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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α.  Αντικείμενο της μελέτης 

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού ποσού 112.840,00€ μαζί με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 
24% προβλέπονται εργασίες συντήρησης και επισκευής στις κερκίδες και την σκηνή του ανοιχτού 
αμφιθεάτρου της Παν/λης Σερρών του ΔΙ. ΠΑ.Ε. . 
Β.  Γενική περιγραφή των εργασιών  

Το έργο αφορά, ενδεικτικά, σε οικοδομικές εργασίες, που αποσκοπούν στην επίλυση 
προβλημάτων υγρομόνωσης στις κερκίδες, στην σκηνή του ανοιχτού  αμφιθεάτρου και την 
αντικατάσταση των καθισμάτων αυτού, στην Παν/λη Σερρών του ΔΙ. ΠΑ.Ε.. 

Ο ακριβής τόπος και χρόνος όλων των εργασιών θα ορίζεται από την υπηρεσία.  

Γ.  Τεχνική περιγραφή των εργασιών 

Στο Τιμολόγιο Μελέτης περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες, ο τρόπος κατασκευής και τα υλικά 
που θα χρησιμοποιηθούν.   

Αναλυτικά οι εργασίες οι οποίες θα εκτελεστούν είναι οι παρακάτω: 

1. Καθαίρεση επιχρισμάτων 

Καθαίρεση επιχρισμάτων στην πίσω όψη ,μεταξύ των δύο εισόδων που οδηγούν στα 
καμαρίνια τα οποία έχουν διαβρωθεί από την υγρασία και την παγωνιά. 

 

2. Προστασία ακμών με γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγμα. 
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Προστασία και «αλφάδιασμα» της καθετότητας των ακμών στα σημεία που πρόκειται 
γίνουν νέα επιχρίσματα. 

3. Επιχρίσματα  τριπτά τριβιστά με μαρμαροκονίαμα 

Νέα επιχρίσματα στην θέση των καθαιρεθέντων σε τρείς στρώσεις 

4. Επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και 
πλάτους έως 20 cm 

Οι επιστρώσεις με σκληρό μάρμαρο θα πραγματοποιηθούν στην πλευρά της σκηνής προς 
τη κερκίδα και θα εγκιβωτίσουν το σταμπωτό δάπεδο της επικάλυψής της  

5. Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφανείας σε 
ποσοστό 5 – 15% 

Θα γίνουν υδρόχρωματισμοί στις οροφές των καμαρινιών αφού προηγουμένως γίνουν 
σποραδικές επισκευές της παλαιάς επιφάνειας από παλαιές υγρασίες 

6. Χρωματισμοί σωληνώσεων διατομής από 3’’ έως 4΄΄ 

Θα γίνει χρωματισμός των σωλήνων και των κουπαστών των κιγκλιδωμάτων προστασίας  
στο πίσω μέρος και στα δύο πλαϊνά άκρα της κερκίδας.  

7. Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 

Χρωματισμοί των στηθαίων των κερκίδων, της σκηνής και των επιχρισμένων επιφανειών 
στην πίσω όψη της σκηνής μεταξύ των θυρών που οδηγούν στα καμαρίνια. 

8. Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με 
οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού 

Βαφή όλων των εσωτερικών επιφανειών των τοίχων των δωματίων των καμαρινιών με 
εφαρμογή δύο στρώσεων, αφού προηγηθεί η προετοιμασία και το αστάρωμα . 

9. Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων 

Κατασκευή έγχρωμου σταμπωτού δαπέδου από σκυρόδεμα πάχους 10 εκατ. Ποιότητας 
C16/20 με δομικό πλέγμα Τ131 και ίνες πολυπροπυλενίου και επίπαση σκληρυντικού, στο 
τελικό δάπεδο της σκηνής επάνω από το γεωύφασμα προστασίας της υγρομόνωσης. 

10. Υγρομόνωση κερκίδων ανοιχτού  αμφιθεάτρου 

-   Αποξήλωση και απομάκρυνση των υπαρχόντων πλαστικών καθισμάτων και των  
μεταλλικών συνδέσμων τους από τις κερκίδες του ανοιχτού αμφιθεάτρου. 
  - Απομάκρυνση όλων των σαθρών στοιχείων του σκυροδέματος, τσιμεντοκονιών καθώς 
και των στρωμάτων παλαιών μονώσεων και διαφόρων βαφών που έχουν εφαρμοστεί 
κατά καιρούς  στις κερκίδες του ανοιχτού αμφιθεάτρου. 
  -  Επιμελής καθαρισμός με τη χρήση υδροβολής και μηχανικών μέσων -εργαλείων σε 
όλη την επιφάνεια των κερκίδων. 
-     Στα σημεία που θα έχουμε αποκάλυψη οπλισμών, θα επαλειφθεί με υλικό 
προστασίας οπλισμού (τύπου SIKA) αντιδιαβρωτικό.  
-  Στοκάρισμα όλων των φωλεών με ισχυρό επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος 
(τύπου SIKA MONOTOP DYNAMIC).  
-     Στα σημεία που χρειάζεται να διορθωθούν οι κλήσεις των κερκίδων ώστε να μην 
λιμνάζουν τα νερά της βροχής θα επιστρωθεί ισχυρή τσιμεντοκονία ενισχυμένη στη μάζα 
της με υαλοίνες και ρητίνη (τύπου SIKA VISCOBOND).  
-   Στην ένωση του πατήματος με το ρίχτι των σκαλοπατιών της κερκίδας, δημιουργηθεί 
τριγωνική διατομή περίπου 5-6 cm ανά παρειά με ελαφρά κλίση προς την έξω πλευρά με 
επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος (τύπου SIKA MONOTOP DYNAMIC) . 
-    Θα ασταρωθεί όλη η επιφάνεια της κερκίδας με πολυουρεθανικό αστάρι ενός 
συστατικού (τύπου ISOMAT PRIMER-PU 10), το οποίο θα σταθεροποιήσει το υπόστρωμα 



και θα λειτουργήσει ως συνδετική στρώση μεταξύ αυτού και της τελικής στρώσης του 
πολυουρεθανικού επαλειφόμενου στεγανωτικού.  
-   Μετά το αστάρωμα της επιφάνειας θα ακολουθήσουν δύο στρώσεις από 
πολυουρεθανικό επαλειφόμενο στεγανωτικό (τύπου ISOFLEX-PU 500) χρώματος γκρι με 
κατανάλωση περίπου 1,5 kgr/m2. 

 

  
 
 

11. Υγρομόνωση σκηνής ανοιχτού  αμφιθεάτρου 
-  Αποξήλωση  των υπαρχόντων κεραμικών πλακιδίων και του υλικού συγκόλλησή τους  
από το δάπεδο της  σκηνής του ανοιχτού αμφιθεάτρου. 
-  Απομάκρυνση των κεραμικών πλακιδίων, όλων των σαθρών στοιχείων του 
σκυροδέματος, τσιμεντοκονιών καθώς και των στρωμάτων παλαιών μονώσεων και 
διαφόρων βαφών που έχουν εφαρμοστεί κατά καιρούς  στο δάπεδο της  σκηνής  του 
ανοιχτού αμφιθεάτρου. 
-  Έλεγχος  λειτουργίας  ταρατσομόλυβων ,φρεατίων  υδροσυλλογής και  υδρορροών, 
πλήρης  καθαρισμός  των  υφισταμένων και  επισκευή   σε  περίπτωση διαρροής . 
-  Διάνοιξη με  καροτιέρα  τριών οπών Φ100 και  τοποθέτηση πλαστικής σωλήνα ικανού 
μήκους (για την δημιουργία ρουξουνιού υπερχείλισης) .   
-  Επιμελής καθαρισμός με τη χρήση υδροβολής και μηχανικών μέσων – εργαλείων σε 
όλη την επιφάνεια του δαπέδου της  σκηνής  του ανοιχτού αμφιθεάτρου. 
-  Στοκάρισμα όλων των φωλεών με ισχυρό επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος 
(τύπου SIKA MONOTOP DYNAMIC).  
-  Στα σημεία που χρειάζεται να διορθωθούν οι κλήσεις του δαπέδου ώστε να υπάρχει 
ενιαία κλίση  θα επιστρωθεί ισχυρή τσιμεντοκονία ενισχυμένη στη μάζα της με υαλοίνες 
και ρητίνη (τύπου SIKA VISCOBOND).  
-  Στην ένωση του δαπέδου  με το στηθαίο , θα δημιουργηθεί τριγωνική διατομή περίπου 
5-6 cm ανά παρειά με ελαφρά κλίση προς την έξω πλευρά με επισκευαστικό κονίαμα 
σκυροδέματος (τύπου SIKA MONOTOP DYNAMIC) . 
-  Επάλειψη  μιας στρώσης με στεγανωτικό δύο συστατικών (τύπου AQUAMAT- ELASTIC)  
και ενόσω είναι νωπή , διάστρωση με υαλόπλεγμα οπλισμού στεγανώσεων  από 
Fiberglass  (τύπου ISOMAT) για ενίσχυση στεγανωτικών επαλείψεων, με 
αλληλοεπικάλυψη των άκρων 10 cm. Μετά το στέγνωμα της  στρώσης  αυτής 
ακολουθούν ακόμη 2 καθολικές επαλείψεις με στεγανωτικό δύο συστατικών  (τύπου 
AQUAMAT-ELASTIC) σε όλη την επιφάνεια του δώματος. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί 



αφού στεγνώσει η πρώτη. Για την αποφυγή ρηγματώσεων του υλικού δε θα πρέπει το 
πάχος κάθε στρώσης να ξεπερνά το 1 mm. Η στεγάνωση επεκτείνεται και στις κάθετες 
επιφάνειες (περιμετρικό στηθαίο) σε ύψος τουλάχιστον 15-20 cm, προκειμένου να 
διαμορφώνεται μία στεγανολεκάνη. 
 

 
 

12. Επιστρώσεις  με συνθετικές μεμβράνες – Μεμβράνη συνθετικού ελαστικού 
(TPO) 

Επίστρωση με στεγανωτική, εύκαμπτη θερμοπλαστική μεμβράνη πολυολεφίνης, οπλισμένη, 
συγκολλημένη με αυτογενή θερμική συγκόλληση, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, 
πάχους 1,5mm, στο στέγαστρο εισόδου του κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων. 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και αναλωσίμων επί τόπου και η εργασία 
πλήρους τοποθέτησης της μεμβράνης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-02 
«Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC».  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: 
1. Για την προμήθεια πάσης φύσεως υλικών 
2. Το επιμελή καθαρισμό και απομάκρυνση τυχόν χαλαρών υλικών για την επίτευξη 

ομαλής επιφάνειας απαλλαγμένης από κάθε αιχμηρή προεξοχή ή σκόνη της 
επιφάνειας του δώματος  

3. Την προμήθεια και την εργασία τοποθέτησης της μεμβράνης σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή 

4. Την προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών μεταλλικών λάμων για την μηχανική 
στερέωση της μεμβράνης επί των στηθαίων και σφράγισμα με μαστίχη 
πολυουρεθανικής βάσεως. 

5. Προμήθεια ειδικών προδιαμορφωμένων τεμαχίων για την στεγανοποίηση των    
υδρορροών από το ίδιο υλικό.. 

 
13. Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 155 gr/m2 

 
Θα τοποθετηθεί κάτωθεν της μεμβράνης ΤΡΟ στην οροφή της εισόδου  του κτιρίου 
«πολλαπλών χρήσεων» και άνωθεν της υγρομόνωσης της σκηνής του αμφιθεάτρου, κάτω από 
το σταμπωτό δάπεδο. 

 

14. Πλαστικά καθίσματα κερκίδων 

        Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και  τοποθέτηση 1350 πλαστικών  καθισμάτων   γηπέδου –
θεάτρου, με ενιαία πλάτη  στις κερκίδες, με  τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

1. Κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο ή πολυαμίδιο κατάλληλα ανατομικά διαμορφωμένα  
και 100% ανακυκλώσιμο για  εξωτερική  εγκατάσταση και χρήση.  
2.  Επιπροσθέτως το  υλικό να  έχει αυξημένη ανθεκτικότητα στην ανάφλεξη, στην επίδραση της 
UV ακτινοβολίας, αντιστατική επιφάνεια αλλά και  οπτική χρωματική ομοιομορφία σε όλη τη 



μάζα του καθίσματος. Οι ανωτέρω ιδιότητες που επιτυγχάνονται  με  χρήση  ειδικών  προσθέτων  
να  πιστοποιούνται  κατά  τα  πρότυπα ως  ακολούθως : 
   Η ευφλεκτότητα κατά τα πρότυπα EN 1021.1:2006 και EN 1021.2:2006. Τοξικές εκπομπές 
προϊόντων καύσης κατά το πρότυπο Β-02855: 1988. Αντίσταση στην UV ακτινοβολία κατά το 
πρότυπο EN ISO 4892-1:2001 και EN ISO 4892-2. Συμμόρφωση με βάση το πρότυπο ΕN 
12727:2004. Πιστοποιητικό ασφάλειας GS. 
 3.  Η έδρα να διαθέτει  ειδική διαμόρφωση για την απορροή του νερού που  συντελεί στη 
διατήρηση του καθίσματος καθαρού και στεγνού.  
4. Οι  αποδεκτές  διαστάσεις να είναι: 42-45cm πλάτος, 33-35cm ύψος και 42-45cm βάθος 
5.  Χρώμα : επιλογή της Αναθέτουσας Αρχής. 
6.  Η εγκατάσταση  να  επιτυγχάνεται με χρήση τριών σημείων (2 επάνω στο κάθισμα, και  
μπροστά έτσι ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί  απευθείας στην κερκίδα. 
 7.  Στο  τίμημα περιλαμβάνεται το  γέμισμα  των οπών στήριξης των παλαιών καθισμάτων, επί  
του οπλισμένου σκυροδέματος, με κατάλληλη  υγρομονωτική ρητίνη.    
8.  Τέλος στο τίμημα περιλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου και η τοποθέτηση των νέων 
καθισμάτων επί των κερκίδων οπλισμένου σκυροδέματος του θεάτρου, μαζί με τα κατάλληλα 
υλικά (βίδες, ούπα, παξιμάδια, κ.λ.π ). Σημειώνεται ότι κάθε μεταλλικό υλικό που θα 
χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει υποστεί κατάλληλη αντιδιαβρωτική επεξεργασία . 
 

  

 

 

15. Αυτόνομες διαιρούμενες κλιματιστικές μονάδες 

Θα τοποθετηθούν δύο αυτόνομες κλιματιστικές μονάδες διαιρούμενες (split unit) τύπου inverter, 
ισχύος 12.000BTU, από μία σε κάθε αίθουσα στο πίσω μέρος των καμαρινιών με τα εξής 
χαρακτηριστικά : 
 
Κλιματιστική μονάδα διαιρούμενη (split unit) τύπου inverter , ισχύος  12.000BTU 

Α/Α ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1 Τάση Λειτουργίας  Ph-V-Hz  1Ph 220-240V ~50Hz 



2 Ονομαστική Απόδοση Ψύξης (ελαχ-μεγιστ.) Btu/h  11600(4700-14700) 

3 
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης (ελαχ-
μεγιστ.) 

