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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η περιοχή Πύργος Βασιλίσσης, όπως αυτό γίνεται αντιληπτό από την ίδια την ονομασία, ήταν κτήμα της 

βασιλικής οικογένειας του Όθωνα και της Αμαλίας. Συγκεκριμένα, αποτέλεσε ένα πρότυπο 

αγροκτηνοτροφικό κέντρο με το χαρακτηριστικό κτίσμα του Πύργου της βασίλισσα Αμαλίας. Μετά το 1987 

και τη θέσπισή του ως έναν Μητροπολιτικό χώρο αστικού πρασίνου ξεκίνησε η ανάπλαση ενός τμήματος 

του προγενέστερου κτήματος, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα Μητροπολιτικό Πάρκο. 

Κατά μήκος του χώρου του Πάρκου δημιουργήθηκε ένα σύμπλεγμα έξι τεχνητών λιμνών με ένα επίμηκες 

κανάλι μεταξύ της πέμπτης και της έκτης λίμνης, το οποίο χωροθετήθηκε νοτιότερα. Σύμφωνα με το 

αρχιτεκτονικό γραφείο Θ. Παπαγιάννης, οι τεχνητές λίμνες δημιουργήθηκαν σε μια θέση όπου 

προϋπήρχαν περιοδικοί νερόλακκοι. Σήμερα, οι τεχνητές αυτές λίμνες τροφοδοτούνται με νερό κυρίως 

από τον υφιστάμενο υδροφόρο ορίζοντα, τις γεωτρήσεις, καθώς και την εκάστοτε επιφανειακή απορροή. 

Στον αρχικό σχεδιασμό του, είχε εκτιμηθεί ότι οι ανάγκες του πάρκου σε νερό θα είναι της τάξης των 833 

m3/ημέρα. 

Ωστόσο, το στοιχείο του νερού, αποτέλεσε πόλο έλξης τόσο ανθρώπινων δραστηριοτήτων όσο και 

σπάνιων ειδών ορνιθοπανίδας και άλλων μορφών άγριας ζωής που φιλοξενεί το πάρκο σήμερα, κάτι το 

οποίο δεν είχε προβλεφθεί κατά την ανάπλαση του χώρου σε Μητροπολιτικό Πάρκο. Με την πάροδο των 

ετών οι οικοσυστημικές υπηρεσίες που προσφέρει το Πάρκο εξελίχθηκαν μέσω της συγκέντρωσης 

μεγαλύτερων πληθυσμών σπάνιων ειδών ορνιθοπανίδας και άλλων μορφών άγριας ζωής με αποτέλεσμα 

εξαιτίας της σπανιότητας και της ιδιαιτερότητας του ο «Τεχνητός Υγρότοπος Νερών Πύργου Βασιλίσσης» 

να χαρακτηριστεί Υγρότοπος Β’ προτεραιότητας ώστε να προστατεύεται, βελτιώνεται, αποκαθίσταται και 

αναδεικνύεται κάθε υγροτοπικό του χαρακτηριστικό. Επομένως, η σημασία της συντήρησης τμήματος του 

«Τεχνητού Υγροτόπου Νερών Πύργου Βασιλίσσης» αποκτά σήμερα το σημαντικότερο νόημα και αξία. Οι 

υγρότοποι αποτελούν πολύτιμα καταφύγια πληθώρας υδρόβιων πουλιών τα οποία βρίσκουν εκεί χώρους 

για αναπαραγωγή, φώλιασμα τροφή και ξεκούραση. Πολλά από τα είδη αυτά είναι μεταναστευτικά και 

προστατεύονται άμεσα ή έμμεσα από Διεθνείς Συμβάσεις (π.χ. Ραμσάρ, Βέρνης, Ρίο) και Κοινοτικές 

Οδηγίες (π.χ.79/409/ΕΟΚ για τα άγρια πουλιά). Επίσης, πολλοί υγρότοποι προστατεύονται από την εθνική 

νομοθεσία, τη Σύμβαση Ραμσάρ και περιλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών 

Natura 2000. Οι υγρότοποι, επηρεάζουν εξίσου άμεσα το τοπίο, ειδικά εντός του αστικού ιστού και είναι 

σημαντικοί θύλακες φύσης στην πόλη, μέσα από τους οποίους δίνεται δυνατότητα βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των πολιτών, ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας αλλά και προσέλκυση κοινού σε 

υπερτοπικό επίπεδο.  

Σήμερα, λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλά και των τεχνικών έργων εγκιβωτισμού των ρεμάτων της γύρω 

περιοχής, ο υδροφόρος ορίζοντας έχει επηρεαστεί κάτι το οποίο έχει γίνει φανερό και στη στάθμη των 

λιμνών του Πάρκου. Επιπλέον, λόγω έλλειψης έργων συντήρησης, η αξιοποίηση του υγρού στοιχείου 

μέσω των τεχνητών λιμνών (λειτουργία ως ταμιευτήρες νερού) και του συστήματος ανακυκλοφορίας του 

νερού μέσω καναλιών και βιολογικού καθαρισμού, που ήταν τα βασικότερα έργα διαμόρφωσης του 

Πάρκου, είναι εκτός λειτουργίας. 

Για τους προαναφερθέντες λόγους η συντήρηση και αποκατάσταση των τεχνητών λιμνών, μέσω 

κατάλληλων παρεμβάσεων, χρήζει αναγκαία και υψίστης σημασίας για τη προστασία και διατήρηση τόσο 

της πανίδας όσο και της χλωρίδας του χώρου. 
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Η πρώτη κατεύθυνση αυτής της παρέμβασης, όπως αυτό αναφέρεται στην παρ. 2 περ. γ’ στο άρθρο 52  

του ν. 4414/2016, αποτελεί: «Η διαχείριση και προστασία των θεσμοθετημένων υγρότοπων “Ρέμα Πύργου 

Βασιλίσσης” και “Τεχνητός Υγρότοπος Νερών Πύργου Βασιλίσσης”, όπως και της ορνιθοπανίδας και των 

άλλων μορφών άγριας ζωής που αυτοί φιλοξενούν, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ν. 4277/2014 (Νέο 

ΡΣΑ/Αττικής) και της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας».  

1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Οι διαρροές στο υφιστάμενο σύστημα στεγάνωσης τόσο στην λίμνη No 5, όσο και του καναλιού που 

διατρέχει το Πάρκο, και μη λειτουργία του συστήματος ανακυκλοφορίας του νερού καθιστούν αδύνατη 

την διατήρηση των λιμνών με επακόλουθο την ξήρανση τους και τη διακοπή της κυκλοφορίας νερού στον 

υδροβιότοπο.  

Επομένως, ο στόχος για την διατήρηση του Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης 

«Αντώνης Τρίτσης», συνδέεται με την διατήρηση των λιμνών, την ελαχιστοποίηση των διαρροών, και την 

σωστή λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του συστήματος ανακύκλωσης, με πρώτο βήμα 

την αποκατάσταση της στεγάνωσης της Λίμνης Νο 5 του καναλιού που συνδέει την Λίμνη Νο 5 με την 

Λίμνη Νο 6 και την αποκατάσταση λειτουργίας του αντλιοστασίου και του συστήματος ανακύκλωσης. 

Οι διαρροές οφείλονταν σε κατασκευαστικές ατέλειες της στεγάνωσης όπως και στην έλλειψη έργων 

συντήρησης και τελικά οδήγησαν στην πλήρη καταστροφή της στεγάνωσης της λίμνης . 

Σκοπός της υλοποίησης του έργου: «Άξονας 2: Στεγάνωση της Λιμνοδεξαμενής Νο 5 και του καναλιού 

που συνδέει τις Λίμνες Νο 5 και Νο 6 του Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης 

«Άντώνης Τρίτσης»», είναι η εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας της τεχνητής λίμνης Νο 5,  η 

αποκατάσταση των διαρροών του τεχνητού καναλιού, που σήμερα παρουσιάζουν σημαντικές απώλειες 

υδραυλικού φορτίου (διαρροές) και η αποκατάσταση του συστήματος ανακύκλωσης και τροφοδοσίας του 

νερού, έτσι ώστε να ώστε να διαφυλαχτεί αυτός ο μοναδικός υγρότοπος της Αττικής.  

2 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Για την εκπόνηση της παρούσας Μελέτης ελήφθησαν υπόψη  : 

 

 Σχέδια του Φορέα Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», όπως 

οριζοντιογραφία, ενδεικτικές τομές και κατασκευαστικές λεπτομέρειες.  

 Αρχεία οικοδομικής άδειας ανάπλασης του χώρου του Μητροπολιτικού Πάρκου “Αντώνης Τρίτσης” 

3 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Τα παραδοτέα που απαρτίζουν την παρούσα Μελέτη είναι : 

ΤΕΥΧΗ 

 Τεχνική Έκθεση 

 Προμέτρηση 

 Προϋπολογισμός 

 

ΣΧΕΔΙΑ 

 Οριζοντιογραφία 

 Τομή - Λεπτομέρειες 
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4 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ  

Στην παρούσα φάση η στεγάνωση της λίμνης Νο 5 έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Στον πυθμένα τις λίμνης 

έχουν φυτρώσει καλαμιώνες και άλλα υδροχαρή φυτά. Η στάθμη της λίμνης έχει πέσει σημαντικά και στο 

μεγαλύτερο τμήμα  έχει αποκαλυφθεί ο πυθμένας της λίμνης και η υπάρχουσα στεγάνωση. 

Για τον σχεδιασμό του έργου από τη υφιστάμενη κατάσταση λαμβάνονται υπόψη: 

 Το απόλυτο υψόμετρο +95,42 του κατάντι υπερχειλιστή το οποίο λαμβάνεται ως υψόμετρο 

αναφοράς  

 Το πρανές στη ΒΔ πλευρά της λιμνοδεξαμενής 

 Το απόλυτο υψόμετρο του πυθμένα της λίμνης πλησίον του πρανούς, ο οποίος σύμφωνα με την πιο 

πρόσφατη τοπογραφική αποτύπωση βρίσκεται σε υψόμετρο από +94.50 έως το +95,27 

 Το κατακόρυφο τοιχίο από σκυρόδεμα που την περιβάλλει του οποίου η στέψη βρίσκεται στη στάθμη 

από +95,75 έως 97,00. 

Στα πλαίσια του νέου σχεδιασμού : 

 Η στερέωση όλου του συστήματος στεγανοποίησης (γεωμεμβράνη-γεωύφασμα) γίνεται στη στέψη 

του πρανούς της λιμνοδεξαμενής με την κατασκευή ειδικής τάφρου αγκύρωσης. Επί του αναχώματος 

στην  ΒΔ πλευρά της λίμνης σε υψόμετρο +95.60  δημιουργείται για μήκος 108m τάφρος αγκύρωσης  

γεωσυνθετικών. Η τάφρος θα έχει βάθος 0,60m και πλάτος 0,60m. Η κλίση των πρανών στην 

εσωτερική πλευρά του αναχώματος διαμορφώνεται από 13% έως 20%. 

 Τοποθετούνται αφού πρώτα γίνουν οι εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης  στον πυθμένα και στα 

πρανή κατάλληλο γεωσυνθετικό  γεωμεμβράνη και γεωύφασμα και αγκυρώνονται στην τάφρο 

αγκύρωσης κατά μήκος του πρανούς του αναχώματος και όπου υφίσταται κατακόρυφο τοιχίο 

τοποθετούνται  μέχρι την στάθμη +95,45 και αγκυρώνονται με λάμα ανοδιομένου αλουμινίου και 

κατάλληλα στερεωτικά. 

 Τοποθετούνται οι στρώσεις  προστασίας της μεμβράνης 

Μένει να διαπιστωθεί αφού αφαιρεθεί το υπάρχον κατεστραμμένο σύστημα στεγάνωσης αν ο πυθμένας 

της λιμνοδεξαμενής είναι διαμορφωμένος με επίκλιση  και αν λειτουργεί το υπάρχον σύστημα συλλογής 

της  αποστράγγισης το οποίο καταλήγει στο φρεάτιο Φ. Τα νερά που μαζεύονται στο φρεάτιο θα μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για αρδευτικούς σκοπούς.  

5 ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Για την υλοποίηση της στεγάνωσης της Λιμνοδεξαμενής Νο 5, προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:  

1. Απομάκρυνση υφιστάμενης στεγάνωσης, φυτών, ριζικού συστήματος και γεωυλικού. 

2. Διαμόρφωση της υπόβασης με ελάχιστες εκσκαφές – διαμορφώσεις. 

3. Συντήρηση του υπάρχοντος συστήματος αποστράγγισης. 

4. Δημιουργία αναχώματος στη ΒΔ πλευρά της λίμνης.  

5. Δημιουργία τάφρου αγκύρωσης γεωσυνθετικών στη στάθμη. 

6. Δημιουργία συμπυκνωμένου αναχώματος.  

7. Τοποθέτηση στεγάνωσης.  

8. Δημιουργία των στρωμάτων προστασίας της. 

9. Απομάκρυνση από τον ευρύτερο χώρο της περίσσειας των υλικών από την εκσκαφή. 

10. Καθαρισμός του συνόλου των λιμνών του Πάρκου με φιλικές προς το Περιβάλλον μεθόδους.  
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5.1 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΡΙΖΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Όλο το σύστημα της υφιστάμενης στεγάνωσης, στον πυθμένα, στα πρανή και στο τοιχίο, χρειάζεται να 

απομακρυνθεί, προκειμένου να διαμορφωθεί η νέα υπόβαση και να τοποθετηθεί το νέο σύστημα 

στεγάνωσης.  

Η συνολική επιφάνεια της υφιστάμενης στεγάνωσης που θα απομακρυνθεί εκτιμάται περίπου σε 7000m2.  

Τα υλικά της υφιστάμενης στεγάνωσης (γεωμεμβράνη - γεωύφασμα) είναι ανακυκλώσιμα. 

Παράλληλα με την απομάκρυνση της υφιστάμενης στεγάνωσης, θα απομακρυνθούν καλαμιώνες, ριζικά 

συστήματα και άλλα φυτά καθώς και ένα στρώμα γεωυλικών που καλύπτουν την στεγάνωση, στο οποίο 

έχει αναπτυχθεί το ριζικό σύστημα.  

Στην περίπτωση που υφίσταται ριζικό σύστημα κάτω από το σύστημα στεγάνωσης είναι απαραίτητο να 

απομακρυνθεί μαζί με αυτό και το τμήμα των γεωυλικών που έχουν επηρεασθεί, ώστε η επιφάνεια 

έδρασης της υπόβασης τόσο στο πυθμένας όσο και στα πρανή να απαλλαγεί από κάθε είδους ρίζες. Γιατί 

η παραμονή τους και η πιθανή μελλοντική τους ανάπτυξη είναι ικανή να καταστρέφει την υπερκείμενη 

στεγάνωση. 

Tα υλικά που θα απομακρυνθούν θα αποτεθούν προσωρινά δυτικά του χώρου της Λίμνης εντός του 

Πάρκου σε απόσταση 50m από την βορειοδυτική περίμετρό της. Τα υλικά αυτά μετά από κοσκίνισμα θα 

επαναχρησιμοποιηθούν για το ανάχωμα την υπόβαση και την τάφρο αγκύρωσης . 

5.2 ΕΚΣΚΑΦΗ 

Η συνολικά ποσότητα εκσκαφών του πυθμένα  εκτιμάται γύρω στα 1326 m3. Εκτιμάται ότι το βάθος 

εκσκαφής θα διαμορφωθεί 0,20m κάτω από την υφιστάμενη στεγάνωση. 

Τα εκσκαπτόμενα εδάφη χαρακτηρίζονται γαιώδη - ημιβραχώδη. 

Τα υλικά αυτά των εκσκαφών μετά από διαλογή μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν στο σύνολό τους, 

στην κατασκευή του αναχώματος της τάφρου αγκύρωσης, σε διαμορφώσεις στην υπόβαση των 

γεωσυνθετικών στον πυθμένα, καθώς και ως υλικό επίστρωσης. 

Κατά τη διαμόρφωση της λεκάνης,  επιπλέον θα αφαιρεθούν όλα τα ασταθή υλικά (μπάζα, πέτρες, κλπ.).  

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που κατά την τοπική διαμόρφωση συναντηθεί μητρικό πέτρωμα (μάργες 

~ ημίβραχος), αυτό αφαιρείται με εξόρυξη και με την χρησιμοποίηση ήπιων μηχανικών μέσων (τσάπα) σε 

βάθος 0,10m ή μεγαλύτερο από την τελική επιφάνεια διαμόρφωσης. Στην συνέχεια η τοπική αυτή 

εκβάθυνση των 0,10m επιχώνεται με κατάλληλα υλικά. Το ακριβές βάθος εκσκαφής θα καθορισθεί από τις 

επιτόπου συνθήκες. 

5.3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΒΑΣΗΣ 

Αμέσως μετά την απομάκρυνση του υφιστάμενου συστήματος στεγάνωσης των φυτών και του ριζικού 

συστήματος, την αποπεράτωση των εκσκαφών θα γίνει μόρφωση των πρανών και του πυθμένα στα 

κατάλληλα υψόμετρα, γραμμές και κλίσεις σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό σε συνδυασμό με το 

υφιστάμενο ανάγλυφο. Παράλληλα θα διαμορφωθεί το επίχωμα της τάφρου όλα από τα ίδια υλικά 

εκσκαφών. 

Μετά τη μόρφωση θα επακολουθήσει συμπύκνωση, όπου απαιτείται, των επιφανειών με κατάλληλα 

μέσα. 



ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΟ 5 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΝΟ 5 ΚΑΙ ΝΟ 6.  

Τεχνική Περιγραφή  

Σελ: 7/26 

   

Ο τελικός πυθμένας θα έχει μηκοτομική κλίση που καθορίζεται από τα υψόμετρα των  βάσεων των δύο 

υπερχειλιστών.  

Η επίκλιση του πυθμένα που θα πρέπει να είναι ≥1% και οι επεμβάσεις που πιθανόν να χρειαστεί 

υπαγορεύονται από τις ανάγκες σχεδιασμού και πιο συγκεκριμένα από την απρόσκοπτη λειτουργία της 

αποστράγγισης, τυχόν διαρροών από το σύστημα στεγάνωσης αλλά και της αποστράγγισης υπόγειας 

υδροφορίας αν απαιτηθεί. 

Μετά την προετοιμασία των πρανών και του πυθμένα σύμφωνα με τα προηγούμενα, θα διαστρωθεί και 

θα συμπιεστεί υπόστρωμα εδαφικού υλικού που έχει  ληφθεί από τη διαλογή του υλικού εκσκαφής σε 

όλη την έκταση της λεκάνης μέχρι την τάφρο αγκύρωσης, συμπυκνωμένου πάχους 10 cm. Το πάχος της 

στρώσης στον πυθμένα μπορεί κατά τόπους να είναι μεγαλύτερο του προβλεπομένου προκειμένου να 

επιτευχθεί ομαλοποίηση  και θα καθορισθεί από τις επιτόπου συνθήκες.  

Τα υλικά της υπόβασης θα έχουν τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται από την ΕΤΕΠ 08 -05 -03- 02: 

«Το ποσοστό αργίλου μεταξύ 5% και 15%, το  όριο υδαρότητας (L.L.), πρέπει να μην υπερβαίνει το 40%, ο 

δείκτης Πλαστικότητας PI μεταξύ των τιμών 5% και 15%, ποσοστό λεπτόκοκκου υλικού άργιλος με 

διάμετρος κόκκων < 2μm . Η μέγιστη διάσταση του χονδρόκοκκου υλικού 32mm,  η περιεκτικότητα σε 

χονδρόκοκκο < 60% επί του ολικού όγκου» 

5.3.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ 

Το ανάχωμα εκτείνεται στην ΒΔ πλευρά της λίμνης  σε μήκος 108 μέτρων περίπου. Επί του υφιστάμενου 

αναχώματος θα δημιουργηθεί το συμπυκνωμένο ανάχωμα της τάφρου αγκύρωσης. 

Η δημιουργία της τάφρου κρίνεται απαραίτητη για την στερέωση της γεωμεμβράνης  και την προστασία 

της αφού στην ζώνη αυτή η βλάστηση έχει αναπτύξει ριζικό σύστημα που εισχωρεί στην υφιστάμενη 

στεγάνωση, με αποτέλεσμα την καταστροφή της. Το ριζικό σύστημα στη ζώνη της τάφρου αγκύρωσης και 

εσωτερικά προς την Λίμνη χρειάζεται να απομακρυνθεί. 

 Τα κυριότερα γεωμετρικά στοιχεία του αναχώματος σύμφωνα με πρόσφατη τοπογραφική αποτύπωση 

έχουν ως εξής : 

 Υψόμετρο στο πόδι του αναχώματος : μεταβάλλεται από την στάθμη 94,55 έως την στάθμη +95,50 

 Υψόμετρο στέψης αναχώματος από την στάθμη 94,55 έως την στάθμη +95,50 

 Το μέγιστο βάθος λιμνοδεξαμενής εκτιμάται στα 1,40m 

 Μέγιστο ύψος αναχώματος ~1,40m 

 Η κλίση του εσωτερικού πρανούς του αναχώματος θα διαμορφωθεί στο 13% έως 20% 

 

 

Εικόνα 1. :Ειδική τάφρος αγκύρωσης για τη στερέωση του συστήματος στεγανοποίησης                                                                       

(πηγή: Κολλιός Α. & Παρισόπουλος Γ.Α., 2001) 



ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΟ 5 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΝΟ 5 ΚΑΙ ΝΟ 6.  

Τεχνική Περιγραφή  

Σελ: 8/26 

   

Το υψόμετρο της τάφρου του αναχώματος θα διαμορφωθεί σε υψόμετρο +95,60, η απόσταση α=0,60m 

(βλ. Εικόνα 1 ). Οι διαστάσεις της τάφρου αγκύρωσης θα είναι 0,60m×0,60m. 

Σημειώνεται ότι τα απόλυτα υψόμετρα που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική έκθεση, έχουν ως 

αναφορά το απόλυτο υψόμετρο (+95,42) του υφιστάμενου υπερχειλιστή της λιμνοδεξαμενής. 

Αν  κατά τον έλεγχο από τον ανάδοχο της κατασκευής του έργου διαπιστωθεί διαφορά στο υψόμετρο 

αυτό, η διαφορά μεταφέρεται σε όλες τις  αναφορές των απολύτων υψομέτρων στα διάφορα σημεία. 

Σε κάθε περίπτωση θα διατηρηθούν τα υψόμετρα του αρχικού σχεδιασμού με την οποία υλοποιήθηκε η 

υφιστάμενη στεγάνωση πριν την απομάκρυνσή της. 

Τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές των υλικών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για το ανάχωμα της 

τάφρου θα είναι τα παρακάτω: 

Σημείο υδαρότητας (LL): 20%<LL<90% 

Δείκτης πλαστικότητας (PL): 7%<ΡΙ<40% 

Περιεκτικότητα σε άργιλο (ΠΑ): ΠΑ>5% 

Ποσοστό λεπτόκοκκων (κλάσμα <0.074mm): >20% 

Περιεκτικότητα σε χαλίκι: <20% 

Μέγιστη διάσταση περιεχόμενων σβώλων 25 ως 45 mm  

Συντελεστής k σε δοκίμια Proctor: k<5 x10-5m/s. 

5.3.2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΛΗΤΑΣ ΓΕΩΥΛΙΚΩΝ 

Οι εργαστηριακές δοκιμές που διενεργούνται για τον έλεγχο των ιδιοτήτων των εδαφών υπόβασης, των 

υλικών κατασκευής των αναχωμάτων και των εδαφών των επιστρώσεων που θα προκύψουν κατά την 

κατασκευή είναι οι εξής: 

-Προσδιορισμός φυσικών χαρακτηριστικών 

- Κοκκομετρική διαβάθμιση 

- Φυσική υγρασία 

- Πυκνότητα 

- Όρια Atterberg 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με εργαστήριο εδαφομηχανικής με την έγκριση της Υπηρεσίας 

εφοδιασμένο με τον κατάλληλο εξοπλισμό και να διαθέσει το κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση στο 

εργαστήριο ή επί του αναχώματος, όλων των ελέγχων που απαιτούνται για τη διαπίστωση της 

καταλληλότητας των υλικών κατασκευής.  Αναλυτικότερα οι ελάχιστες απαιτήσεις ελέγχων αναλύσεων 

των αργιλικών δίνονται στον παρακάτω πίνακα.  
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Κοκκομετρική ανάλυση 

a) Ξηρά μέθοδος  

b) Αραιόμετρο 

1. «Προδιαγραφές Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής» (Ε 105-86),  

2. Αμερικανική Προδιαγραφή ASTM C136, ASTM C 36-84 

Προσδιορισµός ορίων υδαρότητας, πλαστικότητας. 

1. Ε105-36, παρ.5.6,  

2. ASTM D 4318-34 

Προσδιορισµός σχέσης υγρασίας – πυκνότητας εδαφών                                                                                   

(Proctor test Standard και Modified). 

1. E105-36, παρ. 10.11, 

2.  ASTM D 1557 

Προσδιορισµός συντελεστή υδατοπερατότητας στην συσκευή στερεοποίησης. 

1. E105-86, παρ. 19,  

2. Ε-13 USBR 5600- 89 

Πίνακας 1 : Οι ελάχιστες απαιτήσεις ελέγχων αναλύσεων των αργιλικών 

 

Όπως αναφέρθηκε στις προηγούμενες παραγράφους μετά την διαμόρφωση ακολουθεί η συμπύκνωση της 

υπόβασης σε όλη την έκταση της λιμοδεξαμενής. 

Το υλικό θα υγραίνεται στη βέλτιστη υγρασία με απόκλιση ± 3% και θα συμπυκνώνεται με κατάλληλο 

εξοπλισμό, κατά τρόπο που θα εξασφαλίζει κανονική και λεία επιφάνεια για την έδραση της μεμβράνης, 

στα απαιτούμενα υψόμετρα, γραμμές και κλίσεις. Η ελάχιστη αποδεκτή ξηρή πυκνότητα δεν πρέπει να 

είναι μικρότερη του 95% της μέγιστης ξηρής πυκνότητας που επιτυγχάνεται κατά την πρότυπη δοκιμή 

Proctror. 

Εννοείται ότι έχει προηγηθεί η προστασία του αγωγού που συνδέεται με το φρεάτιο  (επίχωση του 

αγωγού, αφού έχει περιτυλιχθεί με ίδιου τύπου γεωύφασμα της στεγάνωσης και συμπύκνωση των 

γεωυλικών τοπικά πάνω από τον αγωγό, μέχρι την τελική επιφάνεια της διαμόρφωσης της υπόβασης. 

Η συμπύκνωση της συνολικής έκτασης της λεκάνης θα πραγματοποιηθεί από ειδικό μηχάνημα με 

χαρακτηριστικά: 

 ελάχιστο βάρος: 10000-12000 kg 

 ελάχιστος αριθμός διελεύσεων: 5 

Ως διέλευση χαρακτηρίζεται μία συμπύκνωση από μηχάνημα που διαθέτει μπροστινούς και πίσω 

κυλίνδρους, ενδεικτικού τύπου Caterpillar 815Β ή 825C. 
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Ο βαθμός συμπύκνωσης θα ελεγχθεί επί τόπου με τα στάνταρ τεστ σε κάναβο περίπου 45 μέτρων. 

Σε κάθε περίπτωση ως επαρκής αριθμός διελεύσεων του συμπυκνωτή εδαφών ορίζεται εκείνος για το 

οποίο η επιφάνεια της υπόβασης δεν παρουσιάζει πρακτικά πρόσθετη υποχώρηση. 

Ο προσδιορισμός των παραμέτρων αυτών θα γίνει με επιτόπου δοκιμές και με εργαστηριακές δοκιμές. 

Η δειγματοληψία πραγματοποιείται πιέζοντας ένα δειγματολήπτη με λεπτά τοιχώματα (thin-walled 

sampler), με εσωτερική διάμετρο 4.76 cm, μέσα στο συμπυκνωμένο αργιλικό στρώμα.  

Κατά την διάρκεια της συμπύκνωσης θα γίνονται εργαστηριακοί έλεγχοι κατά στρώση. Το είδος και η 

συχνότητα των ελέγχων καθορίζονται βάσει του παρακάτω πίνακα. 

 
Πίνακας 2: Ελάχιστες απαιτήσεις ελέγχων αναλύσεων υλικών στην κατασκευή της υπόβασης 

5.4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ 

Στην ήδη διαμορφωμένη με κλίση επιφάνεια υπόβασης θα τοποθετηθεί το σύστημα στεγάνωσης, καθώς 

και τα προστατευτικά αυτού στρώματα. 

Η διάρθρωση του συστήματος αυτού από τα πάνω προς τα κάτω είναι: 

1. Κάλυψη μεμβρανών στο πυθμένα  

Πρόκειται για στρώση προστασίας των μεμβρανών του πυθμένα. Η  1η στρώση (επίστρωση) πάχους 10cm 

που έρχεται σε επαφή με το γεωύφασμα θα αποτελείται από υλικό λεπτό κοκκώδες (max διάμετρος 

κόκκου 4-7mm) ,  παρόμοιο με αυτό της υπόβασης  και πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη γωνία τριβής στη διεπιφάνεια της επίστρωσης αλλά και την αποφυγή φθορών στην 

μεμβράνη κατά την  συμπύκνωσή του. 

Πάνω από την επίστρωση θα τοποθετηθεί επίχωση. Η επίχωση θα έχει πάχος 20cm, αποτελείται  από 

θραυστά ή φυσικά υλικά με μέγεθος κόκκου 100mm η οποία συμπυκνώνεται με δονητικό οδοστρωτήρα. 

Τα υλικά αυτά είναι αυξημένης σκληρότητας με αντοχή στη διάβρωση (ανθρακικά ή πυριτικά). 

 

Δοκιμή Μέθοδος ελέγχου

Συχνότητα 

ελέγχου

Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας με τη μέθοδο 

ξήρανσης σε κλίβανο

Ε105-86/2                                            

(ASTM D2216-98 )

Μία ανά 

4000m2

Κοκκομετρική ανάλυση                                                            

α. ξηρή μέθοδος                                                                                 

β. με αραιόμετρο

Ε105-86/7,8,9  EN 933-02: 1995 

(AASHTO T-27)

Μία ανά 

4000m2

Μέθοδος προσδιορισμού της σχέσης υγρασίας 

πυκνότητας εδαφών Proctor τροποποιημένη 

μέθοδος

Ε105-86/11 EN13286-2: 2004  

(CEN ISO/TS 17892 1:2004)

Μία ανά 

4000m2

Εργαστηριακός προσδιορισμός διαπερατότητας 

σε μήτρα Proctor Ε105-86/18,19, ( ASTM D 5084-3)

Ένα δοκίμιο 

ανά 4000m2

Προσδιορισμός πυκνότητας εδαφών επι τόπου 

με τη μέθοδο της άμμου και τη βοήθεια του 

κώνου Ε106-86/2 ΕΛΟΤ ΕΝ 13286- 3:2003 

Μία ανά 

1000m2 για 

κάθε στρώση

Πάχος και επιφανειακές κλίσεις Έλεγχος με 4- μετρο κανόνα

Μία σε 

κάνναβο 20m 

ανά στρώση
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Κάλυψη μεμβρανών στο πρανές 

Πρόκειται για στρώση προστασίας των μεμβρανών των πρανών. Η  1η στρώση (επίστρωση) πάχους 10cm 

που έρχεται σε επαφή με το γεωύφασμα θα αποτελείται από υλικό λεπτό κοκκώδες (max διάμετρος κόκου 

4-7mm) ,  παρόμοιο με αυτό της υπόβασης  και πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη γωνία τριβής στη διεπιφάνεια τα επίστρωσης αλλά και την αποφυγή φθορών στην μεμβράνη 

κατά την  συμπύκνωσή του. Πάνω από την επίστρωση θα τοποθετηθεί επίχωση.  

Η επίχωση θα έχει πάχος 15cm, αποτελείται  από θραυστά ή φυσικά υλικά με μέγιστο μέγεθος κόκκου 

100mm η οποία συμπυκνώνεται με δονητικό οδοστρωτήρα. 

Πάνω από την επίχωση λόγω της διαφοροποίησης της στάθμης του νερού του κυματισμού αλλά και για 

αισθητικούς λόγους έτσι ώστε η λιμνοδεξαμενή να ενταχθεί στο φυσικό περιβάλλον το πρανές θα 

επενδυθεί με  λιθορριπή φυσικών λίθων. 

Στη λιθορριπή ο λόγος της µέγιστης προς την ελάχιστη διάσταση ενός λίθου συνιστάται να είναι 

µικρότερος του 2,5 σε ποσοστό 70% των λίθων, του 3 σε ποσοστό 85 % των λίθων και του 3,5 στο 100% 

των λίθων. Η ελάχιστη πυκνότητα τους θα πρέπει να είναι γύρω στα 2Mg/m3 και η αντοχή τους σε θλίψη 

40Mpa. Μεταξύ της επίστρωσης και της λιθορριπής θα παρεμβάλλεται γεωύφασμα για την αποφυγή της 

διαρροής του λεπτόκκοκου υλικού της επίστρωσης. 

Κάλυψη μεμβρανών στο τοιχίο 

Πρόκειται για στρώση προστασίας των μεμβρανών κατά μήκος του τοιχίου. Η προστασία θα γίνει με 

επίστρωμα από θραυστό ή φυσικό υλικό το οποίο θα φθάνει μέχρι την στάθμη +95,45 με κύρια 

χαρακτηριστικά την επαρκή υδροπερατότητα και αντοχή. Ο μέγιστος κόκκος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 

5mm έτσι ώστε να μην τραυματίζεται η μεμβράνη και η περιεκτικότητα σε λεπτόκοκκα πρέπει να είναι 

σχετικά μικρή. 

2. Γεωύφασμα (προστατευτικό)  

Γεωύφασμα ελάχιστου βάρους 500 gr/m2  

3. Γεωμεμβράνη 

Συνθετική γεωμεμβράνη HDPE πάχους 2,0mm 

4. Αποστραγγιστικό γεωσύνθετο (γεωύφασμα - γεωδίκτυο) 

Η γεωμεμβράνη παρουσιάζει συστήματα άνωσης όταν από κάτω της εκδηλώνεται παρουσία 

νερού(υπόγεια υδροφορία) και για αυτόν το λόγο θα πρέπει μεταξύ της μεμβράνης και του φυσικού 

εδάφους να παρεμβάλλονται στραγγιστικά συστήματα. Κανονικά η υδρογεωλογική έρευνα είναι αυτή που 

δίνει κατευθύνσεις για τις θέσεις και την μορφή των στραγγιστικών συστημάτων, ανάλογα με την 

εκτιμώμενη παροχή. 

Το γεωσύνθετο επίσης θα αποστραγγίζει τυχόν διαρροές λόγω αστοχίας, στο σύστημα της στεγάνωσης 

αλλά και θα αποστραγγίζει υπόγεια υδροφορία αν απαιτηθεί. 

5.4.1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΟΥ  

Θα είναι κατασκευασμένο από γνωστό εργοστάσιο. Απαραίτητο είναι να δοθεί και εγγύηση τοποθέτησης 

από τον Ανάδοχο. 

Το Ειδικό Αποστραγγιστικό Γεωσύνθετο, τοποθετείται επί της λείας, συμπυκνωμένης επιφάνειας της 

υπόβασης, σε όλη την έκταση της λεκάνης, μέχρι και τις τρεις πλευρές της τάφρου αγκύρωσης προς 

αποφυγή ολίσθησης. 
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Δεν τοποθετείται στα κατακόρυφα τοιχία από σκυρόδεμα της λιμνοδεξαμενής, καθώς και στα 

κατακόρυφα πρανή των κυλινδρικών υποστυλωμάτων της ξύλινης γέφυρας. 

Πρόκειται για υλικό που αποτελείται από τρεις στρώσεις, από τις οποίες η άνω και η κάτω στρώση είναι 

από ειδικό γεωύφασμα Φίλτρου-Διήθησης και Διαχωρισμού-προστασίας αντίστοιχα, ενώ η ενδιάμεση 

στρώση αποτελείται από ειδικό αποστραγγιστικό πυρήνα πολυολεφίνης πάχους 24mm, σε ένα τελικό 

εργοστασιακό προϊόν.  

Είναι ανθεκτικό στον ερπυσμό που προκαλείται από τις θλιπτικές τάσεις του εδάφους που ασκούνται στη 

διάρκεια ζωής του έργου και εξασφαλίζει την παροχετευτική ικανότητα της κατασκευής ακόμα και υπό 

πολύ υψηλές πιέσεις. 

 Έχει επίσης υψηλή εφελκυστική αντοχή και αντοχή στο σχίσιμο ώστε να είναι ανθεκτικό κατά την 

εγκατάσταση και να μπορεί να παραλάβει τις φορτίσεις ακόμα και σε πολύ απότομες κλίσεις. Η παρουσία 

του γεωυφάσματος στην κάτω επιφάνεια, λειτουργεί ως διαχωριστικό προς τα γεωυλικά της υπόβασης, 

εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και διαρκή λειτουργία του γεωσύνθετου ως στρώση αποστράγγισης. Το 

ειδικό αποστραγγιστικό γεωσύνθετο στο σύνολό του λειτουργεί και ως στρώση προστασίας της 

γεωμεμβράνης προστατεύοντας την από πιθανές διατρήσεις λόγω του υποστρώματος 

Τα φύλλα του γεωσύνθετου θα έχουν πλάτος ≥4m και μήκος ≥40m. Οι ελάχιστες διαστάσεις δεν μπορεί να 

αποκλίνουν από τις ανώτερες κατά 5% . Στις μέγιστες διαστάσεις δεν υφίσταται περιορισμός. Το πάχος του 

γεωσύνθετου μετρούμενο σε τυχαίες δειγματοληψίες στα σημεία του αποστραγγιστικού πυρήνα δεν θα 

είναι μικρότερο από το 90% του ονομαστικού. 

Με την παραλαβή των υλικών επί τόπου του έργου θα υποβληθούν τα έγγραφα ελέγχου ποιότητας του 

εργοστασίου παραγωγής, τα οποία θα πρέπει να αναφέρουν: 

-Το αύξοντα αριθμό του ρόλου και τον κωδικό αναγνώρισης κάθε ρόλου 

-Τα αποτελέσματα των ελέγχων ποιότητας του εργοστασίου παραγωγής, με βάση τις διεθνείς μεθόδους. 

Επιπλέον, είναι στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη να απαιτεί διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων 

στα υλικά προ της τοποθέτησης τους στο έργο, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές των μεθόδων, ενώ 

η συχνότητα δειγματοληψίας μπορεί να είναι 1 δείγμα ανά 2000 m2 γεωσύνθετου. 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΟΥ 

Physical properties Value PRV 95 

Drainage Polyolefin core 

thickness under 2 kPa 

EN ISO 

9863-1 

24 mm ±4.8 

Weight of the filtering layer EN ISO 

9864 

150 g/m2 ±20 
Weight of the protection 

layer 

EN ISO 

9864 

500 g/m 2 ±50 

Total weight EN ISO 

9864 

650 g/m 2 ±70 

Mechanical properties  

Tensile strength (MD) EN ISO 

10319 

42 kN/m -5.5 
Tensile strength (CD) EN ISO 

10319 

50 kN/m -6.5 

Elongation at break EN ISO 

10319 MD: 55% CD: 70% ±12.7 % ±16.1% 

Dynamic perforation 

resistance 

EN ISO 

13433 

3 mm + 0.8 

Static puncture resistance 

CBR 

EN ISO 

12236 

7.5 kN -0.75 

Hydraulic properties  

Water permeability normal 

to the plane 

EN ISO 

11058 

115 l/s/m
2
 -34.5 

Characteristic opening size EN ISO 

12956 

100 ^m ±30 

Water flow capacity in the 

plane (MD) under gradient of 

1 

n*= number of mini-drain for 

1 m of product 

EN ISO 

12958 

20 kPa n

*

=

0.

5 

0.12 l/s/m -

0

.

0

3

6 

  

 

n=1 0.25 l/s/m - 0.075 

n=2 0.5 l/s/m - 0.15 

n=4 1.0 l/s/m - 0.3 

100 kPa n*=0,5 0.11 l/s/m -0.033 

n=1 0.22 l/s/m -0.066 

n=2 0.44 l/s/m -0.13 

n=4 0.88 l/s/m -0.26 

Water flow capacity in the 

plane (CD) under gradient of 

1 

EN ISO 

12958 

20 kPa 0.

0

5

4 

l/

s

/

m 

-0.0016 

  
10

0 

kP

a 

0.016 l/s/m -0.0048 

MD : main direction / CD : cross direction. 

Roll dimensions 4m x 50m diameter 80 cm Weight of a roll : 142 

kg Durability 25 years in soils with 4< pH <9 and t° < 25°C 

Πίνακας 3: Τεχνικά χαρακτηριστικά γεωσύνθετου 

 

Διαδικασία τοποθέτησης αποστραγγιστικού γεωσύνθετου 

Επί της λείας, συμπυκνωμένης επιφάνειας της υπόβασης τοποθετείται το γεωσυνθετικό αποστραγγιστικό 

γεωσύνθετο σε όλη την έκταση της λεκάνης, μέχρι και τις τρεις πλευρές της τάφρου αγκύρωσης. Πριν τη 

διάστρωση των φύλλων του γεωσύνθετου υλικού η επιφάνεια θα είναι λεία και κυρίως απαλλαγμένη από 

γωνιώδη υλικά. 

Προφυλάξεις επίσης θα πρέπει να παρθούν ώστε να μην υπάρχει περίπτωση καταστροφής των υλικών 

που βρίσκονται πάνω από το γεωσύνθετο υλικό. 

Το γεωσύνθετο θα πρέπει να εγκαθίσταται κατά τη διεύθυνση μέγιστης κλίσης του πρανούς, ώστε το 

δίκτυο της κύριας νεύρωσης να είναι παράλληλο με την μέγιστη κλίση του πρανούς. Το προτεινόμενο 

μήκος δε κάθε τεμαχίου (40m), εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει κατά πλάτος ραφή από την εσωτερική 

επιφάνεια της τάφρου αγκύρωσης μέχρι την βάση των πρανών της λεκάνης και θα είναι συνεχόμενο. 
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Θα πρέπει να προσεχθεί κατάλληλα ώστε το γεωσύνθετο να μην ζαρώνει κατά τη διαδικασία διάστρωσης 

του. 

Κατά τη διάστρωση του υλικού πλήρωσης δεν θα πρέπει ο μηχανικός εξοπλισμός να έρθει σε απευθείας 

επαφή με το γεωσύνθετο. Το υλικό της επικάλυψης των γεωσυνθετικών, θα πρέπει να τοποθετείται με 

τέτοιο τρόπο ώστε να μην καταστρέφει το γεωσύνθετο  και τα υπερκείμενά του (γεωμεμβράνη και 

γεωύφασμα). To υλικό πλήρωσης θα πρέπει να τοποθετείται και να απλώνεται με οχήματα που ασκούνε 

μικρή πίεση και σε κάθε περίπτωση τόση ώστε να μην υπερβαίνουν τις αντοχές των γεωσύνθετων 

Κατά την τοποθέτηση λαμβάνονται μέτρα με την τοποθέτηση κατάλληλων βαρών σε αντιστάθμισμα της 

ανεμοπίεσης. 

