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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1)  Ο Δήμος Μεταμόρφωσης προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΑΤΟΙΟΥ ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΝΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ» με προϋπολογισμό 540.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

2)  Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 

197.304,41 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, β) ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 130.776,52 € 

(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα), πρόβλεψη απολογιστικών: 90.000,00 € και

ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών: 16.200,00 €. 

3)  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο ‘’ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί’’ της πύλης 

www.promitheus.gov.gr με συστημικό αριθμό 189804, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα 

www.metamorfossi.gr.

4)  Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα.

5)  Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται

η 01-07-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

6)  Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται

η 04-07-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

7)  Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους, παράγεται από 

την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος

8)  Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα των επί 

μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016.

9)  Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

10) Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα

δεκατριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.metamorfossi.gr/




Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62a8625970128e28a8092866 στις 14/06/22 14:12

11) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην 

παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 

χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 

σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής.

12) Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016    

υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

13) Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

13.1) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες για έργα:

 - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ στην τάξη Α2 και άνω
 - ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στην τάξη Α2 και άνω.

και είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 

συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων.

13.2) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης,

13.3) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 

19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του Ν.4412/2016.

14) Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής και πρωτοκόλλησης της σύμβασης.

15) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 

φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής

που ανέρχεται στο ποσό των 8.709,00 € χρόνου ισχύος δεκατριών (13) μηνών και τριάντα (30) ημερών από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

16) Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου Μεταμόρφωσης (Κ.Α. 30.7323.0052) και από 

πόρους της Περιφέρειας Αττικής (Κ.Α. 9781.02.020).

17) Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου 

Μεταμόρφωσης και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκαν με την αριθμ. 144/2022 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΛΞΡΩΚΒ-Ν2Β).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΣΑΡΑΟΥΔΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
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( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ
Ε Ρ Γ Ο Υ

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδοχου  κατασκευης του εργου:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΑΤΟΙΟΥ ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΝΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ 

Εκτιμώμενης αξίας 435.483,87 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24% ),

που θα διεξαχθει συμφωνα με: 
α) τις διαταξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους ορους της παρουσας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1:  Κύριος του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή/ Στοιχεία επικοινωνίας 

1.1 Αναθετουσα αρχη: ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
1.2 Αριθμος Φορολογικου Μητρωου (Α.Φ.Μ.): 090107358
1.3 Κωδικος ηλεκτρονικης τιμολογησης: 1007.Ε84607.00246

Οδος : Ι. Ραλλη & Δημαρχειου 1  
Ταχ.Κωδ. : 14452
Τηλ. : 213 20 12 944
Γενικη Διευθυνση
στο Διαδικτυο 
(URL)

https://www.metamorfossi.gr

E-Mail : ty@metamorfossi.gr
Πληροφοριες: : Ε. Χριστοπουλος

1.2   Εργοδοτης η Κυριος του Έργου: Δημος Μεταμορφωσης
1.3   Φορεας κατασκευης του εργου: Δημος Μεταμορφωσης
1.4   Προϊσταμενη Αρχη : Οικονομικη Επιτροπη Δημου Μεταμορφωσης
1.5   Διευθυνουσα Υπηρεσια : Τεχνικη Υπηρεσια Δημου Μεταμορφωσης
1.6   Αρμοδιο Τεχνικο Συμβουλιο : Τεχνικο Συμβουλιο Δημοσιων Έργων Περιφερειας Αττικης

Εφοσον  οι  ανωτερω  υπηρεσιες  μεταστεγασθουν  κατα  τη  διαρκεια  της  διαδικασιας  συναψης  η
εκτελεσης του εργου, υποχρεουνται να δηλωσουν αμεσα τα νεα τους στοιχεια στους προσφεροντες η
στον αναδοχο.
Εφοσον  οι  ανωτερω  υπηρεσιες  η/και  τα  αποφαινομενα  οργανα  του  Φορεα  Κατασκευης
καταργηθουν,  συγχωνευτουν  η  με  οποιονδηποτε  τροπο  μεταβληθουν  κατα  τη  διαρκεια  της
διαδικασιας  συναψης  η  εκτελεσης  του  εργου,  υποχρεουνται  να  δηλωσουν  αμεσα,   στους
προσφεροντες η στον αναδοχο τα στοιχεια των υπηρεσιων η αποφαινομενων οργανων,  τα οποια
κατα  τον  νομο  αποτελουν  καθολικο  διαδοχο  των  εν  λογω  οργανων  που  υπεισερχονται  στα
δικαιωματα και υποχρεωσεις τους.

Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη
 
2.1. Τα εγγραφα της συμβασης  κατα  την εννοια  της  περιπτ.  14 της  παρ.  1  του αρθρου 2 του ν.
4412/2016, για τον παροντα ηλεκτρονικο διαγωνισμο, ειναι τα ακολουθα :
α) η παρουσα διακηρυξη,
β) το Ευρωπαϊκο Ενιαιο Έγγραφο Συμβασης (ΕΕΕΣ)
γ)το  εντυπο  οικονομικης  προσφορας,  οπως  παραγεται  απο  την  ειδικη  ηλεκτρονικη  φορμα  του
υποσυστηματος,
δ) ο προϋπολογισμος δημοπρατησης, 
ε) το τιμολογιο δημοπρατησης, 
στ) η ειδικη συγγραφη υποχρεωσεων,
ζ) η τεχνικη συγγραφη υποχρεωσεων 
η) το τευχος συμπληρωματικων τεχνικων προδιαγραφων,
θ) το υποδειγμα ….
ι) το τευχος τεχνικης περιγραφης,
ια) η τεχνικη μελετη,
ιβ)τυχον συμπληρωματικες πληροφοριες και διευκρινισεις που θα παρασχεθουν απο την αναθετουσα
αρχη  επι ολων των ανωτερω
ιγ) .........................…
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2.2 Προσφερεται  ελευθερη,  πληρης,  αμεση  και  δωρεαν  ηλεκτρονικη  προσβαση στα  εγγραφα της
συμβασης1 στον  ειδικο,  δημοσια  προσβασιμο,  χωρο  “ηλεκτρονικοι  διαγωνισμοι”  της  πυλης
www.promitheus.gov.gr. Στην ιστοσελιδα της αναθετουσας αρχης https://www.metamorfossi.gov.gr/
αναρταται  σχετικη ενημερωση με αναφορα στον  συστημικο  αριθμο  διαγωνισμου και  διασυνδεση
στον ανωτερω ψηφιακο χωρο του «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ».

Καθε  ειδους  επικοινωνια και  ανταλλαγη  πληροφοριων πραγματοποιειται  μεσω της  διαδικτυακης
πυλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ».

2.3 Εφοσον εχουν ζητηθει εγκαιρως,  ητοι  εως την  24/06/20222  η αναθετουσα αρχη παρεχει  σε
ολους τους προσφεροντες που συμμετεχουν στη διαδικασια συναψης συμβασης συμπληρωματικες
πληροφοριες σχετικα με τα εγγραφα της συμβασης, το αργοτερο στις 28/06/2022.3

Απαντησεις  σε  τυχον  διευκρινισεις  που  ζητηθουν,  αναρτωνται  στον  δημοσια  προσβασιμο
ηλεκτρονικο  χωρο  του  διαγωνισμου  στην  προαναφερομενη  πυλη  www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ-  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΡΓΑ  μαζι  με  τα  υπολοιπα  εγγραφα  της  συμβασης  προς  ενημερωση  των
ενδιαφερομενων οικονομικων φορεων, οι οποιοι ειναι υποχρεωμενοι να ενημερωνονται με δικη τους
ευθυνη μεσα απο τον υποψη ηλεκτρονικο χωρο.

Η αναθετουσα αρχη παρατεινει  την  προθεσμια παραλαβης των προσφορων,  ουτως ωστε  ολοι  οι
ενδιαφερομενοι  οικονομικοι  φορεις  να  μπορουν  να  λαβουν  γνωση  ολων  των  αναγκαιων
πληροφοριων για την καταρτιση των προσφορων στις ακολουθες περιπτωσεις:

α) οταν,  για  οποιονδηποτε  λογο,  προσθετες  πληροφοριες,  αν και  ζητηθηκαν  απο  τον οικονομικο
φορεα εγκαιρα, δεν εχουν παρασχεθει το αργοτερο τεσσερις (4) ημερες πριν απο την προθεσμια που
οριζεται για την παραλαβη των προσφορων, 

β) οταν τα εγγραφα της συμβασης υφιστανται σημαντικες αλλαγες. 

Η διαρκεια της παρατασης θα ειναι αναλογη με τη σπουδαιοτητα των πληροφοριων που ζητηθηκαν η
των αλλαγων.

Όταν  οι  προσθετες  πληροφοριες  δεν  εχουν  ζητηθει  εγκαιρα  η  δεν  εχουν  σημασια  για  την
προετοιμασια καταλληλων  προσφορων,  η  παραταση  της  προθεσμιας  εναποκειται  στη  διακριτικη
ευχερεια της αναθετουσας αρχης.

