάτων

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

για εκσκαφές θεμελίων, τάφρων, φρεάτων ή ορυγμάτων

σε μεγάλα βάθη

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

ΠΔ 396/94, (αρ.9 § 4, παρ.ΙΙΙ)

Ν 1430/84 (αρ.26,28)

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

εκσκαφών και της θεμελίωσης κτιρίων & δομικών έργων Κτιριοδομικός Κανονισμός

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

απαιτήσεις εργασιακού περιβάλλοντος

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

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

Πυροσβεστική Διάταξη 7,

Απόφ. 7568. Φ.700.1/96

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

μετάλλων (μόλυβδος), ζεόντων υγρών (πίσσα)

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

αρ.3,9,15)

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

ΠΔ 1073/81 (αρ.104)

ΠΔ 396/94, (αρ.9 § 4, παρ.ΙΙΙ)

Ν 1430/84 (αρ.16, 18)

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

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

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

ασφάλειας κλπ)

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

κατασκευή,επιθεώρηση,συντήρηση,εγκατάσταση ανυψωτικής Β, τμήμα ΙΙ, § 6)

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

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

Διατάξεις για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας για ΠΔ 155/04 (αρ.2)

προσωρινές εργασίες σε ύψος, ειδικές διατάξεις για τη

χρησιμοποίηση κλιμάκων, ικριωμάτων, τεχνικών

πρόσβασης & τοποθέτησης με τη βοήθεια σχοινιών

Δάπεδα εργασίας, οδοί κυκλοφορίας, πεζογέφυρες, ΠΔ 1073/81 (αρ.36-38)

εξέδρες, πλατύσκαλα, κεκλιμένα επίπεδα, ράμπες

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

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

ορθοστατών - Εγκάρσιες δοκίδες - Αντηρίδες - Δάπεδα

ικριωμάτων - Σύνδεση ικριωμάτων με οικοδομή - 

Προστατευτικό προστέγασμα (σκάφη), κεκλιμένα επι/δα

Κινητά Ικριώματα ΠΔ 778/80 (αρ.12)

Σταθερά μεταλλικά ικριώματα ΠΔ 778/80 (αρ.13)

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

Ανηρτημένα ικριώματα ΠΔ 778/80 (αρ.15)

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

προσωρινά κιγκλιδώματα

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

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

Φορητές & σταθερές κλίμακες - Κυλιόμενες σκάλες και ΠΔ 17/78

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

ΠΔ 305/96, (αρ.12 ,παρ.ΙV,μέρος 

Β,  § 10)

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

"Βεβαίωση Εξέταση τύπου" Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης

στην αγορά συναρμολογούμενων
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μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή

κατασκευή & χρήση μεταλλικών σκαλ/ών

σκαλωσιών)

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

ΠΔ 396/94 (αρ.9,  § 4, παρ.ΙΙΙ)

Ν 1430/84 (αρ.16,18)

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

Γενικές διατάξεις ασφάλειας ΠΔ 778/80 (αρ.21)

(εγκαταστάσεις ασφαλείας, επιθεώρηση ικριωμάτων,

σωστή τοποθέτηση μηχανημάτων ή συσκευών στην 

οικοδομή, εκφόρτωση υλικών, εκτέλεση οικοδομικών 

εργασιών κατά τις νυκτερινές ώρες κλπ)

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

κτιρίων & δομικών έργων και απαιτήσεις για την αντοχή Κτιριοδομικός Κανονισμός

Προστασία από εξέχοντες ήλους, σύρματα κλπ ΠΔ 1073/81 (αρ.98)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 

ΕΡΓΟ: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και 

αύλειων χώρων Δήμου Πύδνας – Κολινδρού» 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ       :   50.806,08 € 

              ΦΠΑ      :   12.193,46€ 

   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με ΦΠΑ       :   62.999,54 € 

                                                  Α.Μ.  :   13/2018   

 

 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) 
 

ΤΜΗΜΑ Α 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 
1. ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ:  