Ραφές και επικαλύψεις 

Κάθε συστατικό του γεωσύνθετου πρέπει να στερεώνεται με το όμοιο του συστατικό στις επικαλύψεις. 

Οι κατά μήκος πλευρές του κάθε φύλλου του γεωσύνθετου, θα πρέπει να έχουν ενώνονται με τα πλαϊνά 

τεμάχια με επικάλυψη 0,10 m και να συγκολλούνται με μηχάνημα θερμού αέρα.  

Οι ενώσεις του γεωσύνθετου στη διεύθυνση του πλάτους των ρολών θα 

πρέπει να γίνεται επίσης με επικάλυψη 0,30m  και θα συγκολλούνται με μηχάνημα θερμού αέρα όπως και 

οι κατά μήκος επικαλύψεις. 

Επιδιορθώσεις 

Πριν την επικάλυψη του απλωμένου γεωσύνθετου, κάθε ρολό θα πρέπει να ελέγχεται μήπως έχει 

καταστραφεί λόγω της κατασκευαστικής διαδικασίας. 

Κάθε σχίσιμο ή κάθε κατεστραμμένη περιοχή θα πρέπει να απομακρύνεται και να αντικαθίσταται από 

τεμάχιο με επικάλυψη κατά όμοιο τρόπο με την διαδικασία ενώσεων των τεμαχίων. Εδώ η επικάλυψη σε 

κάθε περίπτωση θα είναι 0,30m από τις άκρες της κατεστραμμένης περιοχής. Αν η οπή ή το σχισμένο 

πλάτος του ρολού είναι περισσότερο από το 50% του πλάτους του ρολού, τότε θεωρείται ότι η 

κατεστραμμένη περιοχή αντιστοιχεί σε όλο το πλάτος του ρολού.  

5.4.2 ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΗ 

Είδος συνθετικής γεωμεμβράνης HDPE, πάχους 2,0 mm. 

Θα είναι κατασκευασμένη από γνωστό εργοστάσιο παραγωγής που καλύπτεται με εγγύηση, ως υλικό. 

Απαραίτητο είναι να δοθεί και εγγύηση τοποθέτησης από τον Ανάδοχο. 

Η βασικότερη ιδιότητα της γεωμεμβράνης είναι η αμελητέα υδατοπερατότητα. 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μεμβράνης 

Τα φύλλα της γεωμεμβράνης θα έχουν πλάτος ≥5m και μήκος 100m. Οι ελάχιστες διαστάσεις δεν μπορεί 

να αποκλίνουν από τις ανώτερες κατά 10%. Στις μέγιστες διαστάσεις δεν υφίσταται περιορισμός. 

Επίσης οι ελάχιστες υπόλοιπες τιμές των μηχανικών, υδραυλικών και φυσικών χαρακτηριστικών του δεν 

μπορεί να αποκλίνουν περισσότερο από 10%. 

Το πάχος της μεμβράνης μετρούμενο σε τυχαίες δειγματοληψίες δεν θα είναι μικρότερο από το 90% του 

ονομαστικού. 

Το μέσο πάχος της μεμβράνης λαμβανομένου από τουλάχιστον 10 δειγματοληψίες τυχαία, δεν πρέπει να 

είναι μικρότερο του ονομαστικού. 
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Πίνακας 4: Τεχνικά χαρακτηριστικά γεωμεμβράνης 

Με την παραλαβή των υλικών επί τόπου του έργου θα υποβληθούν τα έγγραφα ελέγχου ποιότητας του 

εργοστασίου παραγωγής, τα οποία θα πρέπει να αναφέρουν: 

 Το αύξοντα αριθμό του ρόλου και τον κωδικό αναγνώρισης κάθε ρόλου μεμβράνης. 

 Τα αποτελέσματα των ελέγχων ποιότητας του εργοστασίου παραγωγής, με βάση τις διεθνείς 

μεθόδους. 

 

Testing method Value 

1 Mass per unit area (g/m2) PN-EN 1849-2 1880 (±10%)

2 Width PN-EN 1848-3 5,00-5,5(±0,2)

3 Tear resistance (Kn/m) along and across PN-ISO 34-1

130                                                                                  

(-10%)

4 Reaction to fire PN-EN ISO 11925-2 Class E

5 Resistance to roots prCEN/TS 14416 Pass

6 Thickness(mm) Lowest individual af 10  values ASTM D 5199

2                                                                     (-

10%)

7 Density ASTM D 1505 ≥0,940

8 Yield strength(kN/m) min 29

9 Break strength [kN/m] min. 50

10 Yield elongation [%] min. 12

11 Break elongation [%] min. 700

12 Stress at yield (MPa)

PN-EN ISO 527-1                         

PN-EN ISO 527-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             16

13 Tensile strength [kN/m] min. PN-EN ISO 10319 30

14 Multi Axial [%] ASTM D 5617 23

15 Tear resistance (N) min ASTM D 1004 249

16 Puncture resistance (N) min ASTM D 4833 640

17 Resistance to impact(mm) min

DIN 16726,                                             

PN-EN 12691 met. A 1200

18 Resistance to static load (kg)  PN-EN 12730 met. B ≤20

19 Envirommental stress crack resistance min ASTM D 5397 (app.) 336

20 Carbon Black Content % ASTM D 1603 2,0-3,0

21 Carbon Black Dispersion ASTM D 5596 1 in Category 3

22 Oxidative induction Time OIT min min ASTM D 3895 ≥100

23 UV resistance (1)HPOIT-%retained after 1600hrs ASTM D 5885 50%

24 Coefficient of linear Thermal Expansion [1/K] ASTM D 696 1,56×10-4

25 Low temperature brittleness (-100oC) ASTM D 746 Pass

26 Dimensional stability (1h, 100oC), (%)  PN-EN 1107-2 ≤0,5

27 Resistance to leaching  PN-EN 14415

28 Resistance to chemicals  PN-EN 14414 (method C)

29 Microbiological resistance  PN-EN 12225

30 Cold folding resistance (-40oC)  PN-EN 495-5 Fulfills the requirements

ASTM D 6693 Typ IV

The condition of the test should be 20hr. UV cycle at 75o  C folowed by 4 hr condensation at 60o C

Properties 

Testing method Value 

1 Thickness, [mm] PN-EN 1849-2 2,00 mm

2

Water permeability,

[m3 /m2 /day] PN-EN 14150 ≤ 10-6

3

Gas permeability,

[cm2 /sek*atm]

ASTM D 1434

(Procedure V) ≤ 2 x 10-7

4

Tensile strength, [N/mm2]

along and across

PN-EN ISO 527-1

PN-EN ISO 527-3 30 (-4)

5 Elongation at break, [%] along and across

PN-EN ISO 527-1

PN-EN ISO 527-3 ≥ 800

6 Static puncture resistance (CBR), [kN] PN-EN ISO 12236

5,5

(-0,55)

7

Durability and resistance for

- oxidation

- weathering conditions resistance

- environmental stress crack resistance

PN-EN 14575

PN-EN 12224

ASTM D 5397 (app.) Fulfills the requirements

8 Hazardous substances No hazardous substances

Properties 
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Είναι στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη να απαιτεί διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων στα υλικά 

προ της τοποθέτησης τους στο έργο, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές των μεθόδων, ενώ η 

συχνότητα δειγματοληψίας μπορεί να είναι 1 δείγμα ανά 2000 m2 μεμβράνης. 

Αποθήκευση 

Οι γεωμεμβράνες μπορεί να παραμείνουν αποθηκευμένες στο χώρο εργασιών επί 12 μήνες ή και 

περισσότερο. Κατάλληλα μέτρα προστασίας θα ληφθούν για την προστασία τους: Θα παραμένουν 

καλυμμένες για να αποφευχθεί η καταστροφή τους από τις υπεριώδεις ακτίνες και η μόλυνσή τους από 

εξωγενή υλικά (όπως λ.χ. κόκκων εδάφους). Θα αποθηκεύονται σε χώρους που διατηρούν μία μέση 

θερμοκρασία, πάνω σε ομαλό έδαφος με καλή αποστράγγιση. 

Τοποθέτηση 

Η τοποθέτηση θα αρχίζει μετά τα αποτελέσματα των δοκιμών, που δεν απαιτούν πολύ χρόνο για την 

εκτέλεσή τους (μηχανικές αντοχές, πάχος, πυκνότητα κλπ). Η γεωμεμβράνη θα τοποθετείται όσο το 

δυνατόν συντομότερα, με το πέρας της τοποθέτησης του αποστραγγιστικού γεωσύνθετου. Η επιφάνεια 

του γεωσύνθετου θα είναι απαλλαγμένη παντελώς από κάθε είδους υλικά (χαλίκια, γεωυλικά κ.λ.π.). Η 

εφαρμογή θα είναι απόλυτη στο άνω συγκολλημένο γεωύφασμα του γεωσύνθετου, ώστε να αποφευχθεί 

κάθε περίπτωση τραυματισμού της γεωμεμβράνης 

Η τοποθέτηση των φύλλων της γεωμεμβράνης στα πρανή, επειδή λειτουργούν σε εφελκυσμό, 

διαστρώνονται κατά μήκος της μέγιστης κλίσης και στην τάφρο αγκύρωσης εγκάρσια στον άξονά της σε 

μονοκόμματα φύλλα. Το μήκος της γεωμεμβράνης είναι αρκετό, ώστε να μην πραγματοποιούνται 

συγκολλήσεις από την τάφρο αγκύρωσης μέχρι το χαμηλότερο σημείο σε κάθε θέση. 

Η διάστρωση της μεμβράνης να γίνεται κατά προτίμηση υπό συνθήκες άπνοιας. Εάν φυσά άνεμος, οι 

εργασίες θα γίνονται στην πλευρά που δέχεται την πίεση του ανέμου και θα στερεώνεται η μεμβράνη. Η 

επιφάνεια της γεωμεμβράνης θα καλύπτεται αμέσως με τα αντίστοιχα κατά περίπτωση υλικά που 

περιγράφονται στις παρακάτω παραγράφους, ώστε να μην παραμένει εκτεθειμένη στις υπεριώδεις 

ακτίνες, στον άνεμο και σε μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. 

Λόγω του μεγάλου βαθμού θερμικής διαστολής που παρουσιάζουν οι γεωμεμβράνες HDPE, θα προτιμηθεί 

η εγκατάστασή τους κατά τη διάρκεια της ψυχρής περιόδου της ημέρας και η απ' ευθείας κάλυψή τους με 

το γεωύφασμα και τα υπόλοιπα κατά περίπτωση υλικά προστασίας. 

Μετά την τοποθέτηση φύλλων της γεωμεβράνης απαγορεύεται να κινούνται πάνω σε αυτήν κάθε είδους 

οχήματα, ενώ οι εργαζόμενοι θα φορούν κατάλληλα υποδήματα για να αποφευχθεί κάθε είδους 

τραυματισμός της. 

Τα φύλλα μεταφέρονται στον τόπο του έργου σε ρολά ξεφορτώνονται με ειδικό γερανό ή με 

τροποποιημένη μπούμα εκσκαφέα. O χειρισμός των ρολών θα γίνεται υποχρεωτικά με ιμάντες και θα 

αποκλείεται η χρήση αλυσίδων ή συρματόσχοινων. 

Απαγορεύεται Η κίνηση όλων των μηχανημάτων, οχημάτων μεταφοράς ξεφορτώματος κ.λ.π. επί της 

μεμβράνης. 

Σε κάθε περίπτωση η μεμβράνη πριν την συγκόλληση της, προκειμένου να μην παρασυρθεί από τον 

άνεμο, στερεώνεται με τοποθέτηση σάκων άμμου ή άλλου τύπου μαλακά βάρη (π.χ. παλιά λάστιχα 

αυτοκινήτων) σε σειρές που θα ταυτίζονται με τον άξονα συμμετρίας κάθε ρολού και σε απόσταση 7m. 

Στην περιοχή της επικάλυψης των μεμβρανών τοποθετούνται αντίστοιχα βάρη τα οποία μετακινούνται 

στην διάρκεια της συγκόλλησης. 
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Το προσωπικό που θα κινείται πάνω στις μεμβράνες θα είναι το ελάχιστο δυνατό για τις τοποθετήσεις, 

συγκολλήσεις, αγκυρώσεις και την μεταφορά εργαλείων. 

Τα φύλλα μεμβράνης που θα τοποθετηθούν θα αριθμηθούν με μεγάλα ψηφία για να είναι ορατά από 

μακριά. 

Η τοποθέτηση της μεμβράνης μαζί με το γεωύφασμα θα φθάνει μέχρι και εσωτερικά (και στις τρεις 

επιφάνειες της τάφρου αγκύρωσης της . 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου, όπου υφίστανται κατακόρυφα τοιχία από οπλισμένο σκυρόδεμα 

όπου δεν προβλέπεται τάφρος αγκύρωσης και στα κυλινδρικά υποστυλώματα, τα γεωσυνθετικά 

(γεωμεμβράνη - γεωύφασμα) στις θέσεις αυτές θα αγκυρωθούν στο υφιστάμενο τοιχίο. Η αγκύρωση θα 

επιτευχθεί στην στέψη (στο ίδιο απόλυτο υψόμετρο με την παλαιά αγκύρωση), μέσω λάμας ανοδιομένου 

αλουμινίου με κατάλληλα στερεωτικά (βλ. Σχ.3, Σχέδιο Τομή-Λεπτομέρειες). 

Η γεωμεμβράνη μαζί με το γεωύφασμα φθάνουν μέχρι την στέψη και προστατεύονται επιπλέον με 

 γεωύφασμα εσωτερικά. 

Το πρόσθετο αυτό γεωύφασμα, εκτείνεται από τη στέψη μέχρι 0,5 m εσωτερικά της βάσης του 

κατακόρυφου στοιχείου. Στην βάση του κατακόρυφου στοιχείου τα 0,5m αποσφηνώνονται μεταξύ 

αποστραγγιστικού γεωσύνθετου και γεωμεμβράνης, με σκοπό την προστασία της γεωμεμβράνης από 

τραυματισμό στην επαφή της με την επιφάνεια από σκυρόδεμα του κατακόρυφου στοιχείου. 

Το σύνολο το γεωσυνθετικών (γεωύφασμα – γεωμεμβράνη-γεωύφασμα) αγκυρώνονται ενιαία με το 

τρόπο που προαναφέρθηκε). 

Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στις θέσεις σύνδεσης της στεγανωτικής μεμβράνης με πλαστικούς ή 

μεταλλικούς αγωγούς, φρέατα άντλησης και κάθε είδους βοηθητικές κατασκευές για την πλήρωση, 

εκκένωση και ορθή λειτουργία της λιμνοδεξαμενής. Γενικά, θα πρέπει να τοποθετηθούν ειδικοί 

προσαρμογείς για την εξασφάλιση της στεγανοποίησης στα σημεία επαφής. 

Συγκόλληση  

Η συγκόλληση των γεωμεμβρανών θα γίνει σύμφωνα με τις γερμανικές οδηγίες DIN DVS 2225-1.                     

Κατά τις συγκολλήσεις θα καταγράφονται σε πρωτόκολλα με την ημερομηνία και την ώρα, οι καιρικές 

συνθήκες, η περιγραφή και η πρόοδος της εργασίας και οι παράμετροι της συγκόλλησης. Προτού και κατά 

τη διάρκεια της συγκόλλησης, το τμήμα που πρόκειται να συνκολληθεί θα είναι καθαρό και στεγνό. 

Όπου το υπόβαθρο της γεωμεμβράνης είναι λεπτόκοκκο υλικό, η υπερβολική υγρασία (λόγω 

διακυμάνσεων της θερμοκρασίας) επιτρέπει σε κόκκους του υποστρώματος να κολλήσουν στο κάτω 

τμήμα της μεμβράνης, δημιουργώντας προβλήματα κατά τη συγκόλληση. 

Η συγκόλληση των ραφών γίνεται με θερμοκόλληση θερμού πυρήνα, διπλής ραφής. 

Το πλάτος των ραφών θα είναι 10 ως 12 cm (προδιαγραφές χρησιμοποιούμενου μηχανήματος). 

Η θερμοκόλληση θα γίνει σε θερμοκρασία 400°C -450ο C και θα υπάρχει εσωτερικό κενό για τον έλεγχο της 

συγκόλλησης. Στις περιοχές όπου οι ραφές είναι ευθύγραμμες και μεγάλου μήκους, θα χρησιμοποιηθεί 

αυτοκινούμενος μηχανισμός. Για τις μικρού μήκους ραφές, γωνίες λεπτομέρειες και για τις επιδιορθώσεις, 

η συγκόλληση θα γίνει με τη μέθοδο της εξέλασης. 

Πριν από την έναρξη των εργασιών και κατά την διάρκειά τους πρέπει καθημερινά να γίνονται 

δοκιμαστικές συγκολλήσεις, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης του μηχανήματος. Η ταχύτητα 

συγκόλλησης των ραφών κυμαίνεται από 80-100 m/h, ανάλογα με τη μέθοδο και τον διατιθέμενο 

εξοπλισμό. 
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Ενδεχόμενοι τραυματισμοί (ή υπόνοια τραυματισμού) της μεμβράνης πρέπει να καταχωρούνται στο 

πρωτόκολλο και να επιδιορθώνονται Για τις επιδιορθώσεις (όπως και στις λεπτομέρειες και γωνίες) θα 

εφαρμόζεται ο τύπος συγκόλλησης με εξέλαση (extrusion welding) και μάλιστα τύπου extrusion surface 

weld, δηλαδή με εκτόξευση τηγμένου υλικού κατά μήκος των δύο επιφανειών προς συγκόλληση, 

πανομοιότυπου με την πρώτη ύλη κατασκευής της μεμβράνης. 

Η επικάλυψη των δύο φύλλων για την επιδιόρθωση, θα είναι τουλάχιστον 10 εκατοστά και η συγκόλληση 

με την μέθοδο της εξέλασης. 

Σε γενικές γραμμές οι κολλήσεις των ραφών θα γίνονται είτε με τα ειδικά μηχανήματα θερμού πυρήνα, 

θερμού αέρα και εξέλασης και όχι με χρήση εύφλεκτων ή πτητικών διαλυτών. 

Η διαδικασία της συγκόλλησης της μεμβράνης θα πραγματοποιείται υπό ατμοσφαιρικές συνθήκες 

κατάλληλες (ιδανική ατμοσφαιρική θερμοκρασία 10°-25°C) για την εργασία αυτή, και σε καμία περίπτωση 

όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι εκτός των επιτρεπομένων ορίων 30 C-380 C  ή υπό βροχόπτωση. 

Έλεγχοι 

Ο έλεγχος των συγκολλήσεων θα γίνεται παράλληλα με τις εργασίες τοποθέτησης και όχι μετά την 

ολοκλήρωσή τους. Προ της συγκόλλησης θα εκτελούνται δοκιμές για να διαπιστώνεται ότι οι 

επικρατούσες φυσικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για τη συγκόλληση. 

Οπτική Επιθεώρηση 

Πριν την τοποθέτηση του συστήματος στεγανοποίησης, γίνεται οπτική επιθεώρηση του υποστρώματος. 

Μετά την τοποθέτηση της μεμβράνης, γίνεται επιθεώρηση της επιφάνειας της μεμβράνης. Η εταιρεία 

εφαρμογής συγκόλλησης θα πρέπει να διαθέτει Quality Control Manual. 

Έλεγχος της διπλής ραφής 

Η στεγανότητα και η μηχανική αντοχή στη ραφή της μεμβράνης ελέγχονται με πίεση αέρα στο κανάλι που 

η συγκόλληση αφήνει κατά μήκος της ραφής. Ο Έλεγχος θα γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D 5820. 

Έλεγχος  συγκόλλησης με εξέλαση 

Οι συγκολλήσεις με εξέλαση κορδονιού ελέγχονται με την χρήση κώδωνος υποπίεσης (vacuum box) 

σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D5641.   

Ο έλεγχος με το vacuum box δεν μπορεί να γίνει σε κατακόρυφες ραφές, γωνίες κ.λ.π Σε αυτές τις 

περυττώσεις εφαρμόζεται διηλεκτρική μέθοδος. Για να γίνει η δοκιμή πρέπει πρίν την εξέλαση του 

κορδονιού στη ραφή να τοποθετηθεί ένα σύρμα χάλκινο κατά μήκος της ραφής κάτω από την εξέλαση για 

να δημιουργήσει αγώγιμη επιφάνεια. Η δοκιμή γίνεται εκτοξεύοντας υψίσυχνο ρεύμα με ειδικό πιστόλι. 

Αν υπάρχει αστοχία το κλείσιμο του κυκλώματος δημιουργεί λάμψη και ήχο. Η δοκιμή θα γίνεται 

σύμφωνα με το πρότυπο ASTM 6365. 

Αγκύρωση 

Για τη στερέωση της μεμβράνης θα χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω μέθοδοι: 

α. Τάφρος αγκύρωσης περιμετρικά της λεκάνης, όπου δεν υφίστανται κατακόρυφα υφιστάμενα πρανή 

από σκυρόδεμα 

β. Όπου υφίστανται κατακόρυφα στοιχεία από σκυρόδεμα, η αγκύρωση θα πραγματοποιηθεί με λάμα 

αλουμινίου, όπως προηγουμένως περιεγράφηκε. 
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Στην τάφρο αγκύρωσης αμέσως μετά από την τοποθέτηση και του γεωυφάσματος ακολουθεί η πλήρωσή 

της με υλικά εκσκαφών ίδιας ποιότητας με εκείνα της υπόβασης, χωρίς την συμμετοχή γωνιακών λίθων 

ικανών να διατρήσουν το σύστημα στεγάνωσης. 

Η γεωμεμβράνη και το γεωύφασμα εκτείνονται και στις τρεις επιφάνειες της τάφρου αγκύρωσης και θα 

εφαρμόζεται με όλους τους κανόνες ασφάλειας που έχουν προαναφερθεί στην υποκείμενη διαμόρφωση. 

Εν συνεχεία η τάφρος πληρώνεται με γεωυλικά, τα οποία συμπυκνώνονται με χειροκίνητο μικρό 

μηχάνημα σε στρώσεις των 15cm. 

5.4.3 ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ 

Η χρήση γεωυφάσματος κάτω από την γεωμεμβράνη προσφέρει ουσιαστικά πλεονεκτήματα αναφορικά 

με την προστασία των ραφών τους, την αυξημένη αντοχή έναντι της διάτρησης, την αυξημένη τριβή έναντι 

στην ολίσθηση πάνω στο πρανές που εδράζονται. Η στερέωση όλου του συστήματος στεγανοποίησης 

(γεωσύνθετο-γεωμεμβράνη-γεωύφασμα) γίνεται στη στέψη των πρανών της λιμνοδεξαμενής με την 

κατασκευή της τάφρου αγκύρωσης. 

Το Γεωύφασμα θα είναι μη υφαντό από ίνες Πολυπροπυλενίου βάρους 500 gr/m2, 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του γεωυφάσματος. 

Ιδιότητα Πρότυπο Τιμή 

Βάρος (gr/m2) ΕΝ 9864 ≥ 500 

Πάχος @ 2kPa (mm) ΕΝ 9863-1 ≥ 3,8 

Aντοχή Εφελκυσμού MD/CD 

 (kN/m) 
EN 10319 ≥ 30/44 

Στατική Αντοχή Διάτρησης (CBR)  

(N) 

EN 

ISO12236 
≥ 6200 

Δυναμική Αντοχή Διάτρησης  

(cone drop test) (mm) 

EN 

ISO13433 
≤ 8mm 

Πίνακας 5: Τεχνικά χαρακτηριστικά γεωυφάσματος 

 

Διάστρωση - Τοποθέτηση γεωυφάσματος 

Το γεωύφασμα τοποθετείται όπως η γεωμεμβράνη, την συνοδεύει παντού και αγκυρώνεται μαζί της όπου 

αυτή υφίσταται. Οι ενώσεις γίνονται με επικάλυψη των φύλλων σε πλάτος περίπου 30 cm. 

Αμέσως μετά την τοποθέτηση του γεωυφάσματος τοποθετούνται τα υλικά κάλυψης και προστασίας, τα 

οποία περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους. 

Η τοποθέτηση των φύλλων του γεωυφάσματος στα πρανή, επειδή λειτουργούν σε εφελκυσμό, 

διαστρώνονται κατά μήκος της μέγιστης κλίσης και στην τάφρο αγκύρωσης εγκάρσια στον άξονά της, σε 

μονοκόμματα φύλλα. 

Δεν επιτρέπεται η χρήση μηχανήματος διάστρωσης ή μεταφοράς το οποίον θα κινείται πάνω στην 

τοποθετημένη γεωμεμβράνη ή γεωύφασμα. 

Στην τάφρο αγκύρωσης αμέσως μετά από την τοποθέτηση του γεωυφάσματος ακολουθεί η πλήρωσή της 

με υλικά εκσκαφών ίδιας ποιότητας με εκείνα της υπόβασης, χωρίς την συμμετοχή γωνιακών λίθων 

ικανών να διατρήσουν το σύστημα στεγάνωσης. 
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5.4.4 ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ 

Η κάλυψη των γεωσυνθετικών πραγματοποιείται όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο με τη 

διάστρωση    της επίστρωσης και της  επίχωσης   στον πυθμένα και στα πρανή της λιμνοδεξαμενής  

Η στρώση κάλυψης των γεωσυνθετικών σκοπό έχει να προστατεύσει το σύστημα στεγάνωσης από 

εξωτερικούς τραυματισμούς και επιπλέον, λόγω του βάρους της να αντισταθμήσει και να εξουδετερώσει 

τις ανοδικές τάσεις (υποπιέσεις) του συστήματος στεγάνωσης (φούσκωμα). 

Η τοποθέτηση των υλικών αυτών θα πραγματοποιηθεί από τα κατάντη προς τα ανάντη. Η τοποθέτηση - 

απόθεση γίνεται προσεκτικά ώστε να μην τραυματισθεί η υποκείμενη στεγάνωση. 

Μέθοδος διάστρωσης 

Αφού διαστρωθεί και αγκυρωθεί το γεωσύνθετο η γεωμεμβράνη και το γεωύφασμα ακολουθεί αμέσως η 

διάστρωση του στρώματος για την προστασία των γεωσυνθετικών. Κατά την διαδικασία αυτή χρειάζεται 

να ακολουθηθούν οι παρακάτω κανόνες. 

Αρχικά και περιμετρικά της λίμνης χωρίς να εισέλθει μηχάνημα τοποθετούνται τα υλικά στο τελικό πάχος 

τους ~ 100mm στην μέγιστη εφικτή ζώνη καλύπτοντας την επιφάνεια των πρανών. 

Τα υπόλοιπα υλικά αποτίθενται στον πυθμένα της λίμνης κυρίως στην πλευρά της τάφρου αγκύρωσης. 

Στη συνέχεια μικρού βάρους μηχάνημα εισέρχεται και κινούμενο στην τελική ζώνη διαστρώνει τα υλικά 

που αποθέτονται σταδιακά στην υπόλοιπη επιφάνεια του πυθμένα. 

Το μικρού βάρους μηχάνημα κινείται σε ζώνη που το πάχος των υλικών δεν είναι μικρότερο των 300mm 

και δεν έρχεται σε επαφή με τα συνθετικά υλικά. 

Εργάτης πρέπει να βρίσκεται δίπλα στο μηχάνημα και να καθοδηγεί τον χειριστή του. Αν προκληθεί 

οποιαδήποτε βλάβη στο στεγανοποιητικό σύστημα πρέπει να αναφέρεται αμέσως για επιδιόρθωση χωρίς 

καθυστέρηση. 

Οι χειριστές των μηχανημάτων δεν πρέπει να ξεκινούν ή να σταματούν απότομα στην ευθεία ή στις 

στροφές στο μηχάνημα, ούτε επίσης οι στροφές να είναι απότομές και να θέτουν σε κίνδυνο το σύστημα 

στεγάνωσης . Γενικά οι χειριστές και το εργατοτεχνικό προσωπικό  θα είναι εξειδικευμένο και έμπειρο σε 

ανάλογες εργασίες. 

Το υλικό θα προωθείται και θα διαστρώνεται από τα κάτω (χαμηλότερα υψόμετρα) προς τα πάνω 

(υψηλότερα υψόμετρα ) και ποτέ αντίθετα. 

5.5 ΛΟΙΠΕΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Η συνολική παρέμβαση στεγανοποίησης, απαιτεί την αποστράγγιση της Λίμνης και την απαλλαγή από την 

πρόσθετη υγρασία στα πρανή και τον πυθμένα της. Επομένως η όλη παρέμβαση πρέπει να 

πραγματοποιηθεί την θερινή περίοδο, αφού έχει αδειάσει η Λίμνη και έχουν στεγνώσει οι υποβάσεις. 

Οι διαρροές που υφίστανται σήμερα στο σύστημα στεγάνωσης, σε συνδυασμό με την αδυναμία 

τροφοδοσίας της Λίμνης, θα υποβιβάσουν την στάθμη την περίοδο ακριβώς πριν την παρέμβαση. Ωστόσο 

θεωρείται ότι ένα τμήμα της Λίμνης θα διατηρηθεί και χρειάζεται να αντληθεί η υπόλοιπη ποσότητα των 

νερών. Η παρέμβαση αυτή θα πραγματοποιηθεί από τον Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου σταδιακά και με 

απόλυτο έλεγχο, τον μήνα Μάιο, όπου και θα διακοπεί κάθε τροφοδοσία της Λίμνης νερό (διακοπή 

τροφοδοσίας των ανάντι λιμνών) 

Η άντληση των νερών θα καθορίσει και ορισμένες πιθανές παρεμβάσεις που σήμερα δεν είναι ορατές και 

δεν υφίστανται στοιχεία πληροφορίας (σχέδια υφιστάμενης στεγάνωσης σχέδια υφιστάμενης 

διαμόρφωσης πυθμένα κλ.π.), όπως: 
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 Η γεωμετρία της υφιστάμενης διαμόρφωσης του πυθμένα και των πρανών. Η γνώση αυτή είναι 

πιθανό να οδηγήσει σε πρόσθετες μικροδιαμορφώσεις για την αποστράγγιση των νερών κάτω από την 

προβλεπόμενη στεγάνωση. 

 Τα τμήματα του πυθμένα που έχουν δομηθεί από σκυρόδεμα (π.χ. στις ζώνες υπερχείλισης και 

στην παράπλευρη ζώνη του καναλιού μεταφοράς νερού στην κατάντη λίμνη). Στα τμήματα αυτά μπορεί να 

διαφοροποιηθεί μερικώς το προτεινόμενο σύστημα στεγάνωσης. 

 Μετά από την απομάκρυνση των γεωσυνθετικών στο πυθμένα και στα πρανή θα διαφανούν 

θέματα σχετικά με τυχόν διαρροές από την ανάντη Λίμνη 4 που εκφορτίζονται κάτω από το υφιστάμενο 

σύστημα στεγάνωσης της Λίμνης 5, η ποσότητα και η θέση των οποίων μπορεί να καθορίσει πιθανά 

πρόσθετα μέτρα αποστραγγίσεων 

 Μετά επίσης από την απομάκρυνση των γεωσυνθετικών στο πυθμένα, θα διαφανεί η λειτουργία 

του υφιστάμενου φρεατίου αποστράγγισης, προκειμένου εφόσον απαιτηθεί να ληφθούν επιπλέον των 

όσων έχουν περιγράφει μέτρα αποκατάστασης της λειτουργίας του. 

 

Οι όποιες πρόσθετες εργασίες απαιτηθούν, θα υλοποιηθούν από τον Ανάδοχο κατασκευής του έργου, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική Νομοθεσία. 

6 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ Νο 5 ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ Νο 6 

Το κανάλι μεταφοράς νερού είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα. Επί του καναλιού έχουν 

διαπιστωθεί, διαρροές που οφείλονται στις ρωγμές του σκυροδέματος, λόγω συστολής ξήρανσης και 

θερμοκρασιακών μεταβολών. Για αποφυγή των διαρροών αυτών, θα γίνει αποκατάσταση των 

ρηγματώσεων και μόνωση με επαλειφόμενα υλικά  όλης της επιφάνειας του καναλιού.  

Σημαντικό είναι, για την προαναφερθείσα παρέμβαση, πρώτα να αντληθεί η ποσότητα των νερών. Η 

παρέμβαση αυτή θα πραγματοποιηθεί από τον Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου σταδιακά και με απόλυτο 

έλεγχο, τον μήνα Μάιο, όπου και θα διακοπεί κάθε τροφοδοσία του καναλιού από τις Λίμνες αι 

συγκεκριμένα η υπερχείλιση από την Λίμνη Νο5. 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι: 

 Απομάκρυνση φερτών υλικών από το κανάλι  

 Καθαρισμός αυτού με υδροβολή 

 Αποτύπωση των ρηγματώσεων  επί του σκυροδέματος  

 Επιμελής καθαρισμός στην περιοχή της βλάβης με σκούπισμα βούρτσισμα φύσημα με πεπιεσμένο 

αέρα  

 Καθαρισμός αυτών και πλήρωση τους με κατάλληλα υλικά  

Αφού αποκατασταθούν οι ρηγματώσεις θα γίνει επιμελής καθαρισμός των αρμών του σκυροδέματος 

οι οποίοι θα διευρύνονται σε μορφή V και θα σφραγίζονται με υλικά πολυσουλφιδικής βάσεως. 

Θα  ακολουθήσει θωράκιση της επιφάνειας του καναλιού με τσιμεντοκονίαμα όπου απαιτηθεί, και 

επάλειψη του καναλιού με στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής  βάσεως. 

Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα γίνουν όπως αυτές καθορίζονται στις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 

 ΕΤΕΠ 08-05-01-04 «Θωράκιση Επιφανειών Υδραυλικών Έργων με Τσιμεντοκονία ή έτοιμα Κονιάματα». 
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ΕΤΕΠ 14-01-05-00 «Αποκατάσταση διατομής σκυροδέματος σε στοιχείο που έχει υποστεί τοπικές βλάβες». 

7 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ -  ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΕΡΟΥ  

Το αντλιοστάσιο βρίσκεται πλησίον της λίμνης Νο 6 εντός του χώρου του Μητροπολιτικού Πάρκου. Κύριος 

σκοπός του συγκεκριμένου αντλιοστασίου είναι η ανακύκλωση και επανακυκλοφορία του νερού μέσω του 

δικτύου των λιμνών και του καναλιού που διατρέχει το πάρκο.  

Το αντλιοστάσιο έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές στον ηλεκτρομηχανολογικό του εξοπλισμό μετά από την 

εισροή υδάτων στους χώρους του, εξαιτίας έκτακτων δυσμενών καιρικών συνθηκών . Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα την καταστροφή ολόκληρου του ηλεκτρολογικού πεδίου του αντλιοστασίου , των αντλητικών 

συγκροτημάτων και τμήμα του αγωγού επανακυκλοφορίας του νερού.  

Οι επεμβάσεις αποκατάστασης προσδιορίζονται ως εξής :    

 Πλήρης αποκατάσταση του ηλεκτρολογικού πεδίου του αντλιοστασίου, ήτοι των πινάκων 

διανομής ηλεκτρικού ρεύματος , των πινάκων λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων, των 

αυτοματισμών, του προγραμματισμού και του τηλε-ελέγχου της λειτουργίας του. 

 Επισκευή των ηλεκτροκινητήρων και των αντλιών των συγκροτημάτων καθαρού και ακαθάρτου 

ύδατος  

 Επισκευή του αγωγού μεταφοράς νερού  

Στην μελέτη έχουν ληφθεί υπόψη, σε κάθε περίπτωση, οι ισχύοντες Ελληνικοί Κανονισμοί και Νόμοι, 

καθώς και οι απαιτήσεις της Υπηρεσίας.    

Όλες οι επεμβάσεις που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη νοούνται πλήρεις, τελείως 

αποπερατωμένες σε κανονική λειτουργία και περιλαμβάνουν κάθε κύριο και βοηθητικό όργανο, 

μηχάνημα ή εξάρτημα, μικρουλικό κ.λ.π., όπως απαιτείται για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία, 

έστω και μη ρητά κατανομαζόμενο πιο κάτω. 

Πέρα από τους κανονισμούς επιπλέον κριτήρια για το σχεδιασμό υπήρξαν: 

-Η δυνατότητα επέκτασης των Η/Μ εγκαταστάσεων στο μέλλον καθώς και η λήψη των απαραίτητων 

εφεδρειών. 

-  Η ασφάλεια προσώπων, προσωπικού, εξοπλισμού. 

- Η ελαχιστοποίηση βλαβών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία 

των χώρων μελέτης. 

- Η εύκολη συντήρηση. 

- Το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας. 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Για την μελέτη και την κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου θα ληφθούν 

υπόψιν οι παρακάτω ελληνικοί και διεθνείς κανονισμοί. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπάρχουν Ελληνικοί 

κανονισμοί, αυτοί υπερισχύουν των διεθνών. 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ  

Οι κάθε κατηγορίας ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα εξής : 

Τους ισχύοντες επίσημους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους για κάθε κατηγορία εγκαταστάσεων για 

την οποία υφίστανται παρόμοιοι κανονισμοί ως και κάθε συμπλήρωση ή τροποποίηση τούτων.  

Τους εν ισχύ κανονισμούς και προδιαγραφές διεθνών και ευρωπαϊκών. 

- Κανονισμός ΕΛΟΤ ΗD 384 

-  Οδηγία διανομής ΔΕΗ Νο. 35/ΔΕΗ/ΤΕΕ/Δ-19/8-8-73. 
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-  Διεθνείς κανονισμοί και τυποποιήσεις, όπως DIN, VDE κτλ. 

- Απαιτήσεις και προδιαγραφές της Υπηρεσίας. 

 

 IEC : (International Electronical Commission) 

 CEE: (International Commission on Rules for the Approval of Electrical Equipment) 

 Τους κανόνες της τέχνης και της εμπειρίας για εξαιρετική ποιότητα κατασκευής 

ανταποκρινόμενης σε υψηλές απαιτήσεις. 

 VDE0190  . 

 ISO: Διεθνής Οργανισμός Προτύπων (International Standards Organization). 

 VDE0100   : Περί εγκαταστάσεων μέχρι 1000 V. 

 Τις οδηγίες του κατασκευαστή για την εγκατάσταση των διαφόρων συσκευών, 

μηχανημάτων και οργάνων. 

 Τις τεχνικές περιγραφές, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες που θα δοθούν από τον 

επιβλέποντα μηχανικό, επί τόπου του έργου. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Οι προδιαγραφές αναφέρονται στο είδος και την ποιότητα των υλικών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε 

έργα του αντικείμενου αυτής της Σύμβασης. Τυχόν υλικά που προδιαγράφονται επί πλέον αυτόν που 

προβλέπονται στο Τιμολόγιο δε δίνουν το δικαίωμα στον Ανάδοχο να ζητήσει την εγκατάσταση τους. 

Όλα τα υλικά και οι συσκευές θα  πρέπει να διαθέτουν σήμανση CE και να συνοδεύονται με δήλωση 

πιστότητας CE. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Εκτός των όρων των διατάξεων που περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές, ισχύουν και οι συμβατικοί όροι 

του Περιγραφικού Τιμολογίου οικοδομικών εργασιών και του ΑΤΗΕ, εφ' όσον δεν είναι αντίθετοι με τους 

όρους της παρούσης και για όσες περιπτώσεις τη συμπληρώνουν. 

Στην περίπτωση όπου προβλέπεται η χρησιμοποίηση κάποιων υλικών, που δεν καλύπτονται από τις 

προδιαγραφές ούτε από τους όρους του ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ, αυτά πρέπει να πληρούν τους κανονισμούς. 

ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Τα υλικά εργοστασιακής παραγωγής πρέπει να είναι καινούργια και τυποποιημένα προϊόντα ευφήμως 

γνωστών κατασκευαστών που ασχολούνται κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα 

και να έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους Κανονισμούς, όταν δεν καθορίζονται 

από τις προδιαγραφές. Θα προσκομίζονται επί τόπου του Έργου συσκευασμένα όπως κυκλοφορούν στην 

αγορά και θα συνοδεύονται από αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας. Όσον αφορά τον τρόπο χρήσης των 

υλικών αυτών πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες από τον Επιβλέποντα Μηχανικό. 

Ελαττωματικές συσκευές ή μηχανήματα που υπέστησαν βλάβη κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης των ή 

των δοκιμών των θα αντικατασταθούν ή θα επισκευαστούν κατά την απόλυτη κρίση του Επιβλέποντα 

Μηχανικού. 

Όλα τα υλικά εργοστασιακής παραγωγής πρέπει να είναι "πρώτης διαλογής" άσχετα αν αυτό αναφέρεται 

ή όχι ρητά στο Τιμολόγιο. Με την έκφραση αυτή εννοείται ότι τα υλικά που θα προσκομίζονται για το Έργο 

θα είναι από τα καλύτερα προϊόντα της αντίστοιχης εργοστασιακής παραγωγής. 

Αν απαιτούνται δυο ή περισσότερα μηχανήματα ή συσκευές του ιδίου τύπου, αυτά θα πρέπει να είναι του 

ιδίου κατασκευαστή. Διευκρινίζεται όμως, ότι τα επί μέρους λειτουργικά μέρη ενός μηχανήματος δεν είναι 

απαραίτητο να είναι του ιδίου κατασκευαστή. 
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Κάθε μηχάνημα ή συσκευή θα φέρει σε ευδιάκριτο σημείο πλακέτα από το εργοστάσιο κατασκευής του με 

το όνομα, προέλευση, μοντέλο και αριθμό παραγωγής του. Τα στοιχεία μόνον του εισαγωγέα ή 

προμηθευτή δεν είναι αποδεκτά. 

Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται ονόματα κατασκευαστών σημειώνονται τα εξής: 

α. Υλικά των αναφερομένων κατασκευαστών που δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές δε θα γίνονται 

δεκτά. 

β. Τα ονόματα των κατασκευαστών δεν αναφέρονται για να δεσμεύουν την προέλευση των υλικών και 

μηχανημάτων, αλλά για να καθορίσουν το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας, αποδόσεων και τεχνικών 

χαρακτηριστικών. 

γ. Υλικά άλλων κατασκευαστών που είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

στο έργο εφ' όσον εγκριθούν από τον Επιβλέποντα Μηχανικό. 

ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Για όλα τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο Έργο, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος πριν από κάθε σχετική 

παραγγελία, προμήθεια, μεταφορά στο έργο, ή κατασκευή υλικών ή συσκευών, να υποβάλλει για έγκριση 

δείγματα για όσα υλικά είναι δυνατόν, ενημερωτικά φυλλάδια (prospectus), κατασκευαστικά σχέδια, 

τεχνικές προδιαγραφές, πιστοποιητικά ή οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία. Η κατάθεση όλων των 

ανωτέρω πρέπει να είναι πλήρης, διαφορετικά δε θα εγκρίνονται. 