2.4 Τροποποιηση των ορων της διαγωνιστικης διαδικασιας (πχ αλλαγη/μεταθεση της καταληκτικης
ημερομηνιας υποβολης προσφορων, καθως και σημαντικες αλλαγες των εγγραφων της συμβασης,
συμφωνα με την προηγουμενη παραγραφο), δημοσιευονται στο ΚΗΜΔΗΣ4.

Άρθρο 2 Α Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοι φορεις δεσμευονται οτι:

α) τηρουν και θα εξακολουθησουν να τηρουν κατα την εκτελεση της συμβασης, εφοσον επιλεγουν,
τις υποχρεωσεις τους που απορρεουν απο τις διαταξεις της περιβαλλοντικης, κοινωνικοασφαλιστικης
και εργατικης νομοθεσιας, που εχουν θεσπιστει με το δικαιο της Ένωσης, το εθνικο δικαιο, συλλογικες
συμβασεις  η  διεθνεις  διαταξεις  περιβαλλοντικου,  κοινωνικου  και  εργατικου  δικαιου,  οι  οποιες
απαριθμουνται στο Παραρτημα Χ του Προσαρτηματος Α του ν. 4412/2016. Η τηρηση των εν λογω
υποχρεωσεων ελεγχεται και βεβαιωνεται απο τα οργανα που επιβλεπουν την εκτελεση των δημοσιων
συμβασεων  και  τις  αρμοδιες  δημοσιες  αρχες  και  υπηρεσιες  που  ενεργουν  εντος  των  οριων  της
ευθυνης και της αρμοδιοτητας τους 5,
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β) δεν  θα ενεργησουν αθεμιτα,  παρανομα  η καταχρηστικα καθ΄  ολη τη διαρκεια της διαδικασιας
αναθεσης, αλλα και κατα το σταδιο εκτελεσης της συμβασης, εφοσον επιλεγουν και

γ) λαμβανουν τα καταλληλα μετρα για να διαφυλαξουν την εμπιστευτικοτητα των πληροφοριων που
εχουν χαρακτηρισθει ως τετοιες απο την αναθετουσα αρχη.

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς
3.1. Οι  προσφορες   υποβαλλονται  απο  τους  ενδιαφερομενους  ηλεκτρονικα,  μεσω  της
διαδικτυακης  πυλης  www.promitheus.gov.gr του  ΟΠΣ  ΕΣΗΔΗΣ,  μεχρι  την  καταληκτικη
ημερομηνια  και  ωρα  που  οριζεται  στο  αρθρο  18  της  παρουσας  διακηρυξης,  σε  ηλεκτρονικο
φακελο  του  υποσυστηματος  «ΕΣΗΔΗΣ-  ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΡΓΑ»  και  υπογραφονται,  τουλαχιστον,  με
προηγμενη ηλεκτρονικη  υπογραφη,  η  οποια  υποστηριζεται  απο  αναγνωρισμενο (εγκεκριμενο)
πιστοποιητικο, συμφωνα με την παρ. 2 του αρθρου 37 του ν. 4412/2016.6  

Για τη συμμετοχη στην παρουσα διαδικασια οι ενδιαφερομενοι οικονομικοι φορεις ακολουθουν  τη
διαδικασια εγγραφης του αρθρου 5 παρ. 1.2 εως 1.4 της Κοινης Υπουργικης Αποφασης  «Ρυθμίσεις
τεχνικών  ζητημάτων  που  αφορούν  στην  ανάθεση  των  Δημοσίων  Συμβάσεων  έργων,  μελετών,  και
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων
και διαδικασιών  του  Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)(εφεξής
«ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)».

Η ενωση οικονομικων φορεων υποβαλλει κοινη προσφορα, η οποια υποχρεωτικα υπογραφεται,
συμφωνα με τα ανωτερω, ειτε απο ολους τους οικονομικους φορεις που αποτελουν την ενωση,
ειτε απο εκπροσωπο τους, νομιμως εξουσιοδοτημενο. Στην προσφορα,  προσδιοριζεται η εκταση
και το ειδος της συμμετοχης του καθε μελους της ενωσης, συμπεριλαμβανομενης της κατανομης
αμοιβης  μεταξυ  τους,   καθως  και  ο  εκπροσωπος/συντονιστης  αυτης.  Η  εν  λογω  δηλωση
περιλαμβανεται  ειτε  στο ΕΕΕΣ (Μερος ΙΙ.  Ενοτητα Α) ειτε  στη συνοδευτικη υπευθυνη δηλωση
που δυναται να υποβαλλουν τα μελη της ενωσης.