 Το παρόν έργο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου 

Πύδνας – Κολινδρού» αφορά στις εργασίες επισκευής και συντήρησης των σχολικών 

κτιρίων του Δήμου ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ και των αύλειων χώρων όπως αυτές 

περιγράφονται στο τιμολόγιο καθώς και ό,τι άλλο προκύψει κατά τη διάρκεια των εργασιών 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στα σχολικά κτίρια, αφορούν τη συντήρηση τους, 

προκειμένου να είναι πλήρως λειτουργικά, είναι κυρίως οικοδομικές (υγρομονώσεις, 

χρωματισμοί, τοιχοποιίες, επιχρίσματα, επενδύσεις, επιστρώσεις, ξύλινες και μεταλλικές 

κατασκευές κλπ). Προβλέπεται επίσης να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης στα 

ηλεκτρολογικά δίκτυα σε ποσοστό περίπου 20% της συνολικής δαπάνης εργασιών.  

 Η συνολική δαπάνη του έργου, σύμφωνα με την μελέτη της Υπηρεσίας, ανέρχεται στο 

ποσό των 62.999,54 € (εξήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και πενηντα 

τέσσερα έπτ’α) στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό 18% για (Γ.Ε.-ΟΕ), Απρόβλεπτα 

15% και ΦΠΑ 24% . 

 

2. ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
Το έργο προβλέπει την συντήρηση των σχολικών κτιρίων και των αύλειων χώρων του Δήμου 
ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ. 
 

3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
13/ 2018, έγκριση με την 168/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πύδνας – Κολινδρού 
 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
(καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό / αρχικούς ιδιοκτήτες και 
συμπληρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όποτε επέρχεται κάποια αλλαγή στη 
συνολική ή στις επί μέρους ιδιοκτησίες): 



 

 
 

 

 

Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Ημερομηνία 
κτήσεως 

Τμήμα του έργου 
όπου υπάρχει 

ιδιοκτησία 

Δήμος . . . . . . . . . .  

 

. . . . . . . . . . . . .  .  100% 

 
5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΦΑΥ:  

 

6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΦΑΥ: 

 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερ/νία 
αναπροσαρμογής 

    

    

    

 

  
ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

 
1) Χωματουργικά 1.1 Προετοιμασία εργοταξίου 

 1.2 Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις 

 1.3 Εκσκαφές  

 1.4 Επιχώματα 

2) Σκυροδετήσεις 2. Σκυροδετήσεις 

3) Επιστρώσεις 3.1 Επιστρώσεις δαπέδων 

 3.2 Οδοστρωσία 

 3.3 Ασφαλτικά  

4) Εγκαταστάσεις 4. Ηλεκτροφωτισμός, δίκτυα, Η/Μ εργασίες 
 

 
2 

 
ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 Α. ΥΛΙΚΑ 

2.Α.1 Σωλήνες από HDPE  32 – 6 Atm 

2.Α.2 Διαχύτες από HDPE   

2.Α.3 Κατηγορίες σκυροδέματος C12/15, C16/20 

2.Α.4 Κατηγορίες χάλυβα S500 

2.Α.5 Σιδηρικά ελάσματα  

2.Α.6 Ταινία στεγάνωσης  

2.Α.7 Λιθορριπές πάχους 30 εκ.  

2.Α.8 Ογκόλιθοι κατηγορίας Α  

2.Α.9 Σακόλιθοι από τσιμεντόδεμα  

2.Α.10 Αμμοχάλικο ΠΤΠ Ο -150 

2.Α.11 Στεγανωτικό μάζας  

2.Α.12 Τσιμεντοκονία για επιχρίσματα 350 χγρ 

ΤΜΗΜΑ Β 



 

2.Α.13 Εποξειδικά υλικά για επάλειψη  

2.Α.14   

 

Β. ΕΔΑΦΟΣ 

2.Β.1 Επιτρεπόμενη τάση εδάφους 150kN/m
2
 

2.Β.2   

2.Β.3   

2.Β.4   

 