Btu/h  13000(3650- 14950)  

4 Ισχύς κατανάλωσης ψύξης  (ελαχ-μεγιστ. ) W  916(120-1650) 

5 Ισχύς κατανάλωσης Θέρμανσης  (ελαχ-μεγιστ. )  W  953(110-1480)  

6 Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER)   >5,5 

7 Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP)   >4 

8 Ενεργειακή κλάση Ψύξης   A++ 

9 
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Μεση Ζώνη – 

Κεντρική Ευρώπη) 
  A+ 

10 
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη 

– Ελλάδα) 
  A++ 

11 
Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας 

(Αθόρυβη / Χαμηλή / Μεσαία / Υψηλή) 
Db  22 / 26 / 34 / 40 

 
 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

• Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας με στηρίγματα πάνω στον τοίχο (επίτοιχης). 

• Εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας (Condensing unit), πάνω σε μεταλλική βάση τύπου 

(Γ) επί τοίχου. 

• Εγκατάσταση των σωληνώσεων των ψυκτικών κυκλωμάτων μεταξύ εσωτερικής και 

εξωτερικής μονάδας και η μόνωσή τους (με προστασία UV).  

• Η πλήρωση του συγκροτήματος με πλήρη φόρτο ψυκτικού μέσου και ειδικού λιπαντικού 

ελαίου (χαμηλών θερμοκρασιών).  

• Οι δοκιμές και οι ρυθμίσεις για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 
• Θα γίνει η ηλεκτρική σύνδεση της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας. 

• Η ηλεκτρολογική παροχή τους θα συνδεθεί στον ηλεκτρολογικό πίνακα , με καλωδίωση 

που θα διέρχεται σε πλαστικό κανάλι και θα περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα π.χ. 

πρίζα, ασφάλειες κλπ. Σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 

• Τεχνολογίας Inverter. 

• Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Α++ τουλάχιστον. 

• Ανακλινόμενες περσίδες για ομοιόμορφη ανακατανομή του αέρα. 

• Τηλεχειριστήριο. 

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
• Η νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση περιλαμβάνει την σύνδεση των κλιματιστικών στον 

ηλεκτρικό πίνακα του χώρου με δική τους ασφάλεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

κατασκευαστή και οι σωληνώσεις όπου αυτές απαιτούνται, είναι υποχρέωση του 

προμηθευτή. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα  πληρεί τον κανονισμό εσωτερικών 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (όπως ισχύει σήμερα). 

• Τυχόν φθορές που προκληθούν στα δομικά στοιχεία του κτηρίου κατά την εγκατάσταση 

των κλιματιστικών θα πρέπει να επιδιορθωθούν από τον προμηθευτή. 

• Στην τιμή ανά τεμάχιο  περιλαμβάνεται το κόστος τοποθέτησης και η παράδοση σε 

πλήρη λειτουργία.  

• Η εγγύηση κάθε τύπου κλιματιστικού πρέπει να καλύπτει το χρονικό διάστημα δύο ετών 

(2) για την εσωτερική μονάδα και πέντε ετών (5) για την εξωτερική. Κατά τη διάρκεια του 

χρόνου αυτού ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, ύστερα από σχετική ειδοποίηση, να 

αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή εξάρτημα του που έχει υποστεί φθορά, βλάβη και η 

οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή ελλιπή συντήρηση του. 



• Τα κλιματιστικά μηχανήματα θα πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και 

προφύλαξης στα ελληνικά. 

• Ο κατασκευαστής του κλιματιστικού  θα διαθέτει  πιστοποίηση ISO  και τα κλιματιστικά  

θα διαθέτουν  σήμανση CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ) . 

 

Δ. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι νέες επιχρώσεις θα είναι όμοιες με τις υφιστάμενες σε κάθε τους χαρακτηριστικό 
(είδος και απόχρωση) εκτός αν δοθεί διαφορετική εντολή από την επίβλεψη. Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. 
διατηρεί το δικαίωμα για την εφαρμογή πολλαπλών αποχρώσεων, ενώ η επιλογή των 
αποχρώσεων που θα εφαρμοσθούν τελικά θα είναι σύμφωνη με τις οδηγίες τις επίβλεψης. Θα 
χρησιμοποιηθούν έτοιμες κωδικοποιημένες αποχρώσεις χρωμάτων δειγματολογίων, ενώ ο κάθε 
κωδικός απόχρωσης και ο αντίστοιχος χώρος που τοποθετήθηκε θα καταχωρηθεί σε ειδικό 
δελτίο που θα συμπληρωθεί από τον Ανάδοχο και θα παραδοθεί στην Επίβλεψη, προκειμένου να 
είναι διαθέσιμος σε περίπτωση επαναχρωματισμού. 

Θα δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα στη διαφύλαξη και προστασία του σταθερού και κινητού 
εξοπλισμού κάθε χώρου, ενώ ειδικά τεμάχια όπως για παράδειγμα ηλεκτρικοί διακόπτες, 
κανάλια καλωδίων κ.λ.π., θα προστατεύονται με ειδικές χαρτοταινίες που μετέπειτα θα 
αφαιρούνται, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο χρωματισμός τους. Το κόστος μετακίνησης κινητού και 
σταθερού εξοπλισμού (πχ έπιπλα), η κάλυψη τους με πλαστικό υμένα για την προστασία τους 
κατά το χρωματισμό των χώρων, καθώς και η επανατοποθέτηση τους στην αρχική τους θέση, θα 
βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνσης στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

Πριν τον χρωματισμό των επιφανειών θα προηγηθεί επιμελής προετοιμασία, αντίστοιχα 
με το είδος της επιφάνειας και με τις σχετικές ΕΤΕΠ, έτσι ώστε να είναι καθαρές, στεγνές και 
ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, σκόνες, άλατα κλπ.. Ενδεικτικά ως 
εργασίες προετοιμασίας της επιφάνειας αναφέρονται ο πλήρης καθαρισμός η απομάκρυνση 
ξένων σωμάτων, το τρίψιμο με αντίστοιχο ανά είδος επιφάνειας εξοπλισμό (γυαλόχαρτο, 
σπάτουλα, συρματόβουρτσα κα) για την απόξεση παλαιών αποκολλημένων χρωματισμών ή 
σκουριάς κα μέχρι επίτευξης ομαλής επιφάνειας, στοκάρισμα ανωμαλιών, αστάρωμα ανά είδος 
επιφάνειας βάσης και χρωματισμού αστάρι, μινιάρισμα κα.. σε περιπτώσεις που χρειάζεται 
κατόπιν εντολής της Επίβλεψης θα καθαρίζονται επιμελώς οι επιγραφές με σπρέι. Σε 
περιπτώσεις σαθρών επιχρισμάτων ή οροφοκονιαμάτων, όπου κατόπιν καθαίρεσης τους, 
αποκαλυφθούν διαβρωμένοι οπλισμοί θα γίνεται ειδική επεξεργασία καθαρισμού, εφαρμογής 
αντιδιαβρωτικής στρώσης και επισκευαστικού κονιάματος πριν τον τελικό χρωματισμό τους. 

Τα οικολογικά χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι πιστοποιημένα από διεθνώς 
αναγνωρισμένο φορέα απονομής οικολογικού σήματος, θα πληροί τα κριτήρια του Οργανισμού 
Απονομής Οικολογικών Σημάτων της Ε.Ε. και θα φέρουν την αντίστοιχη σήμανση σε κάθε 
συσκευασία τους. Δεν θα περιέχουν αμμωνία, βαρέα μέταλλα, ελεύθερη φορμαλδεϋδη και 
αρωματικούς υδρογονάνθρακες. 

Όλα τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι εξαιρετικής ποιότητας, θα έχουν 
μεγάλη καλυπτικότητα και απόδοση, φωτεινότητα και αναλλοίωτες αποχρώσεις. Οι χρωματισμοί 
θα γίνουν σε τουλάχιστον δύο στρώσεις κα μέχρι πλήρους καλύψεως της αρχικής επιφάνειας και 
ομοιόμορφου αποτελέσματος. Τα χρώματα θα είναι τα αντίστοιχα για κάθε επιφάνεια βάσης 
ήτοι πλαστικά, ελαιόχρωματα, αστάρια κ.λ.π., η  εταιρεία παραγωγής τους θα διαθέτει ISO 
9001/2008 και ISO 14001/2004, θα έχουν επίσης την έγκριση  της Επίβλεψης , πριν την 
χρησιμοποίησή  τους. 

Ο Ανάδοχος έχει τη υποχρέωση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας 
κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης και με όλους τους 
κανόνες της τέχνης, της ασφάλειας και της επιστήμης, όπως εξειδικεύονται με τις ισχύουσες 
Τεχνικές Προδιαγραφές. 
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     ΕΡΓΟ:    

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 
ΣΕΡΡΩΝ    

« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  

Τμήμα Μελετών – 
Κατασκευών   

 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΠΑΝ/ΛΗΣ   

Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Μαγνησίας Τ.Κ.62124 Σέρρες    ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε.»   

     
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  

ΠΔΕ 
2020ΣΕ54600037 

         

Αρ. μελέτης: 1/2020 
                 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΜΕΛΕΤΗΣ     

α/α 
Αριθ. 
Τιμολ. 

Αρθρο 
Αναθεώρ. 

  

 Συνοπτική περιγραφή 
Μονά

δα 

Εργα έως  2.000.000€   

Κωδικός 
ΕΤΕΠ 

Τιμη 
Μονάδα

ς 
Ποσότητα Ευρώ 

  ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ   

1 22.23 OIK -2252 
ΕΤΕΠ 14-02-
01-01 Καθαίρεση  επιχρισμάτων 

m2 5,60 25,00 140,00 

2 61.17 ΟΙΚ 6117   
Προστασία ακμών με 
γωνιόκρανα από 
ανοξείδωτο πλέγμα. 

M 6,70 20,00 134,00 

3 71.31 ΟΙΚ -7131 
ΕΤΕΠ 03-03-
01-00 

Επιχρίσματα τριπτά 
τριβιστά με 
μαρμαροκονίαμα 

m2 11,20 25,00 280,00 

4 77.02.02 OIK-7706 
ΕΤΕΠ 03-10-
02-00 

Υδροχρωματισμοί 
ασβέστου παλαιών 
επιφανειών με επισκευές 
της επιφανείας σε ποσοστό 
5 – 15% 

m2 2,80 110,00 308,00 

5 77.67.04 
OIK -
7767.02 

ΕΤΕΠ 03-10-
03-00 

Χρωματισμοί σωληνώσεων 
διατομής από 3’’ έως 4΄΄ 

μμ 4,50 250,00 1.125,00 

6 77.80.02 
ΟΙΚ -
7785.1 

ΕΤΕΠ 03-10-
02-00 

Χρωματισμοί επί 
εξωτερικών επιφανειών 
επιχρισμάτων με χρώματα 
υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως 

m2 10,10 180,00 1.818,00 

7 77.102 OIK 7744   

Βαφή εσωτερικών 
επιφανειών επιχρισμάτων, 
σκυροδέματος ή 
γυψοσανίδων με 
οικολογικό ακρυλικό 
χρώμα βάσεως νερού 

m2 13,50 300,00 4.050,00 

Σύνολο ομάδας 7.855,00 

  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ    

8 75.21.02 ΟΙΚ 7524 
ΕΤΕΠ 03-07-
03-00 

Επιστρώσεις στηθαίων με 
μάρμαρο σκληρό έως 
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 
2 cm και πλάτους έως 20 
cm 

m2 78,5 4 314,00 

9 78.95 ΟΙΚ 7316   
Διαμόρφωση σταμπωτών 
δαπέδων εξωτερικών 
χώρων 

m2 33,70  140,00 4.718,00 

Σύνολο ομάδας 5.032,00 



  ΜΟΝΩΣΕΙΣ   

10 
ΣΧ 
79.04.1 

ΟΙΚ-7902   Υγρομόνωση  κερκίδων 
ανοιχτού  αμφιθεάτρου 

m2 25,00  1.000,00 25.000,00 

11 
ΣΧ 
79.04.2 

ΟΙΚ-7902   Υγρομόνωση σκηνής  
ανοιχτού  αμφιθεάτρου 

m2 35,00  140,00 4.900,00 

12 
σχ. 
79.12.01 

ΟΙΚ 7912 
ΕΤΕΠ 03-06-
01-02  

Επιστρώσεις  με συνθετικές 
μεμβράνες – Μεμβράνη 
συνθετικού ελαστικού 
(TPO) 

m2 25,00  56,00 1.400,00 

13 
79.15.02 ΟΙΚ 7914   

Γεωϋφασμα μη υφαντό 
βάρους 155 gr/m2 

m2 2,70  230,00 621,00 

Σύνολο ομάδας 31.921,00 

  ΛΟΙΠΑ    

14 
σχ. 
5623.1 

ΟΙΚ 
5613.1 

  
Αντικατάσταση πλαστικών 
καθίσματων κερκίδων 

τεμ 14,00  1.350,00 18.900,00 

15 
ΑΤΗΕ 
Ν/8536.
1 

ΗΛΜ 32   
Αυτόνομες κλιματιστικές 
μονάδες ισχύος 12.000btu 

τεμ 680,00  2,00 1.360,00 

Σύνολο ομάδας 20.260,00 

        Σύνολο εργασιών       65.068,00 

        Προστίθεται ΓΟ και ΕΟ 18%       11.712,24 

        Σύνολο       76.780,24 

        Απρόβλεπτα 15%       11.517,04 

        Σύνολο        88.297,28 

        Αναθεώρηση       1.202,72 

        Σύνολο        89.500,00 

        
Απολογιστικά (τέλη 
διάθεσης ΑΕΚΚ)       1.500,00 

        Σύνολο       91.000,00 

        Φ.Π.Α.  24%       21.840,00 

        Γενικό σύνολο       112.840,00 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

  

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή 
του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή 
των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, 
σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την 
απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως 
ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το 
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους 
εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις 
τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, 
έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

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

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

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές 
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 
(ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις 
αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 
συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή 
τους. 

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

1.1.4 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. 

1.1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων 
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων 
κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η 
κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση 
του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, 
οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των 
παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η 
αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των 
υποδομών τους (βάσεις, τοιχία 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. 

1.1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα 
μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των 
μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της 



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

1.1.8 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 κ.λπ.) 

1.1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 
μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για 
συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες 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. 

1.1.10 Οι δαπάνες προμήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 
προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. Πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 
παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα 
που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων 
και προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 
Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου 
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 
τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους 
αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 
εμποδίων,  

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

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  

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



1.1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις 
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται 
απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των 
χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή 
σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη 
σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. Καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση 
των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των 
εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

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

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

 1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν 
αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 
κοίτης ποταμών ή στην 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 οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, 
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

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

1.1.19 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.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της 
Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 



1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. 
που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες 
εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα 
αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 
Ανάδοχος του Έργου. 

