
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκτέλεση εργασιών 
διαγράμμισης και επαναδιαγράμμισης τμημάτων του οδικού δικτύου της Δ. Ε. 
Βόλου. 

 
Οι εργασίες διαγράμμισης αφορούν κόμβους -τόσο σε κεντρικά και με 

ιδιαίτερη δυσκολία σημεία της πόλης όσο και σε άλλους κόμβους του οδικού 
δικτύου (πεζοδιαβάσεις, σύμβολα κλπ)- άξονες οδών, θέσεις στάθμευσης με 
την εφαρμογή ανακλαστικής βαφής. 

Οι εργασίες διαγράμμισης περιλαμβάνουν: 

 Χάραξη και διαγράμμιση κόμβων στο οδικό δίκτυο (διαβάσεις πεζών 
λωρίδων μήκους 5,00μ & πλάτους 0,40μ, γραμμές υποχρεωτικής 
διακοπής πορείας STOP πλάτους 0,40μ, πηκτογράμματα STOP, 
σύμβολα Κ16, βέλη πορείας, λοξές γραµµές τύπου “zebra” και  λωρίδες 
επιτάχυνσης και επιβράδυνσης) με χρώμα διαγραμμίσεων λευκό (ή & 
οποιοδήποτε άλλο, πχ κόκκινο, κίτρινο, όπου απαιτηθεί).  

 Κατά μήκος διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων στους  άξονες του οδικού 
δικτύου της πόλης (διαχωρισμός λωρίδων ίδιας ή αντιθέτων 
κατευθύνσεων, λεωφορειολωρίδες –μονοί άξονες με συνεχή ή 
διακεκομμένη γραμμή κατά περίπτωση πλάτους 0,15μ, στις οδούς που 
θα υποδειχθούν από την υπηρεσία) με χρώμα διαγραμμίσεων λευκό (ή 
& κίτρινο όπου απαιτηθεί) και ανακλαστικά σφαιρίδια. 

 Χάραξη και διαγράμμιση ειδικών θέσεων στάθμευσης (περίγραμμα 
θέσεων πλάτους 0,15μ, πηκτογράμματα, ΑΜΕΑ και ΜΟΤΟ σύμφωνα 
με τις υποδείξεις της υπηρεσίας) με χρώμα διαγραμμίσεων λευκό (ή & 
κίτρινο όπου απαιτηθεί, καθώς και στις γενικές θέσεις ΑΜΕΑ γέμισμα 
εσωτερικά των θέσεων με κυανό χρώμα). 
 
Πριν από τη διαγράμμιση του οδοστρώματος θα πρέπει να έχει 

προηγηθεί καθαρισµός του οδοστρώματος ώστε η προς διαγράμμιση 
επιφάνεια να είναι απόλυτα καθαρή από ξένα και χαλαρά υλικά.  
 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα υλικά διαγράμμισης που θα 
χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνονται στην προσωρινή εθνική τεχνική 
προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) 05-04-02-00 “Οριζόντια σήµανση καταστρωμάτων 
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κυκλοφορίας” όπου αναφέρονται τα πιστοποιητικά καταλληλότητας κατά ΕΝ -
1436 και οι ελάχιστοι συντελεστές φωτεινότητας, οπισθανάκλασης, 
αντιολισθηρότητας που πρέπει να έχουν. 

Το έργο θα εκτελεσθεί με βάση τις τεχνικές οδηγίες και προδιαγραφές: 
1. Ν. 2696/99 «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας» 
2. Σ 307-75 «Διαγράμμιση οδοστρωμάτων» ΥΔΕ 1975 
3. Σ 308-75 «Σήμανση οδών – προδιαγραφαί διαγραμμίσεων 

οδών» ΥΔΕ 1975 
4. Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ -1423, ΕΝ -1424, ΕΝ-1436, ΕΝ 1871 

 
Για τις απαιτήσεις ελέγχων και μετρήσεων ισχύει γενικότερα η 

προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) 05-04-02-00 “Οριζόντια σήµανση καταστρωμάτων 
κυκλοφορίας” και ειδικότερα για τη μορφή και τις διαστάσεις γραµµών, 
γραµµάτων και συµβόλων, η προδιαγραφή Σ 308-75. Σε περίπτωση 
αναδιαγράµµισης οδοστρωμάτων καθοριστική είναι η υπάρχουσα 
διαγράμμιση, εκτός αν η Υπηρεσία γραπτά απαιτήσει αλλαγή της µορφής και 
των διαστάσεων.  

 
Για τον έλεγχο των διαγραμμίσεων  εφαρμόζεται το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

1436, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις των επιδόσεων των διαγραμμίσεων, 
καθώς και τις παραμέτρους που τις εκφράζουν: 
 

 συντελεστής  φωτεινότητας σε συνθήκες διάχυτου φωτισμού  Qd 

αντιπροσωπεύει τη λαμπρότητα της διαγράμμισης όπως την 
αντιλαμβάνεται ο οδηγός επιβατηγού αυτοκινήτου στο τυπικό ή μέσο 
φως της ημέρας ή στον ηλεκτροφωτισμό της οδού ή στον 
περιβάλλοντα φωτισμό γενικότερα 
 

 συντελεστής οπισθανάκλασης RL 

αντιπροσωπεύει τη λαμπρότητα της διαγράμμισης όπως την 
αντιλαμβάνεται ο οδηγός επιβατηγού αυτοκινήτου με τη βοήθεια του 
φωτισμού του αυτοκινήτου του κατά τη νυχτερινή οδήγηση 
 

 παράγοντας φωτεινότητας - β χρωματικές συντεταγμένες x,y 

ο παράγοντας φωτεινότητας β αντιπροσωπεύει τη σχέση ανάμεσα στη 
φωτεινότητα της διαγράμμισης και ενός λευκού-ματ προτύπου υπό το 
μέσο τυπικό φως της ημέρας, ενώ οι χρωματικές συντεταγμένες μας 
προσδιορίζουν τη χρωματική περιοχή της λευκής ή κίτρινης 
διαγράμμισης.      
                                                          

 αντιολισθηρότητα 

μετριέται σε μονάδες SRT και αντιπροσωπεύει την αντίσταση τριβής 
των ελαστικών  του οχήματος επάνω στην επιφάνεια διαγράμμισης 
 

Οι παραπάνω συντελεστές προσδιορίζονται σύμφωνα με τις 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, ΕΝ 1436 και την προσωρινή 
τεχνική προδιαγραφή λευκού ακρυλικού χρώματος του ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/Δ14. 

 
 Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται ανά εξάµηνο καθώς και σε 

περιπτώσεις που θα δοθεί εντολή από την Υπηρεσία για περιοδικό πλύσιµο 
για την απομάκρυνση κάθε επικολλώμενου ρύπου (ελαστικά, λάσπη, λάδια 



κλπ) προς διατήρηση της φωτεινότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου 
συντήρησης. Σε περιπτώσεις φθορών, που θα προκληθούν στο διάστημα του 
χρόνου εγγύησης, και οι οποίες θα οφείλονται σε ελαττώματα του υλικού ή 
στη πλημμελή εκτέλεση της εργασίας, η αποκατάσταση θα βαρύνει εξ 
ολοκλήρου τον ανάδοχο του έργου και θα γίνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου 
φθοράς – αντικατάστασης. 

 
Για την ταχεία ολοκλήρωση των εργασιών αυτών και τον περιορισμό 

της όχλησης θα απαιτηθεί η εκτέλεση τους εκτός ωρών κυκλοφοριακής αιχµής 
και συχνά νυχτερινή εργασία με αυξημένα μέτρα ασφαλείας. 

 
Οι θέσεις στις οποίες θα γίνει η διαγράμμιση θα καθορίζονται 

λεπτομερώς µε εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που θα εκδίδονται 
κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου.  
  

Οι ανωτέρω εργασίες που θα εκτελεστούν και θα είναι επιφανειακές 
περιγράφονται αναλυτικά στο Τιμολόγιο της μελέτης και θα γίνουν σύμφωνα 
με την ΤΣΥ και τις ισχύουσες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ). Για τις 
εργασίες στον χώρο θα τηρηθούν τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από 
την ισχύουσα Νομοθεσία.  

 
Προϋπόθεση για την παραλαβή των εργασιών του έργου θα είναι 

ο επιτυχής έλεγχος των επιδόσεων των διαγραμμίσεων ύστερα από τον 
έλεγχο και τις επιτόπιες μετρήσεις που θα πραγματοποιηθούν από το 
ΚΕΔΕ (2-3 άτομα για τα οποία θα απαιτηθεί διανυκτέρευση) ή άλλο 
πιστοποιημένο εργαστήριο, σε τυχαίες θέσεις, που θα υποδειχθούν από 
την Υπηρεσία, με δαπάνες του αναδόχου πριν από την υποβολή και 
πιστοποίηση των επιμετρήσεων. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι 
διατάξεις των άρθρων 157 και 159 του Ν. 4412/2016 σχετικά με τον 
έλεγχο της ποιότητας των διαγραμμίσεων.  

 
Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι 5 μήνες. 

 
Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα 

χιλιάδων ευρώ (80.000 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η δε κατασκευή 
του θα γίνει κατόπιν ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Η 
ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 70-7333.711, έτους 2019 και 
αντίστοιχου Κ.Α. του 2020. 

 
Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 

   
 
 

Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 

 
 

ΒΑΡΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΘΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΒΟΛΟΣ, 19-08-2019 
 
 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΓΚΟΝΩΝΙΩΝ 
 
 
 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΣΥΓΚΟΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ Μ.Sc. 

 
 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

 Δ/ΝΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 
 
 
 

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. Τ.Μ.

Άρθρο 

Αναθεώ

ρησης

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ.

Αντιστοιχία 

άρθρων με 

το τιμολόγιο 

του ΥΠΟΜΕ

ΠΟΣΟΤ

ΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ

1 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική 

βαφή 

1 μ2 ΟΙΚ-

7788

3,80 Ε-17.1 12.320 46816,00

46.816,00

46.816,00

8.426,88

55.242,88

8.286,43

63.529,31

986,82

64.516,13

15.483,87

80.000,00

Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΒΑΡΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΘΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α

ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ Α: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΕ&ΟΕ 18%

ΒΟΛΟΣ, 19-8-2019

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Έργο: ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ - ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΤΟΥΣ 2019– ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. Ε. ΒΟΛΟΥ

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ M.Sc.

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ:

Σελίδα 1 από 1



 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

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. 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 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.  

1.2 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.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 Έργο:  
«ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ - ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2019– ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. Ε. 
ΒΟΛΟΥ» 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
€ 80.000,00 
 
Κ.Α.: 70.7333.711 



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

 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. 

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και 
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων 
που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 
(αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών 
κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) 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. 

1.4 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. 

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

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

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

(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει 
παραχωρηθεί από το Δημόσιο 

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 
Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας 
για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 



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

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.  

1.8 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.) 

1.9 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. 

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

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

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 κ.λπ.). 

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 κ.λπ. 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. 

1.13 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]),  

1.14 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. 

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

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.  

1.17 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 όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, 
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 



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

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. 

1.20 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. 

1.21 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. 

1.22 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. 

1.23 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. 

1.24 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. 

1.25 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. 

1.26 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. 

1.27 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: 

(1) 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. 

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

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

(4) 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. 

(5) 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. 

(6) 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. 

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

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

(9) Για φόρους. 



(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) 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: 

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

(2) 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. 

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

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

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

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

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) 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) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 
παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
 
Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του 
μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης 
του έργου. 
 
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται 
οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m

3
.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

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 (m

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

 
Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή 
οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα 
επιμετρούμενα m

3
 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

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

 
 

  



 

ΟΜΑΔΑ E: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 
Άρθρο Ε-17  ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  
 

 
Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε 
σχήματος, μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), 
με αντανακλαστικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών 
πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, 
σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια 
σήμανση οδών’’ 

 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

 η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και 
η προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται) 

 η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την 
εκτέλεση των εργασιών και την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 

 ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση 
μηχανικού σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 

 η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)  

 η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον 
τύπο του χρησιμοποιουμένου υλικού  

 η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  

 η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία 
μέχρι την πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος 
 

Α.Τ. 1  
Άρθρο Ε-17.1  Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7788) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: 3,80 
 Αριθμητικά: ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 

 
   

 
 

Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ε.Σ.Υ. - ΟΡΙΣΜΟΙ 

1.1. Το παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά στους 
Γενικούς και Ειδικούς Όρους και Συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές, με βάση 
τις οποίες και σε συνδυασμό με τα λοιπά συμβατικά τεύχη, τις ισχύουσες Τεχνικές 
Προδιαγραφές, τα διαγράμματα, μελέτες, τυπικές διατομές κλπ, που θα χορηγηθούν 
από την Υπηρεσία, καθώς και τις έγγραφες διαταγές της, θα εκτελεσθεί το έργο της 
επικεφαλίδας. 

1.2. Όπου στα άρθρα της παρούσας ΕΣΥ αναφέρεται ή γίνεται παραπομπή σε εδάφια της 
ΤΣΥ ή σε λοιπές τεχνικές προδιαγραφές νοείται ότι ισχύουν τα περιγραφόμενα στις 
Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ). 

Όσα από τα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείμενα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, 
Προδιαγραφές κλπ) δεν έρχονται σε αντίθεση με τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν 
περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν με την 
προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα 
που έχουν θεσπιστεί με τις σχετικές ΚΥΑ.  

1.3. Για την εργολαβία που αναφέρεται στην "εκτέλεση ή κατασκευή του έργου" της 
επικεφαλίδας ισχύουν οι όροι δημοπράτησης που περιλαμβάνονται στα συμβατικά 
τεύχη δημοπράτησης. 

1.4. Ο όρος "εκτέλεση ή κατασκευή του έργου" σημαίνει την πλήρη κατασκευή του, την 
εκπόνηση των τυχόν αναγκαίων συμπληρωματικών μελετών, (ερευνητικών, 
αδειοδότησης κλπ) ή και μικροτροποποιήσεις της εγκεκριμένης μελέτης (σύμφωνα με 
τις οδηγίες του Φορέα και σε κάθε περίπτωση χωρίς αλλαγή του βασικού σχεδίου του 
έργου) και την τυχόν εκτέλεση των αναγκαίων ερευνών, όλα με καθολική αρμοδιότητα 
και ευθύνη του Αναδόχου, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση επί πλέον της συμβατικής 
αμοιβής. 

1.5. Οπουδήποτε στα συμβατικά τεύχη αναφέρεται ο όρος «καθολική αρμοδιότητα και 
ευθύνη του Αναδόχου» νοείται ότι ορίζεται στο άρθρο 24.6 της παρούσας. 

1.6. «Εργοδότης» του έργου είναι ο Δήμος Βόλου και «Φορέας Κατασκευής» του έργου 
είναι ο Δήμος Βόλου. 
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1.7. «Διευθύνουσα Υπηρεσία» (Επιβλέπουσα Υπηρεσία) είναι η Διεύθυνση Βιώσιμης 
Κινητικότητας του Δήμου Βόλου, που έχει έδρα στο Βόλο και είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της καλής εκτέλεσης του έργου. 

1.8. «Προϊσταμένη Αρχή» (Εποπτεύουσα Υπηρεσία) είναι ο Δήμος Βόλου, δια των 
αρμοδίων οργάνων του, που αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού, τη βελτίωση των όρων της προς κατακύρωση προσφοράς και την 
κατάρτιση των όρων της σύμβασης, εποπτεύει την εκτέλεση του έργου, αποφασίζει για 
οποιαδήποτε μεταβολή των όρων της Σύμβασης ή άλλων στοιχείων αυτής. Οι 
διοικητικές πράξεις της Προϊσταμένης Αρχής υπόκεινται στην έγκριση των κατά νόμο 
αρμοδίων οργάνων. 

1.9. «Ανάδοχος» είναι η εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία εργοληπτικών 
επιχειρήσεων με την οποία, μετά από νόμιμες διαδικασίες διαγωνισμού, ο Εργοδότης 
θα συνάψει σύμβαση κατασκευής για το έργο της επικεφαλίδας. 

1.10. «Σύμβαση» είναι η γραπτή συμφωνία μεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου για την 
κατασκευή του έργου της επικεφαλίδας, καθώς και όλα τα εγκεκριμένα τεύχη, σχέδια 
και προδιαγραφές που μνημονεύονται σε αυτήν. 

1.12. «Μελετητής» είναι ο μελετητής ή μελετητική ομάδα που έχει τα νόμιμα προσόντα για τη 
σύνταξη των μελετών που αφορούν στην εκτέλεση του παρόντος έργου και αποτελεί 
συνεργάτη του αναδόχου. 

1.13. «Απρόβλεπτες Δαπάνες»: οι δαπάνες που δεν είναι δυνατόν να εξειδικευτούν πλήρως 
στη φάση δημοπράτησης του έργου και δεσμεύονται για να καλύψουν τις δαπάνες που 
ορίζονται στο Άρθρο. 155 του Ν. 4412/2016. 

 

1.14. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

1.14.1. Συντομογραφίες Τευχών Δημοπράτησης 

ΤΔ  : Τεύχη Δημοπράτησης 

ΔΔ  : Διακήρυξη Δημοπρασίας 

ΕΣΥ  : Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΠΜ  : Προϋπολογισμός Μελέτης 

ΠΠ  : Προϋπολογισμός Προσφοράς 

ΤΙΠ  : Τιμολόγιο Προσφοράς 

ΤεΠε  : Τεχνική Περιγραφή  

TΠ  : Τεχνικές Προδιαγραφές  

ΤΙΜ  : Τιμολόγιο Μελέτης 

1.14.2. Συντομογραφίες Κωδίκων, Προδιαγραφών, Κανονισμών, Οδηγιών 

ΕΛΟΤ  : Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης 

ETEΠ  : Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΠΤΠ  : Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές 

CEN  : Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 

ISO  : Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης 

1.14.3. Συντομογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισμών 

ΔΕΗ  : Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 

ΕΕ  : Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΙΚΑ  : Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
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ΚΕΔΕ  : Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων 

ΠΕΔΕ  : Περιφερειακό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων 

ΥΠΕΧΩΔΕ       :Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων  Έργων  

ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.     : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΚτΕ                   : ΚΥΡΙΟΣ του ΕΡΓΟΥ 

1.14.4. Άλλες Συντομογραφίες 

Ν  : Νόμος 

ΠΔ  : Προεδρικό Διάταγμα 

ΦΕΚ  : Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως 

ΦΠΑ  : Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

ΥA  :Υπουργική Απόφαση 

ΚΥΑ  : Κοινή Υπουργική Απόφαση 
 

1.15. Ερμηνείες 

Στα συμβατικά τεύχη, εκτός αν από τα συμφραζόμενα ρητά προκύπτει διαφορετικά: 

 Λέξεις που αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριμένο γένος θα αφορούν και σε όλα τα 
γένη και αντίστροφα. 

 Λέξεις που αναγράφονται στον ενικό θα αφορούν την ίδια έννοια και στον πληθυντικό 
και αντίστροφα. 

 Λέξεις που αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα θα έχουν την ίδια έννοια με τις ίδιες 
λέξεις που αναγράφονται με πεζά γράμματα και αντίστροφα. 

 Εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά, «ημέρα», «εβδομάδα», «μήνας», «έτος» κλπ. 
θα σημαίνει «ημερολογιακή ημέρα», «ημερολογιακή εβδομάδα», «ημερολογιακός 
μήνας», «ημερολογιακό έτος» κλπ. 

 Διατάξεις, που αναφέρονται σε «συμφωνία», «συγκατάθεση» ή σε συνώνυμα / 
παράγωγά τους, προϋποθέτουν ότι η υπόψη συμφωνία, συγκατάθεση κλπ., θα 
διατυπώνεται εγγράφως. 

 «Εγγράφως» ή παράγωγα της λέξης αυτής, έχουν τη σημασία που αποδίδεται στις 
έννοιες αυτές από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 

 Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται γενικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία 
του κειμένου της παρούσας. 

 Όπου αναφέρονται οι όροι «με δαπάνη του Αναδόχου», «βαρύνουν τον Ανάδοχο», 
«σε βάρος του Αναδόχου», «χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγμα», «χωρίς ιδιαίτερη 
αποζημίωση», νοείται ότι όλες οι σχετικές δαπάνες έχουν περιληφθεί στις τιμές της 
προσφοράς και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα πρόσθετο αντάλλαγμα ή/και καμία 
πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση πέρα από τις τιμές της προσφοράς του. 

 Όπου στην παρούσα και στα λοιπά συμβατικά τεύχη γίνεται αναφορά σε 
συγκεκριμένα άρθρα, παραγράφους, εδάφια κλπ. νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, 
υπουργικών αποφάσεων, συμβατικών τευχών κλπ., αυτή γίνεται για διευκόλυνση και 
ευθεία αναφορά στις πλέον συναφείς διατάξεις, χωρίς από την αναφορά αυτή να 
αποκλείεται η ισχύς άλλης ισχύουσας διάταξης που τυχόν δεν αναφέρεται ρητά. 

 
1.16. Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων 

1.16.1. Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 135 του N. 4412/2016. 
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1.16.2. Ο Αντίκλητος του Αναδόχου θα είναι εξουσιοδοτημένος για την παραλαβή των 
εγγράφων της Υπηρεσίας που απευθύνονται ή κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από 
τα γραφεία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Προϊστάμενης Αρχής.  

1.16.3. Συναινέσεις, εγκρίσεις, προσδιορισμοί, ειδοποιήσεις, αιτήσεις, ενστάσεις, δηλώσεις, 
που απαιτούνται στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου πρέπει: 

i. να γίνονται εγγράφως με την έννοια του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,  

ii. να επιβεβαιώνεται η πραγματοποίησή τους με κάθε νόμιμο τρόπο και 

iii. να γίνονται στις δηλωμένες με τα έγγραφα της προσφοράς ή της σύμβασης 
διευθύνσεις, εκτός εάν έχουν λάβει χώρα μεταβολές, οι οποίες όμως έχουν 
γνωστοποιηθεί εγγράφως, άλλως οι ανωτέρω πράξεις λογίζεται ότι γίνονται 
εγκύρως στις ήδη δηλωμένες διευθύνσεις. 

 
1.17. Θεσμικό πλαίσιο, προδιαγραφές, κανονισμοί και γλώσσα που διέπουν τη 

σύμβαση 

1.17.1. Προδιαγραφές και Κανονισμοί 

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόμενα στον   Ν. 4412/2016.  
Επιπρόσθετα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, ισχύουν οι κανονισμοί και προδιαγραφές 
που ορίζονται κατωτέρω. 

I. Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα», όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CΕΝ). 

II. Τα διεθνή πρότυπα, όπως έχουν εγκριθεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης 
(ISO). 

III. Οι Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), κανονισμοί και πρότυπα και οι άλλες 
διατάξεις (νόμοι, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κτλ.) που ισχύουν 
στην Ελλάδα. 

 
Κάθε επιμέρους πρότυπο θα χρησιμοποιείται καθ' ολοκληρία και ο Ανάδοχος θα είναι 
υπεύθυνος ώστε να εξασφαλίζει ότι τα επί μέρους στοιχεία ή τμήματα των κατασκευών και 
του εξοπλισμού είναι συμβατά μεταξύ τους, ώστε το σύνολο του έργου να ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις ποιότητας. Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και 
κανονισμοί που θα εφαρμοστούν, θα πρέπει να είναι στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους ως 
προς το χρόνο δημοπράτησης του υπόψη έργου, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών 
τροποποιήσεών τους. 
 
Πάντως αν τυχόν στις προδιαγραφές αυτές υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισμοί ή και 
αριθμητικά όρια που έρχονται σε αντίθεση με όσα ορίζονται στην παρούσα ή στα λοιπά 
συμβατικά τεύχη για το ίδιο θέμα, θα ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις των συμβατικών τευχών 
κατά τη σειρά ισχύος που ορίζεται στη Διακήρυξη. 
 

1.17.2. Γλώσσα 

Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα τα 
έγγραφα, η αλληλογραφία κλπ. Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν 
κείμενα συνταγμένα σε δύο γλώσσες, για κάθε περίπτωση ερμηνείας επίσημη και 
υπερισχύουσα είναι η Ελληνική Γλώσσα. 

 
1.18. Σύμβαση 

Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 
105 του Ν. 4412/2016.  
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Με τον όρο «Σύμβαση» νοείται η σύμβαση που περιγράφεται στη Διακήρυξη Δημοπρασίας, 
σε συνδυασμό με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, με βάση τα οποία ο Ανάδοχος: 

 Θα εκτελέσει τις εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα, στην ΕΣΥ και 
αναλύονται στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, 

 Θα εκτελέσει τις τυχόν αναγκαίες συμπληρωματικές έρευνες για το έργο, όπως 
αναφέρεται στην παρούσα και στην ΕΣΥ, που θα προτείνει και θα εγκριθούν από 
την Υπηρεσία, 

 Θα συντηρήσει το έργο, με μέριμνα και δαπάνες του κατά το χρονικό διάστημα που 
ορίζεται στην παρούσα και στην ΕΣΥ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η' 
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 

2.1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 

2.1.1. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας αγοράς, 
χωρίς βλάβη ή ελάττωμα. Επίσης θα είναι απόλυτα σύμφωνα με τα δεδομένα, τους 
ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές των αρμοδίων Υπουργείων, καθώς και με 
τα συμβατικά δεδομένα της εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της απόλυτης έγκρισης 
της επίβλεψης, σχετικά με τη προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, 
την εμφάνιση κλπ. 

2.1.2. Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον Ανάδοχο υλικά απαιτούμενα για την 
εκτέλεση του έργου, ο Ανάδοχος, δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και 
όφελος επί της αξίας τους, ούτε αποζημίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης 
των υλικών αυτών και οφείλει να προβεί στους κατάλληλους ελέγχους αναφορικά με 
την ποιότητά τους, πριν τη χρήση ή την ενσωμάτωσή τους στο έργο. 

2.1.3. Ο Ανάδοχος δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των 
υλικών, που παραδίδονται σ' αυτόν από τον εργοδότη, μόνον εφόσον έγκαιρα το 
αναφέρει εγγράφως. 

2.1.4. Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον Ανάδοχο με πρωτόκολλο, 
μετά δε την παραλαβή τους από αυτόν φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, 
ζημιά ή απώλεια που τυχόν συμβεί στα υλικά αυτά. 

 
2.2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η΄ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ή ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

2.2.1. Κατά τα αναφερόμενα στην αριθμ.36259/1757/Ε103/23-8-2010 ΚΥΑ. «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» (ΦΕΚ Β'1312 /24.8.2010).  

ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

Οι τυχόν απαιτούμενες για την εκτέλεση των έργων απαλλοτριώσεις εντός του γηπέδου του 
έργου, γίνονται με φροντίδα του φορέα του έργου ή άλλου αρμόδιου φορέα, τον οποίο και 
βαρύνουν οι επιδικαζόμενες αποζημιώσεις. 

Καμιά ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης δεν αναλαμβάνει ο φορέας του έργου έναντι του 
Αναδόχου, εκτός από τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης στην περίπτωση 
καθυστέρησης της περαίωσης του έργου λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, γεγονός που 
δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Σ' αυτήν την περίπτωση έχουν εφαρμογή οι 
σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΠΡΙΜ 

Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του N. 4412/16 με τις ακόλουθες προσθήκες:  
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4.1. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το σύνολο του έργου πρέπει να αποπερατωθεί μέσα σε πέντε (5) μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης.  
 
Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δεν είναι δυνατόν να δοθεί, παρά μόνο για τους 
λόγους που αυστηρά προβλέπεται από την νομοθεσία. 
 

4.2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Μετά την περαίωση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου ο Ανάδοχος θα υποβάλει 
στην Διευθύνουσα Υπηρεσία αίτηση για παροχή βεβαίωσης για την περαίωση των 
εργασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 168 του Ν. 4412/16.  
 

4.3. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
Για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας ή των 
τμηματικών επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 
148 του Ν.4412/16.  
 

4.4. ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (ΠΡΙΜ) 
Δεν θα καταβληθεί ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ).  
 

4.5. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η προσωρινή παραλαβή πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε έξι μήνες από τη βεβαιωμένη 
περαίωση του έργου, εφόσον υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση και το 
μητρώο του έργου μέσα σε δύο μήνες από τη περαίωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 170 του Ν. 4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

5.1  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 145 του Ν.4412/16 ο Ανάδοχος 
οφείλει, σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης να υποβάλει στη 
Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, προς έγκριση, το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του 
έργου - πρόγραμμα κατασκευής του έργου, έτσι που να ανταποκρίνεται στην 
προθεσμία της παρούσας Ε.Σ.Υ..  

5.2.  Το πρόγραμμα αυτό συντάσσεται με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει 
την  χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών και συνοδεύεται 
από γραμμικό διάγραμμα και σχετική έκθεση που θα αναλύει και θα δικαιολογεί πλήρως 
τον προτεινόμενο προγραμματισμό. Το ανωτέρω διάγραμμα πρέπει να κλιμακωθεί 
μέσα στις τμηματικές προθεσμίες εφόσον ορίζονται από το άρθρο 5 της παρούσας και 
να συνταχθεί με βασική επιδίωξη τον συντονισμό των δραστηριοτήτων, ώστε να 
αποδοθεί κατά το εφικτό ολοκληρωμένο κατά χρησιμοποιήσιμα τμήματα το έργο.  