3.2 Στον ηλεκτρονικο φακελο προσφορας περιεχονται:

 (α) ενας (υπο)φακελος με την ενδειξη «Δικαιολογητικα Συμμετοχης».
 (β) ενας (υπο)φακελος με την ενδειξη «Οικονομικη Προσφορα».

3.3 Απο τον προσφεροντα σημαινονται, με χρηση του σχετικου πεδιου του υποσυστηματος, κατα την
συνταξη της προσφορας,  τα στοιχεια εκεινα που εχουν εμπιστευτικο χαρακτηρα,  συμφωνα με τα
οριζομενα στο αρθρο 21  του ν. 4412/2016. 
Στην περιπτωση αυτη, ο προσφερων υποβαλει στον οικειο  (υπο)φακελο σχετικη αιτιολογηση με τη
μορφη ψηφιακα υπογεγραμμενου αρχειου pdf, αναφεροντας ρητα ολες τις σχετικες διαταξεις νομου η
διοικητικες  πραξεις  που  επιβαλλουν  την  εμπιστευτικοτητα  της  συγκεκριμενης  πληροφοριας,  ως
συνημμενο της ηλεκτρονικης του προσφορας. Δεν χαρακτηριζονται ως εμπιστευτικες πληροφοριες
σχετικα με τις τιμες μοναδος, τις προσφερομενες ποσοτητες και την οικονομικη προσφορα.  

3.4 Στην  περιπτωση  της  υποβολης  στοιχειων  με  χρηση  μορφοτυπου  φακελου  συμπιεσμενων
ηλεκτρονικων  αρχειων  (π.χ.  ηλεκτρονικο  αρχειο  με  μορφη  ZIP),  εκεινα  τα  οποια  επιθυμει  ο
προσφερων να χαρακτηρισει ως εμπιστευτικα, συμφωνα με τα ανωτερω αναφερομενα, θα πρεπει να
τα υποβαλλει  ως  χωριστα ηλεκτρονικα αρχεια  με  μορφη  Portable  Document  Format  (PDF)  η  ως
χωριστο ηλεκτρονικο αρχειο  μορφοτυπου φακελου συμπιεσμενων ηλεκτρονικων  αρχειων  που να
περιλαμβανει αυτα.

3.5 Ο  χρηστης  –  οικονομικος  φορεας  υποβαλλει  τους  ανωτερω  (υπο)φακελους  μεσω  του
υποσυστηματος, οπως περιγραφεται κατωτερω:
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α) Τα  στοιχεια  και  δικαιολογητικα  που  περιλαμβανονται  στον  (υπο)φακελο  με  την  ενδειξη
«Δικαιολογητικα Συμμετοχης»  ειναι τα οριζομενα στο αρθρο 24.2 της παρουσας, υποβαλλονται απο
τον οικονομικο φορεα ηλεκτρονικα σε μορφη αρχειου Portable Document Format (PDF) και γινονται
αποδεκτα, ανα περιπτωση, συμφωνα με την παρ. β του αρθρου 4.2.της παρουσας.

β) Το αργοτερο πριν απο την ημερομηνια και ωρα αποσφραγισης των προσφορων που οριζεται στο
αρθρο 18 της παρουσας, προσκομιζονται στην Αναθετουσα Αρχη7, με ευθυνη του οικονομικου φορεα
οι πρωτοτυπες εγγυησεις συμμετοχης,  πλην των εγγυησεων που εκδιδονται ηλεκτρονικα, αλλως η
προσφορα απορριπτεται ως απαραδεκτη.8

Οι ανωτερω πρωτοτυπες εγγυητικες επιστολες συμμετοχης προσκομιζονται σε κλειστο φακελο, στον
οποιο  αναγραφεται  τουλαχιστον  ο  αποστολεας,  τα  στοιχεια  του  παροντος  διαγωνισμου  και  ως
παραληπτης η Επιτροπη Διαγωνισμου.

Η προσκομιση των πρωτοτυπων εγγυησεων συμμετοχης πραγματοποιειται ειτε με καταθεση του ως
ανω  φακελου  στην  υπηρεσια  πρωτοκολλου  της  αναθετουσας  αρχης  ειτε  με  την  αποστολη  του
ταχυδρομικως,  επι αποδειξει.  Το βαρος αποδειξης της εγκαιρης προσκομισης  φερει  ο οικονομικος
φορεας.  Το  εμπροθεσμο  αποδεικνυεται  με  τον  αριθμο  πρωτοκολλου  ειτε  με  την  επικληση  του
σχετικου αποδεικτικου αποστολης, ανα περιπτωση.