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

1.1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής 
του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών 
κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική 
έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και 
οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή 
ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, 
εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση 
υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, 
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την 
εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ’ αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, 
δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και 
απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, 
τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων 
αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες 
Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 
ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα 
οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν 
λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, 
κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

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 δαπάνες οι 
οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το 
κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης 
του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, 
προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης 
φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 



Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των 
εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα 
οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

• Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 

• Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

• Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

• Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 
διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 
ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών 
απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

• Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την 
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο 
αποδεκτό  και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

• Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής 
χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο 
χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου 
χρόνου απασχόλησης. 

• Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

• Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

• Για φόρους. 

• Για εγγυητικές. 

• Ασφάλισης του έργου. 

• Προσυμβατικού σταδίου. 

• Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

• Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί 
να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση 
ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες 
υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της 
σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

Χρήσεως – λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει 
τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των 
εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση 
μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και 
αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η 
διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για 



προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, 
με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν 
περιλαμβάνονται. 

Νομικής υποστήριξης  

Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση 
αυτοκινήτων 

Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού  

Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 

Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, 
κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο 
παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών 
που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα 
του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο 
παράδειγμα: 

1.2 Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων 
από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για 
αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται 
αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως 
μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο 
παρόν Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη 
υπάρχουσα διάμετρος. 

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής 
πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της 
χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το 
λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 



Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής 
ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της 
χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το 
λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 
παρόντος Τιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η 
υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή 
άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 
 
 
 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 
2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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.  

• 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. 

• Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, 
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 

 
2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

• ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

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



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

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

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

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου 
αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος 
μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία 
έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων.  

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των 
χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα 
κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις 
ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες 
εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως 
στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων 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: 

α/α Είδος Συντελεστής 
1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με 

υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% 
του ύψους κάσσας θύρας. 
Α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 

 
 
 

2,30 
2,70 
3,00 

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

 
 
 

1,90 
2,30 
2,60 

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

 
1,00 
1,40 
1,80 
1,60 
1,00 

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

 
3,70 

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

 
2,60 

6. Σιδερένιες θύρες :  



α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 
γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 
δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

2,80 
2,00 
1,00 
1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά : 
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

 
2,50 
1,00 
1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 
β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 
1,00 
1,50 

9. Θερμαντικά σώματα : 
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων 
συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των 
θερμαντικών σωμάτων 

 

 
 
 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

▪ Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας 
και χρώματος μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες ποικιλίες 
που παράγονται. Αυτό σε καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα κοιτάσματα μαρμάρου 
των διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως προς το χρώμα, την σκληρότητα και τις 
λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιμές διάθεσης των μαρμάρων κάθε περιοχής 
διαφοροποιούνται και μάλιστα σημαντικά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. 

Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με 
μάρμαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή «φατούρας» που επισημαίνεται 
με διπλό αστερίσκο. 

▪ Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης 
Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή μαλακό κατά περίπτωση, και 
είναι ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων 
ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

▪ Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα 
χρησιμοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα στην περιοχή 
του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει την τιμή διάθεσης του 
συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και σ’ αυτήν να προσθέσει την τιμή «φατούρας» που 
προβλέπεται στο ΝΕΤ ΟΙΚ.  Παράλληλα θα πρέπει να επέμβει στην περιγραφή του 
άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του μαρμάρου. 

Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο η 
επιλογή του τύπου να γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία. 

▪ Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των 
Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone flooring and stair – Προϊόντα από 
φυσικούς λίθους – Πλάκες για δάπεδα και σκάλες – Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ EN 1469: 
Natural stone cladding – Προϊόντα από φυσικούς λίθους – Πλάκες για επενδύσεις -  
Απαιτήσεις και να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 10976/244,  ΦΕΚ 973Β/18-
07-2007. 

 
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

 

1 Πεντέλης Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τεφρόν 



3 Κοζάνης Λευκό 

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 

6 Μαραθώνα Γκρί 

7 Νάξου Λευκό 

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό 

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό 

10 Βέροιας Λευκό 

11 Θάσου Λευκό 

12 Πηλίου Λευκό 

 
 

 
 
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 

2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 

3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 

4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 

5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 

6 Στύρων Πράσινο 

7 Λάρισας Πράσινο 

8 Ιωαννίνων Μπεζ 

9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 

11 Διονύσου Χιονόλευκο 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 

2 Χίου Τεφρό 

3 Χίου Κίτρινο 

4 Τήνου Πράσινο 

5 Ρόδου Μπεζ 

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 

7 Βυτίνας Μαύρο 

8 Μάνης Ερυθρό 

9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 

11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 

12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 

13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 

14 Αράχωβας καφέ 

 
▪  Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η 

στίλβωση αυτών (νερόλουστρο) 

▪ Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό 
τσιμέντο 

 



 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
Α.  Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 

παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

 
 Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού 

έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 
 
 Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι 

ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 
 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 
εκσκαφές) 

0,03 

 
Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] 
των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε 
κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  
Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε 
άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε 
εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ 
ΟΙΚ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και 
αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

 
Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] 

παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα 
βοηθητικά υλικά. Όταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων 
ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Άρθρο, 
η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις 
ξυλείας, κεραμικών πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και 
ποιοτήτων). 

 
 
 



 
Άρθρο 1ο 

22.23  Καθαίρεση επιχρισμάτων 
                Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252  
 
Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, 

μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και 
θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας. 
Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των προϊόντων προς 
φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-
01-01 «Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας». 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.  
 
                      ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :             πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά  
                             (Αριθμητικά) :                                           5,60 €  

 
Άρθρο 2ο 

61.17  Προστασία ακμών με γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγμα. 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6117  
 

 Γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγμα με όλα τα υλικά και την εργασία τοποθέτησης 
καθώς και την εργασία αποκατάστασης ζημιών (μερεμέτια).  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  
 
                            ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :             έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά  
                             (Αριθμητικά) :                                       6,70 €  

 
Άρθρο 3ο 

71.31            Επιχρίσματα τριπτά – τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 
                  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7131  

 
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, 

επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m 
από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 
«Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου». 

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο 
μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
                             ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :               έντεκα  ευρώ  και  είκοσι  λεπτά  
                             (Αριθμητικά) :                                          11,20 €  

Άρθρο 4ο 

77.02  Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών 
                 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7708  

 

                Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών υδροχρωματισμένων επιφανειών, με ψεκαστήρα 
ή χρωστήρα, με σποραδικές επισκευές της επιφανείας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-10-02-00 «Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων». 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

77.02.02 Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 – 15% 
 



Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7708  

        
                             ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :      δύο ευρώ  και  ογδόντα λεπτά  
                             (Αριθμητικά) :                              2,80 €  

 
Άρθρο 5ο 

77.67  Χρωματισμοί σωληνώσεων 
                                Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.4 

                 Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 
«Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών». 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων  
 

77.67.02 Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2» 
 

                             ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :   τέσσερα ευρώ  και  πενήντα λεπτά  
                             (Αριθμητικά) :                 4,50 €  

 

Άρθρο 6ο 

77.80 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1  
 

            Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, 
ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο 
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 «Χρωματισμοί επιφανειών 
επιχρισμάτων».  
 

            Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού 
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
   
77.80.02 Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής 

βάσεως. 

                             ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :   δέκα ευρώ  και  δέκα λεπτά  
                             (Αριθμητικά) :                 10,10 €  
 

Άρθρο 7ο 

77.102  Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με 
οικολογικό ακρυλικοό χρώμα βάσεως νερού 

                      Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744  
 
 

            Βαφή εσωτερικών επιφανειών σκυροδέματος, επιχρισμάτων ή γυψοσανίδων με 
οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως, πιστοποιημένο από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα 
απονομής οικολογικού σήματος (υλικά επί τόπου, προετοιμασία επιφανείας, ικριώματα, 
εξοπλισμός και εργασία). 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

                             ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :   δεκατρία ευρώ  και  πενήντα λεπτά  
                             (Αριθμητικά) :                             13,50 € 
 
 

 



Άρθρο 8ο 

75.21  Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο  
                      Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7524  

 
Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο, σύμφωνα με την μελέτη και 

την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 «Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους». 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου 

επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά 
κονιάματα  στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) 
κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού. 

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης 
Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra) 
 

75.21.02 Επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά 
σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
                              ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :   εβδομήντα οκτώ ευρώ  και  πενήντα λεπτά  
                             (Αριθμητικά) :                 78,50 €  

 

Άρθρο 9ο 

78.95  Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316 

 

            Σταμπωτό δάπεδο από σκυρόδεμα πάχους 10 cm ποιότητας C16/20, με δομικό πλέγμα 
Τ131 ποιότητας Β500C και ίνες πολυπροπυλενίου σε αναλογία 0,60 kg/m3, έγχρωμο, με 
επίπαση σκληρυντικού χρώματος, και χρώματος αρμών, σταμπαρισμένο με ειδικά καλούπια, σε 
συνδυασμό με κυβολίθους γρανίτη διαστάσεων 10x10x10 cm, οιουδήποτε σχεδίου, με 
οριοθέτηση της επιφάνειας εφαρμογής με κυβολίθους 10x10x10 cm, στερεωμένους με κονίαμα 
των 450 kg τσιμέντου στην υπάρχουσα υποδομή, σε γραμμικό σχέδιο. 
 

             Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά επί τόπου, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς παρασκευής και διάστρωσης σκυροδέματος, τις οδηγίες της κατασκευάστριας 
εταιρείας και την αρχιτεκτονική μελέτη. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  
▪ η σκυροδέτηση (αφού πρώτα τακτοποιηθούν τα φρεάτια των Η/Μ εγκαταστάσεων και 

τυχόν άλλες κατασκευές),  
▪ η επίπαση στο νωπό σκυρόδεμα του σκληρυντικού χρώματος (σε σκόνη) σε δύο 

στρώσεις κάθετες μεταξύ τους (συνολικά 3 kg/m2) και η τελική επεξεργασία της 
προκύπτουσας επιφάνειας. 

▪ η αποτύπωση του επιλεγμένου σχεδίου με την εισπίεση των ειδικών καλουπιών στην 
επιφάνεια του σκυροδέματος. 

▪ η κοπή των αρμών διαστολής σε κάνναβο περίπου 4,0 x 4,0 m, σύμφωνα με την 
αρχιτεκτονική μελέτη, μετά την πάροδο 12 ωρών 

▪ η πλύση με νερό και διάλυμα οξέων για την απομάκρυνση του πλεονάζοντος 
χρώματος αρμών και την αποκάλυψη της τελικής επιφάνειας. 

▪ η προστασία της τελικής επιφάνειας με μία στρώση από ειδικό σφραγιστικό βερνίκι 
(sealer) με ανάλωση 200 ml/m2. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

                             ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :   τριάντα τρία ευρώ  και  εβδομήντα λεπτά  
                             (Αριθμητικά) :                 33,70 €  
 



ΜΟΝΩΣΕΙΣ 
Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι: 

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους 
χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή 
του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από 
σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του 
προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  

(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις 
εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ’ ελάχιστον η 
ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην 
συσκευασία.    

(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο 
προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του 
Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που 
χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα 
κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.  

 
 
Άρθρο 10ο 

ΣΧ 79.04.1  Υγρομόνωση  κερκίδων ανοιχτού  αμφιθεάτρου 
                     Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7902 

 
           - Αποξήλωση και απομάκρυνση των υπαρχόντων πλαστικών καθισμάτων και των 
μεταλλικών συνδέσμων τους από τις κερκίδες του ανοιχτού αμφιθεάτρου. 
           - Απομάκρυνση όλων των σαθρών στοιχείων του σκυροδέματος, τσιμεντοκονιών καθώς 
και των στρωμάτων παλαιών μονώσεων και διαφόρων βαφών που έχουν εφαρμοστεί κατά 
καιρούς  στις κερκίδες του ανοιχτού αμφιθεάτρου. 

-  Επιμελής καθαρισμός με τη χρήση υδροβολής και μηχανικών μέσων -
εργαλείων σε όλη την επιφάνεια των κερκίδων. 

- Στα σημεία που θα έχουμε αποκάλυψη οπλισμών, θα επαλειφθεί με 
υλικό προστασίας οπλισμού (τύπου SIKA) αντιδιαβρωτικό.  

- Στοκάρισμα όλων των φωλεών με ισχυρό επισκευαστικό κονίαμα 
σκυροδέματος (τύπου SIKA MONOTOP DYNAMIC).  

- Στα σημεία που χρειάζεται να διορθωθούν οι κλήσεις των κερκίδων 
ώστε να μην λιμνάζουν τα νερά της βροχής θα επιστρωθεί ισχυρή τσιμεντοκονία 
ενισχυμένη στη   μάζα της με υαλοίνες και ρητίνη (τύπου SIKA VISCOBOND).  

- Στην ένωση του πατήματος με το ρίχτι των βαθμίδων της κερκίδας, θα 
δημιουργηθεί τριγωνική διατομή περίπου 5-6 cm ανά παρειά με ελαφρά κλίση προς 
την έξω πλευρά με επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος (τύπου SIKA MONOTOP 
DYNAMIC). 

- Στεγάνωση αρμού διαστολής κερκίδος με ξύσιμο φθαρμένου υλικού, 
άνοιγμα αρμού, αφαίρεση παλαιού υλικού πλήρωσης, πλύσιμο, πλήρωση με ειδικό 
κορδόνι, αστάρωμα με υλικό δύο συστατικών επάλειψη με μονωτικό υλικό, 
τοποθέτηση πλέγματος ενίσχυσης και δεύτερη απάλειψη με το μονωτικό υλικό  

- Θα ασταρωθεί όλη η επιφάνεια της κερκίδας με πολυουρεθανικό 
αστάρι ενός συστατικού (τύπου ISOMAT PRIMER-PU 10), το οποίο θα σταθεροποιήσει 
το υπόστρωμα και θα λειτουργήσει ως συνδετική στρώση μεταξύ αυτού και της 
τελικής  στρώσης του πολυουρεθανικού επαλειφόμενου στεγανωτικού.  



- Μετά το αστάρωμα της επιφάνειας θα ακολουθήσουν δύο στρώσεις 
από πολυουρεθανικό επαλειφόμενο στεγανωτικό (τύπου ISOFLEX-PU 500) χρώματος 
γκρι με κατανάλωση περίπου 1,5 kgr/m2. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.  
 

                             ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :   είκοσι πέντε ευρώ   
                             (Αριθμητικά) :                 25,00 €  
 

Άρθρο 11ο         

ΣΧ.79.04.2  Υγρομόνωση σκηνής  ανοιχτού  αμφιθεάτρου 
                      Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7902 
 

 - Αποξήλωση των υπαρχόντων κεραμικών πλακιδίων και του υλικού συγκόλλησή τους  
από το δάπεδο της σκηνής του ανοιχτού αμφιθεάτρου. 