  Η έγκριση του προγράμματος θα γίνει από την Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, μέσα σε 
προθεσμία δέκα (15) ημερών από την υποβολή του, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 
άρθρο 145 του Ν. 4412/16.  

5.3. Ο Χρονικός Προγραμματισμός των διαφόρων έργων πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε να 
μειώνονται οι πιθανότητες ζημιάς από πλημμύρες, βροχές, θεομηνίες κ.λπ..  

5.4.  Παράταση προθεσμίας δεν αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο που προβάλλει τον ισχυρισμό 
ότι αγνοούσε τις εδαφικές και κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής του έργου, τις 
δυσκολίες εκμετάλλευσης των πηγών λήψης υλικών, τις δυσκολίες προσέγγισης των 
περιοχών λήψης αδρανών υλικών ή αδυναμίας έγκαιρης εξεύρεσης εργατών, 
μηχανημάτων και υλικών από την Ελληνική ή ξένη βιομηχανία.  
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ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο, όπως αυτό ήθελε τροποποιηθεί κατά είδος 
και ποσότητες από την Υπηρεσία σύμφωνα το άρθρο 156 του Ν.4412/16. Στην περίπτωση 
που υπάρχει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, που δεν προβλέπονται από το Τιμολόγιο της 
σύμβασης, συντάσσονται νέες τιμές μονάδος κατά τις διατάξεις του άρθρου 156 του 
Ν.4412/16.  

Για τον καθορισμό νέων τιμών μονάδας, σαν αναλυτικό τιμολόγιο, θα λαμβάνεται η έντυπη 
ανάλυση τιμών των Ενιαίων Περιγραφικών Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, 
Λιμενικών, οικοδομικών και Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών (Οδοποιίας, 
Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων) σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/4-
5-2017(Β΄1746) απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών «Κανονισμός 
Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων», που εκδόθηκε κατ’ 
εξουσιοδότηση της παρ.7ζ του άρθρου 53 του ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 7Ο: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής. 

ΑΡΘΡΟ 8Ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ 

Για τον υπολογισμό και την πληρωμή δαπάνης αναθεώρησης ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 153 του Ν.4412/16.  

Συμπληρωματικά, διευκρινίζεται ότι:  

1. Τα υλικά επί τόπου του έργου θα αναθεωρούνται κατά τον χρόνο της πιστοποίησής 
τους και όχι της ενσωμάτωσής τους, με τους συντελεστές των κονδυλίων στα οποία 
πρόκειται να ενσωματωθούν.  

2. Σε ειδική στήλη του προϋπολογισμού μελέτης και προσφοράς αναγράφεται ο 
κωδικός αριθμός του κονδυλίου των εγκεκριμένων αναλύσεων τιμών με το 
συντελεστή αναθεώρησης του οποίου θα αναθεωρούνται τα αντίστοιχα κονδύλια της 
παρούσας εργολαβίας.  

3. Για τον καθορισμό των ποσοτήτων των εργασιών που εκτελούνται κατά 
αναθεωρητική περίοδο, θα συντάσσεται υποχρεωτικά στο τέλος αυτής πρακτικό 
μεταξύ του αναδόχου και του επιβλέποντος, που θα θεωρείται από τον Προϊστάμενο 
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Οι αναθεωρούμενες ποσότητες θα εξάγονται, αφού 
ληφθούν υπόψη τα παραπάνω οριζόμενα.  

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

9.1 Ποιότητα υλικών – Εργαστηριακές Δοκιμές 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της 
μελέτης, τις ΕΤΕΠ και την Τ.Σ.Υ. Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να ζητήσει δείγματα των 
υλικών που θα χρησιμοποιήσει ή να απορρίψει αυτά σαν ακατάλληλα.  

Ο Ανάδοχος κοινοποιεί στην Υπηρεσία όλα τα αποτελέσματα οιωνδήποτε εργαστηριακών 
δοκιμών ή ελέγχων ποιότητας από τα οποία θα φαίνεται το σύμφωνο προς τις εκάστοτε 
ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές.  

Επίσης η Υπηρεσία διενεργεί τους δικούς της ελέγχους κατά την κρίση της και αυτοί οι 
έλεγχοι αποτελούν στοιχεία για τον φάκελο του έργου.  

Ο εργαστηριακός έλεγχος της ποιότητας των υλικών και εργασιών θα γίνει από τα 
εργαστήρια της Γ.Γ.Δ.Ε. ή της Περιφέρειας Θεσσαλίας (για όσους ελέγχους αυτά μπορούν να 
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διεκπεραιώσουν) ή από ιδιωτικά, μη εργοταξιακά εργαστήρια, με μέριμνα και δαπάνες του 
αναδόχου (παράγραφος 2 του άρθρου 159 του Ν. 4412/16). Τυχόν ιδιωτικά εργαστήρια που 
θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αδειοδοτημένα από το ΚΕΔΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Π.Δ.69/1998 και της απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ ΔΕΕ/036/12-3-98 (ΦΕΚ 289Β/24-3-98). 
Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωστοποιήσει στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία ποια εργαστήρια προτίθεται να χρησιμοποιήσει και να λάβει σχετική 
γραπτή έγκριση. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιωτικών εργαστηρίων θα πρέπει να 
προσκομίσει επιπλέον τις σε ισχύ άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των εν λόγω 
εργαστηρίων.  

Δικαιώματα του Αναδόχου για επανάληψη ελέγχων που εκτελούνται από την Υπηρεσία.  

Σε περιπτώσεις ελέγχων που εκτελούνται από την Υπηρεσία είναι δυνατόν ο Ανάδοχος να 
έχει ζητήσει με αίτησή του να παίρνεται κατά τη δειγματοληψία και ένα δεύτερο όμοιο δείγμα 
(αντιδείγμα) το οποίο θα συσκευάζεται και θα αποστέλλεται ταυτόχρονα με το δείγμα στο 
εργαστήριο της Υπηρεσίας.  

Για την περίπτωση αμφιβολιών και υποβολής ένστασης από τον Ανάδοχο (που θα πρέπει να 
αναγραφεί αυθημερόν στο ημερολόγιο του έργου), θα διενεργείται νέα εργαστηριακή δοκιμή, 
παρουσία του βοηθού του Τεχνικού Διευθυντή ή άλλου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του 
Αναδόχου, στα εργαστήρια της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων ή Πολυτεχνικών 
Σχολών, εφ’ όσον ζητηθεί τούτο εγγράφως από τον Ανάδοχο στην ένστασή του, το 
αποτέλεσμα της οποίας θα είναι υποχρεωτικό για τον Ανάδοχο (ακόμα και αν δεν παραστεί 
στην δοκιμή). Κατά το μέσο διάστημα μέχρι την οριστικοποίηση του ελέγχου, σε περίπτωση 
διαφωνίας, ο Ανάδοχος δεν μπορεί να συνεχίσει τις εργασίες του.  

Ο Ανάδοχος δικαιούται επίσης να ζητήσει επανάληψη των ελέγχων που οδήγησαν σε 
δυσμενή αποτελέσματα και έγιναν από την Υπηρεσία χωρίς να προειδοποιηθεί, αν και είχε 
ζητήσει τούτο εγγράφως. Η επανάληψη των ελέγχων γίνεται κατά αντιπαράσταση.  

Σχέση ποιοτικού ελέγχου και ευθύνης Αναδόχου για την ποιότητα και αρτιότητα των υλικών 
και κατασκευών του έργου  

Ο κάθε είδους ποιοτικός έλεγχος του έργου δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη, 
γιατί αυτός είναι ο μοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και την αρτιότητα 
των υλικών των κατασκευών του έργου.  

Επίσης η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται πέραν των ελέγχων που επιβάλλουν οι 
Ε.ΤΕ.Π. και οι λοιποί όροι των συμβατικών τευχών, να διατάξει την διενέργεια τομών σε 
διάφορα μέρη και στοιχεία του έργου, όσες αυτή κρίνει απαραίτητες, για την εξακρίβωση της 
ποιότητας, ποσότητας και πάχους των στρώσεων σε οποιαδήποτε φάση του έργου. Τα 
στοιχεία των εν λόγω ελέγχων θα καταγράφονται σε ιδιαίτερο πίνακα και θα αποτελούν 
αναπόσπαστο, μετά του πίνακα των λοιπών εργαστηριακών ελέγχων, των τελικών 
επιμετρήσεων των σχετικών εργασιών. Την διενέργεια των ανωτέρω τομών υποχρεούται να 
διατάσσει και η επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου είτε με μηχανήματα του 
αναδόχου είτε του ΠΕΔΕ. Τούτο αποτελεί προϋπόθεση για την παραλαβή του έργου. Ο 
ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει πλήρως τις τομές στην πρότερα 
κατάσταση με δαπάνες του.  

Σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτουν αποτελέσματα από τον ποιοτικό και ποσοτικό 
έλεγχο, που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της συμβάσεως, θα κινείται η διαδικασία 
απόρριψης πλημμελών εργασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 159 του Ν. 4412/16 
«Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα - Παράλειψη συντήρησης» και τους λοιπούς όρους 
της σύμβασης.  

Ελάχιστος αριθμός εκτελεστέων δοκιμών  

Ισχύουν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι - δοκιμές για υλικά και εργασίες σύμφωνα με τις Ε.ΤΕ.Π. 
και τις λοιπές ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.  

9.2. Ποιότητα εργασιών  
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Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις 
αναφερόμενες στην παρούσα προδιαγραφές, κανονισμούς κλπ, όπως ορίζουν οι κείμενες 
διατάξεις.  

Η Υπηρεσία δικαιούται να προβεί στην διακοπή των εργασιών, αν διαπιστωθεί ότι αυτές δεν 
εκτελούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και να λάβει τα μέτρα τα προβλεπόμενα από το άρθρο 
178 του Ν. 4412/16.  

Ο χρόνος που θα απολεσθεί μέχρι την επανέναρξη των εργασιών βαρύνει αποκλειστικά τον 
ανάδοχο.  

Σε ό,τι αφορά την εμφάνιση στις εργασίες ελαττωμάτων, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 
159 του Ν. 4412/16.  

9.3. Ποινικές ρήτρες- Επιβολή προστίμου 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω δοκιμών υποβάλλονται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσα 
σε δύο (2) ημέρες από την δειγματοληψία.  

Οι δοκιμές που γίνονται, με ακριβή στοιχεία των θέσεων των δοκιμίων καταγράφονται σε 
ιδιαίτερο πίνακα, που συνοδεύει τις τμηματικές προσωρινές επιμετρήσεις και την τελική 
επιμέτρηση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τους.  

Στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει ύστερα από παραβολή των ποσοτήτων εργασιών 
που εκτελέστηκαν και των αντιστοίχων δοκιμών κατά τις προσωρινές τμηματικές 
επιμετρήσεις, αριθμός δοκιμών μικρότερος αυτού που καθορίζεται ανωτέρω, επιβάλλεται 
στον ανάδοχο ποινική ρήτρα για κάθε ελλείπουσα δοκιμή, η οποία υπολογίζεται με την 
προβλεπόμενη για την υπόψη δοκιμή τιμή του ισχύοντος κατά τον χρόνο εκτέλεσης της 
εργασίας Τιμολογίου βασικών εργαστηριακών δοκιμών του Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προσαυξημένη κατά 20% και παρακρατείται , με βάση απόφαση 
του προϊσταμένου της Διευθύνουσας , το έργο Υπηρεσίας, εκπιπτόμενη από την πρώτη 
πιστοποίηση του αναδόχου, που θα συνταχθεί μετά την απόφαση .  

Η ποινική ρήτρα είναι ανέκκλητη. Ο αριθμός των δοκιμών που λείπει δεν δύναται να 
καλυφθεί με περισσότερες δοκιμές στα επόμενα στάδια εργασίας.  

Για παράβαση των προδιαγραφών και κανονισμών επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με το 
Π.Δ. 121/2001.  
 

ΑΡΘΡΟ 10Ο: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ - ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

10.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ημερολόγιο του έργου σε βιβλιοδετημένα τεύχη, 
σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν. 4412/16 και θα έχει ένα αντίγραφο των 
κατασκευαστικών σχεδίων στο γραφείο του εργοταξίου.  

10.2 Η καταμέτρηση των εργασιών, η σύνταξη των τελικών επιμετρήσεων, οι πιστοποιήσεις 
και οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 151 και 152 του Ν. 4412/16.  

Ειδικότερα διευκρινίζονται τα κάτωθι:  

Οι εργασίες, που θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο του έργου, δεν δύναται χωρίς 
προηγούμενη έγγραφη σχετική διαταγή της Υπηρεσίας να υπερβούν το ύψος της πίστωσης 
που έχει εγκριθεί για το έργο, όπως αυτό καθορίζεται με τα συμβατικά στοιχεία της 
εργολαβίας.  

Στην περίπτωση που οι εργασίες που διατάσσεται να εκτελεσθούν, με τους οικείους 
πίνακες ή τις σχετικές διαταγές, δεν δύναται να εκτελεσθούν μέσα στο ύψος του ποσού της 
σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την εκτέλεσή τους, να το αναφέρει στην 
Υπηρεσία για την παροχή των σχετικών οδηγιών.  
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Στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών με υπέρβαση, κατά παράβαση αυτών που ορίζονται 
ανωτέρω, η Υπηρεσία δεν έχει καμία υποχρέωση αποπληρωμής του αναδόχου για τις 
εργασίες αυτές.  

Οι πιστοποιήσεις των εργασιών που θα εκτελεσθούν για την πληρωμή του αναδόχου, 
συντάσσονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα, με την προϋπόθεση βέβαια να 
υπάρχουν εκτελεσμένες εργασίες που μπορούν να επιμετρηθούν.  

Ενδιαμέσως των χρονικών αυτών διαστημάτων δεν προβλέπεται η σύνταξη πιστοποίησης, 
έστω και αν κατά τα χρονικά διαστήματα που προηγήθηκαν δεν συντάχθηκαν 
πιστοποιήσεις για οποιαδήποτε αιτία.  

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο: ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ (Γ.Ε. & Ο.Ε.) 

α) Στις τιμές μονάδος του τιμολογίου και προϋπολογισμού της μελέτης δεν 
συμπεριλαμβάνεται ποσό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κλπ 
για κάθε είδους βάρη ή υποχρεώσεις του εργολάβου, όπως επίσης και για όφελος 
αυτού. Το ποσό αυτό ορίζεται σε ποσοστό επί της αξίας των εργασιών, που θα 
εκτελεσθούν, που πιστοποιείται με βάση τις τιμές του Τιμολογίου προσφοράς και τις 
κανονιζόμενες νέες τιμές μονάδος κατά το άρθρο 6 της παρούσας και ανέρχεται σε 
δέκα οκτώ (18) επί τοις εκατό.  

β) Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 154 του Ν. 4412/16.  

ΑΡΘΡΟ 12Ο: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 Το έργο από ίδιους πόρους του Δήμου Βόλου ΚΑΕ 70.7333.709 και υπόκειται στις 
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 
6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν.2166/93, όπως ισχύουν κατά το χρόνο 
δημοπράτησης.  

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων τις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4412/16 ύψους μεγαλύτερου ή ίσου 
των 2.500 ευρώ και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται κράτηση 
ύψους 0,06 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (εγκύκλιος 
37/2016), ως ισχύει σήμερα.  

Σε περίπτωση μεταβολής των κρατήσεων επί πλέον ή επί έλαττον αυτών που ισχύουν 
κατά τον χρόνο της δημοπράτησης, η διαφορά θα βαρύνει τον κύριο του έργου ή θα 
εκπίπτεται από το λαβείν του αναδόχου, αντίστοιχα.  

Επίσης υποχρεώνεται ο ανάδοχος κατά την υποβολή των εκάστοτε πιστοποιήσεων να 
προσκομίζει τα παραστατικά στοιχεία πληρωμής των τελών των πάσης φύσεως 
μηχανημάτων, που χρησιμοποιούνται στο έργο, ακόμα και όταν έχουν συσταθεί 
υπεργολαβίες με την έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται επίσης των τελών διοδίων, των κάθε είδους 
μεταφορικών του μέσων.  

Επίσης δεν απαλλάσσεται ο ανάδοχος του φόρου και δασμών καυσίμων και 
λιπαντικών του Φ.Π.Α. και των ειδικών φόρων πάνω στα εισαγόμενα από το εξωτερικό 
κάθε είδους υλικών, εφοδίων σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.  

 

ΑΡΘΡΟ 13Ο: ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 

Σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. το ποσό των απροβλέπτων λόγω 
προϋπολογισμού ορίζεται υποχρεωτικά σε 15% επί του προϋπολογισμού του έργου (μετά 
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την προσθήκη του Γ.Ε & Ο.Ε.), το οποίο επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της 
σύμβασης. 

Στο κονδύλιο αυτό περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες:  

Δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν 
ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, σύνταξη μελετών που δεν καλύπτονται από 
το σχετικό άρθρο της παρούσας και λοιπά συνήθη απρόβλεπτα, καθώς και τις δαπάνες που 
προκύπτουν από προφανείς παραλείψεις ή από σφάλματα προμέτρησης της μελέτης ή από 
απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και 
λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά 
την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το 
«βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία 
της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με το Ν. 4412/16 άρθρο 155.  

Στα απρόβλεπτα δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες για μετατόπιση δικτύων Οργανισμών 
Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ) και η δαπάνη των απαλλοτριώσεων.  

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

14.1. Κατά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος θα δηλώσει 
στην Υπηρεσία τον Αντίκλητό του, την διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του καθώς 
και το εντεταλμένο προσωπικό που θα βρίσκεται σε αυτά. 

14.2. Η Διεύθυνση του έργου από την πλευρά του αναδόχου στους τόπους κατασκευής, θα 
γίνεται από Τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από 
την Υπηρεσία. Για το παραπάνω προσωπικό, που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, 
απαιτείται προσκόμιση στην Διευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου 
ασφαλιστικού φορέα στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος ασφάλισης των 
εργαζομένων και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 138 του Ν. 4412/16. 

14.3. Το βραδύτερο σε τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης κατασκευής του έργου θα αναλάβει τα καθήκοντα του και ο προϊστάμενος 
του εργοταξιακού γραφείου.  

14.4.  Για την έγκριση του παραπάνω προτεινόμενου Τεχνικού, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει 
στην Υπηρεσία πριν από την υπογραφή της σύμβασης όλες τις πληροφορίες, 
πιστοποιητικά και λοιπά λεπτομερή στοιχεία, που θα αφορούν τα προσόντα και την 
πείρα του. Η Υπηρεσία μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να μην εγκρίνει τον 
προτεινόμενο Μηχανικό, σε περίπτωση που θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα 
απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για την παραπάνω θέση. 
Όταν ο παραπάνω Τεχνικός απουσιάζει θα υπάρχει στο εργοτάξιο ο αντικαταστάτης 
του, που θα είναι Τεχνικός εκ του υπολοίπου προσωπικού και θα έχει εγκριθεί από 
την Υπηρεσία. 

14.5 Ο ανωτέρω Τεχνικός θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος με συμβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέματα του εργοταξίου, 
περιλαμβανομένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή 
παρατηρήσεων της Υπηρεσίας, επί τόπου του έργου και της υπογραφής κάθε 
εγγράφου και στοιχείου που η υπογραφή προβλέπεται επιτόπου του έργου 
(παραλαβές, επιμετρήσεις, ημερολόγια κλπ). 

14.6.  Ο ως άνω Τεχνικός είναι αρμόδιος για την έντεχνη άρτια και ασφαλή κατασκευή των 
εργασιών και για την λήψη και εφαρμογή των απαιτουμένων μέτρων προστασίας και 
ασφάλειας των εργαζομένων καθώς και κάθε τρίτου στο έργο. Αυτός πρέπει να 
υποβάλει στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση με την οποία να αποδέχεται το διορισμό 
του και τις ευθύνες του. 
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14.7. Η Υπηρεσία δύναται κατά την κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκριση της για 
τον ορισμό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να το αντικαταστήσει με άλλο του οποίου ο διορισμός θα υπόκειται 
επίσης στην έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. Επίσης, μπορεί να διατάσσει την 
στελέχωση του εργοταξίου με πρόσθετο προσωπικό, όταν κατά την κρίση της είναι 
απαραίτητο. Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου 
σε καμιά περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις 
υποχρεώσεις του, ενώ ο Ανάδοχος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ 
ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 

14.8.  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αμελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του άρθρου τούτου, η Υπηρεσία μπορεί εκτός των άλλων κυρώσεων 
για αντισυμβατική συμπεριφορά να του επιβάλει και πρόστιμο μέχρι του διπλασίου 
της δαπάνης για προσωπικό που ενώ θα έπρεπε κατά τα ανωτέρω να υπάρχει 
ελλείπει. Τούτο δε ανεξάρτητα αν το προσωπικό αυτό είναι μόνιμο ή περιστασιακό 
προσωπικό του αναδόχου.  

Η παρουσία του ανωτέρω περιγραφόμενου προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα 
από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και σε περίπτωση συστηματικής μη συμμόρφωσης 
πλην των ανωτέρω κυρώσεων θα ενημερώνεται η Προϊσταμένη Αρχή.  

14.9.   Η Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου με πρόσθετο 
προσωπικό όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο. 

14.10. Επίσης για την διευκόλυνση των εργασιών της επίβλεψης ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να παραχωρήσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία κατάλληλο χώρο γραφείου, αποδεκτό 
από την υπηρεσία για το προσωπικό της και τους εκπροσώπους της. Το γραφείο 
αυτό θα έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας. 

14.11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει στη διάθεση της επιβλέπουσας υπηρεσίας, τα 
απαραίτητα μεταφορικά μέσα για τη διακίνηση του πάσης φύσεως προσωπικού της 
για τις ανάγκες του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 15Ο: ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί δωρεάν όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν επί 
δεκαπέντε (15) μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 171 
του Ν. 4412/16.  

Στην περίπτωση ζημιών από ανώτερη βία ή άλλη αιτία, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί 
στην αποκατάσταση και αποζημιώνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου  157 του Ν. 4412/16.  

 

ΑΡΘΡΟ 16Ο: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ 

Η δαπάνη για την λήψη των αναγκαίων μέτρων και ιδιαίτερα η τοποθέτηση, αντικατάσταση 
και συντήρηση των απαιτουμένων αντανακλαστικών πινακίδων και σημάτων, φανών κλπ, 
όπως ορίζεται στην Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003 «Έγκριση τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης 
εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών» όπως αυτές ισχύουν 
σήμερα, δεν θα πληρωθεί στον Ανάδοχο, καθώς περιλαμβάνεται στη τιμή της προσφοράς 
του. 

Ο Ανάδοχος φέρει αποκλειστική ευθύνη, αστική και ποινική, για κάθε ατύχημα εξ αιτίας των 
έργων ή της πλημμελούς σήμανσής τους, ακόμα των εκτελουμένων απολογιστικά. 

Η μη τήρηση των προαναφερθέντων μέτρων αποτελεί παράβαση των προβλεπόμενων στις 
διατάξεις των άρθρων 81 έως και 84 του Ν.3669/2008 και επισύρουν τις από τις διατάξεις 
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αυτές προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και διοικητικές και παρεπόμενες χρηματικές 
κυρώσεις. Επίσης η μη τήρηση των μέτρων αυτών αποτελεί παράβαση των προβλεπόμενων 
στις Προδιαγραφές Σήμανσης εκτελουμένων έργων εντός ή και εκτός κατοικημένων 
περιοχών. 

Χωρίς στο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων 
αυτού του άρθρου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώνει ενέργειες του 
Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασμό του. Η Υπηρεσία μπορεί να 
ασκήσει το δικαίωμα αυτό όταν ο Ανάδοχος αμελήσει ή αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιήσει 
τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου. Πέραν του καταλογισμού των σχετικών δαπανών για την 
περίπτωση εκτέλεσης εργασιών / ενεργειών από την Υπηρεσία, η μη ικανοποίηση των όρων 
του παρόντος άρθρου συνιστά αντισυμβατική συμπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει την 
εφαρμογή συμβατικών κυρώσεων, μία από τις οποίες είναι η επιβολή προστίμου(ων). 

 

ΑΡΘΡΟ 17Ο: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης 
είναι υποχρεωμένος να εντοπίσει τυχόν εγκαταστάσεις, δίκτυα κλπ Οργανισμών Κοινής 
Ωφέλειας που εμπίπτουν στο εύρος κατάληψης των έργων και να υποβάλλει στην Υπηρεσία 
σχετικά σχέδια στα οποία θα απεικονίζονται οι προς μετατόπιση εγκαταστάσεις. Οι δαπάνες 
μετατόπισης βαρύνουν τον Εργοδότη. 

Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης, παράλληλα με τις ενέργειες της Υπηρεσίας, να προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες προς τους αντίστοιχους οργανισμούς για την επίσπευση  των 
διαδικασιών μετατόπισης των εγκαταστάσεων και να διευκολύνει τις σχετικές εργασίες. 

Είναι επίσης υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή βλάβης στις 
υπόψη εγκαταστάσεις και είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για τυχόν βλάβες που 
συμβούν εξ αιτίας των έργων 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 18Ο: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο εργολάβος με την προσφορά του αποδέχεται ότι μελέτησε πλήρως την φύση και την θέση 
των έργων, τις γενικές και τοπικές συνθήκες, κυρίως όσο αφορά τις μεταφορές, διάθεση, 
διαχείριση και εναποθήκευση υλικών, ύπαρξη εργατικών χειρών, ύδατος, ηλεκτρικού 
ρεύματος, το ευμετάβλητο των καιρικών συνθηκών, τις διάφορες ανυψώσεις των ποταμών, 
χειμάρρων ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων, την διαμόρφωση και 
κατάσταση του εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλών που μπορεί να 
συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος το είδος και τα μέσα ευκολίας, που θα 
χρειαστούν πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα 
ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο δύναται να επηρεάσουν τις εργασίες ή το 
κόστος τους σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης.  

Παράλειψη του εργολάβου για ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά 
στους όρους αυτούς, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του 
προς την σύμβαση.  

Ο Ανάδοχος οφείλει, μετά την υπογραφή της Σύμβασης, με δική του καθολική αρμοδιότητα 
και ευθύνη να επαληθεύσει όλα τα στη διάθεσή του στοιχεία και να εκτελέσει και τυχόν 
συμπληρωματικές έρευνες, μελέτες κλπ προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα 
κατασκευαστικά σχέδια των έργων. Επίσης, να έχει συμπεριλάβει όλα αυτά στην προσφορά 
του. 
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ΑΡΘΡΟ 19Ο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Στις τιμές προσφοράς του αναδόχου θεωρείται ότι περιλαμβάνονται ανοιγμένες όλες οι 
δαπάνες που προκύπτουν από την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων κατά την διάρκεια 
κατασκευής του έργου στο μέρος που το αφορούν.  
 

ΑΡΘΡΟ 20Ο: ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 

20.1.  Ο Ανάδοχος πρέπει πάντοτε να φυλάσσει και διατηρεί όλα τα κάθε είδους υλικά και 
μέσα που βρίσκονται εις χείρας του, συμπεριλαμβανομένης και της ιδιοκτησίας του 
Δημοσίου, καθώς επίσης και κάθε εργασία που εκτελέστηκε. Όλες οι απαιτήσεις του 
εργοδότη για την περίφραξη ή την ειδική φύλαξη της περιουσίας αυτού, θα εκτελούνται 
από τον Ανάδοχο χωρίς κάποια ιδιαίτερη αποζημίωση. Εάν ο εργοδότης διαπιστώσει 
ότι ο Ανάδοχος δεν προφυλάσσει με επάρκεια υλικά, μηχανήματα, εφόδια ή εργασίες 
που εκτελέστηκαν, τότε η περιουσία αυτή δύναται να προφυλαχθεί από τον πρώτο, με 
τη δαπάνη φύλαξης να βαρύνει τον Ανάδοχο, και θα κρατηθεί από όσα αυτός 
δικαιούται να λαμβάνει. 

20.2.  Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των 
κατασκευών, των κοινωφελών και κάθε είδους έργων, που υπάρχουν και για την 
πρόληψη ζημιών ή την διακοπή της λειτουργίας τους. Ζημίες που προκλήθηκαν από 
αμέλεια του Αναδόχου πρέπει να επανορθώνονται αμέσως από τον ίδιο. Σε αντίθετη 
περίπτωση αυτό θα γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του 
Αναδόχου. 

20.3.  Ο Ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση 
όπως δένδρα, θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις στο χώρο που εκτελείται η 
εργασία, εφόσον δεν παρεμποδίζεται δικαιολογημένα η κατασκευή του έργου κατά την 
κρίση του εργοδότη έχοντας υπόψη και τις σχετικές με την προστασία του 
περιβάλλοντος διατάξεις, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική.  