Στην περιπτωση που  επιλεγει η αποστολη του φακελου της εγγυησης συμμετοχης ταχυδρομικως, ο
οικονομικος φορεας αναρτα, εφοσον δεν διαθετει αριθμο εγκαιρης εισαγωγης του φακελου του στο
πρωτοκολλο της αναθετουσας αρχης, το αργοτερο εως την ημερομηνια και ωρα αποσφραγισης των
προσφορων,  μεσω  της  λειτουργιας  «επικοινωνια»,  τα  σχετικο  αποδεικτικο  στοιχειο  προσκομισης
(αποδεικτικο καταθεσης σε υπηρεσιες ταχυδρομειου - ταχυμεταφορων),  προκειμενου να ενημερωσει
την  αναθετουσα  αρχη  περι  της  τηρησης  της  υποχρεωσης  του  σχετικα  με  την  (εμπροθεσμη)
προσκομιση της εγγυησης συμμετοχης του στον παροντα διαγωνισμο.

γ) Οι προσφεροντες συντασσουν την οικονομικη τους προσφορα, συμπληρωνοντας την αντιστοιχη
ειδικη ηλεκτρονικη φορμα του υποσυστηματος. 

δ) Oι  προσφεροντες  δυνανται  να  προβαινουν,  μεσω  των  λειτουργιων  του  υποσυστηματος,  σε
εκτυπωση  ελεγχου  ομαλοτητας  των  επιμερους  ποσοστων  εκπτωσης,  ανα  ομαδα  εργασιων,  στην
περιπτωση υποβολης προσφορας με επιμερους ποσοστα εκπτωσης, κατ’ εφαρμογη της παρ. 2α του
αρθρου 95 του ν.4412/2016.9

ε) Στη  συνεχεια,  οι  προσφεροντες  παραγουν  απο  το  υποσυστημα  τα  ηλεκτρονικα  αρχεια
[«εκτυπωσεις» των Δικαιολογητικων Συμμετοχης και της Οικονομικης Προσφορας τους σε μορφη
αρχειου  Portable  Document  Format  (PDF)].  Τα  αρχεια  αυτα  γινονται  αποδεκτα,  εφοσον  φερουν,
τουλαχιστον  προηγμενη  ηλεκτρονικη  υπογραφη,  η  οποια  υποστηριζεται  απο  αναγνωρισμενο
(εγκεκριμενο)  πιστοποιητικο  και  επισυναπτονται  στους  αντιστοιχους  (υπο)φακελους  της
προσφορας.  Κατα  τη  συστημικη  υποβολη  της  προσφορας  το  υποσυστημα  πραγματοποιει
αυτοματοποιημενους  ελεγχους  επιβεβαιωσης  της  ηλεκτρονικης  προσφορας  σε  σχεση  με  τα
παραχθεντα ηλεκτρονικα αρχεια (Δικαιολογητικα Συμμετοχης και Οικονομικη Προσφορα) και εφοσον
οι ελεγχοι αυτοι  αποβουν επιτυχεις η προσφορα υποβαλλεται  στο υποσυστημα. Διαφορετικα, η
προσφορα δεν υποβαλλεται και το υποσυστημα ενημερωνει τους προσφεροντες με σχετικο μηνυμα
σφαλματος στη διεπαφη του χρηστη των προσφεροντων, προκειμενου οι τελευταιοι να προβουν στις
σχετικες ενεργειες διορθωσης.

στ) Εφοσον οι οικονομικοι οροι δεν εχουν αποτυπωθει στο συνολο τους στις ειδικες ηλεκτρονικες
φορμες  του  υποσυστηματος,  οι  προσφεροντες  επισυναπτουν  τα  σχετικα  ηλεκτρονικα  αρχεια,
συμφωνα με τα ανωτερω, στην περιπτωση ε.10
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ζ) Απο το υποσυστημα εκδιδεται ηλεκτρονικη αποδειξη υποβολης προσφορας, η οποια αποστελλεται
στον οικονομικο φορεα με μηνυμα ηλεκτρονικου ταχυδρομειου.