      - Απομάκρυνση των κεραμικών πλακιδίων, όλων σαθρών στοιχείων του σκυροδέματος, 
τσιμεντοκονιών καθώς, των στρωμάτων παλαιών μονώσεων και διαφόρων βαφών και που 
έχουν εφαρμοστεί κατά καιρούς στο δάπεδο της σκηνής του ανοιχτού αμφιθεάτρου. 

- Έλεγχος λειτουργίας ταρατσομόλυβων, φρεατίων υδροσυλλογής και 
υδροροών, πλήρης  καθαρισμός των υφισταμένων και επισκευή σε περίπτωση 
διαρροής . 

- Διάνοιξη με καροτιέρα τριών οπών Φ100 και τοποθέτηση πλαστικής 
σωλήνα ικανού μήκους (για την δημιουργία ρουξουνιού υπερχείλισης).  

- Επιμελής καθαρισμός με τη χρήση υδροβολής και μηχανικών μέσων 
εργαλείων σε όλη την επιφάνεια του δαπέδου της σκηνής του ανοιχτού 
αμφιθεάτρου. 

- Στοκάρισμα όλων των φωλεών με ισχυρό επισκευαστικό κονίαμα 
σκυροδέματος (τύπου SIKA MONOTOP DYNAMIC).  

- Στα σημεία που χρειάζεται να διορθωθούν οι κλήσεις του δαπέδου 
ώστε να υπάρχει ενιαία κλίση θα επιστρωθεί ισχυρή τσιμεντοκονία ενισχυμένη στη 
μάζα της με υαλοίνες και ρητίνη (τύπου SIKA VISCOBOND).  

-  Στην ένωση του δαπέδου με το στηθαίο, θα δημιουργηθεί τριγωνική 
διατομή περίπου 5-6 cm ανά παρειά με ελαφρά κλίση προς την έξω πλευρά με 
επισκευαστικό κονίαμα σκυροδέματος (τύπου SIKA MONOTOP DYNAMIC) . 

- Επάλειψη μιας στρώσης με στεγανωτικό δύο συστατικών (τύπου 
AQUAMAT-ELASTIC) και ενόσω είναι νωπή , διάστρωση με υαλόπλεγμα οπλισμού 
στεγανώσεων  από Fiberglass (τύπου ISOMAT) για ενίσχυση στεγανωτικών 
επαλείψεων, με αλληλοεπικάλυψη των άκρων 10 cm. Μετά το στέγνωμα της 
στρώσης  αυτής ακολουθούν ακόμη 2 καθολικές επαλείψεις με στεγανωτικό δύο 
συστατικών (τύπου AQUAMAT-ELASTIC) σε όλη την επιφάνεια του δώματος. Η 
δεύτερη στρώση ακολουθεί αφού στεγνώσει η πρώτη. Για την αποφυγή 
ρηγματώσεων του υλικού δε θα πρέπει το πάχος κάθε στρώσης να ξεπερνά το 1 mm. 
Η στεγάνωση επεκτείνεται και στις κάθετες επιφάνειες (περιμετρικό στηθαίο) σε 
ύψος τουλάχιστον 15-20 cm, προκειμένου να διαμορφώνεται μία στεγανολεκάνη. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.  
 

                             ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :   τριάντα πέντε ευρώ   
                             (Αριθμητικά) :                 35,00 €  

 
 
 
 
 
 



Άρθρο 12ο         

Σχ. 79.12.1 Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες  
                    Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7912 

 
       Επίστρωση με στεγανωτική, εύκαμπτη θερμοπλαστική μεμβράνη πολυολεφίνης, 
οπλισμένη, συγκολλημένη με αυτογενή θερμική συγκόλληση, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή, πάχους 1,5mm. 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και αναλωσίμων επί τόπου και η εργασία 
πλήρους τοποθέτησης της μεμβράνης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-02 
«Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC».  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: 

⎯ Για την προμήθεια πάσης φύσεως υλικών 

⎯ Το επιμελή καθαρισμό και απομάκρυνση τυχόν χαλαρών υλικών για την επίτευξη 
ομαλής επιφάνειας απαλλαγμένης από κάθε αιχμηρή προεξοχή ή σκόνη της 
επιφάνειας του δώματος  

⎯ Την προμήθεια και την εργασία τοποθέτησης της μεμβράνης σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή 

⎯ Την προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών μεταλλικών λαμών για την μηχανική 
στερέωση της μεμβράνης επί των στηθαίων και σφράγισμα με μαστίχη 
πολυουρεθανικής βάσεως. 

⎯ Προμήθεια ειδικών προδιαμορφωμένων τεμαχίων για την στεγανοποίηση των    
υδρορροών από το ίδιο υλικό. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφανείας  
 

             Σχ. 79.12.01 Εύκαμπτη θερμοπλαστική μεμβράνη πολυολεφίνης  
                          
                                   ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :                Είκοσι πέντε ευρώ  
                                   (Αριθμητικά) :                                    25,00 € 

 
Άρθρο 13ο         

79.15 Γεωύφάσματα μή υφαντά 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914 
 

           Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε 
θέσεις της κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη. 
 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 
 

 
79.15.02 Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 155 gr/m2 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφανείας.  
 

                     ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :               δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
                          (Αριθμητικά) :                                  2,70 € 

 
Άρθρο 14ο         

Σχ. 5623.1  ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΕΡΚΙΔΩΝ 
                     Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1 
 
          Προμήθεια  με την μεταφορά επί τόπου και την τοποθέτηση πλαστικών  καθισμάτων   
γηπέδου –θεάτρου, με ενιαία πλάτη  και  τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά : 

          1. Κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο ή πολυαμίδιο κατάλληλα ανατομικά 
διαμορφωμένο  και 100% ανακυκλώσιμο για  εξωτερική  εγκατάσταση και χρήση.  



          2.  Επιπροσθέτως το υλικό να έχει αυξημένη ανθεκτικότητα στην ανάφλεξη, στην 
επίδραση της UV ακτινοβολίας, αντιστατική επιφάνεια αλλά και  οπτική χρωματική 
ομοιομορφία σε όλη τη μάζα του καθίσματος. Οι ανωτέρω ιδιότητες που επιτυγχάνονται  με  
χρήση  ειδικών  προσθέτων  α  πιστοποιούνται κατά τα πρότυπα ως ακολούθως : 
                Η ευφλεκτότητα κατά τα πρότυπα EN 1021.1:2006 και EN 1021.2:2006. Τοξικές 
εκπομπές προϊόντων καύσης κατά το πρότυπο Β-02855: 1988. Αντίσταση στην UV ακτινοβολία 
κατά το πρότυπο EN ISO 4892-1:2001 και EN ISO 4892-2. Συμμόρφωση με βάση το πρότυπο ΕN 
12727:2004. Πιστοποιητικό ασφάλειας GS. 
         3.  Η έδρα να διαθέτει οπή  ή  ειδική  διαμόρφωση για την απορροή του νερού που     
συντελεί στη διατήρηση του καθίσματος καθαρού και στεγνού.  
         4.   Οι  αποδεκτές  διαστάσεις  να  είναι : 42-45cm πλάτος,  33-35cm ύψος και 42-45cm 
βάθος 
         5.    Χρώμα : επιλογή της Αναθέτουσας Αρχής 
         6.    Η εγκατάσταση  να  επιτυγχάνεται με χρήση τριών σημείων (2 επάνω στο κάθισμα, και  
μπροστά έτσι ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στην κερκίδα. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: 

- Για την μεταφορά επί τόπου και την τοποθέτηση των νέων 
καθισμάτων επί των κερκίδων οπλισμένου σκυροδέματος του θεάτρου είτε απ΄ 
ευθείας είτε επί μεταλλικής βάσεως, μαζί με τα κατάλληλα υλικά  (βίδες, ούπα, 
παξιμάδια, κ.λ.π ). Σημειώνεται ότι κάθε μεταλλικό υλικό που θα 
χρησιμοποιηθεί πρέπει  να έχει υποστεί κατάλληλη αντιδιαβρωτική 
επεξεργασία. 

Τιμή ανά τεμάχιο 
 
                          ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :               δεκατέσσερα ευρώ 
                          (Αριθμητικά) :                                     14,00 € 

 

Άρθρο 15ο         

Σχ. ΑΤΗΕ Ν/8536,1  ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΙΑΤΟΥΜΕΝΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΝΑΔΑ ΙΣΧΥΟΣ 12.000btu 
               Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 32 
 

Προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία κλιματιστικής διαιρούμενης μονάδας 
(split unit) τύπου inverter, ισχύος 12.000BTU σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και το Τεύχος 
προδιαγραφών.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται : 

• Η εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας με στηρίγματα πάνω στον τοίχο (επίτοιχης). 

• Η εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας (Condensing unit), πάνω σε μεταλλική βάση 

τύπου (Γ) επί τοίχου. 

• Η εγκατάσταση των σωληνώσεων των ψυκτικών κυκλωμάτων μεταξύ εσωτερικής και 

εξωτερικής μονάδας και η μόνωσή τους (με προστασία UV).  

• Η πλήρωση του συγκροτήματος με πλήρη φόρτο ψυκτικού μέσου και ειδικού λιπαντικού 

ελαίου (χαμηλών θερμοκρασιών).  

• Οι δοκιμές και οι ρυθμίσεις για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

• Η ηλεκτρική σύνδεση της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας. 

• Η ηλεκτρολογική τους σύνδεση στον ηλεκτρολογικό πίνακα, με καλωδίωση που θα 

διέρχεται σε πλαστικό κανάλι και θα περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα π.χ. πρίζα, 

ασφάλειες κλπ. Σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

• Εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών για την εσωτερική μονάδα και πέντε (5) ετών για την 

εξωτερική 

 

 

 



Τιμή ανά τεμάχιο 
 
                          ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :               εξακόσια ογδόντα ευρώ 
                          (Αριθμητικά) :                                     680,00 € 

 

 

 

               Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 
 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ 

 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 
 
 
 

ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ ΑΘΗΝΑ  
    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ  
Τμήμα Μελετών –  Κατασκευών  
Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Μαγνησίας Τ.Κ.62124 Σέρρες              ΕΡΓΟ: 
Πληροφορίες: Ζαχαρούδη Αθηνά                «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
Τηλέφωνο: 23210 49104                  ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΠΑΝ/ΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 

Εmail: zaxaroudi@ihu.gr                                  ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε.» 

                           Προϋπολογισμός: 112.840,00€ 

                                                       Χρηματοδότηση: 2020ΣΕ54600037 ΠΔΕ 
 Αρ. μελέτης: 1/2020                   

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Άρθρο 1  
Αντικείμενο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων 

1.3 Τεχνικό αντικείμενο αυτής της εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – 
υγρομόνωση ανοικτού αμφιθεάτρου παν/λης Σερρών του Δι.Πα.Ε.», συνολικού προϋπολογισμού 
112.840,00 €. 

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους οι οποίοι θα 
ισχύσουν για την κατασκευή του έργου, σε συνδυασμό και παράλληλα με τους όρους που ορίζονται στη 
Διακήρυξη και στα λοιπά τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης – προδιαγραφών, τα οποία 
αλληλοσυμπληρώνονται και ισχύουν με τη σειρά που ορίζει η Διακήρυξη. 

1.4 Τα είδη και οι ποσότητες των προβλεπόμενων εργασιών περιέχονται στον «Προϋπολογισμό 
Μελέτης» συμβατικές δε τιμές μονάδας των εργασιών είναι οι τιμές μονάδας του «Τιμολογίου 
Μελέτης». 

 
Άρθρο 2 
Σύμβαση κατασκευής του έργου 

2.1 Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 του Ν. 
4412/2016,που καθορίζονται και από το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016 και συνάπτεται με βάση την 
απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

2.2 Ο μειοδότης, στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, καλείται με ειδική 
έγγραφη πρόσκληση, που γίνεται μαζί με κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, να προσέλθει για 
την υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει τις απαιτούμενες εγγυήσεις που αναφέρονται στα 
επόμενα άρθρα, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών όπως αναφέρεται στο άρθρο 4.2 της 
σχετικής διακήρυξης. (άρθρο 105 του Ν.4412/2016). 

2.3 Μη εμφάνιση του μειοδότη ή μη προσκόμιση των πιο πάνω εγγυήσεων συνεπάγεται, 
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 135, παρ.1 του 
Ν.4412/2016. 

2.3.1 Έκπτωση του με απόφαση του προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας χωρίς 
κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης και 

2.3.2 Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής στη δημοπρασία, ως ειδική ποινή. 
2.3.3 Κατακύρωση του διαγωνισμού στον αμέσως επόμενο προσφέροντα την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. 
 

Άρθρο 3 
Σειρά ισχύος τευχών και στοιχείων της μελέτης – Φάκελοι σχεδίων 

3.1 Τα τεύχη και τα λοιπά στοιχεία της μελέτης και δημοπράτησης,   αλληλοσυμπληρώνονται, 
είναι δε κατά σειρά ισχύος τους (σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων που περιέχουν) τα 
παρακάτω: 

mailto:zaxaroudi@ihu.gr


1. Το συμφωνητικό. 
2. Η Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά (έντυπο οικονομικής προσφοράς). 
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης – Δημοπράτησης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ. 
7. Η Τεχνική Περιγραφή. 
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης – Δημοπράτησης. 
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι 
εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η 
περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί 
τροποποίησης των μελετών του έργου. 
10. Τ

ο Χρονοδιάγραμμα/ Πρόγραμμα κατασκευής του έργου, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί 
από την Υπηρεσία. 

3.2 Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο: 1) 
Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια ΦΕΚ 1746Β / 19 Μαΐου 2017. 

(2) Οι Ευρωκώδικες. 
(3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.). 
(4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας στο περιεχόμενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω συμβατικά 
στοιχεία, η τελική επιλογή ανήκει στην Υπηρεσία και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
συμμορφωθεί χωρίς αντιρρήσεις σε αυτήν και χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε 
απαίτηση για αποζημίωση από αυτήν την αιτία. 

3.3 Η υποβολή προσφοράς στην δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο ανάδοχος: 
3.3.1 Έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, την διαμόρφωση του χώρου του έργου και 
έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών, ειδικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής τους, ιδιαίτερα 
σε ότι αφορά τις πηγές προμήθειας των υλικών, τη μεταφορά τους στο χώρο του έργου, την 
αποθήκευση των υλικών και εξοπλισμού, τη συγκέντρωση, απόθεση και απομάκρυνση των 
αχρήστων υλικών, την εξασφάλιση του απαραίτητου εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
απαραίτητων μηχανημάτων, τις μεταφορικές δυνατότητες  και την προσπέλαση σε όλους τους 
χώρους του έργου. 
3.3.2 Έχει μελετήσει με κάθε προσοχή, όλα τα στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης και τα τεύχη 
δημοπράτησης του έργου και ότι θα συμμορφωθεί απόλυτα με αυτά για την εκτέλεση των 
εργασιών. 
3.3.3 Αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω 
ειδικές συνθήκες και όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη που 
έχει για την  πλήρη συμμόρφωση του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να 
ενημερωθεί με κάθε δυνατή λεπτομέρεια ή να ζητήσει κάθε πληροφορία που έχει σχέση με τις 
συνθήκες κατασκευής του έργου γενικά. 
 