20.4. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη βλάβη ιδιοκτησιών τρίτων, κοπή ή βλάβη 
δένδρων και θάμνων, στην οποία περιλαμβάνεται και εκείνη που προκαλείται από 
κακό χειρισμό των μηχανημάτων, απόθεση υλικών ή καταστροφή φυτεμένων 
περιοχών από μηχανικά μέσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 21Ο: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ* 

21.1.  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 
νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο 
προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, 
ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή 
επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου: ΠΔ 305/96 (αρ.7-
9), Ν.4412/16 (αρ. 138, παρ.7), Ν. 3850/10 (αρ. 42)1.  

21.2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται:  

α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) και 
να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.4412/16 (αρ. 138, παρ.7).  

                                            
1
  O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων άρ. 

δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των: Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, 
κλπ.  
 * H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του άρθρου 12 
του ΠΔ 305/96 
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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 κατασκευής του έργου: Ν.4412/16 (αρ. 138, παρ.8 και αρ.378).  

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). 

 

21.3.  Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα (§21.2), ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα 
ακόλουθα :  

21.3.1. 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: Π.Δ.305/96 
(αρ. 3, παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το 
παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π.Δ.305/96.  

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν 
τμήμα της τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το 
Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η 
οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/16 (αρ. 138, παρ.8 και αρ.378). 

γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης 
(τυχόν παραλείψεις 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: Π.Δ.305/96 (αρ. 3, παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 
(παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/16 (αρ. 138, 
παρ.8 και αρ.378) 

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: Π.Δ.305/96 
(αρ. 3, παρ.10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να 
τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.  

στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο 
Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).  

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους 
εργαζόμενους και για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο 
κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.  
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Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για 
όσους μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.   

Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π.Δ.305/96 (αρ.3, παρ.5-7) και 
στις ΥΑ: ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 
ΥΠΕΧΩΔΕ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182).  

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. 

Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική 
παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου: ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η 
οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 73 και 75).  

Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του 
Έργου και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του: Π.Δ.305/96 (αρ. 3, παρ.11) 
και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.  

Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ 
περιλαμβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) 
ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 

21.3.2. 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). 

Στα πλαίσια των Υποχρεώσεων του Αναδόχου καθώς και του 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 
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υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που 
εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα 
αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας 
Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων 
αυτών. 

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται 
και θεωρείται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας. 

Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή 
του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις 
του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή 
στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες 
προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και 
μόνο. 

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

Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων 
ατυχημάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις 
πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού 
οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα 
εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να 
τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση 
των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

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

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

21.3.3. Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά περίπτωση 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. 

 
21.3.4. Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων 

Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
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Για την πιστή εφαρμογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να 
συσχετίζεται με το ΗΜΑ. 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. 

 
21.4 Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο 

εργοτάξιο. 

21.4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των 
εργασιών, τα παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας : 

α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του 
εργοταξίου με ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων 
θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α, παρ. 18.1). 

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

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

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

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

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

 
21.4.2 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 : 
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- 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. 

 
21.4.3 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 
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αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα 
με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 

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

 
21.5. 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 : 

21.5.1 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. 

21.5.2 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 ). 

21.5.3 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 ). 

21.5.4 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. 

21.5.5 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). 

 

21.5.6 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 
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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). 

21.5.7 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). 

 
21.6. Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που 

περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
 

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: 
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

 
A. ΝΟΜΟΙ 

 
ΦΕΚ  337/Α/76 

 
Π. Δ.   395/94 

 
ΦΕΚ 220/Α/94 

 
Ν. 495/76 

 
Ν. 1396/83 

 
ΦΕΚ  126/Α/83 

 
Π. Δ.   396/94 

 
ΦΕΚ 220/Α/94 

 
Ν. 1430/84 

 
ΦΕΚ    49/Α/84 

 
Π. Δ.   397/94 

 
ΦΕΚ 221/Α/94 

 
Ν. 2168/93 

 
ΦΕΚ  147/Α/93 

 
Π. Δ.   105/95 

 
ΦΕΚ  67/Α/95 

 
Ν. 2696/99 

 
ΦΕΚ    57/Α/99 

 
Π. Δ.   455/95 

 
ΦΕΚ 268/Α/95 

 
Ν. 3542/07 

 
ΦΕΚ    50/Α/07 

 
Π. Δ.   305/96 

 
ΦΕΚ 212/Α/96 

 
Ν. 3669/08 

 
ΦΕΚ  116/Α/08 

 
Π. Δ.     89/99 

 
ΦΕΚ   94/Α/99 

 
Ν. 3850/10 

 
ΦΕΚ    84/Α/10 

 
Π. Δ.   304/00 

 
ΦΕΚ 241/Α/00 

 
Ν. 4030/12 

 
ΦΕΚ  249/Α/12 

 
Π. Δ.   155/04 

 
ΦΕΚ 121/Α/04 

  Π. Δ.   176/05 ΦΕΚ  227/Α/05 

  Π. Δ.   149/06 ΦΕΚ 159/Α/06 

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ   

  Π. Δ.       2/06 ΦΕΚ  268/Α/06 
Π. Δ.    413/77 ΦΕΚ  128/Α/77   

  Π. Δ.   212/06 ΦΕΚ  212/Α/06 
Π. Δ.      95/78 ΦΕΚ   20/Α/78   

  Π. Δ.     82/10 ΦΕΚ  145/Α/10 
Π. Δ.    216/78 ΦΕΚ   47/Α/78   

  Π. Δ.     57/10 ΦΕΚ     97/Α/10 
Π. Δ.    778/80 ΦΕΚ 193/Α/80   

 
Π. Δ.    1073/81 

 
ΦΕΚ 260/A/81 

 
Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 

 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 
Π. Δ.    225/89 

 
ΦΕΚ 106/Α/89 

 
ΥΑ   130646/84 

 
ΦΕΚ   154/Β/84 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ: 
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 

 
Π. Δ.      31/90 

 
ΦΕΚ   31/Α/90 

 
ΚΥΑ    3329/89 

 
ΦΕΚ   132/Β/89 

 
Π. Δ.      70/90 

 
ΦΕΚ   31/Α/90 

 
ΚΥΑ  8243/1113/91 

 
ΦΕΚ   138/Β/91 

 
Π. Δ.      85/91 

 
ΦΕΚ    38/Α/91 

 
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 

 
ΦΕΚ   187/Β/93 

 
Π. Δ.    499/91 

 
ΦΕΚ  180/Α/91 

 
ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 

 
ΦΕΚ   765/Β/93 

 

 
Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 

 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 
Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

 
ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ 

ΚΥΑ  αρ.8881/94 ΦΕΚ     450/Β/94 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 

   Π/208/12-9-03 
ΥΑ   αρ.οικ.31245/93 ΦΕΚ     451/Β/93   

  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ6/08 ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/ 
ΥΑ    3009/2/21-γ/94 ΦΕΚ     301/Β/94  οικ/215/31-3-08 

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 ΦΕΚ      73/Β/94  
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
Σ.ΕΠ.Ε 

ΑΡ.ΠΡ.10201/12 

  ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ 
ΥΑ   3131.1/20/95/95 ΦΕΚ     978/Β/95 

 
ΥΑΦ.6.9/13370/1560/95 

 
ΦΕΚ     677/Β/95 

 
ΥΑΦ6.9/25068/1183/96 

 
ΦΕΚ  1035/Β/96 

 
Υ.Ααρ.οικ.Β.5261/190/97 

 
ΦΕΚ   113/Β/97 

 
ΚΥΑαρ.οικ.16289/330/99 

 
ΦΕΚ   987/Β/99 

 
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 

 
ΦΕΚ 1186/Β/03 

 
ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03 

 
ΦΕΚ   708/Β/03 

 
ΚΥΑ  αρ.6952/11 

 
ΦΕΚ   420/Β/11 

 
ΥΑ  3046/304/89 

 
ΦΕΚ     59/Δ/89 

 
ΥΑΦ.28/18787/1032/00 

 
ΦΕΚ 1035/Β/00 

 
ΥΑ αρ. οικ.433/2000 

 
ΦΕΚ 1176/Β/00 

 
ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 

 
ΦΕΚ   686/Β/01 

 
ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 

 
ΦΕΚ   266/Β/01 
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ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 

 
ΦΕΚ     16/Β/03 

 
ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11 

 
ΦΕΚ   905/Β/11 

ΥΑ  21017/84/09 ΦΕΚ 1287/Β/09 

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

ΦΕΚ 155/Β/96 
 
 
 

 

21.7.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των θέσεων εργασίας με 
πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να εξασφαλίσει μέσα 
παροχής πρώτων βοηθειών, να κατασκευάσει και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή 
φωτεινά σήματα επισήμανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικινδύνων θέσεων, 
καθώς και προειδοποιητικές και συμβουλευτικές πινακίδες τόσο για τους 
εργαζόμενους όσο και για τους κινούμενους στους χώρους εργοταξίων ή/και στις 
περιοχές κατασκευής των εργασιών ή κοντά σ' αυτές. 

21.8.  Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης 
της Υπηρεσίας μετά των εκάστοτε Συμβούλων της, και σε κάθε άλλο πρόσωπο που 
βρίσκεται στο χώρο του Έργου μετά από σχετική έγκριση, τα απαιτούμενα, κατά 
περίπτωση εργασίας, ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για 
ασφαλή εργασία, όπως κράνη, γυαλιά, μάσκες ηλεκτροσυγκολλητών κλπ. Κατά την 
τυχόν εκτέλεση νυχτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον 
απαιτούμενο ισχυρό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού και κάθε τρίτου. 

21.9.  Για την προστασία και αντιμετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών 
χώρων και στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται  να 
φροντίζει: 

 Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης. 

 Για τον περιοδικό καθαρισμό των χώρων από επικίνδυνα για ανάφλεξη υλικά 
και την κατάλληλη διάθεση τους. 

 Να μην πραγματοποιεί εργασίες κολλήσεων ή και άλλες ανοιχτής πυράς κοντά 
σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υλών του εργοταξίου 
και των γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους. 

 Για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών που θα γίνεται κατόπιν και 
σύμφωνα με σχετική άδεια της αρμόδιας Αρχής. 

21.10.  Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραμένει 
μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και 
είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας και η 
τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά 
όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν 
προβλέπονται από αυτή θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης 
ατυχημάτων. 

21.11.  Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αποφυγή 
ζημιών και ατυχημάτων από τη χρήση εκρηκτικών υλών, όπως ελεγχόμενες εκρήξεις, 
συστήματα συναγερμού για την απομάκρυνση ατόμων από τους χώρους των 
εκρήξεων, λήψη προστατευτικών μέτρων για υπερκείμενες ή παρακείμενες κατασκευές 
και ιδιοκτησίες κλπ, εφόσον βεβαίως επιτραπεί από την Υπηρεσία η χρησιμοποίηση 
εκρηκτικών υλών στις εκσκαφές. 



 

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ - ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019– ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. Ε. ΒΟΛΟΥ Σελίδα xxiv 

21.12.  Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει 
να συνυπολογισθούν από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της Οικονομικής του 
Προσφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 22Ο: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Από τον Ανάδοχο μπορούν να ανεγείρονται προσωρινά κτίσματα (υπόστεγα αποθήκευσης, 
εργαστήρια, γραφεία κ.ά.) με δική του μέριμνα, εργάτες και υλικά, χωρίς καμία δαπάνη του 
εργοδότη. Προσωρινά κτίσματα και έργα αυτού του είδους θα παραμείνουν στην κυριότητα 
του Αναδόχου και θα αφαιρούνται από αυτόν με έξοδά του, μετά την αποπεράτωση των 
έργων. Αυτά τα κτίσματα και έργα μπορεί να εγκαταλείπονται και να μην απαιτείται η 
αφαίρεσή τους, μόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης του εργοδότη. Σε περίπτωση που 
ανεγερθούν κτίρια αυτού του είδους με υλικά του εργοδότη, αυτά θα παραμείνουν στην 
ιδιοκτησία του. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει επαρκή παροχή ύδατος για χρήση στο έργο και την 
κατανάλωση του προσωπικού. Επίσης υποχρεούται στην εγκατάσταση ηλεκτρικού ρεύματος 
για την λειτουργία των εγκαταστάσεών του και για χρήση του προσωπικού που διαμένει στον 
τόπο των έργων ή των εργαζόμενων σε νυκτερινές εργασίες. 

ΑΡΘΡΟ 23Ο: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ Ι.Κ.Α. ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πέρα από τις καταβαλλόμενες προς το Ι.Κ.Α.  και τους άλλους 
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς νόμιμες εισφορές, που καθορίζονται από αυτούς επί των 
μισθών και ημερομισθίων του προσλαμβανόμενου από αυτόν εργατοτεχνικού και κάθε 
είδους απασχολούμενου στο παρόν έργο προσωπικού και βαρύνουν τον εργοδότη, να 
μεριμνά κατά την μισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού για την κράτηση και των κάθε είδους 
εισφορών και κρατήσεων που βαρύνουν τον εργαζόμενο. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος σε 
κάθε περίπτωση παράλειψης κράτησης εισφορών αυτού του είδους και υποχρεούται στην 
καταβολή τους, με δικές του δαπάνες χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας. 

Για την πληρωμή του Αναδόχου είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας 
Υπηρεσίας του Ι.Κ.Α. για μη οφειλή προς αυτό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει 
στην Υπηρεσία τα οικεία ασφαλιστήρια συμβόλαια του προσωπικού του, στις περιπτώσεις 
που δεν υπάγεται στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Αν δεν το πράξει, η Υπηρεσία δικαιούται να 
εφαρμόζει ανάλογη κράτηση πάνω στους λογαριασμούς που συντάσσονται κάθε φορά για 
την πληρωμή του και μέχρι το χρόνο προσκόμισής τους. 

Εάν ο Ανάδοχος παραλείψει τη σύναψη των εν λόγω ασφαλειών ή παραλείψει την καταβολή 
των ασφαλίστρων, η Υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη της ασφάλειας ή την καταβολή των 
ασφαλίστρων σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου και  κρατεί τις δαπάνες που έγιναν 
από τον πρώτο λογαριασμό.  

ΑΡΘΡΟ 24Ο: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

24.1. Οι τιμές μονάδος του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας ή 
προμήθειας υλικών. Κατά συνέπεια οι τιμές αυτές καλύπτουν εξ ολοκλήρου τις εργασίες 
που αναφέρονται στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, ανεξάρτητα αν αυτές 
εμφανίζουν μικρές ή μεγάλες δυσχέρειες εκτέλεσής τους. Κατόπιν αυτού, ο ανάδοχος 
δεν δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 
κάθε εργασίας. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, σε όλες τις τιμές μονάδος του Τιμολογίου 
περιλαμβάνονται:  

 Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που απαιτούνται για την κατασκευή της 
εργασίας, ήτοι τα μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η επιβάρυνση 
λόγω ημεραργιών από οποιαδήποτε αιτία (παραλαβή και επιστροφή του 
μηχανήματος, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, βλάβες, εορτές κλπ) ή λόγω 
επισκευών και συντήρησης των μηχανημάτων, οι δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς 
επί τόπου και επιστροφής μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα 



 

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ - ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019– ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. Ε. ΒΟΛΟΥ Σελίδα xxv 

ασφάλιστρά τους, οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του 
εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση κλπ). 

 Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό μηχανικού εξοπλισμού και των λοιπών 
συνεργείων από εργοδηγούς, μηχανοτεχνίτες, τεχνίτες, ειδικευμένους και 
ανειδίκευτους εργάτες, για ημερομίσθια αυτών, ημεραργίες ασφάλισης, δώρα 
εορτών, ιατρικής τους περίθαλψης κλπ 

 Οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά αλλά 
είναι απαραίτητα για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε είδους εργασίας, με την 
φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στον τόπο των έργων. Επίσης περιλαμβάνονται 
και οι κάθε είδους ασφαλίσεις υλικών. 

 Τα έξοδα αποθήκευσης και φύλαξης των μηχανημάτων και των υλικών. 

 Οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς όλων και κάθε είδους υλικών που 
απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών από τους τόπους ή θέσεις 
προμήθειας ή παραγωγής μέχρι της ενσωμάτωσης τους στο έργο. Η μεταφορά 
πληρώνεται επιπλέον, μόνο σε περίπτωση που αυτό σαφώς αναφέρεται στο 
τιμολόγιο μελέτης. 

 Οι δαπάνες αποζημίωσης ιδιοκτητών πηγών λήψης κάθε είδους υλικών ή χώρων 
προσωρινής αποθήκευσής τους. Ο Εργοδότης δεν αναλαμβάνει καμία 
υποχρέωση διενέργειας απαλλοτριώσεων χώρων λήψης αποθήκευσης κλπ 
υλικών. 

 Οι δαπάνες κατασκευής όλου ή μέρους εργασιών δια χειρών εργατοτεχνιτών, στις 
περιπτώσεις εκείνες, που είναι αδύνατο ή δεν ενδείκνυται με μηχανήματα ή 
κρίνεται απαραίτητη, για καλύτερη εκτέλεση του έργου, από την Υπηρεσία.  

 Οι δαπάνες υπαίθρου και γραφείου για τη λήψη στοιχείων, καταμέτρηση υλικών 
κλπ, σύνταξη και εκτύπωση σε τετραπλούν των επιμετρητικών στοιχείων καθώς 
και των τελικών κατασκευαστικών σχεδίων εις διπλούν. 

 Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή 
του Τιμολογίου.  

 Οι δαπάνες εκτέλεσης και επανάληψης απασών των απαιτουμένων δοκιμών των 
εγκαταστάσεων μέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσμάτων 
τους. 

 Οι δαπάνες επιθεώρησης των εγκαταστάσεων και επανόρθωσης κάθε βλάβης ή 
ζημίας κατά την περίοδο εγγύησης. 

 Οι δαπάνες διοδίων των μεταφορικών μέσων του Αναδόχου και οι δαπάνες 
ζύγισης της καθαράς ασφάλτου και των ασφαλτομιγμάτων κλπ υλικών, όταν 
απαιτείται. 

 Οι δασμοί και λοιποί φόροι, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες 
εξοπλισμού και εφοδίων του έργου. Προκειμένου για είδη εσωτερικού, ο φόρος 
κύκλου εργασιών και τα τέλη χαρτοσήμου όπου ισχύουν και γενικότερα όλοι οι 
φόροι, δασμοί, τέλη, κρατήσεις κλπ, που θα ισχύουν κατά την κατασκευή του 
έργου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για 
Τελωνειακό Δασμολόγιο Εισαγωγής και τις διατάξεις του Ν.3215/55 όπως ισχύει 
σήμερα, δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία που θα εποπτεύσει την 
κατασκευή του έργου ή σε άλλη Υπηρεσία η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση ή 
να χορηγήσει οποιαδήποτε βεβαίωση για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή 
απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και 
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δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους 
ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής 
έμμεσα ή άμεσα. 

 Η προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία, κλπ του εργοταξιακού εργαστηρίου, σε 
συνδυασμό και με τις δαπάνες ποιοτικού ελέγχου σε αναγνωρισμένα εργαστήρια. 

 Η τοποθέτηση πινακίδων με την αναγραφή στοιχείων του έργου, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις περί δημοσιότητας των εκτελούμενων έργων  

 Οι κάθε είδους μετρήσεις και λήψη στοιχείων (υψομέτρων, διαστάσεων κλπ) 

 Οι κάθε είδους μελέτες που αναφέρονται αναλυτικά στα συμβατικά τεύχη, καθώς 
και τυχόν χρήση ευρεσιτεχνιών μετ' αποζημίωσης των δικαιούχων. 

 Οι μελέτες σύνθεσης σκυροδέματος που τυχόν συντάξει ο Ανάδοχος και οι 
εργαστηριακές εξετάσεις και μελέτες σύνθεσης των ασφαλτομιγμάτων και των 
ασφαλτικών σκυροδεμάτων. 

 Η εξασφάλιση των αναγκαίων χώρων για την απόθεση προϊόντων ορυγμάτων, 
περισσευμάτων φυτικών γαιών, υπολειμμάτων κάθε είδους έργων όπως και 
οποιουδήποτε περισσεύματος υλικών, ανεξάρτητα από το χρόνο εκτέλεσης της 
εργασίας, τη διάρκεια αυτής ή το μέγεθος της απαιτούμενης έκτασης (σε 
συσχετισμό με το δημοπρατούμενο έργο). 

 Οι δαπάνες αποκατάστασης τοπίου και των εν γένει μέτρων για την προστασία 
του περιβάλλοντος. 

 Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων 
που θα πρέπει να εξασφαλίσει ο Ανάδοχος στο εργοτάξιο κατά την κατασκευή 
των έργων. 

 Οι μισθοί και παντός είδους αποζημιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κίνησης του 
διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του Αναδόχου.  

 Οι δαπάνες Ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του Αναδόχου και οι δαπάνες 
για λειτουργία του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση, κλιματισμός).      

 Τα έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του 
Ανάδοχου και κάθε φύσης αποζημίωσης προς τρίτους.  

 Παντός είδους φόροι, τέλη εγγύησης, τόκοι κίνησης, κεφάλαια και λοιπές πάσης 
φύσεως επιβαρύνσεις, εκτός του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. 

 Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής των υλικών και δοκιμών, 
εν γένει για την παράδοση σε κανονική λειτουργία των έργων.    

 Έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκόμισης προϊόντων σε 
θέση επιτρεπόμενη από την Αρμόδια Αρχή. 

 Το όφελος του Αναδόχου.   

24.2.  Στο ποσό των ενσωματωμένων στη τιμή της προσφοράς γενικών εξόδων του 
Αναδόχου περιλαμβάνονται οι δαπάνες των εργαλείων, των επισφαλών εξόδων 
επιστασίας, των κάθε είδους κρατήσεων, φόρων, τελών, δασμών, δικαιωμάτων, 
ασφαλίσεων κλπ δημοσιεύσεων, διακηρύξεων, κηρυκείων, συμφωνητικού, των θέσεων 
εγκαταστάσεων μηχανημάτων και εργοταξίων γενικά, των προσπελάσεων, προς τα 
εργοτάξια και τις θέσεις αποθήκευσης των υλικών κάθε είδους.           

24.3.  Ο Εργοδότης δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για πρόσθετη αποζημίωση του 
Αναδόχου για τυχόν δυσχέρειες εκμετάλλευσης των λατομείων και λοιπών πηγών ή 
από την ανάγκη δημιουργίας εγκατάστασης θραύσης και χώρων αποθήκευσης υλικών 
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μακριά από τις πηγές λήψης, ήτοι χειμάρρων λατομείων κλπ, που θα παρουσιασθεί ή 
από τυχόν δυσχέρειες μεταφορών από οποιαδήποτε αιτία. 

24.4.  Οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των προσπελάσεων για την, κατά την 
διάρκεια εκτέλεσης των έργων, ακώλυτο και ασφαλή εξυπηρέτηση της διενεργούμενης 
κυκλοφορίας για την κατασκευή και επίβλεψη του έργου, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σε ότι 
αφορά τις οδούς που βρίσκονται σε λειτουργία, ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του 
ότι δεν δύναται να κυκλοφορήσει οχήματα βάρους μεγαλύτερου εκείνου για το οποίο 
έχει υπολογισθεί η αντοχή του οδοστρώματος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του. 
Οπωσδήποτε εφ' όσον κάνει χρήση τέτοιων οδών (μέσα στους ανωτέρω 
περιορισμούς) υποχρεούται να προβεί στη συντήρηση και των οδών αυτών καθ' όλη 
την διάρκεια της πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση 
από την αρμόδια αρχή. 

24.5.  Εννοείται ότι σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή 
ατύχημα που θα συμβεί. 

24.6.  ̈ Καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη αναδόχου¨  

Όλα τα αντικείμενα της παρούσας εργολαβίας, τα περιγραφόμενα στα Τεύχη 
Δημοπράτησης, είναι της "Καθολική αρμοδιότητας και ευθύνης του Αναδόχου" και 
περιλαμβάνονται στη τιμή της προσφοράς του, εφ' όσον δεν αναφέρεται σαφώς και 
ρητώς συγκεκριμένη αρμοδιότητα του Φορέα κατασκευής η τρίτου Φορέα.  

Η "καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη Αναδόχου" περιλαμβάνει - είτε αυτό αναγράφεται 
ειδικότερα κατ' άρθρο ή παράγραφο είτε όχι - ενδεικτικά όχι όμως περιοριστικά όλες τις 
κάτωθι υποχρεώσεις: 

 Μέριμνα, έξοδα, υλικά, μέσα, εξοπλισμό, προσωπικό, ευθύνη, μέτρα ασφαλείας, 
μέτρα αποκατάστασης τοπίου, μέτρα σήμανσης, μέτρα ασφαλούς κυκλοφορίας 
και εργασίας, μέτρα για αποφυγή ρύπανσης του Εθνικού ή Επαρχιακού οδικού 
δικτύου ή αποκατάστασης αυτού σε περίπτωση ρύπανσης, διαδικασίες και έξοδα 
κλπ πάσης φύσεως αδειοδοτήσεων, διαδικασίες έξοδα κλπ σύνταξης και 
υποβολής Μ.Π.Ε και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κλπ κατά περίπτωση, 
σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη, αποκλειστικής ευθύνης 
του Αναδόχου για οτιδήποτε σχετίζεται με την κατασκευή του συνολικού έργου.  

 Υποχρέωση εντοπισμού σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας ή/και εκτός αυτής, 
καθώς και απόκτησης δικαιώματος χρήσης ή τυχόν απαιτούμενης ενοικίασης ή 
αγοράς ή αποζημίωσης κλπ δανειοθαλάμων ή θέσης απόληψης ή 
εγκαταστάσεων όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, με τα 
προδιαγραφόμενα χαρακτηριστικά.  

 Υποχρέωση πραγματοποίησης εκσκαφών, φορτοεκφόρτωσης μετά σταλίας, 
προμήθειας και μεταφοράς όλων των υλικών, αντικειμένων, εξοπλισμού, 
εργαστηρίων, και εγκαταστάσεων στο χώρο του έργου ή σε εργαστήρια της 
αποδοχής του εργοδότη σ' οποιοδήποτε μέρος της Επικράτειας για έλεγχο, 
αναλύσεις κλπ, μετά της αντίστοιχης λήψης δειγμάτων και αποζημίωσης των 
εργαστηρίων, εκτέλεση των προβλεπομένων και προδιαγραφομένων κατά 
περίπτωση εργαστηριακών ελέγχων με κάθε πρόσφορο τρόπο ή μέθοδο. 

 Φορτοεκφόρτωση, απομάκρυνση και διάθεση τυχόν αχρήστων ή ακαταλλήλων ή 
ρεταλιών σε χώρους αποδοχής του εργοδότη ή αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών, 
διάστρωση, διασπορά υλικών, αναμόχλευση προς ομογενοποίηση, τεχνική , 
ανάμιξη, ύγρανση, συμπύκνωση, φινίρισμα, λείανση, συγκολλήσεις, έλεγχο 
συγκολλήσεων μετά του απαιτούμενου εξοπλισμού, αποκατάσταση μη στεγανών 
συγκολλήσεων. 

 Επισκευή ή αντικατάσταση σημείων που θα διαπιστωθεί φθορά ή διάτρηση, 
καλουπώματα, προμήθεια και τοποθέτηση οπλισμών και κατασκευή σκελετών 
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από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατασκευή μεταλλικών κατασκευών, άλλων 
διαφόρων οικοδομικών κατασκευών, οδοποιίας, χωματουργικών, Η/Μ 
εγκαταστάσεων κλπ, προστασία από καιρικές συνθήκες, καθώς και ανάλογους 
εργαστηριακούς ελέγχους με επιτόπου εργαστήρια ή σε εργαστήρια της 
αποδοχής του εργοδότη μετά της αντίστοιχης αποζημίωσης τους. 

 Τυχόν αποξήλωση και επανακατασκευή υλικών ή κατασκευών ή εγκαταστάσεων 
ή γεωτρήσεων σε περίπτωση αστοχίας ή μη τήρησης προδιαγραφών των 
συμβατικών τευχών και της μελέτης κλπ, κατά την κρίση της επίβλεψης 

 

Από τα παραπάνω περιγραφέντα, δεν είναι της "καθολικής αρμοδιότητας και ευθύνης 

Αναδόχου" και δεν περιλαμβάνονται στην προσφορά του μόνο συγκεκριμένα αντικείμενα, 
εφόσον και μόνον όταν σαφώς, ρητώς και επακριβώς αναφέρονται και περιγράφονται σε 
συγκεκριμένα σημεία της Διακήρυξης, της Τ.Π-ΤΠ και των λοιπών συμβατικών τευχών ως 
αρμοδιότητες του Φορέα κατασκευής ή άλλου τρίτου Φορέα. 

24.7. Τον Ανάδοχο επίσης βαρύνουν: 

α)  Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που τυχόν θα προκύψουν κατά το στάδιο 
εκτέλεσης των εργασιών από την ανάγκη σύγχρονης εκμετάλλευσης πηγών 
κάποιων υλικών και από άλλη προγενέστερη ή μεταγενέστερη εργολαβία. 