Στις περιπτωσεις που με την προσφορα υποβαλλονται δημοσια η/και ιδιωτικα εγγραφα, ειτε εχουν
παραχθει απο τον ιδιο τον προσφεροντα ειτε απο τριτους, αυτα γινονται αποδεκτα, ανα περιπτωση,
συμφωνα με  την παρ. β του αρθρου 4.2.της παρουσας11 

η) Έως  την  ημερα  και  ωρα  αποσφραγισης  των  προσφορων  προσκομιζονται,  με  ευθυνη  του
οικονομικου φορεα, στην αναθετουσα αρχη, σε εντυπη μορφη και σε κλειστο φακελο, στον οποιο
αναγραφεται ο αποστολεας και ως παραληπτης η Επιτροπη Διαγωνισμου του παροντος διαγωνισμου,
τυχον  στοιχεια  της  ηλεκτρονικης  προσφορας  του,  ητοι  των  υποφακελων  «Δικαιολογητικα
Συμμετοχης» και «Οικονομικη Προσφορα», τα οποια απαιτειται να προσκομισθουν σε πρωτοτυπα η
ακριβη αντιγραφα12.

Τετοια στοιχεια και δικαιολογητικα ενδεικτικα ειναι :

i)  η  πρωτοτυπη  εγγυητικη  επιστολη  συμμετοχης,  πλην  των  περιπτωσεων  που  αυτη  εκδιδεται
ηλεκτρονικα,  αλλως  η  προσφορα  απορριπτεται  ως  απαραδεκτη,  συμφωνα  με  τα  ειδικοτερα
οριζομενα στο αρθρο 4.1. γ) της παρουσας,

ii)  αυτα που δεν υπαγονται  στις  διαταξεις  του  αρθρου 11 παρ.  2  του ν.  2690/1999,  (ενδεικτικα
συμβολαιογραφικες ενορκες βεβαιωσεις η λοιπα συμβολαιογραφικα εγγραφα),

iii)  ιδιωτικα εγγραφα τα οποια δεν  εχουν επικυρωθει απο δικηγορο η δεν φερουν θεωρηση απο
υπηρεσιες  και  φορεις  της  περιπτωσης  α  της  παρ.  2  του  αρθρου  11  του  ν.  2690/1999  η  δεν
συνοδευονται απο υπευθυνη δηλωση για την ακριβεια τους, καθως και

iv)  αλλοδαπα  δημοσια  εντυπα  εγγραφα  που  φερουν  την  επισημειωση  της  Χαγης  (Apostille),  η
προξενικη θεωρηση και δεν εχουν επικυρωθει  απο δικηγορο. 

Σε περιπτωση μη υποβολης ενος η περισσοτερων απο τα ως ανω στοιχεια και δικαιολογητικα που
υποβαλλονται  σε  εντυπη  μορφη,  πλην  της  πρωτοτυπης  εγγυησης  συμμετοχης,  δυναται  να
συμπληρωνονται και να υποβαλλονται συμφωνα με το αρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.6 Απόσυρση προσφοράς
Οι  προσφεροντες  δυνανται  να  ζητησουν  την  αποσυρση  υποβληθεισας  προσφορας,  πριν  την
καταληκτικη ημερομηνια υποβολης των προσφορων, με εγγραφο αιτημα τους προς την αναθετουσα
αρχη,  σε  μορφη  ηλεκτρονικου  αρχειου  Portable Document Format (PDF)13 που  υποβαλλεται
συμφωνα με τις περ. ii) η iv) της παρ. β του αρθρου 4.2. της παρουσας,14 μεσω της λειτουργικοτητας
«Επικοινωνια»  του  υποσυστηματος.  Πιστοποιημενος  χρηστης  της  αναθετουσας  αρχης,  χωρις  να
απαιτειται  αποφαση  της  τελευταιας,  προβαινει  στην  απορριψη  της  σχετικης  ηλεκτρονικης
προσφορας στο υποσυστημα πριν την καταληκτικη ημερομηνια υποβολης της προσφορας. Κατοπιν, ο
οικονομικος  φορεας δυναται  να  υποβαλει  εκ  νεου προσφορα μεσω του  υποσυστηματος  εως  την
καταληκτικη ημερομηνια υποβολης  των προσφορων.

Άρθρο  4:  Διαδικασία   ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των  προσφορών/
Κατακύρωση/   Σύναψη  σύμβασης/  Προδικαστικές  προσφυγές/Προσωρινή  δικαστική
προστασία

4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/  Έγκριση πρακτικού

α) Μετα  την  καταληκτικη  ημερομηνια  υποβολης  προσφορων,  οπως  οριζεται  στο  αρθρο  18  της
παρουσας, και πριν απο την ηλεκτρονικη αποσφραγιση, πιστοποιημενος χρηστης της Αναθετουσας
Αρχης μεταβιβαζει την αρμοδιοτητα διαχειρισης του ηλεκτρονικου διαγωνισμου σε πιστοποιημενο
χρηστη της Επιτροπης Διαγωνισμου.