Διευκρινίζεται ότι στην υποβολή όλων των ανωτέρω πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλες εκείνες οι 

πληροφορίες που να δείχνουν με σαφήνεια την καταλληλότητα των υλικών και το ότι ικανοποιούν πλήρως 

τις συμβατικές τεχνικές απαιτήσεις των προδιαγραφών. 

Ειδικότερα, θα αναφέρουν όνομα κατασκευαστή, χώρα προέλευσης, μοντέλο και αριθμό καταλόγου, 

στοιχεία και ηλεκτρικές απαιτήσεις των μηχανημάτων και συσκευών, διαστάσεις, κατόψεις. 

Όλες οι ανωτέρω υποβολές θα γίνουν όσο το δυνατόν νωρίτερα. Η έγκριση ή όχι των υλικών από την 

Επίβλεψη δε θα καθυστερεί πέραν των 10 ημερών. Τα δείγματα θα φυλάσσονται από την Επίβλεψη σε 

κατάλληλους χώρους που θα παρέχονται από τον Ανάδοχο, προς σύγκριση με τα μαζικά προσκομιζόμενα 

στο Έργο υλικά, τα οποία δεν πρέπει να υστερούν καθόλου των αντίστοιχων δειγμάτων που θα έχουν 

εγκριθεί. 

Τα υποβαλλόμενα κατασκευαστικά σχέδια θα έχουν ελάχιστες διαστάσεις Α-3 και θα περιλαμβάνουν 

κατόψεις, τομές, καλωδιώσεις και λεπτομέρειες εγκατάστασης. Ειδικότερα, θα περιλαμβάνουν όλες 

εκείνες τις απαραίτητες λεπτομέρειες που χρειάζονται για το συντονισμό και την πρόβλεψη παροχών, 

σωληνώσεων, αεραγωγών, εξαρτημάτων, κλπ. και όλες τις τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες για τον 

απαραίτητο πέριξ κενό χώρο που χρειάζεται για τυχόν εργασίες συντήρησης, λειτουργίας και 

αντικατάστασης των μηχανημάτων. Σχέδια που δε συμπεριλαμβάνουν με σαφήνεια και λεπτομέρεια τα 

ανωτέρω θα επιστρέφονται χωρίς έγκριση για συμπλήρωση. 

Τα υποβαλλόμενα σχέδια θα συνοδεύονται από τα πληροφοριακά φυλλάδια του κατασκευαστή που θα 

περιλαμβάνουν διαγράμματα, καμπύλες απόδοσης, χαρακτηριστικές σταθερές, κλπ. καθώς και τυχόν 

αποκόμματα καταλόγων με πληροφοριακό υλικό. 

Σε περίπτωση που συσκευές, μηχανήματα ή υλικά, απαιτείται να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες 

προδιαγραφές λειτουργίας ή απόδοσης, π.χ. κατά DIN ή ΕΛΟΤ θα κατατίθενται και τα ανάλογα 

πιστοποιητικά των οικείων οργανισμών σαν απόδειξη καταλληλότητας εφ' όσον τούτο ζητηθεί από την 

Επίβλεψη. 

Σε περίπτωση που δεν παρέχονται τα απαιτούμενα πιστοποιητικά από τον κατασκευαστή είναι δυνατόν 

να ανατεθεί ο έλεγχος και η έκδοση του ανάλογου πιστοποιητικού σε ανεξάρτητο γραφείο ελέγχου, που 

θα έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τις αναγκαίες δοκιμές σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
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συγκεκριμένων προδιαγραφών. Στην τελευταία περίπτωση όμως, το συγκεκριμένο γραφείο δοκιμών, 

πρέπει να τύχει της γραπτής έγκρισης της Επίβλεψης. 

Οι απαιτούμενες απαιτήσεις δοκιμών για υλικά, είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν και με την γραπτή 

κατάθεση του κατασκευαστή ότι, βάσει προηγούμενων εγκεκριμένων δοκιμών, τα πιστοποιητικά των 

οποίων θα κατατεθούν, τα συγκεκριμένα υλικά που παρέχονται για το έργο είναι του ιδίου τύπου και 

ποιότητας και απόλυτα σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της Επίβλεψης. 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Τα υλικά θα παραδίδονται στο εργοτάξιο με την συσκευασία τους, όπου θα αναγράφονται τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά και στοιχεία ποιότητας. Η μεταφορά τους θα γίνεται με την αρμόζουσα προσοχή ώστε να 

αποφευχθούν τυχόν βλάβες ή καταστροφές. 

Τα υλικά θα αποθηκεύονται στο εργοτάξιο με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου σε σχέση με προστασία 

από κλοπή, μηχανικές βλάβες και καιρικές συνθήκες και με τρόπο τέτοιο ώστε ο εντοπισμός τους να είναι 

εύκολος κατά την διάρκεια των εργασιών. 

Για την μεταφορά και αποθήκευση των υλικών θα ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή των, όπου 

υπάρχουν. 
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Ίλιον 21/12/2020 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ 
ΠΟΡΩΝ  

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 
 
 
 

 
 

Ι. Χ. ΠΑΝΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 

 
 
 

 
 

 
Α.ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 
 

 
 
 
 

Μ. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜSc 

 
 
 

 
 

 
Ι. ΜΙΝΕΤΟΥ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 

  

 
 
 
 
 
 

Μ. Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
 ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ-

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 
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ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 

ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

 

ΥΠΕΡΓΟ: ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 
ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΟ 5 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΠΟΥ 
ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΝΟ 5 
ΚΑΙ ΝΟ 6 
 

Κ.Α: 62.07 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  
Χ.Π’’ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
2020’’  
ΑΞΟΝΑΣ2: ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 

NUTS: EL302 

CPV: 45332200-5, 45232152-2, 
45317100-3, 50511000-0, 
45232454-9, 45247100-1 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 668.879 € 

Φ.Π.Α.: 160.530,96 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 829.410  € 

 

Προϋπολογισμός Μελέτης   
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A/
A 

Είδος Εργασιών 
Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρ. 

Α.Τ. 
Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

1 
Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση και 
τεμαχισμός και απομάκρυνση υφιστάμενων γεωσυνθετικών 

Ν.ΝΑΥΔΡ Α\4.03 ΥΔΡ 6054 1 στρ. 7,00 520,00 3.640,00   

2 

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων  σε 
εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την φόρτωση των προϊόντων επί 
αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε 
οποιαδήποτε απόσταση 

ΝΑΥΔΡ Α\ 3.01.02 ΥΔΡ 6054 2 m3 1.326,00 5,02 6.656,52   

3 Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος από υλικά υφιστάμενα επί τόπου ΝΑΥΔΡ Α\5.01.1 ΥΔΡ 6079 3 m3 1.425,00 0,62 883,50   

4 
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων  σε 
εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη χωρίς μεταφορά 

Ν.ΝΑΟΙΚΑ\3.01.0
2Α 

ΥΔΡ 6054 4 m3 270,00 0,82 221,40   

5 
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη 
γαιώδη-ημιβραχώδη χωρίς την μεταφορά 

Ν.ΝΑΟΙΚ Α\ 
20.05.01 

ΟΙΚ 2124 5 m3 99,00 4,50 445,50   

6 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων ΝΑΟΙΚ Α\20.10 ΟΙΚ 2162 6 m3 39,00 4,50 175,50   

7 
Κατασκευή κοκκώδους υποστρώματος στεγανοποιητικής μεμβράνης Σε 
επιφάνειες εδάφους με κλίση έως 15%  

ΝΑΥΔΡΑ\ 
14.02.01 

ΥΔΡ 6079 7 m3 1.170,00 15,50 18.135,00   

8 
Κατασκευή κοκκώδους υποστρώματος στεγανοποιητικής μεμβράνης Σε 
επιφάνειες εδάφους με κλίση από 15% έως 25% 

ΝΑΥΔΡ 14.02.01 ΥΔΡ 6079 8 m3 170,00 16,60 2.822,00   

9 Κατασκευή επιστρώματος μεμβράνης από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό ΝΑΥΔΡ Α\14.03 ΥΔΡ 6079 9 m3 2.324,00 14,50 33.698,00   

10 
Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών ,με λίθους συλλεκτούς, βάρους 5 
έως 20 kg (κροκάλες)  

ΝΑΥΔΡ 8.04.01 ΥΔΡ 6157.1 10   700,00 14,00 9.800,00   

11 
Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών ,με λίθους λατομείου βάρους  5 
έως 20 kg  

ΝΑΥΔΡ 8.04.02 ΥΔΡ 6157. 11   300,00 17,60 5.280,00   

12 
Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων, diesel ή 
βενζινοκίνητα ισχύος 5,0 έως 10,0HP 

ΝΑΟΙΚ 
Α\21.01.01.04 

ΟΙΚ 2186 12 h 10,00 6,70 67,00   

  Σύνολο: 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ             81.824,42 81.824,42 
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A/
A 

Είδος Εργασιών 
Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρ. 

Α.Τ. 
Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδα

ς 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

 
2. ΤΕΧΝΙΚΑ 

1 

Προμήθεια, μεταφορά στην θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 
Ονομαστικής διαμέτρου D800mm 

ΝΑΥΔΡ 
Α\12.01.01.06 

ΥΔΡ 6551.6 13 m 2,00 103,00 206,00   

2 Αποστραγγίσεις με γεωσυνθετικά φύλλα ΣΧ.ΟΙΚ 7920/ Ν1 ΟΙΚ 7914 14 m2 6.863,00 20,70 142.064,10   

3 
Στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΥ με μεμβράνη πολυαιθυλενίου Με 
μεμβράνη HDPE πάχους 2,0mm 

Ν.ΝΑΥΔΡ 
N14.04.03 

ΥΔΡ 6361 15 m2 7.800,00 8,20 63.960,00   

4 
Γεωύφασμα προστασίας στεγανοποιητικής μεμβράνης (τοποθετούμενο υπό 
την μεμβράνη) Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 500 gr/m2 

Ν.ΝΑΟΙΚ 
Ν79.15.06 

ΟΙΚ 7914 16 m2 6.950,00 5,90 41.005,00   

5 
Στερέωση των υλικών υποδομής φυτεμένου δώματος/στέγης με ειδικά 
μεταλλικά στοιχεία  

ΝΑΠΡΣ Ε16.12 ΟΙΚ 7244 17 m 300,00 12,00 3.600,00   

6 Εφαρμογή υδροβολής μέσης πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος ΝΑΥΔΡ Α\ 10.18 ΥΔΡ 6370 18 m2 2.500,00 2,60 6.500,00   

7 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm 
ΝΑΟΙΚ Α\ 
73.37.02 

ΟΙΚ 7338 19 m2 250,00 12,30  3.075,00   

8 Σφράγιση αρμού ανοίγματος 10 mm με υλικά πολυσουλφιδικής  βάσεως 
ΝΑΥΔΡ Α\ 
10.03.02 

ΥΔΡ 6373 20 m 250,00 18,50 4.625,00   

9 
Στεγανοποιητική επίστρωση επιφανειών σκυροδέματος με υλικά 
πολυουρεθανικής βάσεως 

ΝΑΥΔΡ Α\ 
10.10.02 

ΥΔΡ 6401 21 m2 2.500,00 16,50  41.250,00   

  Σύνολο: 2. ΤΕΧΝΙΚΑ             306.285,10 306.285,10 
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Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

  3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

1  Επισκευή δίδυμου αντλητικού συγκροτήματος ακάθαρτου νερού  ΑΤΗΕ Ν8219 ΗΛΜ 21 22 τεμ 1,00 8.000,00  8.000,00   

2  Επισκευή δίδυμου αντλητικού συγκροτήματος καθαρού νερού  ΑΤΗΕ Ν8219 ΗΛΜ 21 23 τεμ 1,00 8.000,00  8.000,00   

3  Ηλεκτρικό Πεδίο Διανομής  ΑΤΗΕ Ν8841 ΗΛΜ 89 24 τεμ 1,00 48.000,00  48.000,00   

4 Αυτοκαθαριζόμενο Φίλτρο σήτας   ΝΑΠΡΣ Η7.4/Ν.1 ΗΛΜ 5 25 τεμ 1,00 6.000,00  6.000,00   

5 Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο  ΝΑΥΔΡ 13.11 ΥΔΡ 6653.1 26 τεμ 4,00 750,00  3.000,00   

6 
Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση 
από μανδύα PVC 4Χ120mm  

ΗΛΜΝ 62.10.40 ΗΛΜ 47 27 m 85,00 120,00  10.200,00   

7 Προμήθεια και τοποθέτηση μούφας καλωδίου τύπου Ε ή J1VV-R ή U (ΝΥΥ)  ΝΑΗΛΜ 62.20.30 ΗΛΜ 102 28 τεμ 5,00 90,00  450,00   

8 
Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου 
τοιχώματος με ενσωματωμένη ατσαλίνα DN/OD 90mm 

ΝΑΥΔΡ Α\ 
12.36.01.05 

ΥΔΡ 6711.1 29 m 85,00 1,55  131,75   

9 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες 
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων 
εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

ΝΑΥΔΡ Α\3.10.01 ΥΔΡ6081.1 30 m3 41,00 6,70  274,70   

10 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 
λατομείου  

ΝΑΥΔΡ Α\5.07.Μ ΥΔΡ6069 31 m3 20,00 15,50  310,00   

11 
Επιχώσεις ορυγμάτων υπόγειων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών , με 
ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης  

ΝΑΥΔΡ Α\5.04 ΥΔΡ6067 32 m3 21,00 1,55  32,55   

12 
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 
12201-2 , Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 16 atm 

ΝΑΥΔΡΑ\ 
12.14.03.17 

ΥΔΡ 6621.1 33 m 1.000,00 14,80  14.800,00   

13 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 διαμέτρου Φ 4΄΄ ΝΑΠΡΣ Η05.1.9 ΗΛΜ 11 34 τεμ 4,00 120,00  480,00   

14 

Στοιχεία αγκύρωσης (saddles) σωληνώσεων πιέσεως από ελατό χυτοσίδηρο 
σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ545, πλήρως 
εγκατεστημένα, με τους απαιτούμενους κοχλίες 12.17.02.01 Στοιχείο 
αγκύρωσης DN 125 mm 

ΝΑΥΔΡ 
Α\12.17.02.2 

ΥΔΡ 6623 35 τεμ 250,00 5,70  1.425,00   

  Σύνολο: 3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
     

  101.104,00 101.104,00 
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 Συνολικό Άθροισμα :   489.213,52 

 Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ : 18,00% 88.058,43 

 Άθροισμα :   577.271,95 

 Απρόβλεπτα : 15,00% 86.590,79 

 Άθροισμα :   663.862,74 

 Πρόβλεψη Απολογιστικών :   5.000,00 

 Άθροισμα :   668.862,74 

 Πρόβλεψη Αναθεώρησης :   16,26 

 Άθροισμα :   668.879,00 

 Φ.Π.Α. : 24,00% 160.530,96 

 Γενικό Σύνολο  :   829.409,96 

Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ (Εγκ.36 /13.12.2001) :     829.410,00 
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ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ 
ΠΟΡΩΝ  

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 
 

 
 
 

Ι.Χ. ΠΑΝΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 

 
 
 

 
 

Α.ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 
 
 

 
 

Μ. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜSc 

 
 
 

 
 

Ι. ΜΙΝΕΤΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 

  

 
 
 
 
 

Μ.Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 
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ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 

ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 

ΠΑΡΚΟΥ «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ» 

ΥΠΕΡΓΟ: ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 
ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Νο 5 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΠΟΥ 
ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ Νο 5 
ΚΑΙ Νο 6 

 

Κ.Α: 62.07 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  

Χ.Π. «ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
2020»  

Α.Π.2: ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 

NUTS: EL302 

CPV: 45332200-5, 45232152-2, 
45317100-3, 50511000-0, 
45232454-9, 45247100-1 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 668.879 € 

Φ.Π.Α.: 160.530,96 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 829.410  € 

 

Τιμολόγιο Μελέτης 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Τιμαριθμική 2012Γ 

 

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 προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών 
υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας 
τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις 
των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός 
των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του 
Τιμολογίου.  
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Ομοίως, οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών 
μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 
Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

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

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 Εργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το 
πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από 
σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από 
την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς Όρους.  
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) 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. 
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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: 

(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 κλπ.), 
(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 κλπ) 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 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 
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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 κλπ) 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. 

1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτούμενων 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. 
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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%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό 
(28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου 
Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

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

 

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 
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δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται 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. 
- Αναστολείς (stoppers) 
- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 
- Αναστολείς θύρας - τοίχου 
- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 
- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 
- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 
- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 
- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 
- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με 
Master Key 
- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 
- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα 
ελέγχου, με συσκευή μικροκυμάτων. 
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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 μονάδας 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 ικριώματα τα οποία θα 
κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του 
ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία 
αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις 
περιπτώσεις που 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)     2,30 
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου      2,70 
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου      3,00 

2.  Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές με   
υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από  
το 50% του ύψους κάσσας θύρας. 
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)     1,90 
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου      2,30 
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου      2,60 

3. Υαλοστάσια : 
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)     1,00 
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου      1,40 
γ) με κάσσα επί μπατικού       1,80 
δ) παραθύρων ρολλών        1,60 
ε) σιδερένια          1,00 

4.  Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου  
(χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών.   3,70  

5.  Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των  
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου    2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα    2,80 
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές  2,00 
γ) χωρίς επένδυση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά)  1,00 
δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ   1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά : 
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα      2,50 
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα      1,00 
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου      1,00 
β) πολυσυνθέτου σχεδίου      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 
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3  Κοζάνης    Λευκό 
4  Αγ. Μαρίνας   Λευκό συννεφώδες 
5  Καπανδριτίου   Κιτρινωπό 
6  Μαραθώνα   Γκρί 
7  Νάξου    Λευκό 
8  Αλιβερίου   Τεφρόχρουν -μελανό 
9  Μαραθώνα   Τεφρόχρουν - μελανό 
10  Βέροιας    Λευκό 
11 Θάσου    Λευκό 
12  Πηλίου    Λευκό 

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 
1  Ερέτριας    Ερυθρότεφρο 
2  Αμαρύνθου   Ερυθρότεφρο 
3  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   Kαφέ 

2. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών 
(νερόλουστρο) 
3. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο. 
 
2.2.5. 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. 
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Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό 
αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλουμινίου, 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. 

 

Α.Τ. 1 

Άρθρο Ν.ΝΑΥΔΡ Α\4.03Α: Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση και 
τεμαχισμός και απομάκρυνση υφιστάμενων γεωσυνθετικών 
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6054 100% 

Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από αυτοφυή βλάστηση (καλαμιές κλπ) χωρίς αφαίρεση 
εδαφικού υλικού, και τεμαχισμός και απομάκρυνση υφιστάμενων γεωσυνθετικών με χρήση 
καταλλήλου προς τούτο εξοπλισμού. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προσωρινή απόθεση των 
προϊόντων καθαρισμού στην όχθη, προκειμένου να αποστραγγισθούν και να αποξηρανθούν, και στην 
συνέχεια η φόρτωσή τους επί αυτοκινήτου με μηχανικά μέσα και η μεταφορά τους προς οριστική 
απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις αρμόδιες Αρχές, ή 
προβλεπόμενες από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 

Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή ότι ανά 
καθοριζόμενη επιφάνεια ενός στρέμματος προκύπτουν 50 m3 αποξηραμένων φυτικών καταλοίπων, 
εκτός αν στην μελέτη του έργου καθορίζεται και τεκμηριώνεται διαφορετική ποσότητα ανά στρέμμα, 
ως εξής: 

= 50 m3 (ή άλλο) x S x E/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου) 
όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους ή την 
σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής. 

Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου μεγαλύτερης 
από 50 cm. Οταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία 
άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ. 

Τιμή ανά στρέμμα(στρ.) πλήρως ολοκληρωθέντος καθαρισμού, σύμφωνα με την μελέτη και τα λοιπά 
τεύχη δημοπράτησης. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 520,00 
  (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ 

 

Α.Τ. 2 

Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\3.01.02: Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων 
σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την 
μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση 
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6054 100% 

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - 
ημιβραχώδη (μη απαιτούντα διατρητικά μηχανήματα ή εκρηκτικά), οποιουδήποτε πλάτους πυθμένα 
και βάθους, με την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων δένδρων περιμέτρου μέχρι 50cm, και θάμνων στο 
εύρος του ορύγματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-01-00 "Εκσκαφές τάφρων και 
διωρύγων". 
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Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου μεγαλύτερης 
από 50cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία 
άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ. 

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) βάσει αρχικών και τελικών διατομών και σύμφωνα με τις γραμμές 
πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη. 

Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή 
απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,02 
           (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ. 3 

Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\5.01: Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν 
προσκομισθεί επί τόπου 

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6079 100% 

Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος, με βαθμό συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά 
φαινόμενη πυκνότητα >= 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του απαιτουμένου νερού διαβροχής, η 
απασχόληση μηχανημάτων διάστρωσης και συμπύκνωσης και η εκτέλεση δοκιμών συμπύκνωσης ανά 
1.000 m3 αναχώματος και τουλάχιστον μιας ανά αυτοτελές τμήμα του αναχώματος. 

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) ετοίμου συμπυκνωμένου αναχώματος βάσει στοιχείων αρχικών 
και τελικών διατομών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,62 

  (Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ. 4 

Άρθρο Ν.ΝΑΟΙΚ Α\3.01.02Α: Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών 
δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη χωρίς μεταφορά 
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6054 100% 

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - 
ημιβραχώδη (μη απαιτούντα διατρητικά μηχανήματα ή εκρηκτικά), οποιουδήποτε πλάτους πυθμένα 
και βάθους, με την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων δένδρων περιμέτρου μέχρι 50cm, και θάμνων στο 
εύρος του ορύγματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-01-00 "Εκσκαφές τάφρων και 
διωρύγων". 

Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου μεγαλύτερης 
από 50cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία 
άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ. 

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) βάσει αρχικών και τελικών διατομών και σύμφωνα με τις γραμμές 
πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη. 

Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου χωρίς την μεταφορά. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,82 
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  (Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ. 5 

Άρθρο Ν.ΝΑΟΙΚ Α\20.05.01Α: Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε 
εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη χωρίς την μεταφορά 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124 100% 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή 
μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το 
χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η 
στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται 
ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την 
τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την 
ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, χωρίς την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών. 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,50 

  (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ. 6 

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\20.10: Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 100% 

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων 
αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 m, με την έκριψη, 
διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων". 

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο αστερίσκος , ο 
οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,50 

  (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ. 7 

Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\14.02.01: Κατασκευή κοκκώδους υποστρώματος στεγανοποιητικής μεμβράνης σε 
επιφάνειες εδάφους με κλίση έως 15% 
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6079 100% 

Κατασκευή κοκκώδους υποστρώματος στεγανοποιητικής μεμβράνης από λεπτόκοκκο διαβαθμισμένο 
υλικό, με την αξία των υλικών και την επί τόπου μεταφορά αυτών από οποιαδήποτε απόσταση, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-03-02 "Υπόστρωμα στεγανοποιητικής μεμβράνης 
λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από λεπτόκοκκο διαβαθμισμένο υλικό" 

Σε επιφάνειες εδάφους με κλίση έως 15%(συμπύκνωση με συνήθη χρήση δονητικών οδοστρωτήρων). 

Τιμή ανά μέτρο κυβικό (m3) συμπυκνωμένης στρώσεως. 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15,50 

  (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ. 8 

Άρθρο ΝΑΥΔΡ 14.02.02: Κατασκευή κοκκώδους υποστρώματος στεγανοποιητικής μεμβράνης Σε 
επιφάνειες με κλίση από 15% έως 25% 
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6079 100% 

Κατασκευή κοκκώδους υποστρώματος στεγανοποιητικής μεμβράνης από λεπτόκοκκο διαβαθμισμένο 
υλικό, με την αξία των υλικών και την επί τόπου μεταφορά αυτών από οποιαδήποτε απόσταση, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-03-02 "Υπόστρωμα στεγανοποιητικής μεμβράνης 
λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από λεπτόκοκκο διαβαθμισμένο υλικό" 

Σε επιφάνειες με κλίση από 15% έως 25%(συμπύκνωση με ρυμουλκούμενο δονητικό οδοστρωτήρα 
αναρτημένο μέσω συρματοσχοίνου από βαρύ φορτωμένο όχημα ή μηχάνημα κινούμενο περιμετρικά 
στην στέψη της στεγανοποιουμένης κοιλότητας). 

Τιμή ανά μέτρο κυβικό (m3) συμπυκνωμένης στρώσεως 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 16,60 

  (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ. 9 

Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\14.03: Κατασκευή επιστρώματος μεμβράνης από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό 
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6079 100% 

Κατασκευή επιστρώματος μεμβράνης από αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό, με την αξία των 
υλικών, την επί τόπου μεταφορά αυτών από οποιαδήποτε απόσταση και την διάστρωση επί της 
μεμβράνης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-03-03 "Επίστρωση προστασίας/στρώση 
φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό". 

Τιμή ανά μέτρο κυβικό (m3), στο προβλεπόμενο από την μελέτη θεωρητικό πάχος. 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 14,50 

  (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. 10 

Άρθρο ΝΑΥΔΡ 8.04.01: Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους συλλεκτούς, βάρους 5 
έως 20 kg 
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6157.1 100% 

Προμήθεια υλικού λιθορριπών προστασίας ασβεστολιθικής σύνθεσης, μεταφορά του επί τόπου του 
έργου από οποιαδήποτε απόσταση και τοποθέτησή του στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις 
με ή χωρίς υποβοήθηση μηχανικών μέσων. 

Το υλικό θα προέρχεται από υγιή πετρώματα, η δε διαβάθμισή του θα είναι σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην μελέτη. 

{Με λίθους συλλεκτούς, βάρους 5 έως 20 kg (κροκάλες). 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), βάσει διατομών. Επισημαίνεται ότι δεν επιμετρώνται προς πληρωμή 
πάχη λιθορριπών μεγαλύτερα των προβλεπομένων στην μελέτη. 

Εάν προβλέπεται η τοποθέτηση γεωυφάσματος διαχωρισμού, αυτό επιμετράται ιδιαιτέρως με βάση 
το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 14,00 

  (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 
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Α.Τ. 11 

Άρθρο ΝΑΥΔΡ 8.04.02: Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με λίθους λατομείου, βάρους 5 
έως 20 kg 
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6157 100% 

Προμήθεια υλικού λιθορριπών προστασίας ασβεστολιθικής σύνθεσης, μεταφορά του επί τόπου του 
έργου από οποιαδήποτε απόσταση και τοποθέτησή του στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις 
με ή χωρίς υποβοήθηση μηχανικών μέσων. 

Το υλικό θα προέρχεται από υγιή πετρώματα, η δε διαβάθμισή του θα είναι σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην μελέτη. 

Με λίθους λατομείου, βάρους 5 έως 20 kg. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), βάσει διατομών. Επισημαίνεται ότι δεν επιμετρώνται προς πληρωμή 
πάχη λιθορριπών μεγαλύτερα των προβλεπομένων στην μελέτη. 

Εάν προβλέπεται η τοποθέτηση γεωυφάσματος διαχωρισμού, αυτό επιμετράται ιδιαιτέρως με βάση 
το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 17,60 

  (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ. 12 

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\21.01.01.04: Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων, diesel ή 
βενζινοκίνητα ισχύος 5,0 έως 10,0 ΗΡ 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2186 100% 

Για την άντληση υδάτων που εκτελείται από πλήρες αντλητικό συγκρότημα, ήτοι για τις δαπάνες 
μισθωμάτων, επισκευών, μεταφορικών και φθορών του αντλητικού συγκροτήματος (αντλίας, 
κινητήρα, σωληνώσεων και λοιπών εξαρτημάτων) αποζημιώσεως προσωπικού, προμηθείας 
καυσίμων ή ηλεκτρικής ενεργείας και λιπαντικών, αποζημιώσεως για ημεραργίες του συγκροτήματος, 
διαμορφώσεως προσωρινής ανοικτής τάφρου, επεκτάσεως σωληνώσεων για την απαγωγή του νερού 
μακριά από τα έργα μέχρι τη θέση που θα αποχετευθούν, καθαρισμού των σωληνώσεων, 
μετακινήσεων του συγκροτήματος, σταλίας του συγκροτήματος καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που 
χρειάζεται για την πλήρη λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος,σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 08-10-01-00 "Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων". 

Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. 

Ισχύος 5,0 έως 10,0 ΗΡ 
Τιμή για κάθε ώρα (h) πραγματικής και πλήρους λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος που 
πραγματοποιείται μετά από την έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,70 

  (Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
Α.Τ. 13 

Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\12.01.01.06: Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης 
κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6551.6 100% 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο όρυγμα, 
τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεμα ελάχιστης 
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χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
681-1. 

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 
Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 
Ως προς το υλικό κατασκευής: άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 
Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ "καμπάνας" (bell-
sochet pipes) 
Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, 
σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 
Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο 
θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), σύμφωνα με 
τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (bedding factor), 
προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα 
εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων 
και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται 
όλες οι συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς 
κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού). 

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του 
σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς διάκριση 
ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή καμπάνας) και την διάταξη ή μή 
οπλισμού. 

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού. 

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και μπορεί να 
είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς τοποθέτηση 
κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. 

Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου ανθεκτικού 
στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της 
αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 

Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής βάσεως ή 
λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου 
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με τους 
αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, ο 
καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου στεγάνωσης 
και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την 
εξασφάλιση της προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης. 

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του 
υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του 
Τιμολογίου. 

Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο παρόν 
άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας. 
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Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των φρεατίων 
τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, ανεξαρτήτως του 
μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής: 

Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 
Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm. 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 103,00 

  (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑ 

 

Α.Τ. 14 

Άρθρο Ν.ΝΑΟΙΚ Ν79.15.06: Αποστραγγίσεις με γεωσυνθετικά φύλλα 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914 100% 

Αποστράγγιση οριζοντίων ή επικλινών εδαφικών στρώσεων ή κατακορύφων επιφανειών δομικών 
στοιχείων με γεωσυνθετικό φύλλο αποτελούμενο από διαπερατό πυρήνα από τρισδιάτατο πλέγμα 
πολυολεφιν υψηλής πυκνότητας (HDPE) ή πολυπροπυλενίου, μεταξύ δύο μή υφαντών 
γεωυφασμάτων, συγκολλημένων εν θερμώ στο εργοστάσιο (έτοιμο προϊόν), σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές όπως αυτές ορίζεται στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-
03-06-00 "Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυνθετικά φύλλα". 

Το γεωύφασμα θα είναι ενεργούς διαμέτρου πόρων 0,15mm κατά ΕΝ ISO 12956 και μια εκ των δύο 
στρώσεων θα προεξέχει κατά 100 mm από τον πυρήνα για την σύνδεση των παρακειμένων 
αποστραγγιστικών φύλλων. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια, η προσκόμιση επί τόπου του έργου και οι πλάγιες μεταφορές των αποστραγγιστικών 
φύλλων 

- τα εξαρτήματα και μέσα στερέωσης και σύνδεσης που συνιστά ο προμηθευτής των γεωσυνθετικών 
φύλλων 

- το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών 

- η διάστρωση, η σύνδεση και η στερέωση των φύλλων, καθώς και οι απαιτούμενες διαμορφώσεις 
των άκρων (σύνδεση με σωλήνες αποστράγγισης κλπ) 

- οι απομειώσεις και επικαλύψεις των φύλλων 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο. 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 20,70 

  (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ. 15 

Άρθρο Ν.ΝΑΥΔΡ Α\14.04.03Α: Στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΥ με μεμβράνη 
πολυαιθυλενίου HDPE πάχους 2,0mm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6361 100% 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, κοπή και αυτογενής θερμική συγκόλληση μεμβρανών 
πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητος (HDPE), για την στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ. 

Συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος στεγανότητος με εισπίεση αέρα στο διάκενο μεταξύ των παραλλήλων 
ραφών θερμικής συγκόλλησης. 

Για μεμβράνες HDPE πάχους 2,0 mm. 
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Τιμή ανά μέτρο τετραγωνικό (m2), βάσει του αναπτύγματος της επικαλυπτόμενης με μεμβράνη 
επιφάνειας. 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,20 

  (Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ. 16 

Άρθρο Ν.ΝΑΟΙΚ Α\79.15.05Α: Γεωύφασμα προστασίας στεγανοποιητικής μεμβράνης 
(τοποθετούμενο υπό την μεμβράνη) Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 500 gr/m2 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914 100% 

Γεωύφασμα προστασίας στεγανοποιητικής μεμβράνης (τοποθετούμενο υπό την μεμβράνη), σε 
οποιεσδήποτε θέσεις της κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη. 

Γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 500 gr/m2. 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,90 
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 
Α.Τ. 17 

Άρθρο ΝΑΠΡΣ Ε16.12: Στερέωση των υλικών υποδομής φυτεμένου δώματος/στέγης με ειδικά 
μεταλλικά στοιχεία 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7244 100% 

Μηχανική στερέωση των υλικών υποδομής φυτεμένου δώματος/στέγης στα περιμετρικά τοιχία και 
στηθαία επιφάνεια με ειδικά τεμάχια αλουμινίου, ή στραντζαριστή λαμαρίνα, ανοξείδωτη ή 
γαλβανισμένη. πλάτους >=30 mm και πάχους >=1 mm, συγκρατούμενα με ανοξείδωτα βύσματα και 
ροδέλες και σφράγιση των κενών με μαστίχη σιλικόνης ή πολυουρεθάνης εξωτερικών χώρων, 
ανθεκτική σε UV ακτινοβολία. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 12,00 

  (Ολογράφως) : ΔΩΔΕΚΑ 

 
Α.Τ. 18 

Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\10.18: Εφαρμογή υδροβολής μέσης πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος 
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370 100% 

Υδροβολή επιφανειών σκυροδέματος μέσης πίεσης (150 - 200 bar) για τον πλήρη καθαρισμό τους 
από σκόνη, εξανθήματα αλάτων, παλιές επιστρώσεις, επιφανειακούς ρύπους (αιθάλη, γκράφιτι), 
σαθρά υλικά κ.λ.π., προκειμένου να κατασκευασθούν νέες προστατευτικές επιστρώσεις. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου, λειτουργία και απομάκρυνση του 
εξοπλισμού υδροβολής (συμπιεστής, σωληνώσεις ακροφύσια, βυτία νερού κλπ), η χρήση ικριωμάτων 
για την προσπέλαση στις θέσεις εφαρμογής, η εκτέλεση των εργασιών από ειδικευμένο προσωπικό 
εφοδιαμένο με προστατευτικές στολές, η ανάλωση νερού και η λήψη μέτρων συλλογής και διάθεσης 
των απονέρων της υδροβολής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης. 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,60 

  (Ολογράφως) : ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ. 19 

Άρθρο ΝΑΟΙΚ Α\73.37.02: Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-
ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7338 100% 

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με πρώτη στρώση 
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου ή στρώση τσιμεντο-ασβεστο-κονιάματος των 350 kg 
τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου με άμμο χονδρόκοκκη, ή στρώση και δεύτερη στρώση με πατητό 
τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο. 

Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 12,30 

  (Ολογράφως) : ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ. 20 

Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\10.03.02: Σφράγιση αρμών ονομαστικού διακένου 10 mm με ελαστομερές υλικό 
Σφράγιση αρμού ανοίγματος 10 mm με υλικά πολυσουλφιδικής βάσεως 
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6373 100% 

Σφράγιση αρμών επενδύσεων διωρύγων, κιβωτιοειδών οχετών και πάσης φύσεως στοιχείων 
κατασκευών από σκυρόδεμα με χρήση ελαστομερούς υλικού με υψηλή αντοχή στις συνθήκες 
περιβάλλοντος (διακυμάνσεις θερμοκρασίας, έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία κλπ), εφαρμοζόμενο 
εν ψυψρώ, σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του προμηθευτή του υλικού και την ΕΤΕΠ 08-05-02-
05 "Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια της πολυουρεθανικής βασεως μαστίχης και του αντιστοίχου ενισχυτικού πρόσφυσης 
(primer), άν απαιτείται 

- η προμήθεια εμφρακτικού παρεμβύσματος (κορδονιού) από αφρώδες εξηλασμένο πολυαιθυλένιο 
για την έμφραξη του διακένου του αρμού (όταν δεν έχουν τοποθετηθεί εύκαπτες λωρίδες πλήρωσης 
τύπου Flexcell) 

- ο επιμελής καθαρισμός του αρμού και η προετοιμασία της επιφάνειας ώστε να είναι καθαρή, 
στεγνή και χωρίς σαθρά μέρη 

- η εφαρμογή του primer και η προετοιμασία και εφαρμογή του υλικού σφράγισης σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτού 

Η παρούσα τιμή μονάδος προσαρμόζεται αναλογικά με βάση το άνοιγμα του αρμού. 

Σφράγιση αρμού ανοίγματος 10 mm με υλικά πολυσουλφιδικής βάσεως 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πλήρους σφράγισης αρμού ονομαστικού διακένου 10 mm. 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 18,50 

  (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ. 21 

Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\10.10.02: Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών 
σκυροδέματος Στεγανοποιητική επίστρωση επιφανειών σκυροδέματος με υλικά πολυουρεθανικής 
βάσεως 
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6401 100% 

Επαλείψεις/επιστρώσεις επιφανειών από σκυρόδεμα για την αποφυγή διαρροών και την προστασία 
της κατασκευής από την διείσδυση υγρασίας με την εφαρμογή των Αρχών και Μεθόδων που 
καθορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9 (υδροφοβικός εμποτισμός, επιστρώσεις), σύμφωνα με 
την μελέτη, με χρήση υλικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2 που φέρουν σήμανση CE. 

Στα υποάρθρα του παρόντος περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της 
επιφανείας του σκυροδέματος από ρύπους και χαλαρά υλικά και η εφαρμογή των υλικών σύμφωνα 
με τις οδηγίες του προμηθευτή. 

Στεγανοποιητική επίστρωση επιφανειών σκυροδέματος με υλικά πολυουρεθανικής βάσεως 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) περαιωμένης εργασίας 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 16,50 

  (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ. 22 

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν8219: Επισκευή δίδυμου αντλητικού συγκροτήματος αντλιών ακαθάρτου νερού 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 100% 

Επισκευή δίδυμου αντλητικού συγκροτήματος αποτελούμενου από δύο αντλίες αυτόματης 
αναρρόφησης υψηλού μανομετρικού ακάθαρτου νερού , με ηλεκτροκινητήρες ισχύος 55 Kw έκαστη. 
Η επισκευή περιλαμβάνει την απεγκατάσταση των αντλιών, την επισκευή του ηλεκτροκινητήρα, του 
σώματος της αντλίας , των μηχανικών μερών της αντλίας (ρουλεμάν , στυπιοθλίπτης, κλπ ) και την 
επανεγκατάσταση στον χώρο του αντλιοστασίου . 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών, καλωδίων 
και μικροϋλικών που απαιτούνται για την σωστή λειτουργία τους, η εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, 
ελέγχου, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή . 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) ευρώ 8.000,00 οκτώ χιλιάδες 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8.000,00 
(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
 

Α.Τ. 23 

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν8219: Επισκευή δίδυμου αντλητικού συγκροτήματος καθαρού νερού 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 100% 

Επισκευή δίδυμου αντλητικού συγκροτήματος αποτελούμενου από δύο φυγόκεντρες αντλίες υψηλού 
μανομετρικού, καθαρού νερού, με ηλεκτροκινητήρες ισχύος 45 Kw έκαστη . Η επισκευή 
περιλαμβάνει την απεγκατάσταση των αντλιών , την επισκευή του ηλεκτροκινητήρα , του σώματος 
της αντλίας, των μηχανικών μερών της αντλίας (ρουλεμάν, στυπιοθλίπτης, κλπ ) και την 
επανεγκατάσταση στον χώρο του αντλιοστασίου . 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαραίτητων ανταλλακτικών, καλωδίων 
και μικροϋλικών που απαιτούνται για την σωστή λειτουργία τους, η εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, 
ελέγχου, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή . 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) ευρώ 8.000,00 οκτώ χιλιάδες 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8.000,00 
(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
 

Α.Τ. 24 

Άρθρο ΑΤΗΕ Ν8841: Ηλεκτρικό Πεδίο διανομής αντλιοστασίου 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 89 100% 

Πεδίο διανομής αντλιοστασίου το οποίο θα αποτελείται κατ’ ελάχιστο από τα παρακάτω:  

Α.ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4Χ600A/230V-400V με τα παρακάτω κατ’ ελάχιστο 
χαρακτηριστικά : 
"Ηλεκτρολογικό μεταλλικό ερμάριο , βαθμού προστασίας IP55. 
"Ονομαστική ένταση λειτουργίας : 4Χ600A 
" Ονομαστική τάση λειτουργίας : 230v-400V για κάθε αυτοματισμό 
"Γενικό θερμομαγνητικό διακόπτη ισχύος 
"Θερμομαγνητικούς διακόπτες 
"Ενδεικτικές λυχνίες 
" Διπολικούς ραγοδιακόπτες 
"Αυτόματες ασφάλειες 

Η κατασκευή του πίνακα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα και συσκευές να είναι 
εύκολα προσιτά μετά την αφαίρεση των καλυμμάτων (μετώπες για την προστασία του προσωπικού) 
και τοποθετημένα σε κανονικές αποστάσεις μεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, 
επισκευή και επανατοποθέτησή τους χωρίς να μεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων. 

Η σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών θα γίνει σε κατάλληλες αριθμημένες 
κλέμμες (τρεις φάσεις, ουδέτερος και γείωση). 

Η εγκατάσταση των κλεμμών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται και γι' αυτές ο ίδιος 
βαθμός προστασίας που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα μέρη του πίνακα. Για τις τρεις φάσεις θα 
πρέπει πάντα να ισχύει ένα ορισμένο σύστημα σήμανσης, ώστε η κάθε φάση να έχει πάντα την ίδια 
θέση και το ίδιο χρώμα. Οι κλέμμες θα είναι τύπου σιδηροτροχιάς και στο εσωτερικό τους θα φέρουν 
γλωσσίδα προστασίας του αγωγού από τη βίδα σύσφιγξης. 

Θα συνοδεύεται από μια πλήρη σειρά διαγραμμάτων, λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων 
του πίνακα. 

Η κατασκευή και διαμόρφωση του πίνακα θα είναι σύμφωνη με τις Ελληνικές προδιαγραφές και τους 
Ελληνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Θα είναι επισκέψιμος και επιθεωρήσιμος από μπροστά. Θα 
έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 20% των απαιτήσεων της μελέτης για μελλοντική επέκταση. 

 

Β.ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΥΜΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 
ΙΣΧΥΟΣ 2 Χ 55 KW 

"ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
Ο Αυτοματισμός θα περιλαμβάνει : 

Τα απαιτούμενα ρελέ ισχύος και θερμικά για την ομαλή λειτουργία, αλλά και την εφεδρική 
λειτουργία των αντλιών μέσω εκκίνησης Υ/Δ  
Γενικό διακόπτη ισχύος 160Α  
2 Θερμομαγνητικούς διακόπτες προστασίας 125Α, 
Σύστημα αυτοματισμού με PLC και οθόνη χειρισμού 
AC/Reactor 
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"ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Το σύστημα αυτοματισμού θα περιλαμβάνει: 
Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή (PLC). 
"ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 
Το σύστημα θα περιλαμβάνει έναν αισθητήρα στάθμης με αναλογική έξοδο 4-20mA για τον έλεγχο 
της στάθμης στην δεξαμενή ακάθαρτου νερού . 

"ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 
Το σύστημα θα είναι διαμορφωμένο με τέτοιον τρόπο και θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις 
απαραίτητες διεπαφές για την σύνδεσή του με άλλους σταθμούς μέσω συστημάτων τηλε_ελέγχου - 
τηλεχειρισμού. 
"ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να ελέγξει 2 αντλίες 55KW / 75HP. 
Τον γενικό έλεγχο του συστήματος θα έχει το PLC λαμβάνοντας ανάδραση από τον αισθητήρα 
στάθμης και με βάση την επιθυμητή στάθμη που έχει εισαχθεί από τον χρήστη στην οθόνη χειρισμού 
και θα έχει τον γενικό έλεγχο του συστήματος. 
"ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Επιτόπιος και απομακρυσμένος έλεγχος λειτουργίας Αντλιών  
Τρείς τρόποι λειτουργίας (Αυτόματη, Ημιαυτόματη, Χειροκίνητη ) 
Επαφές σύνδεσης με ΤΗΛΕΛΕΓΧΟ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ 
Δυνατότητα σύνδεσης με GSM MODEM 

"ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΔΥΜΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 
2 Χ 45 KW 
"Ο Αυτοματισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει: 
Ρυθμιστή στροφών (Inverter), ισχύος 45KW με διάταξη λειτουργίας σταθερής πίεσης και κυκλικής 
εναλλαγής. 
Τα απαιτούμενα ρελέ ισχύος και θερμικά για την παραπάνω λειτουργία σταθερής πίεσης και 
κυκλικής εναλλαγής, αλλά και την εφεδρική λειτουργία των αντλιών μέσω εκκίνησης Υ/Δ 
Γενικό διακόπτη ισχύος 160Α 
2 Θερμομαγνητικούς διακόπτες προστασίας 125Α, 
Σύστημα αυτοματισμού με PLC και οθόνη χειρισμού 
AC/Reactor 
"ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Το σύστημα αυτοματισμού θα περιλαμβάνει: 
Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή (PLC). 
"ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 
Το σύστημα θα περιλαμβάνει έναν αισθητήρα στάθμης με αναλογική έξοδο 4-20Ma για τον έλεγχο 
της στάθμης στην δεξαμενή καθαρού νερού . 
"ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ 
Το σύστημα θα περιλαμβάνει έναν αισθητήρα πίεσης με αναλογική έξοδο 4-20mA. 
"ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 
Το σύστημα θα είναι διαμορφωμένο με τέτοιον τρόπο και θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις 
απαραίτητες διεπαφές για την σύνδεσή του με άλλους σταθμούς μέσω συστημάτων τηλε_ελέγχου - 
τηλεχειρισμού. 
"ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να ελέγξει 2 αντλίες χρησιμοποιώντας 1 inverter 45KW με 
μεταγωγικό διακόπτη. 
Τον γενικό έλεγχο του συστήματος θα έχει το PLC λαμβάνοντας ανάδραση από τον αισθητήρα πίεσης 
και με βάση την επιθυμητή πίεση που έχει εισαχθεί από τον χρήστη στην οθόνη χειρισμού, θα έχει 
τον γενικό έλεγχο του συστήματος. Συγκεκριμένα το αισθητήριο πίεσης μετράει την πίεση και μέσω 
αυτής της πληροφορίας το PLC δίνει εντολή αυξομείωσης στροφών στο Inverter. 



ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Νο 5 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ Νο 5 ΚΑΙ Νο 6 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Σελ: 24/31 

   

"ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Διατήρηση σταθερής πίεσης Δικτύου. 
Κυκλική Εναλλαγή βάση χρόνου λειτουργίας Αντλιών 
Επιτόπιος και απομακρυσμένος έλεγχος λειτουργίας Αντλιών 
Τρείς τρόποι λειτουργίας (Αυτόματη, Ημιαυτόματη, Χειροκίνητη) 
Επαφές σύνδεσης με ΤΗΛΕΛΕΓΧΟ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ 
Δυνατότητα σύνδεσης με GSM MODEM 

"ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ cosφ (γωνία φάσεως μεταξύ τάσης και ρεύματος) 
Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου με πυκνωτές αντιστάθμισης , ρελέ πυκνωτών και επιτηρητή συντελεστή 
απόδοσης για την βέλτιστη λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων . 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια , η εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ελέγχου, 
ρυθμίσεων και δοκιμών, μαζί με όλα τα μικροϋλικά που απαιτούνται. 
"ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 

"Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής (PLC -ΗΜΙ ) 

Το σύστημα PLC του αντλιοστασίου θα πρέπει να αποτελείται από: 
Μια (1) κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) με ενσωματωμένη οθόνη και διπλό επεξεργαστή (CPU + 
ASIC Dual Processors) που να υποστηρίζει ρουτίνες πράξεων και σύγκρισης με πραγματικούς 
αριθμούς με ταχύτητα επεξεργασίας μέχρι 0,24μs / βασική εντολή που περιλαμβάνει επιπλέον: 
o 16Κ STEP μνήμη προγράμματος, 
o 16 ψηφιακές εισόδους, 
o 16 ψηφιακές εξόδους ρελέ, 
o 8 αναλογικές εισόδους 
o 8 αναλογικές εξόδους 
o Ενσωματωμένες θύρες RS-485 Modbus Master / Slave με δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων από 
περιφερειακές συσκευές χωρίς επιπλέον κάρτες επικοινωνίας. 
o Ενσωματωμένη λειτουργία εξαγωγής δεδομένων σε ένα MASTER PLC, τουλάχιστον 32 Modbus 
slaves συσκευών (όπως PLC, Inverters, Ελεγκτών, κλπ) (100 Words read και 100 Words write) για κάθε 
slave PLC μέσω RS-485 MODBUS χωρίς την προσθήκη επιπλέον καρτών επικοινωνίας. 
o Θύρα επικοινωνίας Ethernet TCP/IP 
o Ένα τροφοδοτικό με τάση είσοδου 85-264VAC, ονομαστική τάση εξόδου 24V, ονομαστικό ρεύμα 
εξόδου 5Α με θερμοκρασία λειτουργίας -20οC έως +75οC, προστασία από υπερφόρτωση και 
υπέρταση, προστασία θερμικού και δυνατότητα υπερφόρτωσης μέχρι 150% για 3 δευτερόλεπτα. 
Ο κατασκευαστής του συστήματος PLC θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO9001 και το PLC θα 
διαθέτει έγκριση CE. 

"GSM/GPRS Modem/Router 
Το GPRS Modem θα είναι υποχρεωτικά βιομηχανικού τύπου κατάλληλο για τοποθέτηση εντός 
ερμαρίου και θα εξασφαλίζει την επικοινωνία όπως αυτή περιγράφεται την παρούσα μελέτη με την 
δυνατότητα ανταλλαγής πακέτου δεδομένων με υπολογιστή του ΚΣΕ o Θα υποστηρίζει πρότυπα 
μεταφοράς δεδομένων UMTS, EDGE, GPRS και GSM (2G-3G) και σε περιοχές συχνοτήτων ανάλογη για 
κάθε πρότυπο μεταφοράς δεδομένων π.χ. 900, 1800, 2100 MHz κ.τ.λ. που υποστηρίζουν όλοι οι 
πάροχοι κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα (Cosmote, Wind και Vodafone) 
o Θα υποστηρίζει τα πρωτόκολλα δικτύωσης IPsec και OpenVPN 
o Θα διαθέτει θύρα επικοινωνίας RS 232 και Ethernet 
o Θα παρέχει την δυνατότητα ανταλλαγής πακέτων δεδομένων με υπολογιστή του κέντρου ελέγχου 
καθώς και με άλλα όμοια modem ή router 
o Θα παρέχει την δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων SMS χρησιμοποιώντας GSM λειτουργίες 
o Θα διαθέτει διαγνωστικά LED 
o Ο προγραμματισμός του GPRS modem θα γίνεται μέσω web interface. 
o Τροφοδοσία 12-48VDC 
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o Θερμοκρασία λειτουργίας: -10C έως+50C. 
o Βαθμός προστασίας: IP30. 
o Θα παραδοθεί με πανκατευθυντική κεραία κατάλληλη για σύνδεση και συμβατή με το 
προσφερόμενο modem 
o Η κεραία θα είναι κατάλληλη για στεγασμένη ή και υπαίθρια εγκατάσταση. 
o Η κεραία θα φέρει καλώδιο μήκους τουλάχιστον 3 για σύνδεση με το modem και τα υλικά στήριξης 
που είναι αναγκαία για την τοποθέτησή της 
o Ο κατασκευαστής θα διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και το GPRS 
Modem θα φέρει σήμανση CE 

"Λογισμικό SCADA 
Κατ’ ελάχιστον στο λογισμικό SCADA θα πρέπει να δίνονται οι παρακάτω λειτουργίες o Εποπτεία, 
έλεγχος και παρακολούθηση του αντλιοστασίου ή της δεξαμενής μέσω λογισμικού για χρήση σε 
υπολογιστή ,Tablets, Smart phones, iphone κλπ o Δυνατότητα πρόσβασης στην εφαρμογή από 
πολλούς ταυτόχρονα χρήστες από οποιοδήποτε σημείο με απλή πρόσβαση Internet. 
o Μέτρηση λειτουργικών μεγεθών όπως πίεση, στάθμη, παροχή, κατανάλωση ρεύματος κ.λπ. 
o Ενδείξεις κατάστασης της αντλίας όπως λειτουργία/στάση, βλάβη, θέση επιλογικού διακόπτη, 
διακοπής ΔΕΗ κ.λπ. 
o Τηλεχειρισμός κάθε αντλίας μέσω της εφαρμογής. 
o Κατάσταση και καταγραφή όλων των σφαλμάτων λειτουργίας όπως χαμηλή στάθμη δεξαμενής, 
διακοπή ΔΕΗ, βλάβη αντλίας κ.λπ. 
o Δυνατότητα αποστολής όλων των σφαλμάτων του συστήματος μέσω sms στην ομάδα ανθρώπων 
συντήρησης των αντλιοστασίων. 
o Καταγραφή κάθε αναλογικού σήματος όπως στάθμη, πίεση, παροχή, με την μορφή χρονικού 
διαγράμματος, κάτι εξαιρετικά χρήσιμο για την εξαγωγή πληροφοριών. 
o Ευελιξία καθώς δεν ΘΑ απαιτείται control room και κεντρικός υπολογιστής συλλογής δεδομένων, η 
εφαρμογή αναπτύσσεται σε Server και είναι διαθέσιμη ως ιστοσελίδα. 
Με αυτό τον τρόπο δεν επιβαρύνετε η υπηρεσία με την πολυέξοδη χρήση και συντήρηση του control 
room και των υπολογιστών. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια , η εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ελέγχου, 
ρυθμίσεων και δοκιμών, μαζί με όλα τα μικροϋλικά και καλώδια που απαιτούνται. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το εν λόγω άρθρο υπολογίζεται ως τεμάχιο (1) για λόγους συμβατότητας και 
ευκολότερης διασύνδεσης - επικοινωνίας των επί μέρους στοιχείων του άρθρου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) : 48.000,00 € 
Τιμή ενός τεμ. 48.000,00 σαράντα οκτώ χιλιάδες 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 48.000,00 
   (Ολογράφως) : ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
 

Α.Τ. 25 

Άρθρο ΝΑΠΡΣ Η7.4/Ν.1: Μεταλλικό αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο σήτας 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100% 

Μεταλλικό αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο σίτας , τριών ( 3 ) σταδίων , διαμέτρου D 6 (150mm) , με 
διάμετρο οπής 1,5 mm . 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια , η εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ελέγχου, 
ρυθμίσεων και δοκιμών, μαζί με όλα τα μικροϋλικά και καλώδια που απαιτούνται. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6.000,00 

  (Ολογράφως) : ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 
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Α.Τ. 26 

Άρθρο ΝΑΥΔΡ 13.11: Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6653.1 100% 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας αντεπιστροφής με 
ομαλό κλείσιμο. 

Περιλαμβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, 
τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδα. 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 750,00 

  (Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 
 

Α.Τ. 27 

Άρθρο ΗΛΜΝ 62.10.40: Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από 
μανδύα PVC 4x120 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100% 

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, κλπ.) 
καλωδίων ονομαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου H05VV-U, (μονόκλωνος αγωγός) H05VV-R 
(πολύκλωνος αγωγός), με χάλκινους αγωγούς με μόνωση και μανδύα από PVC, περιλαμβανομένων 
των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, 
κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 120,00 
    (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ 
 

Α.Τ. 28 

Άρθρο ΝΑΗΛΜ 62.20.30: Προμήθεια και τοποθέτηση μούφας καλωδίου τύπου E ή J1VV-R ή U 
21x1,5 mm2 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 100% 

Προμήθεια και εγκατάσταση μούφας καλωδίου E ή J1VV-R ή U (ΝΥΥ) 21x1,5 από θερμο-συστελόμενο 
υλικό για τη σύνδεση υπογείων καλωδίων σηματοδότησης. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- Η απασχόληση του προσωπικού και μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών 
- H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του ελαστικού μανδύα και των απαιτουμένων μικροϋλικών 
συνδέσεως (συνδετήρες για τα τηλεφωνικά καλώδια, ειδικά σωληνάκια χάλκινα για τα καλώδια 
υψηλής, ταινίες κλπ.) 
- Η ανάπτυξη και σύνδεση των καλωδίων με τους συνδετήρες ή τα σωληνάκια 
- Η θέρμανση με φλόγιστρο για τη θερμοσυστολή 
- Η δοκιμή καλής λειτουργίας. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 90,00 

  (Ολογράφως) : ΕΝΕΝΗΝΤΑ 
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Α.Τ. 29 

Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\12.36.01.05: Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), 
δομημένου τοιχώματος Με σωλήνες σε κουλούρες, με ενσωματωμένη ατσάλινα και μούφα, με 
τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], 
θλιπτικής αντοχής > =450 Ν κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 61386. 
Σωληνώσεις DN/OD 90 mm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1 100% 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας καλωδίων από 
πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, με ενσωματωμένη ατσαλίνα. 

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος επιμετράται με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 

Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την 
εξωτερική διάμετρο (DN/ΟD), θλιπτικής αντοχής >= 450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται 
στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 61386. 

Σωληνώσεις DN/ΟD 90 mm 

Τιμή ανά μέτρο μήκους σωλήνωση (m) κατά τα ανωτέρω. 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,55 
   (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ. 30 

Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\3.10.01: Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων 
εκσκαφής. Πα βάθος ορύγματος έως 4,00 m 
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1 100% 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων και 
των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος 
κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς 
χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 
άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων". 

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. 

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν 
προβλέπεται άλλως στην μελέτη. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές 
σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, 
ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. 
Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες). 

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 
m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται 
ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 
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Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε 
ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος 
και της διαχείρισης των προϊόντων. 

Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την 
μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των 
προϊόντων εκσκαφών. 

Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. 
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,70 
   (Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 

Α.Τ. 31 

Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\5.07.Μ: Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 
λατομείου 
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069 100% 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων" 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου. 
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή 
ζημιών στην σωληνογραμμή. 

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 
μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών). 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 15,50 
   (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ. 32 

Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\5.04: Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με 
ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6067 100% 

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών 
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών του έργου που έχουν 
αποτεθεί παραπλεύρως ή δάνεια χώματα που έχουν μεταφερθεί επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων" 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές των προϊόντων που έχουν αποτεθεί ή 
προσκομισθεί, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η 
διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του 
ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη 
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πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων. 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1,55 
   (Ολογράφως) : ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 

Α.Τ. 33 

Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\12.14.03.17: Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές 
τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από πολυαιθυλένιο ΡΕ 100 (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10= 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα ΕΝ 12201-2 και πρόσθετη εξωτερική 
επίστρωση από θερμοπλαστικό υλικό που μπορεί να αποξεσθεί (peelable layer) σύμφωνα με το 
Παράρτημα C του ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm/ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1 100% 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-2 
για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση όμβριων και ακαθάρτων υπό 
πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80,PE40), την ονομαστική 
διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο 
διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το 
ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, 
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση –peelable layer). 

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, 
PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού 
κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR. 

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι 
πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των 
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό 
πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν 
εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelable layer) οφείλουν να 
πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για 
τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ. 

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές 
των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ. 

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η 
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών 
τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση 
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ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με 
την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το 
υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και 
ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως 
βάσει των σχετικών άρθρων. 

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, 
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:  

Σωληνώσεις πιέσεως από πολυαιθυλένιο ΡΕ 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10= 10 MPa), 
με συμπαγές τοίχωμα ΕΝ 12201-2 και πρόσθετη εξωτερική επίστρωση από θερμοπλαστικό υλικό που 
μπορεί να αποξεσθεί (peelable layer) σύμφωνα με το Παράρτημα C του ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 

Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm/ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm. 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 14,80 

  (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ. 34 

Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Η05.1.9: Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 4 in 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100% 

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα 
εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Η05.1. 9 Ονομαστικής διαμέτρου Φ 4 in 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 120,00 

  (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ 

 

Α.Τ. 35 

Άρθρο :ΝΑΥΔΡ Α\12.17.02.2: Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς 
γραφίτη (ductile iron). Στοιχεία αγκύρωσης (saddles) σωληνώσεων πιέσεως από ελατό χυτοσίδηρο 
σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ545, πλήρως εγκατεστημένα, με τους 
απαιτούμενους κοχλίες. Στοιχείο αγκύρωσης DN 125 mm 
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623 100% 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και συναρμολόγηση σε σωληνογραμμή από σωλήνες ελατού 
χυτοσιδήρου σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron) ειδικών τεμαχίων, συνδέσμων και στηριγμάτων 
τυποποιημένων διατομών και λοιπών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598, με 
πιστοποιητικά από κοινοποιημένο στην ΕΕ φορέα πιστοποίησης. 

Στοιχεία αγκύρωσης (saddles) σωληνώσεων πιέσεως από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη 
(ductile iron), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ545, πλήρως εγκατεστημένα, με τους απαιτούμενους κοχλίες. 



ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Νο 5 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ Νο 5 ΚΑΙ Νο 6 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Σελ: 31/31 

   

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου στοιχείου αγκύρωσης, με βάση την ονομαστική διάμετρο 
DN του στηριζόμενου σωλήνα ή του ειδικού τεμαχίου. 

Στοιχείο αγκύρωσης DN 125 mm 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,70 
     (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Ίλιον,21/12/2020 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ 
ΠΟΡΩΝ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
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         ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜSc 

 

 

 

 

 

Ι. ΜΙΝΕΤΟΥ 
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ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 

ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

 

ΥΠΕΡΓΟ: ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 
ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΟ 5 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΠΟΥ 
ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΝΟ 5 
ΚΑΙ ΝΟ 6 
 

Κ.Α: 62.07 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  
Χ.Π’’ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
2020’’  
ΑΞΟΝΑΣ2: ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 

NUTS: EL302 

CPV: 45332200-5, 45232152-2, 
45317100-3, 50511000-0, 
45232454-9, 45247100-1 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 668.879 € 

Φ.Π.Α.: 160.530,96 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 829.410  € 

 

Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) 
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1 Άρθρο 1  Αντικείμενο της Συγγραφής  

Το παρόν τεύχος της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) με τις αναπόσπαστες Τεχνικές 
Προδιαγραφές αφορά τους τεχνικούς όρους, βάσει των οποίων, σε συνδυασμό με τους όρους των 
υπολοίπων τευχών δημοπρατήσεως και στοιχείων της μελέτης θα εκτελεσθεί το έργο «Στεγάνωση της 
λιμνοδεξαμενης Νο 5 και του καναλιου που συνδεει τις λιμνες Νο 5 και Νο 6» από τον Ανάδοχο που θα 
αναδειχθεί. 

2 Άρθρο 2  Ισχύουσες διατάξεις - Προδιαγραφές 

Η εκτέλεση του παραπάνω έργου γενικά διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 
(ΦΕΚ 147/Α/2016), όπως αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη και των λοιπών σχετικών ΠΔ, αποφάσεων 
και εγκυκλίων του ΥΠΕΧΩΔΕ. Κατά την εκτέλεση του έργου εφαρμόζονται οι προδιαγραφές της μελέτης 
και οι εθνικές τεχνικές προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) του Υπουργείου Δημοσίων Εργων. 

3 Άρθρο 3  Μελέτη των συνθηκών Κατασκευής των Έργων 

Η συμμετοχή στην δημοπρασία με την υποβολή της προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι 
διαγωνιζόμενοι έχουν πλήρη γνώση, των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής του συγκεκριμένου 
έργου. Επίσης εχουν γνώση σε ότι αφορά τις κάθε φύσεως πηγές λήψεως υλικών, θέσεις προσωρινής ή 
οριστικής αποθέσεως προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, διάθεση, διαχείρηση και αποθήκευση υλικών, 
την δυνατότητα εξασφαλίσεως εργατοτεχνικού εν γένει του προσωπικού, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος 
και οδών προσπελάσεως, καθώς επίσης και τις συνήθεις μετεωρολογικές συνθήκες, τις συνθήκες και τις 
διάφορες διακυμάνσεις της στάθμης των υδάτων των ποταμών, χειμάρρων, παλίρροιας, υπογείων υδάτων 
ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων. Επίσης εχουν γνώση σε ότι αφορά την φύση, την 
διαμόρφωση και την κατάσταση του εδάφους και του υπεδάφους, το είδος, την ποιότητα και την 
ποσότητα των ευρισκομένων στην περιοχή καταλλήλων εκμεταλλευσίμων υλικών, το είδος και τα 
μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες που θα απαιτηθούν προ της ενάρξεως και κατά την εκτέλεση των 
εργασιών. Ακόμα, τα τυχόν υπάρχοντα εμπόδια οποιασδήποτε φύσεως και οποιαδήποτε άλλα θέματα τα 
οποία με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών σε 
συνδυασμό με τους όρους της συμβάσεως. Επίσης ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει τα 
εγκεκριμένα διαγράμματα και σχέδια της μελέτης καθώς και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας 
τα οποία περιλαμβάνονται στον φάκελλο της δημοπρασίας και αποτελούν μαζί με την διακήρυξη , τη 
βάση της προσφοράς του, ώστε να εφαρμόσει αυτά και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να 
εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους. 

Παράλειψη του Αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους της 
συμβάσεως, δεν απαλλάσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές 
του υποχρεώσεις. 

4 Άρθρο 4  Περιεχόμενα των Τιμών Μονάδος του Τιμολογίου – Δαπάνες που βαρύνουν τον 

Ανάδοχο  

Οι συμβατικές τιμές μονάδος του ισχύοντος τιμολογίου αναφέρονται σε εργασίες πλήρως περαιωμένες 
σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως. Οι τιμές αυτές προσαυξημένες κατά το νόμιμο ποσοστό γενικών 
εξόδων και εργολαβικού οφέλους του Αναδόχου περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες για την 
πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου και καλύπτουν όλες τις δαπάνες του Αναδόχου άμεσες και 
έμμεσες, επιφυλασσομένων δε των περί αναθεωρήσεως τιμών κειμένων διατάξεων, αποτελούν πλήρη 
αποζημίωση του αναδόχου για την κατά τα ανωτέρω εκτέλεση των εργασιών. 
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5 Άρθρο 5  Προσαρμογή – Συμπλήρωση των Μελών του Έργου   

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος όπως, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, βάσει των χορηγουμένων σ΄αυτόν 

μελετών, των εγγράφων οδηγιών της Υπηρεσίας και των εγκεκριμένων από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων 

προδιαγραφών εκπονήσεως μελετών, προβεί παρουσία του αντιπροσώπου της Υπηρεσίας, στην 

εφαρμογή των μελετών επί του εδάφους, στις αναπασσαλώσεις και χωροσταθμήσεις των αξόνων του 

έργου, στον έλεγχο και λήψη των απαιτουμένων συμπληρωματικών στοιχείων προς συμπλήρωση και 

προσαρμογή των εγκεκριμένων στοιχείων της οριστικής μελέτης καθώς επίσης και την σήμανση της ζώνης 

καταλήψεως των έργων. 

6 Άρθρο 6  Απαλλοτρίωση  

Δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις στο συγκεκριμένο έργο. 

7 Άρθρο 7  Αρχαιότητες  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει αμέσως και χωρίς καμμία καθυστέρηση στην 
υπηρεσία την πιθανή εμφάνιση κατά την κατασκευή των έργων αρχαιοτήτων ή οποιασδήποτε φύσεως 
έργων τέχνης για τα οποία έχουν εφαρμογή οι κείμενες διατάξεις περί αρχαιοτήτων. 

Σε περίπτωση καθυστερήσεως της προόδου των έργων από την παραπάνω αιτία χορηγείται ανάλογη 

παράταση της συμβατικής προθεσμίας, μη αποκλειόμενης και της εφαρμογής των διατάξεων του Ν 

4412/2016. 

8 Άρθρο 8   Προέλευση Υλικών – Έλεγχοι  

Ο ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά που προδιαγράφονται για την κατασκευή 

του έργου και έτοιμα ή ημικατεργασμένα προϊόντα από την βιομηχανία. Η ποιότητα των υλικών υπόκειται 

στον έλεγχο της Υπηρεσίας. Τα υλικά που ο έλεγχος απαιτεί εργαστηριακές εξετάσεις, αυτές γίνονται στον 

αριθμό που ορίζεται στην ΕΣΥ και από αρμόδιο κρατικό ή αναγνωρισμένο ιδιωτικό εργαστήριο με ευθύνη 

του αναδόχου. Οι δαπάνες για τις εξετάσεις αυτές καθώς επίσης και για κάθε άλλη σχετική εργασία και 

υλικά βαρύνουν τον ανάδοχο. 

9 Άρθρο 9   Υλικά του Εργοδότη – Φύλαξη υλικών - Εγκαταστάσεις  

Προκειμένου για υλικά του εργοδότη για τα οποία υπάρχει διαταγή της υπηρεσίας προς τον ανάδοχο να 

τα ενσωματώσει στο έργο, αυτός είναι υποχρεωμένος να τα χρησιμοποιήσει και για περίπτωση πιθανής 

κακής ποιότητας τους, την ευθύνη φέρει εκείνος που διατάσει τη χρησιμοποίησή τους, ο δε εργολάβος 

ευθύνεται μόνο για την έντεχνη κατασκευή. 

Ο ανάδοχος πάντοτε φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση, όλα τα υλικά και μέσα οποιασδήποτε 

φύσεως, περιλαμβανομένης και ιδιοκτησίας του δημοσίου καθώς επίσης και τις εκτελούμενες από αυτόν 

εργασίες. Ολες οι απαιτήσεις του εργοδότη για την περίφραξη ή την απαιτουμένη ειδική φύλαξη της 

περιουσίας αυτής θα εκτελούνται από τον ανάδοχο χωρίς καμμία ιδιαιτέρα αποζημίωση. Σχετικές 

διαταγές της υπηρεσίας εκτελούνται από τον ανάδοχο και σε αντίθετη περίπτωση, τα μέτρα φυλάξεως ή 

διατηρήσεων λαμβάνονται από τον εργοδότη και οι σχετικές δαπάνες καταλογίζονται στον ανάδοχο. 

Όλες οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθηκεύσεως, θάλαμοι διαμονής, εργαστήρια, γραφεία 

κλπ.) για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας θα ανεγερθούν με μέριμνα και δαπάνες του 
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αναδόχου σε θέσεις που επιτρέπονται από την υπηρεσία και τις λοιπές αρμόδιες αρχές. Τα προσωρινά 

αυτά κτίσματα και έργα θα παραμένουν στην κυριότητα του αναδόχου και θα αφαιρούνται με δαπάνες 

του μετά την αποπεράτωση των έργων. Στην περίπτωση που τα κτίρια αυτά γίνουν με υλικά του εργοδότη, 

θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία του. 

Με έγκριση  του εργοδότη τα κτίρια και τα έργα μπορούν να εγκαταλείπονται και να μη χρειάζεται η 

αφαίρεσή τους. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύει και να συντηρεί με δικές του δαπάνες, κατάλληλες 

εγκαταστάσεις υδρεύσεως που θα εξασφαλίζουν επαρκή παροχή νερού για τα έργα και την κατανάλωση 

του προσωπικού. Ο ανάδοχος επίσης είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 

για την λειτουργία των εγκαταστάσεων του και για χρήση των εργαζομένων σε νυκτερινές εργασίες κλπ 

10 Άρθρο10  Τιμές Μονάδος Νέων Εργασιών 

Για τον κανονισμό τιμών μονάδος νέων εργασιών, όπου προβλέπεται από τον Νόμο ότι θα εφαρμόζεται τα 
εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών), διευκρινίζεται ότι αυτά θα 
εφαρμόζονται άσχετα με τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο για την εκτέλεση των 
εργασιών (δηλαδή μικρού ή μεγάλου αριθμού μηχανημάτων των γνωστών ή άλλων τύπων καινούριων ή 
μη, εργατικών χειρών εν όλω ή εν μέρει, σε μικρή ή σε μεγάλη αναλογία κλπ). 

11 Άρθρο11  Ασφάλιση Προσωπικού  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί στον ΕΦΚΑ. Εάν αυτό δεν 
υπάγεται στις διατάξεις του ΕΦΚΑ, ο ανάδοχος υποχρεούται να το ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε 
ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρισμένες από το κράτος. 

12 Άρθρο12  Τήρηση Νόμων, Αστυνομικών και λοιπών διατάξεων  

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων και υποχρεούται να ανακοινώσει αμελλητί στην 
διευθύνουσα υπηρεσία τις απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σ΄ αυτόν διαταγές και εντολές των 
διαφόρων αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας κλπ. κατά τη διάρκεια 
εκτελέσεως του έργου. 

13 Άρθρο13  Πρόληψη Ατυχημάτων – Σήμανση   

Ο ανάδοχος επί πλέον των υποχρεώσεων και ευθυνών που απορρέουν από τη σύμβαση και τις κείμενες 
διατάξεις είναι υποχρεωμένος να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων καθώς 
επίσης και την υγεία και την παροχή πρώτων βοηθειών προς το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του και 
προς κάθε τρίτο. Η πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή του έργου 
θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και αποτελεί συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου 
κατασκευής του έργου όπως ρητά ορίζεται στα σχετικά άρθρα της Ε.Σ.Υ. 

Μεταξύ άλλων ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις στις 
οποίες εκτελούνται οι εργασίες, στην τοποθέτηση των απαιτουμένων ανάλογα με τη φύση των έργων 
σημάτων και γενικά πινακίδων ασφαλείας, φροντίζοντας  για την συντήρησή τους και τον καθαρισμό τους. 
Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόματα σπινθηρίζοντα 
σήματα (FLASH LIGHTS) που θα συντηρούνται επαρκώς. Επίσης θα χρησιμοποιούνται, όπου παρίσταται 
ανάγκη και τροχονόμοι, υπάλληλοι του αναδόχου για την ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων, 
για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία επί των οδών και επί των παρακαμπτηρίων και 
προσπελάσεων και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου ημέρα και νύχτα. Τέλος όλα τα σκάμματα πρέπει 



ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΟ 5 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΝΟ 5 ΚΑΙ ΝΟ 6.  

Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Σελ: 6/8 

   

να είναι ασφαλώς και σταθερά περιφραγμένα και να τοποθετούνται ανά αποστάσεις γεφυρώσεις για την 
ομαλή προσπέλαση των πεζών. 

Τα παραπάνω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Ο ανάδοχος ευθύνεται 
ποινικώς και αστικώς για κάθε ατύχημα ή ζημία οφειλόμενα στην μη λήψη των απαραιτήτων μέτρων 
ασφαλείας. 

14 Άρθρο14  Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών κοινής Ωφέλειας – Άλλοι 

Εργολήπτες – Προστασία Περιβάλλοντος 

Ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία και την διαφύλαξη όλων 
των κοινωφελών κάθε φύσεως έργων που βρίσκονται στη θέση των εκτελουμένων έργων ή κοντά σ΄ αυτά 
ώστε να προληφθούν ζημίες ή διακοπή της λειτουργίας τους. Κάθε βλάβη που προκαλείται σ αυτά με 
υπαιτιότητα του αναδόχου βαρύνει εξ ολοκλήρου ποινικώς και αστικώς αυτόν. 

Ο ανάδοχος πρέπει επίσης να έχει υπόψη του ότι ενδέχεται στη περιοχή του έργου να υφίσταται εναέριες 
ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ. οι οποίες πρέπει να μετατοπισθούν από τους κυρίους τους. 
Με τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος δεν θα έχει καμμία οικονομική ή τεχνική ανάμιξη εκτός αν ορίζεται 
αλλιώς στην ΕΣΥ, είναι όμως υποχρεωμένος να διευκολύνει απροφασίστως την εκτέλεση  των εργασιών 
αυτών μη δικαιούμενος καμμία ιδιαίτερη αποζημίωση λόγω καθυστερήσεως ή δυσχερειών στις εργασίες 
του από την μετατόπιση των εγκαταστάσεων. 

Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών από άλλους εργολήπτες που 
χρησιμοποιούνται από τον εργοδότη για την εκτέλεση εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στην 
σύμβαση ή που εξαιρέθηκαν αργότερα νόμιμα από αυτήν καθώς επίσης και από το προσωπικό αυτών ή 
του εργοδότη ή κάθε άλλης αρχής που απασχολείται για την εκτέλεση έργου μέσα ή κοντά στο εργοτάξιό 
του. 

Ο ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση όπως δένδρα, 
θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις που βρίσκονται στην περιοχή του έργου εφόσον η βλάστηση αυτή 
δεν παρεμποδίζει την εκτέλεση του, κατά την κρίση του εργοδότη. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε 
αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων, θάμνων και καταστροφή φυτείας που θα προηγηθεί από κακό 

χειρισμό των μηχανημάτων, την εναπόθεση υλικών κλπ. 

15 Άρθρο15  Ευθύνη του Αναδόχου  

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την εφαρμογή των μελετών όσων 
και για την ποιότητα και αντοχή των έργων μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος ο δε κάθε φύσεως έλεγχος 
που ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη αυτή. Επίσης ο ανάδοχος 
είναι εξ ολοκλήρου  μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, την 
χρησιμοποίηση αυτών και την εν γένει εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τους όρους της παρούσης, των 
οικείων Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και 
σχεδίων. 

16 Άρθρο16  Μητρώο Έργου  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δική του δαπάνη να προβεί στη σύνταξη του μητρώου και των 
σχεδίων «ως κατασκευάσθη» του κατασκευασθέντος έργου αμέσως μετά την περάτωση τμήματος έργου 
που μπορεί να λειτουργήσει αυτοτελώς. Τα παραπάνω θα υποβάλλει στην Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία 
και θα τα συμπεριλάβει στον τελικό φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του έργου. 

. 
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17 Άρθρο17  Καθαρισμός Εργοταξίων, Κατασκευών και Εγκαταστάσεων   

Ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του και προ της παραδόσεως για χρήση κάθε τμήματος έργου όπως 
και μετά την περαίωση ολοκλήρου του έργου, να αφαιρέσει και να απομακρύνει από τους γύρω χώρους 
και γενικά από τα εργοτάξια κάθε προσωρινή εγκατάσταση, απορρίματα, εργαλεία ή ικριώματα, 
μηχανήματα υλικά πλεονάζοντα χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κλπ, να 
άρει (καταστρέψει κλπ) κάθε βοηθητικό έργο το οποίο θα υποδείξει η Υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήμιο 
για την μετέπειτα λειτουργία των έργων, να ισοπεδώσει τους χώρους τους οποίους τα παραπάνω ήταν 
αποτιθεμένα ή εγκαταστημένα κλπ, να παραδώσει δε τελείως καθαρές τόσο τις κατασκευές όσο και τους 
πέριξ χώρους του εργοταξίου και γενικά να μεριμνήσει για κάθε ενέργεια που απαιτείται για την 
παράδοση του έργου σε εύρυθμη λειτουργία σύμφωνα με τους όρους των συμβατικών στοιχείων της 
εργολαβίας. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει όταν εκλείψει ο λόγος σύμφωνα με την κρίση 
της Υπηρεσίας και στην άρση (καθαίρεση, αποκόμιση κλπ) κάθε προστατευτικής κατασκευής που 
κατασκευάστηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασιών και παραγωγής υλικών), προστατευτικής 
κατασκευής που έγινε για οποιοδήποτε λόγω προς αποφυγή κάθε φύσεως ζημιών, φθορών,ατυχημάτων 
κλπ σε ιδιοκτησίες, οικοδομές, δένδρα, αγρούς, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και 
κάθε φύσεως έργα καθώς και απομάκρυνση περιφραγμάτων των εργοταξίων. 

Εάν εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη υπόμνηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο 
δεν προβεί αυτός στην έναρξη και εντός εύλογης προθεσμίας περαίωση των ανωτέρω εργασιών, αυτές 
εκτελούνται σε βάρος του αναδόχου, εκπιπτομένης της δαπάνης που έγινε από την πρώτη πιστοποίηση 
που θα συνταχθεί, πέραν την μη εκδόσεως βεβαιώσεως εμπροθέσμου εκτελέσεως του έργου ή τμήματος 
αυτού εξ αιτίας αυτού του λόγου.  
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1 Άρθρο 1  Αντικείμενο της Συγγραφής  -  Ορισμοί   

Αντικείμενο της παρούσης Ε.Σ.Υ. είναι η διατύπωση των ειδικών όρων, σύμφωνα με τους οποίους και σε 

συνδυασμό με τους όρους  των λοιπών συμβατικών τευχών και με τα σχέδια και διαγράμματα που έχουν 

εγκριθεί από τον Εργοδότη θα εκτελεστεί  η κατασκευή του εν θέματι έργου. 

Οι όροι  που χρησιμοποιούνται στα Συμβατικά Τεύχη θα έχουν την ακόλουθη σημασία : 

α. Ο όρος "Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας ή "Εργοδότης", αναφέρεται στον ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και εφεξής Φορέας Διαχείρισης του 

πάρκου. 

β. Ο όρος "Επιβλέπων" που μπορεί να αναφερθεί και ως "Επίβλεψη" ή "Επιβλέπουσα Υπηρεσία" ή 

"Διευθύνουσα Υπηρεσία" αναφέρεται στην Υπηρεσία Επίβλεψης του έργου που είναι το Τμήμα 

Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτινων Πόρων του Φορέα Διαχείρισης του πάρκου. 

γ. «Προϊσταμένη Αρχή» (Εποπτεύουσα Υπηρεσία) είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα 

Διαχείρισης του πάρκου, που αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού 

και την κατάρτιση των όρων της σύμβασης που εποπτεύει την εκτέλεση του έργου, αποφασίζει για 

οποιαδήποτε μεταβολή των όρων της Σύμβασης ή άλλων στοιχείων αυτής. Οι διοικητικές πράξεις 

της Προϊσταμένης Αρχής υπόκεινται στην έγκριση των κατά νόμο αρμοδίων οργάνων. 

δ. Ο όρος "Ανάδοχος" ή "Εργολάβος", αναφέρεται στο αντισυμβαλλόμενο μέρος, εργολάβο δημοσίων 

έργων, που αναλαμβάνει έπειτα από δημοπρασία την εκτέλεση των εργασιών που καθορίζονται 

από τα Συμβατικά Τεύχη. Επίσης τους τυχόν νόμιμους εκπροσώπους του, κατάλληλα 

εξουσιοδοτημένους να ενεργούν για λογαριασμό του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

ε. Ο όρος "Σύμβαση" ή ‘’Εργολαβία’’ ή "Συμβατικά Τεύχη" αναφέρεται στην συμφωνία μεταξύ  της 

Προϊσταμένης Αρχής και του Ανάδοχου και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο 

άρθρο 2. 

στ. Ο όρος "Ε.Σ.Υ." αναφέρεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

 

2 Άρθρο 2  Συμβατικά Τεύχη – Σύμβαση  

Σαν συμβατικά στοιχεία της σύμβασης ορίζονται αυτά που αναφέρονται στην διακήρυξη του έργου και 

ισχύουν με την ίδια σειρά προτεραιότητας. Η σειρά αυτή αποδίδεται κατωτέρω. 

1) Το Συμφωνητικό. 

2) Η Διακήρυξη του Έργου. 

3) Η Οικονομική Προσφορά. 

4) Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης. 

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

6) Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

7) Η Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους. 

8) Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

9) Οι Εγκεκριμένες Μελέτες του Έργου. 
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10) Το Εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου. 

 

3 Άρθρο 3  Ισχύουσες διατάξεις, Κανονισμοί  & Προδιαγραφές 

Ισχύουν οι ακόλουθοι Νόμοι και Διατάξεις : 

1) Ο Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών».  

2) Οι διατάξεις των νομοθετημάτων που αναφέρονται ρητά στην Διακήρυξη του έργου  

3) Το Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε 

θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (τα 

ισχύοντα άρθρα). 

4) Η υπ' αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης , 

Ανταγωνιστικότητας , Υποδομών , Μεταφορών & Δικτύων με θέμα “ Έγκριση τετρακοσίων 

σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) , με υποχρεωτική εφαρμογή σε 

όλα τα Δημόσια έργα.” καθώς  και η συνοδευτική εγκύκλιος 26/ΔΙΠΑΔ/ ΟΙΚ/356/4-10-

2012.  

5) Η Εγκύκλιος 17/2016 (αρ.πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) με θέμα: Απόφαση του 

Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την αναστολή της υποχρεωτικής 

εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)" 

6) Η ΚΥΑ Υπουργείων Ανάπτυξης και ΥΠΥΜΕΔΙ υπ' αριθ. 6690 - ΦΕΚ 1914 Β / 15-06-2012 

7) Γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, Εγκύκλιος, …) που διέπει την 

εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά 

παραπάνω. 

4 Άρθρο 4  Σύμβαση Κατασκευής Έργου-Αντικείμενο Εργασιών 

Η Σύμβαση συνάπτεται σύμφωνα με τα άρθρα 135, 136 και 316 του Ν.4412/16 με την υπογραφή 

συμφωνητικού που πρωτοκολλείται αυθημερόν στο Πρωτόκολλο  του  Εργοδότη. 

Το Συμβατικό Αντικείμενο συνίσταται στην ανάληψη και εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από την Σύμβαση και τα αναπόσπαστα Συμβατικά της Τεύχη. Μεταξύ των 

υποχρεώσεων αυτών περιλαμβάνονται και οι παρακάτω: 

1) Η εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

2) Η σύνταξη των ερευνών, προγραμμάτων, μεθοδολογιών, επιμετρήσεων και λοιπών τευχών και 

εγγράφων που προβλέπονται από τα τεύχη δημοπράτησης. 

3) Η συντήρηση του έργου.  