Γ. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2.Γ.1 Σεισμικότητα περιοχής ΙΙ 

2.Γ.2 Σεισμική επιτάχυνση του εδάφους α = 0,16 

2.Γ.3   

2.Γ.4   

Δ. ΦΟΡΤΙΑ 

2.Δ.1 Ίδιο βάρος οπλισμένου σκυροδέματος 25.00 KN/m2 

2.Δ.2 Ίδιο βάρος γαιών 20.00 KN/m2 

2.Δ.3   

 
 

3. “ΩΣ ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΘΗ” ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, 
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. 

 
 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 
Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές - 
επισκευαστές του.  
Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία: 
 
1. ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 1.1 Ύδρευσης 
 1.2 Αποχέτευσης 
 1.3 ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης) 
 1.4 παροχής διαφόρων αερίων 
 1.5 παροχής ατμού 
 1.6 Κενού 
 1.7 ανίχνευσης πυρκαγιάς 
 1.8 Πυρόσβεσης 
 1.9 Κλιματισμού 
 1.10 Θέρμανσης 
 1.11 λοιπών δικτύων εντός των δομικών στοιχείων του έργου (μη ορατών) 
 1.12 λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπισθεί ή με οποιοδήποτε 

τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά ενδεχόμενες 
μεταγενέστερες εργασίες 
 

 Όλα τα άλλα έργα είναι ευκόλως ορατά. 

2. ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 

ΤΜΗΜΑ Γ 



 

Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγουμένης παραγράφου 1 
  

3. ΘΕΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ 
ΚΙΝΔΥΝΟ  

 3.1 αμίαντος και προϊόντα αυτού 
 3.2 υαλοβάμβακας 
 3.3 πολυουρεθάνη 
 3.4 πολυστερίνη 
 3.5 άλλα υλικά 

 
 Ουδεμία 

 
4. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ, ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Η ΣΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
(Π.Χ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ, ΣΗΜΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ, ΚΛΠ.) 

 Ουδεμία 

5. ΟΔΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. 

 Όλες οι εργασίες γίνονται στο ύπαιθρο, και σε περίπτωση κινδύνου θα χρησιμοποιηθούν οι 

υπάρχουσες περιφερειακές οδοί. 

6. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΑΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

 Ουδεμία 

7. ΧΩΡΟΙ ΜΕ ΥΠΕΡΠΙΕΣΗ Η ΥΠΟΠΙΕΣΗ 
 

 Ουδείς 
 

8. ΆΛΛΕΣ ΖΩΝΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 

 Ουδεμία 
 

9. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΓΙΑ 
ΛΟΓΟΥΣ Π.Χ. ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ, ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΒΛΑΠΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ 
ΥΔΑΤΩΝ, ΚΛΠ.) 
 

 Ουδεμία 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ Δ 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
(Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες 
μεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής, κλπ) καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του 
έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. Μπορούν εδώ να αναφερθούν - 
π.χ. - κατά πόσο το κτίσμα διαθέτει από κατασκευής μηχανισμό ή εγκατάσταση για την εκτέλεση επισκευών 
στις εξωτερικές του επιφάνειες, ή αν υπάρχουν προβλέψεις για την εγκατάσταση τέτοιου μηχανισμού, ποιες 
και σε ποια σημεία, κλπ.) 
 
1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ 

Οι οδηγίες θα αναφέρονται κυρίως στην αποφυγή των κινδύνων πτώσης από τα πέρατα της 
στέγης ή διαμέσου αυτής, αν είναι κατασκευασμένη από υλικά ανεπαρκούς αντοχής. 
 
Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες. 
 

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΩΤΑΓΩΓΟΥΣ 
 



 

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Δεν απαιτούνται. 
 

4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΑ, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 
ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες 
 
Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες. 
 

5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΚΡΗΞΗΣ Η ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
 
Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες. 
 