β) Η  αναθετουσα  αρχη  διαβιβαζει  στον  Προεδρο  της  Επιτροπης  Διαγωνισμου  τους  κλειστους
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φακελους  με  τις  πρωτοτυπες  εγγυησεις  συμμετοχης,  που  εχουν  προσκομιστει,  πριν  απο  την
ημερομηνια  και  ωρα  αποσφραγισης  των  προσφορων  που  οριζεται,  ομοιως,  στο  αρθρο  18  της
παρουσας.  

Η Επιτροπη Διαγωνισμου15, κατα την ημερομηνια και ωρα που οριζεται στο αρθρο 18, προβαινει σε
ηλεκτρονικη  αποσφραγιση  του  υποφακελου  «Δικαιολογητικα  Συμμετοχης»  και  του  υποφακελου
“Οικονομικη  Προσφορα”,  χωρις  να  παρεχει  στους  προσφεροντες  προσβαση  στα  υποβληθεντα
δικαιολογητικα συμμετοχης η στις υποβληθεισες οικονομικες προσφορες.

γ) Μετα την ως ανω αποσφραγιση, και πριν απο την εκδοση οποιασδηποτε αποφασης σχετικα με την
αξιολογηση των προσφορων  της  παρουσας,  η  Επιτροπη  Διαγωνισμου,  προβαινει  στις  ακολουθες
ενεργειες16:

(i) αναρτα στον ηλεκτρονικο χωρο «Συνημμενα Ηλεκτρονικου Διαγωνισμου», τον σχετικο καταλογο
προσφεροντων, οπως αυτος παραγεται απο το υποσυστημα, με δικαιωμα προσβασης μονον στους
προσφεροντες, 

ii)  ελεγχει  εαν  προσκομιστηκαν  οι  απαιτουμενες  πρωτοτυπες  εγγυητικες  επιστολες  συμμετοχης
συμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του αρθρου 3 της παρουσας.  Η προσφορα οικονομικου φορεα που
παρελειψε ειτε  να προσκομισει την απαιτουμενη πρωτοτυπη εγγυηση συμμετοχης,  σε περιπτωση
υποβολης εγχαρτης εγγυησης συμμετοχης, ειτε να υποβαλει την απαιτουμενη εγγυηση ηλεκτρονικης
εκδοσης στον οικειο ηλεκτρονικο (υπο)-φακελο μεχρι την καταληκτικη ημερομηνια υποβολης των
προσφορων, απορριπτεται ως απαραδεκτη, μετα απο γνωμη της Επιτροπης Διαγωνισμου, η οποια
συντασσει  πρακτικο,  στο  οποιο  περιλαμβανονται  τα  αποτελεσματα  του  ανωτερω  ελεγχου  και
υποβαλλει  στην  αναθετουσα  αρχη  το  σχετικο  ηλεκτρονικο  αρχειο,  ως  “εσωτερικο”,  μεσω  της
λειτουργιας “επικοινωνια” του υποσυστηματος, προς εγκριση για τη ληψη αποφασης απορριψης της
προσφορας, συμφωνα με την παρ. 1 του αρθρου 72 του ν. 4412/2016. 
Μετα την εκδοση της αποφασης εγκρισης του ανωτερω πρακτικου για την απορριψη της προσφορας,
η αναθετουσα αρχη κοινοποιει την αποφαση σε ολους τους προσφεροντες.
Η  αποφαση  απορριψης  της  προσφορας  εκδιδεται  πριν  απο  την  εκδοση  οποιασδηποτε  αλλης
αποφασης σχετικα με την αξιολογηση των προσφορων της παρουσας διαδικασιας.17 

iii)  Στη  συνεχεια  διαβιβαζει  τον  σχετικο  καταλογο  προσφεροντων,  κατα  σειρα  μειοδοσιας,  στην
αναθετουσα  αρχη  και  στους  προσφεροντες,  προκειμενου  να  λαβουν  γνωση  και  αναρτα  στον
ηλεκτρονικο  χωρο «Συνημμενα  Ηλεκτρονικου  Διαγωνισμου»,  τον  ως  ανω καταλογο,  με  δικαιωμα
προσβασης μονο στους προσφεροντες.