β)  Η δαπάνη λήψης εγχρώμων φωτογραφιών κατά τις φάσεις του έργου, 
βιντεοταινιών VΗS, η υποβολή τους στην Υπηρεσία μαζί με τα αρνητικά τους και 
λοιπών παραστατικών στοιχείων του έργου που εκτελείται, όπως τήρησης και 
υποβολής πλήρων στατιστικών στοιχείων αυτού, ημερολογίου έργου και βιβλίου 
καταμέτρησης των εργασιών. 

γ)  Οι δαπάνες σύναψης της Σύμβασης. 

δ)  Οι δαπάνες για όλες τις ενέργειες, διαδικασίες που απαιτούνται (υποβολή μελετών 
κλπ) για αδειοδότηση, ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων, σύνδεση αυτών με 
δίκτυα ΔΕΗ κλπ., όχι όμως οι δαπάνες τυχόν μεταφοράς δικτύων μέχρι το γήπεδο 
του έργου, εκτός και αν αυτό ρητά περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο προσφοράς. 

ε)  Οι δαπάνες προσωρινής σήμανσης κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου και γενικά 
κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά. 

ζ)  Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη μεταφορά γραμμών των δικτύων ηλεκτρισμού, 
τηλεφωνίας, νερού, οι οποίες είναι απαραίτητες για την λειτουργία της 
εγκατάστασης από την είσοδο του έργου, μέχρι τα σημεία εσωτερικής διανομής 
της εγκατάστασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 25Ο: ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

Η χρήση του έργου, παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών και της φύσεως αυτών, 
επαφίεται στην κρίση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν. 4412/16.  
 

ΑΡΘΡΟ 26Ο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει και να συμμορφωθεί προς τις εντολές της Υπηρεσίας 
σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου της περιοχής του έργου.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται με δικές του δαπάνες (χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, αφού οι εν 
λόγω δαπάνες περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδος που προσέφερε και στις γενικές δαπάνες 
που τον βαρύνουν) πριν από την παράδοση για χρήση του έργου, να αφαιρέσει και να 
απομακρύνει από τους γύρω χώρους και γενικά από το εργοτάξιο, τα απορρίμματα, 
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εργαλεία, ικριώματα, μηχανήματα, υλικά, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κλπ, να 
ισοπεδώσει τους χώρους επάνω στους οποίους ήταν τοποθετημένα ή εγκατεστημένα κλπ.  
 

 ΑΡΘΡΟ 27Ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  

27.1.  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μετά την αποπεράτωση του έργου και πριν από την 
προσωρινή παραλαβή να παραδώσει, εφόσον ζητηθούν, στην Υπηρεσία φωτογραφίες 
του έργου καθώς και κατασκευαστικά σχέδια.     

27.2.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει χωρίς προφάσεις την δυνατότητα μετακίνησης, 
με δικά του μέσα και δαπάνες του, επί τόπου του έργου του τεχνικού προσωπικού 
επίβλεψης, κάθε φορά που ειδοποιείται γι' αυτό το σκοπό.  

 

ΑΡΘΡΟ 28Ο: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

28.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

28.1.1  Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του  
και να συμμορφώνεται  με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την 
ημέρα σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων. 

28.1.2 Ομοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  και να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών.  

28.1.3  Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων. 
28.1.4  Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 

του Ν.Δ. 400/1970. Οι αντασφαλίσεις  δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις του Ν.Δ.  400/1970 
και συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του Έργου. 

28.1.5  Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην 
αλλοδαπή, θα προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας  
και διέπεται από το Ν.Δ. 400/1970, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/1985. 

28.1.6  Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε 
τρόπο τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύμβαση 
του Έργου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές 
συμβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κλπ., και ο ανάδοχος 
παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/ και 
πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω  ασφαλιστηρίων. 

28.1.7  Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις : 
 -  θα έχουν καταρτισθεί  εγγράφως 
 - θα περιλαμβάνουν  όρους οι οποίοι θα συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ημέρα σύναψης των ασφαλιστικών 
συμβάσεων. 

28.1.8  Η εκ μέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου  ασφαλίστρου που αποτελεί 
ασφαλιστικό βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόμων 
αποτελεσμάτων  της ασφαλίσεως , θα γίνεται με την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής 
περιόδου. 

28.1.9  Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα λειτουργούν νόμιμα, με δόκιμη δραστηριότητα, σε  
χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., θα είναι φερέγγυες στο μέτρο 
των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν για το παρόν έργο και θα μπορούν να  
ασφαλίζουν παρεμφερή έργα χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των Τευχών 
Δημοπράτησης  και η  Ελληνική Νομοθεσία. 

 Ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα να ελέγχει την φερεγγυότητα  των ασφαλιστικών εταιριών, ο δε 
Ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων 
λυσιτελούς ελέγχου.  

28.1.10 Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα συνάπτονται σε ΕΥΡΩ. 
 
28.1.11 
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 (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των ασφαλιστών κάθε στοιχείο 
από την Τεχνική Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόμενος και κάθε αντίστοιχο 
στοιχείο που έχει θέσει ο Κ.τ.Ε., υπόψη των διαγωνιζόμενων, όπως επίσης  και τις εν 
συνεχεία έρευνες  και μελέτες που εκτέλεσε/ συνέταξε ως ανάδοχος. 

  Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών 
του κλπ. από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το ζητούν. 

  Επισημαίνεται ακόμη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα συμβεί στο 
έργο από οποιαδήποτε αιτία ακόμη και από ανωτέρα βία ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
ενημερώνει τόσο τον Κ.τ.Ε όσο και τους ασφαλιστές του. 

 (2) Ο  ΚτΕ  έχει  το  δικαίωμα  
  - να επικοινωνεί απ’ ευθείας με τους ασφαλιστές 
  - να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος 
  - να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και   ελέγχων 
  Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωμα του 

Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης  αποζημιώσεις. 
  
28.1.12 Επισύρεται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω : 
 (1)  Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις  υπόκεινται 

υποχρεωτικά στην αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο 
που έρχεται σε αντίθετη  προς τον κανόνα δημοσίας τάξεως του άρθρου 23 παράγρ. 2 
του Ν.Δ. 400/1970 είναι άκυρο. 

 (2) Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά μόνο  εάν 
έχουν επικυρωθεί από φορέα αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων αντιγράφων. 

 (3) Η αποζημίωση της ασφαλιστικής εταιρίας κρίνεται από το δίκαιο του τόπου 
σύνταξης και εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύμβασης, αδιάφορο εάν αυτή παραπέμπει 
σε ξένους κανόνες. Το ίδιο ισχύει για την θεμελίωση της αντικειμενικής ευθύνης, η 
οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου. 

 

28.2  ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ 
ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

28.2.1 Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας, ή τροποποίηση των όρων της 
ασφαλιστικής σύμβασης, ή αμφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται 
εντός μηνός από τη σχετική ειδοποίηση. 

 Σε περίπτωση που Ανάδοχος παραλείψει, ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις 
ασφαλιστικές  του υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνομολογήσει  κριθούν από τον 
ΚτΕ σαν μη συμβατές με τις αντίστοιχες συμβατικές  απαιτήσεις, ο ΚτΕ  δικαιούται  να 
συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) 
ασφαλιστική(ές) σύμβαση(εις), στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή 
και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος. Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες 
σύναψης της(των) σύμβασης (εων) θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός 15 
ημερολογιακών ημερών από της σχετικής ειδοποίησης. Σε περίπτωση μη 
εμπρόθεσμης καταβολής, θα επιβαρύνονται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας.  Σε 
περίπτωση που παρέλθει τρίμηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το 
δικαίωμα:  

 -  να συμψηφίσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με επόμενη πληρωμή 
προς τον Ανάδοχο, αν υπάρχει. 

 -  ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) από τις οποιασδήποτε 
φύσης  εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 

 -  ή  να αναζητήσει το οφειλόμενο ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με τις νόμιμες 
διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το Δημόσιο. 

 Οι τόκοι  υπερημερίας θα υπολογίζονται : 
 -   για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνία καταβολής τους και  
 -   για τα λοιπά  έξοδα από την ημερομηνία κοινοποίησης  προς τον Ανάδοχο 

των οφειλόμενων  ποσών. 
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28.2.2  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές 
το οφειλόμενο ποσό των  ασφαλίστρων, ο ΚτΕ, για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση 
των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, με 
χρέωση  και για λογαριασμό του Αναδόχου, μετά την προηγούμενη ειδοποίηση του. 

 Σε τέτοια περίπτωση, η εκ μέρους του ΚτΕ είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων 
που κατέβαλε, προσαυξημένων με τους τόκους υπερημερίας, θα γίνεται σύμφωνα με 
την παρ. 28.2.1. Οι τόκοι  υπερημερίας θα προσμετρούνται από την ημερομηνία  
καταβολής των ασφαλίστρων. 

28.2.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον (στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που 
δεν μπορεί να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ., 
σύμφωνα με τους όρους των ασφαλιστηρίων. 

 Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα 
 -  να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόμενη καταβολή προς τον Ανάδοχο 
 -  ή να εκπίπτει από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του. 
28.2.4 Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία με την οποία ο Ανάδοχος συνήψε 

ασφαλιστική σύμβαση, παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) 
οποιαδήποτε ζημία κλπ, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την 
αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς, ή βλάβης, ή 
καταβολής αποζημίωσης κλπ., σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Ο ΚτΕ, σε 
περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα το 
συμψηφίσει με την προς τον Ανάδοχο προσεχή πληρωμή του. Εάν δεν προβλέπεται 
προσεχής πληρωμή, ο ΚτΕ θα το εκπέσει από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που 
έχει στα χέρια του. 

28.2.5  Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του 
αναδόχου, το Έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι 
όλων των ενδεχομένων κινδύνων από τον ΚτΕ και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα 
βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 
28.3 ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 Σε περίπτωση αδυναμίας του Αναδόχου να προσκομίσει ασφαλιστική σύμβαση πριν 

την υπογραφή της σύμβασης του έργου, θα πρέπει να προσκομίσει πριν την 
υπογραφή της σύμβασης απαραιτήτως “Βεβαίωση Ασφάλισης” (Cover Note), όπου να 
αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια αποζημίωσης που θα περιλαμβάνει 
το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 

 Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο 
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

28.4   ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

28.4.1  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά 
ταμεία όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με 
την (εκάστοτε) ισχύουσα Νομοθεσία   (Διατάξεις  περί  ΙΚΑ  κλπ) 

28.4.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό 
του έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το 
προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (περί  ΙΚΑ  
κλπ). 

 Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, με 
οποιαδήποτε σχέση  εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και πάσης 
φύσεως συνεργάτες του αναδόχου. 

 Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό. 
28.4.3  Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ.28.4.1 και 28.4.2, ο δε 

Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την 
πραγματοποίηση των ελέγχων. 

28.4.4  Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια της σύμβασης 
εκτέλεσης του έργου. 
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28.5   ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ” -ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ-ΚΥΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

28.5.0. Ασφάλιση έναντι υλικών ζημιών 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και «κατά παντός κινδύνου» και σύμφωνα 
με την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία, τη συνολική συμβατική αξία του υπό κατασκευήν 
έργου (συνολική συμβατική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ).  
Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας ή καταστροφής 
μερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία εκτός από: 
α. ανταρτική δράση, πόλεμο, εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα, εμφύλιο πόλεμο, 
στασίαση ή κατάλυση της συνταγματικής τάξης της χώρας.  
β. ιονισμό, ακτινοβολία ή μόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιμο ή κατάλοιπα από 
καύση πυρηνικού καυσίμου.  
γ. ωστικά κύματα προκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάμενα αντικείμενα κινούμενα με 
ταχύτητα ίση προς την ταχύτητα του ήχου, ή με υπερηχητική ταχύτητα.  
δ. πρόστιμα ή/και ποινικές ρήτρες.  
Θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως Υλικά από τη παραλαβή τους 
μέχρι την ενσωμάτωσή τους στο έργο.  
Η ασφαλιστική κάλυψη θα γίνει αρχικώς για το Συμβατικό Τίμημα του Έργου (πλην ΦΠΑ) και 
θα αναπροσαρμόζεται ώστε κάθε φορά να συμπεριλαμβάνει τις τυχόν τροποποιήσεις 
(θετικές ή αρνητικές) του Συμβατικού Αντικειμένου.  
Επίσης με το ίδιο ασφαλιστήριο θα ασφαλίζονται ‘’κατά παντός κινδύνου’’ και η τυχόν 
«παρακείμενη περιουσία», οι μόνιμες ή/και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του 
Αναδόχου, καθώς επίσης και ο εν γένει μηχανολογικός εξοπλισμός, που θα χρησιμοποιηθεί 
για την κατασκευή του Έργου.  
Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή του Εργολαβικού Συμφωνητικού και 
λήγει με το πέρας της περιόδου "υποχρεωτικής συντήρησης".  
 
28.5.1  Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 
α . Αντικείμενο ασφάλισης 
 Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η “ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ”  του Αναδόχου έναντι 

Τρίτων και οι ασφαλιστές  θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε Τρίτους 
για σωματικές βλάβες ή θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζημιές σε 
πράγματα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται  καθ’ όλη τη διάρκεια  της 
περιόδου Μελετών - Κατασκευών και περιόδου συντήρησης  εξαιτίας των εργασιών 
κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών του έργου και διαφόρων 
άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια 
των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.   

 Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις.  
β . Διάρκεια της Ασφάλισης 
 Η ευθύνη  των ασφαλιστών αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με την 

Οριστική Παραλαβή του Έργου 
γ .  Αποζημίωση 
 (1)  Κατά ελάχιστον η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο 

εκτέλεσης του Έργου, θα περιλαμβάνει: 

 Για υλικές ζημιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγματα Τρίτων ανεξάρτητα  
από τον αριθμό των τυχόν ζημιωθέντων Τρίτων 

 Για σωματική βλάβη ή Θάνατο Τρίτων κατά  άτομο  

 Για σωματική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων  μετά από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από 
τον αριθμό των παθόντων   

 (2) Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισμένος για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων και κατά 
την περίοδο Συντήρησης του Έργου.  

 (3)  Θα καλύπτεται επίσης και η εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για την 
περίπτωση ατυχημάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στο έργο.  
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28.5.2 Ασφάλιση  Κύριου  Μηχανικού  Εξοπλισμού. 
α . Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο θα καλύπτεται και ο Κύριος ή Βασικός (Ειδικός και 

Συνήθης ¨Βαρέως Τύπου¨) Μηχανικός Εξοπλισμός, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί στην 
κατασκευή του Έργου. 

 
Στην κατηγορία αυτή υπάγεται κατ΄ ελάχιστον οι παρακάτω κατηγορίες μηχανημάτων:  
(1) Συνήθης Κύριος Μηχανικός Εξοπλισμός «Βαρέως Τύπου»  
Αυτοκινούμενος  
Διαμορφωτήρες (ισοπεδωτήρες), Προωθητήρες, Φορτωτές, Χωματοσυλλέκτες (αποξεστές), 
Εκσκαφείς, Εργοταξιακά Φορτηγά (Dumpers), Αυτοκινούμενες αντλίες σκυροδέματος, 
Διαστρωτήρες σκυροδέματος (τύπου GOMACO ή ανάλογου), Πασσαλοεμπήκτες, 
Μηχανήματα κατασκευής εγχύτων πασσάλων, Ασφαλτοδιανομείς (Federal), Διαστρωτήρες 
ασφαλτομίγματος (Finishers), Γερανοί, Οδοστρωτήρες.  
Μη αυτοκινούμενος  
Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος, (Σταθερές) αντλίες σκυροδέματος, Θραυστικά 
συγκροτήματα, Συγκροτήματα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος, Δομικοί πυργογερανοί.  
(2) Εξειδικευμένος Κύριος Μηχανικός Εξοπλισμός  
Όπως π.χ.: Συγκροτήματα ολισθαίνοντος ή/και αναρριχόμενου ξυλοτύπου, εξοπλισμός 
ειδικών συστημάτων γεφυροποιϊας με χρήση προκατασκευασμένων δοκών κλπ.  
 
β . Στο Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση με τα χαρακτηριστικά και την 

ταυτότητα των αντίστοιχων Μηχανημάτων. Η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη θα 
παρέχεται για αξίες αντικατάστασης των μηχανημάτων με καινούργια,  αντίστοιχου 
τύπου ή τουλάχιστον ίδιας  δυναμικότητας. 

γ . Ο μηχανικός εξοπλισμός θα είναι ασφαλισμένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή 
ζημιάς ( εξαιρούμενων των ίδιων εσωτερικής φύσεως μηχανικών ή / και 
ηλεκτρολογικών βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από Ανωτέρα Βία, 
Ανθρώπινο λάθος ή / και τυχαία περιστατικά. 

δ . Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον ΚτΕ  
αποζημίωση για τυχόν ζημία ή ολική απώλεια μηχανήματος κλπ. ακόμη και για την 
περίπτωση ανωτέρας βίας.  

ε . Η ασφάλιση των μηχανημάτων θα καλύπτει και την μετακίνηση, την μεταφορά και τους 
αναγκαίους ελιγμούς όλων των μηχανημάτων προς και από την περιοχή του Έργου. Η 
ευθύνη των ασφαλιστών εκτείνεται σε όλη την χρονική περίοδο από την άφιξη στην 
περιοχή του έργου μέχρι  την απομάκρυνσή τους από αυτό . 

 

28.6  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
(Μ.Ε.) 

28.6.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα με 
την ισχύουσα Νομοθεσία, τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τις ανάγκες και την 
εξυπηρέτηση των Ερευνών, Κατασκευών και συντήρησης του Έργου, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

28.6.2  Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων  
είναι ο Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει  στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί. 

28.6.3 Η σύμβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήματα, υποχρεωτικώς θα 
καταρτισθεί  εγγράφως, χωρίς  τα μέλη να μπορούν να συμφωνήσουν εγκύρως άλλη 
ρύθμιση. 

28.6.4 Σε ότι αφορά την εντός του εργοταξίου κυκλοφορία των οχημάτων, πέρα από την 
υποχρεωτική ασφάλιση, η επιπλέον ασφάλιση, η οποία επιβάλλεται από την κείμενη 
Νομοθεσία, μπορεί να γίνει και με ενιαίο ασφαλιστήριο που να αφορά όλο το μηχανικό 
εξοπλισμό.  

28.6.5 Διευκρινίζεται ότι τα Αυτοκινούμενα Μηχανήματα Έργων πρέπει να έχουν ατομική 
ασφάλιση με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας τους και όχι τον αριθμό πλαισίου τους.  
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28.6.6 Ως Αυτοκινούμενα Μηχανήματα Έργων, που εφοδιάζονται με πινακίδες Μ.Ε., είναι 
όσα ορίζονται σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη ενημέρωση (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/Δ13ε/5-
7-2005) του σχετικού πίνακα από την Αρμόδια Επιτροπή Κατάταξης. 

28.6.7 Τα όποια μηχανήματα εκτελούν την ίδια εργασία με αυτοκινούμενα Μ.Ε. χωρίς να 
είναι τοποθετημένα επί αυτοκινούμενου πλαισίου («ΣΤΑΤΙΚΑ» ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΕΡΓΩΝ) δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις ασφάλισης της παρούσας παραγράφου.  

 

28.7  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 

 Στο ασφαλιστήριο των καλύψεων του έργου «κατά παντός κινδύνου» θα 
περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι : 

28.7.1 Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόμενος περιλαμβάνεται ο Ανάδοχος και το πάσης 
φύσεως προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε συμβατική σχέση εργασίας με 
αυτόν στα πλαίσια του συγκεκριμένου Έργου, καθώς επίσης και ο Κύριος  του Έργου 
(ΚτΕ), οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι Μελετητές. 

28.7.2  Ο ΚτΕ., οι εκπροσωπούσες Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι Σύμβουλοι 
του ΚτΕ ( και /ή των Υπηρεσιών του ) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται  Τρίτα 
πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης με την 
εφαρμογή του παραρτήματος “ Διασταυρούμενη ευθύνη αλλήλων” ( cross liability), το 
οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των ασφαλιζόμενων φορέων. 

28.7.3  Η ασφαλιστική  εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται 
τυχόν κατά : 

 -  του Αναδόχου 
 -  και /ή των Μελετητών και Συμβούλων του 
 -  και / ή του ΚτΕ 
 -  και / ή των Εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών και / ή των Συμβούλων τους 
 -  Και /ή μέρους ή/ και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω 
 με την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζημία από πράξη ή 

παράλειψη των παραπάνω  προσώπων, οι οποίοι καλύπτονται  από το ασφαλιστήριο 
Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη και / ή ζημία 
που προκλήθηκε από  πράξη ή παράλειψη των παραπάνω. 

 Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν 
κατασχέσεων κλπ., που σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών 
που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών. 

28.7.4  Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταμένης μερικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου, 
προκειμένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημία 
κλπ., αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό 
αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας. 

 Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, 
αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις ( ειδικές, ή αλλού είδους εντολή, ή 
εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του αναδόχου κατά της ασφαλιστικής 
εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία  και η 
ασφαλιστική εταιρεία  αποδέχεται από τούδε  και υποχρεώνεται να καταβάλει τη 
σχετική αποζημίωση στην Υπηρεσία, μετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό 
αυτό. 

 Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ’ ουδένα τρόπο 
τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την 
Σύμβαση. 

28.7.5 Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος ανταγωγής κατά της Υπηρεσίας, 
των Συμβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που 
η βλάβη ή ζημία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθελημένη, των παραπάνω 
προσώπων. 

28.7.6 Το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την 
έγγραφη, με συστημένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, σχετική 
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ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς την 
Υπηρεσία Επίβλεψης. 

28.7.7 Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 28.5 θα καλύπτεται  και η 
ευθύνη της Υπηρεσίας και/ ή των Συμβούλων της και / ή του προσωπικού των, που 
απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος). 

28.7.8 Με δεδομένο ότι το έργο ασφαλίζεται σύμφωνα με την πραγματική του αξία (Αρχική 
Σύμβαση συν συμπληρωματικές συμβάσεις) η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται του 
δικαιώματος της υποασφάλισης.  

ΑΡΘΡΟ 29Ο: ΠΕΡΑΙΩΣΗ 

Μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών κατασκευής του έργου και εφόσον 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο καθώς και του άρθρου 168 
Ν. 441/16, χορηγείται βεβαίωση περαίωσης των εργασιών.  

Η χορήγηση βεβαίωσης περαίωσης του συνόλου της εργολαβίας, σε συνδυασμό με την 
υποβολή της τελικής επιμέτρησης, αποτελεί την αφετηρία για το χρόνο εγγύησης (15 μήνες) 
και την έναρξη της διαδικασίας προσωρινής παραλαβής του έργου σύμφωνα με το άρθρο 
170 Ν. 4412/16.  

Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία εφόσον : 

 έχει περαιωθεί το σύνολο του έργου, σύμφωνα με τη σύμβαση, περιλαμβανόμενης της 
προετοιμασίας παράδοσης του έργου, του καθαρισμού του εργοταξίου, των έργων 
διαμόρφωσης χώρων, η παραλαβή κατασκευαστικών σχεδίων και καταλόγων εξοπλισμού 
και τέλος η παραλαβή των εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων, 

 έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι κατά τη Σύμβαση απαιτούμενες δοκιμές και έλεγχοι, 

 έχουν παραληφθεί το πλήρες μητρώο και τα σχέδια εκτέλεσης του έργου, 

 έχουν εκπληρωθεί όλες οι σχετικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως απορρέουν από 
την Εργολαβική Σύμβαση. 

Μετά την παρέλευση του χρόνου εγγυήσεως του έργου και εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών 
διενεργείται η οριστική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 Ν. 
4412/16. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργήθηκε ή δεν συντελέσθηκε η προσωρινή 
παραλαβή του έργου μέχρι την παρέλευση του χρόνου εγγυήσεως, διενεργούνται 
ταυτοχρόνως προσωρινή και οριστική παραλαβή από επιτροπή συγκροτούμενη 
αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. 

ΑΡΘΡΟ 30Ο: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου, αν δεν διατίθεται 
από τον Ανάδοχο, θα εξευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες του και η Υπηρεσία δεν 
αναλαμβάνει καμιά σχετική υποχρέωση ή ευθύνη. 

ΑΡΘΡΟ 31Ο: ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει το έργο με πλήρη και πιστή συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις και προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στη σύμβαση και με ιδιαίτερη επιμέλεια ως 
προς την καταλληλότητα των υλικών, την έλλειψη ελαττωμάτων ή πλημμελών εργασιών και 
ως προς την αποκατάσταση κάθε τυχόν πλημμέλειας. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και οφείλει να εξασφαλίσει ότι οι τυχόν μελέτες, οι 
εργασίες και τα υλικά είναι χωρίς ελλείψεις και ελαττώματα. 

Μέχρι και την Οριστική Παραλαβή ο Ανάδοχος οφείλει να επανορθώσει με τις δικές του 
δαπάνες οποιαδήποτε ελαττώματα και ελλείψεις στο έργο. 
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Για τους ελέγχους  των υλικών και των εργασιών, τις διαδικασίες αποκατάστασης ελλείψεων 
και ελαττωμάτων και τις συνέπειες σε βάρος του Αναδόχου, τόσο μέχρι την Προσωρινή 
Παραλαβή, όσο και από την Προσωρινή μέχρι την Οριστική Παραλαβή, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 60 Ν. 3669/08, όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 4070/2012. 

ΑΡΘΡΟ 32Ο: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Σαν Ανωτέρα Βία θεωρούνται όλα τα περιστατικά ή γεγονότα εκείνα τα οποία ξεφεύγουν, 
κατά εύλογη κρίση, από τον έλεγχο των συμβαλλομένων και τα οποία (περιστατικά ή 
γεγονότα) είναι αδύνατον ακόμη και με τα μέτρα σύνεσης και επιμελείας να προβλεφθούν ή 
αποτραπούν, όπως θεομηνίες, πλημμύρες, πυρκαγιές, εκρήξεις, δολιοφθορές (σαμποτάζ), 
πόλεμοι, επαναστάσεις, ανταρσίες, επιβολή στρατιωτικού νόμου, παρακώλυση εργασιών 
από τρίτους, νόμιμες απεργίες κηρυγμένες επίσημα και από αναγνωρισμένες ενώσεις 
εργαζομένων, μέτρα και απαγορεύσεις από μέρους των Αρχών και παρόμοιας φύσης 
περιστατικά, εφόσον και στο βαθμό που τα γεγονότα ή περιστατικά αυτά επιφέρουν 
αδυναμία συνέχισης των εργασιών του έργου. 

Εν τούτοις, η καθυστέρηση στην προσκόμιση υλικών από τον Ανάδοχο, η καθυστέρηση στην 
εκτέλεση των εργασιών του Αναδόχου λόγω έλλειψης προσωπικού, η μη εκπλήρωση από 
κάποιον υπεργολάβο ή προμηθευτή του Αναδόχου των υποχρεώσεών του ή η καθυστέρησή 
του για την εκπλήρωση αυτή, η έκπτωσή του ή η αποτυχία κατασκευής πρώτης ύλης, υλικών 
ή τμημάτων του έργου ρητά συνομολογείται ότι δεν θεωρούνται ως περιστατικά Ανωτέρας 
Βίας. 

Ρητά συνομολογείται ότι δεν αποτελεί Ανωτέρα Βία διαταγή Αρχής, δικαστική απόφαση ή 
άλλο γεγονός που επιφέρει διακοπή ή καθυστέρηση στις παραδόσεις υλικών, μηχανημάτων 
ή εφοδίων ή στην εκτέλεση των εργασιών και οφείλεται σε παράβαση εργασιακών ή άλλων 
νόμιμων υποχρεώσεων ή σε επίδειξη αμέλειας εκ μέρους του Αναδόχου ή/και υπεργολάβου 
ή προμηθευτή του. Δεν αποτελεί, επίσης, Ανωτέρα Βία, η κλοπή, ο βανδαλισμός ή άλλη 
απώλεια εξοπλισμού του αναδόχου. 

Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα πληρωθεί μόνο για τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί 
μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας χωρίς καμία άλλη απαίτηση κατά του Εργοδότη. 

Για όσο χρόνο συνεχίζεται το περιστατικό Ανωτέρας Βίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει 
κάθε ενδεδειγμένο μέτρο προς τον σκοπό αποτροπής, και αν τούτο καθίσταται ανέφικτο, 
περιορισμού των εκ του περιστατικού αυτού απορρεουσών ζημιών. 

Ο Ανάδοχος πρέπει επίσης να καταβάλει αποδεδειγμένα κάθε δυνατή προσπάθεια προς 
εξουδετέρωση, άνευ χρονοτριβής, των συνεπειών οποιασδήποτε Ανωτέρας Βίας (π.χ. ζημιές 
στον εξοπλισμό, τυχόν καθυστερήσεις κλπ.) 

Για τους κινδύνους από Ανωτέρα Βία μέχρι την Προσωρινή Παραλαβή, ο Ανάδοχος με ίδια 
ευθύνη και έξοδα θα ασφαλίζει τον Εργοδότη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΣΥ. 