Άρθρο 4 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

4.1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1β του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, απαιτείται για την ανάληψη 
του έργου εγγύηση καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να 
υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων 
της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπεται 
σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται με αύξηση της συμβατικής αξίας. Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν. 4412/2016. 

4.2 Όλες οι πληρωμές που γίνονται στον ανάδοχο κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου με 
βάση τις πιστοποιήσεις, αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του εργολαβικού ανταλλάγματος που 
εκκαθαρίζεται μετά την Οριστική Παραλαβή. 



Σε κάθε πληρωμή προς τον ανάδοχο πραγματοποιούνται κρατήσεις, οι οποίες ανέρχονται σε πέντε 
επί τοις εκατό (5%) στην πιστοποιούμενη αξία των εργασιών μετά της αναλογούσας αναθεώρησης και 
σε δέκα τοις εκατό (10%) στην αξία των υλικών που περιλαμβάνονται προσωρινά στην πιστοποίηση, 
μέχρις ότου αυτά ενσωματωθούν στις εργασίες (άρθρο 152 παρ.12 του Ν.4412/2016). 

4.3 Σε περίπτωση αναδόχου Κοινοπραξίας έχουν ισχύ και οι ειδικές ρυθμίσεις των άρθρων 167 και 
140 του Ν.4412/2016, που αφορούν στην εγγύηση καλής εκτέλεσης, στην ευθύνη των κοινοπρατούντων 
απέναντι στον κύριο του έργου, στο διορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτού αυτού, της κοινοπραξίας, 
ως και στον τρόπο αντικατάστασης αυτών , στον τρόπο συνέχισης των εργασιών αν υπάρξει πτώχευση ή 
θάνατος ενός ή περισσοτέρων μελών της κοινοπραξίας κ.λ.π. 

4.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει στο σύνολό της και χωρίς καμία διάκριση την πλήρη και 
πιστή εφαρμογή όλων ανεξαιρέτως των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο και κάθε απαίτηση του 
αναθέτοντα φορέα απέναντι στον οικονομικό φορέα (ανάδοχο) που προκύπτει από την εκτέλεση ή και 
εξαιτίας του έργου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει πάντοτε υπέρ του αναθέτοντα φορέα σε 
περίπτωση μη τήρησης των όρων της σύμβασης. Η κατάπτωση γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η τυχόν υποβολή ένστασης κατά της απόφασης αυτής δεν αναστέλλει τη 
διαδικασία είσπραξης της εγγύησης. Η εγγύηση επιστρέφεται με την οριστική παραλαβή του έργου. 

4.5 Οι ανωτέρω εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη –μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέλη της 
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το 
ν.2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α –Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

4.6 Σε περίπτωση που εγκριθεί από τον κύριο του έργου και εκτελεσθεί από τον ανάδοχο 
πρόσθετο έργο, πέραν του προβλεπομένου στην αρχική σύμβαση, θα προσκομίζονται 
συμπληρωματικές εγγυήσεις σε ποσοστό επίσης πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας του επί πλέον 
έργου. 

4.7 Οι παραπάνω εγγυήσεις, αρχικά και τυχόν συμπληρωματικές, απομειώνονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 6β του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 5 
Προθεσμίες – Παρατάσεις 

5.1 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: 
5.1.1 Ο ανάδοχος πρέπει να αποπερατώσει το σύνολο των εργασιών αυτής της 

εργολαβίας μέσα σε εννέα (09) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, που αποτελούν και 
τη συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου. 

5.1.2 Μέσα στα πλαίσια της συνολικής προθεσμίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να περατώσει τις επί μέρους εργασίες και να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που 
καθορίζονται παρακάτω. 

5.1.3 Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την 
κατασκευή του έργου για επί πλέον χρονικό διάστημα ίσο με το ένα τρίτο (1/3) της 
συνολικής προθεσμίας – αποπεράτωσης του έργου και πάντως όχι μικρότερο από τρεις (3) 
μήνες (οριακή προθεσμία), σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016. 
Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες θεωρούνται λόγος διακοπής των εργασιών και παράτασης 
της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, μόνο κατά την απόλυτη κρίση της υπηρεσίας . 

5.1.4 Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση σε περίπτωση 
που για να τηρήσει τη συνολική και την τμηματική προθεσμία χρειαστεί να συγκροτήσει 
πρόσθετα νυκτερινά συνεργεία, να πραγματοποιήσει υπερωρίες, εργασίες σε ημέρες αργίας 
κ.λ.π. πέρα από αυτές που είχε προβλέψει κατά τη σύνταξη της προσφοράς του ή και μετά 
την υπογραφή της σύμβασης σε οποιοδήποτε επί μέρους προγραμματισμό εργασιών ή 
έκθεση ή άλλο στοιχείο που έχει υποβάλει στην Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε άλλο χρόνο. 

5.2   ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ: 
Παρατάσεις της συνολικής προθεσμίας εγκρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 8, 9 και 

10 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016. 
 



 
Άρθρο 6 
Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου – Μηχανικός εξοπλισμός – Προσωπικό 

6.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει και να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, για 
έγκριση, λεπτομερές χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, εντός προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από 
την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 145 του Ν.4412/2016 και η 
διευθύνουσα υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών , σύμφωνα με την 
παράγραφο  2 του άρθρου 145 του Ν.4412/2016. 
Το χρονοδιάγραμμα θα συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 145 του 
Ν.4412/2016 και θα κλιμακώνεται μέσα στην τμηματική και τη συνολική προθεσμία, που ορίζονται στο 
άρθρο 4 της παρούσας Ε.Σ.Υ. 
Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου. Αναπροσαρμογές του 
χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες, το αντικείμενο ή οι ποσότητες των 
εργασιών. Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να  καθυστερήσει 
πέρα των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η μη τήρηση της ανωτέρω 
προθεσμίας με υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και παρεπόμενων 
χρηματικών κυρώσεων και αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου. 

6.2 Επίσης, σχετικά με τον μηχανικό εξοπλισμό και το απαιτούμενο ειδικευμένο και εκπαιδευμένο 
προσωπικό, το χρονοδιάγραμμα θα συντάσσεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 του 
άρθρου 145 του Ν.4412/2016, για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

6.3 Επίσης, σχετικά με τον μηχανικό και το απαιτούμενο ειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό, 
το χρονοδιάγραμμα θα συντάσσεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 145 
του Ν.4412/2016, για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

6.5. Οι απαιτούμενοι χρόνοι θα υπολογισθούν κατά δραστηριότητα σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 145 του Ν.4412/2016. 

 
Άρθρο 7 
Υπέρβαση προθεσμιών – Ποινικές ρήτρες 

Για την υπαίτια από τον ανάδοχο υπέρβαση των προθεσμιών κατασκευής του έργου, επιβάλλονται 
οι παρακάτω ποινικές ρήτρες: 

7.1 Για κάθε ημέρα, υπαίτιας από τον ανάδοχο, υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας 
επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες που ορίζονται στο άρθρο 148 του Ν.4412/2016. 

7.2 Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής 
προθεσμίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και 
επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη σύμβαση 
αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της 
αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό(20%) της 
μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού 
ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων χωρίς το Φόρο 
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς τη συνολική προθεσμία του έργου. Οι ποινικές ρήτρες που 
επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά 
ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 148 παρ. 2 του 
Ν.4412/2016). 

7.3 Για την εφαρμογή των ποινικών ρητρών, οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες και 
τα ποσά και οι προθεσμίες όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση με όλες τις παρατάσεις που έχουν 
εγκριθεί μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου. 

7.4 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και 
παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. 
Η ποινική ρήτρα για την συνολική προθεσμία είναι ανέκκλητη (148 παρ.1 του Ν.4412/2016). 

 

 

 



Άρθρο 8 
Τήρηση περιβαλλοντικών όρων – κριτηρίων 

i) Κατά τα στάδια που προηγούνται της έναρξης υλοποίησης του έργου (μελέτη εφαρμογής, 
συμβάσεις, εγκατάσταση κατασκευαστή κ.ά.) και εν συνεχεία καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής, θα 
πρέπει να λαμβάνονται όλες οι εφικτές πρόνοιες ώστε να αποφεύγεται κάθε υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος από ρύπανση του εδάφους, των υδάτων και του αέρα στην περιοχή του έργου, ιδίως 
διαμέσου της λήψης διαχειριστικών μέτρων και της εφαρμογής ορθών πρακτικών στο επίπεδο της  
εργοταξιακής  καθημερινότητας. 

ii) Η προσωρινή απόθεση των υλικών προς χρήση στο έργο ή των προερχόμενων από εκσκαφές 
του να γίνεται αποκλειστικά εντός της ζώνης κατάληψής του. 

iii) Οι ελεύθεροι δόμησης χώροι θα πρέπει να διατηρούνται απαλλαγμένοι από υλικά που θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν είτε ρύπανση του εδάφους ή των υδάτων, είτε εκπομπή σκόνης ή πτητικών 
ουσιών στην ατμόσφαιρα. 

 

Άρθρο 9 
  Φόροι, Δασμοί κλπ. 

   Η οικονομική προσφορά του ανάδοχου, σύμφωνα με τους γενικούς όρους του τιμολογίου, 
περιλαμβάνει δασμούς, φόρους, τέλη κ.λ.π., για υλικά, που θα εισαχθούν από το εξωτερικό. 

 Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τέλη, δασμούς, διόδια, φόρους κλπ. Εν γένει ή από τους 
ειδικούς φόρους για τα εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ. Καθώς και από 
τους δασμούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου για καύσιμα και λιπαντικά ή 
από κάθε άλλη επιβάρυνση (όπως π.χ. για διάφορα ταμία, ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.) που 
αφορά γενικά στην κατασκευή του έργου, σύμφωνα με την Διακήρυξη. Οι τυχόν εισαγωγές από το 
εξωτερικό μηχανημάτων, υλικών ή άλλων στοιχείων του έργου θα γίνουν με τις νόμιμες εγκρίσεις. 

 
  Άρθρο 10 
  Τρόπος επιμέτρησης εργασιών 

Για τον τρόπο επιμέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 
151 του Ν.4412/2016, οι όροι της εργολαβικής σύμβασης και της παρούσας Ειδικής Συγγραφής 

Υποχρεώσεων, όσα ορίζονται στο τιμολόγιο της εργολαβίας και στα σχετικά άρθρα των εγκεκριμένων 

αναλυτικών τιμολογίων. 

Για εργασίες, για τις οποίες δεν ορίζεται στα πιο πάνω στοιχεία τρόπος επιμέτρησης, 
επιμετρούνται και πληρώνονται μόνο οι μονάδες που εκτελέσθηκαν πραγματικά. 

 
 Άρθρο 11 
Λογαριασμοί – Πιστοποιήσεις 

Για τους λογαριασμούς και τις πιστοποιήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις του άρθρου 152 του 
Ν.4412/2016. 
 
Άρθρο 12 
 Τιμές μονάδας νέων εργασιών 

Σε περίπτωση, που παρίσταται ανάγκη κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών, θα 
εφαρμόζεται το άρθρο 156 του Ν.4412/2016. 

 
Άρθρο 13 
Αναθεώρηση τιμών 

Για την αναθεώρηση των τιμών θα εφαρμόζονται, γενικά, οι διατάξεις του άρθρου 153 του 
Ν.4412/2016. 

Στον προϋπολογισμό της μελέτης και στη στήλη με επικεφαλίδα «κωδικός αναθεώρησης» 
καθορίζεται, με τον αριθμό του άρθρου της ανάλυσης, το αντίστοιχο κονδύλιο, με το οποίο θα γίνεται η 
αναθεώρηση της τιμής κάθε εργασίας. 

 



Άρθρο 14 
Απολογιστικές εργασίες 

     Η Υπηρεσία μπορεί να δώσει εντολή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση εργασιών απολογιστικά 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 154 του Ν.4412/2016. 

 
Άρθρο 15 
Γενικές και ειδικές υποχρεώσεις του ανάδοχου 

15.1 Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν όσα αναφέρονται λεπτομερώς στην τεχνική περιγραφή, 
στα σχέδια και στα τεύχη υπολογισμών της μελέτης. 

15.2    Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει πιστά τα εγκεκριμένα σχέδια, να τηρεί τις 
διαστάσεις και τη διάταξη των μερών του έργου και να συμμορφώνεται ακριβώς με τις διατάξεις των 
συγγραφών υποχρεώσεων και τις ενδείξεις των σχετικών στοιχείων της σύμβασης. Επίσης είναι 
υποχρεωμένος να διαθέτει μεταφορικό μέσο για την επίβλεψη και παραλαβή των εργασιών καθώς και 
τα απαιτούμενα τοπογραφικά όργανα. 

15.3 Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Σε 
περίπτωση διαφωνίας του, έχουν υποχρεωτική εφαρμογή μόνο οι σχετικές διατάξεις για τη διαδικασία 
επίλυσης διαφωνιών επί εκτέλεσης έργων (ενστάσεις – αιτήσεις θεραπείας – δικαστική επίλυση 
διαφορών). 

15.4 Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για μεταβολές στο έργο, που έγιναν χωρίς 
έγγραφη διαταγή και οι οποίες συνεπάγονται μεγαλύτερη δαπάνη του έργου, ακόμα και αν οι 
μεταβολές αυτές καθιστούν το έργο στερεότερο ή βελτιώνουν τη μορφή του. 

Για κάθε δαπάνη χωρίς έγγραφη διαταγή, από την οποία επήλθε μείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων, 
καταβάλλεται στον ανάδοχο μόνο η δαπάνη των εργασιών, που έχουν πράγματι εκτελεστεί χωρίς να 
αποκλείεται η εφαρμογή των διατάξεων περί κακοτεχνιών. 

Σε περίπτωση που δίνεται προφορική διαταγή τροποποιήσεως ή συμπληρώσεων στον τόπο του 
έργου, λόγω επείγουσας ανάγκης, θα πρέπει να καταχωρείται στο ημερολόγιο και να επακολουθεί η 
διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 138 του Ν.4412/2016. 

15.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες, που προκύπτουν από έγγραφες 
συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις των στοιχείων της τεχνικής μελέτης του έργου, διατηρώντας τα 
δικαιώματά του, λόγω  τροποποίησης του αρχικού συμβατικού χρηματικού αντικειμένου. 

15.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει τεχνικό αντιπρόσωπο, ο οποίος θα έχει ειδικότητα 
διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού. 

15.7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο, με δικές του δαπάνες, ότι 
προβλέπεται στους όρους υγιεινής του κεφαλαίου Γ’ του Π.Δ. 1073/81 «Περί μέτρων   ασφαλείας κατά 
την εκτέλεση εργασιών κλπ.» 