 

5 Άρθρο 5  Χρόνος εγγύησης - Εγγύηση καλής εκτέλεσης – Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Ο χρόνος εγγύησης, δηλαδή ο χρόνος κατά τον οποίο ο Ανάδοχος οφείλει να διατηρεί το έργο σε καλή 

κατάσταση, συντηρώντας το, επισκευάζοντάς το και επανορθώνοντας με δαπάνη του βλάβες ή φθορές 

από συνηθισμένη χρήση, ορίζεται σε 15 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της βεβαίωσης περαίωσης 



ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΟ 5 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΝΟ 5 ΚΑΙ ΝΟ 6.  

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Σελ: 6/26 

   

του έργου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 171 του Ν.4412/16.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε 

ποσοστό  5 %  επί της αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ.  

Αν η εκτέλεση του έργου αναληφθεί από κοινοπραξία έχουν ισχύ εκτός των παραπάνω και οι ειδικές 

ρυθμίσεις του άρθρου 140 του ν.4012/16. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 302 του Ν.4412/16 εκδίδονται από πιστωτικά 

ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 

δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. -Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση δικαιούχο. 

6 Άρθρο 6  Ασφάλιση έργου  

Για την έντεχνη κατασκευή του έργου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 144 του Ν. 4412/16, ο 

Ανάδοχος του έργου υποχρεούται  να ασφαλίζει την κατασκευή του έργου κατά παντός κινδύνου, 

περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων ζημιών από ανωτέρα βία.  

7 Άρθρο 7  Απαλλοτρίωση  

Για την εκτέλεση του εν λόγω έργου δε θα απαιτηθούν απαλλοτριώσεις κατά την κατασκευή του. από τον 

ΚτΕ. 

8 Άρθρο 8  Έναρξη εργασιών - Υπεύθυνος του Έργου 

Η ημερομηνία έναρξης των εργασιών από την οποία αρχίζουν οι προθεσμίες του έργου συμπίπτει με την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος εγκαθιστά τον εκπρόσωπό του για τη διεύθυνση του έργου, στον τόπο του έργου με μόνιμη 

διαμονή στην περιοχή των έργων, εκείνον που όρισε σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο σχετικό άρθρο 

της διακήρυξης. Τα τυπικά προσόντα του εν λόγω εκπροσώπου του Αναδόχου θα είναι σύμφωνο με τις 

διατάξεις του άρθρου 135 και 139 του Ν.4412/16. Η Αναθέτουσα Αρχή / Αναθέτων Φορέας δικαιούται με 

απόλυτη κρίση της να κάνει αποδεκτό ή όχι τον αντιπρόσωπο και να απαντήσει σχετικά. Σε αρνητική 

απάντηση ο Ανάδοχος οφείλει το ταχύτερο να ορίσει άλλον κατάλληλο αντιπρόσωπο. Μέχρι τότε επί 

τόπου του έργου θα βρίσκεται ο Ανάδοχος. 

9 Άρθρο 9   Επίβλεψη των έργων 

Η εκτέλεση των έργων θα γίνει υπό την επίβλεψη του Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και 

Υδάτινων Πόρων του Φορέα Διαχείρισης του πάρκου.  Ο έλεγχος των εκτελούμενων έργων θα γίνεται κατά 

τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 136, του 138, του 142, του 146 του Ν.4412/16. Η άσκηση επίβλεψης 

σε καμία περίπτωση δεν μειώνει τις ευθύνες του  αναδόχου για  την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις και την σύμβαση. 

Η Υπηρεσία Επίβλεψης ορίζει εντός 15 ημερών  από την υπογραφή της σύμβασης τον επιβλέποντα 

μηχανικό του έργου και τις επιτροπές παραλαβής αφανών εργασιών, παραλαβής φυσικού εδάφους και 
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χαρακτηρισμού εδαφών όπως ορίζονται στα άρθρα 136, 151 του Ν.4412/16, και οι αποφάσεις αυτές 

κοινοποιούνται στον Ανάδοχο. 

10 Άρθρο10  Υπεργολαβίες και Κατασκευαστικές Κοινοπραξίες 

Η Σύναψη μίσθωσης έργου μεταξύ του Αναδόχου και τρίτης Εργοληπτικής Επιχείρησης μπορεί να γίνει 

σύμφωνα με το άρθρο 165, 166,  336 του Ν.4412/16 και των οριζόμενων στο άρθρο 25 της Διακήρυξης. 

11 Άρθρο11  Μελέτη συνθηκών εκτέλεσης του έργου 

Ο Ανάδοχος αποδέχεται με την προσφορά του ότι μελέτησε πλήρως τη φύση και την τοποθεσία των 

έργων, τις γενικές και τοπικές συνθήκες, κυρίως όσον αφορά τις συνθήκες εξεύρεσης, μεταφοράς 

απόθεσης και αποθήκευσης υλικών, την ύπαρξη εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, το 

ευμετάβλητο των καιρικών συνθηκών και γενικά όλες τις φυσικές συνθήκες στην περιοχή των έργων, τη 

διαμόρφωση και κατάσταση, του εδάφους και υπεδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα των πάνω και 

κάτω από το έδαφος δυνατό να συναντηθούν υλικών και νερών, το είδος και τα μέσα που θα απαιτηθούν 

πριν από την έναρξη και κατά την περίοδο των εργασιών και όποια άλλα ζητήματα που με οποιοδήποτε 

τρόπο μπορούν να επηρεάσουν, σε συνδυασμό με τη σύμβαση, τις εργασίες ή το κόστος τους. Ειδικά 

μελέτησε και έλαβε υπόψη του στην προσφορά τον φόρτο και τις συνθήκες κυκλοφορίας των οχημάτων 

και την ύπαρξη και λειτουργία των έργων και δικτύων κοινής ωφελείας (αγωγούς, αποχετευτικά γενικά, 

ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.) καθώς και την ιδιαιτερότητα του έργου. Σημειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και 

συνεννοήσεις που ενδέχεται να χρειαστούν με τους διάφορους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, Εφορεία 

Αρχαιοτήτων που απαιτείται και Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων που ενδέχεται να χρειαστεί, 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.λ.π. θα ανακεφαλαιώνονται σε ενημερωτικές αναφορές που θα υποβάλλονται 

μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες. 

Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει ότι αναμένονται παρεμβολές από άλλους Αναδόχους άλλων έργων και για τον 

λόγο αυτό έλαβε υπόψη του αυτές τις επιβαρύνσεις στις συμβατικές τιμές προσφοράς και στο αναλυτικό 

πρόγραμμα κατασκευής και ότι καμία τέτοια παρεμβολή θα αποτελέσει βάση για πρόσθετη αποζημίωση 

του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται με όλους τους άλλους Αναδόχους κάτω από τις οδηγίες της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. και αναλαμβάνει  την υποχρέωση σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 

138 του Ν.4412/16 να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα του 

δημόσιου τομέα, που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να 

προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους 

και χωρίς μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συμβάλει στην άμεση αποκατάσταση των βλαβών 

ή διακοπών.  

Με την υπογραφή της Σύμβασης, ο Επιβλέπων έχει υποχρέωση να θέσει στη διάθεση του Αναδόχου την 

εγκεκριμένη οριστική μελέτη του έργου. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να κάνει καλή και πιστή εκτέλεση 

των εγκεκριμένων σχεδίων και τευχών και δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη εντολή της 

Επίβλεψης, να τα τροποποιήσει. Ο Ανάδοχος οφείλει σε κάθε περίπτωση που κρίνει ότι μεταβολή σχεδίου 

της εγκεκριμένης μελέτης θα απέβαινε από τεχνική και οικονομική άποψη σε όφελος του έργου, να το 

γνωρίσει στον Επιβλέποντα, ο οποίος μπορεί να αποδεχτεί ή να απορρίψει την προτεινόμενη μεταβολή. Σε 

αυτή την περίπτωση καθώς και σε κάθε περίπτωση που προκύψουν τροποποιήσεις  των μελετών λόγω της 
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ιδιαίτερης φύσης του έργου κατά την διάρκεια κατασκευής, ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει όλες 

τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς (π.χ. Εφορεία Αρχαιοτήτων, Συμβούλιο 

Αρχιτεκτονικής, κλπ) και να εκδώσει την κατά περίπτωση απαιτούμενη αναθεώρηση έγκρισης και άδειας 

δόμησης ή ενημέρωση άδειας δόμησης.  

12 Άρθρο12 Τεχνική διεύθυνση του έργου - Προσωπικό του Αναδόχου  

Η τεχνική διεύθυνση του έργου γίνεται σύμφωνα και διέπεται από τα αναφερόμενα στο άρθρο 139 του 

Ν.4412/2016. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρακολουθεί μέσω του εκπροσώπου που έχει ορίσει, σύμφωνα με 

το άρθρο 9 (έναρξη εργασιών) της παρούσας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να εγκαταστήσει στον τόπο εκτελέσεως του έργου, γραφείο στελεχωμένο 

με ειδικευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό  ήτοι Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα που χρειάζεται για 

τη διεύθυνση και παρακολούθηση του έργου, το οποίο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ζητηθεί θα είναι 

στη διάθεση της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει επίσης κατάσταση των προσώπων που 

θα είναι εξουσιοδοτημένα να αναπληρώνουν τους παραπάνω αναφερομένους κατά την απουσία τους. Οι 

επιστάτες και εργοδηγοί του Αναδόχου πρέπει να είναι ικανοί να τον βοηθούν στην εκτέλεση των έργων, 

τις επιμετρήσεις κλπ. Οι εργατοτεχνίτες πρέπει να έχουν την απαιτούμενη καταλληλότητα για το σκοπό 

για τον οποίο χρησιμοποιούνται. 

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να διατάσσει την απομάκρυνση του προσωπικού που κρίνεται 

δικαιολογημένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου. 

13 Άρθρο 13   Συμμόρφωση Αναδόχου προς την σύμβαση και τις διαταγές της Υπηρεσίας 

Επίβλεψης 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και των 

λοιπών στοιχείων της εργολαβίας, όπως και με τις έγγραφες διαταγές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Ο 

Ανάδοχος δεν έχει καμία υποχρέωση να συμμορφώνεται στις διαταγές που του δίνονται προφορικά αλλά 

μόνο στις έγγραφες διαταγές ή σε υπηρεσιακά σημειώματα του Επιβλέποντα μηχανικού που 

επικυρώνονται με σχετικά έγγραφα της Επιβλέπουσας  Υπηρεσίας. 

Κατ' εξαίρεση και σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 138, σε επείγουσες περιπτώσεις, η εντολή της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις μπορεί να δίνεται και προφορικά στον τόπο 

των έργων. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει σχετική καταχώρηση στο ημερολόγιο του έργου. Αν τη 

διαταγή αυτή δίνει ο επιβλέπων, οφείλει να ενημερώσει αμελλητί εγγράφως τη διευθύνουσα υπηρεσία, 

για την έκδοση κανονικής εντολής η οποία εκδίδεται εντός τριών εργασίμων ημερών από την ανωτέρω 

έγγραφη ενημέρωση. Αν η εντολή αυτή διαφοροποιεί μερικά ή ολικά τις εντολές του επιβλέποντα, ο 

Ανάδοχος αποζημιώνεται για τις εργασίες που έχει εκτελέσει, σύμφωνα με την εντολή της επίβλεψης 

μέχρι τη λήψη της εντολής της διευθύνουσας υπηρεσίας. 

14 Άρθρο 14   Πηγές Αδρανών Υλικών -  Διάθεση πλεοναζόντων 

Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στις παρ. 5,10 & 11 του  άρθρου 138 του ν. 4412/2016. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει με δική του ευθύνη και δαπάνη όλα τα αδρανή υλικά που θα 

απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου.  
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Τα αδρανή υλικά  που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα είναι θραυστά υλικά λατομείου. Ο Εργοδότης δεν 

αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση για την απαλλοτρίωση εκτάσεων κατάλληλων για την παραγωγή υλικών 

προς χρήση του Αναδόχου στο έργο, πρέπει συνεπώς αυτός στις τιμές που θα προσφέρει για την 

κατασκευή του έργου να συμπεριλάβει όλες τις για από ο λόγο απαιτούμενες δαπάνες για την προμήθεια 

από λατομεία, ορυχεία, κλπ. των αναγκαιούντων αδρανών υλικών, ή για τη μίσθωση ή αγορά εκτάσεων 

προς παραγωγή των υλικών αυτών. 

Επίσης στις τιμές προσφοράς του, πρέπει να περιληφθούν οι δαπάνες, κατασκευής και συντήρησης οδών 

προσπέλασης, μεταφορών των υλικών από οποιαδήποτε πηγή και αν λαμβάνονται κλπ., μη 

αναγνωριζόμενης ουδεμίας αξίωσης του αναδόχου για πληρωμή άλλης αποζημίωσης λόγω  πρόσθετων 

τυχόν μεταφορών ή δυσμενών συνθηκών μίσθωσης λατομείων, ορυχείων, κλπ., αποκάλυψης και 

δημιουργίας ή εκμετάλλευσης αυτών κλπ. 

Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα υλικά θα διαστρώνονται, μετά από υποβολή προτάσεως από τον ανάδοχο 

σε κατάλληλους χώρους και μετά από σχετική έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που 

δεν είναι δυνατή η απόθεση των προϊόντων εκσκαφής σε προεγκριθέντες χώρους, ο Ανάδοχος οφείλει να 

εξεύρει και να χρησιμοποιήσει άλλους κατάλληλους χώρους, με την έγκριση της υπηρεσίας χωρίς 

ιδιαίτερη αποζημίωση. 

15 Άρθρο 15  Ποιότητα υλικών  - Έλεγχος    

Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στα άρθρα 138,159, 208 & 221 του ν. 4412/2016. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθευτεί με δική του ευθύνη και δαπάνη όλα τα υλικά που θα απαιτηθούν για 

την εκτέλεση του έργου.  

Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή 

ενσωματώνονται σε αυτό, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 221 του ν. 

4412/2016). 

Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να εκπληρώνουν τους όρους των αντίστοιχων ισχυουσών 

Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών.  

Δείγματα υλικών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν χρησιμοποιηθούν. Υλικά και άλλα είδη που 

χρησιμοποιούνται χωρίς τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά και έγκριση θα απορρίπτονται, εφόσον 

διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους. Τα απαιτούμενα δείγματα και περιγραφικά στοιχεία θα παίρνονται 

έγκαιρα από τον Ανάδοχο πριν από τη χρήση και θα εξετάζονται από την Υπηρεσία. Στην συνέχεια, όταν 

απαιτείται, τα δείγματα θα στέλνονται για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό ή αναγνωρισμένο ιδιωτικό  

εργαστήριο δοκιμής υλικών. Για αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα, με την αναγραφή του ονόματος του 

υλικού και του εργοστασίου και τα υλικά εμπορίου και για τα αδρανή υλικά τον τόπο προέλευσης, την 

ονομασία και την τοποθεσία του έργου και το όνομα του Αναδόχου, καθώς και ότι τα υλικά που πρόκειται 

να χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται προς το δείγμα. Επίσης αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον 

οποίο θα υποβληθούν τα υλικά. Κάθε σχετική δαπάνη θα επιβαρύνει τον Ανάδοχο και περιλαμβάνεται στο 

ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του. 

Αν κατά την κατασκευή του έργου η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση υλικά δεν πληρούν τις 

απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία η 

μη χρησιμοποίηση των υλικών. Αν ο Ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν χρησιμοποιούνται αν δεν κριθεί η 

καταλληλότητα τους από εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται από αναγνωρισμένα εργαστήρια. Η δαπάνη 

για τις εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η 
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ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον κύριο του έργου και 

αποδίδεται στον ανάδοχο από τις πιστώσεις του έργου.  

16 Άρθρο 16  Έλεγχοι – Δοκιμές Κατασκευών  

Η επιβλέπουσα Υπηρεσία θα προβαίνει όποτε κρίνει σκόπιμα και με δαπάνη του Αναδόχου σε ελέγχους 

και δοκιμές των κατασκευών, ώστε να διαπιστώνει μεταξύ των άλλων την ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα αυτών. Οι έλεγχοι - δοκιμές (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) είναι:  

 Αντοχή / ποιότητα κονιαμάτων.  

 Έλεγχος συμπύκνωσης, ιδιοτήτων και ποιότητας υλικών υπόβασης, αναχωμάτων και 

επιστρώσεων. 

 

17 Άρθρο 17 Μηχανικός εξοπλισμός  

Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 138 του ν. 4412/2016 και παρ. 4 του άρθρου 145 του Ν. 

4412/2016 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθευτεί με δική του ευθύνη και δαπάνη όλο τον μηχανικό εξοπλισμό που θα 

απαιτηθεί για την εκτέλεση του έργου.    

Ο μηχανικός εξοπλισμός που θα διατεθεί από τον Εργολάβο θα είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και 

η συντήρησή του θα γίνεται κανονικά. Ο αριθμός και οι αποδόσεις των μηχανημάτων θα καθοριστούν με 

λεπτομέρεια στο αναλυτικό οργανόγραμμα του εργοταξίου που θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις. 

Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή τα μηχανικά κ.λ.π. 

μέσα που εισκομίσθηκαν στο έργο για την εμπρόθεσμη περαίωση των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος 

υποχρεώνεται, μέσα σε δεκαήμερη προθεσμία από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, να ενισχύσει τον επί 

τόπου υπάρχοντα μηχανικό εξοπλισμό κ.λπ. σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

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)  σύμφωνα με το κάθε φορά ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ΠΔ 

1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: το 

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)).   

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:  

 Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας  

 Άδεια κυκλοφορίας  

 Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.  

 Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)  

 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.  
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 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).  

 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 ).  

18 Άρθρο 18 Προθεσμία Αποπεράτωσης- Χρονοδιάγραμμα- Ενδεικτικές/Αποκλειστικές 

Τμηματικές Προθεσμίες- Αναλυτικό Πρόγραμμα- Ημερολόγιο - Πρόοδος των εργασιών - 

Ποινικές ρήτρες 

Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στα άρθρα 145, 146 & 147 του ν. 4412/2016. 

Η ολική προθεσμία αποπερατώσεως του έργου ορίζεται σε 6 μήνες. 

Ο Ανάδοχος μέσα σε δέκα πέντε μέρες από την υπογραφή της Σύμβασης πρέπει να υποβάλλει στην 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έγκριση αναλυτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τα άρθρα 145 και 147 του 

Ν.4412/2016 στο οποίο θα φαίνεται η σειρά εκτέλεσης των έργων. Το πρόγραμμα αυτό θα συνταχθεί και 

υπό τύπο διαγράμματος προόδου έργων (διαγράμματα GANTT) έτσι ώστε να φαίνονται σαφώς τα 

τμήματα, η αξία τους (οικονομικό πρόγραμμα εκταμίευσης) και τα χρονικά όρια αποπεράτωσης του 

έργου, καθώς και τα μηχανικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε τμηματική προθεσμία. Το 

πρόγραμμα αυτό πρέπει να επιστραφεί στον εργολάβο εγκεκριμένο ή τροποποιημένο μερικά ή ολικά, 

μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την υποβολή του.  

Στην περίπτωση που θα περάσει η δεκαπενθήμερη προθεσμία από την εγκατάσταση του Αναδόχου, χωρίς 

αυτός να υποβάλλει το παραπάνω αναλυτικό πρόγραμμα εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ.2 του 

άρθρου 145 του Ν. 4412/2016. 

Η έναρξη των εργασιών του έργου εκ μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέρα των 30 

ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε φορά επαρκή συνεργεία τεχνικών και εργατών και μηχανικά 

μέσα κατασκευής ή να εργασθεί υπερωριακά και τις Κυριακές και γιορτές και να καταρτίζει νυκτερινά 

συνεργεία, χωρίς να έχει δικαίωμα για το λόγο αυτό σε πρόσθετη αποζημίωση, αν αυτό κριθεί απαραίτητο 

για την εξασφάλιση της εκτέλεσης των έργων σύμφωνα προς το παραπάνω πρόγραμμα προόδου τους. Η 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία, αν κρίνει ότι ο ρυθμός προόδου των έργων δεν είναι ικανοποιητικός και 

σύμφωνος με το πρόγραμμα εργασιών, μπορεί να απαιτήσει από τον Ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των 

συνεργείων του, τις υπερωρίες τις εργάσιμες μέρες και τον αριθμό των μηχανημάτων και γενικά να πάρει 

όλα τα μέτρα που επιβάλλονται για την επιτάχυνση της προόδου των έργων. Ο Ανάδοχος οφείλει να 

συμμορφώνεται προς τις σχετικές εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. 

Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου προς τις παραπάνω εντολές και η αποδειγμένα αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση της εκτέλεσης των έργων κατά το παραπάνω πρόγραμμα, δίνει στον Εργοδότη το δικαίωμα 

να καταγγείλει τη σύμβαση και να στερήσει τον Ανάδοχο από το δικαίωμα συνέχισης του έργου, σε 

εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 145 του Ν.4412/16. Η μη άσκηση των παραπάνω 

δικαιωμάτων του  Εργοδότη, δεν  απαλλάσσει  τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε υποχρέωση που προκύπτει 

από τη σύμβαση. 
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Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί λεπτομερές ημερολόγιο εργασιών και καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με το 

άρθρο 146 του Ν.4412/2016. Το ημερολόγιο θα πρέπει να συμπληρώνεται καθημερινά και να 

αναγράφονται σε αυτό, με συνοπτικό τρόπο, ιδίως:  

α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, 

β) αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το προσωπικό 

σε ημεραργία λόγω υπερημερίας του εργοδότη, 

γ) τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, καθώς και τα μηχανήματα σε ημεραργία λόγω υπερημερίας 

του εργοδότη, 

δ) θέση και περιγραφή των εργασιών. Αναφορά για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει πρόοδος ή 

δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι, 

ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιμων εργασιών εντός της ημέρας, 

στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισμού, 

ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Επίσης να καταγράφονται τροποποιήσεις ή προβλήματα με 

τις ρυθμίσεις και τον σχετικό εξοπλισμό, 

η) τα προσκομιζόμενα υλικά, οι εκτελούμενες εργασίες, 

θ) οι  εργαστηριακές δοκιμές, 

ι)καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήματα, ζημίες, μη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν 

καθυστερήσεις, ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης εργασιών, 

αα) οι  εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, 

ββ) έκτακτα περιστατικά και 

γγ) σημαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες με το Δημόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους ιδιοκτήτες, 

δδ) κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο. 

Το ημερολόγιο τηρείται με μέριμνα του Αναδόχου, υπογράφεται από τον εκπρόσωπό του και από 

εντεταλμένο όργανο της επίβλεψης. Το ένα (αποκοπτόμενο) φύλλο περιέρχεται στη Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία εντός επτά (7) ημερών, με μέριμνα του εντεταλμένου οργάνου της επίβλεψης (εκτός αν άλλως 

ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης).  

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ημερολόγιο συμπληρωματικών 

πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο έργο ή να ζητήσει από τον 

εργολάβο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί 

από τη Επιβλέπουσα Υπηρεσία να καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις με σκαριφήματα, 

φωτογραφίες, καταγραφές με video ή άλλες μεθόδους καταγραφής οπτικών μέσων.  

Σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 146 του Ν.4412/16  σε περίπτωση παράλειψης της 

υποχρέωσης του αναδόχου για καθημερινή τήρηση ημερολογίου , επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα του 

ποσού των # 100 (εκατό) ευρώ# για κάθε ημέρα παράλειψης.  

Οι ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες υλοποίησης του έργου είναι:  

 1η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία  

Όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να έχει συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση το Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής 

του Έργου ", 
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Οι αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες υλοποίησης του έργου είναι:  

 1η Αποκλειστική  τμηματική προθεσμία  

Όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να εκκινήσει το έργο. 

Ο Ανάδοχος θα συντάσσει διάγραμμα που θα δείχνει την συντελούμενη πρόοδο των εργασιών στο τέλος 

κάθε μήνα και αντίστοιχο οικονομικό διάγραμμα εκταμίευσης και θα παραδίνει στην Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία 3 αντίγραφα , για να ελέγχεται άμεσα η εφαρμογή του συμβατικού αναλυτικού προγράμματος 

(ποσοτικού και οικονομικού). 

Για την παράβαση των προθεσμιών του έργου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.4412/16. 

Συγκεκριμένα επιβάλλονται ποινικές ρήτρες προς τον Εργολάβο που έχουν ως εξής: 

i. Για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης  που αφορά την περίοδο από την 1η ημέρα 

υλοποίησης του έργου έως και την 15η ημέρα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανέκκλητη 100,ευρώ.  

ii. Για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης  που αφορά την περίοδο από την 16η ημέρα 

υλοποίησης του έργου έως και την 30η ημέρα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανέκκλητη 150,ευρώ 

Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσοστό 3% της αξίας της σύμβασης 

χωρίς ΦΠΑ. Μετά την πάροδο των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 160 του Ν.4412/16 ήτοι: 

i. καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του μηνός από της υπογραφής της συμβάσεως την έναρξη των 

εργασιών ή την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα 

στη σύμβαση, 

ii. ή υπερβεί με υπαιτιότητά του, για χρόνο περισσότερο του μηνός, τον προβλεπόμενο στη σύμβαση 

χρόνο για την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης,  

iii. ή υπερβεί με υπαιτιότητά του, κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες, έστω και μία αποκλειστική 

προθεσμία του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, 

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

19 Άρθρο 19 Τοπογραφικές εργασίες - Εφαρμογές  στο έδαφος - Σχέδιο  εφαρμογής  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει για αποκλειστική χρήση της Υπηρεσίας, σε όλη τη διάρκεια 

εκτέλεσης των έργων, όλα τα όργανα ελέγχου, τα βοηθητικά εξαρτήματα και το κατάλληλο προσωπικό, 

που είναι αναγκαία για όλους τους τοπογραφικούς ελέγχους που θα απαιτηθούν σε όλες τις φάσεις 

κατασκευής του έργου. Ο Ανάδοχος, πριν αρχίσει κάθε μόνιμη εργασία, πρέπει να εγκαταστήσει ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα μόνιμων υψομετρικών αφετηριών (REPERES) στα διάφορα τμήματα του έργου, 

όπως απαιτείται ή σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δοθούν (άρθρο 114, ΠΔ 696/74). 

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

χαράξεων, γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου, κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας, η οποία ελέγχει 

την ακρίβεια σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι δαπάνες των παραπάνω εργασιών σε υλικά, 

μέσα και προσωπικό βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου δύναται να απαιτηθεί η σύνταξη σχεδίων, διαγραμμάτων και 

πινάκων, σχέδια εφαρμογής απαραίτητα τόσο για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών όσο και 

για την ευκολότερη παρακολούθησή τους. 

Δέκα (10) ημέρες πριν από την κατασκευή της αντίστοιχης εργασίας, αρμονικά και σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να υποβάλλει στην Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία το σχέδιο εφαρμογής που θα συντάσσει με δική του δαπάνη. Τα υποβαλλόμενα σχέδια πρέπει 
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να περιέχουν όλα τα απαραίτητα κατασκευαστικά στοιχεία και περιγραφή των μεθόδων κατασκευής και 

θα συνοδεύονται από τεχνική έκθεση που θα περιέχει τους απαραίτητους υπολογισμούς, ώστε η 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία ύστερα από έλεγχο και διορθώσεις να επιστρέψει τα σχέδια στον Ανάδοχο σε 

πέντε (5) μέρες. Σε περίπτωση που επιβάλλεται η ανασύνταξη των σχεδίων εφαρμογής από τον Ανάδοχο, 

αυτός υποχρεούται σε πέντε (5) μέρες να υποβάλλει ξανά για αναθεώρηση και η  Υπηρεσία τα επιστρέφει 

τελικά σε τρεις (3) μέρες θεωρημένα. Έτσι ο συνολικός χρόνος από την υποβολή τους από τον Ανάδοχο 

μέχρι την επιστροφή τους σε αυτόν θεωρημένα να μην υπερβαίνει συνολικά τις είκοσι τρεις (23) μέρες. 

Η θεώρηση των σχεδίων εφαρμογής δεν πρέπει να θεωρείται : 

i. Ότι επιτρέπει οποιαδήποτε απομάκρυνση από τους όρους της σύμβασης. 

ii. Ότι απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη οποιουδήποτε σφάλματος που θα περιέχεται στις 

λεπτομέρειες του σχεδίου εφαρμογής, όπως διαστάσεις, ενδείξεις υλικών κλπ. 

iii. Ότι αποτελεί έγκριση ή αποδοχή εκ μέρους του Εργοδότη και των αντιπροσώπων του για 

παρεκκλίσεις από τα σχέδια λεπτομερειών που παραδόθηκαν στον Ανάδοχο από τον Εργοδότη και 

φαίνονται μεν στα σχέδια εφαρμογής, αλλά δεν δικαιολογούνται με ειδική έκθεση που 

υποβάλλεται μαζί με αυτά,  σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο. 

Αν για οποιαδήποτε αιτία ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών, διαπιστώσει την ανάγκη 

αποκλίσεων ή παραλλαγών από τα σχέδια, διαγράμματα, πίνακες και άλλα στοιχεία της Σύμβασης που 

του παραδόθηκαν από τον Εργοδότη, οφείλει να συμπεριλαμβάνει αυτές τις αποκλίσεις και παραλλαγές 

στα σχέδια εφαρμογής που θα υποβάλλει απαραίτητα και σχετική δικαιολογητική έκθεση, όπου θα τις 

περιγράφει και θα τις δικαιολογεί λεπτομερειακά. Από τον Εργοδότη εξαρτάται η έγκριση των 

υποβαλλόμενων παραλλαγών ή αποκλίσεων, συνολικά ή μερικά οπότε γίνεται προσαρμογή των σχετικών 

όρων της σύμβασης που επικυρώνονται με έγγραφο από την Επιχείρηση. 

Η αποσιώπηση τέτοιων παραλλαγών ή αποκλίσεων ή η αναγραφή τους στα σχέδια χωρίς υποβολή της 

σχετικής δικαιολογητικής έκθεσης, καταλογίζεται σε βάρος του Αναδόχου. 

 

20 Άρθρο 20  Απομάκρυνση των  άχρηστων υλικών 

Τα προϊόντα εκσκαφής και γενικά κάθε είδους άχρηστα υλικά που προέρχονται από κατεδαφίσεις, 

κατασκευές σχετικές με τις αποκαταστάσεις των οδοστρωμάτων κλπ, θα απομακρύνονται χωρίς 

καθυστέρηση. Τα άχρηστα υλικά θα απομακρύνονται έστω και τμηματικά, ώστε να περιοριστεί όσο είναι 

δυνατό το χρονικό διάστημα υπάρξεως της ανωμαλίας στην κυκλοφορία πεζών, οχημάτων κλπ που 

προέρχεται από αυτό.  Υλικά που χρειάζονται να απομακρυνθούν είναι : 

α. Τα προϊόντα εκσκαφών 

β. Τα άχρηστα προϊόντα εκσκαφής που προέρχονται από καθαιρέσεις κλπ. 

γ. Τα πλεονάσματα προϊόντων εκσκαφών ή κατεδαφίσεων που προέρχονται από   διάφορες σχετικές 

με την κατασκευή. 

δ. Οι κυβόλιθοι και τα γρανιτικά κράσπεδα θα πρέπει να μεταφέρονται μετά από διαλογή σε ειδικό 

χώρο συγκεντρώσεως που θα ορίζεται από την Υπηρεσία.  

Η εργασία απομακρύνσεως των προϊόντων εκσκαφής που περισσεύουν πρέπει να εκτελείται από τον 

Ανάδοχο χωρίς αντίρρηση και άσχετα από το αν η ποσότητα είναι μεγάλη ή μικρή. Οι θέσεις αποθέσεως 

των υλικών αυτών εγκρίνονται κάθε φορά από την αρμόδια αρχή. Η δαπάνη απομακρύνσεως 

περιλαμβάνεται στην τιμή εκσκαφής. 
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Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι για τη διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 

(Α.Ε.Ε.Κ.) ισχύουν :  

 Ο Νόμος 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α): “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης  αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. “  

 η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23.08.2010 (ΦΕΚ 1312/24.08.2010 τεύχος Β’) “Μέτρα, όροι και 

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

κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)” και ιδιαίτερα για τα δημόσια έργα η παράγραφος 3β του άρθρου 7 , καθώς 

και  

 η  ερμηνευτική εγκύκλιος αυτής με αρ. 4834/25.01.2013 Εγκύκλιος του Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλιμ. 

Αλ. “Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις 

επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β).  

21 Άρθρο 21  Πλημμελής κατασκευή των  έργων -  Κακοτεχνίες 

Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων μέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε εργασία 

παρουσιάσει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται σε αυτόν ειδική 

διαταγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Με την ειδική διαταγή προσδιορίζονται τα ελαττώματα, 

καθορίζεται αν είναι ουσιώδη, επουσιώδη ή και επικίνδυνα και τάσσεται εύλογη προθεσμία για την 

αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματικών 

εργασιών και η ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η 

αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης 

της αμοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή μπορεί 

να περιλαμβάνει και την εκτέλεση ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό του ελαττώματος. 

Αν το ελάττωμα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή των έργων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του 

άρθρου 170 και η διαπίστωση της αποκατάστασης των ελαττωμάτων γίνεται από τη διευθύνουσα 

υπηρεσία. 

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία (σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν.4412/16) όταν οι 

εργασίες του είναι κατά σύστημα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις 

προδιαγραφές. Για να κηρυχθεί ο Ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, 

τουλάχιστον μία φορά, η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 159 για την αποκατάσταση των 

κακοτεχνιών του έργου και να έχει απορριφθεί, στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων αυτών, η 

ένσταση του αναδόχου.  

22 Άρθρο 22  Υγιεινή & Ασφάλεια Εργαζομένων στο έργο 

O Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο για προσωπικό του, ή το προσωπικό του 

φορέα του έργου, ή οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι 

ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου (άρθρο 138 του Ν. 

4412/2016)  και σύμφωνα με τους Νόμους,  Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της 

Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 

αναφέρονται: 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art170_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art170_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art159
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 Το από 22-12-33(ΦΕΚ 406 Α/ 33 ) Π.Δ. και η τροποποίησή του με το Π.Δ. 17/78 “Περί ασφαλείας 

εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων“ 

 Το Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α/75 ) "Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδομικαίς εργασίαις 

ασχολουμένων μισθωτών" 

 Ο Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337Α/ 76) “Περί όπλων και εκρηκτικών υλών” 

 H Y.A. BM5/30428 (ΦΕΚ 589 Β/30-6-1980 ) “Σήμανση εκτελουμένων έργων σε οδούς εκτός 

κατοικημένων περιοχών“ 

 Το Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών 

εργασιών” 

 Το Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81) “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε 

εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού” 

  H Y.A. BM5/30058 (ΦΕΚ 121 Β/23-3-1983) “Σήμανση εκτελουμένων έργων σε οδούς εντός 

κατοικημένων περιοχών” 

 Ο Ν.1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) “Κυρώσεις της διεθνούς σύμβασης εργασίας που αφορά στις διατάξεις 

ασφαλείας στην οικοδομή, βιομηχανία κλπ.” 

  Ο Ν.1568/85 (ΦΕΚ 177Α /18.10.85) “Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων” 

 Το Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) “Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού 

εργασίας” 

 Το Π.Δ. 395/94 ( ΦΕΚ 220Α/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για τη 

χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους, σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 89 /655 /ΕΟΚ”. 

 Το Π.Δ. 396/94 ( ΦΕΚ 220/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση απ’ 

τους εργαζομένους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την 

οδηγία 89/ 656 /ΕΟΚ”. 

 Το Π.Δ. 397/94 ( ΦΕΚ 221Α /94) “Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για τον 

χειρωνακτικό χειρισμό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαiτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης και 

οσφυϊκής χώρας, σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/269/ΕΟΚ”. 

 Το Π.Δ. 399/94 (ΦΕΚ 221 Α'/94) “Προστασία των εργαζομένων απ’ τους κινδύνους που συνδέονται 

με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 

90/340/ΕΟΚ”. 

 Το Π.Δ.105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) “Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφαλείας ή / και υγείας 

στην εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58 /ΕΟΚ”. 

 Το Π.Δ. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) “Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους 

εργασίας, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ ΕΟΚ". 

 Το Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11Α/96) “Εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της υγιεινής και 

ασφάλειας των εργαζομένων, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/391/ ΕΟΚ και 91/ 383 / ΕΟΚ". 

 Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) “Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να εφαρμόζονται στα 

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων”, σε συμμόρφωση μετην οδηγία 92/ 57 / ΕΟΚ. 

Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική 

μελέτη (στατική μελέτη ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα 
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σχετικά μέτρα. Ο Ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται 

προς οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόμενος, εκτός άλλων, και για 

την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα προστασίας, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις 

αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2.3.2001 (Β΄ 

266), ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β΄ 686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Β΄ 16),  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. Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε τριάντα ( 30 ) 

ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού να καταθέσει στον ΚτΕ τεύχος στο οποίο θα 

περιλαμβάνεται το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για 

το σύνολο του Έργου που αναλαμβάνει, σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96. Σημειώνεται ότι απαραίτητο στοιχείο 

για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) 

Ο Ανάδοχος οφείλει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της Υπηρεσίας, 

καθώς και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του Έργου, τα απαιτούμενα κατά περίπτωση 

Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) όπως π.χ., προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, πλαστικές 

γαλότσες, φωσφορίζοντα πανωφόρια (για το χειμώνα), φωσφορίζοντα γιλέκα (για το καλοκαίρι), 

προστατευτικά γάντια, ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά και καπέλα ηλίου, κουτιά Πρώτων Βοηθειών 

ένα για τα γραφεία και ένα για κάθε όχημα του εργοταξίου, μάσκες διαφόρων τύπων, κ.λ.π. 

Ο Ανάδοχος του έργου οφείλει να ασφαλίσει στο κατά περίπτωση ασφαλιστικό ταμείο όπως προβλέπεται 

από το Νόμο όλο το προσωπικό που θα απασχολήσει. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση όλων των διατάξεων και κανονισμών των 

σχετικών με την εκτέλεση του έργου και την παροχή εργασίας ,όπως υποδεικνύονται στο Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ 

των συμβατικών τευχών της σύμβασης , έχει την ευθύνη για κάθε παράβαση και κατά συνέπεια βαρύνεται 

με την καταβολή προστίμων, αποζημιώσεων και όποιων άλλων ποσών του καταλογίζονται. 

 

 

23 Άρθρο 23  Φύλαξη  υλικών, έργων, υπαρχουσών  κατασκευών και μέσων 

Ο Ανάδοχος οφείλει να φυλάγει με ευθύνη και δαπάνες του τα εφόδια και  υλικά που έχει στην κατοχή 

του (σωλήνες, ειδικά τεμάχια και άλλα εξαρτήματα) και που  προορίζονται για την εκτέλεση του έργου. Ο 

Ανάδοχος θα ευθύνεται για κάθε απώλεια ή θραύση ή φθορά αυτών και έχει υποχρέωση να τα 

αντικαταστήσει.  

Όλες οι απαιτήσεις του εργοδότη για την περίφραξη ή την ειδική φύλαξη της περιουσίας αυτού, θα 

εκτελούνται από τον Ανάδοχο χωρίς κάποια ιδιαίτερη αποζημίωση. Εάν ο εργοδότης διαπιστώσει ότι ο 

Ανάδοχος δεν προφυλάσσει με επάρκεια υλικά, μηχανήματα, εφόδια ή εργασίες που εκτελέστηκαν, τότε η 

περιουσία αυτή δύναται να προφυλαχθεί από τον πρώτο, με τη δαπάνη φύλαξης να βαρύνει τον Ανάδοχο, 

και θα κρατηθεί από όσα αυτός δικαιούται να λαμβάνει. 

24 Άρθρο 24  Προστασία  βλάστησης – περιβάλλοντος 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την λήψη μέτρων προστασίας  του  περιβάλλοντος και οφείλει να  

συμμορφώνεται με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. 
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Ο Ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την βλάστηση της περιοχής όπου εκτελείται το έργο και 

ευθύνεται για κάθε κόψιμο δένδρων, θάμνων και καταστροφή φυτείας που δεν θα ήταν απαραίτητη για 

την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής σε στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, 

που δεν προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη του έργου (ή από τυχόν εγκεκριμένες από την 

Υπηρεσία τροποποιήσεις της), ο Ανάδοχος, ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε ευθύνες που θα μπορούν να 

προκύψουν γι' αυτόν, είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα ή το φυσικό περιβάλλον 

στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την εγκατάσταση του, με δαπάνες του, χωρίς να δικαιούται 

οποιασδήποτε χρηματικής αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας.   

Παράβαση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων όπως η έλλειψη προσήκουσας προστασίας του 

περιβάλλοντος, η παράλειψη μέτρων προστασίας του κοινού, η καθυστέρηση στην αποκατάσταση 

φθορών σε άλλα δημόσια έργα ή κοινόχρηστα πράγματα επιβάλλουν στον ανάδοχο τις κυρώσεις του 

άρθρου 81 του Ν.3669/08. 

25 Άρθρο 25  Βλάβες στο έργο -  Βλάβες από ανώτερη  βία  

Μέχρι την οριστική παραλαβή ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από οποιαδήποτε 

αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να διορθώσει μέσα σε οριζόμενη από τον φορέα κατασκευής εύλογη προθεσμία τα 

ελαττώματα του έργου, που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής και μέχρι την οριστική 

παραλαβή. Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, ο φορέας κατασκευής του έργου μπορεί να εκτελέσει 

τη διόρθωση σε βάρος του αναδόχου με οποιονδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώματός 

του να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η διόρθωσή του απαιτεί 

δυσανάλογες δαπάνες γίνεται σχετική μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη 

επέρχεται στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημία που 

οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε μη χρήση των 

κατάλληλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα 

κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 157 του Ν. 4412/16. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες.  

Σε περίπτωση ζημιών που προκλήθηκαν από ανώτερη βία στα έργα που εκτελούνται ή στα υλικά που 

βρίσκονται στο εργοτάξιο, ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα, με αναφορά του στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, που 

υποβάλλεται μέσα σε δέκα μέρες από τότε που συνέβη η ζημία, να αναφέρει το χρόνο που συνέβη η 

ζημία, την αιτία που την προκάλεσε, το είδος, την έκταση και την δαπάνη που απαιτείται για την 

επανόρθωσή της. Όσα ισχύουν για την αίτηση επανόρθωσης ζημιών από ανωτέρα βία ορίζονται στο 

άρθρο 157 του Ν.4412/16. 

26 Άρθρο 26  Χρήση έργου πριν από την  αποπεράτωση  

Ο Εργοδότης έχει δικαίωμα να πάρει στην κατοχή του ή να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε τμήμα του έργου 

έχει τελειώσει μερικά ή ολικά, μόνο μετά από διοικητική παραλαβή του (τμηματική) κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 169 του Ν.4412/16. 