ΑΡΘΡΟ 33Ο : ΕΜΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 

Ρητά συμφωνείται ότι, χωρίς να επηρεάζεται οποιαδήποτε ειδικότερη υποχρέωση που 
απορρέει από τη Σύμβαση, κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θα θεωρηθεί υπόχρεο προς το 
άλλο, ούτε ο Εργοδότης προς τους προμηθευτές ή/και υπεργολάβους του Αναδόχου για 
οποιασδήποτε φύσης και έκτασης έμμεσες και αποθετικές ζημίες ή/και διαφυγόντα κέρδη (με 
την έννοια που τους προσδίδεται από την ισχύουσα νομοθεσία) σε σχέση με την παρούσα 
Σύμβαση και το έργο. 

ΑΡΘΡΟ 34Ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους όρους της παρούσας και των παρακάτω διατάξεων.  

του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 
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των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του 
άρθρου 176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),  
το Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και 
άλλες διατάξεις», το Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες διατάξεις» και ισχύει σήμερα.  

Οι Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α' 157) και Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160). 

Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και  

Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93).  

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 
περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά 
ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και 
γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κ.λπ.) που διέπει 
την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. Διατάξεις για τα αποφαινόμενα όργανα: Π.Δ.7/31-01-2013 (ΦΕΚ 26Α).  

ΑΡΘΡΟ 35Ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ισχύει το σχετικό άρθρο  της Αναλυτικής Διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 36Ο : ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλους ανεξαίρετα τους - βάσει των 
κείμενων διατάξεων - φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας 
του διαγωνισμού και ότι υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των 
εκάστοτε καθορισμένων από το Υπουργείο Εργασίας, δώρων λόγω Πάσχα και 
Χριστουγέννων ως και ημερών υποχρεωτικής αργίας και τυχόν επιδόματα αδείας. 

Αν κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις 
ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επιπλέον ή εκπίπτει αντίστοιχα 
από τους λογαριασμούς του Αναδόχου. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει την πίστωση του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 37Ο : ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις 
γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή το νόµο κηρύσσεται 
έκπτωτος από την εργολαβία. 

Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου αν συντρέχει µια από τις 
παρακάτω περιπτώσεις (σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν. 4412/16): 

α) Καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του μηνός από της υπογραφής της συμβάσεως την έναρξη 
των εργασιών ή την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα και με τα 
προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

β) Υπερβεί με υπαιτιότητα του, για χρόνο περισσότερο του μηνός, τον προβλεπόμενο στη 
σύμβαση χρόνο για την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης. 

γ) Υπερβεί με υπαιτιότητα του, κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες, έστω και μία αποκλειστική 
προθεσμία του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Κατ' εξαίρεση, αν η εκτέλεση των 
εργασιών καθυστερεί, αλλά ο ανάδοχος έχει ήδη εκτελέσει εργασίες που αντιστοιχούν σε 
ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του συμβατικού αντικειμένου, όπως έχει 
διαμορφωθεί με τις υπογραφείσες συμπληρωματικές συμβάσεις, είναι δυνατή η χορήγηση 
παράτασης των προθεσμιών προς το συμφέρον του έργου, έστω κι αν η καθυστέρηση των 
εργασιών οφείλεται σε υπαιτιότητα του. Η παράταση χορηγείται στην περίπτωση αυτή χωρίς 
αναθεώρηση τιμών και με επιβολή των προβλεπομένων στις διατάξεις του άρθρου 148. 
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δ) Οι εργασίες του είναι κατά σύστημα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Για να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο 
αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον μία φορά, η εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 159 για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών του έργου και να έχει απορριφθεί, στο 
πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων αυτών, η ένσταση του αναδόχου. 

ε) Παρεκκλίνει επανειλημμένα από τα εγκεκριμένα σχέδια ή παραλείπει συστηματικά την 
τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων ή προστασίας του περιβάλλοντος. Για να 
κινηθεί η διαδικασία έκπτωσης στην περίπτωση αυτή απαιτείται η κοινοποίηση δύο (2) 
τουλάχιστον σχετικών εγγράφων προειδοποιήσεων της διευθύνουσας υπηρεσίας προς τον 
ανάδοχο. 

στ) Διαπιστωθεί ότι προσκόμισε πλαστή εγγυητική επιστολή. 

Για τη διαδικασία έκπτωσης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 160 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 38Ο : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ Κ.Λ.Π. ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να μην παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών από άλλους 
εργολήπτες χρησιμοποιούμενων από τον κύριο του έργου σε εργασίες μη 
περιλαμβανόμενες στη σύμβαση του και να διευκολύνει την εκτέλεση με τα απ’ αυτόν 
χρησιμοποιούμενα μέσα, ρυθμίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών ώστε 
κανένα εμπόδιο να μην παρεμβάλλεται απ’ αυτόν στις εκτελούμενες, από τον κύριο του 
έργου ή από άλλους αναδόχους, εργασίες. 

 Οποιαδήποτε φθορά ή ζημιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου σε 
οποιαδήποτε κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωμένος να την 
αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν τη ζημιά ή τη φθορά, 
στην αρχική τους κατάσταση. 

ΑΡΘΡΟ 39Ο :  ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 609/85 και 
του Ν.4412/16, όπως ισχύουν σήμερα, καθώς και των συμβατικών τευχών, τόσο για 
την εκτέλεση των εντολών όσο για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, μόνος 
υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την 
υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από αυτή την ευθύνη. 
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Α - 1  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
 
 
1.1  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΜΕ, ΤΣΥ, ΕΣΥ, ΠΤΠ κλπ 
  
1.1.1  Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) περιλαμβάνει τους 

τεχνικούς συμβατικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με 
τους όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις 
κατασκευές του έργου. 

 
1.1.2 Κάθε άρθρο της παρούσας ΤΣΥ περιλαμβάνει και ειδική παράγραφο, στην 

οποία μνημονεύονται οι εφαρμοζόμενες σε αυτό προδιαγραφές (ΠΤΠ. ΚΤΣ 
κλπ). Οι ως άνω προδιαγραφές όπως και οποιεσδήποτε άλλες, αναφερόμενες 
στα άρθρα της ΤΣΥ, προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστα τμήματά της. 

 
1.1.3 Αν ο Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου της ΤΣΥ από 

την Κοινοτική Νομοθεσία οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας εκπνέουσας την ημέρα κατάθεσης των 
προσφορών, δι΄ ειδικής επιστολής. 

 
 Στην αντίθετη περίπτωση: 
  

α. στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης 
β. στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να 

συμπράξει με το ΚτΕ στην εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου με την 
Κοινοτική Νομοθεσία έστω κι αν τούτο συνεπάγεται οικονομική του 
επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαμβάνεται στον 
εύλογο επιχειρηματικό κίνδυνο. 

 
1.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
1.2.1 Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / μεθόδους / 

δοκιμές κλπ) που δεν καλύπτονται από: 
- τους κανονισμούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα του ΚΜΕ της 

ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
- τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ  

 θα εφαρμόζονται: 
  
 τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή Τυποποίησης (CEN)  ή από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής 
Τυποποίησης (CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείμενα 
εναρμόνισης (HD) σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών. 

 
1.2.2 Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται:  

 
α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με 

διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη - μέλη 
και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 

 
β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές 

εκτιμήσεις της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την 
ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές με βάση τα 
εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους 
εφαρμογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισμό 
που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - 
μέλος. 



 
γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου 

Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή του 
προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε) καθ΄ ο μέρος αυτές 
δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία και τις προβλέψεις της 
παρούσας ΤΣΥ. 

 
δ. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές 

ΕΛΟΤ (Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών 
οι Προδιαγραφές ISO (International Standards Organization) και σε 
συμπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ. 

 
1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 
 Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους: 
 
1.3.1 Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχος θα 

καθορίζει με λεπτομέρεια, σε κάθε μελέτη όλες τις εφαρμοστέες προδιαγραφές. 
Τούτο θα γίνεται όχι αργότερα από την υποβολή της συναφούς μελέτης. 

 
1.3.2 Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος με μόνη την υποβολή της 

Προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι 
κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε 
υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή των. 

 
1.4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
 Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων της παρούσας ΤΣΥ και των 

σχετικών και/ή αναφερομένων  κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισμών θα 
βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. 
Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για μία συγκεκριμένη 
δραστηριότητα μόνον αν γίνεται ρητή και αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό 
άρθρο της ΤΣΥ περί του αντιθέτου.  

 
1.5 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ 
 
1.5.1 Για την παραλαβή υλικών που γίνεται με ζύγιση, εφόσον στο αντικείμενο της 

εργολαβίας περιλαμβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά 
είδη κλπ) ο ανάδοχος θα φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής 
στο οποίο θα αναγράφεται:  
1. Το είδος του υλικού (προεπαλειμμένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά 

υλικά κλπ) 
2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου 
3. Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 
4. Η θέση λήψης 
5. Η θέση απόθεσης 
6. Η ώρα φόρτωσης 
7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης 
8. Το καθαρό βάρος, και 
9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ 
 

1.5.2 Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από 
τον ή τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του. 

 
1.5.3 Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω 

δελτίο ζύγισής του. 
 
1.5.4 Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν 

στη συνέχεια από αναλυτική επιμέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (πχ 
για χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις τοποθέτησης αυτών, κλπ) 



 
 Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριμένα σχέδια εφαρμογής 

της Υπηρεσίας. 
 
1.5.5 Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών 

επιμετρήσεων και των σχεδίων εφαρμογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία 
πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού.  

  



 
 
Ζ - 1  ΣΗΜΑΝΣΗ 
 
 
1.1  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση όλων των κατηγοριών, κατά μήκος του 
υπό εξέταση οδικού άξονα καθώς και εκείνη των συμβαλλουσών με αυτών 
οδών, στο μήκος τους που επηρεάζεται από την ύπαρξη του κυρίου άξονα. 

 
1.1.1 Η οριζόντια σήμανση περιλαμβάνει: 
  

- Τις διαγραμμίσεις που οριοθετούν τις λωρίδες της οδού 
- Τις οριογραμμές των άκρων του οδοστρώματος 
- Τις λοιπές σημάνσεις («ζέμπρες»τόξα επιλογής λωρίδας. τυχόν μηνύματα 

που αναγράφονται και επί της οδού κλπ) 
 

1.1.2 Η κατακόρυφη σήμανση περιλαμβάνει: 
 

- Τις πινακίδες σήμανσης 
- Τις γέφυρες σήμανσης 
- Τους οριοδείκτες 
- Τους δείκτες οριοθέτησης Απαλλοτριωμένης ζώνης 
- Τους πλήρως αντανακλαστικούς χιλιομετρικούς δείκτες 

 
1.2  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
1.2.1 Οριζόντια σήμανση 
 
 Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 2696/99 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) σε 

συνδυασμό με τις ΠΤΠ - Σ- 307 και Σ-308 (ΦΕΚ 890/21-8-75) για τα γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά της διαγράμμισης, την Οδηγία τρόπου διαγράμμισης (ΚΕΔΕ 
1982), την Προσωρινή Προδιαγραφή για τους ανακλαστήρες (μάτια γάτας) των 
οδών (Δ3/1990), η Προσωρινή Προδιαγραφή Ακρυλικού Χρώματος 
(Δ14β/ο/17826/557/96) και ο ΚΜΕ. Αντιθέτως κρίνονται επαρκείς, για τις ανάγκες 
οριζόντιας σήμανσης αυτοκινητοδρόμων, οι προδιαγραφές ΠΤΠ ΧΡ-1, ΧΡ-2, ΧΡ-
3 και ΧΡ-4 (ΦΕΚ 190Β’/79) και επιβάλλεται τουλάχιστον η χρήση των ειδικών 
χρωμάτων υψηλής ποιότητας, ή ακόμη καλύτερα, υλικά οριζόντιας σήμανσης με 
υψηλότερα χαρακτηριστικά αντανακλαστικότητας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής 
(θερμοπλαστικά, ψυχροπλαστικά, αυτοκόλλητες ταινίες, διαγραμμίσεις κλπ). 
Ειδικά για τη σήμανση εκτελουμένων έργων ισχύει η «Τεχνική Προδιαγραφή 
Σήμανσης Εκτελουμένων Έργων»  (ΦΕΚ 946Β/09-07-2003). 

 
1.2.2 Κατακόρυφη σήμανση 
 
 Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.2696/99 (ΚΟΚ) σε συνδυασμό με τις ΠΤΠ Σ-

301, Σ-302, Σ-303, Σ-304, Σ-305 και Σ-306 (ΦΕΚ 676Β’/74) για τις πινακίδες 
σήμανσης η οδηγία 1-92 της ΓΓΔΕ (ΔΜΕΟ ε/οικ/720/13-11-92) για θέματα 
σήμανσης που δεν καλύπτονταν από τις υπόλοιπες προδιαγραφές, την 
Προσωρινή Προδιαγραφή της ΓΓΔΕ (ΦΕΚ 953 Β’/24-10-97) για την επιλογή 
αντανακλαστικών μεμβρανών, κατά περίπτωση, και τον καθορισμό των 
χαρακτηριστικών του τύπου ΙΙΙ (υπερυψηλής αντανακλαστικότητας) τις ΠΤΠ Σ-
310 και Σ-311 (ΦΕΚ 954Β’/ 31-12-96) για τις χρωματικές συντεταγμένες και τα 
χαρακτηριστικά των αντανακλαστικών μεμβρανών τύπων Ι και ΙΙ, τις ΠΤΠ Σ-301-
75 και Σ-302-75, οι οποίες αντικατέστησαν τα σχετικά άρθρα των ΠΤΠ Σ-301 και 
Σ-302, σχετικά με την ποιότητα του αλουμινίου των πινακίδων (ΦΕΚ 99Β’/28-1-
76), την ΠΤΠ για τους στύλους στήριξης των πινακίδων (ΦΕΚ 1061 Β’/13-10-80), 
όπως συμπληρώθηκε με την διάταξη ΒΜ5/ο/40229/27-10-80, την Τεχνική 
Προδιαγραφή ΔΚ8 (ΕΗ 3/ο/107/22-1-86) για τους στύλους για έκκεντρες 



πινακίδες, το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ, για την μετατροπή του Ελληνικού 
αλφάβητου σε λατινικούς χαρακτήρες για τις πληροφοριακές πινακίδες 
τοπωνυμίων (που τροποποιεί τις σχετικές ΠΤΠ), την Τεχνική Περιγραφή 
φωτεινών πινακίδων (Δ3γ/ο/15/11-Ω/28-2-91) , τον ΚΜΕ και την νομοθεσία περί 
διαφημιστικών και παρεμφερών πινακίδων, όπως παρουσιάζεται στον 
Ν.2696/99 και τα σχετικά με αυτόν Διατάγματα.  

1.2.3 Οριοδείκτες 
 
 Ισχύει η προσωρινή προδιαγραφή πλαστικών οριοδεικτών της ΓΓΔΕ του 

ΥΠΕΧΩΔΕ. 
 
1.2.4 Πλήρως αντανακλαστικοί χιλιομετρικοί δείκτες 
 
 Ισχύουν οι σχετικές με το αντικείμενο διατάξεις περί κατακόρυφης σήμανσης (βλ. 

παρ.1.2.2 ανωτέρω) σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στον Κ.Μ.Ε.  
 
1.3  ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

Στην παρούσα ΤΣΥ και ειδικότερα στα αναφερόμενα στην σήμανση, ισχύουν οι 
αντίστοιχοι ορισμοί του Ν. 2094/92 (ΚΟΚ) σχετικώς με τις έννοιες 
αυτοκινητόδρομος και κόμβος (άρθρο 2) σήμανση οδών με πινακίδες (άρθρο 4) 
και σήμανση οδοστρωμάτων με διαγραμμίσεις (άρθρο 5)  

1.4  ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 Ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες (φόρτος κυκλοφορίας, διατομή, 

οριζοντιογραγικά και μηκοτομικά χαρακτηριστικά, κλιματολογικές συνθήκες της 
περιοχής, ανάγλυφο εδάφους, κλπ) κάθε συγκεκριμένου τμήματος, εκλέγονται τα 
κατάλληλα, κατά περίπτωση, υλικά οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, που παρουσιάστηκαν στην ανωτέρω 
παράγραφο Ζ.1.2, ενώ στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως από 
αυτές, ο κατασκευαστής υποχρεούται να χρησιμοποιεί τα υλικά εκείνα που 
εγγυώνται τα καλύτερα αποτελέσματα από άποψη ασφάλειας των χρηστών και 
διάρκειας ζωής της κατασκευής 

 
 
1.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   
 
1.5.1 Οριζόντια σήμανση 
 
 Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές οι σχετικές με την οριζόντια σήμανση που 

αναγράφονται στο ανωτέρω άρθρο 1.2.1. Η μόνιμη οριζόντια σήμανση γίνεται με 
γραμμές λευκού χρώματος. Ως λευκό χρώμα νοούνται και οι αποχρώσεις του 
αργυροχρόου και του ανοικτού γκρίζου χρώματος (Ν 2696/99-ΚΟΚ). Σε 
περίπτωση ανάγκης προσωρινής ακύρωσης των μόνιμων διαγραμμίσεων και 
αντικατάστασής τους με άλλες, οι προσωρινές αυτές  διαγραμμίσεις πρέπει να 
είναι χρώματος κίτρινου, όπως ρητώς αναφέρεται στην «Τεχνική Προδιαγραφή 
Σήμανσης Εκτελουμένων Έργων»  (ΦΕΚ 946Β΄/9-7-2003). 

 Για λόγους καλής ορατότητας ημέρα και νύχτα, πρέπει η οριζόντια σήμανση να 
παρουσιάζει επαρκή χρωματική αντίθεση προς το οδόστρωμα και υψηλή 
αντανακλαστικότητα. Τα σήματα πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν διακεκριμένες 
(αιχμηρές) απολήξεις και ομοιόμορφη επιφάνεια. 

 
 Η στερεότητα της σήμανσης εξαρτάται από την επιλογή του υλικού, Η 

αποτελεσματικότητά της κρίνεται επαρκής για όσο διάστημα το σήμα μπορεί να 
αναγνωρίζεται με ευκρίνεια. 

 
 Η σήμανση δεν επιτρέπεται να δημιουργεί κινδύνους πχ από μη στερεά 

κατασκευή ή ανεπαρκή πρόσφυση της επιφανείας της. 
 



 Το υλικό των σημάτων (λεπτή ή παχιά στρώση) μπορεί να ενισχύεται με την 
προσθήκη ανάγλυφων αντανακλαστικών στοιχείων («μάτια γάτας»). Όταν αυτό 
κρίνεται σκόπιμο, επιτρέπεται η χάραξη ακόμη και ολόκληρων σημάτων με 
χρησιμοποίηση τέτοιων στοιχείων (λευκού χρώματος). Εφόσον όμως πρόκειται 
για σήμανση κατά μήκος της κυκλοφορίας, η χάραξη αυτή επιτρέπεται μόνο σε 
σημεία με μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα 50km/h, άρα, στην περίπτωση αυτή, 
αποκλείεται η χρήση τους στην σήμανση αυτοκινητοδρόμου. 

 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, για όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά, να προσκομίζει 

εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρείας ως προς την διάρκεια ζωής των υλικών 
αυτών που να αντιστοιχεί στις προδιαγραφές που ισχύουν. 

 
 Ως προς την διαστασιολόγηση και τα λοιπά στοιχεία των οριζοντίων σημάνσεων 

(γράμματα, επανάληψη και εξάλειψη σημάνσεων) ισχύουν τα διαλαμβανόμενα 
στον ΚΜΕ. 

 
1.5.2 Κατακόρυφη σήμανση 
 
 Ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές οι σχετικές με την κατακόρυφη σήμανση που 

αναγράφονται στο ανωτέρω άρθρο 1.2.2. Επί πλέον, όπως και στον ΚΜΕ 
ορίζεται ο στατικός υπολογισμός για τις πινακίδες σήμανσης (πλην γεφυρών 
σήμανσης) θα γίνεται με ισοδύναμο στατικό φορτίο ανεμοπίεσης, 150kp/m2. 
Προκειμένου  περί του στατικού υπολογισμού γεφυρών σήμανσης θα ισχύουν τα 
διαλαμβανόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του ΚΜΕ.  

 
 Ως προς την επιλογή του υλικού της πρόσθιας επιφάνειας θα ισχύει ο κατωτέρω 

πίνακας της προσωρινής προδιαγραφής της ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟ/ε (Απόφαση 
ΔΜΕΟ/ε/οικ/1102/2-10-97) (ΦΕΚ 953Β’/24-10-97). 

 

Τύπος Πινακίδας Αν.Κινδύνου 
 

Ρυθμιστική 
 

Πληροφοριακή 
 

Περιβαλ. όχληση Υψηλή Χαμηλή  Υψηλή Χαμηλή Υψηλή Χαμηλή 
Θέση πινακίδας       

Δεξιά ΙΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙ 

Αριστερά  ΙΙΙ ΙΙ ΙΙΙ ΙΙ ΙΙΙ ή ΙΙΙ σε ΙΙ ΙΙΙ ή ΙΙΙ σε ΙΙ 

Γέφυρα σήμανσης (ΙΙΙ) (ΙΙΙ) (ΙΙΙ) (ΙΙΙ) ΙΙΙ ή ΙΙΙ σε ΙΙ ΙΙΙ ή ΙΙΙ σε ΙΙ 

 
 Στις περιπτώσεις που ορίζεται «ΙΙΙ ή ΙΙΙ σε ΙΙ» (το ΙΙΙ σε ΙΙ νοείται γράμματα τύπου 

ΙΙΙ, υπόβαθρο τύπου ΙΙ) η επιλογή της μίας από τις δύο λύσεις εναπόκειται σε 
συμφωνία εργοδότη και Αναδόχου, αναλόγως των τοπικών συνθηκών της 
περιοχής του υπόψη έργου (κλιματολογικών, προσανατολισμού, κυκλοφοριακού 
φόρτου, εξωτερικού φωτισμού κλπ) 

 
 Η στήριξη των πληροφοριακών πινακίδων θα γίνεται σε γαλβανισμένους 

σιδηροσωλήνες ISO MEDIUM  βαρείς (πράσινη ετικέτα) που θα υπολογίζονται 
στατικά με τα φορτία ανεμώθησης του ΚΜΕ. 

 
 Η ελάχιστη διάμετρος των σιδηροσωλήνων στήριξης για μικρές πινακίδες με 

ύψος στύλου μέχρι 2,5m είναι ίση με 1 1/2’’ και το πάχος τοιχωμάτων 3,4 χλστ με 
κατασκευαστική διαμόρφωση σύμφωνα με την απόφαση ΒΜ5/Ο/40124/30-9-80 
τ.ΥΔΕ 

 
 Για την περίπτωση ογκωδών πλευρικών πινακίδων που απαιτούν κατασκευή 

ειδικών δικτυωμάτων ή πλαισίων στήριξης, αυτά θα κατασκευάζονται από δομικό 
χάλυβα οποιασδήποτε κατηγορίας σύμφωνα με τον ΚΜΕ και σύμφωνα με 
στατικό υπολογισμό που θα γίνεται και με την απαίτηση ελάχιστου πάχους 
τοιχώματος διατομής ίσου προς 3χλστ.  

 
 Η διαμόρφωση της διάταξης στήριξης της πινακίδας θα πρέπει να είναι τέτοια 

ώστε να εξασφαλίζεται ευχερής προσαρμογή της πινακίδας ή/και αντικατάσταση 



 
 Όλοι οι κοχλίες και τα περικόχλια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 

γαλβανισμένα ή από ανοξείδωτο χάλυβα. 
 
 Οι ρυθμιστικές πινακίδες και οι πινακίδες επικίνδυνων θέσεων θα 

κατασκευαστούν σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα του ΚΜΕ. 
 
 Οι γέφυρες σήμανσης θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα 

άρθρα του ΚΜΕ , από δομικό χάλυβα οποιασδήποτε κατηγορίας, σύμφωνα με 
στατικό υπολογισμό που θα γίνεται και με την απαίτηση ελάχιστου πάχους 
τοιχώματος διατομής ίσου προς 3mm. Ως προς την αντιδιαβρωτική προστασία 
ισχύουν τα ανωτέρω που αναφέρθηκαν για τις πληροφοριακές πινακίδες. 

 
 Η διαμόρφωση της διάταξης στήριξης της πινακίδας θα πρέπει να είναι τέτοια 

ώστε να εξασφαλίζεται ευχερής προσαρμογή της πινακίδας ή/και αντικατάσταση. 
Όλοι οι κοχλίες και τα περικόχλια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι 
γαλβανισμένα ή από ανοξείδωτο χάλυβα. 

 
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, για όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά, να προσκομίζει 

εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρείας ως προς την αντοχή και την διάρκεια 
ζωής των υλικών αυτών που να αντιστοιχούν στις προδιαγραφές που ισχύουν 
(πχ 10 έτη θα διατηρούν τουλάχιστον το 80% της οπισθανακλαστικότητάς τους, 
όπως η ΠΤΠ-Σ-311 ορίζει) 

 
 Οι εργασίες που περιλαμβάνονται υπό το όρο «κατακόρυφη σήμανση» 

περιλαμβάνουν: 
 

α. Την πλήρη κατασκευή των πινακίδων και των στηρίξεών τους  
β. Την μεταφορά τους στον ακριβή τόπο που πρέπει να τοποθετηθεί η κάθε 

μία 
γ. Τις εργασίες τοποθέτησής τους 

 
 Δεν περιλαμβάνεται τυχόν απαιτούμενη ασφάλιση καθώς και, όπου απαιτείται, 

ηλεκτροφωτισμός αυτών. 
 
1.5.3 Οριοδείκτες 
 
 Οι στύλοι των οριοδεικτών θα είναι τριγωνικής διατομής σχήματος ισοσκελούς 

τριγώνου με περιεχόμενη μεταξύ των ίσων πλευρών γωνία ίση με 30. Το ύψος 
του ισοσκελούς θα είναι 10-16εκ, αν η διατομή είναι πλήρης και 12-16 εκ αν είναι 
κοίλη. Στην περίπτωση αυτή το πάχος του τοιχώματος θα είναι τουλάχιστον 
3χλστ. Οι γωνίες του τριγώνου στρογγυλεύονται με καμπύλες ελάχιστης ακτίνας 
1εκ. Το συνολικό ύψος του στύλου θα είναι τουλάχιστον 1,50 μ. Ο οριοδείκτης θα 
πακτώνεται μέσα στο έδαφος με ένα μήκος πάκτωσης 50 εκ. 

 
 Οι στύλοι των οριοδεικτών θα είναι κατασκευασμένοι από πολυβινυλοχλωρίδιο 

τύπου P.V.C. ΗΙ. Η ποιότητα θα είναι τέτοια ώστε να μην επηρεάζεται από την 
υπεριώδη ακτινοβολία και τις ατμοσφαιρικές επιδράσεις (για τις σχετικές 
δοκιμασίες γίνεται αναφορά στο υπάρχον σχέδιο «προσωρινής προδιαγραφής» 
ΥΠΕΧΩΔΕ υπ. αριθμ. Δ3γ/ο/14/7-Ω/13-2-91) 

 
 Το χρώμα του στύλου θα είναι λευκό, ομοιόμορφο σε όλη τη μάζα του 
 
 Τα ανακλαστικά στοιχεία θα είναι ορθογωνικά, διαστάσεων 18Χ4 εκ και (αν δεν 

προδιαγράφεται διαφορετικά στους ειδικούς όρους δημοπράτησης) θα 
αποτελούνται από υάλινα φακίδια στεγανοποιημένα και τοποθετημένα σε 
πλαστική βάση (ΤΥΠΟΣ Β) ή από πρισματικούς αντανακλαστικούς  κρυστάλλους 
ακρυλιού υλικού ερμητικά στεγανοποιημένους (ΤΥΠΟΣ Α) ή ειδικές μεμβράνες 
ΤΥΠΟΥ ΙΙΙ υπερυψηλής αντανακλαστικότητας. 

 



 Ο συντελεστής φωτεινής έντασης για τους διάφορους τύπου αντανακλαστικών 
θα μετριέται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη «προσωρινή προδιαγραφή» του 
ΥΠΕΧΩΔΕ που προαναφέρθηκε (Δ3γ/Ο/14/7-Ω/13-2-91) ως προς τα υάλινα 
φακίδια και τους πρισματικούς κρυστάλλους και σύμφωνα με τους σχετικούς 
πίνακες της προσωρινής προδιαγραφής που περιγράφεται στο ΦΕΚ 953Β’ /24-
10-91 ως προς το υλικό τύπου ΙΙΙ. Το χρώμα των αντανακλαστικών στοιχείων θα 
είναι ερυθρό (για τη δεξιά όψη  ως προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας) και 
αργυρόλευκο (για την αριστερή όψη ως προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας) 

 
 Τα αντανακλαστικά θα τοποθετούνται και στις δύο πλευρές του οριοδείκτη 

(αργυρόλευκα από τη μία πλευρά και ερυθρά από την άλλη) πάνω σε μία μαύρη 
παραλληλόγραμμη λωρίδα που θα καλύπτει όλη την επιφάνεια της διατομής του 
οριοδείκτη σε πλάτος 25 εκ. 