15.8. Ο ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την έναρξη των εργασιών, να φροντίσει για την  έκδοση 
κάθε άδειας, που απαιτείται σύμφωνα με τους νόμους, είναι δε ουσιαστικά και αποκλειστικά 
υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων των σχετικών με την εκτέλεση των εργασιών. 

15.9. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί στο εργοτάξιο όλα τα στοιχεία, που απαιτούν οι 
νόμοι, όπως ημερολόγιο του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν.4412/2016, να τηρεί τις διατάξεις 
της εργατικής νομοθεσίας, καθώς επίσης να παίρνει, σ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, τα μέτρα 
ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων, που καθορίζονται στα Π.Δ. 778/80 και 1073/81 «Περί 
μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών κλπ.», ορίζοντας εγγράφως υπεύθυνο ασφαλείας που 
θα είναι αρμόδιος με ευθύνη του να εκπονήσει κάθε σχετική μελέτη, όπως στατική μελέτη ικριωμάτων, 
μελέτη προσωρινής σήμανσης των έργων, Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) στο εργοτάξιο το 
οποίο θα συμπληρώνει κατά την πορεία των εργασιών. Ο αρμόδιος συντονιστής ασφάλειας και 
υγείας θα αναφέρεται και στο οργανόγραμμα που ο ανάδοχος θα υποβάλλει για έγκριση στην 
Υπηρεσία. 

Ο Ανάδοχος επίσης υποχρεούται να τηρεί τον προβλεπόμενο Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας 
(Φ. Α. Υ.) και να τον ενημερώνει σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΠΑΔ/177/02/03/01του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε 
(άρθρα 1, 2 και 3) κλπ. Και την παράγραφο 7 του άρθρου 138 του Ν.4412/2016. 

Η Επιτροπή Παραλαβής του Έργου επιβάλλεται να διαπιστώνει ότι για το παραλαμβανόμενο 
προσωρινά ή οριστικά έργο, έχει καταρτιστεί ΦΑΥ και ότι αυτός είναι ενημερωμένος. Η παραπάνω 



διαπίστωση θα αναγράφεται ρητά στο σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής και η Επιτροπή δε θα 
προβαίνει στην παραλαβή εάν δεν υφίσταται ΦΑΥ ή εάν δεν είναι αρκούντως ενημερωμένος. 

Στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής θα αναγράφεται ακόμη ότι ο ΦΑΥ εφαρμόστηκε και 
ενημερώθηκε μετά την προσωρινή παραλαβή ή ότι συμπληρώθηκε με τις εργασίες που εκτελέστηκαν 
σε εφαρμογή των παρατηρήσεων για την αποκατάσταση των τυχόν ελαττωμάτων. 

Οι δαπάνες για τις υποχρεώσεις του Αναδόχου για τα ΣΑΥ και ΦΑΥ δεν πληρώνονται ιδιαίτερα, 
αλλά περιλαμβάνονται ανηγμένες στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου του Έργου. 

15.10. Είναι υποχρεωμένος να φροντίσει με δικές του δαπάνες για την ύπαρξη απαραιτήτων 
προσβάσεων και παροχής ρεύματος – νερού κλπ., κατά τη κατασκευή του έργου. 

15.11. Η Υπηρεσία είναι δυνατόν να συγκροτήσει Συμβουλευτική Επιτροπή Παρακολούθησης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν.4412/2016. 

15.12. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τις διατάξεις του ΦΕΚ 2221/Β/30-7-2012 « 
Έγκριση τετρακοσίων σαράντα Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών». 

15.13. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τις διατάξεις του Νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α) 
περί Ποινικής προστασίας 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 και Κλιματικής Αλλαγής. 

15.14. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 
«Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις» και κάθε διάταξης που αναφέρεται σε αυτή.  

15.15. Για την πληρότητα των εκπονούμενων μελετών, τον αρτιότερο σχεδιασμό, την καλύτερη 
διοίκηση και επίβλεψη και την έντεχνη κατασκευή του έργου, υποχρεούνται ο μελετητής, ο ανάδοχος 
κατασκευής του έργου και ο τεχνικός σύμβουλος να ασφαλίζουν τη μελέτη, την κατασκευή του έργου 
και τις υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου αντίστοιχα, κατά παντός κινδύνου, περιλαμβανομένων και των 
περιπτώσεων ζημιών από ανωτέρα βία. 
Με απόφαση του Υπουργού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ορίζονται τα  έργα, οι μελέτες και οι 
υπηρεσίες που υπάγονται στην ασφάλιση, οι  ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι, η διάρκεια της ασφάλισης, η 
διαδικασία  διαπίστωσης της επέλευσης του κινδύνου και της καταβολής του  ασφαλίσματος, τα 
ελάχιστα όρια ασφαλιστικών καλύψεων, οι αποδεκτές  εξαιρέσεις και οι μέγιστες απαλλαγές, η έναρξη 
εφαρμογής της υποχρέωσης  ασφάλισης και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω  
απόφασης τα έργα των οποίων ο προϋπολογισμός χωρίς το ΦΠΑ υπερβαίνει το  ποσό των πεντακοσίων 
χιλιάδων (500.000) ευρώ ασφαλίζονται υποχρεωτικά. 
 
Άρθρο 16 : 
Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 

16.1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των 
διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του 
φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 138 του Ν.4412/2016, το ΠΔ305/96 (άρθρα 7-9) & Ν.3850/10 
(άρθρο 42). 
     16.2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται : 

α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων 
κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.4412/2016 (αρθ. 138 παρ.7). 

β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας 
και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, 
ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις 
ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της 
μελέτης και της κατασκευής του έργου. 

Γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των 
εργαζομένων, να τους ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών 
κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα 
ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). 
Για την σωστή εφαρμογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση 
από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν την 



αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών 
περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία). 

16.3 Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα : 
16.3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση – Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) – Φάκελος 
Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα : 
α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την 
εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια 
εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται 
ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα 
υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια: ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση 
καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96. 
Β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τ α οποία αποτελούν τμήμα της 
τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ. 7 του 
Ν.4412/2016. 
Γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν 
παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα 
με την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του 
δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων 
εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ). 
Δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα 
προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν 
τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 
3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 
Ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 
παρ.10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση 
των ελεγκτικών αρχών. 
Στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο 
Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ). 
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους 
και για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια 
κατασκευής του έργου. 
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους 
μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 

1.   Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις 
ΥΑ: ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (Β’ 266), ΔΕΕΠΠ/85/14.5.2001 (Β’686) & 
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27.11.2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες ενσωματώθηκαν στο 
άρθρο 138 παρ. 7 του Ν.4412/2016. 
2.   Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), 
όταν: 

α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν 
περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή. 
Β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : 
Π.Δ.305/96 (αρθ.12 παράρτημα ΙΙ). 
Γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 
Δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του 
έχοντος νόμιμο δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και 
υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το 
άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11- 2011) και την αρ. πρωτ. 
10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε. 

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική 
παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου, όπως καθορίζεται στα άρθρα 170 & 172 του 
Ν.4412/2016. 
4.   Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του 
Έργου και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και 
ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ. 



5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του Σ ΑΥ κ αι την κατάρτιση του ΦΑΥ 
περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) 
ΥΠΕΧΩΔΕ. 

16.3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων 
ασφάλειας και υγείας 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 

50 εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ. 8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο 

έργο 50 και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ. 8 παρ.2 και αρ. 4 έως 
25). 

Γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε 
άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες 
Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση 
καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και 
αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε 
απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ. 9). 

Δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και 
ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων 
στοιχείων : 
1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, 

των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται 
σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα 
αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας 
Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17, παρ.1). Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει 
ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού 
ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται από την αρμόδια 
επιθεώρηση εργασίας. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και 
συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4), οφείλει να 
αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και 
Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και 
οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. Σε περίπτωση 
διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο. 

3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του 
ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 
παρ.2β). Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων 
ατυχημάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. Ο 
ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις 
πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού 
οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα u949 
εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να 
τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση 
των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43, παρ.2α). 

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο 
ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 
παρ.2γ). 

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

16.3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας 

(ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση 
εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 
παρ.14) σε συνδυασμό με την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. Το ΗΜΑ 



θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα ή 
Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του 
αναδόχου και της Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των 
τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από 
το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), 
Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ. πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-
2003. 

16.3.4 Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας 
(ΗΜΑ) 

Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να 
συσχετίζεται με το Η Μ Α. Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. 
κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται 
παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του 
ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του 
ατυχήματος. 

16.4 Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο 
εργοτάξιο. 
16.4.1 Προετοιμασία εργοταξίου – Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα 
παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας : 
α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του 

εργοταξίου με ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : 
ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//96 (αρ.12 παράρτημα IV μέρος Α, παρ. 18.1). 

β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων 
αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από 
τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτημα IV 
μέρος Β, τμήμα II, παρ.2). 

γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή 
αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους 
κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : Π Δ 1073/81 (αρ.92 – 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, 
παράρτημα IV μέρος Α, παρ.6). 

δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου 
διαφυγής – διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους 
εργαζόμενους, πρόληψη – αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή 
αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ 305/96 
(αρ.12, παράρτημα IV μέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 

Ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού 
εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, 
κλπ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτημα IV 
μέρος Α, παρ.13, 14). 

Στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 
εργαζόμενους όπως : προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, 
ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων 
σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και 
τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 
(αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποποιήσεις αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. 
οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

16.4.2 Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση – 
εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται : 



α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή 
διέλευση των πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, 
σύμφωνα με : 
- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΥΠΥΜΕΔΙ: «Οδηγίες Σήμανσης 
Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ. ΥΠΕΚΑ και τ. ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για 
την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους 
χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών » 
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 ) και 
την τροπ. Αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις 
οδούς, κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η 
τροπ. Αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 

Γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να 
τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών 
ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των 
εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ 
και αρ.12,παραρτ.Ivμέρος Α, παρ.2) Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 

Δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, 
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων 
στοιχείων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 
[αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και. Μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], 
Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. Αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν : α) κραδασμούς : ΠΔ 
176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της 
ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : ΠΔ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, 
χημικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10. 

16.4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας – αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 

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

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων 
(χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των 
οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας 
(ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές 
κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 
499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. Αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 
(παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 – 9), ΚΥΑ 
15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 

Β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, 
παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ. 2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής 
στοιχεία: 
1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 

5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄, 
τμήμα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η 
άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή. 

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση – 
εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα 
καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 
και 6). 



7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 
αντίστοιχο βιβλίο συντήρηση και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( 
αρ.3 καιαρ.4. παρ.7 ). 

16.5 Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας  και υγείας στο 
εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του 
εκτελούμενου έργου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα 
απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών 
του εκτελούμενου έργου. 
Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα : 

16.5.1 Κατεδαφίσεις : 

Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 
2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 
και οι τροπ. Αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, 
παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. Αυτής : Υ.Α. 
Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. Αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09. 
16.5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις : 
Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και 
αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. Αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, 
ΠΔ 396/94 (αρ. 9, παρ.4, παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. 
Αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. Αυτού : 
ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10 ). 
16.5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, 
Εργασίες σε στέγες. 
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 
396/94 (αρ. 9, παρ.4, παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Α παρ.1, 10 
και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4-6,14 ). 
16.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες 
ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ. 9, παρ.4, 
παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 
16.5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.) 
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ. 9, παρ.4, παραρτ. 
ΙΙΙ), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12). 
16.5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής 
ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών 
ή άλλης φύσης έργων και σε στάθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της 
γης.) Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. Αυτής : ΥΑ 
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ. 9, παρ.4, παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. Αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. Αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 
(αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10). 
16.5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα 
(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ με 
χρήση πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 
(αρ.17), ΠΔ 396/94 (αρ. 9, παρ.4, παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. 
IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 

 
Άρθρο 17 
Προστατευτικές κατασκευές 

17.1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να πάρει κάθε μέτρο για την προστασία του περιβάλλοντος 
και να προβεί στην εκτέλεση, συντήρηση, καθαίρεση και αποκόμιση, μετά την αποπεράτωση του 
έργου, των προστατευτικών κατασκευών και περιφραγμάτων του εργοταξίου, που επιβάλλονται από 



τα Π.Δ. 778/80 και 1073/81, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, γιατί η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στο 
ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελός του. 

17.2 . Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες και στις 
ανεγειρόμενες από αυτόν κατασκευές και εγκαταστάσεις, τόσο στον περιορισμένο όσο και στον 
γενικότερο χώρο των έργων, που θα οφείλονται στα μηχανήματα, όργανα και μέσα, που 
χρησιμοποίησε για την εκτέλεση του έργου, γι’ αυτό και πρέπει να πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα και 
να οργανώσει κατά τέτοιο τρόπο τις εργασίες του, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ή φθοράς, για 
τις οποίες η Υπηρεσία δεν θα φέρει καμία ευθύνη. 

 
Άρθρο 18 
Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή από άλλους ανάδοχους – Διάνοιξη οπών 

18.1. Ο ανάδοχος οφείλει, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 138 του Ν.4412/2016, να 
μην παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβασή του και εκτελούνται 
από την Υπηρεσία ή από άλλους εργολάβους της, διατάσσοντας κατάλληλα τα μέσα του (ικριώματα 
κ.λ.π.) και ρυθμίζοντας τη σειρά των εργασιών του, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρεμβάλλει 
κανένα εμπόδιο στην εκτέλεση των εκτός της σύμβασής του εργασιών. 

18.2. Οπωσδήποτε, απαγορεύεται η μόρφωση ή διάνοιξη από τον ανάδοχο φωλιών ή οπών σε 
τμήματα του έργου από οπλισμένο σκυρόδεμα, χωρίς έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα μηχανικού. 

18.3. Στις συμβατικές τιμές της εργολαβίας περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την πλήρη 
αποκατάσταση αυτών των οπών, ή αυλάκων, μετά την τοποθέτηση των σωληνώσεων ή εξαρτημάτων 
των αντίστοιχων εγκαταστάσεων. 

 
Άρθρο 19 
Αρτιότητα των κατασκευών 

19.1. Ο καθορισμός από τα εγκεκριμένα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και την τεχνική συγγραφή 
υποχρεώσεων, των οποιωνδήποτε ή οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών, σχετικά με τις μερικές 
διαστάσεις και τους τρόπους κατασκευής, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει 
κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των κατασκευών κάθε είδους. 

19.2. Σχετικά με τα πιο πάνω διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι από τα σχέδια 
λεπτομερειών ή από τα άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή από τις οδηγίες και διαταγές της Υπηρεσίας, 
απαιτείται όμως για την τεχνική αρτιότητα της κατασκευής, ο ανάδοχος υποχρεούται να το εφαρμόσει, 
ώστε κάθε τμήμα του έργου να είναι άρτιο στην κατασκευή και άμεμπτο σε εμφάνιση καθώς και στις 
θέσεις, που συνδέεται με τα άλλα τμήματα του έργου. 