Αν η κατοχή ή η χρήση αυτή καθυστερήσει την πρόοδο της εργασίας, τότε ο Εργοδότης χορηγεί ανάλογη 

παράταση της προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου. 
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Σε περίπτωση που η χρησιμοποίηση του έργου από τον Εργοδότη πριν από την αποπεράτωσή του 

συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τον Ανάδοχο, τότε ο Εργοδότης του καταβάλλει τις δαπάνες αυτές 

που πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένες. 

Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε χρήση έργου, που παραδόθηκε σε χρήση πριν 

από την παραλαβή του κατά τις διατάξεις του παρόντος, εκτελούνται μόνο μετά από έγγραφη εντολή της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 157 του Ν.4412/16.. 

27 Άρθρο 27  Περιεχόμενο  των τιμών  του  Τιμολογίου 

Οι τιμές του Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένων εργασιών και ο Ανάδοχος δεν έχει 

δικαίωμα άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεσή τους. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω σε όλες τις τιμές του Τιμολογίου περιλαμβάνονται: 

α. Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση  κάθε εργασίας, 

δηλαδή μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω ημεραργιών από 

οποιαδήποτε αιτία, οι δαπάνες παραλαβής  επί τόπου και επιστροφής των μηχανημάτων, οι δαπάνες 

εγκατάστασης και    τα ασφάλιστρά τους. 

β. Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού εξοπλισμού από 

εργοδηγούς, χειριστές, μηχανοτεχνίτες, ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες, για ημερομίσθιά 

τους, ημεραργίες, ασφαλίσεις, ώρες αργίας, έκτακτες χρηματικές παροχές κλπ. 

γ. Οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται για κάθε είδος εργασίας με τις  φορτοεκφορτώσεις και τις 

μεταφορές τους, με οποιοδήποτε μέσο από τον τόπο παραγωγής ή προμήθειας επί τόπου των 

έργων, καθώς και κάθε άλλου υλικού που δεν αναφέρεται ιδιαίτερα αλλά που ενδεχόμενα θα 

απαιτηθεί για  την πλήρη εκτέλεση των εργασιών. 

δ. Οι τυχόν δαπάνες για κάθε είδους ασφάλιση των υλικών και αποζημιώσεις για την προσωρινή 

κατάληψη εκτάσεων για την μεταφορά και αποθήκευσή τους. 

ε. Τα έξοδα απόσβεσης, φθοράς, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών. 

στ. Γενικά κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ιδιαίτερα, αλλά που είναι απαραίτητη για την πλήρη 

και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του Τιμολογίου.  Καμία 

αποζημίωση ή αμφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων, είτε ως προς τις 

ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς των υλικών που χρησιμοποιούνται σε κάθε εργασία, είτε 

ως προς τις τιμές των ημερομισθίων και υλικών, μετά την αποδοχή συμμετοχής του Αναδόχου στον 

διαγωνισμό. 

ζ. Οι δαπάνες εκτέλεσης ορισμένων εργασιών με τα χέρια εργατοτεχνιτών για  τις περιπτώσεις που η 

εκτέλεσή τους είναι αδύνατη ή δεν ενδείκνυται με  μηχανήματα ή κρίνεται απαραίτητη για την 

καλύτερη εκτέλεση της εργασίας. 

 

28 Άρθρο 28  Ποσοστό γενικών εξόδων  και οφέλους  του Αναδόχου 

Το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου που καθορίζεται σε δεκαοκτώ στα εκατό (18%)  

της αξίας της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ), δεν περιλαμβάνεται στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου αλλά 

υπολογίζεται στο άθροισμα των τιμών προσφοράς και μπαίνει σε ιδιαίτερο κονδύλι στον προϋπολογισμό 

προσφοράς και στους λογαριασμούς πληρωμής του Αναδόχου (σύμφωνα με την παρ. 7.θ του άρθρου 53 
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του Ν. 4412/16). Στην έννοια του ποσοστού γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου, που 

καταβάλλεται πάνω στην αξία των εκτελούμενων έργων με τις ισχύουσες ή τις τιμές μονάδας, 

περιλαμβάνονται και οι δαπάνες σύνταξης των ειδικών εκθέσεων, σχεδίασης των σχεδίων εφαρμογής με 

προσαρμογή των σχεδίων της μελέτης στις μετρήσεις που έγιναν στο έδαφος με τις οδηγίες της 

Επίβλεψης. 

 

 

29 Άρθρο 29  Προκαταβολές 

Εφόσον προβλέπεται στη Διακήρυξη του έργου και μετά από αίτημα του αναδόχου χορηγείται σ’ αυτόν 

έντοκη προκαταβολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 150 και άρθρο 302 παρ. 1δ του Ν. 4412/2016. 

Επισημαίνεται ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής και στον 

ανάδοχο δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύηση προκαταβολής. 

Η χορήγηση οποιασδήποτε προκαταβολής γίνεται μετά την εγκατάσταση εργοταξίου από τον ανάδοχο επί 

τόπου του έργου. Για το ποσό αυτό επιβαρύνεται ο Ανάδοχος με τόκο. Δεν οφείλονται από τον ανάδοχο 

τόκοι για χορηγηθείσα προκαταβολή για το αναπόσβεστο τμήμα της προκαταβολής και για το χρονικό 

διάστημα διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του κυρίου του έργου. Το ποσοστό του επιτοκίου 

καθορίζεται ειδικά και ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το μικρότερο επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του 

Δημοσίου δωδεκάμηνης ή αν δεν εκδίδονται τέτοια εξάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 

ποσοστιαίες μονάδες και αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, και 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

 Η χορηγουμένη προκαταβολή εγκρίνεται με απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας μετά από αίτηση του 

αναδόχου και καταβάλλεται στον ανάδοχο μετά από υποβολή λογαριασμού και έγκριση αυτού από τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία στο σύνολό της ή τμηματικά. 

 

30 Άρθρο 30  Σύνταξη μητρώου του έργου 

Η σύνταξη του Μητρώου του έργου θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

Σε κάθε περίπτωση το Μητρώο πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα: 

1) Τεχνική έκθεση στην οποία θα περιλαμβάνονται: 

 Έκθεση σχετική με την μελέτη και κατασκευή του έργου 

 Έκθεση επί του τρόπου λειτουργίας και συντηρήσεως του έργου 

 Πίνακας απογραφής, όπου θα περιγράφονται κατά τρόπο περιληπτικό, τα επιμέρους τμήματα που 

συγκροτούν το όλο έργο  

 Φωτογραφικό υλικό από όλες τις φάσεις κατασκευής του έργου 

 Απολογισμός του συνολικού κόστους του έργου 

2) Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για το σύνολο 

του έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία του φακέλου, με κατάλληλη αρίθμηση και ταξινόμηση θα συνταχθούν σε τρία 

(3) αντίγραφα τα οποία θα υποβληθούν στην Υπηρεσία μόλις αποπερατωθεί το Έργο.  Οι δαπάνες για την 
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σύνταξη του Μητρώου του έργου βαρύνουν τον Ανάδοχο και περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδος του 

Τιμολογίου. Η εργολαβία θα θεωρείται ότι δεν περατώθηκε, και επομένως δεν θα εκδίδεται βεβαίωση 

περαίωσης, αν μετά το τέλος των εργασιών δεν υποβληθεί στην Διευθύνουσα Υπηρεσία το Μητρώο του 

Έργου.  

31 Άρθρο 31  Επιμετρήσεις – Αφανείς Εργασίες 

Οι επιμετρήσεις γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 151 του Ν.4412/16. 

Στο τέλος κάθε διμήνου, ο Ανάδοχος συντάσσει επιμετρήσεις κατά διακριτά μέρη του έργου για τις 

εργασίες που εκτελέσθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Η επιμέτρηση περιλαμβάνει για κάθε εργασία 

συνοπτική περιγραφή της με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου ή των πρωτοκόλλων 

κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό επιμετρητικά 

σχέδια, στοιχεία και διαγράμματα, με βάση τα στοιχεία απευθείας καταμέτρησης των εργασιών ή των 

πρωτοκόλλων αφανών εργασιών. 

Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στην Επιβλέπουσα  Υπηρεσία για έλεγχο το 

αργότερο είκοσι ημέρες (20) μετά το τέλος του επομένου της εκτελέσεώς τους χρονικού διαστήματος, 

αφού υπογραφούν από αυτόν με την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο». 

Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ο οποίος ολοκληρώνεται με την εγκριτική απόφαση της τελευταίας. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υποβολή των επιμετρήσεων από 

τον ανάδοχο, έχει την υποχρέωση να προβεί σε έλεγχο και διόρθωση των υπολογισμών, να εγκρίνει τις 

επιμετρήσεις και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο τις επιμετρήσεις που έχουν ελεγχθεί και διορθωθεί. Η 

κοινοποίηση αυτή θεωρείται πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας κατά την έννοια της παραγράφου 1 του 

άρθρου 174 του Ν. 4412/16 και ο Ανάδοχος, εάν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις, μπορεί να ασκήσει το 

προβλεπόμενο δικαίωμα της ένστασης. Εάν οι υποβαλλόμενες επιμετρήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις, που 

καθιστούν αδύνατο τον έλεγχο ή τη διόρθωσή τους, η Διευθύνουσα Υπηρεσία επιστρέφει τις επιμετρήσεις 

στον ανάδοχο μέσα στην πιο πάνω προθεσμία των σαράντα πέντε (45) ημερών και τον καλεί για την 

συμπλήρωση των συγκεκριμένων ελλείψεων. Τα στοιχεία που λείπουν και κρίνονται απαραίτητα από τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να αναφέρονται στην πρόσκληση συγκεκριμένα και αριθμημένα. Ο 

Ανάδοχος μέσα σε ένα μήνα υποχρεούται να επανυποβάλλει τις επιμετρήσεις συμπληρώνοντας όλα τα 

στοιχεία που του ζητήθηκαν με την πρόσκληση. Μετά την επανυποβολή των επιμετρήσεων, η 

Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν μπορεί να τις επιστρέψει εκ νέου στον ανάδοχο προς συμπλήρωση, αλλά 

υποχρεούται μέσα σε ένα (1) μήνα να τις ελέγξει, να τις διορθώσει, να τις εγκρίνει και να τις κοινοποιήσει 

στον ανάδοχο. Οι επιμετρήσεις, εάν δεν επιστραφούν εγκεκριμένες ή διορθωμένες ή για συμπλήρωση 

μέσα στην πιο πάνω προθεσμία των σαράντα πέντε (45) ημερών ή εάν, μετά την επανυποβολή τους, αυτές 

δεν ελεγχθούν, διορθωθούν, εγκριθούν και κοινοποιηθούν στον ανάδοχο, μέσα στην πιο πάνω μηνιαία 

προθεσμία, θεωρούνται αυτοδίκαια εγκεκριμένες, μόνο υπό την έννοια ότι μπορούν να συμπεριληφθούν 

από τον ανάδοχο σε επόμενο λογαριασμό. 

Οι επιμετρήσεις του έργου, εγκεκριμένες από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ή αυτοδίκαια εγκεκριμένες, 

μπορεί να ελεγχθούν εκ νέου από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής και αν διαπιστωθεί η ύπαρξη 

αχρεωστήτως καταβληθέντος εργολαβικού ανταλλάγματος, αυτό είναι επιστρεπτέο ύστερα από σύνταξη 

αρνητικού λογαριασμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 152 του Ν. 4412/16. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art174_1
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art174_1
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art152_8
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Οι αυτοδίκαια εγκεκριμένες επιμετρήσεις υπόκεινται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε 

επόμενο λογαριασμό. 

 Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική μορφή 

του έργου (αφανείς εργασίες), όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και δεν είναι 

τελικά εμφανείς, ποσότητες που παραλαμβάνονται με ζύγιση ή άλλα παρόμοια, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να καλέσει Επιβλέποντα  και την Επιτροπή Παραλαβής Αφανών Εργασιών, προκειμένου να προβούν από 

κοινού στην καταμέτρηση ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών ή 

πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα. Το πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόμενο από τον ανάδοχο, τον 

επιβλέποντα και τα μέλη της επιτροπής, αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση των σχετικών 

εργασιών. Η πρόσκληση της αναδόχου προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να γίνεται για μεν την από 

κοινού ζύγιση τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη ημέρα πριν από αυτήν, για δε τη λήψη των στοιχείων 

υπαίθρου τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη διενέργειά τους. Η μη ανταπόκριση των 

εντεταλμένων οργάνων στην πρόσκληση μπορεί να αποτελεί λόγο υπερημερίας του κυρίου του έργου και 

επιφέρει πειθαρχικές ποινές στους υπεύθυνους. Το πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών συνοδεύει 

υποχρεωτικά την επιμέτρηση των σχετικών εργασιών δεν έχει εκτελεστό διοικητικό χαρακτήρα και δεν 

προσβάλλεται αυτοτελώς παρά μόνο από κοινού με την προσβολή της εγκριτικής πράξης της 

επιμέτρησης.  

Δύο (2) μήνες το αργότερο μετά τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία επί μέρους επιμετρήσεις που λείπουν και την «τελική επιμέτρηση», 

δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τμηματικών επιμετρήσεων 

και των πρωτοκόλλων της παραγράφου παραλαβής αφανών εργασιών. Αν αυτές έχουν ελεγχθεί από τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία, οι ποσότητες τίθενται όπως διορθώθηκαν, έστω και αν εκκρεμούν κατ’ αυτών 

ενστάσεις του αναδόχου ή αιτήσεις θεραπείας. Η καταχώρηση αυτή στην τελική επιμέτρηση δεν αποτελεί 

παραίτηση του αναδόχου από τέτοιες αιτήσεις ή ενστάσεις που έχουν ασκηθεί νόμιμα, ούτε παρέχει το 

δικαίωμα σε αυτόν να υποβάλει νέες. Για τις επιμέρους επιμετρήσεις, που δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί από 

την υπηρεσία, καταχωρούνται οι ποσότητες των επιμετρήσεων όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο πριν 

από τον έλεγχο της υπηρεσίας. Η τελική επιμέτρηση υπογράφεται από τον ανάδοχο με την ένδειξη «όπως 

συντάχθηκε από τον ανάδοχο». Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της 

τελικής επιμέτρησης, μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο την 

ελεγμένη και διορθωμένη επιμέτρηση.  

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί από τον ανάδοχο τελική επιμέτρηση, το αργότερο εντός δύο μηνών από 

την κοινοποίηση προς αυτόν της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών, επιβάλλεται σε βάρος του, για 

κάθε συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο χιλιοστών (2%ο) επί του 

συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο μέχρι τότε για την όλη σύμβαση. Η ποινική ρήτρα 

επιβάλλεται με απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και για έξι (6) το πολύ μήνες καθυστέρησης. 

Ανεξάρτητα από την επιβολή της ποινικής ρήτρας και μετά την πάροδο του χρόνου επιβολής της, η τελική 

επιμέτρηση συντάσσεται από την υπηρεσία που μπορεί να χρησιμοποιήσει γι’ αυτό ιδιώτες τεχνικούς και 

συνεργεία καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος του αναδόχου. Η τελική επιμέτρηση που 

συντάσσεται με αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται στον ανάδοχο.  

 



ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΟ 5 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΝΟ 5 ΚΑΙ ΝΟ 6.  

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Σελ: 23/26 

   

32 Άρθρο 32  Περαίωση εργασιών  - Παραλαβή  

Όσα αφορούν τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής των εργασιών, την τελική επιμέτρηση και την 

έγκρισή τους καθώς και όσα αφορούν τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, προσωρινής και οριστικής, 

διέπονται από τα σχετικά άρθρα του Ν.4412/16 (για την Διοικητική Παραλαβή του έργου, ισχύει το άρθρο 

169 του Ν.4412/2016 ενώ για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 

170 και 172 αντιστοίχως του Ν.4412/2016).  Για τη Βεβαίωση περάτωσης εργασιών ισχύει το άρθρο 168 

του ν. 4412/2016.  

33 Άρθρο 33  Λογαριασμοί - Πιστοποιήσεις - Πληρωμές  του Αναδόχου  

Οι τμηματικές πληρωμές θα γίνονται κάθε μήνα με βάση ανακεφαλαιωτικούς λογαριασμούς στους 

οποίους θα περιλαμβάνονται οι εργασίες που έχουν τελειώσει, έπειτα από υποβολή από τον Εργολάβο 

προσωρινών επιμετρήσεων και ελέγχου τους από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  Στις τμηματικές αυτές 

πληρωμές η Επίβλεψη κατά την απόλυτη κρίση της μπορεί να περιλάβει και την αξία των υλικών που θα 

ενσωματωθούν στο έργο, με την εισαγωγή τους στις επί τόπου των έργων αποθήκες του Αναδόχου. 

Οι ποσότητες των υλικών που πιστοποιούνται δεν μπορούν να ξεπερνούν εκείνες που απαιτούνται για το 

μέρος του έργου που απομένει κάθε φορά. Τα πιστοποιούμενα υλικά και έργα μόλις πληρωθούν ανήκουν 

στον Εργοδότη, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη για τα υλικά και τα έργα που 

έχουν πληρωθεί, όπως και για την αποκατάσταση έργου ή υλικού που έχει τυχόν πάθει ζημία και, γενικά, 

χωρίς ο Εργοδότης να παραιτείται από το δικαίωμα να απαιτήσει την εκπλήρωση όλων των όρων της 

σύμβασης. 

Για τις πιστοποιήσεις, την σύνταξη, την υποβολή, τον έλεγχο και την πληρωμή των λογαριασμών και την 

εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων της εργολαβικής  σύμβασης εφαρμόζονται όσα 

λεπτομερειακά αναφέρονται στο άρθρο 152 του Ν.4412/16. 

Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «προτελικό 

λογαριασμό», με βάση τις ποσότητες που περιλαμβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια 

της οριστικής παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό 

λογαριασμό». Για τον «προτελικό» και «τελικό λογαριασμό» εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του 

άρθρου 152 του Ν.4412/16.. Με την έγκριση του τελικού λογαριασμού εκκαθαρίζονται οι εκατέρωθεν 

απαιτήσεις από την σύμβαση εκτέλεσης, εκτός από τις απαιτήσεις που προκύπτουν από μεταγενέστερες 

διαδικασίες διοικητικής, συμβιβαστικής ή δικαστικής επίλυσης διαφορών.  

Για την είσπραξη κάθε λογαριασμού ο Ανάδοχος θα προσκομίζει απόδειξη εξόφλησης όλων των 

ασφαλιστικών Ταμείων για τον τρέχοντα λογαριασμό, εκτός αν αυτά αποδίδονται από τον Εργοδότη. 

34 Άρθρο 34  Φόροι  - Κρατήσεις - Τέλη - Δασμοί  

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξάρτητα τους βάσει των κειμένων νόμων φόρους, τέλη, δασμούς και 

κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που ισχύουν κατά τη μέρα της δημοπρασίας. 

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 138 Ν.4412/16 οι φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε 

άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η 

υποχρέωση καταβολής τους. Κατ’ εξαίρεση, φόροι του Δημοσίου, λοιπά τέλη που βαρύνουν άμεσα το 

εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της 
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προσφοράς. Μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό 

αντάλλαγμα.  

Καμία δασμολογική ή φορολογική απαλλαγή δεν αναγνωρίζεται στα καύσιμα και λιπαντικά. 

35 Άρθρο 35  Πληρωμές  προσωπικού  - Δαπάνες   βαρύνουσες  τον  Ανάδοχο. 

Σύμφωνα με το άρθρο 138 του Ν.4412/16 ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες  τις  

απαιτούμενες  δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών 

επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για την μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες της μεταφοράς, διαλογής, 

φύλαξης, φθοράς κλπ των υλικών, οι  δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης 

μηχανημάτων και οχημάτων,  οι δαπάνες δοκιμών, προσπελάσεων προς το έργο και τις θέσεις για την 

λήψη των υλικών και παρακαμπτηρίων οδών για την διευκόλυνση  της  συγκοινωνίας  και αποτροπή 

αποκοπής της κυκλοφορίας γενικά, σύστασης και διάλυσης εργοταξίων και οι δαπάνες αποζημιώσεων στο 

προσωπικό του.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να πληρώνει τακτικά κάθε βδομάδα το ημερομίσθιο και κάθε μήνα το υπαλληλικό 

προσωπικό του. Επίσης οφείλει να πληρώνει κι αυτούς που του προμηθεύουν κάθε είδους υλικά που 

χρησιμοποιούνται στο έργο και τα ενοίκια των μηχανημάτων που μισθώνει. Σε περίπτωση καθυστέρησης 

του Αναδόχου πληρωμής του προσωπικού του, όσων καθυστερείται η πληρωμή τους έχουν δικαίωμα να 

τη ζητήσουν με αναφορά τους στον Προϊστάμενο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας,. 

Αν ο Ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού που έχει προσλάβει και 

χρησιμοποιεί στο έργο, η Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά από γραπτή όχληση των ενδιαφερομένων, καλεί 

τον ανάδοχο να εξοφλήσει τους δικαιούχους μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Αν ο Ανάδοχος δεν 

εξοφλήσει τους δικαιούχους, τότε η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των 

οφειλόμενων και πληρώνει απευθείας τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου, για λογαριασμό του 

αναδόχου και έναντι του λαβείν του. Σε εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να πληρωθούν οι 

αποδοχές μέχρι και των τριών (3) τελευταίων μηνών πριν από την όχληση των ενδιαφερομένων. 

Προϋπόθεση της πληρωμής είναι να υπάρχει οφειλή του κυρίου του έργου εκ της κατασκευής του 

αποδεικνυόμενη ή όπως προκύπτει από υποβληθέντα ή συντασσόμενο εκ της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 

λογαριασμό.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλλει στο εργατοτεχνικό προσωπικό του δώρα λόγω εορτών Πάσχα και 

Χριστουγέννων που κάθε φορά καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας, όπως και μέρες 

υποχρεωτικής αργίας, χορήγησης άδειας με αποδοχές, αποζημίωση λόγω απόλυσης όπως και τις νόμιμες 

εισφορές του στους ασφαλιστικούς επικουρικούς οργανισμούς ή ταμεία. 

36 Άρθρο 36  Αναθεώρηση συμβατικής αξίας των  έργων 

Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των έργων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 153 του 

Ν.4412/16. 

37 Άρθρο 37  Κανονισμός νέων  τιμών  μονάδας 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν και θα πληρωθούν με τις τιμές μονάδας που προβλέπονται στο 

τιμολόγιο. Αν παρουσιαστεί ανάγκη σύνταξης νέας τιμής μονάδας, θα συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 156 του Ν.4412/16. 
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38 Άρθρο 38  Απολογιστικές εργασίες  

Στην εκτέλεση του έργου προβλέπεται η υλοποίηση εργασιών απολογιστικά.  

Η εκτέλεση των τυχόν αναγκαίων απολογιστικών εργασιών, όπως μπορεί να προκύψουν κατά την 

διάρκεια των εκσκαφών, με την παρουσία αρχαιολόγου , γίνεται κατόπιν ειδικής  εντολής από την 

Διευθύνουσα Υπηρεσία, και η πληρωμή τους και το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου 

καθορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 126 και 154 του Ν.4412/16. 

39 Άρθρο 39  Προσωρινή  & οριστική διακοπή των έργων - Διάλυση της Σύμβασης 

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.4412/16.  

40 Άρθρο 40  Διακανονισμός σύμβασης μετά από πτώχευση ή θάνατο του Αναδόχου 

Στην προκειμένη περίπτωση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.4412/16. 

41 Άρθρο 41  Πινακίδες ενδεικτικές του έργου  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης να κατασκευάσει 

και να τοποθετήσει στην αρχή και στο τέλος του έργου πινακίδες με τα στοιχεία του έργου. Η απόσυρση 

της αρχικής πινακίδας πραγματοποιείται με την τοποθέτηση της αναμνηστικής πινακίδας μετά την 

οριστική παραλαβή του.  

42 Άρθρο 42  Αρχαιότητες 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει την Διευθύνουσα Υπηρεσία αν τυχόν κατά την κατασκευή 

των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε  έργα τέχνης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι 

διατάξεις για τις αρχαιότητες.  
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ΠΟΡΩΝ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 
                     Ι. Χ. ΠΑΝΟΥ  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας αποτελεί αρχείο σχετικά με  τι έχει κατασκευαστεί για ένα συγκεκριμένο 

έργο και θα πρέπει να περιέχει στοιχεία τα οποία θα είναι διαθέσιμα για οποιονδήποτε χρειαστεί να 

καθαρίσει, συντηρήσει, καθαιρέσει ή επεκτείνει μέρος των εργασιών.  

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΟΦ. ΔΕΕΠΠ/οικ./85 ΤΗΣ 14.5.2001 (ΦΕΚ 686 Β’), «Καθιέρωση του 

Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραιτήτων 

στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή / και της μελέτης εφαρμογής σε 

κάθε δημόσιο έργο», αρθρ. 3, παρ. 3.2., το ΦΑΥ θα περιέχει μόνο τα βασικά στοιχεία του έργου, καθώς και 

οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφαλείας και υγείας, τα οποία ενδεχόμενα θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη τόσο κατά τα επόμενα στάδια της μελέτης, όσο και κατά την διάρκεια της ζωής του 

έργου, όπως εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού, κ.τ.λ.. Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία 

αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών συντήρησης, στην αποφυγή 

κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού κλπ.), στην πυρασφάλεια 

κ.τ.λ..  

Τα στοιχεία του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας θα περιορίζονται στα τελικά αρχεία «Ως Κατασκευάσθη». 

Υπάρχει η τάση να συμπεριλαμβάνουμε στο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας όλη τη σειρά των σχεδίων 

(παλιά και αναθεωρημένα) για να είμαστε απλά σίγουροι ότι δεν έχουμε παραλείψει κάτι. Αυτό δεν θα 

πρέπει να γίνεται, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν μόνο τα αρχεία των «Ως Κατασκευάσθη».  

Ένας ΦΑΥ έργου περιλαμβάνει το Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου (χωρίς να 

περιλαμβάνει τα διαφημιστικά της εταιρείας και στοιχεία που υπάρχουν ήδη σε άλλα αρχεία). Συχνά 

αυτού του είδους τα εγχειρίδια περιλαμβάνουν αποκλειστικά το γενικό κατάλογο του κατασκευαστή και 

διαφημιστικό υλικό.  

Όλα τα άτομα που εμπλέκονται στην προετοιμασία του ΦΑΥ θα διασφαλίσουν ότι θα συλλέγονται μόνο 

σχετικές πληροφορίες. Είναι εξίσου σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι δεν θα παραληφθούν σχετικά στοιχεία. 

Η σύνταξη του ΦΑΥ αποτελεί ευθύνη του Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας (Στάδιο Μελέτης). Ο 

Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας της μελέτης θα εξασφαλίσει την προετοιμασία του ΦΑΥ. Για την 

ανάληψη αυτού του έργου θα καθοριστούν διαδικασίες κατά τα στάδια μελέτης και κατασκευής του 

έργου με στόχο την ανάκτηση και σύγκριση στοιχείων που θα συμπεριληφθούν στο ΦΑΥ. Οι διαδικασίες 

θα παραθέτουν λεπτομερώς ποια στοιχεία πρέπει να συγκριθούν, συμπεριληφθούν και αποθηκευτούν. Τα 

σχετικά στοιχεία που δύναται να συμπεριληφθούν στο ΦΑΥ είναι μεταξύ άλλων τα εξής:  

 «Ως κατασκευάσθη» σχέδια, προδιαγραφές, που παρήχθησαν κατά τη φάση κατασκευής  

 Γενικά κριτήρια μελέτης  

 Λεπτομέρειες των εγκαταστάσεων εξοπλισμού και συντήρησης  

 Διαδικασίες συντήρησης  

 Εγχειρίδια, και όπου απαιτούνται πιστοποιητικά, που συντάσσονται από ειδικούς αναδόχους 

και προμηθευτές, τα οποία περιγράφουν διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης και σχέδια 

για εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που εγκαθίστανται ως μέρος του τεχνικού και συγκεκριμένα 

για εξαερισμό, ηλεκτρολογικές πλατφόρμες, αγωγούς ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων  

 Λεπτομέρειες της θέσης και φύσης των δικτύων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των 

συστημάτων εκτάκτου ανάγκης και πυρόσβεσης.  

Ο Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας της μελέτης θα συζητήσει το ΦΑΥ με τον Κύριο του έργου. Με τον 

τρόπο αυτό καθορίζονται τα στοιχεία που ζητά ο Κύριος του έργου και ο τρόπος που επιθυμεί να γίνει η 
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καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων αυτών. Επιπλέον, εάν ο Κύριος του έργου έχει συγκεκριμένες 

απαιτήσεις σχετικά με τη μορφή του ΦΑΥ, που διαφοροποιείται από τη μορφή του παρόντος εγγράφου, 

αυτές θα πρέπει να προσδιοριστούν από την αρχή.  

Μέρος του υλικού του ΦΑΥ προκύπτει από τα στοιχεία που πρέπει να προσκομίσουν οι μελετητές και ο 

Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας της μελέτης. Η προσκόμιση των στοιχείων αυτών σε μορφή σχεδίων 

επιτρέπει την τροποποίηση τους σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές κατά την κατασκευή. Κάτι τέτοιο 

δίνει επίσης τη δυνατότητα αποθήκευσης των στοιχείων ασφάλειας και υγείας στο ίδιο έγγραφο. Οι 

μελετητές και ο Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας της μελέτης θα εξασφαλίσουν ότι όλες οι σχετικές 

πληροφορίες που αφορούν τα χαρακτηριστικά του τεχνικού, και που ίσως να χρειαστεί να ληφθούν 

υπόψη κατά τη διάρκεια επικείμενων εργασιών (συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης) κατά τη διάρκεια 

ζωής του τεχνικού, προωθούνται στο Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας του Αναδόχου.  

Το παρόν κείμενο συνοψίζει τα βασικά στοιχεία του ΦΑΥ και θα λειτουργεί ως οδηγός εύρεσης των 

σχετικών αποθηκευμένων στοιχείων. 

Για την έντεχνη κατασκευή του έργου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 144 του Ν. 4412/16, ο 

Ανάδοχος του έργου και ο τεχνικός σύμβουλος υποχρεούται  να ασφαλίζει την κατασκευή του έργου και 

τις υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου αντίστοιχα κατά παντός κινδύνου, περιλαμβανομένων και των 

περιπτώσεων ζημιών από ανωτέρα βία.   
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1 ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Τίτλος του έργου 

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΟ 5 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΝΟ 5 

ΚΑΙ ΝΟ 6.  

1.2 Στοιχεία Κυρίου του Έργου 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  
 
Οδός  : Σπύρου Μουστακλή 23, Ίλιον  
Ταχ.Κωδ. : 13122 
Τηλ. : 210 2323163 
   
E-mail : contact@parkotritsis.gr  
 

1.3 Στοιχεία Υπόχρεου για την Εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  
 
Οδός  : Σπύρου Μουστακλή 23, Ίλιον  
Ταχ.Κωδ. : 13122 
Τηλ. : 210 2323163 
   
E-mail : contact@parkotritsis.gr  
 

1.4 Σύντομη Περιγραφή του Έργου 

Το Έργο αφορά στο σχεδιασμό αποκατάστασης της στεγάνωσης της λίμνης Νο 5 η οποία στην 

παρούσα φάση έχει καταστραφεί ολοσχερώς, στο πυθμένα της αναπτύσσονται καλαμιώνες και 

άλλα υδροχαρή φυτά και η στάθμη της παραμένει σημαντικά χαμηλά με αποτέλεσμα να είναι 

εμφανής ο πυθμένας και η υπάρχουσα στεγάνωση. Τον σχεδιασμό ακολουθούν οι φάσεις 

κατασκευής  της στεγάνωση της λίμνης Νο 5 μέσω προβλεπόμενων εργασιών. Με την 

ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών ακολουθούν οι επεμβάσεις στο κανάλι μεταφοράς 

νερού από την λίμνη Νο 5 στη λίμνη Νο 6 καθώς έχουν διαπιστωθεί διαρροές και για την 

αποφυγή αυτών προβλέπεται αποκατάσταση των ρηγματώσεων και μόνωση με επαλειφόμενα 
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υλικά σε όλη την επιφάνεια του καναλιού. Το Έργο ολοκληρώνεται με επεμβάσεις στο 

αντλιοστάσιο ανακύκλωσης–επανακυκλοφορίας νερού.  Το αντλιοστάσιο καθώς έχει υποστεί 

εκτεταμένες ζημιές στον ηλεκτρομηχανολογικό του εξοπλισμό μετά από την εισροή υδάτων 

στους χώρους του, εξαιτίας έκτακτων δυσμενών καιρικών συνθηκών, μέσω των κατάλληλων 

επεμβάσεων θα αποκατασταθεί ενώ επίσης θα επισκευαστεί ο  αγωγός μεταφοράς νερού ο 

οποίος τροφοδοτεί μεσώ επανακυκλοφορίας το σύστημα λιμνών του Πάρκου. 

1.5 Περιγραφή φάσεων εκτέλεσης του Έργου 

Οι φάσεις του εν λόγω έργου συνοψίζονται στις εξής: 

1. Οργάνωση εργοταξίου 

2. Χωματουργικά 

3. Τεχνικά Έργα  

4. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες  

2 ΤΜΗΜΑ Β: ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Επεξήγηση συστήματος αρίθμησης και θέσης των εγγράφων  

Γίνεται επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο ταξινομούνται τα διάφορα έγγραφα που 

περιλαμβάνονται στο ΦΑΥ. Οι επεξηγήσεις βοηθούν στην ευκολότερη αναζήτηση των σχετικών 

οδηγιών.  

2. Στοιχεία προ της κατασκευής  

2.1. Προϋπάρχων Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας  

2.2. Στοιχεία επιτόπου ερευνών  

2.3. Συμβατικά τεύχη  

3. Γενικές πληροφορίες του μητρώου του έργου  

3.1. Τεχνική Περιγραφή έργου  

3.2. Πίνακας απογραφής που θα εμφανίζει περιληπτικά τα επί μέρους έργα, 

εγκαταστάσεις, εξοπλισμό κ.λπ. που συγκροτούν το όλο Έργο.  

Π.χ. 
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Α/Α Περιγραφή επί μέρους Έργων Κωδικός 

Μελέτης 

Σχετ. Αρ. Κουτιού Υποβολής 

(θα συμπληρωθούν από τον 

Ανάδοχο της κατασκευής) 

1 Χωματουργικά   

  

  

2 Κτιριακά Έργα    

  

  

3 Έργα Οδοποιϊας   

  

  

4 Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες    

  

  

5 Αρδευτικά Έργα    

  

  

6 Έργα Πρασίνου    

  

  

7 Αστικός Εξοπλισμός    

  

  

 

3.3 Διαγράμματα Απαλλοτριώσεων, ενημερωμένα με όλες τις τυχόν συμπληρωματικές 

απαλλοτριώσεις.  

3.4 Τεύχος στοιχείων υψομετρικών αφετηριών με ενδεικτικά σχέδια της θέσης τους.  

3.5 Τεύχος συνοπτικής παρουσίασης όλων των ερευνών πεδίου και εργαστηρίων 

(γεωτεχνικές έρευνες, γεωλογικές έρευνες και μελέτες).  
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3.6  Τεύχος για όλες τις δοκιμές και διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου  

3.7 Περιγραφική έκθεση των κυρίων φάσεων εργασιών, των μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν, των δυσκολιών κλπ.  

3.8 Το Μητρώο Έργου μπορεί επίσης να περιλαμβάνει: Σειρά φωτογραφιών που 

λήφθηκαν και έγχρωμων κινηματογραφικών ταινιών που γυρίστηκαν σε διάφορες 

φάσεις των εργασιών.  

 

Τα στοιχεία του μητρώου του έργου θα είναι αριθμημένα και ταξινομημένα σε φακέλους και τα 

κείμενα θα είναι δακτυλογραφημένα και βιβλιοδετημένα σε τεύχη. 

 

4. Ειδικές πληροφορίες του μητρώου του έργου  

Α. Παραδοχές Μελετών ( Όπως αναφέρεται στο υπόδειγμα του ΤΕΕ)  

Α1. Υλικά  

α/α Υλικό Θέσεις χρήσης του 
υλικού 

Προδιαγραφές 

1 Σκυροδέματα   

2 Οπλισμοί   

3 Μεταλλικά / Ξύλινα    

4 Η/Μ    

5 Άρδευση    

6 Φύτευση    

 

Α2. Έδαφος 

α/α Παράγοντας Τιμή 

1 Επιτρεπόμενη τάση εδάφους 200.00 kn/m2 

2   

3   

4   

5   

6   

 

Α3. Σεισμολογικά στοιχεία 

Α4. Φορτία 

Α5. Άλλες Παραδοχές  
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Β. Πλήρης σειρά των σχεδίων του έργου με τις διαστάσεις που τελικά εφαρμόσθηκαν και που 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα πρέπει να περιλαμβάνουν 

Α/Α Τίτλος 

Σχεδίου 

Κατηγορία Κωδ. Σχεδίου *Αρ. Κουτιού 

Υποβολής 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

Τα παραπάνω σχέδια θα δοθούν για τα κάθε είδους έργα που περιλαμβάνονται στο όλο έργο. 
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3 ΤΜΗΜΑ Γ : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ  

Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη, αποφυγή κίνδυνων κατά τις μεταγενέστερες 

εργασίες (λειτουργίας, συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής, κλπ) καθ' όλη την διάρκεια ζωής του έργου 

και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.  

 

Παραδείγματα Οδηγιών που μπορούν να περιληφθούν στο παρόν κεφάλαιο. 

 

1. Εργασίες σε ύψος  

2. Εργασίες με Γερανούς και Ανυψωτικά Μηχανήματα (Βαριά Ανυψωτικά Μηχανήματα)  

3. Προστασία από Σκόνη/θόρυβο  

4. Ηλεκτρολογικές εργασίες (Χαμηλής / Μέσης / Υψηλής Τάσης)  

5. Εργασίες σε Κλειστούς Χώρους και Ειδικές Περιοχές  

6. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου  

7. Πρόληψη από Πτώση, Ικριώματα, Σκάλες και Εξέδρες  

8. Πρόληψη / Προστασία από Πυρκαγιά  

9. Εκτόξευση Νερού Υψηλής Πίεσης  

10. Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες όπου υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, πνιγμού και 

έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς, βιολογικούς παράγοντες.  

11. Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς  

12 Οχήματα και Κινητός Εξοπλισμός  

 

Επιπλέον θα ήταν χρήσιμο να προετοιμάζονται Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης για ορισμένες κρίσιμες 

καταστάσεις που αφορούν το έργο. Παραδείγματα δράσεων που πρέπει να ληφθούν για την 

αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, καθώς επίσης μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων και κανονισμοί 

Υγιεινής και Ασφάλειας παρατίθενται στο ΣΑΥ που συνοδεύει τον παρόντα ΦΑΥ.  
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4 ΤΜΗΜΑ Δ : ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

1. Θα παραδοθεί ένα λεπτομερές και πλήρες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ του Έργου 

(των πάσης φύσεως κατασκευών, περιλαμβανομένων του εξοπλισμού κινητού και μη κλπ.).  

2. Το Εγχειρίδιο αυτό θα περιλαμβάνει όλες τις οδηγίες και τους τρόπους εκτέλεσης μιας πλήρως 

ικανοποιητικής και αποτελεσματικής συντήρησης του έργου, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα 

παρακάτω: 

 I. Οδηγίες συντήρησης αναφερόμενες στις χρονικές περιόδους, υλικά, εξοπλισμό, κλπ. για 

κάθε στοιχείο της κατασκευής.  

 II. Τεύχος οδηγιών για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, που θα πρέπει να γίνονται 

περιοδικά στο μέλλον.  

 III. Τεύχη οδηγιών για τη συντήρηση και λειτουργία των διαφόρων κύριων έργων και του 

εξοπλισμού  

 IV. Τεύχος οδηγιών για τον τρόπο αποκατάστασης φθορών και ζημιών, που τυχόν θα 

παρουσιασθούν μελλοντικά.  

 V. Ειδικότερα για το τεύχος οδηγιών συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων, 

τονίζεται ότι στο τέλος κάθε κεφαλαίου των οδηγιών θα δίνεται πλήρης πίνακας των 

περιλαμβανομένων σε αυτά μηχανημάτων με όλα τα χαρακτηριστικά τους, τα στοιχεία κατασκευής 

τους (κατασκευαστής/προμηθευτής, τύπος, μοντέλο, μέγεθος, αριθμός σειράς κατασκευής, 

αποδόσεις, προτεινόμενα ανταλλακτικά κλπ.), και θα επισυνάπτονται οι έντυπες οδηγίες 

εγκατάστασης και συντήρησης των κατασκευαστών.  

3. Επιπλέον, κατά την Οριστική Παραλαβή του Έργου θα παραδοθεί στον Κ.τ.Ε. τα ακόλουθα, σχετικά 

με τη Συντήρησης του Έργου, στοιχεία :  

 I. Τεύχος στατιστικών στοιχείων εργασιών συντήρησης (ποσότητες υλικών κατά κατηγορίες, 

προσωπικό κατά κατηγορίες και χρόνο απασχόλησης, μηχανήματα κατά κατηγορίες και χρόνο 

απασχόλησης κλπ.) με μηνιαία ανάλυση (ανά ημερολογιακό μήνα) καθ’ όλη τη διάρκεια της 

περιόδου Συντήρησης των Έργων.  

 II. Στο τεύχος στατιστικών στοιχείων θα περιλαμβάνονται και οικονομικά στοιχεία των 

εργασιών συντήρησης (δαπάνες κατά κατηγορία υλικών, προσωπικού μηχανημάτων, ανταλλακτικών 

- αναλωσίμων κλπ.) με χρονική ανάλυση κατά την περίοδο που χορηγούνται τα στατιστικά στοιχεία.  
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 III. Πρόταση οργάνωσης της συντήρησης κατά την περίοδο που θα αναλάβει ο Κ.τ.Ε. τη 

λειτουργία - συντήρηση των έργων.  

 IV. Πρόταση άμεσων ενεργειών της συντήρησης και πρόταση των αναγκαίων προμηθειών 

υλικών - μηχανημάτων για τη συντήρηση που να καλύπτουν τις ανάγκες του πρώτου χρόνου 

ανάληψης της λειτουργίας - συντήρησης του Έργου από τον Κ.τ.Ε.  

 

Τα παραπάνω στοιχεία θα είναι συντεταγμένα κατά τρόπον ώστε να επιβοηθηθεί ο Κ.τ.Ε. στην 

περαιτέρω οργάνωση της συντήρησης του Έργου.  
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5 ΤΜΗΜΑ Ε: ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ' όλη την 

διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές / 

επισκευαστές του.  