 
 Για την περίπτωση των οριοδεικτών σε αυτοκινητόδρομο η τοποθέτηση 

αντανακλαστικών στην πίσω πλευρά των οριοδεικτών εξυπηρετεί τις περιόδους 
που εκτρέπεται η κυκλοφορία στο ένα οδόστρωμα (πχ κατά την συντήρηση). 

 
 Το κέντρο βάρος των αντανακλαστικών στοιχείων θα πρέπει να βρίσκεται σε 

απόσταση 15 έως 20 εκ από την κορυφή του οριοδείκτη. 
 
 Κατά την παραλαβή θα γίνεται δειγματοληψία σε ποσοστό 1% επί της 

παραδινόμενης ποσότητας με ελάχιστο αριθμό 5 τεμάχια στύλων. 
 
 Τα αντανακλαστικά στοιχεία των οριοδεικτών πρέπει να καλύπτονται μετά την 

κατασκευή τους για την πλήρη προστασία τους κατά τις φορτοεκφορτώσεις, την 
μεταφορά και την τοποθέτησή τους. 

 
1.5.4 Δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης 
 

Οι δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης θα κατασκευαστούν από 
οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (οπλισμός 4Φ8+συνδετήρες Φ6/15). 
Οι διαστάσεις τους θα είναι 0,20Χ0,20Χ0,75 μ. 

 
 Οι δείκτες θα πακτώνονται μέσα στη βάση από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας 

C12/15, διαστάσεων 0,40Χ0,40Χ0,50 μ, κατά τέτοιο τρόπο ώστε το άλλο τους 
άκρο να εξέχει από το έδαφος κατά 0,40μ. 

 
 Η κατασκευή θα γίνεται με την μέθοδο της προκατασκευής για την επίτευξη 

δεικτών της ίδιας ποιότητας σχήματος και όψης. 
 
 Τα σχέδια που θα υποβάλλει ο ανάδοχος θα πρέπει να τύχουν της έγκρισης της 

Υπηρεσίας.  
 
1.5.5 Πλήρως αντανακλαστικοί χιλιομετρικοί δείκτες 
 

 Οι αντανακλαστικοί χιλιομετρικοί δείκτες θα είναι τύπου ανάλογου προς την Π-15 
των προδιαγραφών που ισχύουν για πληροφοριακές πινακίδες, με τη διαφορά 
ότι η γραφή θα είναι αντανακλαστική και θα έχει χαρακτηριστικά 
αντανακλαστικότητας, αντοχής κλπ σύμφωνα με την μεμβράνη υπερυψηλής 
αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ για τους χιλιομετρικούς δείκτες των 
αυτοκινητοδρόμων σύμφωνα με την προσωρινή προδιαγραφή της ΓΓΔΕ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 953Β’/24-40-97) που καθορίζει τα χαρακτηριστικά τύπου ΙΙΙ. 

 
 Για τις αναγραφές ισχύουν τα όσα αναφέρονται στον ΚΜΕ. 
 
 Επίσης διαφοροποιούνται οι διαστάσεις των πινακίδων (σχετικά με την πινακίδα 

Π-15). 
 



 Το υπόβαθρο των χιλιομετρικών δεικτών αυτοκινητοδρόμων θα είναι 
αντανακλαστικό, θα έχει χρώμα πράσινο και θα έχει χαρακτηριστικά 
αντανακλαστικότητας αντοχής κλπ σύμφωνα με τη μεμβράνη υψηλής 
αντανακλαστικότητας (τύπου ΙΙ) κατά την προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕ Σ-311. 

 
Το υπόβαθρο των χιλιομετρικών δεικτών των λοιπών οδών (πλην αυτοκινητοδρόμων) 

θα είναι ανακλαστικό, θα έχει χρώμα κυανό και θα έχει χαρακτηριστικά 
αντανακλαστικής μεμβράνης τύπου Ι (σύμφωνα με την προδιαγραφή 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σ-311). 
  

 Ο στύλος στήριξης της πινακίδας θα είναι από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 
διαμέτρου 1 1/2’’ και πάχους τοιχώματος 3,4χλστ και θα έχει κατάλληλο ύψος, 
ώστε η κάτω πλευρά του χιλιομετρικού δείκτη να βρίσκεται σε ύψος 0,60 m 
πάνω από την τελική στάθμη της οδού. 

 
 

1.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 

 
1.6.1 Οριζόντια σήμανση 
  

Οι εργασίες  περιλαμβάνουν: 
 

α. Προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών για την κατασκευή 
διαγραμμίσεων οδοστρώματος, ανεξαρτήτως τύπου (τελική διαγράμμιση 
με εν ψυχρό εφαρμοζόμενο υλικό υψηλής αντοχής και 
αντανακλαστικότητας, προσωρινή διαγράμμιση οδοστρώματος, 
προσωρινή διαγράμμιση με αυτοκόλλητες ταινίες και όποιο άλλο υλικό 
προδιαγραφεί στη συνέχεια από το ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 
β. Μεταφορά των υλικών αυτών από τον τόπο προμηθείας τους στον τόπο 

κατασκευής του έργου, συμπεριλαμβανομένων των φορτοεκφορτώσεων 
και σταλίας των μέσων μεταφοράς. 

 
γ. Προσωρινή αποθήκευση όλων των παραπάνω υλικών επί τόπου του 

έργου 
 
δ. Καθαρισμό του οδοστρώματος, όπου απαιτείται να εφαρμοστεί η οριζόντια 

σήμανση, από κάθε είδους ξένα και χαλαρά υλικά ή με χρήση μηχανικού 
σαρώθρου ή απορροφητικής σκούπας σε αστικές ή ημιαστικές περιοχές 
και χειρωνακτικά, προετοιμασία διαγράμμισης (στίξη - πικετάρισμα) 

 
ε. Προετοιμασία, προεργασία των υλικών οριζόντια σήμανσης. 
 
στ. Κατασκευή οριζόντιας σήμανσης, αναλόγως των προβλεπομένων, ανά 

τύπο υλικού, διαδικασιών 
 
ζ. Διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 

κατασκευής της οριζόντιας σήμανσης.  
 
η. Προκειμένου περί των λοιπών, πλην αυτοκόλλητων ταινιών, μέσων, λήψη 

των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από 
την κυκλοφορία, από την χρονική στιγμή της διάστρωσης των υλικών 
μέχρι την πλήρη στερεοποίηση τους, καθώς επίσης και άρση των μέσων 
προστασίας. 

 
 Προκειμένου περί των «ματιών γάτας» ισχύουν τα ανωτέρω εδάφια α,β,γ, στ και 

ζ 
 

1.6.2 Κατακόρυφη σήμανση  



 
 Οι εργασίες περιλαμβάνουν: 

 
α. Την κατασκευή της πινακίδας (υλικά και εργασία) με τα ειδικά εξαρτήματα 

και κοχλιοφόρους ήλους ανάρτησης της πινακίδας. 
 
β. Την μεταφορά αυτής στον τόπο τοποθέτησης της μαζί με όλα τα 

απαιτούμενα υλικά για την σύνδεση και την στήριξη της και τις 
απαραίτητες συσκευασίες για την ασφαλή μεταφορά καθώς και τις 
απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις και λοιπές απαραίτητες  για την 
μεταφορά εργασίες 

 
γ. Τη σύνδεση των επί μέρους στοιχείων 
 
δ. Την στήριξη και οποιαδήποτε άλλη ανάλογη εργασία απαιτείται για 

πλήρως τελειωμένη εργασία κατασκευής και στερέωσης της πινακίδας σε 
στύλο ή γέφυρα σήμανσης. 

 
ε. Προκειμένου περί των στύλων στήριξης των πινακίδων κατασκευή 

σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΥΠΕΧΩΔΕ και μεταφορά του 
στύλου από τον τόπο παραγωγής στον τόπο του έργου, εργασίες 
κατακορύφωσης και στήριξης του στύλου στο έδαφος (διαφοροποιούμενες 
αναλόγως του τύπου του στύλου) δαπάνη εκσκαφών και σκυροδέματος 
που απαιτούνται για την στήριξη και οποιασδήποτε άλλη δαπάνη 
απαιτείται για πλήρως τελειωμένη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης 
του στύλου. 

 
στ. Προκειμένου περί των γεφυρών ή προβόλων σήμανση η προμήθεια, 

μεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαιτούμενων υλικών και όλες οι 
αναγκαίες εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή και 
εγκατάσταση των γεφυρών (ή/και προβόλων).  

 
 

1.6.3 Οριοδείκτες 
  
 Οι εργασίες περιλαμβάνουν: 

 
α. Την κατασκευή του οριοδείκτη. 
 
β. Την διάνοιξη οπής κατάλληλης διαμέτρου και βάθους, την τοποθέτηση του 

οριοδείκτη στην οπή και την επαναπλήρωση της οπής. 
 
γ. Την μεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου. 
 
δ. Την εργασία αποκομιδής των προϊόντων εκσκαφής. 

 
1.6.4 Δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης  
 

Οι εργασίες περιλαμβάνουν:  
 

α. Την  προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών.  
 
β. Την μεταφορά τους επί τόπου των έργων. 
 
γ. Την  εκσκαφή στο απαιτούμενο βάθος σε κάθε είδους έδαφος για την 

δημιουργία της βάσης από σκυρόδεμα του δείκτη. 
 
δ. Την  κατασκευή, τοποθέτηση και πάκτωση του δείκτη. 
 



ε. Την επανεπίχωση και μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής 
σε οποιαδήποτε απόσταση της έγκρισης και η απόρριψη σε χώρους της 
έγκρισης  της Υπηρεσίας ή χρησιμοποίηση αυτών. 

 
στ. Οποιαδήποτε άλλη εργασία ή δαπάνη, έστω και αν δεν περιγράφεται ρητά, 

εφόσον απαιτείται μία πλήρως ολοκληρωμένη εργασία καθώς και η τοπογραφική 
εργασία που αναλογεί  για την επισήμανση της θέσης του δείκτη οριοθέτησης. 

 
 
1.6.5 Πλήρως αντανακλαστικοί χιλιομετρικοί δείκτες 
 
 Οι εργασίες περιλαμβάνουν: 
 

α. Πλήρη κατασκευή της πινακίδας (υλικά και εργασία) με τα ειδικά 
εξαρτήματα και κοχλιοφόρους ήλους ανάρτησης. 

 
β. Το σκυρόδεμα πάκτωσης του στύλου. 
 
γ. Τον στύλο στήριξης του δείκτη (υλικά και εργασία). 
 
δ. Την μεταφορά επί τόπου του έργου όλων των απαιτούμενων υλικών με τις 

φορτωεκφορτώσεις, πλάγιες μεταφορές κλπ 
ε. Την συναρμολόγηση της πινακίδας στο κατάλληλο ύψος στήριξης. 
 
στ. Την στήριξη του στύλου με το σκυρόδεμα θεμελίωσης. 
 
ζ. Την επανεπίχωση με προϊόντα ορυγμάτων του απομένοντος μετά την 

πλήρωση σε σκυρόδεμα, λάκκου. 
 

 
1.7 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
1.7.1 Επιμέτρηση 
 
 Η επιμέτρηση θα γίνεται στις αντίστοιχες μονάδες που αναφέρονται στα κονδύλια 

του τιμολογίου μετά την επιβεβαίωση της ορθότητας των υλικών που 
χρησιμοποιήθηκαν και της ύπαρξης των αντιστοίχων γραπτών εγγυήσεων των 
κατασκευαστριών εταιρειών των επί μέρος υλικών (όπου τούτο απαιτείται). 

 
1.7.2 Πληρωμή 
 

 Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται όλες οι σαφώς καθοριζόμενες από την 
παράγραφο Ζ.1.6 του παρόντος εργασίες. 

 
   
   
 
 
Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 
 
 
ΒΑΡΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΘΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 

ΒΟΛΟΣ, 19-08-2019 
 
 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΝΩΝΙΩΝ 

 
 
 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΣΥΓΚΟΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ Μ.Sc. 

 
 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
 Δ/ΝΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
 
 
 

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α 
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
 
 
 
ΕΡΓΟ:  

«ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ - 
ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019– ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. Ε. ΒΟΛΟΥ» 
 
 
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:    



Σχέδιο Ασφαλείας & Υγείας  - 2 - 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 
 
Α.  Γενικά 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού. 
2. Σύντομη περιγραφή του έργου. 
3. Ακριβής διεύθυνση του έργου. 
4. Στοιχεία του κυρίου του έργου. 
5. Στοιχεία εκπονητή Σ.Α.Υ 

Τεχνικός Ασφάλειας: 
Γιατρός Εργασίας: 

6. Περιγραφή φάσεων εκτέλεσης του έργου. 
 
Β.  Κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση του έργου. 
 
Γ.  Μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή των κινδύνων και γενικά την ασφάλεια 
και την υγεία των εργαζομένων. 
 
Δ.  Πρόσθετα στοιχεία. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
 
    Α.  Γενικά 
       

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού 

Τίτλος έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ - 
ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019– ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. Ε. ΒΟΛΟΥ» 

Προϋπολογισμός 80.000,00 € 

Ημερομηνία Δημοπράτησης  

Έγκριση Δημοπράτησης  

Επιβλέπων  

Ανάδοχος  

Ποσοστό έκπτωσης  

Ημερομηνία Συμφωνητικού  

Ποσό Συμφωνητικού  

Ημερομηνία Εγκατάστασης  

 
 

2. Σύντομη περιγραφή του έργου 
 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης και 
επαναδιαγράμμισης τμημάτων του οδικού δικτύου της Δ. Ε. Βόλου. 

 
Οι εργασίες διαγράμμισης αφορούν κόμβους -τόσο σε κεντρικά και με ιδιαίτερη 

δυσκολία σημεία της πόλης όσο και σε άλλους κόμβους του οδικού δικτύου 
(πεζοδιαβάσεις, σύμβολα κλπ)- άξονες οδών, θέσεις στάθμευσης με την εφαρμογή 
ανακλαστικής βαφής. 

Οι εργασίες διαγράμμισης περιλαμβάνουν: 

 Χάραξη και διαγράμμιση κόμβων στο οδικό δίκτυο (διαβάσεις πεζών λωρίδων 
μήκους 5,00μ & πλάτους 0,40μ, γραμμές υποχρεωτικής διακοπής πορείας 
STOP πλάτους 0,40μ, πηκτογράμματα STOP, σύμβολα Κ16, βέλη πορείας, 
λοξές γραµµές τύπου “zebra” και  λωρίδες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης) με 
χρώμα διαγραμμίσεων λευκό (ή & κίτρινο όπου απαιτηθεί).  

 Κατά μήκος διαγραμμίσεις οδοστρωμάτων στους  άξονες του οδικού δικτύου 
της πόλης (διαχωρισμός λωρίδων ίδιας ή αντιθέτων κατευθύνσεων, 
λεωφορειολωρίδες –μονοί άξονες με συνεχή ή διακεκομμένη γραμμή κατά 
περίπτωση πλάτους 0,15μ, στις οδούς που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία) 
με χρώμα διαγραμμίσεων λευκό (ή & κίτρινο όπου απαιτηθεί) και ανακλαστικά 
σφαιρίδια. 

 Χάραξη και διαγράμμιση ειδικών θέσεων στάθμευσης (περίγραμμα θέσεων 
πλάτους 0,15μ, πηκτογράμματα, ΑΜΕΑ και ΜΟΤΟ σύμφωνα με τις υποδείξεις 
της υπηρεσίας) με χρώμα διαγραμμίσεων λευκό (ή & κίτρινο όπου απαιτηθεί). 
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3. Ακριβής διεύθυνση του έργου 

 
 Το έργο θα κατασκευαστεί στον αστικό ιστό Δ. Ε. Βόλου    

 
4. Στοιχεία του κυρίου του έργου.  

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

 
5. Στοιχεία εκπονητή Σ.Α.Υ 

           
6. Τεχνικός Ασφάλειας: 

 
7. Γιατρός Εργασίας: 

 
8. Περιγραφή φάσεων εκτέλεσης του έργου. 

Οι εργασίες που προβλέπονται με τη σειρά που πρέπει να εκτελεστούν είναι οι 
κάτωθι:           
    

 Οριζόντια σήμανση – διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή. 

 
 
Β.    Κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση του έργου. 
         
        Οι πιθανοί κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την εκτέλεση του έργου 
είναι οι εξής :  
        

1. Κίνδυνος από αστοχία του εδάφους (π.χ. κατολισθήσεις, καταρρεύσεις, 
υποχωρήσεις πρανών εκσκαφής, αποκολλήσεις βράχων κλπ, Π.Δ. 225/89 & Τμ 
I, Π.Δ  1073/81).     

2. Κίνδυνος από εργοταξιακά και διερχόμενα οχήματα (π.χ ασταθής έδραση, 
ελλιπής ακινητοποίηση, συγκρούσεις, συνθλίψεις κλπ, Κεφ, Α’ Τμ.IV, Π. 
Δ1073/81).   

3. Κίνδυνος πτώσεις από ύψος (π.χ. εργασία σε ικριώματα, σε στέγες, πλησίον 
κατακόρυφων ή οριζόντιων ανοιγμάτων κλπ,Τμ III, Π.Δ. 1073/81,Π.Δ.778/80,10, 
Τμ. II, Ν. 1430/84 και ΚΥΑ 16440/93). 

4. Κίνδυνος από πτώση υλικών και αντικειμένων (π.χ. κατεδαφίσεις, 
φορτοεκφορτώσεις κλπ, Τμ. II και Τμ VI, Π.Δ. 1073/81,ΥΑ 31245/93). 

5. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας (π.χ δίκτυα, ηλεκτροκίνητα μηχανήματα κλπ,Τμ V, 
Π.Δ.1073/81 και ΚΕΗΕ). 

6. Κίνδυνος ατυχήματος από ανυψώσεις βαρέων αντικειμένων ( π.χ, 
τσιμεντοσωλήνες, μεταλλικές αντιστηρίξεις Α60 Π.Δ. 1073/81). 

7. Κίνδυνος από κίνηση και λειτουργία μηχανημάτων έργων ( Τμ IV, Π.Δ. 1073/81, 
Τμ. III, Ν.1430/84 και Π.Δ. 31/90 άδειες χειριστών). 

8. Κίνδυνος ατυχημάτων που δεν δύναται να εξαλειφθούν απόλυτα με τα ομαδικά  
μέτρα προστασίας. 
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Γ.     Μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή των κινδύνων και γενικά την 
ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.   

  
        Τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των εργαζομένων για καθένα   
         από τους παραπάνω κινδύνους είναι τα εξής: 

 
1. Για το πιθανό κίνδυνο αστοχίας του εδάφους: 

 
1. Θα αντληθούν τα υπόγεια ύδατα. Οι απασχολούμενoι στην εν λόγω εκσκαφή θα 

εφοδιαστούν με κατάλληλα αδιάβροχα υποδήματα (Α6 Π.Δ.1073/81).  
2. Θα αποφευχθεί πλησίον των ανοιγμάτων εκσκαφής η συγκέντρωση υλικών, 

εργαλείων  ή άλλων βαρέων αντικειμένων  για να αποκλειστεί ο κίνδυνος 
κατολισθήσεως ή καταρρεύσεως  των πρανών (Α7 Π.Δ. 1073/81). 

3. Το πλάτος των κεκλιμένων επιπέδων κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων 
εντός του χώρου εκσκαφής θα είναι τουλάχιστον 3μ. (Α8 Π.Δ. 1073/81 ). 

4. Τα πρανή των ορυγμάτων θα επιθεωρούνται από αρμόδιο πρόσωπο με 
εμπειρία, ορισμένο από τον εργοδότη (Α13 Π.Δ.1073/81).  

 
2. Για τον πιθανό κίνδυνο από εργοταξιακά και διερχόμενα οχήματα:   

    
1. Μετά το τέλος της εργασίας, όλα τα μηχανήματα εργοταξίου θα αφήνονται      

χωρίς φορτίο και τα στοιχεία τους θα είναι ακινητοποιημένα πλήρως (Α50 Π.Δ. 
1073/81).                                         

2. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα διακόπτονται οι εργασίες που 
έχουν σε μεγάλο ή / και μικρό βαθμό σχέση μ’ αυτές τις συνθήκες. Οι εργασίες 
θα συνεχίζονται αμέσως μετά την αποκατάσταση ασφαλών συνθηκών 
λειτουργίας (Α21 του Π.Δ.778/80). 

3. Η διέλευση οχημάτων στο χώρο του εργοταξίου θα γίνεται με τη χρήση 
κατάλληλης σήμανσης, σύμφωνα με τη μελέτη σήμανσης και σε συνεννόηση με 
την τροχαία (ΚΟΚ Υ.Α. ΒΜ5/30428/1980, ΒΜ5/300581/1982). 

  
3. Για τον πιθανό κίνδυνο πτώσης από ύψος 

    
1. Για τα ικριώματα που θα χρησιμοποιηθούν, θα ισχύουν όσο αφορά τις 

προδιαγραφές τους οι απαιτήσεις που απορρέουν από την Κοινή Υπουργική 
Απόφαση 16440/Φ.10.4/445/ 993 και όσον αφορά  τον τρόπο χρησιμοποίησής 
τους οι κα     νόνες που απορρέουν από  το άρθρο 13 του Π.Δ.778/1980 και του 
Ν.1430/1984.  

 
4. Για τον πιθανό κίνδυνο πτώσης υλικών και αντικειμένων 

             
1. Η εκφόρτωση των αντικειμένων θα γίνεται σε χώρο κατάλληλο προς αυτό          

(Α85 Π.Δ. 1073/81). 
2. Η φόρτωση, η εκφόρτωση και η μεταφορά των υλικών και αντικειμένων θα 

γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε να μην εκτίθενται σε κίνδυνο πρόσωπα λόγω 
κατάπτωσης, κυλίσεως, ανατροπής, καταρρεύσεως ή θραύσης αντικειμένων 
(Α85 Π.Δ.1073/81). 
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3. Κατά την αποθήκευση και στοίβαξη, θα καταβάλλεται προσπάθεια και φροντίδα 
ώστε να μην κινδυνεύσει κανείς από κατάρρευση ή πτώση αντικειμένων (Α86 
ΠΔ 1073/81).   

     
5.     Για τον πιθανό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: 

 
1. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του έργου θα ακολουθούν τις διατάξεις του 

ισχύοντος «Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» (Α75 ΠΔ 
1073/81). 

2. Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής και τροφοδοσίας θα είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί 
στεγανού τύπου με δυνατότητα κλειδώματος και κατάλληλη γείωση (Α77 ΠΔ 
1073/81). 

3. Μηχανήματα ηλεκτροκίνητα ακόμη και φορητά (όπως μηχανές τριβής, 
σβουράκια λειάνσεως ή κοπής, ηλεκτροδράπανα, ηλεκτροσυγκολλήσεις κ.α.) θα 
ελέγχονται πριν τη χρήση τους και ιδιαίτερα για την καλή κατάσταση των 
μονώσεων και των καλωδίων τροφοδοσίας τους κ.α., όπως προβλέπει ο 
Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε. – Α49 ΠΔ 
1073/81). 

4. Οι φορητές λυχνίες θα βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και θα τροφοδοτούνται 
με ηλεκτρικό ρεύμα χαμηλής τάσης μέχρι 42 Volts, μέσω ειδικού μετασχηματιστή  
(Α80 ΠΔ 1073/81). 

5. Κατά τη χρήση φορητών ηλεκτρικών συσκευών, κινητών προβολέων και 
μηχανήματα που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα τάσης 220 / 380 Volts, θα 
τηρηθούν τα ακόλουθα (Α81 ΠΔ 1073/81).  

1. Τα καλώδια τροφοδοσίας θα ακολουθούν διαδρομές, οι οποίες δεν θα  
δημιουργούν κινδύνους μακριά από συνήθεις διακινήσεις προσωπικού 
οχημάτων και υλικών.                          

2. Κατά την εγκατάσταση καλωδίων τροφοδοσίας σε δάπεδα, τα δάπεδα θα 
είναι ελεύθερα από χαλίκια και άλλα σκληρά αντικείμενα, λάδια 
πετρελαιοειδή  διαλυτικά κ.α., τα οποία είναι δυνατό να προκαλέσουν 
φθορά των καλωδίων. 

3. Οι χρησιμοποιούμενοι ρευματολήπτες και ρευματοδότες θα είναι 
στεγανού τύπου.  

 
6. Για τον πιθανό κίνδυνο ατυχήματος από ανυψώσεις βαρέων αντικειμένων. 

 
1. Σχοινιά, συρματόσκοινα, αλυσίδες και τα λοιπά στοιχεία τα οποία 

χρησιμοποιούνται μαζί τους π.χ. άγκιστρα, πρέπει να είναι επαρκούς αντοχής 
και καλά διατηρημένα για την ασφαλή πραγματοποίηση της εκάστοτε εργασίας 
(Α60 ΠΔ 1073/81). 

2. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση των ανυψωτικών μηχανημάτων και 
εξαρτημάτων. 

 
7. Για τον πιθανό κίνδυνο από κίνηση και λειτουργία μηχανημάτων  έργων.     
 

1. Ο χειρισμός των μηχανημάτων πρέπει να διενεργείται μόνο από άτομα  άνω των 
18 ετών με επαρκή εμπειρία κατοχή άδειας χειριστού εφ’ όσον αυτό 
προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (Α46 παρ.α ΠΔ 1073/81). 
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2. Τα μηχανήματα εργοταξίου γενικά πρέπει να είναι εγκατεστημένα σε θέσεις οι 
οποίες επιτρέπουν την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους (Α46 παρ.β. 
ΠΔ 1073/81). 

3. Η είσοδος – κίνηση του προσωπικού στους χώρους εγκατάστασης, λειτουργίας 
ή κυκλοφορίας μηχανημάτων, γενικά θα απαγορεύεται ή θα πραγματοποιείται σε 
προβλεπόμενες ασφαλείς διαδρομές (Α46 παρ.γ. ΠΔ 1073/81). 

4. Η ασφαλής και καλή λειτουργία  πάντων των μηχανημάτων καθώς και η 
συντήρησή τους, θα ελέγχεται υπεύθυνα από εξειδικευμένο και αρμόδιο 
πρόσωπο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του από 4/5/ Οκτωβρίου 1951 
ΒΔ/τος «περί επιβλέψεως της λειτουργίας χειρισμού και συντήρησης 
μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων» (Α47 ΠΔ 1073/81). 

 
8. Για τον πιθανό κίνδυνο ατυχημάτων που δεν δύνανται να εξαλειφθούν 

απόλυτα με τα  ομαδικά μέτρα προστασίας.  

 
1. Για την εξάλειψη του πιθανού κινδύνου ατυχημάτων που δεν δύνανται να 

εξαλειφθούν απόλυτα με τα ομαδικά μέτρα προστασίας, θα παρθούν ατομικά  
μέτρα προστασίας όπως αυτά προκύπτουν από τα άρθρα 102-108 του ΠΔ 
1073/81 ( κράνη προστασίας, ομματοϋάλια, προσωπίδες, γάντια, κατάλληλα 
υποδήματα, ζώνες ασφαλείας, στολή εργασίας κλπ.). 

2. Τα ανωτέρω μέτρα προστασίας πρέπει να προστατεύουν αποτελεσματικά από 
το συγκεκριμένο κίνδυνο, να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, να συντηρούνται 
περιοδικά, να καθαρίζονται και να αποθηκεύονται με επιμέλεια. 

 
Δ. Πρόσθετα στοιχεία  

   
1.      Σήμανση εργοταξίου 

Α. Γενικά. 
Β. Οριζοντογραφίες δικτύου ακαθάρτων (σχ. 3.9, 3.10, 3.11). 
Γ. Τυπική διατομή κατασκευής δικτύου ύδρευσης αποχέτευσης 
Δ. Πινακίδες. 

 Αναγγελίες κινδύνου ( Κ ) 
 Ρυθμιστικές ( Ρ )  
 Πληροφοριακές ( Π ) 
 Πρόσθετες ( Πρ ) 

2.  Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων μεταλλικών 

στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών (ΦΕΚ 
756 28 Σεπτεμβρίου 1993). 

3.   Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 305 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 

υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 212 – 29 Αυγούστου 1996). 

4.     Εγκύκλιος εφαρμογής του ΠΔ 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 

υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία  92/57/ΕΟΚ». 

5. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/ΦΕΚ 946Β/9.7.2003 περί έγκρισης τεχνικής προδιαγραφής 

σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών 
ως ελάχιστα όρια ασφαλείας. 

 
  1.  Σήμανση εργοταξίου 
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Α. Γενικά. 

Η σήμανση του εκτελούμενου έργου θα ακολουθήσει τις γενικές αρχές της 
σήμανσης οδών, δηλαδή θα παρέχει την έγκαιρη και σταδιακή ενημέρωση των 
κινουμένων στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών, την προειδοποίησή τους για την 
κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος και τέλος τη ρύθμιση της κίνησής τους ώστε η 
διέλευσή τους να πραγματοποιείται με ασφάλεια και με τη λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία 
οδηγών και πεζών. 

Σκοπός της σήμανσης είναι η ενημέρωση των κινουμένων με τρόπο άμεσο και 
συνεχή, χωρίς όμως να γίνεται κατάχρηση χρησιμοποίησης πινακίδων, ώστε να 
επιφέρουν σύγχυση – κούραση και να αλλοιώνουν την αποτελεσματικότητα της 
σήμανσης. 