 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 

 
Ανά τακτικά χρονικά διαστήματα θα επιθεωρούνται από ειδικευμένο συνεργείο οι ηλεκτρομηχανολογικές 

εγκαταστάσεις. Οι βλάβες που τυχόν θα διαπιστώνονται στις εγκαταστάσεις θα πρέπει να αποκαθίστανται 

άμεσα από το συντηρητή ή άλλο ειδικευμένο συνεργείο. Επίσης θα πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα 

οποιεσδήποτε φθορές στο έργο. 

 

 

                                                                                             Αιγίνιο,  23/04/ 2018 

 

 

 

 

 

 

                  Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

ΤΜΗΜΑ Ε 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΠΙΕΡΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 
 

Ταχ. Διεύθυνση: Κ. Καραμανλή 38 
Ταχ. Κώδικας   :   603 00 - Αιγίνιο  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΜ/ΣΗ : 

 
ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ KAI ΑΥΛΕΙΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» 
 
Α.Μ.: 13/2018 
 
 
 

 
    ΥΠ.ΕΣ. 
 

  
Προϋπολογισμός:                         
Φ.Π.Α. : 
Σύνολο : 
 

  
    50.806,08 €  
    12.193,46 € 
    62.999,54 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117 ΤΟΥ Ν. 

4412/2016 ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ  

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 125 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΠΙΕΡΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 
 

Ταχ. Διεύθυνση: Κ. Καραμανλή 38 
Ταχ. Κώδικας   :   603 00 - Αιγίνιο 

 
ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΜ/ΣΗ : 

 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ – 
ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» 
 
Α.Μ. 13/2018  
 
 
 
    ΥΠ.ΕΣ. 
 

       
    

  
Προϋπολο
γισμός:                         
Φ.Π.Α. : 
Σύνολο : 
 

  
    50.806,08 €  
    12.193,46 € 
    62.999,54 € 

    

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

(με  ενιαίο ποσοστό  έκπτωσης - άρθρο 125 του Ν. 4412/16 ) 
 
Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων  
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
με έδρα τ………………………………οδός ………………………………αριθμ…………………… 
Τ.Κ. ………………………Τηλ…………………….. …………………….Fax…..…………………… 
 
 
Προς: 
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας του έργου που ανα γράφεται στην 
επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης 
του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως 
και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με το παρακάτω 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού 
Μελέτης . 

 
ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΕΚΠΤΩΣΗ 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:………………………………………………………………………………. 

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:…………………………………………………………………………………. 

 

 
                                                                                                       . . . . . . . .  …../…… / 2018 
                                                                                                       (Τόπος και ημερομηνία) 
 
                                                                                                            Ο Προσφέρων  
 
 
 

(Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα εργοληπτικών επιχειρήσεων) 



  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Αιγίνιο     01/10/2018 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 9851 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Ο Δήμαρχος Πύδνας - Κολινδρού , προκηρύσσει  την με συνοπτική διαδικασία επιλογή αναδόχου, με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για 

την ανάθεση του  έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων 

Δήμου Πύδνας - Κολινδρού» με προϋπολογισμό 62.999,54€ (50.806,08 + 12.193,46 ΦΠΑ 24%). 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (Α1 τάξη και άνω) και 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Α1 τάξη και άνω), με προϋπολογισμό εργασιών 50.806,08€ 

(δαπάνη εργασιών, με 18% Γ.Ε.+Ο.Ε. και 15% απρόβλεπτα χωρίς τον ΦΠΑ (αναθεώρηση δεν 

προβλέπεται)) και έχει CPV: 45214200-2 με τίτλο: «Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια». 

2. Το έργο θα εκτελεστεί, σύμφωνα με την με αρ. 13/2018, μελέτη της Τ.Υ. με προθεσμία περαίωσης έξι 

(6) ημερολογιακούς μήνες. 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Έντυπο 

Οικονομικής Προσφοράς, κ.λπ.) από την έδρα της Υπηρεσίας : Κ. Καραμανλή 38, Αιγίνιο, 1ος όροφος 

μέχρι τις 15/10/2018 ή από την ιστοσελίδα του Δήμου στην διεύθυνση: www.pydnaskolindrou.gr/ 

Προκηρύξεις.  

Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου: www.pydnaskolindrou.gr=>Προκηρύξεις, 

στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ: https://et.diavgeia.gov.gr/f/. & στο ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement. 

gov.gr 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16/10/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχιακό 

Κατάστημα, οδός Κ. Καραμανλή 38, Αιγίνιο και το σύστημα υποβολής των προσφορών με ενιαίο 

ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

125 του Ν. 4412/2016 (Α' 147). Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 23533-50123, αρμόδιος υπάλληλος: 

Δούρος Κωνσταντίνος 

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία 

εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του 

ΥΠ.ΥΜΕ.ΔΙ, για έργα τάξης Α1 και άνω κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α1 και άνω κατηγορίας 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα 

αντίστοιχων τάξεων και κατηγοριών. 

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.  

7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. 

8. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΥΠ.ΕΣ. και έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του 

οικονομικού έτους 2018.  

9. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή. 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΛΑΓΔΑΡΗΣ 

http://www.pydnaskolindrou.gr/
https://et.diavgeia.gov.gr/f/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αιγίνιο      01/10/ 2018 
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ       Αρ. Πρωτ.: 9851 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 

"ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ KAI ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ" 

 

Ο Δήμος ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ , 
 

διακηρύσσει τη διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

μόνο βάσει τιμής, για την εκτέλεση του παραπάνω έργου που αφορά στην «Επισκευή και 

συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Πύδνας – Κολινδρου» με 

CPV: 45214200-2 «Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια». 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί, κ.λπ.- Πληρωμή Αναδόχου 
 
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΥΠ.ΕΣ. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 70.7331.01 του 
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018. 
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της 
κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ 3, Ν. 4013/2011.   
 
Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λπ. 
καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
 
Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152, του Ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο 
άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο  Εφαρμοστέα νομοθεσία 

 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

 
- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),-  των παραγράφων 4 
και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  ν. 
3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων» (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 άρθρου 26, του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 
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 - 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. 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”, 
- της, με αρ. Π1 2380/2012, Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων », 
- του Π.Δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ). 
- του Π.Δ. 99/2017 (Φ.Ε.Κ. 141 Α /2017) «Καθορισμός προυποθέσεων αδειοδότησης 
και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός 
νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων», της με αριθμ. 12 Εγκυκλίου 
με αρ. πρωτ. 14016/24-4-2018 του Υπουργείου Εσωτερικών 

 Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 
Αξίας». 

 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και 
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 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.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο Διάθεση διακήρυξης – Πληροφορίες 
 
Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1, του άρθρου 2, του Ν. 
4412/2016, για τον παρόντα διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα : 
 
α) η παρούσα διακήρυξη, 
β) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016) , 
γ) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, 
δ) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  
ε) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  
στ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
ζ) η γενική συγγραφή υποχρεώσεων  
η) η τεχνική έκθεση, 
 
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πρόσβαση στα τεύχη του 
διαγωνισμού και στο ΤΕΥΔ του άρθρου 4, παρ. 1, της παρούσης, επισκεπτόμενοι την 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.pydnaskolindrou.gr=>Προκηρύξεις καθώς και δωρεάν 
διάθεση τους από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας από όπου θα πρέπει οπωσδήποτε να 
παραλάβουν το αριθμημένο και σφραγισμένο έντυπο της οικονομικής προσφοράς, μέχρι τις 
15 /10/2018.  
Γενικές πληροφορίες παρέχονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ΠΥΔΝΑΣ – 
ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, τηλ.: 23533-50123 και Fax :23530-22990, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
(αρμόδιος: Δούρος Κωνσταντίνος) 
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ΑΡΘΡΟ 4ο Δικαιούμενοι συμμετοχής 
 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία 
εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. 
του ΥΠ.ΥΜΕ.ΔΙ, για έργα τάξεως Α1 και άνω κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α1 και άνω 
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα 
Νομαρχιακά Μητρώα αντίστοιχων τάξεων και κατηγοριών. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο Δικαιολογητικά συμμετοχής 
 