19.3. Εφόσον κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου επισημανθούν αναγκαίες αλλαγές στην 
εγκεκριμένη οριστική μελέτη (που αφορούν παραδοχές, υπολογισμούς, φορτίσεις, απαιτήσεις 
ποιότητας και εξοπλισμού, ελλιπείς εφαρμογές κανονισμών, κανόνων επιστήμης, τεχνικής, αριθμητικά 
λάθη, ασυμφωνία σχεδίων κ.λ.π.), που μειώνουν τον συντελεστή ασφαλείας του έργου ή που οδηγούν 
προς αστοχία τότε ο ανάδοχος: 

α) Υποχρεούται να συμπληρώσει, διορθώσει, τροποποιήσει την μελέτη σύμφωνα με τις υποδείξεις 
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας. 
Β) Υποχρεούται να προχωρήσει στην κατασκευή του έργου, σύμφωνα με την συμπληρωμένη, 
διορθωμένη, τροποποιημένη και εγκεκριμένη από την Δ/νουσα Υπηρεσία μελέτη, χωρίς καμιά 
επιβάρυνση στην τιμή του προϋπολογισμού προσφοράς που υπέβαλλε κατά τον διαγωνισμό. 

 
Άρθρο 20 
Προέλευση, προμήθεια υλικών – Εξασφάλιση προμήθειας 

20.1. Όλα τα υλικά, που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα είναι της καλύτερης 
ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα 

20.2. Η χρήση αδρανών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο, διέπεται από τις 
διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 138 του Ν.4412/2016. 

20.3. Η υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο, προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι ο 
ανάδοχος ερεύνησε και εξασφάλισε την προμήθεια από την αγορά όλων των υλικών, μηχανημάτων και 
μέσων, που απαιτούνται και αναγράφονται στα συμβατικά τεύχη κα επομένως δεν δικαιούται να 
ζητήσει από την Υπηρεσία τρόπο προμήθειας και εκτέλεσης ή παράταση της προθεσμίας 
αποπεράτωσης του έργου για τον λόγο αυτό. 



 
Άρθρο 21 
Δοκιμές εγκαταστάσεων 

21.1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση αμέσως μετά την ολική αποπεράτωση των εγκαταστάσεων, 
να εκτελέσει τις δοκιμές που προβλέπουν οι ισχύοντες κανονισμοί, με δικά του μέσα, όργανα και 
δαπάνες (σε αυτές περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας καυσίμων, η δαπάνη κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας κλπ). 

Οι δοκιμές αυτές θα επαναλαμβάνονται έως ότου τα αποτελέσματα του θα ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις των προδιαγραφών, οπότε θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο δοκιμών που θα 
υπογράφεται από τον επιβλέποντα μηχανικό και τον ανάδοχο που θα αναφέρεται στο πρωτόκολλο 
προσωρινής παραλαβής. 

21.2. Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 
21.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων, να παραδώσει 

έγγραφες οδηγίες και να διδάξει στο προσωπικό του κυρίου του έργου τη χρήση και τον χειρισμό των 
εγκαταστάσεων. 

 
Άρθρο 22 
Μητρώο του Έργου «As Built” 

Μετά το πέρας των εργασιών και ως συνημμένο στην τελική επιμέτρηση του έργου, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία το Μητρώο του Έργου, όπως 
καθορίζεται στην Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38108/ΦΝ466/17 (ΦΕΚ 1956 Β/07-06-2017) Απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών. Ειδικότερα, το περιεχόμενο του μητρώου του έργου προσδιορίζεται στο 
άρθρο 1 της παραπάνω απόφασης, η ψηφιακή μορφή των παραδοτέων στο άρθρο 2 και η περιγραφή 
και κωδικοποίηση των ψηφιακών σχεδιαστικών αρχείων στο άρθρο 3 αυτής. 

Το “Μητρώο Έργου – as built” αποτελεί υποχρεωτικό στοιχείο για την προσωρινή και οριστική 
παραλαβή και η ύπαρξη του μνημονεύεται στα σχετικά Πρωτόκολλα. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ιδιαίτερης αμοιβής για την τήρηση και την παραγωγή των 
προαναφερθέντων στοιχείων και για τη σύνταξη του Μητρώου του Έργου. 

 
Άρθρο 23 
Διοικητική παραλαβή για χρήση 

Πριν την παραλαβή (προσωρινή ή οριστική), είναι δυνατή η παράδοση σε χρήση μέρους ή και 
ολόκληρου του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν.4412/2016. 

Διευκρινίζεται ότι η παράδοση σε χρήση δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση την παραλαβή 
του έργου (προσωρινή ή οριστική). 

 
Άρθρο 24 
Συντήρηση και παραλαβή του έργου 

24.1. Κατά την διάρκεια της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου ο ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί 
κατά κανονικά χρονικά διαστήματα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε αρίστη κατάσταση, χωρίς 
πρόσθετη αμοιβή γι’ αυτό. Γενικά για την υποχρεωτική συντήρηση των έργων και το χρόνο εγγύησης 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 171 του Ν.4412/2016. 

24.2. Επίσης, καλείται να επανορθώσει κάθε βλάβη ή ζημία για την οποία ευθύνεται, σε εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 157 του Ν.4412/2016. 

24.3. Εάν δεν προβεί μέσα στην προθεσμία, που του καθορίσθηκε, στην αποκατάσταση βλάβης ή 
ζημιάς, για την οποία ευθύνεται, οι εργασίες αποκατάστασης θα εκτελούνται από την Διευθύνουσα 
Υπηρεσία, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, με 
δυνατότητα εφαρμογής των λοιπών κυρώσεων του άρθρου 157 του Ν.4412/2016. 

24.4. Γενικά για την βεβαίωση περάτωσης του έργου, την διοικητική παραλαβή προς χρήση, την 
προσωρινή παραλαβή, χρόνο εγγύησης, συντήρηση και οριστική παραλαβή του έργου εφαρμόζονται οι 
σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης των δημοσίων έργων και ειδικότερα τα 
άρθρα 168,169, 170, 171 και 172 του Ν.4412/2016. 

Ειδικότερα ο χρόνος εγγύησης καθορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την βεβαιωμένη 
περαίωση μετά την πάροδο του οποίου θα διενεργηθεί η οριστική παραλαβή. 

 



Άρθρο 25 
Επίλυση διαφορών 

Για την επίλυση των διαφορών θα εφαρμόζονται, γενικά, οι διατάξεις των άρθρων 174, 175 του 
Ν.4412/2016. 
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• 1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

◦ 1.1  ΓΕΝΙΚΑ 
Το παρόν τεύχος αφορά το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας – (ΣΑΥ), του έργου  
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΠΑΝ/ΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε.». 

◦ 1.2  ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Το έργο θα εκτελεστεί στο ανοικτό αμφιθέατρο που βρίσκεται στο campus της Παν/λης Σερρών 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), οδό Τέρμα Μαγνησίας – Σέρρες. 
 

1.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Το έργο αφορά σε οικοδομικές εργασίες, που αποσκοπούν στην επίλυση προβλημάτων 

υγρομόνωσης στις κερκίδες και στην σκηνή του ανοιχτού αμφιθεάτρου της Παν/λης Σερρών του 
ΔΙ.ΠΑ.Ε. . 

Περιλαμβάνει την αποξήλωση των πλαστικών καθισμάτων της κερκίδας, των κεραμικών 
πλακιδίων της σκηνής, την υγρομόνωση της κερκίδας και της σκηνής του ανοικτού 
αμφιθεάτρου, την κατασκευή νέου δαπέδου σκηνής με  σταμπωτό, την αντικατάσταση των 
καθισμάτων κερκίδας με νέα, το βάψιμο των χώρων κάτω από την σκηνή και εσωτερικά του 
τοιχίου της κερκίδας και των κιγκλιδωμάτων αυτής καθώς και την τοποθέτηση αυτόνομων 
διαιρούμενων κλιματιστικών μονάδων. 

 
1.6 ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Ο φορέας λειτουργίας του έργου θα είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. 

• 2.  ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ 
1 Καθαίρεση κεραμικών πλακιδίων σκηνής και πλαστικών καθισμάτων κερκίδας 

2 Υγρομόνωση δαπέδου σκηνής και κερκίδας  

3 
Επιδιόρθωση επιχρισμάτων και βάψιμο εσωτερικά και εξωτερικά των χώρων 
καμαρινιών 

4 Υγρομόνωση στεγάστρου 

5 Τοποθέτηση νέων πλαστικών καθισμάτων 

6 Κατασκευή σταμπωτού δαπέδου σκηνής 

◦ 2.2  ΤΡΟΠΟΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ    
Πριν την έναρξη οιονδήποτε εργασιών γίνεται η χωροθέτηση του εργοταξίου και 
κατασκευάζονται όλες οι απαραίτητες εργοταξιακές εγκαταστάσεις, ήτοι γραφεία ή αποθήκες 
υλικών. 

• 3.  ΚΙΝΔΥΝΟΙ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

◦ 3.1  ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
• Σύγκρουση οχημάτων 

• Σύγκρουση οχήματος -σταθερού εμποδίου 

• Ανατροπή οχημάτων 

• Ανεξέλεγκτη κίνηση -Βλάβες συστημάτων 

• Συσκευές ανύψωσης 

• Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα 

• Συσκευές κοπής 

◦ 3.2  ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ 
• Πέρατα δαπέδων 



◦ 3.3  ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ -ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ 
• Κατά τη φορτοεκφόρτωση μεταφερόμενων υλικών 

• Κατά τη χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων 

◦ 3.4   ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ 
• Από ηλεκτροκίνητα εργαλεία 

◦ 3.5   ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΑΣΦΥΞΙΑ 
• Εργασία σε κλειστό χώρο / ανεπάρκεια οξυγόνου 

◦ 3.6   ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΒΛΑΠΤΙΚΟΥΣ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
• Θόρυβος -δονήσεις 

• Σκόνη 

• Υπαίθρια εργασία -καύσωνας 

◦ 4.  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

◦ 4.1  ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα έχουν καλή κατάσταση λειτουργίας, θα 
ελέγχονται από κατάλληλο προσωπικό σύμφωνα με το Π.Δ. 1073/81 άρθρο 56, 78, 79 και το 
προσωπικό χειρισμού θα έχει τις απαιτούμενες άδειες βάση του Π.Δ. 31/90 και την 
απαιτούμενη ειδίκευση. Όλο το προσωπικό θα είναι εφοδιασμένο με κράνη, γάντια και μπότες. 
Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή εκρήξεων, το προσωπικό που θα 
εργάζεται στις μεταλλικές κατασκευές θα είναι ειδικευμένο και έμπειρο, πλήρως εξοπλισμένο 
και εφοδιασμένο με κράνη. Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πτώσης 
υλικών και το προσωπικό θα είναι εφοδιασμένο με κράνη όταν εργάζεται σε επικίνδυνα σημεία 
του έργου. Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς. Θα 
ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας. Η κυκλοφορία των πεζών 
θα εξασφαλίζεται με προσωρινές γεφυρώσεις που θα διαθέτουν κιγκλιδώματα εκατέρωθεν σε 
επαρκές ύψος. 

◦ 4.2  ΠΡΟΣΘΕΤΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
▪ 4.2.1  ΔΙΟΔΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 
Περιμετρικά του έργου υπάρχει άνεση χώρου και συνεπώς η πρόσβαση στις θέσεις εργασίας 
δεν παρουσιάζει καμία δυσκολία. 

▪ 4.2.2  ΔΙΟΔΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ  ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ. 

Η διέλευση και παραμονή ατόμων στο χώρο του εργοταξίου και στις θέσεις όπου εκτελούνται 
εργασίες απαγορεύεται εκτός από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό για την  κατασκευή του 
έργου. 

▪ 4.2.3  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ. 

Θα δημιουργηθεί πλησίον του έργου αποθηκευτικός χώρος για τα υλικά του έργου. Η 
αποκομιδή των αχρήστων θα γίνεται με μηχανικά μέσα. 

▪ 4.2.4  ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. 

Δεν θα χρησιμοποιηθούν επικίνδυνα υλικά. 

▪ 4.2.5  ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,  ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ. 

Το πρόχειρο φαγητό θα γίνεται στις θέσεις των εργασιών. Τα απορρίμματα και τα υπολείμματα 
τροφών θα απορρίπτονται στους κάδους απορριμμάτων του Ιδρύματος. Στο εργοτάξιο θα 
διαμορφωθεί μικρό φαρμακείο με τα απαραίτητα είδη πρώτων βοηθειών. Σε εμφανή θέση 
δίπλα στο φορητό φαρμακείο θα αναγράφονται η διεύθυνση και το τηλέφωνο του 



πλησιέστερου φαρμακείου καθώς και τα τηλέφωνα του Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. Επίσης θα 
υπάρχει διαθέσιμο αυτοκίνητο για παροχή βοήθειας μετακίνησης. 

▪ 4.2.6  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Θα υπάρξουν 2, τουλάχιστον, κινητά τηλέφωνα, τα οποία θα χρησιμοποιεί το κύριο προσωπικό 
του αναδόχου για τις ανάγκες του έργου. 

• 5.  ΚΑΝΟΝΕΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

◦ 5.1  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Η διοίκηση του εργοταξίου ορίζει τεχνικό υγείας και ασφάλειας όλου του έργου σχετικά με τα 
μέτρα για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων κατά την εκτέλεση των έργων, προς 
αποφυγή οποιουδήποτε ατυχήματος. Είναι δυνατόν, από το υπόλοιπο προσωπικό του έργου, να 
ορισθούν και βοηθοί του τεχνικού υγείας και ασφάλειας. 
Καθήκοντα και ευθύνες υπευθύνου υγείας και ασφάλειας 

Ο υπεύθυνος ασφάλειας και υγιεινής του έργου ευθύνεται για την επίβλεψη της εκτέλεσης των 
εργασιών, σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων 
. 
‘Έχει άμεση επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, όπως Τροχαία- Αστυνομία, Πρώτες 
Βοήθειες, Τοπική Αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς φορείς, φορείς μαζικής ενημέρωσης και τους 
βιομηχανικούς χώρους που επηρεάζονται από τις εργασίες. 
Πρόγνωση και λύση προβλημάτων που προκύπτουν στο έργο, όπως κυκλοφοριακό, ανασφαλείς 
συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον, τοπικές δυσκολίες για την ασφάλεια του έργου και των 
εργαζομένων. 
Συσκέπτεται με τους μηχανικούς του εργοταξίου πληροφορώντας τους για το βαθμό των 
μέτρων ασφάλειας που εφαρμόζονται. 
Οργανώνει ελέγχους ασφάλειας στο εργοτάξιο, ώστε να επιβεβαιώνεται η διατήρηση και 
επιβολή των μέτρων ασφάλειας. 
Επιβεβαιώνει την ύπαρξη του κατάλληλου προσωπικού εξοπλισμού ασφάλειας για κάθε 
εργαζόμενο. 
Ελέγχει την εκτέλεση των εργασιών , επισκέπτεται τις θέσεις εργασίας του εργοταξίου και 
αναφέρει τις όποιες αποκλίσεις επισημαίνονται. 
Ερευνά τα ατυχήματα και διατηρεί ημερολόγιο καταγραφής τους για την εξαγωγή 
συμπερασμάτων προς αποφυγή άλλων παρόμοιων . 
Αναφέρει στον Διευθυντή του εργοταξίου κάθε παράβαση και τις προτεινόμενες διορθωτικές 
ενέργειες. 
Επιβεβαιώνει ότι το προσωπικό του εργοταξίου είναι ενήμερο σχετικά με τις πρώτες βοήθειες 
που πρέπει να παρέχονται. 