 
Λήφθηκαν υπ’ όψη: 
 
α) Το είδος, οι απαιτήσεις και η έκταση των εργασιών εκτέλεσης του έργου. 
β) Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οδών (μέσο πλάτος 5 μέτρα). 
γ) Ο ΚΟΚ και ειδικότερα τα άρθρα: 

4: «Σήμανση οδών με πινακίδες». 
5: «Σήμανση οδοστρωμάτων με διαγραμμίσεις («παρ. 7»). 
9: «Σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς». 
10: «Εγκατάσταση μέσων σήμανσης και σηματοδότησης»(παρ. 4). 
47: «Εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς». 
52: «Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας». 

 δ) Η με αριθμ. ΒΜ/30058/1983 (ΦΕΚ 121/Β/23-3-1983).Απόφαση του ΥΔΕ 
«Έγκριση Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής, Σημάνσεως  Εκτελουμένων Έργων 
σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών». 
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ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

& ΥΓΕΙΑΣ 
ΙΣΧΥΟΥΣΑ  

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

Π
ρ

ο
ε
το

ιμ
α

σ
ία

 ε
ρ

γ
ο

τα
ξί

ο
υ
 

 
Περίφραξη,σήμανση 
εργοταξίου. 
 
 
Σήμανση εγκαταστάσεων 
αγωγών ατμών, θερμών,  
υγρών ή αερίων 
 
Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων (εντοπισμός –
μεταφορά δικτύων κτλ ) 
 
Σχέδιο διάσωσης- 
έξοδοι κινδύνου- 
ζώνες κινδύνου-θύρες– 
οδοί κυκλοφορίας- 
σχεδιασμός χώρων εργασίας 
 
Εξοπλισμός Ατομικής 
Προστασίας 

 κατά την εργασία (ΜΑΠ) 
 
 
 
 
Πυρόσβεση-αντιμετώπιση 
πυρκαϊών 
 
 
Χώροι υγιεινής και υγειονομικός 
εξοπλισμός 
 
Α΄ Βοήθειες-Φαρμακείο 
 

 
ΠΔ 305/96 (αρ. 12,παρ. IV, μέρος Α, 
§3&18.1) 
ΠΔ 105/95  
 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 93&95) 
 
 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 75-79)  
ΠΔ 305/96 (αρ.12,παρ. IV, μέρος Α, §2  
& μέρος Β, τμήμα II, §2) 
 
Ν 1568/85 (αρ. 17,18&20) 
ΠΔ 305/9 (αρ. 12,παρ. IV,μέρος Α, §3,9,10  
& μέρος Β, §8,9) 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 96, §2.θ) 
 
 
ΠΔ 396/94 (αρ. 4-10, παρ.I,II,III.) 
Ν 1430/84 (αρ.16&18) 
ΚΥΑ (αρ. πρωτ.οικ.Β.4373/1205/93) 
ΚΥΑ (αρ. πρωτ. 8881/94) 
ΚΥΑ (αρ. πρωτ. οικ. Β 5261/190/97) 
 
ΠΔ 305/96 (αρ. 12,παρ. IV,μέρος Α, §4) 
ΠΔ 105/95 (αρ.9,παρ. IV) 
ΠΔ 1073/81(αρ. 96) 
 
ΠΔ 305/96 (αρ. 12,παρ. IV,μέρος Α,§ 14) 
 
 
ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ. IV,μέρος Α,§.13) 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 110) 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ 
ΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

Σ
ε
  

ό
λ
ε
ς
  

τι
ς
  

ε
ρ

γ
α

σ
ίε

ς
 

  
 
Απαιτήσεις σήμανσης 
εκτελουμένων έργων εντός 
και  εκτός κατοικημένων 
περιοχών. 
 
 
 
 
 
Σήμανση εργασιών που 
εκτελούνται στις οδούς-
εγκατάσταση μέσων 
σήμανσης και 
σηματοδότησης-τήρηση 
μέτρων ασφάλειας από τους 
εργαζόμενους-υποχρεώσεις 
κατά την εκτέλεση εργασιών 
και εναπόθεση υλικών στις 
οδούς-κατάληψη τμήματος 
οδού και πεζοδρομίου. 

 
Χρήση Μέσων Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ) 

 
ΥΑ  αρ.πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/1-7-2003  
*(Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής 
Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων 
εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως 
ελάχιστα όρια). 
 
 
 
 
Ν 2696/23-3-99 (αρ.9, 10, 44 §5, 47,48)  
Κώδικας Οδικής  Κυκλοφορίας  ( ΚΟΚ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΔ  396/94  (αρ.9, § 4 , παρ. ΙΙΙ)  
ΠΔ 1073/71 (αρ.102,103,106,108) 
Ν 1430/84 (αρ. 16,18) 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

& ΥΓΕΙΑΣ 
ΙΣΧΥΟΥΣΑ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
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ν
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Έλεγχος λειτουργίας και 
χειρισμού ανυψωτικών 
μηχανημάτων-Γενικές διατάξεις 
 
Ανυψωτικά μηχανοκίνητα 
μηχανήματα. 
 
Όργανα και εξαρτήματα 
ανυψωτικών μηχανημάτων 
 
Χειρισμός και έλεγχος 
ανυψωτικών μηχανημάτων 
 
Χειροκίνητα ανυψωτικά 
μηχανήματα  
 
Κανονισμός Ελέγχων ανυψωτικών 
μηχανημάτων (πιστοποιητικά 
καταλληλότητας)  
 
Οδηγίες χειρισμού 
μηχανημάτων με τη βοήθεια 
σημάτων με χειρονομίες 
 
Αυτοκίνητα εγχύσεως ετοίμου 
σκυροδέματος 
 
Έλεγχος λειτουργίας και 
χειρισμού μηχανημάτων 
(χωματουργικών διακίνησης 
υλικών), οχημάτων, 
εγκαταστάσεων, μηχανών, 
εξοπλισμού εργασίας. 

 
ΠΔ 305/96 (αρ.12 παρ. IV,μέρος Β, τμήμα ΙΙ, § 
7) 
Ν 1430/84 (αρ. 11-15) 
 
 
ΠΔ  1073/81 (αρ. 52 – 57) 
 
 

  ΠΔ 1073/81 (αρ. 58 – 63) 
          
 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 64 – 69)        
  
 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 70,71) 
 
 
ΚΥΑ  (αρ.πρωτ. οικ.15085/593/25-8-03)  
 
 
 
ΠΔ 105/95 (παρ.IX) 
 
 
 
ΠΔ 1073/81 (αρ.72,73,74)         
 
 
ΠΔ 305/96 (αρθ.12, παρ. IV, μέρος Β, τμήμα ΙΙ,    
§ 8 και 9) 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 45 -51)  
Ν 1568/85   (αρ. 22 , 23) 
ΠΔ 395/94 (αρ. 3 – 9) 
ΠΔ 89/99 
ΠΔ 304/2000 
ΠΔ 155/2004 (αρ. 2) 
ΚΥΑ  (αρ.πρωτ Δ13ε/4800/30-5-03) 
ΠΔ 377/93  
ΠΔ 18/96  
ΠΔ 31/90     
ΠΔ 499/91 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ  
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

  
Ε
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, 
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ν
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λ
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).
 

Α
ν

τι
σ

τη
ρ
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ε
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 .
 

               

Εργασίες με ειδικούς 
κινδύνους 
 
Προσδιορισμός υπογείων 
καλωδίων και απομόνωσις ή 
μεταφορά αυτών- 
αντιστηρίξεις πρανών, 
ομόρων κτιρίων  κλπ.- 
προφυλάξεις από πτώση 
ανθρώπων, εξοπλισμού , 
αντικειμένων- εισροή υδάτων- 
επάρκεια  εξαερισμού -
ασφαλής τοποθέτηση 
προϊόντων εκσκαφής- 
διαβάσεις (γεφυρώματα) 
διαβατών και οχημάτων κλπ. 
 
Προφυλάξεις για εκσκαφές 
εντός ύδατος- 
προφυλάξεις για εκσκαφές 
θεμελίων, τάφρων, φρεάτων 
ή ορυγμάτων σε μεγάλα 
βάθη. 
 
Προστασία σε ανοίγματα 
οριζόντιων και κατακόρυφων 
επιφανειών (φρεάτια, 
εκσκαφές,δεξαμενές,φωταγω
γοί κλπ) 
 
Χρήση Ατομικών μέσων 
Προστασίας  ( ΜΑΠ ) 
 
 
 
Πρόσθετες απαιτήσεις 
ασφάλειας κατά τη διάρκεια 
των εκσκαφών και της 
θεμελίωσης κτιρίων και 
δομικών έργων. 

ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΙΙ) 
 
ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ. ΙV, μέρος Β, τμήμα ΙΙ, 
§10  και 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 2 - 16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Π.Δ 1073/81 (αρ.  6,17) 
 
 
 
 
 
ΠΔ 1073/81 (αρ.  40,41,42) 
 
 
 
 
 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 102-108) 
ΠΔ  396/94  (αρ. 9, § 4, παρ. ΙΙΙ ) και 
Ν 1430/84 (αρ. 26,28) 
 
 
ΥΑ  αρ. 3046/304/30-1-89 (αρ.5, § 4) 
(Kτιριοδομικός κανονισμός) 
 

 
  



Σχέδιο Ασφαλείας & Υγείας  - 13 - 

 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ  
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

Σ
ε
  

ό
λ
ε
ς
  

τι
ς
  

ε
ρ

γ
α

σ
ίε

ς
 

 

 
Φόρτωση-εκφόρτωση-αποθήκευση-
στοίβαση-απόληψη-ρίψη-μεταφορά  
υλικών και άλλων στοιχείων 
 
Αποβάθρες και ράμπες φόρτωσης. 
 
 
Μεταφορά-εναπόθεση υλικών με 
αμίαντο 
 
Μεταφορά ρευστών-πυρακτωμένων 
υλών με περονοφόρα οχήματα. 
 
Προφυλάξεις των εργαζομένων από 
κραδασμούς 
 
Προφυλάξεις των εργαζομένων από 
το θόρυβο 
 
Προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και 
της ράχης από χειρωνακτική 
διακίνηση φορτίων 
 
Συχνότητα επίβλεψης εργασιών και 
επιθεώρησης συνεργείων. 
 
Ενημέρωση και εκπαίδευση των  
εργαζομένων για την τήρηση των 
μέτρων Ασφάλειας και Υγείας - 
Υποχρεώσεις εργοδοτών και 
εργαζομένων.  
 
 

 
ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παρ.IV, μέρος Β,  
τμήμα ΙΙ, § 4) 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 85 – 91) 
 
ΠΔ 305/96  (αρ. 12, παρ. IV, μέρος 
Α,  
§ 11) 
 
ΚΥΑ (αρ.πρωτ. 8243/1113/1991,αρ. 
8) 
 
ΠΔ 216/78  
 
 
ΠΔ 176/2005  
 
 
ΠΔ 85/1991 (αρ. 1,6) 
ΠΔ 149/2006 (αρ. 3,4,5,6,7,8,9) 
 
ΠΔ 397/94  
 
 
 
ΠΔ 1073/81 (αρ.111) 
 
 
ΠΔ  305/96  (αρ.7, 8) 
ΠΔ 17/96 (αρ. 7,8,10,11,12,13,14) 
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  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & 
ΥΓΕΙΑΣ 

ΙΣΧΥΟΥΣΑ  
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

Σ
ε
 ό

λ
ε
ς
  

τι
ς
 ε

ρ
γ

α
σ

ίε
ς
 

        

Α΄ Βοήθειες, πυρασφάλεια, εκκένωση 
χώρων από τους εργαζόμενους , πρόληψη 
-αντιμετώπιση πυρκαϊών & επικίνδυνων 
εκρήξεων ή αναθυμιάσεων 
 
Απαιτήσεις ασφάλειας φορητών ηλεκτρικών 
συσκευών, κινητών προβολέων, καλωδίων 
τροφοδοσίας κλπ –εγκαταστάσεις 
φωτισμού εργοταξίων. 
 
Συστήματα ασφαλείας,συντήρηση και 
έλεγχος συστημάτων ασφαλείας 
 
Προστασία των εργαζομένων από 
φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς 
παράγοντες    
 
 
 
 
 
 
 
Προστασία των εργαζομένων από 
μεταλλικό μόλυβδο & τις ενώσεις ιόντων 
του. 
 
Προστασία των εργαζομένων από 
καρκινογόνους παράγοντες 
 
 
Γενικές απαιτήσεις Υγιεινής & Ασφάλειας 
των εργαζομένων στους χώρους εργασίας 
(αερισμός- έκθεση σε ειδικούς κινδύνους - 
θερμοκρασία, φυσικός &  τεχνητός 
φωτισμός, χώροι ανάπαυσης, έγκυες & 
γαλουχούσες μητέρες, εργαζόμενοι με 
ειδικές ανάγκες, θύρες κινδύνου, 
εξαερισμός δάπεδα, τοίχοι, οροφές, 
παράθυρα, φεγγίτες) 
 
Οργάνωση χρόνου εργασίας των 
εργαζομένων 
 
Μέτρα προστασίας των νέων κατά την 
εργασία 

 
ΠΔ 17/96 (αρ. 9) 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 92,94,96) 
 
 
 
ΠΔ 1073/81 (αρ. 80-84) 
 
 
 
 
Ν1568/85 (αρ. 17, §3 & αρ. 19) 
 
 
Ν1568/85  (αρ. 24-28) 
ΠΔ 307/26-8-86 (αρ. 4 )  
ΠΔ 77/3-3-93   
ΠΔ  90/99   
ΠΔ 186/95  
ΠΔ174/97  
ΠΔ 338/01  
Π.Δ 339/01   
 
 
ΠΔ 94/87 (αρ. 2-14, παρ.  I,II,III,IV 
) 
 
 
ΠΔ 399/17-12-94  
ΠΔ 127/5-4-2000  
ΠΔ 43/2003  
 
ΠΔ 305/96 (αρ.12, παρ. IV,  
μέρος Α ,  § 5,6,7,8,12,15,16,17, 
μέρος Β, τμήμα Ι, § 
1,2,3,4,5,6,7,11 &    

  τμήμα ΙΙ,  §1,3) 
Ν1568/85 (αρ.  21,32) 
 
 
 
 
Π.Δ 88/99  
 
Π.Δ 62/ 98  
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΥΓΕΙΑΣ  ΣΤΑ  ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ 
 
 

A. ΝΟΜΟΙ 
 
 Ν.       495/76 
 
 Ν.     1430/84   
 
 Ν.   1568 / 85  
 
 Ν.    2696/99  (Κ.Ο.Κ) 
 
 
 
Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
 
 Π. Δ.   της  22-12-33 
 
 Π. Δ.   413/77 
 
 Π. Δ.    17/78 
 
 Π. Δ.    95/78 
  
 Π. Δ.   216/78 
 
 Π. Δ.   778/80  
 
 Π. Δ.  1073/81 
 
 Π. Δ.   307/86 
 
 Π. Δ.     94/87 
    
 Π. Δ.    70

α
/88 

 
 Π. Δ.   225/89 
 
 Π. Δ.     31/90 
 
 Π. Δ.    70/90 
 
 Π. Δ.    85/91 
 
 Π. Δ.   499/91 
 
 Π. Δ.    77/93 
 
 Π. Δ.   377/93 
 
 Π. Δ.   395/94 
 
 Π. Δ.   396/94 
 
 Π. Δ.   397/94 

 
 
 ΦΕΚ   337/Α/76 
 
 ΦΕΚ     49/Α/84 
 
 ΦΕΚ   177/Α/85 
 
 ΦΕΚ     57/Α/99 
 
 
 
 
 
 ΦΕΚ   406/Α/33 
 
 ΦΕΚ   128/Α/77 
 
 ΦΕΚ    20/Α/78 
  
 ΦΕΚ    20/Α/78  
 
 ΦΕΚ    47/Α/78  
 
 ΦΕΚ   193/Α/80 
 
 ΦΕΚ   260/A/81 
 
 ΦΕΚ  135/Α/86 
 
 ΦΕΚ    54/Α/87 
 
 ΦΕΚ    31/Α/88 
 
 ΦΕΚ   106/Α/89 
 
 ΦΕΚ    31/Α/90 
 
 ΦΕΚ    31/Α/90 
 
 ΦΕΚ    38/Α/91 
 
 ΦΕΚ   180/Α/91 
 
 ΦΕΚ    34/Α/93 
 
 ΦΕΚ   160/Α/93 
 
 ΦΕΚ  220/Α/94 
 
 ΦΕΚ   220/Α/94 
 
 ΦΕΚ   221/Α/94 

 
 Π. Δ.   399/94 
 
 Π. Δ.   105/95 
 
 Π. Δ.   105/95 
 
 Π. Δ.    18/96 
 
 Π. Δ.   305/96 
 
 Π. Δ.   174/97 
 
 Π. Δ.   175/97 
 
 Π. Δ.     62/98 
 
 Π. Δ.     88/99 
 
 Π. Δ.     89/99 
 
 Π. Δ.    90/99 
 
 Π .Δ.  127/00 
 
 Π. Δ.  304/00 
 
 Π. Δ.  338/01 
 
 Π. Δ.  339/01 
 
 Π. Δ.    43/03 
 
 Π. Δ.  155/04 
 
 Π .Δ   176/05 
 
 Π. Δ.   149/06 
 
 Π. Δ.  186/95 
 
 Π. Δ.    17/96 
 
 
 
Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
 
 ΚΥΑ   8243/1113/91 
 
 ΚΥΑ   αρ.οικ.Β.4373/1205/93 
 
 ΚΥΑ   16440/Φ.10.4/445/93 
 

 
 ΦΕΚ   221/Α/94 
 
 ΦΕΚ    67/Α/95 
 
 ΦΕΚ    67/Α/95 
 
 ΦΕΚ    12/Α/96 
 
 ΦΕΚ   212/Α/96 
 
 ΦΕΚ   150/Α/97 
 
 ΦΕΚ   150/Α/97 
 
 ΦΕΚ    67/Α/98 
 
 ΦΕΚ    94/Α/99 
 
 ΦΕΚ    94/Α/99 
 
 ΦΕΚ    94/Α/99 
 
 ΦΕΚ   111/Α/00 
 
 ΦΕΚ   241/Α/00 
 
 ΦΕΚ   227/Α/01 
 
 ΦΕΚ   227/Α/01 
 
 ΦΕΚ    44/Α/03 
 
 ΦΕΚ   121/Α/04 
 
 ΦΕΚ   227/Α/05 
 
 ΦΕΚ   159/Α/06 
 
 ΦΕΚ    97/Α/95 
 
 ΦΕΚ    11/Α/96 
 
 
 
 
 
 ΦΕΚ   138/Β/91 
 
 ΦΕΚ   187/Β/93 
 
 ΦΕΚ   765/Β/93 
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 ΚΥΑ    αρ.οικ.Β.5261/190/97 
 
 ΚΥΑ      αρ.οικ.16289/330/99 
 
 ΚΥΑ      αρ.οικ.15085/593/03 
       
 ΚΥΑ           αρ. Δ13ε/4800/03 
 
 ΥΑ                       3046/304/89 
 

 
 
 ΦΕΚ    113/Β/97 
 
 ΦΕΚ    987/Β/99 
 
 ΦΕΚ   1186/Β/03 
  
 ΦΕΚ     708/Β/03 
 
 ΦΕΚ       59/Δ/89 
 

 ΚΥΑ   αρ. 8881/94 
 
 ΥΑ    αρ.οικ. 31245/93 
 
 ΥΑ    3131.1/20/95/95 
 

 Πυροσβεστική διάταξη   7, 

 Απόφαση   7568.Φ.700.1/96 

 
 ΥΑ αρ.πρ.   ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/502/03 
 
 

 ΦΕΚ   450/Β/94 
 
 ΦΕΚ   451/Β/93 
 
 ΦΕΚ   978/Β/95 
 
 ΦΕΚ   155/Β/96 
 
 
 ΦΕΚ   946/Β/03 
 
 

 
 

 
 
 

   
 
 

Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 

 
 

ΒΑΡΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΘΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΒΟΛΟΣ, 19-08-2019 
 
 

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΥΓΚΟΝΩΝΙΩΝ 
 
 
 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΣΥΓΚΟΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ Μ.Sc. 

 
 

 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

 Δ/ΝΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 
 
 
 

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ/Α 

 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 
 

 

 

 

 

 
 

 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 

 

 

 ΠΕΤΕΠ 05-04-02-00 
 

05 Έργα Οδοποιίας  
04 Σήµανση  
02 Οριζόντια σήµανση καταστρωµάτων 

κυκλοφορίας 
00 - 

 

 
 
 

Έκδοση 1.0  -  Μάιος 2006 

 



 

 

 

 
 

 

 

Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ‘’Προγράµµατος ∆ράσεων για τον 
εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ∆ηµοσίων Έργων’’ (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ∆Ε), υπό την εποπτεία 
και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (2η Ο∆Ε). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων   
 
Περιγραφή   Hµεροµηνία Παρατηρήσεις 

Πρώτη έκδοση 05/2006 
Κείµενο 2ης Ο∆Ε/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από 
παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε    

   
   
   
   
   

Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, αντικαθιστά όλες τις προηγούµενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται.  
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ΠΕΤΕΠ Οριζόντια σήµανση καταστρωµάτων κυκλοφορίας 
05-04-02-00

 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΟΡΙΣΜΟΙ 
Αντικείµενο της παρούσας προδιαγραφής είναι ο καθορισµός των απαιτήσεων για την υλοποίηση  
προσωρινής και µόνιµης οριζόντιας σήµανσης οδοστρωµάτων, µε γραµµές συνεχείς ή 
διακεκοµµένες, µηνύµατα ή σύµβολα. 

Προσωρινή ορίζεται η σήµανση, η οποία υλοποιείται επί οδοστρωµάτων στα οποία προβλέπεται η 
διάστρωση πρόσθετων ασφαλτικών στρώσεων εντός συντόµου χρονικού διαστήµατος, καθώς και 
η σήµανση που αποσκοπεί σε πρόσκαιρες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις. 

Μόνιµη ορίζεται η σήµανση, η οποία υλοποιείται επί της τελικής στρώσης του οδοστρώµατος 

 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 

2.1. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 
Η οριζόντια σήµανση υλοποιείται µε τα ακόλουθα υλικά: 

• Xρώµα σήµανσης ενός ή περισσοτέρων συστατικών. 

• Θερµοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά. 

• Επικολλούµενες ανακλαστικές ταινίες (προδιαµορφωµένη σήµανση). 

Επίσης µπορεί να χρησιµοποιούνται και άλλοι τύποι υλικών, εφ’ όσον τα τελικά προϊόντα φέρουν 
πιστοποιητικό καταλληλότητας σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΝ 1436:1997. 

Η προσωρινή σήµανση υλοποιείται ως εξής: 

- Με χρώµα σήµανσης ή προδιαµορφωµένα στοιχεία σήµανσης (µπορεί να είναι και µη 
αφαιρούµενου τύπου, όταν η επιφάνεια του οδοστρώµατος πρόκειται να επικαλυφθεί ή να 
αποξεσθεί). 

- Αφαιρούµενα προδιαµορφωµένα στοιχεία σήµανσης, όταν επί της ίδιας επιφάνειας προβλέπεται 
αναδιάταξη της σήµανσης. 

Το χρώµα της σήµανσης θα είναι: 

- Λευκό για την συνήθη σήµανση (διαχωριστικές γραµµές, σύµβολα, µηνύµατα). 

- Κίτρινο για την εργοταξιακή σήµανση και για ειδικές απαγορεύσεις σε αστικές οδούς. 
 

2.2. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 
Για τα υλικά της οριζόντιας σήµανσης έχουν υποχρεωτική εφαρµογή τα ακόλουθα Ευρωπαϊκά 
Πρότυπα (ΕΝ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) και έχουν 
λάβει τη µορφή Εθνικού Προτύπου από τον ΕΛΟΤ. 
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ΕΝ 1423 : 1997 Road marking materials - Wear simulators -- Υλικά οριζόντιας σήµανσης 
οδών - Προσοµοιωτές φθοράς. 

ΕΝ 1871 : 2000 Road markings materials - Physical properties for paint, thermoplastic 
and cold plastic -- Υλικά οριζόντιας σήµανσης οδών. Φυσικές ιδιότητες 
βαφών, θεµοπλαστικών και ψυχροπλαστικών υλικών. 

ΕΝ 1790 : 1998 Road marking materials - Preformed road markings -- Υλικά οριζόντιας 
σήµανσης οδών - Προδιαµορφωµένα προϊόντα οριζόντιας σήµανσης 

EN 1436:1997 Road marking materials - Road marking performance for road users -- 
Προϊόντα οριζόντιας σήµανσης οδών - Επιδόσεις διαγράµµισης στο 
οδόστρωµα για τους χρήστες οδών. 

ΕΝ 1424 : 1997 Road marking materials - Premix glass beads -- Προϊόντα οριζόντιας 
σήµανσης οδών - Γυάλινα σφαιρίδια προανάµιξης (χάντρες). 

ΕΝ 1824 : 1998 Road Trials - ∆οκιµές πεδίου εφαρµογής 

ΕΝ 13197 : 2001 Wear simulators – Προσοµοιωτές φθοράς 

EN 12802 : 2000 Road marking materials –Laboratory methods and identification – Υλικά  
οριζόντιας σήµανσης οδών – Εργαστηριακές µέθοδοι για ταυτοποίηση. 

ΕΝV 13459 – 1:1999 Road marking materials – Quality control - Part 1 : Sampling  from 
storage and testing – Υλικά οριζόντιας σήµανσης οδών – Έλεγχος 
ποιότητας – Μέρος 1 : ∆ειγµατοληψία από τις αποθήκες και δοκιµές. 

ΕΝV 13459 – 2:1999 Road marking materials  – Quality control – Part 2 : Guidelines for 
preparing quality plans for materials application – Υλικά οριζόντιας 
σήµανσης οδών – Έλεγχος ποιότητας – Μέρος 2 : Κατευθυντήριες 
γραµµές για την προετοιµασία προγραµµάτων ποιότητας για εφαρµογή 
υλικών. 

ΕΝV 13459 – 3:1999 Road marking materials – Quality control – Part 3 : Performance in use – 
Υλικά οριζόντιας σήµανσης οδών – Έλεγχος ποιότητας – Μέρος 3: 
Απόδοση κατά την χρήση. 

 

2.3. ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ 
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία για όλα τα υλικά που προτίθεται να χρησιµοποιήσει 
πιστοποιητικό δοκιµών κατά EN 1824:1998» ή κατά ΕΝ 13197. 

Τα πιστοποιητικά θα προέρχονται από αναγνωρισµένα για την χορήγηση τέτοιων πιστοποιητικών 
εργαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα υποβάλλονται υποχρεωτικά και µε τεχνική µετάφραση 
στην Ελληνική γλώσσα. 

Τα Πιστοποιητικά που θα υποβάλλονται πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουν: 

• τον παραγωγό και την κωδική ονοµασία του υλικού διαγράµµισης,  

• τα στοιχεία εφαρµογής (σύνθεση, πάχος, αναλογία υλικών επίπασης κλπ), 

• την κλάση κυκλοφορίας (P) (αριθµός διελεύσεων τροχών) για την οποία πραγµατοποιήθηκαν οι 
δοκιµές σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ1824 ή ΕΝ13197, για δοκιµές πεδίου ή 
προσοµοιωτή αντίστοιχα.  

• την κατηγορία του συντελεστή φωτεινότητας Qd,  
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• την κατηγορία του συντελεστή οπισθανάκλασης RL (για στεγνή διαγράµµιση),  

• την κατηγορία του συντελεστή οπισθανάκλασης RLW (για υγρή διαγράµµιση),  

• την κατηγορία του συντελεστή οπισθανάκλασης RLR (για διαγράµµιση σε συνθήκες βροχής), 

• την τιµή της αντιολισθηρότητας SRT,  

• την αντοχή του υλικού ,σε ποσοστό % εναποµένουσας επιφάνειας. 

Ο παραγωγός και η κωδική ονοµασία του υλικού διαγράµµισης που θα εφαρµοσθεί στο έργο θα 
πρέπει να ταυτίζoνται µε τα αναφερόµενα στο υποβληθέν Πιστοποιητικό. 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις ανά κατηγορία οδού, οι οποίες πρέπει να 
πιστοποιούνται στα προσκοµιζόµενα Πιστοποιητικά και να διατηρούνται καθ’ όλο τον χρόνο 
εγγύησης, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στην µελέτη. 

Οι τιµές του Πίνακα 1 είναι σε συµφωνία µε τα καθοριζόµενα στα EN 1436, EN 1790, EN 1824 και 
EN 13197.  

Τα υλικά θα έχουν τα αντανακλαστικά και αντιολισθηρά χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τα 
πρότυπα ΕΝ1423 και EN 1424. 