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και 
τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 
 
1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 
του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το ΦΕΚ 3698/Β/16.11.16.  
Στην υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει η ένωση οικονομικών φορέων 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
Σημειώνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει σφραγίδα της επιχείρησης 
και να υπογράφεται:   
από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή, όταν 

πρόκειται για εταιρεία, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής. 

 

2. Παραστατικό εκπροσώπησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα.  
Οι διαγωνιζόμενοι, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, παρίστανται αυτοπροσώπως, ή με το 
νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Εφόσον είναι προσωπικές εταιρείες, ή Μον. ΕΠΕ ή 
Ε.Π.Ε., εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο. Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο, νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο, πρόσωπο. Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόμιμη, όταν η υπογραφή του 
εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί από αρμόδια Δημόσια Αρχή. 
 

3. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα.  
Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση σε σώμα, σε 
περίπτωση Α.Ε., κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές 
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κ.λπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου. 

 

4. Αντίγραφο του πτυχίου ΜΕΕΠ ή βεβαίωσης εγγραφής στα Νομαρχιακά 
Μητρώα για έργα κατηγορίας Α1 και άνω ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 και άνω 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη 
αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 
Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή 
κοινοπραξίες. Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασμό 
αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου 
τέτοιας εταιρείας. Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό 
υπάλληλος της εταιρείας η οποία λαμβάνει μέρος σε αυτή, ή ειδικοί σύμβουλοι που 
μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή.  
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Εφόσον οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, 
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνήσιου 
της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συμβολαιογράφο.  
Η επίδοση της προσφοράς του διαγωνιζόμενου αποδεικνύει ότι αυτός έλαβε 
υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του τις γενικές συνθήκες του έργου, τους 
όρους διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης και τα αποδέχεται πλήρως. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο Υποβολή προσφορών  

Επιτροπή Διαγωνισμού, στο Δημοτικό Κατάστημα στην διεύθυνση: Κ. Καραμανλή 38 στο 

ΑΙΓΙΝΙΟ την 16/10/ 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10.00 π.μ. 

 
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν 

κλειστές έγγραφες προσφορές, μέχρι την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, στη διεύθυνση: 
(διεύθυνση: Κ.Καραμανλή 38, Τ.Κ. 603 00 Αιγίνιο).  
Εξυπακούεται ότι όσοι επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν αυτοπροσώπως τις 
προσφορές τους, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και αξιολόγησης 
προσφορών, την καθορισμένη ημέρα και ώρα που θα διεξαχθεί ο 
διαγωνισμός.  

2. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο (συστημένη 
επιστολή ή ταχυμεταφορά) και να παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία με 
απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι 
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της παρ. 1 του άρθρου 6 της 
παρούσης.  

3. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία πριν τη διενέργεια του 
διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίνονται στα αρμόδια όργανα που 
παραλαμβάνουν τις προσφορές προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις 
άλλες. Εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

4. Στον κύριο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς:  
Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα  
Επωνυμία της αναθέτουσας αρχής ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ  
Ο πλήρης τίτλος της διακήρυξης «Επισκευή και συντήρηση 

σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Πύδνας – 

Κολινδρού» & η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  
Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, 
fax, e-mail)  
Εμφανής ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ)  

5. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την 
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:  

 όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 5 της παρούσης   
 τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 

σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
6. Ο φάκελος Οικονομικής Προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και 

θα είναι μέσα σ’ αυτόν. 
7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. 

Εάν υπάρχει κάποια διόρθωση πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 
από τον προσφέροντα  

8. Οι συμμετέχοντες θα διαγωνισθούν προσφέροντας ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
σε ακέραιες μονάδες στον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
125 του Ν. 4412/16. 

9. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.  

ΑΔΑ: 61ΣΑΩ1Π-ΣΥΩ





5 

 

10. Τυχόν διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα, μόνο όταν ζητούνται από 
την Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών ή εγγράφως από την 
Υπηρεσία. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο  Χρόνος –Τόπος & Τρόπος αποσφράγισης των προσφορών 
 
Ημερομηνία διαγωνισμού (αποσφράγισης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή 
Διαγωνισμού, είναι η 16/10/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης 
παράδοσης προσφορών).  
Τόπος αποσφράγισης των προσφορών ορίζονται τα γραφεία του Δήμου ΠΥΔΝΑΣ – 
ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ (διεύθυνση: Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 38 – Ισόγειο). 
 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται στο αρμόδιο όργανο μετά την έναρξη της 

διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή 

της ή την ακριβή ώρα που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή 

ακριβή ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως 

μη κανονικές.  
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό 

φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.  
 Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης 

της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται στην υπεύθυνη 

δήλωση του άρθρου 79, παρ. 2, Ν. 4412/2016. 

 

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία 

στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, 

μισή ώρα πριν από την ώρα λήξη της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου του ιδίου άρθρου. Η 

παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει 

εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 

ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά 

την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το πρωτόκολλο 
της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές (σημειώνεται 
ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα 
υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον 
υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του 
Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του 
διαγωνισμού. 
 

β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε 
σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά 
προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, και τα νομιμοποιητικά έγγραφα. Όλοι οι φάκελοι 
αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό 
και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
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γ) Αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και 
καταγραφής των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών, η μονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού 
και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο 
ως άνω πρακτικό. 
 

Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε 
πίνακα κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά), ο οποίος 
υπογράφεται από τα μέλη της Ε.Ε. και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. 

 

δ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 
5 της παρούσας την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο 
μειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του 
μεγάλου αριθμού των προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά 
μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες 
εργάσιμες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και 
ώρα που κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον 
πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου. Ο έλεγχος 
των δικαιολογητικών συμμετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης και 
υποβολής τους. 
 

ε) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 
παράρτημά του που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της.  
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον 
μειοδότη (ή τη ματαίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει.  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες με κάθε 
πρόσφορο μέσο επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 9 της παρούσης. 
 

στ) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή 
(ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 
προσφορές. 
 
Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για 
υπογραφή σύμβασης 
 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών, τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω 
προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και για δέκα (10) επιπλέον ημέρες. Τα 
δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού. 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν.  
i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79, παρ. 2, Ν. 4412/2016 είναι 
ψευδή ή ανακριβή, ή  
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ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 

 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική 
Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την 
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 
 

β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 105 και 106, του Ν. 4412/2016. 
 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο 
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές 
προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στα 
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (διεύθυνση: Κ.Καραμανλή 38, Αιγίνιο, 
Δημαρχείο, 1ος όροφος) εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών από την κοινοποίηση της 
απόφασης.  
Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης ενστάσεων του άρθρου 9 της 
παρούσης, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της παρούσας μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα 
στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 
εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον 
προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης. 
 

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που 
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ, της 
παραγράφου 2, του άρθρου 106, του Ν.4412/2016. 
 