Οι επισημάνσεις αναφέρονται ενδεικτικά στα ακόλουθα στοιχεία:  

1. Θέσεις Δικτύων Κωδικός Σχεδίου Τμήμα του 
Έργου 

Παρατηρήσεις 

1.1 Ύδρευσης    

1.2 ΔΕΗ    

1.3 Ηλεκτροδότησης (Χ/Μ/Υ 
τάσης) 

   

1.4 Παροχής διαφόρων αερίων    

1.5 Παροχής Ατµού    

1.6 Κενού    

1.7 Ανίχνευσης πυρκαγιάς    

2. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες 
συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν 
κίνδυνο 

Υλικό Τμήμα του 
Έργου 

Παρατηρήσεις 

2.1    Αναφορά ∆ελτίου 
Αναφοράς Προδια- 
γραφών Υλικού 

2.2     

2.3     

3. Ιδιαιτερότητες στη Στατική Δομή - 
Ευστάθεια - Αντοχή: 

Τμήμα του Έργου 
: 

Αναφορά 
μελέτης 

Παρατηρήσεις 

3.1    (κατασκευές µε 
προκατασκευή, 
προένταση, 
φορτία, κλπ) 

3.2     

3.3     

4. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει 
να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία 

Τμήμα του Έργου 
: 

Περιοχή Παρατηρήσεις 

4.1     

4.2     

4.3     

4.4     

 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ  

 Επισημαίνονται τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατασκευή και λόγω της 

επικινδυνότητας τους χρειάζονται ιδιαίτερη μεταχείριση κατά την καθαίρεση του έργου. 

Προσδιορίζεται ο τρόπος απομάκρυνσης, συλλογής των υλικών, ο χώρος που τελικά θα 
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αποτεθούν καθώς και τα μέσα ατομικής προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιηθούν από 

τους εμπλεκόμενους στην διαδικασία.  

 Επισημαίνονται οι θέσεις του έργου που έχουν εγκατασταθεί προεντεταμένα στοιχεία και 

απαιτούν ιδιαίτερη μεταχείριση κατά την καθαίρεση του έργου.  

 Είναι χρήσιμο επίσης να σημειώνονται εκείνες οι κατασκευές που βρίσκονται γειτονικά του 

έργου και μπορούν να κινδυνέψουν κατά την καθαίρεση του. Αναφέρονται επίσης οι 

διαδικασίες που πρέπει να εφαρμοστούν έτσι ώστε να εξαλειφθεί ο κίνδυνος από την 

καθαίρεση του έργου και να προστατευθούν τα γειτονικά έργα.  

Ίλιον 21/12/2020 

 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ 

ΠΟΡΩΝ  

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 
 

 
 

Ι. Χ. ΠΑΝΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 

 
 
 
 
 
 
 
 

Α.ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Μ. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜSc 

 
 
 

 
 

Ι. ΜΙΝΕΤΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 

 
 
 
 
 
 
 

                    Μ.Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ  
 

  

 



ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΟ 5 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΝΟ 5 ΚΑΙ ΝΟ 6.  

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) 

Σελ: 1/34 

   

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 

ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

 

ΥΠΕΡΓΟ: ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 
ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΟ 5 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΠΟΥ 
ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΝΟ 5 
ΚΑΙ ΝΟ 6 
 

Κ.Α: 62.07 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  
Χ.Π “ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
2020’’  
ΑΞΟΝΑΣ2: ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 

NUTS: EL302 

CPV: 45332200-5, 45232152-2, 
45317100-3, 50511000-0, 
45232454-9, 45247100-1 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 668.879 € 

Φ.Π.Α.: 160.530,96 € 

ΣΥΝΟΛΟ: 829.410  € 

 

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) 

(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) 

 

 

 

 

 



ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΟ 5 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΝΟ 5 ΚΑΙ ΝΟ 6.  

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) 

Σελ: 2/34 

   

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) ................................................................................... 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................................. 3 

1 ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΑ ......................................................................................................... 5 

1.1 Τίτλος του έργου ............................................................................................................ 5 

1.2 Στοιχεία Κυρίου του Έργου .............................................................................................. 5 

1.3 Στοιχεία Υπόχρεου για την Εκπόνηση του Σ.Α.Υ. ................................................................ 5 

1.4 Σύντομη Περιγραφή του Έργου ........................................................................................ 5 

1.5 Περιγραφή φάσεων εκτέλεσης του Έργου ......................................................................... 5 

2 ΤΜΗΜΑ Β: ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ 

ΈΡΓΟΥ .................................................................................................................................. 6 

3 ΤΜΗΜΑ Γ: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ......................................................... 15 

4 ΤΜΗΜΑ Δ: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ................................................................................. 18 

4.1 Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας. ............................ 18 

4.2 Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου ......................................... 18 

4.3 Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού .................................................. 18 

4.4 Χώροι αποθήκευσης ...................................................................................................... 18 

4.5 Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών .......................................................... 18 

4.6 Χώροι υγιεινής, εστίασης, πρώτων βοηθειών ................................................................... 18 

5 ΤΜΗΜΑ Ε: ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ ......................................................................................................................... 20 

5.1 Σκυροδετήσεις .............................................................................................................. 20 

5.2 Μηχανικός Εξοπλισμός ................................................................................................... 20 

5.3 Διακίνηση Φορτίων ....................................................................................................... 21 

5.4 Εκσκαφές ..................................................................................................................... 22 

5.5 Υπαίθριες εργασίες σε συνθήκες καύσωνα ....................................................................... 22 

5.6 Ομάδες εργαζόμενων υψηλού κινδύνου .......................................................................... 24 

5.7 Ασφαλής εργασία κατά την διακίνηση φορτίων ................................................................ 25 

5.8 Ασφάλεια εργασίας σε βροχερό καιρό στην κατασκευαστική βιομηχανία ............................. 27 

5.9 Θόρυβος ...................................................................................................................... 29 

5.10 Ηλεκτρικό ρεύμα .......................................................................................................... 30 

5.11 Εργασίες με ικριώματα .................................................................................................. 31 

5.12 Επαγγελματικές ασθένειες σχετικές με την εργασία στα τεχνικά έργα ................................. 31 



ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΟ 5 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΝΟ 5 ΚΑΙ ΝΟ 6.  

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) 

Σελ: 3/34 

   

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σύμφωνα με το ΑΠΟΦ. ΔΕΕΠΠ/οικ./85/14.5/1.6.2001 (ΦΕΚ 686 Β’), «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφαλείας 

και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραιτήτων στοιχείων για την έγκριση 

μελέτης στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή / και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε δημόσιο έργο», άρθρο 

1, «ο ανάδοχος μελέτης οφείλει να επισημαίνει έγκαιρα στο ΚτΕ τους κινδύνους οι οποίοι συνδέονται τόσο 

με τις βασικές παραδοχές του έργου, όσο και με τις τεχνικές απαιτήσεις της κατασκευής. Ο ανάδοχος 

μελέτης θα πρέπει να λάβει υπόψη του κατά τον σχεδιασμό του ΤΕ, τις γενικές αρχές πρόληψης του 

εργασιακού κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 17/96, προσαρμοσμένες για τα τεχνικά έργα 

και συγκεκριμένα: 

 Την εξάλειψη των κινδύνων στην πηγή τους. 

 Την αντιμετώπιση των κινδύνων στην πηγή τους. 

 Την εκτίμηση των κινδύνων που θα μπορούν να αποφευχθούν και τα προτεινόμενα μέτρα 

πρόληψης τους. 

 Την περιγραφή της μεθόδου εργασίας και του τυχόν, απαιτούμενου εξοπλισμού, όπου αυτό 

κρίνεται απαραίτητο λόγω υψηλής επικινδυνότητας κατά την κατασκευή, συντήρηση ή επισκευή 

του έργου. 

 Την αντικατάσταση επικίνδυνων υλικών από λιγότερα επικίνδυνα. 

 Την προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής 

προστασίας. 

 Την προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις. 

 Τις αρχιτεκτονικές, τεχνικές ή/ και οργανωτικές επιλογές προκειμένου να προγραμματίζονται οι 

διάφορες εργασίες ή φάσεις εργασίας που διεξάγονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά. 

 Την πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων εργασίας. 

 Το σχεδιασμό ενός συστήματος διαχείρισης της πρόβλεψης του εργασιακού κινδύνου, στο οποίο 

θα αναφέρονται συγκεκριμένα οι ρόλοι και αρμοδιότητες των στελεχών διοίκησης του έργου, 

καθώς και των ειδικών θεσμών για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου (Τεχνικός 

Ασφαλείας, Συντονιστής Ασφαλείας και Υγείας των Εργαζομένων) που προβλέπονται από την 

νομοθεσία.  

Επίσης θα περιλαμβάνονται οι βασικές διαδικασίες ασφάλειας και υγείας της εργασίας (π.χ. αναφορά 

εργατικών ατυχημάτων, έκτακτης ανάγκης, χρήση εκρηκτικών, κατάρτισης προσωπικού, ιατρικών 

εξετάσεων) καθώς και οδηγίες ασφαλούς εργασίας, όπου αυτό απαιτείται (π.χ. χρήση μέσων ατομικής 

προστασίας, εργασία σε ύψος). 

 

Σκοπός του συστήματος είναι να αποτελέσει την βάση για τον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος οργάνωσης και διαχείρισης της ασφάλειας από τον ανάδοχο κατασκευής.» 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, καθώς και με βάση τα προβλεπόμενα στην Απόφ.ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2-03-01(ΦΕΚ 

266/Β/14-03-01) και τα υποδείγματα που εκπόνησε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, καταρτίστηκε το 

παρόν Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας του έργου, πληρώντας τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Πληροφορίες για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν. 

 Εναλλακτικές μεθόδους εργασίας για εργασίες που οι κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. 

 Για τον εναπομείναντα εργασιακό κίνδυνο, θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα για την 

πρόληψη του. 
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 Πληροφορίες για υλικά κατασκευής που μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για την υγεία των 

εργαζομένων. 

 Μελέτες για κατασκευές, διατάξεις και εξοπλισμούς που απαιτούνται για εργασίες υψηλού 

κινδύνου και προκύπτουν από τις μελέτες (ειδικοί τύποι ικριωμάτων, διατάξεις για πρόσδεση κατά 

την εργασία σε ύψος, μεγάλα ορύγματα ή επιχώματα κ.τ.λ.) 

 Διαδικασίες για τον χειρισμό θεμάτων ασφαλείας και υγείας για μελέτες που γίνονται αφού έχει 

αρχίσει η κατασκευή του έργου. 

 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 

Ο Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και 

του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέματα ΑΥΕ 

και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ. 

Το ΣΑΥ αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) εμπεριέχονται οι 

ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 

συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ ενημερωμένος ώστε 

να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου έτσι όπως κατασκευάστηκε. 
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1 ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Τίτλος του έργου 
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1.2 Στοιχεία Κυρίου του Έργου 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  

 

Οδός  : Σπύρου Μουστακλή 23, Ίλιον  

Ταχ.Κωδ. : 13122 

Τηλ. : 210 2323163 

   

E-mail : contact@parkotritsis.gr  

 

1.3 Στοιχεία Υπόχρεου για την Εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  

 

Οδός  : Σπύρου Μουστακλή 23, Ίλιον  

Ταχ.Κωδ. : 13122 

Τηλ. : 210 2323163 

   

E-mail : contact@parkotritsis.gr  

 

1.4 Σύντομη Περιγραφή του Έργου 

Το Έργο αφορά στο σχεδιασμό αποκατάστασης της στεγάνωσης της λίμνης Νο 5 η οποία στην παρούσα 

φάση έχει καταστραφεί ολοσχερώς, στο πυθμένα της αναπτύσσονται καλαμιώνες και άλλα υδροχαρή 

φυτά και η στάθμη της παραμένει σημαντικά χαμηλά με αποτέλεσμα να είναι εμφανής ο πυθμένας και η 

υπάρχουσα στεγάνωση. Τον σχεδιασμό ακολουθούν οι φάσεις ανακατασκευής  της στεγάνωση της λίμνης 

Νο 5 μέσω προβλεπόμενων εργασιών. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω  εργασιών ακολουθούν οι 

επεμβάσεις στο κανάλι μεταφοράς νερού από την λίμνη Νο 5 στη λίμνη Νο 6 καθώς έχουν διαπιστωθεί 

διαρροές και για την αποφυγή αυτών προβλέπεται αποκατάσταση των ρηγματώσεων και μόνωση με 

απαλειφόμενα υλικά σε όλη την επιφάνεια του καναλιού. Το Έργο ολοκληρώνεται με επεμβάσεις στο 

αντλιοστάσιο ανακύκλωσης–επανακυκλοφορίας νερού.  Το αντλιοστάσιο καθώς έχει υποστεί εκτεταμένες 

ζημιές στον ηλεκτρομηχανολογικό του εξοπλισμό μετά από την εισροή υδάτων στους χώρους του, εξαιτίας 

έκτακτων δυσμενών καιρικών συνθηκών, μέσω των κατάλληλων επεμβάσεων θα αποκατασταθεί ενώ 

επίσης θα επισκευαστεί ο  αγωγός μεταφοράς νερού ο οποίος τροφοδοτεί μεσώ επανακυκλοφορίας το 

σύστημα λιμνών του Πάρκου. 

1.5 Περιγραφή φάσεων εκτέλεσης του Έργου 

Οι φάσεις του εν λόγω έργου συνοψίζονται στις εξής: 
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1. Οργάνωση εργοταξίου 

2. Χωματουργικά 

3. Τεχνικά Έργα  

4. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες  

2 ΤΜΗΜΑ Β: ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

Ελήφθησαν υπόψη οι γενικές αρχές πρόληψης εργασιακών κινδύνων που αναφέρονται στο άρθρο 7 του 

Π.Δ 17/96 προσαρμοσμένες στα τεχνικά έργα και ειδικότερα: 

 Εξάλειψη κινδύνων. 

 Αντιμετώπιση κινδύνων στην πηγή τους. 

 Εκτίμηση κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν και μέτρα που προτείνονται για την 

πρόληψή τους. 

 Περιγραφή της μεθόδου εργασίας και του τυχόν απαιτούμενου εξοπλισμού, όπου αυτός 

θεωρείται απαραίτητος λόγω υψηλής επικινδυνότητας κατά την διάρκεια κατασκευής, 

συντήρησης και επισκευής του έργου. 

 Αντικατάσταση επικίνδυνων υλικών με άλλα, λιγότερο επικίνδυνα. 

 Προτεραιότητα στα μέτρα ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής προστασίας. 

 Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο. 

 Αρχιτεκτονικές, τεχνικές ή/και οργανωτικές εναλλακτικές για την επίτευξη προγραμματισμού των 

διαφόρων εργασιών και σταδίων εργασίας που γίνονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά. 

Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες, που συντίθενται από προκαταγεγραμμένες «πηγές 

κινδύνων». 

Η επισήμανση γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1 έως 3 όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή 

κινδύνου. Η χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την 

ένταση των κινδύνων. 

 

   Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: 

είτε (i) : η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα και είναι πολύ πιθανό να συμβεί ατύχημα, 

είτε (ii) : οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων, 

είτε (iii) : ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι περιορισμένη. 

   Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου : 

είτε (i) : η πηγή κινδύνου εμφανίζεται σπανιότατα, 

είτε (ii) : δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων, 

είτε (iii): ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός. 

   Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως «ενδιάμεσες» των 1 και 3. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι φάσεις εργασίας. 

ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ 

Οργάνωση Εργοταξίου  Φ1 

Χωματουργικά Φ2 

Ηλεκτρομηχανολογικές  εργασίες Φ3 
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Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ1 Φ2 Φ3 

  01000 Αστοχίες εδάφους 

01100. Φυσικά πρανή 1101 Κατολίσθηση. Απουσία/ ανεπάρκεια υποστήριξης   1  

1102 Αποκολλήσεις. Απουσία/ ανεπάρκεια υποστήριξης   1  

1103 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις /εξοπλισμός  1  

1104 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία    

1105 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις    

1106 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός     

01200. Τεχνητά πρανή & 
Εκσκαφές 

1201 Κατάρρευση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης  1 1 

1202 Αποκολλήσεις. Απουσία/ ανεπάρκεια προστασίας    

1203 Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση    

1204 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις/εξοπλισμός  1 1 

1205 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία    

1206 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις    

1207 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός     

01300. Υπόγειες 
εκσκαφές 

1301 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανυποστήλωτα τμήματα    

1302 Καταπτώσεις οροφής /παρειών. Ανεπαρκής υποστύλ    

1303 Καταπτώσεις οροφής /παρειών. Καθυστερ. Υποστύλ.    

1304 Κατάρρευση μετώπου προσβολής    

01400.Καθιζήσεις 1401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές  2 2 

1402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή    

1403 Διάνοιξη υπογείου έργου    

1404 Ερπυσμός    

1405 Γεωλογικές / γεωχημικές μεταβολές    

1406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα    

1407 Υποσκαφή / απόπλυση    

1408 Στατική επιφόρτιση    
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Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ1 Φ2 Φ3 

1409 Δυναμική καταπόνηση - φυσική αιτία    

1410 Δυναμική καταπόνηση - ανθρωπογενής αιτία    

01500. Άλλη πηγή       

  02000 Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισμό 

02100. Κίνηση οχημάτων 

και μηχανημάτων 

2101 Συγκρούσεις οχήματος - οχήματος  1 1 

2102 Συγκρούσεις οχήματος - προσώπων  1 1 

2103 Συγκρούσεις οχήματος - σταθερού εμποδίου  1 1 

2104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - οχήματος    

2105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος – σταθερού εμποδίου    

2106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων    

2107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση    

2108 Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής προστασία    

2109 Μέσα σταθερής τροχιάς. Εκτροχιασμός    

02200. Ανατροπή 

οχημάτων και 

μηχανημάτων 

2201 Ασταθής έδραση    

2202 Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου    

2203 Έκκεντρη φόρτωση    

2204 Εργασία σε πρανές    

2205 Υπερφόρτωση    

2206 Μεγάλες ταχύτητες    

02300. Μηχανήματα με 

κινητά μέρη  

2301 Στενότητα χώρου  1 1 

2302 Βλάβη συστημάτων κίνησης    

2303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων - πτώσεις    

2304 Ανεπαρκής κάλυψη κιν.τμημάτων – παγιδεύσεις μελών    

2305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματα τους    

02400. Εργαλεία χειρός 2401 Αεροσυμπιεστής   1  

2402 Αλυσοπρίονα    

2403 Πιστολέτο Α/Σ    
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Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ1 Φ2 Φ3 

  03000. Πτώσεις από ύψος 

03100. Οικοδομές 

κτίσματα 

3101 Κατεδαφίσεις      

3102 Κενά τοίχων      

3103 Κλίμακα      

3104 Εργασία σε στέγες      

03200. Δάπεδα εργασίας 

– προσπελάσεις 

3201 Κενά δαπέδων       

3202 Πέρατα δαπέδων       

3203 Επικλινή δάπεδα        

3204 Ολισθηρά δάπεδα    

3205 Ανώμαλα δάπεδα    

3206 Αστοχία υλικού δαπέδου    

3207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες    

3208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες    

3209 Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης    

3210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού    

3211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση    

03300. Ικριώµατα 3301 Κενά ικριωµάτων    

3302 Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης    

3303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης    

3304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώµατος    

3305 Κατάρρευση. Ανεµοπίεση    

03400.Τάφροι/φρέατα 3401 Κατάπτωση – απουσία υποστήριξης  1 1 

3402 Κατάπτωση – απουσία προστασίας  1 1 

03500. Άλλη πηγή 
     

  04000 Εκρήξεις, Εκτοξευμένα υλικά - θραύσματα 

04100. Εκρηκτικά / 4101 Ανατινάξεις βράχων    

4102 Ανατινάξεις κατασκευών    
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Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ1 Φ2 Φ3 

Ανατινάξεις  4103 Ατελής ανατίναξη υπονόµων    

4104 Αποθήκες εκρηκτικών    

4105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών    

4106 ∆ιαφυγή - έκλυση εκρηκτικών αερίων & µιγµάτων    

04200. ∆οχεία και δίκτυα 

υπό πίεση 

4201 Φιάλες ασετιλίνης / οξυγόνου    

4202 Υγραέριο    

4203 Υγρό άζωτο    

4204 Αέριο πόλης    

4205 Πεπιεσµένος αέρας    

4206 Υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης λυµάτων    

4207 ∆ίκτυα ύδρευσης  1 1 

4208 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήµατα    

04300. Αστοχία υλικών 

υπό ένταση 

4301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη    

4302 Προεντάσεις οπλισµού / αγκυρίων    

4303 Κατεδάφιση προεντεταµένων στοιχείων    

4304 Συρµατόσχοινα    

4305 Εξολκεύσεις    

4306 Λαξεύσεις / τεµαχισµός λίθων    

04400. Εκτοξευόµενα 

υλικά 

4401 Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα    

4402 Αµµοβολές    

4403 Τροχίσεις/ λειάνσεις    

04500. Άλλη πηγή 
     

  05000. Πτώσεις µετατοπίσεις υλικών & αντικειµένων 

05100. Κτίσµατα - φέρων 

οργανισµός 

5101 Αστοχία. Γήρανση    

5102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση    

5103 Αστοχία. Φυσική δυναµική καταπόνηση    

5104 Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναµική καταπόνηση    
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Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ1 Φ2 Φ3 

5105 Κατεδάφιση    

5106 Κατεδάφιση παρακείμενων    

05200. Οικοδοµικά 

στοιχεία 

5201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων    

5202 ∆ιαστολή - συστολή υλικών    

5203 Αποξήλωση δοµικών στοιχείων    

5204 Αναρτηµένα στοιχεία & εξαρτήµατα    

5205 Φυσική δυναµική καταπόνηση    

5206 Ανθρωπογενής δυναµική καταπόνηση    

5207 Κατεδάφιση    

5208 Αρµολόγηση / απαρµολόγηση προκατασκ. στοιχείων    

05300. Μεταφερόµενα 

υλικά - Εκφορτώσεις 

5301 Μεταφορικό µηχάνηµα. Ακαταλληλότητα/ ανεπάρκεια    

5302 Μεταφορικό µηχάνηµα. Βλάβη  1 1 

5303 Μεταφορικό µηχάνηµα. Υπερφόρτωση   1 1 

5304 Απόκλιση µηχανήµατος. Ανεπαρκής έδραση  1  

5305 Ατελής/έκκεντρη φόρτωση    

5306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου    

5307 Πρόσκρουση φορτίου    

5308 ∆ιακίνηση αντικειµένων µεγάλου µήκους     

5309 Χειρωνακτική µεταφορά βαρέων φορτίων    

5310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση    

5311 Εργασία κάτω από σιλό    

05400. Στοιβασµένα 

υλικά 

5401 Υπερστοίβαση  1 1 

5402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισµού σωρού    

5403 Ανορθολογική απόληψη    

06000.Πυρκαϊές 
     

06100. Εύφλεκτα υλικά 6101 Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων    

6102 ∆εξαµενές / αντλίες καυσίµων    
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Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ1 Φ2 Φ3 

6103 Μονωτικά, διαλύτες, ΡCV κλπ. εύφλεκτ    

6104 Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας    

6105 Αυτανάφλεξη – εδαφικά υλικά  1  

05300. Μεταφερόµενα 

υλικά - Εκφορτώσεις 

6106 Αυτανάφλεξη - απορρίµµατα.    

6107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία    

06200. Σπινθήρες & 

βραχυκλώματα 

6201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση    

6202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση    

6203 Εντοιχισµένοι αγωγοί υπό τάση    

6204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα    

06300. Υψηλές 

θερµοκρασίες 

6301 Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις   2 

6302 Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις    

6303 Χρήση φλόγας - χυτεύσεις    

6304 Συγκολλήσεις   2 

6305 Πυρακτώσεις υλικών    

06400. Άλλη πηγή 
     

  07000. Ηλεκτροπληξία 

07100. ∆ίκτυα - 

εγκαταστάσεις 

7101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα    

7102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα  1 2 

7103 Προϋπάρχοντα εντοιχισµένα δίκτυα    

7104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα    

7105 ∆ίκτυο ηλεκτροδότησης έργου   2 

7106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία    

07200. Εργαλεία- 

µηχανηµατα 

7201 Ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα    

7202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία  1 2 

07300. Άλλη πηγή 
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Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ1 Φ2 Φ3 

  08000.Πνιγµός / Ασφυξία 

08100. Νερό 8101 Υποβρύχιες εργασίες    

8102 Εργασίες εν πλω - πτώση    

8103 Βύθιση / ανατροπή πλωτού µέσου    

8104 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Πτώση    

8105 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Ανατροπή µηχανήµατος    

8106 Υπαίθριες λεκάνες /∆εξαµενές. Πτώση    

8107 Υπαίθριες λεκάνες /∆εξαµενές. Ανατροπή µηχανήµατος    

8108 Πληµµύρα / Κατάκλυση έργου    

08200. Ασφυκτικό 

περιβάλλον 

8201 Βάλτοι, ιλείς, κινούµενες άµµοι    

8202 Υπόνοµοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισµοί    

8203 Βύθιση σε σκυρόδεµα, ασβέστη , κλπ.    

8203 
Εργασία σε κλειστό χώρο - ανεπάρκεια οξυγόνου 

   

08300. Άλλη πηγή 
 

 
   

09000 Εγκαύµατα 
 

 
   

09100. Υψηλές 

θερµοκρασίες 

9101 Συγκολλήσεις / συντήξεις  1 1 

9102 Υπέρθερµα ρευστά    

9103 Πυρακτωµένα στερεά    

9104 Τήγµατα µετάλλων    

9105 Άσφαλτος / πίσσα    

9106 Καυστήρες    

9107 Υπερθερµαινόµενα τµήµατα µηχανών  1 1 

09200. Καυστικά υλικά 9201 Ασβέστης    

9202 Οξέα    

9203 Αλκαλικά    
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Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ1 Φ2 Φ3 

09300. Άλλη πηγή 
     

  10000. Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες 

10100. Φυσικοί 

παράγοντες 

10101 Ακτινοβολίες    

10102 Θόρυβος/ δονήσεις  1 1 

10103 Σκόνη  1 1 

10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός  1 1 

10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας  1 1 

10106 Χαµηλή θερµοκρασία χώρου εργασίας     

10107 Υψηλή θερµοκρασία χώρου εργασίας    

10108 Υγρασία χώρου εργασίας    

10109 Υπερπίεση / υποπίεση    
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3 ΤΜΗΜΑ Γ: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Για κάθε “πηγή κινδύνων” που έχει επισημανθεί στους πίνακες του Τμήματος Β (στήλη 1), καταγράφονται οι φάσεις/υποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα 

εμφάνισης (στήλη 2), αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη μέτρων προστασίας (στήλη 3), και 

συμπληρώνονται τα κατά την κρίση του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις 

του έργου (στήλη 4).  

(1) 

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ (**) 

01101 Φ2, Φ3 
Ν. 15 68/'85, ΤΡ. Ν. 176/'88, Ν. 

168/'87, Ν. 2224/94, Π∆ 17/'96 
 

01102 Φ2, Φ3 
Ν. 15 68/'85, ΤΡ. Ν. 176/'88, Ν. 

168/'87, Ν. 2224/94, Π∆ 17/'96 
 

01103 
Φ2, Φ3 Ν. 15 68/'85, ΤΡ. Ν. 176/'88, Ν. 

168/'87, Ν. 2224/94, Π∆ 17/'96 
 

01201 Φ2, Φ3 Π∆ 1073/81: Τµήµα Ι  

01202 Φ2, Φ3   

01204 Φ2, Φ3 

Π∆ 1073/81: άρθρα 7, 10 και 

Π.∆. 305/96, Παράρτηµα IV, Β II, 

παρ.10 

Ν' απαγορευθεί η χωρίς λόγο παραµονή προσωπικού 

κοντά στα πρανή των εκσκαφών 

02100(01-03) Φ2, Φ3 
Π∆ 1073/81: άρθρο 8, Π.∆. 

305/96, Τµήµα ΙΙ, Π.∆. 778/80: 
Θα πρέπει να ληφθούν µέτρα κυκλοφοριακού ελέγχου 
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(1) 

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ (**) 

άρθρα 12, 14, 15, Π.∆. 89/99, 

Π.∆. 395/94 

02301 Φ2, Φ3 
Π∆ 395/94, Π.∆. 89/99, Π.∆.  

1073/81: άρθρα 67,76 

Θα πρέπει να συντηρούνται και να ελέγχονται όλα τα 

μηχανήματα και να λαμβάνονται μέτρα για την 

αποφυγή της έκθεσης των εργαζομένων σε κινδύνους 

από βλάβες μηχανημάτων. 

02401 Φ2, Φ3 Π Π∆ 395/94, Π.∆. 89/99  

02404 
Φ2, Φ3 Π Π∆ 395/94, Π.∆. 89/99, Π.∆.  

1073/81: άρθρα 67,76 
 

03401 
Φ2, Φ3 Π∆ 1073/81: άρθρα 9, 11, 12, 40 

,Π.∆. 778/80: αρθ. 20 

Όλες οι τάφροι και τα επικίνδυνα χάσματα πρέπει να 

εξασφαλίζονται από πτώσεις περιμετρικά. 

03402 
Φ2, Φ3 Π∆ 1073/81: άρθρα 9, 11, 12, 40 

,Π.∆. 778/80: αρθ. 20 

Όλες οι τάφροι και τα επικίνδυνα χάσματα πρέπει να 

εξασφαλίζονται από πτώσεις περιμετρικά. 

04207 
Φ2, Φ3 ΠΔ 85/91, ΠΔ42/03 & Α.Π. 

7755/160/΄88 
 

05302 Φ2, Φ3 Π.Δ. 305/96 και ΠΔ 1073/81  

05304 
Φ2, Φ3 ΠΔ 395/94, Π.Δ. 89/99, Π.Δ. 

1073/81: άρθρα 67,76 
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(1) 

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ (**) 

07102 

 

Φ2, Φ3 Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 και ΠΔ 

1073/81: άρθρο 78 

Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας όπως: 

καταβίβαση ιστού, κατασκευή ειδικών ξύλινων 

πλαισίων – περιθωρίων ασφαλείας σε σημεία 

συνήθων διελεύσεων. 

07202 Φ2, Φ3 Π.Δ. 305/96  

09101 
Φ2, Φ3 

ΠΔ 1073/81: άρθρα 96, 104 
Πρέπει να διατίθενται κατάλληλα μέτρα ατομικής 

προστασίας. 

09105 

 

Φ2, Φ3 

ΠΔ 1073/81: άρθρα 96, 104 

Για την αντιμετώπιση του κινδύνου επαφής με καυτή 

άσφαλτο, πρέπει να χρησιμοποιείται η άσφαλτος που 

προδιαγράφεται στις ΟΣΜΕΟ και ο Ανάδοχος να 

παράσχει την κατάλληλη εκπαίδευση για την 

προστασία των εργαζομένων. 

 

(*) Αναφέρονται οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα (π.χ. άρθρο 38 παρ.3 του Π.Δ. 1073/81) 

(**) Περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των εργαζομένων, αλλά δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία ή η 

πρόβλεψη δεν είναι επαρκής για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τις εργασίες 

που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ. άρθρο 3, παρ.5 του Π.Δ. 305/96) 
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4 ΤΜΗΜΑ Δ: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

4.1 Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας. 

Οι χώροι και τα δάπεδα εργασίας, οι οδοί κυκλοφορίας και οι προσβάσεις στο εργοτάξιο πρέπει να έχουν 

ελάχιστο πλάτος 60 εκατοστά του μέτρου. Οι οδοί προσπέλασης προς τις θέσεις εργασίας, χώρους 

διαμονής και χώρους εργαλείων πρέπει να διατάσσονται και συντηρούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι 

απασχολούμενοι να μπορούν να μεταβαίνουν και να αποχωρούν ασφαλώς. 

4.2 Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου 

Εντός του εργοταξίου πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανονισμοί ασφαλούς κυκλοφορίας, τόσο για την 

κίνηση των πεζών όσο και για την κίνηση μεταφορικών μέσων και οχημάτων. Η διέλευση και παραμονή 

ατόμων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται, εκτός από το εξουσιοδοτημένο για την κατασκευή του 

έργου προσωπικό. 

Για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και μηχανημάτων εντός του χώρου του εργοταξίου 

ισχύουν οι διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας (ΚΟΚ). 

4.3 Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού 

Τα βαριά εργαλεία θα ασφαλίζονται επί τόπου ενώ τα μικρότερα (εργαλεία χειρός, μικροσυσκευές κλπ.) 

θα αποθηκεύονται σε διαμορφωμένους χώρους αποθήκευσης με ευθύνη των εργατών που τα 

χρησιμοποιούν. 

4.4 Χώροι αποθήκευσης 

Δεν προβλέπεται η δημιουργία αποθηκών καυσίμων, λιπαντικών κ.α. Οι μικρές ποσότητες που 

απαιτούνται θα παραδίδονται καθημερινά από τοπικά πρατήρια καυσίμων. 

4.5 Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών 

Τα υλικά αυτά θα οδηγούνται άμεσα προς την πλησιέστερη χωματερή μέσω φορτηγών. 

4.6 Χώροι υγιεινής, εστίασης, πρώτων βοηθειών 

Στο εργοτάξιο θα υπάρχει πρόχειρο μικρό φαρμακείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών 

τοποθετημένο σε θέση εύκολα προσιτή και υπό την επίβλεψη εντεταλμένου προσωπικού. Το φαρμακείο 

θα πρέπει να διαθέτει κατ΄ελάχιστο τα ακόλουθα είδη: 

 Σκεύασμα για το κάψιμο 

 Εισπνεύσιμη αμμωνία 

 Αποστειρωμένες γάζες κυτία των 5 εκ., 10 εκ. και 15 εκ. 

 Επίδεσμοι γάζας των 0,10*2,50 

 Τριγωνικοί επίδεσμοι 

 Λευκοπλάστ ρολό 

 Τσιμπίδα 

 Ύφασμα λεπτό για καθαρισμό (cleaning tissue) 

 Αντισηπτικό διάλυμα (κατά προτίμηση μερκουροχρωμ) 

 Υγρό σαπούνι εντός πλαστικής συμπιεσμένης φιάλης 

 Ελαστικός επίδεσμος 

 Αντιισταμινική αλοιφή 

 Σπασμολυτικό 
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 Αντιοφικός ορός 

 Ενέσιμο κορτιζονούχο σκεύασμα των 100mg (αντισόκ) 

 Σύριγγες πλαστικές μίας χρήσεως των 5 cc – τεμ.3 

 Σύριγγες πλαστικές μίας χρήσεως των 10 cc – τεμ.3 

 Δισκία αντιδιαρροϊκά 

 Δισκία αντιόξινα 

 

Η ιατρική κάλυψη των εκτάκτων περιστατικών θα γίνεται σε πρώτη φάση στο Νοσοκομείο Κορίνθου και 

στην συνέχεια στα κοντινότερα νοσοκομεία Αττικής. 

 

Το έργο δεν απαιτεί ικριώματα για την κατασκευή του, συνεπώς δεν γίνεται επιπλέον μελέτη για αυτά. 
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5 ΤΜΗΜΑ Ε: ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

5.1 Σκυροδετήσεις 

Σε όλα σχεδόν τα τεχνικά έργα υπάρχουν εργασίες σκυροδέτησης, είτε αυτές είναι ένας τοίχος 

αντιστήριξης είτε ο φέρων οργανισμός ενός κτηρίου. Οι εργασίες αυτές, είναι εκείνες που από την φύση 

τους οργανώνουν την μορφή του εργοταξίου. Πρόκειται δηλαδή για εκείνες τις κτιριακές κατασκευές, 

όπως για παράδειγμα, μία κλίμακα, που δημιουργούν προσβάσεις στα διάφορα επίπεδα εργασιών. 

 

Στις εργασίες σκυροδέτησης, χρησιμοποιείται ένας μεγάλος αριθμός ανειδίκευτων εργατών, οι οποίοι 

εργάζονται υπό την καθοδήγηση ειδικευμένων τεχνητών, γεγονός το οποίο καθιστά κρισιμότερη την 

ασφάλεια στις εργασίες αυτές. 

 

Σημεία προσοχής 

 Ο ξυλότυπος είναι μια πρόχειρη κατασκευή και η υπερφόρτωσή του τοπικά εγκυμονεί 

κινδύνους κατάρρευσης 

 Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιούν κατά τις εργασίες 

καλουπώματος οι εργαζόμενοι, εκτός του κράνους, πρέπει να είναι κατάλληλα επιλεγμένα για να 

προστατεύουν τα άνω και κάτω άκρα 

 Κατά την Φορτοεκφόρτωση του οπλισμού για το σιδέρωμα, πρέπει να απαγορεύεται η 

διέλευση οποιουδήποτε κάτω από τα ανυψωμένα φορτία 

 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών που χρησιμοποιούνται για την κοπή ή κάμψη του οπλισμού, 

πρέπει να φέρουν τους κατάλληλους προφυλακτήρες για την αποφυγή ατυχημάτων 

 Κατά τις εργασίες σκυρόδεσης δεν πρέπει να μετακινείται κανείς, κάτω ή κοντά στον ξυλότυπο.  

 Τα πιτσιλίσματα από νωπό σκυρόδεμα πρέπει να απομακρύνονται γρήγορα από τα σημεία 

διέλευσης των πεζών, για να μην προκληθούν ατυχήματα. 

5.2 Μηχανικός Εξοπλισμός 

Οι παραδοσιακές μέθοδοι εκτέλεσης των τεχνικών έργων εγκαταλείπονται και η εκμηχάνιση των έργων 

προχωρεί με γοργά βήματα, έχοντας ήδη προσεγγίσει έναν ικανοποιητικό βαθμό στα μεγάλα ιδιωτικά και 

δημόσια έργα. 

 

Οι Συμβάσεις εκτέλεσης τεχνικών έργων του Δημόσιου τομέα αναφέρουν ως απαραίτητη προϋπόθεση τη 

διάθεση του απαραίτητου εξοπλισμού εκ μέρους του Αναδόχου του έργου. Ο εξοπλισμός ποικίλει 

ανάλογα με το είδος των εργασιών, το μέγεθός τους και την ιδιαίτερη δυσκολία τους (τοπικές συνθήκες), 

με εξαίρεση των τυπικό εξοπλισμό ο οποίος απαιτείται για τη μεταφορά υλικών και προσωπικού – ο 

οποίος επίσης ποικίλει. 

 

Οι μηχανές εφευρέθηκαν και χρησιμοποιούνται για να λύνουν προβλήματα. Δυστυχώς, η κακή χρήση, ο 

ακατάλληλος χειρισμός και η πλημμελής συντήρηση σε συνδυασμό με εξωγενείς παράγοντες ως προς το 

μηχάνημα και τον χειριστή, γίνονται αιτία ατυχημάτων. 

 

Σημεία προσοχής 

 Ένα μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον για την εργασία(-ες) που έχει κατασκευασθεί 



ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΟ 5 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΝΟ 5 ΚΑΙ ΝΟ 6.  

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) 

Σελ: 21/34 

   

 Απαγορεύεται η υπερφόρτωση μηχανήματος 

 Μόνον αδειούχοι χειριστές επιτρέπεται να χειρίζονται τα μηχανήματα 

 Η άδεια των χειριστών πρέπει να είναι σε ισχύ 

 Απαγορεύεται η χρήση ερπυστριοφόρων μηχανημάτων σε άσφαλτο 

 Η συντήρηση και η τήρηση καρτέλας (βιβλίου) συντήρησης για κάθε μηχάνημα είναι 

υποχρεωτική 

 Απαγορεύονται οι αυτοσχεδιασμοί στη χρήση και συντήρηση του μηχανήματος 

 Όλα τα μηχανήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πυροσβεστήρα και φαρμακείο 

 Όλα τα συστήματα ασφαλείας πρέπει να λειτουργούν καλώς 

 Ο εξοπλισμός των ανυψωτικών μηχανημάτων πρέπει να αναγράφει το φορτίο ανύψωσης 

 Πιστοποιητικό ανυψωτικής ικανότητας απαιτείται για όλους τους γερανούς 

 Η θέση του μηχανήματος δεν πρέπει να είναι επισφαλής για το ίδιο και για τρίτους 

 Όλα τα Μ.Ε. πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας και πινακίδα «ΜΕ» 

 Η καρότσα των αυτοκινήτων φορτηγών πρέπει να είναι σκεπασμένη όταν μεταφέρεται άμμος ή 

3Α 

 Η επιθεώρηση των ανυψωτικών μηχανημάτων είναι υποχρεωτική και πρέπει να καταγράφεται 

 Ειδικά μέτρα πρέπει να λαμβάνονται λόγω εναέριων αγωγών ενέργειας και τηλεπικοινωνιών 

 Προσοχή στα υπόγεια δίκτυα κατά την εκσκαφή τάφρων 

 Ο εξοπλισμός ανύψωσης (σαμπάνια, ιμάντες, συρματόσχοινα) πρέπει να είναι σε καλή 

κατάσταση. Η επιθεώρησή του είναι υποχρεωτική πριν από τη χρήση του. 

5.3 Διακίνηση Φορτίων 

Η ανύψωση και η μεταφορά φορτίων στα εργοτάξια κατά κανόνα γίνονται με χρήση μηχανικών μέσων 

(γερανοί, παλάγκα, βαρούλκα κλ.π.) εν τούτοις εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις που γίνονται 

χειρωνακτικά. 

Οι χειρωνακτικές εργασίες (ανύψωση, μεταφορά, έλξη, ώθηση ή απόθεση φορτίων), έχουν ως συνήθεις 

συνέπειες: 

 Κόπωση των εργαζομένων 

 Καταπόνηση της σπονδυλικής στήλης 

 Ατυχήματα 

 Καθυστέρηση της παραγωγής 

 

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, αρκεί να 

αναφερθεί ότι στη Μ. Βρετανία το 12,5% των εργατικών τραυματισμών οφείλεται στην υπερπροσπάθεια 

των εργαζομένων. Από αυτούς τους τραυματισμούς, το 74% προκλήθηκε κυρίως από ανύψωση φορτίων, 

ενώ ως συνέπεια αυτών το 61% των εργαζομένων παρουσίασε σοβαρά προβλήματα στη μέση. 

 

Η χρήση μηχανικών μέσων κάνει την εργασία πιο εύκολη και πιο αποδοτική, παρόλο που σε ορισμένες 

περιπτώσεις μπορούν να προκληθούν ατυχήματα όπως όταν η λειτουργία του μηχανήματος δεν είναι 

καλή ή όταν δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας κατά τη χρήση του. 

 

Σημεία προσοχής: 
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 Η διακίνηση φορτίων με μηχανικά μέσα πρέπει να προτιμάται σε σχέση με την χειρωνακτική 

διακίνηση φορτίων, όπου είναι εφικτή. 

 Απαραίτητη είναι η εκ του νόμου πρόληψη των πιθανών ατυχημάτων που μπορούν να 

προκληθούν κατά την εργασία. Πρέπει να υπάρχει όμως και προληπτικός σχεδιασμός κανόνων από 

τον εργοδότη για την αποφυγή τυχαίων συμβάντων, όπως και η κατάλληλη οργάνωση των θέσεων 

εργασίας. 

 Πρέπει να τηρούνται οι βασικοί κανόνες που διέπουν την ασφαλή λειτουργία και χρήση των 

μηχανικών μέσων (συσκευές ανύψωσης, οχήματα, χωματουργικά μηχανήματα κ.τ.λ.). 