Το εργοστάσιο παραγωγής των υλικών εφαρµόζει σύστηµα διασφάλισης ποιότητας κατά ΕΝ  ISO 
9000:2000-12. 
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Πίνακας 1: Επιλογή υλικών και επιδόσεων αντανακλαστικότητας και αντιολισθηρότητας 

Υλικά Πιστοποιητικά 
Καταλληλότητας 

Χρό-
νος 
εγγύ
ησης 

 
Ελάχιστοι συντελεστές 

[ mcd. Iux ¯¹ . m ¯ ² ] 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Αστική                    

ΒΙ &ΒΙΙ Αστικός Αυτοκινητόδροµος &  
Οδός ταχείας κυκλοφορίας √  √(*) √(*) Ρ5 

(T2) Ρ7 Q2 R2 
(R3) RW2 RR2 S3 30 (6) 100 300 200 100  

(150) 35 35 55 

ΒΙΙΙ & ΓΙΙΙ Αστική Αρτηρία &  
Κύρια Συλλεκτήρια Οδός √    P5 

(T1) P6 Q2 R2 
(R3) RW2 RR2 S1 30 (6) 100 300 200- 

100 
100  

(150) 35 35 45 

ΒΙV & ΓΙV Κύρια Συλλεκτήρια Οδός √    P5 
(T1) P5 Q2 R2 

(R3) RW2 RR2 S1 30 (6) 100 300 200- 
100 

100  
(150) 35 35 45 

- ∆ιαβάσεις Πεζών √ √(*) √(*) √(*) P5 
(T2) P7 Q2 R2 

(R3) RW2 RR2 S3 30 (6) 100 300 200 100  
(150) 35 35 55 

Υπεραστική                    

AI Αυτοκινητόδροµος &  
Οδός ταχείας κυκλοφορίας √ √ √(*) √(*) Ρ5 

(T2) Ρ7 Q2 R2 
(R3) RW2 RR2 S3 30 (6) 100 300 200 100  

(150) 35 35 55 

AII Οδός µεταξύ νοµών/επαρχιών √ √ √(*) √(*) P5 
(T1) P7 Q2 R2 

(R3) RW2 RR2 S1 30 (6) 100 300 200 100  
(150) 35 35 45 

AIII Οδός µεταξύ 
επαρχιών/οικισµών √    P5 

(T1) P6 Q2 R2 
(R3) RW2 RR2 S1 30 (6) 100 300 200- 

100 
100  

(150) 35 35 45 

AIV 
Οδός µεταξύ µικρών οικισµών 
& 
Συλλεκτήρια οδός 

√    P5 
(T1) P5 Q2 R2 

(R3) RW2 RR2 S1 30 (6) 100 300 200- 
100 

100  
(150) 35 35 45 

Παρατηρήσεις: 1. Οι τιµές σε παρένθεση ισχύουν για προσωρινή σήµανση. Σε περίπτωση που ο προβλεπόµενος χρόνος ολοκλήρωσης των έργων είναι µεγαλύτερος των 6 µηνών, τότε ο χρόνος 
εγγύησης αυξάνεται αναλόγως. 
2.(*): Όπου σηµειώνεται √(*), συνιστάται (για λόγους οικονοµίας) αυτό το υλικό να εφαρµόζεται µόνο σε νέα οδοστρώµατα ή όταν προβλέπεται να γίνει νέα επίστρωση κυκλοφορίας 
τουλάχιστον ένα έτος µετά από την εγκατάσταση της σήµανσης. 
3. Αναδιαγράµµιση: Οι ανωτέρω τιµές ισχύουν και σε περίπτωση αναδιαγράµµισης. 
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3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
α. Οι εργασίες υλοποίησης της οριζόντιας σήµανσης περιλαµβάνουν: 

- την διευθέτηση της κυκλοφορίας για την ανεµπόδιστη υλοποίηση της οριζόντιας σήµανσης 
και την λήψη µέτρων προστασίας του συνεργείου διαγράµµισης και της νωπής διαγράµµισης 

- τον καθαρισµό και την αφύγρανση του οδοστρώµατος όπου πρόκειται να εφαρµοσθεί η 
σήµανση, µε χρήση µηχανικών µέσων ή χειρωνακτικά 

- την προεργασία της σήµανσης (στίξη – πικετάρισµα) και την προετοιµασία των υλικών 

- την υλοποίηση της σήµανσης και την άρση των µέτρων προστασίας µετά την ολοκλήρωση 
της εργασίας και την πλήρη στερεοποίηση των υλικών διαγράµµισης. 

β. Έχουν εφαρµογή, εφ’ όσον δεν αντιβαίνουν προς τις απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΤΕΠ, και οι 
διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) σε συνδυασµό µε τις Γερµανικές 
Οδηγίες RMS-11 για την διαγράµµιση οδών και RMS-22 για τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της 
διαγράµµισης, οι προδιαγραφές ΠΤΠ ΧΡ-1, ΧΡ-2, ΧΡ-3 και ΧΡ-4 (ΦΕΚ 190Β’/79) για την 
οριζόντια σήµανση, καθώς και το τεύχος 7 των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων : 
Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων σε οδούς (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), 
έκδοση 2002. 

γ. Χρόνος στερεοποίησης 

Ως χρόνος στρεοποίησης του υλικού διαγράµµισης θεωρείται το χρονικό διάστηµα από την 
εφαρµογή του στο οδόστρωµα µέχρις ότου η διέλευση επιβατικού οχήµατος δεν προκαλεί πλέον 
βλάβη στην διαγράµµιση και το υλικό δεν προσκολλάται στους τροχούς του οχήµατος. 

Ο χρόνος στερεοποίησης προσδιορίζεται µε βάση την Γερµανική Προδιαγραφή ZTV-M 02- 
παρ.4.4.2. (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markierungen auf 
Strassen 2002) – Πρόσθετοι Τεχνικοί Συµβατικοί Όροι και κατευθυντήριες οδηγίες για την 
διαγράµµιση των οδοστρωµάτων (έκδοση 2002). 

Ο χρόνος στερεοποίησης δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 20 min ( για σχετική υγρασία 
ατµόσφαιρας έως 80% και θερµοκρασία άνω των 10ο C ). 

δ. Πάχος υµένα 

Για τα υλικά διαγράµµισης, το πάχος του υµένα (µε ή χωρίς αντανακλαστικές χάνδρες και 
αντιολισθηρό αδρανές) προσδιορίζεται µε την βοήθεια σχετικού εξοπλισµού αµέσως µετά την 
εφαρµογή της διαγράµµισης. 

Το πάχος του υµένα δεν επιτρέπεται να αποκλίνει περισσότερο από ± 0.05 mm απο το 
προβλεπόµενο από το εργοστάσιο παραγωγής του υλικού διαγράµµισης, οπωσδήποτε όµως 
δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερο από 0,5 mm προκειµένου για αναδιαγραµµίσεις και 0,6 mm 
για διαγραµµίσεις νέων οδοστρωµάτων ακόµα και σε περίπτωση ανάγλυφης διαγράµµισης. 

Η διαγράµµιση κατά την εφαρµογή της πρέπει να έχει ελάχιστο πάχος υµένα 1,0 – 1,2 mm για 
τα θερµοπλαστικά και ψυχροπλαστικά υλικά, 3 mm για τα ανάγλυφα υλικά και 0,6 – 0,8 mm για 
τα χρώµατα. 

 

                                                 
1  RMS-1:Richtlinien für díe Markierung von Strassen, Teil 1 : Abmessung und geometrische Anordnung  von 

Markierungszeichen 
2  RMS-2: Teil 2: Anwendung von Fahrbahnmarkierungen 
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ε. Αντοχή διαγράµµισης 

Η αντοχή της διαγράµµισης καθορίζεται από το ποσοστό εναποµένουσας διαγραµµισµένης 
επιφάνειας σε σχέση µε την αρχικά διαγραµµισµένη επιφάνεια. 

Το ποσοστό εναποµένουσας διαγράµµισης θα πρέπει να είναι σε όλο το διάστηµα εγγύηση 90%. 

στ. Αναδιαγράµµιση 

Σε περιπτώσεις αναδιαγράµµισης οδοστρωµάτων η υπάρχουσα διαγράµµιση της οδού είναι 
καθοριστική και σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να αλλοιωθεί ή να µεταβληθεί η σχεδίαση 
αυτής, εκτός εάν προβλέπεται από τη µελέτη και δοθεί γραπτή εντολή της Υπηρεσίας για την 
αλλαγή µορφής ή/και διαστάσεων της υπάρχουσας διαγράµµισης. 

Η αναδιαγράµµιση (παλαιών διαγραµµίσεων) θα καλύπτει την υπάρχουσα διαγράµµιση κατά το 
µέγιστο δυνατό, έτσι ώστε να δηµιουργείται καλαίσθητη και σαφής τελική εικόνα και να µην 
αλλοιώνεται (σύγχυση διαγραµµίσεων), ιδιαίτερα όταν καλύπτονται κενά τµήµατα 
διακεκοµµένων γραµµών. 

Οι αποδεκτές αποκλίσεις των διαστάσεων των γραµµών, γραµµάτων και συµβόλων που 
καθορίζονται από την γερµανική προδιαγραφή ΖΤV-M 02-παρ.3.2, ισχύουν και για τις 
αναδιαγραµµίσεις, ακόµα και αν οι απαιτήσεις αυτές δεν πληρούνται από τις υφιστάµενες 
διαγραµµίσεις. 

 

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
α. Έλεγχος των πιστοποιητικών καταλληλότητας των υλικών διαγράµµισης σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στην παράγραφο 2.2 της παρούσας. 

β. Έλεγχος της γεωµετρικής ακρίβειας και της συµµόρφωσης της υλοποιηθείσας οριζόντιας  
σήµανσης µε τα σχέδια της µελέτης και µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3 της παρούσας. 

γ. Έλεγχος των διαγραµµίσεων, των µηνυµάτων και των συµβόλων, ώστε να έχουν οµοιογενή και 
οµοιόµορφη επιφάνεια µε διακεκριµένες απολήξεις και σαφές περίγραµµα. 

δ. Έλεγχος συµµόρφωσης των υλικών διαγράµµισης µε τις απαιτήσεις του Πίνακα της παρούσας 
καθ’ όλο τον χρόνο εγγύησης. 

ε. Σε περίπτωση µη ικανοποίησης των ανωτέρω απαιτήσεων, η διαγράµµιση χαρακτηρίζεται 
κακότεχνη και αφαιρείται µε δαπάνες του Αναδόχου, µε εφαρµογή της αντίστοιχης 
Προδιαγραφής ΠΕΤΕΠ 05-04-01-00 (Αφαίρεση υφιστάµενης οριζόντιας σήµανσης). Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να επαναδιαγραµµίσει το κακότεχνο τµήµα, έτσι ώστε η νέα 
διαγράµµιση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις µέχρι το τέλος του χρόνου εγγύησης. 

 

5. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Εφιστάται η προσοχή κατά την εκτέλεση των εργασιών υπό κυκλοφορία: 

- εφαρµογή εργοταξιακής σήµανσης σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την 
προστασία του προσωπικού του συνεργείου εκτέλεσης των διαγραµµίσεων και την 
ελαχιστοποίηση των οχλήσεων της διερχόµενης κυκλοφορίας.  

- προστασία της νωπής διαγράµµισης µέχρις ότου σκληρυνθεί και αποκτήσει την απαιτούµενη 
αντοχή για την παραλαβή καταπονηµένων από την διέλευση των αυτοκινήτων. 
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Τα υλικά διαγράµµισης (χρώµατα, θερµο- και ψυχρο-πλαστικά, πρόσθετα επίπασης) απαιτούν 
χειρισµούς σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. Στην συσκευασία τους θα 
αναγράφεται ο βαθµός χηµικής επικινδυνότητας, η µέθοδος ανάµειξης και οι επιτρεπόµενες 
θερµοκρασίες εφαρµογής (Γερµανικοί κανονισµοί Gef Stoff V για τον χειρισµό χηµικών ουσιών). 

 

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ 
Η επιµέτρηση γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα [m2] πραγµατικής επιφάνειας οριζόντιας σήµανσης µε 
βάση το χρησιµοποιηθέν υλικό. Στην περίπτωση υλοποίησης διακεκοµµένης γραµµής δεν 
επιµετρώνται τα κενά. 

Στις τιµές µονάδος συµπεριλαµβάνονται: 

• Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου (στον τόπο ενσωµάτωσης) όλων των 
απαιτουµένων υλικών και µέσων για την εκτέλεση των εργασιών διαγράµµισης , 
συµπεριλαµβανοµένων των φορτοεκφορτώσεων, του χαµένου χρόνου και της σταλίας των 
µέσων µεταφοράς, καθώς και της προσωρινής αποθήκευσης όλων των υλικών και µέσων επί 
τόπου του έργου. 

• Κάθε είδους εργασία, όπως περιγράφεται στις παραγράφους 3, 4 και 5 της παρούσας,  για την 
πλήρη και ασφαλή ολοκλήρωση της υλοποίησης της οριζόντιας σήµανσης. 

 



 

 

 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
 

 
Οριζόντια ορίζεται η σήμανση , η οποία εφαρμόζεται επί του οδοστρώματος και 
περιλαμβάνει προσωρινές και μόνιμες διαγραμμίσεις και ανακλαστήρες οδοστρώματος. 
 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ  - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ 
 

 ΥΛΙΚΑ 

 Αλκυδικά ή ακρυλικά χρώματα διαγράμμισης ενός ή  
περισσοτέρων συστατικών 

 Γυάλινα σφαιρίδια / αντιολισθητικά αδρανή 
  
 

 ΕΛΕΓΧΟΣ  ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ  (επιτόπιες μετρήσεις) 
 
Για τον έλεγχο των διαγραμμίσεων  εφαρμόζεται το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, το οποίο 
καθορίζει τις απαιτήσεις των επιδόσεων των διαγραμμίσεων, καθώς και τις παραμέτρους 
που τις εκφράζουν: 
 

 συντελεστής  φωτεινότητας σε συνθήκες διάχυτου φωτισμού  Qd 

αντιπροσωπεύει τη λαμπρότητα της διαγράμμισης όπως την αντιλαμβάνεται ο 
οδηγός επιβατηγού αυτοκινήτου στο τυπικό ή μέσο φως της ημέρας ή στον 
ηλεκτροφωτισμό της οδού ή στον περιβάλλοντα φωτισμό γενικότερα 
 

 συντελεστής οπισθανάκλασης RL 

αντιπροσωπεύει τη λαμπρότητα της διαγράμμισης όπως την αντιλαμβάνεται ο 
οδηγός επιβατηγού αυτοκινήτου με τη βοήθεια του φωτισμού του αυτοκινήτου του 
κατά τη νυχτερινή οδήγηση 
 

 παράγοντας φωτεινότητας β χρωματικές συντεταγμένες x,y 

ο παράγοντας φωτεινότητας β αντιπροσωπεύει τη σχέση ανάμεσα στη 
φωτεινότητα της διαγράμμισης και ενός λευκού-ματ προτύπου υπό το μέσο τυπικό 
φως της ημέρας, ενώ οι χρωματικές συντεταγμένες μας προσδιορίζουν τη 
χρωματική περιοχή της λευκής ή κίτρινης διαγράμμισης.      
                                                          

 αντιολισθηρότητα 

μετριέται σε μονάδες SRT και αντιπροσωπεύει την αντίσταση τριβής των 
ελαστικών  του οχήματος επάνω στην επιφάνεια διαγράμμισης 
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  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

Οι επιδόσεις των υλικών ως προς τις ανωτέρω απαιτήσεις πιστοποιούνται είτε με 

δοκιμές πεδίου σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 , είτε με προσομοιωτή φθοράς 

σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13197. 

 

Τα πιστοποιητικά που θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία πρέπει να αναφέρουν: 

 

 τον παραγωγό και την εμπορική ονομασία του υλικού διαγράμμισης 

 τα στοιχεία εφαρμογής των υλικών (σύνθεση, πάχος, αναλογία υλικών 
επίπασης κλπ.)  

  
 την κλάση κυκλοφορίας Ρ (αριθμός διελεύσεων τροχών) για την οποία 

πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1824 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 13197 

  
 την κατηγορία του συντελεστή φωτεινότητας  Qd 

 την κατηγορία του συντελεστή οπισθανάκλασης RL 

 την τιμή της αντιολισθηρότητας SRT 

 τη φθορά του υλικού σε % εναπομένουσας επιφανείας 

 

Τα Πιστοποιητικά αφορούν σύστημα υλικών  που εφαρμόζεται υπό συγκεκριμένες 

συνθήκες (πάχος , σύνθεση, αναλογία και είδος υλικών επίπασης) και εκδίδεται για τη 

συγκεκριμένη εφαρμογή και μόνον αυτή. 

Οποιοσδήποτε άλλος συνδυασμός υλικών ή χρήση μεμονωμένων υλικών αναιρεί 

το περιεχόμενο του Πιστοποιητικού και οδηγεί σε διαφορετικό αποτέλεσμα. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

ΛΕΥΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ 
 

Όσον αφορά το ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης οδών ισχύει το ευρωπαϊκό πρότυπο 
EN1871 “Υλικά οριζόντιας σήμανσης οδών – φυσικές ιδιότητες” και συγκεκριμένα οι 
κατηγορίες LF7 για τον παράγοντα φωτεινότητας UV1 για την επιταχυνόμενη γήρανση UV 
και BR2 για την επίδραση ασφάλτου. 

Επιπλέον το χρώμα πρέπει να πληροί τα παρακάτω: 

 Να αποτελείται από χρωστική, ακρυλικές ρητίνες κα τους κατάλληλους οργανικούς 
διαλύτες. 

 Όταν εφαρμόζεται στο οδόστρωμα, να εξατμίζεται κα να δίνει σταθερό υμένα. 

 Να συνεργάζεται με τα υάλινα σφαιρίδια που προδιαγράφονται στο ΕΝ 1423, τα οποία 
κατά την εφαρμογή της διαγράμμισης ψεκάζονται στον υγρό υμένα του χρώματος. 

 Να είναι ικανό να αποτρέψει την πλήρη κάλυψη των μεγαλύτερων σφαιριδίων λόγω 
τριχοειδούς ανύψωσης και να εξασφαλίζει στα σφαιρίδια τη μέγιστη πρόσφυση, ώστε 
να προκύπτει λωρίδα διαγράμμισης πολύ ανθεκτική στη γήρανση και τη φθορά. 

 Να είναι καλά αναμεμειγμένο, να μην κατακάθεται και να μη συσσωματώνεται μόνιμα 
μέσα στο δοχείο μετά περίοδο αποθηκεύσεως τουλάχιστον 1 έτους και να επανέρχεται 
εύκολα με ανάδευση στην αρχική του κατάσταση. 

 Όταν ξηραίνεται στην επιφάνεια του οδοστρώματος, να δίνει υμένα με καλή πρόσφυση, 
που δε μεταβάλλεται αισθητά ο χρωματισμός του με την επίδραση της ηλικιακής 
ακτινοβολίας, της κυκλοφορίας και της παρόδου του χρόνου. 

 Να εφαρμόζεται εύκολα και ομοιόμορφα με τα μηχανήματα διαγράμμισης οδών. 

 Να έχει περιεκτικότητα σε TiO ≥ 13% κ.β. 
Το ποσοστό TiO στο χρώμα, προσδιορίζεται σύμφωνα με το ASTM D1394 – 
Αναγωγική       μέθοδος JONES 

 Να έχει ιξώδες 70-80 K.U. (KREΒS UNITS) 
     Το ιξώδες προσδιορίζεται σύμφωνα με το ASTM D562 

 Να έχει χρόνο ξήρανσης (No PICK-UP TIME) ≤ 20 min 
     Ο χρόνος ξήρανσης προσδιορίζεται σύμφωνα με το ASTM D711 

 Να έχει λεπτότητα κόκκων (HEGMAN) ≥ 3 
      Η λεπτότης κόκκων προσδιορίζεται σύμφωνα με το ASTM D 1210 

 Να έχει αντοχή σε φθορά μετά θέρμανση ≥ 50 kgr 
      Η αντοχή σε φθορά μετά θέρμανση προσδιορίζεται ως ακολούθως: 

Το χρώμα εφαρμόζεται σε ξηρό υμένα πάχους περίπου 80μm πάνω σε γυάλινο 
δοκίμιο διαστάσεων 15cm x 7 cm καλά καθαρισμένο με διαλύτη. Το πάχος του ξηρού 
υμένα προσδιορίζεται 24 ώρες μετά τη διάστρωση. Το δοκίμιο θερμαίνεται σε 
πυριαντήριο επί 3 ώρες σε θερμοκρασία 105º C - 110º C και εν συνεχεία κλιματίζεται 
επί 30 λεπτά σε θερμοκρασία 25º ± 2º C και σχετική υγρασία 50% ± 5%. 
Το δοκίμιο υποβάλλεται σε δοκιμασία φθοράς σύμφωνα με το ASTM D 968. 
Η άμμος που χρησιμοποιείται είναι η πρότυπη άμμος CEN EN 196 – 1. 

 Το χρώμα δεν πρέπει να παρουσιάζει ρηγματώσεις, απολεπίσεις ή απώλεια 
πρόσφυσης όταν δοκιμάζεται όπως περιγράφεται ακολούθως: 
Το χρώμα εφαρμόζεται με υμενογράφο σε υγρό υμένα 127μm πάνω σε πλακίδιο 
λευκοσιδήρου διαστάσεων 7,5 cm x 12,5 cm και βάρους 1,6 έως 2,1 kg/m2, καλά 
καθαρισμένο με διαλύτη. Ο υμένας ξηραίνεται στους 21º C - 26º C σε οριζόντια θέση 
επί 18ωρο, στη συνέχεια θερμαίνεται σε πυραντήριο σε θερμοκρασία 55º C ± 2º C επί 
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2ωρο, ψύχεται σε θερμοκρασία δωματίου τουλάχιστον επί μισή ώρα και κάμπτεται 
γύρω από ξύλινη ράβδο διαμέτρου 12,5 mm. 

 Το χρώμα, δεν πρέπει να παρουσιάζει απώλεια προσφύσης, ξεφλουδίσματος ή άλλες 
αλλοιώσεις εκτός μιάς ελαφράς απώλειας της στιλπνότητας του, όταν δοκιμάζεται ως 
ακολούθως: 
Το χρώμα εφαρμόζεται με υμενογράφο σε υγρό υμένα 380μm σε καθαρό γυάλινο 
δοκίμιο. 
Ο υμένας ξηραίνεται στους 21ºC - 26ºC σε οριζόντια θέση επί 72 ώρες. 
Το δοκίμιο εμβαπτίζεται κατά το ήμισυ σε αποσταγμένο νερό σε θερμοκρασία 
δωματίου για 18 ώρες, αφήνεται να ξηραθεί στον αέρα επί δίωρο και εξετάζεται. 

 Το χρώμα όταν ψεκάζεται σε οριζόντιες επιφάνειες λαμαρίνας ή αλουμινίου και σε 
πάχος υγρού υμένα περίπου 400μm, πρέπει να δίνει υμένα ο οποίος να ξηραίνεται και 
να προκύπτει επιφάνεια λεία, ομοιόμορφη, χωρίς ανωμαλίες και τραχύτητα και 
οποιαδήποτε άλλη ασυνέχεια. Το χρώμα δεν πρέπει να παρουσιάζει ραβδώσεις ή 
διαχωρισμό όταν ψεκάζεται σε καθαρό γυαλί. 

 Η δοκιμή της αποθήκευσης θα γίνεται σύμφωνα με το ASTM – D1309 και πρέπει να 
είναι  ≥ 6. Το ΚΕΔΕ προς το παρόν δεν έχει τον απαιτούμενο από το ΕΝ 1871 
εξοπλισμό για την δοκιμή αυτή, η δε εναλλακτική λύση του 1871 (φυσική αποθήκευση 
6 μηνών) είναι πρακτικά αδύνατη για τη εμπρόθεσμη διεξαγωγή του διαγωνισμού. 
Ως προς την δειγματοληψία ισχύει η προδιαγραφή που εγκρίθηκε με την απόφαση 

BM5/30757/18-10-84 (ΦΕΚ 799 Τ.Β΄/9-11-84), και για την συσκευασία η παράγραφος 3.1 
του «Τεύχους Οδηγιών κατασκευής διαγραμμίσεων οδών με λευκό ή κίτρινο χρώμα» 
έτους 1982. 

Οι επιπλέον έλεγχοι που δεν προβλέπονται στο ΕΝ 1871, θεωρούνται αναγκαίοι 
δεδομένου ότι δεν γίνονται οι έλεγχοι επιδόσεων των χρωμάτων σύμφωνα με το ΕΝ 1436 
«Επιδόσεις διαγραμμίσεων οδών, (τεχνικά χαρακτηριστικά)». 

Επιπλέων των ανωτέρω και σύμφωνα με το υπ’αριθμ.3012678/1852/99/19-7-99 
έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους, εφόσον πρόκειται για παρασκεύασμα που 
ταξινομείται ως επιβλαβές και εύφλεκτο, σύμφωνα με την Απόφαση Α.Χ.Σ. 1197/89 (ΦΕΚ 
567/Β/90) «Περί επικινδύνων παρασκευασμάτων» και το Παρ/μα Ι της Απόφασης Α.Χ.Σ. 
378/94 (ΦΕΚ 705/Β/20-9-94) «Περί επικινδύνων ουσιών» θα επισημαίνεται με τα 
σύμβολα κινδύνου F, Xn, τις ενδείξεις που αφορούν τους ιδιαίτερους κινδύνους – φράσεις 
R: R11 πολύ εύφλεκτο και R20 επιβλαβές όταν εισπνέεται και τις τυποποιημένες οδηγίες 
προφύλαξης φράσεις S: 

S16 μακριά από πηγές ανάφλεξης – απαγορεύεται το κάπνισμα 
S25 αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια 
S29 μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση 
S33 λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων 

 
Επίσης το επικίνδυνο παρασκεύασμα θα συνοδεύεται από «δελτίο δεδομένων 

ασφαλείας» σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απόφασης Α.Χ.Σ. 508/91 (ΦΕΚ 886/Β/30-10-91) 
«Περί καθορισμού κανόνων για το σύστημα ειδικής πληροφόρησης σχετικά με τα 
επικίνδυνα παρασκευάσματα» όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση Α.Χ.Σ. 47/95 
(ΦΕΚ 431/Β/17-5-95). 
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ΥΑΛΙΝΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ 
Ισχύει το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1423 «Υλικά επίπασης, υάλινα σφαιρίδια, 
αντιολισθητικά αδρανή και μείγματα αυτών» σε συνδυασμό με το Δ14β/οικ. 57023/17-4-
2003 έγγραφο του Κ.Ε.Δ.Ε., για τη δειγματοληψία ισχύει η προδιαγραφή που εγκρίθηκε 
με την απόφαση ΒΜ5/30757/18-10-84 (ΦΕΚ 799/Β/9-11-84) και για τη συσκευασία 
ισχύουν οι παρ. 4.1.5 & 4.1.6 του «Τεύχους οδηγιών κατασκευής διαγραμμίσεων οδών με 
λευκό ή κίτρινο χρώμα» έτους 1982. Είναι διαφανή, καθαρά, από άχρωμο γυαλί, λεία, 
κατάλληλου σχήματος, δεν περιέχουν φυσαλίδες αέρος και είναι κατάλληλα 
συσκευασμένα ώστε να μην εκτίθενται σε υγρασία. Σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1423 η κοκκομετρική διαβάθμιση των υάλινων σφαιριδίων διαγράμμισης οδών είναι η 
παρακάτω:  

Κόσκινα ISO 565 – R40/3 μm Συνολικό συγκρατούμενο βάρος % 

850 0 έως 2 

710 0 έως 10 

425 25 έως 65 

250 70 έως 95 

150 95 έως 100 

Το 80% της συνολικής ποσότητας των σφαιριδίων φέρει επικάλυψη πρόσφυσης και το 
20% επικάλυψη επίπλευσης. 
 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Κάθε προσφερόμενο υλικό διαγράμμισης, πρέπει να φέρει οπωσδήποτε, 
πιστοποιητικό έγκρισης κατά ΕΝ 13197 (προσομοιωτή κυκλοφορίας) ή κατά ΕΝ 
1824 (δοκιμές πεδίου), σύμφωνα με το ΕΝ 1436 από κρατικό εργαστήριο 
δημοσίων έργων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η επιτευχθείσα 
κυκλοφοριακή κατηγορία να είναι τουλάχιστον Ρ7 για το λευκό χρώμα 
διαγράμμισης. 

2. Τα υλικά διαγράμμισης θα φέρουν επίσης πιστοποιητικό ελέγχου από το Κεντρικό 
Εργαστήριο Δημοσίων Έργων (Κ.Ε.Δ.Ε.) του Υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ, με το οποίο 
θα βεβαιώνεται η συμφωνία των Ελληνικών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών 
με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών. Δεν θα ληφθούν υπόψη οι παράμετροι 
όπου το Κ.Ε.Δ.Ε. δεν έχει τη δυνατότητα έκδοσης αποτελεσμάτων (πιστοποιητικό 
Κ.Ε.Δ.Ε. απαιτείται για το λευκό και κίτρινο ακρυλικό χρώμα) 

3. Για όλα τα υλικά διαγράμμισης θα προσκομίζεται ISO 9001 του παραγωγού με 
πεδίο εφαρμογής την παραγωγή υλικών διαγράμμισης. 

4. Επίσης απαιτείται από τον παραγωγό των χρωμάτων διαγράμμισης ISO 
14001:2015 και BS OHSAS 18001:2007. 
 

   
 
 

Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
 

 
 

ΒΑΡΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΘΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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