Οι ειδοποιήσεις και κοινοποιήσεις προς τους διαγωνιζόμενους γίνονται από την αναθέτουσα 
αρχή, μέσω της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο  Ισχύς προσφορών 
 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς εκατόν ογδόντα (180) 
ημέρες από την επομένη διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που ορίζουν χρόνο 
ισχύος μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες (άρθρο 
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97, Ν.4412/2016).Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση 
υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο  Νόμισμα - Γλώσσα 
 
Όλες οι προσφερόμενες τιμές θα είναι σε ευρώ (€). Στις προσφερόμενες τιμές δεν θα 
συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.  
Η προσφορά θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Στους τεχνικούς όρους μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και η αγγλική. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο  Ενστάσεις 
 
Ένσταση κατά της διακήρυξης και κατά των αποφάσεων της Προϊσταμένης Αρχής 
υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100 και 127 του Ν.4412/16.  
Για το παραδεκτό των παραπάνω ενστάσεων απαιτείται η ταυτόχρονη κατάθεση του 
αντίστοιχου παραβόλου που προβλέπεται από τις παραπάνω διατάξεις και ανέρχεται σε . . .€. 
Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και οι αποφάσεις που αφορούν την 
κατακύρωση του διαγωνισμού, ελέγχονται για την νομιμότητά τους από το Γενικό Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και είναι δυνατή η προσβολή τους, κατά τις διατάξεις του 
Ν.3463/06 (Δημοτικός Κώδικας), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο  Εγγυήσεις  
 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται, βάσει των διατάξεων της παρ. 
1α, του άρθρου 72, του Ν.4412/16.   
Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση του έργου υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της 
συνολικής συμβατικής αξίας του έργου, χωρίς το ΦΠΑ., σύμφωνα με την παρ. 1β, του 
άρθρου 72, του Ν.4412/16. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναλυτικά οριζόμενα στο 
άρθρο 8 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο  Εκτέλεση της σύμβασης - Προθεσμίες  
 
Η εκτέλεση της σύμβασης, η πληρωμή του έργου, καθώς και η προσωρινή και οριστική 
παραλαβή θα γίνουν σύμφωνα με τα άρθρα 134 έως και 181, του Ν.4412/16. Η συνολική 
προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο  Επανάληψη δημοπρασίας 
 
Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν 
διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα 
καθορίσει με πράξη της η Οικονομική Επιτροπή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ ή e-
mail πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του 
διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και 
δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.  
Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του 
διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον 
την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο 
εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται). 
 

ΑΔΑ: 61ΣΑΩ1Π-ΣΥΩ





9 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο  Δημοσίευση 
 
Η περίληψη της διακήρυξης (προκήρυξη) θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην επίσημη 
ιστοσελίδα του Δήμου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Δικαιολογητικά που προσκομίζει ο προσωρινός μειοδότης 
 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές 
ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε 
αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους 
οργανισμούς (που έχουν αναφερθεί ρητώς και στην ως άνω υπεύθυνη δήλωση) κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών 
χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα 
πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών. 
 

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας: 
  

 αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς 

κύριας ασφάλισης, 
 

 αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, 

 
 σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως 

εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. 
 
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του 
διαγωνισμού. 
 
Για να θεωρηθούν έγκυρα τα  πιστοποιητικά πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν 
την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του εξαμήνου) ισχύος 
των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των 
έξι (6) μηνών, που προηγούνται της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών 
(ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού). 
  
Προκειμένου για διαγωνιζόμενο, φυσικό πρόσωπο, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, 
έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει 
καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα:   

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 

της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1998  
 

 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου 
της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου (EE L358 της 31-12-98)  

 
 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 
πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτή τροποποιήθηκε. 
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Σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της 
δόλιας χρεωκοπίας.  

 
 
Προκειμένου για εταιρείες πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ποινικού μητρώου: 
 

 για τους διαχειριστές  στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 
και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε. και ΙΚΕ) και  

 για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.),από 
το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα. 

 Προκειμένου για κοινοπραξίες πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ποινικού 
μητρώου, για κάθε οικονομικό φορέα, που συμμετέχει στην κοινοπραξία. 

  Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε 
ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές 
αποφάσεις.  

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Για τους αλλοδαπούς πολίτες και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, και σε 
περίπτωση που στη χώρα τους δεν εκδίδονται ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω 
δικαιολογητικά, αυτά αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. 
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