◦ 5.2  ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ 
Όταν πρόκειται να εκτελεσθεί μία εργασία, ο εργοταξιάρχης συγκαλεί σύσκεψη στην οποία 
συμμετέχει όλο το κύριο προσωπικό, ώστε να ενημερωθεί σχετικά με τα προβλήματα περί 
ασφάλειας. Αντικείμενο της σύσκεψης θα είναι ο συντονισμός του κυρίως προσωπικού από τον  
υπεύθυνο ασφάλειας και υγείας, καθώς και η σύνταξη της σχετικής αναφοράς, η οποία πρέπει 
να υπογράφεται από όλους τους συμμετέχοντες. Ο υπεύθυνος ασφάλειας σε συνεργασία με 
τους άλλους ειδικούς, θα εκτελεί ελέγχους, ώστε να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση για τα 
απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας. Αν ο υπεύθυνος ασφάλειας παρατηρήσεις οποιαδήποτε μη 
συμμόρφωση, θα συγκληθεί σύσκεψη με την παρουσία .όλων των μελών που εμπλέκονται. 
Αντικείμενο της σύσκεψης θα είναι η εξέταση της μη συμμόρφωσης και η απόφαση για τη 
διορθωτική ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί. Ακολούθως, αν ο υπεύθυνος ασφάλειας 
βρίσκει ότι στη διάρκεια της -επιθεώρησης οι διορθωτικές ενέργειες δεν έχουν 
πραγματοποιηθεί, πρέπει να το αναφέρει άμεσα στον εργοταξιάρχη. 



◦ 5.3  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Όταν διαπιστώνεται κάποια μη συμμόρφωση ως προς την ασφάλεια, ο  υπεύθυνος ασφάλειας 
συντάσσει και υπογράφει μία αναφορά παράβασης κανόνων ασφάλειας, όπου περιγράφεται η 
διαπιστωμένη κατάσταση και δίνονται οι απαιτούμενες εντολές οι σχετικές με τις διορθωτικές 
ενέργειες που πρέπει να εκτελεσθούν. Η αναφορά δίδεται στον άμεσα υπεύθυνο της θέσεως 
εργασίας και κοινοποιείται στον υπεύθυνο του εργοταξίου. Ο παραλήπτης της 
προαναφερόμενης αναφοράς πρέπει να υλοποιήσει αμέσως  τις υποδεικνυόμενες διορθωτικές 
ενέργειες. Ακολούθως ο υπεύθυνος ασφάλειας επιθεωρεί και επιβεβαιώνει ότι έχει γίνει η 
διορθωτική ενέργεια. Θα καταγραφεί τότε στην αναφορά η ημερομηνία της ενέργειας. Αν 
συμβούν ατυχήματα, πρέπει να αναφερθούν αμέσως στον υπεύθυνο ασφάλειας. Η 
κοινοποίηση πρέπει να γίνει την ίδια μέρα που συνέβη το ατύχημα, ώστε να γίνουν οι 
απαραίτητες έρευνες. Ο υπεύθυνος ασφάλειας συμπληρώνει το έντυπο αναφοράς ατυχήματος 
και συγχρόνως διενεργεί έρευνα για τα αίτια και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την 
αποφυγή στο μέλλον παρόμοιων ατυχημάτων. Όλα τα έγγραφα σχετικά με τα θέματα 
ασφάλειας πρέπει να αρχειοθετούνται, όλα τα ατυχήματα πρέπει να εξετάζονται και να 
αναλύονται και η αναφορά πρέπει να υποβάλλεται στον εργοταξιάρχη προς έλεγχο και 
ενημέρωση. 

◦ 5.4  ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται με τα μέτρα ασφάλειας που καθιερώνονται 
στο εργοτάξιο, ώστε να προστατεύονται οι ίδιοι και τρίτα μέρη. 
Τα μέτρα ασφάλειας είναι τα ακόλουθα : 
 3. Χρήση του εξοπλισμού ασφάλειας και άλλων προστατευτικών μέσων που παρέχονται. 
 4. Άμεση αναφορά στον υπεύθυνο ασφάλειας για έλλειψη εξοπλισμού ασφάλειας και 
επικίνδυνες συνθήκες εργασίας. 
 5. Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση ή τροποποίηση του εξοπλισμού ασφάλειας και των 
προστατευτικών μέτρων χωρίς τη σχετική έγκριση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

• Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων», ΦΕΚ 117Α/85 
• Ν2224/1994 «Ρύθµιση θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, Υγιεινής – 
• Ασφάλειας κλπ», ΦΕΚ 112Α/94 
• Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφάλειας στις οικοδοµές και λοιπά 

ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83 
• N1430/1984 «Κύρωση της αριθµ. 62 ∆ιεθνούς Συµβάσεις Εργασίας, που αφορά τις διατάξεις 

ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία και τη ρύθµιση θεµάτων που έχουν σχέση µε αυτή», 
ΦΕΚ 49Α/84 

• Π∆17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων σε 
συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ 11Α/96, όπως τροποποιήθηκε µε 
το Π∆159/1999 (ΦΕΚ 157Α/99) 

• Π∆305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ 212Α/96 

• Π∆1073/1981 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµών 
και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81 

• Π∆395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλιςµού 
εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία του 
Συµβουλίου 89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94, όπως τροποποιήθηκε µε τα Π∆89/1999 (ΦΕΚ 94Α/99) 
και Π∆304/2000 (ΦΕΚ 241Α/00) 

• Π∆396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόµενους εξοπλιςµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς την 
οδηγία του Συµβουλίου 89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94 

• Π∆397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση 
φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζοµένων σε 
συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 90/269/ΕΟΚ», ΦΕΚ 221Α/94 

• Π∆225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106Α/89 
• Π∆778/1980 «Περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών», ΦΕΚ 

193Α/80 
• Π∆31/1990 «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειριςµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης 

τεχνικών έργων» ΦΕΚ 11Α/90, όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆49/1991 (ΦΕΚ 180Α/91) 
• Π∆95/1978 «Περί µέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουµένων εις εργασίας 

συγκολλήσεων» ΦΕΚ 20Α/78 
• Π∆77/1993 «προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες. 

Τροποποίηση και συµπλήρωση προς την οδηγία του συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ», ΦΕΚ 34Α/93 
• Π∆ 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση 

εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (κραδαςµούς), σε 
συµµόρφωση µε την Οδηγία 2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05 

• Π∆105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95 

• ΥΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήµανσης Εκτελούµενων Οδικών Έργων εντός και 
εκτός κατοικηµένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03 

• ΥΑ130646/1984 «Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84 
• ΚΥΑ16440/1993 «Κανονιςµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων 

µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ 
756Β/93 

• ΑΠ. Οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου 
στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου», ΦΕΚ 1176Β/00 

• ΑΠ. ∆ΙΠΑ∆/οικ 177/2001 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη µελέτη του έργου», ΦΕΚ 
266Β/01 

• ΑΠ.∆ΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου 
Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση µελέτης στο στάδιο της 
οριστικής µελέτης ή/και της µελέτης εφαρµογής σε κάθε ∆ηµόσιο Έργο», ΦΕΚ 686Β/01 

• ΑΠ. ∆ΙΠΑ∆/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την 
κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03 

 



 

 
 

 
 
 

 
 
 
                                   

 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΠΑΝ/ΛΗΣ 
ΣΕΡΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε.» 

 
 
 

 
 
 

 
ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Φ.Α.Υ.) 
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ΤΜΗΜΑ Α΄ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο Φάκελος Ασφάλειας & Υγιεινής αποσκοπεί στον προσδιορισμό, την πρόληψη και τον 
περιορισμό των κίνδυνων των χρηστών του έργου κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες 
συντήρησης, μετατροπών, επισκευών και άλλων καθ΄ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου. 
Περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων και τα ακόλουθα: 
Μητρώο έργου (Σχέδια – Τεχνική περιγραφή) 
Επισημάνσεις, οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας τα οποία θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη κατά τη μελλοντική χρήση του έργου, όπως εργασίες τακτικής και έκτακτης 
συντήρησης, επισκευών κα καθαρισμών. 
Η σύνταξη ΦΑΥ ολοκληρώνεται μαζί με το έργο και παραδίδεται στον εργοδότη χρήστη. 
 

2. ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ 

Το έργο αυτό ανήκει στην κατηγορία Δημοσίων έργων και αφορά σε οικοδομικές εργασίες, 
που αποσκοπούν στην επίλυση προβλημάτων υγρομόνωσης στις κερκίδες και στην σκηνή του 
ανοιχτού αμφιθεάτρου της Παν/λης Σερρών του ΔΙ.ΠΑ.Ε., Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες 

 
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κύριος του έργου είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. 
Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι το Τμήμα Μελετών – κατασκευών Παν/λης Σερρών. 
Προϊσταμένη Αρχή του έργου είναι η Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος. 
Ανάδοχος του έργου είναι :  ………………………………………………………………………………….  

 
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ 

1. Τεχνική περιγραφή του έργου: 

Εργασίες, που αποσκοπούν στην επίλυση προβλημάτων υγρομόνωσης στις κερκίδες και στην 
σκηνή του ανοιχτού αμφιθεάτρου της Παν/λης Σερρών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. . 

2. Εργασίες 

Αποξήλωση των πλαστικών καθισμάτων της κερκίδας, των κεραμικών πλακιδίων της σκηνής, 
υγρομόνωση της κερκίδας και της σκηνής του ανοικτού αμφιθεάτρου, κατασκευή νέου 
δαπέδου σκηνής με σταμπωτό, αντικατάσταση των καθισμάτων κερκίδας με νέα, βάψιμο των 
χώρων κάτω από την σκηνή και εσωτερικά του τοιχίου της κερκίδας και των κιγκλιδωμάτων 
αυτής καθώς και τοποθέτηση αυτόνομων διαιρούμενων κλιματιστικών μονάδων. 

3. Τεύχη Μελέτες 
Τα τεύχη και οι μελέτες που επισυνάπτονται. 

 
ΤΜΗΜΑ Γ΄  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

• Ως ζώνες ιδιαίτερου κινδύνου στο εργοτάξιο του έργου επισημάνονται: 

⎯ οι εργασίες σε ύψος στην κερκίδα  

• Δεν υπάρχουν ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, την ευστάθεια και την αντοχή του έργου 

• Δεν υπάρχουν ιδιαιτερότητες σε δίκτυα ΟΚΩ 

• Δεν υπάρχουν βιότοποι που χρήζουν προστασίας 

• Δεν υπάρχουν επικίνδυνα υλικά   

 
ΤΜΗΜΑ Δ΄  ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Για την αντιμετώπιση όλων των κινδύνων λαμβάνονται υπόψη όλα τα προβλεπόμενα από 
τη Νομοθεσία προστατευτικά μέτρα, όπως αυτά καταγράφονται στο αντίστοιχο Σχέδιο Ασφαλείας 
και Υγείας. 
Η ασφάλεια των εργαζομένων στο εργοτάξιο αποτελεί πρωταρχική προσπάθεια όλων των 
συμβαλλομένων. Για το λόγο αυτό θα παρέχονται στους εργαζομένους όλα εφόδια και ο 
εξοπλισμός για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου. Σε εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας του 



εργοταξίου κάθε εργαζόμενος θα παραλαμβάνει τα εφόδια της προσωπικής του ασφάλειας και θα 
του γνωστοποιούνται οι οδηγίες ασφάλειας του εργοταξίου οι οποίες είναι οι εξής: 

• Όλοι οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο, υποχρεούνται να φορούν κράνη κατά τη διάρκεια της 

εργασίας τους 

• Αν διαπιστωθεί από τους εργαζόμενους πιθανός κίνδυνος για την ασφάλεια τους, θα 

πρέπει να το αναφέρουν αμέσως στον επικεφαλή του συνεργείου ή στον εργοδηγό. 

• Αν φθαρεί ο προσωπικός εξοπλισμός (κράνη, γάντια κλπ) θα πρέπει να αναφέρεται και θα 

αντικαθίσταται άμεσα 

• Οποιαδήποτε φθορά εξοπλισμού διαπιστωθεί θα πρέπει να αναφέρεται αμέσως στον 

επικεφαλή του συνεργείου ή τον εργοδηγό. 

• Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήματα για την εργασία τους. 

• Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να προσέχει να μην προβαίνει σε ενέργειες που θέτουν σε 

κίνδυνο το ίδιο ή άλλους εργαζομένους. 

• Κατά τη διάρκεια ανύψωσης φορτίων από τους γερανούς ή άλλα μηχανήματα κανένας 

εργαζόμενος για οποιοδήποτε λόγο δεν θα βρίσκεται κάτω από το αιωρούμενο φορτίο. 

• Ο εξοπλισμός και τα εργαλεία θα χρησιμοποιούνται και θα επισκευάζονται μόνον από 

ειδικευμένα άτομα. 

•   Όσοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να ελέγχουν την 

κατάσταση των συσκευών και των καλωδίων τους. Κάθε φθορά τους θα αναφέρεται 

αμέσως στον επικεφαλή  του συνεργείου, ώστε να διορθώνεται άμεσα. 

•    Κάθε ηλεκτρική συσκευή ή εργαλείο θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τα προστατευτικά 

της μηχανήματα. 

•  Ζώνες ασφαλείας θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά όπου προβλέπεται και εάν ο 

εργαζόμενος ευρίσκεται υπεράνω του ενός μέτρου από το δάπεδο εργασίας. 

• Για κανένα λόγο δεν θα γίνεται συντήρηση ή επέμβαση σε μηχανήματα ή εξοπλισμό ενώ 

βρίσκεται σε λειτουργία. Οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, επιθεώρησης και επισκευής 

θα πραγματοποιείται με τους κινητήρες εκτός λειτουργίας. 

• Όσοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν οξυγόνα θα πρέπει: 

1. Να μην τα χρησιμοποιούν με λαδωμένα ή φθαρμένα γάντια 

2. Να έχουν τις φιάλες κεκλιμένες – όχι οριζόντιες 

3. Να μην τα χρησιμοποιούν σε περίπτωση που πιθανά έρθουν σε επαφή με προϊόντα 

πετρελαίου ή οξειδωμένα αντικείμενα 

4. Να ελέγχουν τακτικά τις βαλβίδες ασφαλείας 

 

 
                      Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
 
 
 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 
 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 
 
 
 

ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ ΑΘΗΝΑ  
    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   
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