 Πρέπει να προβλέπονται κατά περίπτωση προληπτικά μέτρα ασφαλείας για την χειρωνακτική 

διακίνηση φορτίων, προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν μελλοντικά ατυχήματα. 

5.4 Εκσκαφές 

Στα περισσότερα τεχνικά έργα απαιτούνται εργασίες εκσκαφών. Οι συνδεόμενοι κίνδυνοι με τις εργασίες 

εκσκαφών είναι σημαντικοί, αρκεί να σημειωθεί ότι η υποχώρηση ενός μόνον κυβικού μέτρου εδάφους 

αντιστοιχεί περίπου σε 1,2 – 1,5 τόνους βάρος. 

 

Σημεία προσοχής: 

 Πριν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα του εδάφους 

 Πριν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα των υπογείων δικτύων 

 Η αντιστήριξη πρέπει (αν απαιτείται) να τοποθετείται έγκαιρα 

 Οι εκσκαφές πρέπει να περιφράσσονται κατάλληλα και πλήρως 

 Έξοδοι από τις εκσκαφές (π.χ. σκάλες), πρέπει να υπάρχουν σε αποστάσεις μικρότερες των 24μ 

μεταξύ τους 

 Ο φωτισμός και ο αερισμός βαθέων τάφρων πρέπει να ελέγχεται 

 Απαιτείται έλεγχος των εκσκαφών μετά από κάθε βροχόπτωση 

 Απαγορεύονται αποθέσεις υλικών και εργαλείων σε απόσταση μικρότερη των 60cm από το 

χείλος του πρανούς 

 Καμία εκσκαφή δεν είναι ασφαλής 

 Απαγορεύεται η εργασία σε τάφρους όταν έχουν πλημμυρίσει 

 Επιβάλλεται πρόβλεψη απορροής ομβρίων 

 Απαιτείται αντιστήριξη όλων των καθέτων στοιχείων ή μετάθεσή τους, όπου κινδυνεύουν από 

την εκσκαφή 

 Απαιτείται ασφαλής γεφύρωση τάφρων για τη διέλευση οχημάτων και πεζών 

 Απαγορεύεται η υποσκαφή μηχανημάτων 

 Απαγορεύεται η εργασία στο πόδι του πρανούς βαθιών εκσκαφών, αν δεν ληφθούν ειδικά 

μέτρα 

 Η περίφραξη των εκσκαφών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλη απόσταση από το χείλος του 

πρανούς 

 

5.5 Υπαίθριες εργασίες σε συνθήκες καύσωνα 

Οι οδηγίες αυτές ενδιαφέρουν όλους τους εργαζόμενους που ασχολούνται σε υπαίθριες εργασίες. 

Θερμική καταπόνηση εργαζομένου εμφανίζεται όταν το άμεσο περιβάλλον εργασίας του είναι πολύ 

θερμό και σε συνδυασμό με κοπιαστική ή μη εργασία μπορεί να επιφέρει σημαντική μείωση 
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παραγωγικότητας ή μείωση της προσοχής που απαιτείται για την αποφυγή ατυχήματος ή αίσθηση 

δυσανεξίας ή ακόμη και βλάβη στην υγεία του εργαζομένου. Τέτοια κατάσταση μπορεί να υπάρξει σαν 

συνέπεια καύσωνος της καλοκαιρινής περιόδου. 

Καύσωνας είναι το μετεωρολογικό φαινόμενο όπου η θερμοκρασία του αέρα που περιβάλλει τον χώρο 

εργασίας είναι δυνατόν να προκαλέσει κατάσταση θερμικής καταπόνησης και αναγγέλεται από την Εθνική 

Μετεωρολογική Υπηρεσία. 

 

Οι παράγοντες που καθορίζουν την θερμική καταπόνηση είναι: 

 Θερμοκρασία ξηρού θερμομέτρου 

 Σχετική υγρασία 

 Ταχύτητα αέρα 

 Ακτινοβολία 

 Βαρύτητα εργασίας 

 Ενδυμασία 

 Εγκλιματισμός εργαζομένου: είναι η φυσιολογική διαδικασία που επιτρέπει την προσαρμογή 

στο θερμό περιβάλλον μέσω της μείωσης του βασιμού μεταβολισμού, της αύξησης της εφίδρωσης 

και της μείωσης απώλειας ηλεκτρολυτών (άλατα) με τον ιδρώτα. Ο εγκλιματισμός επιτυγχάνεται 

εντός 7-10 ημερών. 

 Κατάσταση της υγείας του. 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ 

Μυϊκές συσπάσεις (κράμπες των θερμαστών). Παρατηρούνται σε άτομα που εργάζονται σε χώρους με 

υψηλή θερμοκρασία. Προκαλείται από την έντονη απώλεια αλάτων και υγρών λόγω εφίδρωσης. 

Εμφανίζονται εντονότερα αν ο εργαζόμενος έχει πιει πολύ νερό χωρίς όμως να αναπληρώνει και τα άλατα. 

Η πάθηση δεν θεωρείται επικίνδυνη. Εμφανίζεται απότομα και έχει τα ακόλουθα συμπτώματα: 

 Έντονοι πόνοι και σπασμοί των κοιλιακών και σκελετικών μυών 

 Το δέρμα είναι υγρό και ωχρό 

 

Θερμική εξάντληση (κατάρρευση από τη ζέστη). Παρατηρείται συχνότερα σε άτομα που δεν είναι 

συνηθισμένα να εργάζονται σε περιβάλλον θερμό και υγρό. 

Προκαλείται από την υπερβολή απώλεια νερού και άλατος από το σώμα. Συμπτώματα: 

 Εξάντληση, ατονία, αδυναμία και ανησυχία του πάσχοντος 

 Κεφαλαλγία, κούραση, ίλιγγος, ναυτία 

 Όραση θολή 

 Πρόσωπο ωχρό, δέρμα κρύο και κολλώδες, άφθονη εφίδρωση 

 Αναπνοή γρήγορη και επιπόλαιη 

 Σφυγμός γρήγορος και αδύνατος 

 Θερμοκρασία φυσιολογική ή πέφτει 

 Επώδυνοι μυϊκοί σφυγμοί των κάτω άκρων και της κοιλιάς 

 Η κατάσταση μπορεί να φθάσει μέχρι και λιποθυμία 

 Η κατάσταση χειροτερεύει αν εμφανισθούν διάρροια και εμετοί 
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Θερμοπληξία: Παρατηρείται σε άτομα που έχουν εκτεθεί σε περιβάλλον πολύ θερμό και υγρό για μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Προκαλείται από άνοδο της θερμοκρασίας του σώματος λόγω αδυναμίας αποβολής 

θερμότητας όταν η εφίδρωση εμποδίζεται. Εμφανίζεται αιφνίδια με τα εξής συμπτώματα: 

 Εξάντληση και ανησυχία του πάσχοντος 

 Κεφαλαλγία, ίλιγγος και υπερβολική αίσθηση ζέστης 

 Έντονη δίψα και ξηροστομία 

 Δέρμα ζεστό, κόκκινο (έξαψη) και ξηρό 

 Σε σοβαρές περιπτώσεις εμφανίζονται ερυθρά αιμορραγούντα στίγματα 

 Σφυγμός ταχύς και έντονος 

 Πίεση ελάχιστα ανεβασμένη 

 Αναπνοή γρήγορη, βαθιά και θορυβώδης 

 Μυϊκές συσπάσεις, κράμπες, παροξυσμοί και εμετός 

 Αιφνίδια απώλεια συνειδήσεως, που γρήγορα γίνεται βαθιά 

 Κώμα, θάνατος 

 

5.6 Ομάδες εργαζόμενων υψηλού κινδύνου 

Η αντοχή στο θερμικό στρες είναι μειωμένη στους εργαζόμενους που παρουσιάζουν κάποιο από τα 

κατωτέρω προβλήματα υγείας: 

 Καρδιοπάθειες 

 Πνευμονοπάθειες (ορισμένες) 

 Γενικά νοσήματα 

 Σακχαρώδης διαβήτης 

 Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 

 Διαταραχές ηπατικής λειτουργίας 

 Δυσλειτουργία του θυροειδούς 

 Μη ελεγχόμενη υπέρταση 

 Αναιμία (συγγενείς αιμοσφαιρινοπάθειες) 

 Ψυχικά νοσήματα υπό θεραπεία 

 Νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος 

 Δερματοπάθειες μεγάλης έκτασης 

 Παχυσαρκία (30% πάνω από το κανονικό βάρος) 

 Λήψη ορισμένων φαρμάκων 

 Γενικές καταστάσεις 

 Γυναίκες σε περίοδο κύησης 

 Εργαζόμενοι που δεν έχουν εγκλιματισθεί  (π.χ. νέοι εργαζόμενοι, άτομα που επιστρέφουν από 

ασθένεια ή διακοπές) 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

Ισορροπία υγρών και αλάτων 

 Άφθονο δροσερό νερό, περισσότερο από όσο διψάς 

 Αν δεν έχεις εγκλιματισθεί και ιδρώνεις πολύ, ρίχνε αλάτι στο νερό σου (με τη μύτη ενός 

κουταλιού σε ένα μπουκάλι του λίτρου) 
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 Μην τρως λιπαρά και βαριά γεύματα και μην καταναλώνεις οινοπνευματώδη  

 Τρώγε φρούτα και λαχανικά 

Ενδυμασία 

 Τα ρούχα σου να διευκολύνουν τον αερισμό του σώματός σου, να επιτρέπουν την εξάτμιση του 

ιδρώτα, να είναι ελαφρά, άνετα και πορώδη (βαμβακερά) 

 Αν δουλεύεις στον ήλιο ή κοντά σε ακτινοβολούσες επιφάνειες, φρόντισε να μην αφήνεις 

ακάλυπτο το σώμα σου 

 Κάνε χρήση του συστήματος ψύξης αν αυτό διατίθεται 

  

Υπαίθριες εργασίες 

 Μην εργάζεσαι μισόγυμνος στον ήλιο 

 Να προσπαθείς να εργάζεται περισσότερο στη σκιά 

 Φόρα πάντα καπέλο ή το κράνος στο κεφάλι. Σε προστατεύει από την ηλίαση 

 Να εργάζεσαι πιο παραγωγικά τις πρωινές ώρες 

 

Εγκλιματισμός 

 Δώσε την ευκαιρία στον εαυτό σου να προσαρμοσθεί στη ζέστη. Σε λίγες μέρες θα νοιώθεις 

καλύτερα 

 Πιθανώς να νοιώσεις κάποια δυσφορία αν επιστρέψεις από άδεια ή ακόμη και από 

σαββατοκύριακο. Για αυτό πρόσεχε περισσότερο 

 

Α΄ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

Αν δεις κάποιον με συμπτώματα όπως: δυσφορία, εξάντληση, ίλιγγο, κράμπες κλπ, κάλεσε αμέσως ιατρική 

βοήθεια. Μέχρι να έρθει κάνε τα ακόλουθα: 

 Ξάπλωσε τον άρρωστο σε σκιά ή σε δροσερό μέρος. Βγάλε τα πολλά ρούχα 

 Ψύξε το σώμα του με δροσερό νερό ή βρεγμένα ρούχα 

 Φτιάξε αλατούχο δροσερό νερό (ένα κουταλάκι αλάτι σε κάθε ποτήρι νερό) και δίνε στον 

άρρωστο μισό ποτήρι κάθε τέταρτο της ώρας επί μία ώρα ή μέχρι να εξαφαλισθούν τα συμπτώματα. 

Επιπλέον δίνε του άφθονο δροσερό νερό γουλιά γουλιά 

 Αν λιποθυμήσει βάλε τον σε ασφαλή θέση ανάνηψης (μπρούμυτα με το κεφάλι προς την 

πλευρά όπου το χέρι και το πόδι πρέπει να είναι αναδιπλωμένα) 

 

Σχετική Εγκύκλιος 130329/95 

«Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος» 

Σημείωση: Οι ανωτέρω οδηγίες είναι επί πλέον των οργανωτικών μέτρων (διαλλείματα ή/και παύση 

εργασίας) που ενδεχόμενα να πρέπει να ληφθούν από την Διεύθυνση του Εργοταξίου, ύστερα από σχετική 

υπόδειξη του Τεχνικού Ασφαλείας. 

5.7 Ασφαλής εργασία κατά την διακίνηση φορτίων 

 

Α. Οδηγίες για Ασφαλή Ανύψωση Φορτίων 

Η ανύψωση φορτίων είναι μία ιδιαίτερα επικίνδυνη εργασία και από τις συχνότερες αιτίες πρόκλησης 

ατυχημάτων. Για αυτό, εφάρμοσε τις παρακάτω οδηγίες: 
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1. Έλεγξε εάν οι αρτάνες που χρησιμοποιείς (συρματόσχοινα, αλυσίδες, φασκιές ή σκοινιά) είναι σε 

καλή κατάσταση και ότι ο γάντζος διαθέτει ασφάλεια. Αν διαπιστώσεις φθορές ή κάποιο 

ελάττωμα ανάφερέ το αμέσως στον προϊστάμενό σου ώστε να αντικατασταθεί. 

2. Γενικά να αποφεύγεις να χρησιμοποιείς αρτάνες από ινώδες σχοινί γιατί η αντοχή του ποικίλει 

σημαντικά, ανάλογα με το υλικό που είναι κατασκευασμένο. 

3. Αν διαπιστώσεις ότι ο χειριστής του ανυψωτικού μηχανήματος δεν είναι κάτοχος άδειας ή 

αντιληφθείς ότι ο χειριστής δεν βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση λόγω κατανάλωσης 

οινοπνευματωδών ποτών, χρήσης φαρμάκων ή κάποιου εμφανούς προβλήματος υγείας 

ανάφερέ το αμέσως στον προϊστάμενό σου 

4. Μην χρησιμοποιείς αυτοσχεδιασμούς κατά την πρόσδεση του φορτίου όπως συρματόσχοινα, 

σχοινιά ή αλυσίδες που έχουν δεθεί κόμβο για να κοντύνουν, αλλά κατάλληλα ναυτικά κλειδιά 

5. Εάν αναρτάς κάποιο φορτίο που αποτελείται από επί μέρους τμήματα φρόντισε να είναι δεμένα 

σωστά και ασφαλισμένα για να αποφύγεις την πτώση τους από τυχαία κίνηση. Να ζητάς πάντα 

από τον προϊστάμενό σου να ελέγχει την ανάρτηση 

6. Να χρησιμοποιείς γάντια για την προστασία των χεριών σου από αιχμηρές γωνίες του φορτίου ή 

από θραυσμένα σύρματα του συρματόσχοινου 

7. Κατά την ανάρτηση φορτίου με σχοινιά ή φασκιές να φροντίζεις πριν την χρήση τους να μην είναι 

στριμμένα 

8. Η αρτάνη πρέπει να εφαρμόζεται στη βάση του αγκίστρου και όχι στην μύτη του, ώστε να 

αποφεύγεται η ακούσια μετατόπιση του φορτίου κατά την ανύψωση 

9. Τα φορτία πρέπει να ανυψώνονται πάντα κατακόρυφα 

10. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επαφή με διακινούμενο φορτίο πριν αυτό εδρασθεί και 

ακινητοποιηθεί με ασφάλεια στον χώρο μεταφοράς του. Να χρησιμοποιείς «αέρηδες» (2 

σχοινιά) για την καθοδήγηση του φορτίου κατά την ανύψωση και την μετακίνησή του 

11. Μην στέκεσαι κάτω από ανυψωμένο φορτίο και φρόντισε πάντα να σε βλέπει ο χειριστής 

12. Αν ο χειριστής δεν έχει καλή ορατότητα σε κάποιο σημείο της διαδρομής του φορτίου ή 

προσωπικού εργασίας, πρέπει να υπάρχει έμπειρος κουμανταδόρος για να τον καθοδηγήσει. 

Κανένας, εκτός από τα πρόσωπα που έχουν την κατάλληλη εμπειρία και εκπαίδευση, δεν πρέπει 

να κάνει σήματα καθοδήγησης στους χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων 

13. Να αποφεύγεις να εργάζεσαι ή να κινείσαι μέσα στην ακτίνα δράσης του γερανού 

14. Οι εργασίες πρέπει να διακόπτονται εάν υπάρχουν αντίξοες συνθήκες, όπως δυνατός άνεμος, 

κακή ορατότητα, βροχή κλπ. 

15. Απαγορεύεται αυστηρά στο προσωπικό να μετακινείται αναρτημένο σε συρματόσχοινα, 

άγκιστρα, κάδους, περόνες, μπούμες, ή πάνω σε φορτία 

 

Β. Οδηγίες για Ασφαλή Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων 

Η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων είναι από τις συχνότερες αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων και βλάβης 

της υγείας. Για αυτό εφάρμοσε τις παρακάτω οδηγίες: 

 

1. Να χρησιμοποιείς φόρμα εργασίας χωρίς ελεύθερα άκρα που μπορεί να σκαλώσουν 

κάπου την ώρα της μεταφοράς 

2. Να χρησιμοποιείς γάντια εργασίας και υποδήματα ασφαλείας με μεταλλική προστασία 

δακτύλων και αντιολισθητική σόλα 



ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΟ 5 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΝΟ 5 ΚΑΙ ΝΟ 6.  

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) 

Σελ: 27/34 

   

3. Όταν το φορτίο είναι βαρύ ζήτησε βοήθεια από δεύτερο άτομο. Η χειρωνακτική μεταφορά 

φορτίων κρύβει πολλούς κινδύνους 

4. Κατά την ανύψωση φορτίων πρέπει να εφαρμόζεις τις ακόλουθες αρχές: 

 η σπονδυλική στήλη πρέπει να βρίσκεται σε όρθια στάση 

 τα πόδια να είναι λυγισμένα, ανοιχτά, το φορτίο να βρίσκεται ανάμεσά τους και το ένα 

πέλμα να εφάπτεται στο έδαφος 

 να τοποθετείς το σώμα σου όσο πιο κοντά στο προς ανύψωση βάρος 

 το σημείο λαβής πρέπει να κρατιέται σταθερά και με ασφάλεια 

 πρέπει να αποφεύγονται οι περιστροφικές κινήσεις του κορμού του σώματος 

 

Ιδιαίτερη σημασία κατά την ανύψωση φορτίων έχει το ύψος ανύψωσης του φορτίου. 

Συγκεκριμένα: 

 μεταφορά από το δάπεδο μέχρι το ύψος των γονάτων 

 μεταφορά από το ύψος των γονάτων μέχρι του ύψους των αγκώνων 

 μεταφορά από το ύψος των αγκώνων μέχρι το ύψος των ώμων 

Μεγαλύτερο ύψος ανύψωσης σημαίνει περισσότερη επίπονη προσπάθεια, άρα και πιο επικίνδυνη. 

Κατά την μεταφορά φορτίων πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές: 

 Οι διαδρομές πρέπει να ελέγχονται, πριν την μεταφορά, για τυχόν ύπαρξη μικροπαγίδων και ο 

φωτισμός να είναι επαρκής 

 Αν ένα φορτίο μεταφέρεται από περισσότερα από ένα άτομα, πρέπει να συντονίζονται οι 

κινήσεις τους. Αν τα άτομα είναι περισσότερα από τρία, πρέπει να διατάσσονται καθ΄ ύψος. Το 

ψηλότερο από αυτά δεν πρέπει να βρίσκεται ποτέ στη μέση 

 Το φορτίο πρέπει να κρατιέται κάθετα ως προς το κέντρο βάρους του, με τέτοιο τρόπο ώστε να 

περιορίζονται οι προσπάθειες για να κρατηθεί σε ισορροπία. 

 

Απαγορεύεται η ρίψη υλικών από ψηλά, εκτός αν υπάρχει επιτηρητής που θα φροντίζει να αποκλεισθεί ο 

επικίνδυνος χώρος, θα προσέχει να μην πλησιάσει κανείς και θα κανονίζει πότε θα αρχίζει η ρίψη. 

5.8 Ασφάλεια εργασίας σε βροχερό καιρό στην κατασκευαστική βιομηχανία 

Παρέχονται πληροφορίες στους εργοδότες και τους εργαζόμενους της βιομηχανίας κατασκευών σχετικά 

με την αναγνώριση, τον προσδιορισμό και τον έλεγχο των κινδύνων που συνδέονται με την εργασία σε 

βροχερό καιρό. 

 

Δεδομένου ότι η εργασία είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους που σχετίζονται 

με τον βροχερό καιρό και τα εργασιακά συστήματα τηρούνται, η εργασία στους χώρους των κατασκευών 

μπορεί να συνεχισθεί με ασφάλεια. 

 

Η λήψη μέτρων για τον έλεγχο αυτών των κινδύνων θα προστατέψει την ασφάλεια και την υγεία των 

εργαζομένων, θα ωφελήσει τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις μέσω: 

 της μείωσης των τραυματισμών και των ασθενειών 

 των υψηλότερων επιπέδων εργασιακής ικανοποίησης και μείωσης των απουσιών  

 της αυξημένης αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας 
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Παράγοντες κινδύνων 

Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την ασφαλή κατασκευή σε βροχερό καιρό είναι οι εξής: 

1. Ολισθηρότητα σε εργασία στα ύψη 

2. Ολισθηρότητα, υγρασία στις επιφάνειες πατωμάτων, τα σκαλοπάτια και τα σημεία 

στήριξης των ποδιών 

3. Κατάρρευση σε εκσκαφές  

4. Κίνδυνοι ηλεκτρισμού – βρεγμένα ηλεκτρικά καλώδια, καλώδια, πρίζες, σημεία ισχύος και 

εξοπλισμός ισχύος 

5. Κίνδυνοι συγκόλλησης – π.χ. υγρασία στο χαλυβουργείο 

6. Ολισθηρά εργαλεία, λαβές και άλλες επιφάνειες χειρισμού 

7. Μειωμένη χειρωνακτική επιδεξιότητα σε μερικές εργασίες 

8. Αστραπές κατά τη διάρκεια καταιγίδων 

9. Μόλυνση από υπερχείλιση του αποχετευτικού δικτύου 

 

Σε συνθήκες ανέμου, υγρού ή ξηρού, υπάρχουν επιπρόσθετοι παράγοντες κινδύνου στις εργασίες 

κατασκευής: 

1. Χαλαρά υλικά στέγης, σανίδες σκαλωσιάς και άλλα μη ασφαλή υλικά που βρίσκονται σε 

ύψος 

2. Ημιτελείς κατασκευές, π.χ. στέγες ή υπόστεγα 

3. Σκαλωσιές ανεπαρκώς ασφαλισμένες 

4. Μη ασφαλισμένοι τοίχοι ή σκελετοί 

5. Ξένη ουσία στα μάτια 

6. Οι γερανοί γίνονται ασταθείς όταν οι άνεμοι ξεπερνούν τις συστάσεις των κατασκευαστών 

για ασφαλή λειτουργία. 

 

Αν ο αέρας είναι υπερβολικά κρύος, η ασφαλής εργασία μπορεί να επηρεαστεί από την μειωμένη 

δυνατότητα αίσθησης και λειτουργία των χεριών και των ποδιών. Η ταλαιπωρία που προκαλείται από το 

υπερβολικό κρύο μπορεί να οδηγήσει σε απροσεξία και αφηρημάδα. 

 

Ασφαλή Συστήματα Εργασίας 

Ο βροχερός, με ανέμους ή κρύος καιρός, δεν καθιστά απαραίτητα την εργασία κατασκευών μη ασφαλή, 

υπό την προϋπόθεση τα ασφαλή συστήματα εργασίας να μπορούν να εφαρμοσθούν. Αυτά 

περιλαμβάνουν: 

 

Οργάνωση εργασίας 

Αναδιοργάνωση των κατασκευαστικών εργασιών σε βροχερό καιρό, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να κάνουν 

περισσότερες εργασίες: 

 Κάτω από τμήματα όπου υπάρχουν καλύμματα οροφής ή σκέπασμα 

 Κάτω από προστατευμένες κατασκευές, π.χ. σκαλωσιές 

 Κάτω από προσωρινά προστατευτικά, π.χ. μουσαμάδες 

 Αφού τα βρεγμένα συστατικά στεγνώσουν 

 Σε δουλειές που ο βροχερός καιρός δεν τις καθιστά επικίνδυνες 

Παρακολουθήστε την πρόβλεψη του καιρού, έτσι ώστε να κανονίζετε εναλλακτικές εργασίες μία ή 

περισσότερες μέρες πριν. 
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Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρικές εφαρμογές είναι ασφαλείς. Σιγουρευτείτε ότι όλα τα ηλεκτρικά 

καλώδια βρίσκονται σε αρκετή απόσταση πάνω από το έδαφος. 

 

Ελαχιστοποιείστε τις εργασίες που πρέπει να γίνουν σε ψηλά σημεία. Βεβαιωθείτε ότι παρέχονται και 

χρησιμοποιούνται τα μέτρα και ο εξοπλισμός πρόληψης έναντι των πτώσεων – ειδικά στον βροχερό ή με 

αέρα καιρό. Όπου είναι δυνατόν, προ-συνδέστε δομικά στοιχεία στο έδαφος αντί σε κάποιο ύψος. 

 

Όταν σχεδιάζετε μακροπρόθεσμες εργασίες, αναβάλλετε την προγραμματισμένη εργασία που μπορεί να 

επηρεαστεί από τη βροχή για πιο στεγνούς μήνες. 

 

Στις προκατασκευασμένες δομήσεις, μελετείστε προκαταρκτικό σχεδιασμό των σκεπασμένων οροφών, για 

να εξασφαλίσετε προστασία κατά την διάρκεια άλλων κατασκευαστικών εργασιών. 

 

Περιβάλλον εργασίας 

 Περιορίστε τις εργασίες σε στεγνές προστατευμένες περιοχές όταν η βροχή καθιστά τις 

εκτεθειμένες περιοχές επικίνδυνες. Βεβαιωθείτε για καλή αποχέτευση, έτσι ώστε το εργοτάξιο να 

στεγνώνει γρήγορα 

 Φροντίστε για αντλίες απορρόφησης των πλημμυρών 

 Ανεγείρετε προσωρινά σκέπαστρα, π.χ. τέντες και μουσαμάδες 

 Σε περίπτωση ανέμων, βεβαιωθείτε ότι τα λυμένα αντικείμενα και οι ημιτελείς κατασκευές 

είναι δεμένες και στερεωμένες ενάντια στις πιέσεις του ανέμου 

 

Ανέσεις 

 Εξασφαλίστε καταφύγια όπου θα υπάρχουν στεγνά ρούχα για να αλλαχθούν τα βρεγμένα. 

 Για τον κρύο καιρό, εξασφαλίστε ένα ζεστό καταφύγιο. 

Ενδυμασία για βροχερό καιρό 

 Τα ρούχα που προτιμώνται σε αυτές τις καιρικές συνθήκες για τις κατασκευαστικές εργασίες 

είναι αδιάβροχα παντελόνια και μπουφάν με κουκούλα (για να φοριέται με το κράνος ασφαλείας) 

 Οι μπότες και τα παπούτσια ασφαλείας θα πρέπει να έχουν σόλες που δεν γλιστράνε 

 Για εργασίες σε βρεγμένες περιοχές θα πρέπει να απαιτούνται ψηλές γαλότσες ασφαλείας. 

 

Κατάσταση Υγείας των Εργαζομένων 

 Η κατάσταση υγείας μερικών εργαζομένων μπορεί να μειώνει την αντοχή τους στον κρύο ή 

βροχερό καιρό. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι εργοδότες θα πρέπει να λαμβάνουν υπ΄όψη τις 

συμβουλές των γιατρών. Οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την παροχή και την συντήρηση των 

συστημάτων ασφαλείας των εργασιών σε βροχερό καιρό. Οι εργαζόμενοι καλούνται να 

συνεργασθούν στην εφαρμογή αυτών των συστημάτων. 

 

5.9 Θόρυβος 

Η πλειοψηφία των ανθρώπων είναι αρκετά ευαισθητοποιημένη ενάντια σε χημικούς κινδύνους από τον 

θόρυβο. Και όμως ο υπέρμετρος θόρυβος μπορεί να καταστρέψει τα ευαίσθητα κύτταρα του εσωτερικού 
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του αυτιού σε τέτοιο βαθμό που η ακουστική ικανότητα του εργαζομένου να εξομοιωθεί με αυτήν ενός 

υπερήλικα πολύ πριν ο πρώτος αγγίξει τη σύνταξη. 

Είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι οποιαδήποτε υπέρμετρη έκθεση σε θόρυβο έχει καταστρεπτικές και μη 

αναστρέψιμες συνέπειες. Για το λόγο αυτό, η μείωση της ακοής πέραν ενός ορίου, θεωρείται και νομικά, 

επαγγελματική ασθένεια. 

 

Σημεία προσοχής 

 Ο θόρυβος πάνω από 85 Db(A) είναι επικίνδυνος και μπορεί να προκαλέσει μείωση της ακοής. 

 Ο θόρυβος μέσων και υψηλών συχνοτήτων (2-5 Khz) είναι ο πλέον επικίνδυνος για την ακοή 

 Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον κρουστικό θόρυβο (με έμφαση στον μη 

αναμενόμενο) 

 Αύξηση του θορύβου κατά 3 db(A) συνεπάγεται διπλασιασμό της ηχητικής πίεσης, άρα και της 

βλαπτικότητάς του 

 Ο χρόνος έκθεσης στον θόρυβο είναι ανάλογος του βλαπτικού του αποτελέσματος 

 Ο θόρυβος αποτελεί αίτιο ή συναίτιο σημαντικού αριθμού ατυχημάτων 

 Η συνεχής έκθεση σε θόρυβο προκαλεί ψυχολογική ένταση και επηρεάζει τις φυσιολογικές 

λειτουργίες του οργανισμού 

 Η προσοχή πρέπει να εστιάζει στην εκτίμηση της έκθεσης των εργαζομένων στον θόρυβο 

περισσότερο, από τον θόρυβο αυτόν καθ΄εαυτόν 

 Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας κατά του θορύβου αποτελούν τη λιγότερο επιθυμητή λύση και 

δεν πρέπει να επιλέγονται για συνεχή προστασία (έκθεση σε οκτάωρη βάση) 

5.10 Ηλεκτρικό ρεύμα 

Το ηλεκτρικό ρεύμα παρουσιάζει πολλούς κινδύνους, ιδιαίτερα στα εργοτάξια τεχνικών έργων, όπου οι 

εγκαταστάσεις είναι προσωρινές, βρίσκονται κατά κανόνα στην ύπαιθρο και το προσωπικό δεν έχει την 

κατάλληλη εκπαίδευση. 

Σημεία προσοχής 

 Το ηλεκτρικό ρεύμα παρουσιάζει πολλούς κινδύνους για ατυχήματα. Μπορεί να προκαλέσει 

πυρκαγιά, έκρηξη, αλλά και αναπηρία, ακόμη και θάνατο 

 Μέτρα ασφαλείας είναι η χρήση χαμηλής τάσης (42V), η μονωτική θέση, η γείωση και ο 

διακόπτης διαφυγής 

 Οι εγκαταστάσεις διανομής ενέργειας πρέπει να έχουν καλή γείωση, να έχουν την σωστή θέση 

στο εργοτάξιο και τα στοιχεία τους να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας από το 

έδαφος 

 Οι κίνδυνοι από τα ηλεκτρικά δίκτυα ποικίλουν ανάλογα με το είδος του δικτύου (εναέριο, 

υπόγειο ή βοηθητικό) 

 Οι πίνακες διανομής και τροφοδοσίας πρέπει να είναι στεγανού τύπου με δυνατότητα 

ασφάλισης, να είναι γειωμένοι, να έχουν διακόπτη διαφυγής και να συντηρούνται τακτικά 

 Οι χωματουργικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται αφού πρώτα έχει ελεγχθεί ο πιθανός 

κίνδυνος από τα δίκτυα της ΔΕΗ που βρίσκονται στη θέση του έργου 

 Οι εργασίες που εκτελούνται κοντά σε δίκτυα της ΔΕΗ πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη 

προσοχή, αφού ο κίνδυνος για πιθανό ατύχημα λόγω επαφής ή προσέγγισης με το δίκτυο είναι 

μεγάλος 
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 Τα φωτιστικά σημεία καθώς και οι ηλεκτρικές συσκευές και τα μηχανήματα πρέπει να 

παρέχουν προστασία από πιθανή ηλεκτροπληξία. 

5.11 Εργασίες με ικριώματα 

Τα ικριώματα χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση εργασιών σε ύψος στα τεχνικά έργα. Οι σοβαροί 

κίνδυνοι που ενέχουν οι εργασίες αυτές απαιτούν την τήρηση αυστηρών κανόνων ασφαλείας. 

Το είδος του ικριώματος που χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση, εξαρτάται κύρια από το ύψος 

εκτέλεσης των εργασιών. 

 

Σημεία προσοχής 

 Ανάλογα με το ύψος εκτέλεσης της εργασίας πρέπει να χρησιμοποιείται το κατάλληλο ικρίωμα 

 Για τα σταθερά ικριώματα συντάσσεται υπεύθυνη δήλωση, μετά από έλεγχο και πριν την 

έναρξη των εργασιών, από τον επιβλέποντα μηχανικό και τον κατασκευαστή, η οποία κατατίθεται 

στην Επιθεώρηση Εργασίας 

 Τα μεταλλικά ικριώματα πρέπει να φέρουν τα πιστοποιητικά ελέγχου και να συναρμολογούνται 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 

 Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των ικριωμάτων πρέπει να γίνεται από 

εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό 

 Τα ικριώματα δεν πρέπει να αποσυναρμολογούνται εν μέρει  κατά την πρόοδο των εργασιών 

 Τα υλικά κατασκευής των ικριωμάτων πρέπει να είναι ανθεκτικά και καλά συντηρημένα 

 Τα ικριώματα πρέπει να στηρίζονται με ασφαλή τρόπο στο έδαφος 

 Τα σταθερά ικριώματα πρέπει να δένονται με ασφαλή τρόπο στο έδαφος 

 Τα δάπεδα εργασίας πρέπει να έχουν πλάτος το ελάχιστον 60cm και να αποτελούνται από τρία 

μαδέρια 

 Τα δάπεδα των ικριωμάτων δεν πρέπει να υπερφορτώνονται 

 Η σύνδεση των στοιχείων των ικριωμάτων πρέπει να γίνεται με τον τρόπο που περιγράφει η 

νομοθεσία 

 Πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε χιαστί αντηρίδες 

 Πρέπει να υπάρχει σε κάθε δάπεδο εργασίας κουπαστή (σε ύψος 1m), παράλληλη σανίδα στο 

μεσοδιάστημα και θωράκιο (σοβατεπί) 

 

5.12 Επαγγελματικές ασθένειες σχετικές με την εργασία στα τεχνικά έργα 

Οι συχνότερες επαγγελματικές ασθένειες (άρθρο 40 του Κανονισμού Ασθενείας του ΙΚΑ) που συνδέονται 

με τις εργασίες στα Τεχνικά Έργα, είναι οι εξής: 

 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

Σύντομη περιγραφή νόσου Εργασίες / Παράγοντες Προφυλάξεις  

 Απώλεια αισθήσεων, δύσπνοια, 

σπασμοί 

 Μέθη από μονοξείδιο του 

άνθρακα, κεφαλαλγία, ναυτία, 

ίλιγγοι, βούισμα αυτιών, μείωση 

 Χρήση μηχανών 

εσωτερικής καύσης εντός 

κλειστών χώρων 

 Οδήγηση οχημάτων τα 

οποία διαθέτουν κλειστό 

 Λήψη άμεσων μέτρων 

για εξάλειψη ή 

μείωση εκπομπής 

μονοξειδίου του 

άνθρακα με τεχνικά 
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ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

Σύντομη περιγραφή νόσου Εργασίες / Παράγοντες Προφυλάξεις  

μυϊκής ισχύος 

 Υπολειμματικές νευρικές, 

ψυχικές και καρδιαγγειακές 

διαταραχές 

 Διαταραχές όρασης, μνήμης 

 Διαταραχές ύπνου και 

συμπεριφοράς 

θάλαμο ή κακώς 

προστατευμένο 

 Πυρκαγιές και εκρήξεις 

εντός κλειστών χώρων 

μέσα 

 

ΤΕΤΑΝΟΣ 

Σύντομη περιγραφή νόσου Εργασίες / Παράγοντες Προφυλάξεις  

 Τέτανος συνήθους 

συμπτωματολογίας 

 Οικοδομικές και υπόγειες 

εργασίες 

 Αντιτετανικό εμβόλιο 

 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

Σύντομη περιγραφή νόσου Εργασίες / Παράγοντες Προφυλάξεις  

 Υπεροστικές αρθροπάθειες 

στην άρθρωση του αγκώνα 

 Άσηπτος νέκρωση του 

μηνοειδούς 

 Αγγειοκινητικές διαταραχές 

 Εργασίες κατά τη 

διάρκεια των οποίων 

χρησιμοποιούνται 

αερόσφυρες (κομπρεσέρ) 

 Κραδάζοντα εργαλεία 

χειρός 

 Λήψη τενχικών μέσων 

για την αποφυγή 

μετάδοσης των 

δονήσεων στον 

εργαζόμενο 

 Συχνά διαλείμματα 

 Συχνή εναλλαγή 

καθηκόντων 

 Κατάλληλα γάντια 

 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΗΧΟ / ΘΟΡΥΒΟ 

Σύντομη περιγραφή νόσου Εργασίες / Παράγοντες Προφυλάξεις  

 Μείωση της ακουστικής 

οξύτητας κοχλιακής 

προέλευσης, μη 

ανατάξιμος και μη 

επιδεινούμενη μετά τη 

διακοπή της έκθεσης στο 

θορυβογόνο περιβάλλον 

 Χειρισμός θορυβογόνων 

μηχανών και εργαλείων 

 Παραμονή σε περιβάλλον 

με υψηλό θόρυβο 

 Λήψη άμεσων μέτρων για 

μείωση ηχοέκθεσης με 

τεχνικά ή οργανωτικά μέσα 

 Χρήση των μέσων 

προστασίας της ακοής μόνο 

ως πρόσθετη προστασία ή 

ως έσχατη λύση 

 Διεξαγωγή τακτικών 

ακουομετρικών ελέγχων 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ 

Σύντομη περιγραφή νόσου Εργασίες / Παράγοντες Προφυλάξεις  

 Δερματίτιδες πρωτοπαθείς 

και πυοδερματίτιδες 

 Δερματίτιδες δευτεροπαθείς 

εκζεματοειδείς 

 Παρασκευή ή/και χρήση 

τσιμέντου 

 Εργασίες που φέρουν σε 

επαφή τον εργαζόμενο με 

πίσσα και ορυκτέλαια 

 Προστασία του δέρματος με 

χρήση ολόσωμης 

προστατευτικής 

ενδυμασίας και γαντιών 

 

ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΕΠΙΘΗΛΙΩΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

Σύντομη περιγραφή νόσου Εργασίες / Παράγοντες Προφυλάξεις  

 Πρωτοπαθή επιθηλιώματα 

δέρματος συνήθους 

συμπτωματολογίας 

 Εργασίες που φέρουν σε 

επαφή τον εργαζόμενο με 

πίσσα, άσφαλτο, 

τσιμέντο, ορυκτέλαια, 

παραφίνη, καθώς και 

σύνθετα προϊόντα ή 

υπολείμματα των 

παραπάνω ουσιών 

 Προστασία του δέρματος με 

χρήση μάσκας ανάλογης 

του βαθμού συγκέντρωσης 

των ινών αμιάντου 

 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ 

Σύντομη περιγραφή νόσου Εργασίες / Παράγοντες Προφυλάξεις  

 Αμιάντωση 

 Καρδιακές επιπλοκές 

 Μεσοθηλίωμα περιτοναίου 

 Εργασίες που εκθέτουν τον 

εργαζόμενο σε εισπνοή 

σκόνης αμιάντου 

 Παραγωγή και χρήση 

αμιαντοτσιμένου 

 Προστασία της αναπνοής με 

χρήση μάσκας ανάλογης 

του βαθμού συγκέντρωσης 

των ινών αμιάντου 

 Απαγόρευση του 

καπνίσματος, του φαγητού 

και της πόσης κατά την 

εργασία 

 Απαραίτητη η χρήση ειδικής 

φόρμας, για να μην 

μεταφέρεται η μόλυνση 

από τον χώρο εργασίας 

στο σπίτι 
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ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Νο5 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ Νο5 ΚΑΙ Νο6

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

   Υδάτινο στοιχείο (νερό)

   Κυβόλιθοι

      Ξύλινη Επιφάνεια

   Φωτιστικό Σώμα

   Καθιστικό

ΚΑΝΑΛΙ
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Μ.Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ 10cm

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ HDPE

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 10cm

0.600.60

ΕΠΙΙΣΤΡΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 10cm

ΤΑΦΡΟΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ
ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΩΝ

0.60

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΙΧΕΙΟ
ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

0.50

2:3

0.40

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
 ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ 10cm

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ HDPE

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

 ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ

+95.75-97.00

%%ΣΤΑΘΜΗ ΕΚΣΚΑΦΗΣ

ΒΙΔΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΥΠΑ)

ΑΠΟΣΦΗΝΩΣΗ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΛΑΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 60 x 3mm

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΟΣ - ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ HDPE -

(απο μέσα προς τα έξω)

0.50

2:3

0.40

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
 ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ HDPE

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ10cm

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΦΗΝΩΣΗ

0.50

0.40

ΛΑΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 60 x 3mm

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ HDPE

ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ

2:3

ΕΠΊΣΤΡΩΣΗ  ΠΑΧΟΥΣ 10cm

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΟΣ - ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ HDPE -
 ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΟΣ
(απο μέσα προς τα έξω)

ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑ
ΞΥΛΙΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΒΙΔΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ (ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΥΠΑ)

+95.45

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
 ΣΤΟΝ ΠΥΘΜΕΝΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΤΑΘΜΗ ΠΥΘΜΕΝΑ

ΥΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΑΦΡΟΥ

ΕΠΙΧΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 20cm
ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΠΙΧΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 20cm
ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΠΙΧΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 20cm

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ10cm

+95.60
ΚΛΙΣΗ  i=13%-20%

ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1)  Γεωμεμβράνη HDPE πάχους : 2mm

2)  Γεωύφασμα βάρους : 500gr/m2

3) Αποστραγγιστικό γεωσύνθετο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Oι τελικές στάθμες του πυθμένα και της τάφρου αγκύρωσης θα καθορισθούν από τις
επιτόπου συθήκες βάσει του αρχικού σχεδιασμού μετά την απομάκρυνση των φερτών
υλικών και του ριζικού συστήματος από τον πυθμένα της λιμνοδεξαμενής.

 ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

REV: 

ΚΛΙΜΑΚΑ: 

ΚΩΔ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ / ΣΕΣ

ΘΕΜΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΣΧ.3

1:20

ΕΡΓΟ:

Η ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΥΡΙΟΣ  ΕΡΓΟΥ:

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
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ΤΟΜΗ - ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Α. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Α. ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ MSc

Ι. ΜΙΝΕΤΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ MSc

Ι.Χ. ΠΑΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ MSc
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Α.Π. 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Νο5 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ Νο5 ΚΑΙ Νο6

ΤΟΜΗ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ΠΡΑΝΕΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20
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