δ) Ακολουθως, η Επιτροπη Διαγωνισμου προβαινει, κατα σειρα μειοδοσιας, σε ελεγχο της ολογραφης
και αριθμητικης αναγραφης του ενιαιου ποσοστου εκπτωσης/ των επιμερους ποσοστων εκπτωσης
και της ομαλης μεταξυ τους σχεσης, βασει της παραγωγης σχετικου ψηφιακου αρχειου, μεσα απο το
υποσυστημα. 
Για την εφαρμογη του ελεγχου ομαλοτητας, χρησιμοποιειται απο την Επιτροπη Διαγωνισμου η μεση
εκπτωση προσφορας (Εμ), συμφωνα με τα οριζομενα στα αρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016 

ε) Όλες οι οικονομικες προσφορες, μετα τις τυχον αναγκαιες διορθωσεις, καταχωριζονται, κατα τη
σειρα μειοδοσιας, στο πρακτικο της επιτροπης. 
στ) Στη συνεχεια, η Επιτροπη Διαγωνισμου, την ιδια ημερα, ελεγχει τα δικαιολογητικα συμμετοχης
του αρθρου 24.2 της παρουσας, κατα τη σειρα της μειοδοσιας, αρχιζοντας απο τον πρωτο μειοδοτη.
Αν η ολοκληρωση του ελεγχου αυτου δεν ειναι δυνατη την ιδια μερα, λογω του μεγαλου αριθμου των
προσφορων, ελεγχονται τουλαχιστον οι δεκα (10) πρωτες κατα σειρα μειοδοσιας. Στην περιπτωση
αυτη η διαδικασια συνεχιζεται τις επομενες εργασιμες ημερες18.

ζ) Η Επιτροπη Διαγωνισμου, παραλληλα με τις ως ανω ενεργειες, επικοινωνει με τους εκδοτες που
αναγραφονται στις υποβληθεισες εγγυητικες επιστολες, προκειμενου να διαπιστωσει την εγκυροτητα
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τους.19 Αν  διαπιστωθει  πλαστοτητα  εγγυητικης  επιστολης,  ο  υποψηφιος  αποκλειεται  απο  τον
διαγωνισμο, υποβαλλεται μηνυτηρια αναφορα στον αρμοδιο εισαγγελεα. 

η) Η  περιγραφομενη  διαδικασια  καταχωρειται  στο  πρακτικο  της  Επιτροπης  Διαγωνισμου  η  σε
παραρτημα του, που υπογραφεται απο τον Προεδρο και τα μελη της.

Ως ασυνηθιστα χαμηλες προσφορες, τεκμαιρονται οικονομικες προσφορες που εμφανιζουν αποκλιση
μεγαλυτερη των δεκα (10) ποσοστιαιων μοναδων απο τον μεσο ορο του συνολου των εκπτωσεων
των παραδεκτων προσφορων που υποβληθηκαν. 

Η αναθετουσα αρχη δυναται να κρινει οτι συνιστουν ασυνηθιστα χαμηλες προσφορες και προσφορες 
με μικροτερη η καθολου αποκλιση απο το ως ανω οριο.20

Στις  παραπανω  περιπτωσεις,  η  αναθετουσα  αρχη  απαιτει  απο  τους  οικονομικους  φορεις  να
εξηγησουν  την  τιμη  η  το  κοστος  που  προτεινουν  στην  προσφορα  τους,  εντος  αποκλειστικης
προθεσμιας  εικοσι  (20)  ημερων  απο  την  κοινοποιηση  της  σχετικης  προσκλησης,  η  οποια
αποστελλεται μεσω της λειτουργιας «Επικοινωνια» του υποσυστηματος. 

Αν οικονομικος φορεας δεν ανταποκριθει στη σχετικη προσκληση της αναθετουσας αρχης εντος της
ανω προθεσμιας και δεν υποβαλλει εξηγησεις, η προσφορα του απορριπτεται ως μη κανονικη και
καταπιπτει  υπερ  της  αναθετουσας  αρχης  η  εγγυητικη  επιστολη συμμετοχης.  Αν  οι  εξηγησεις  δεν
γινουν  αποδεκτες,  η  προσφορα  απορριπτεται,  ωστοσο  δεν  καταπιπτει  η  εγγυητικη  επιστολη
συμμετοχης.

Οι  παρεχομενες  εξηγησεις  του  οικονομικου  φορεα,  οι  οποιες  υποβαλλονται,  ομοιως,  μεσω  της
λειτουργιας « Επικοινωνια», ιδιως ως προς τον προσδιορισμο οικονομικων μεγεθων, με τις οποιες ο
προσφερων  διαμορφωσε  την  προσφορα  του,  αποτελουν  δεσμευτικες  συμφωνιες  και  τμημα  της
συμβασης αναθεσης που δεν μπορουν να μεταβληθουν καθ’ ολη τη διαρκεια εκτελεσης της συμβασης.
Κατα τα λοιπα εφαρμοζονται τα αναλυτικα αναφερομενα στα αρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.

Η Επιτροπη Διαγωνισμου ολοκληρωνει τη συνταξη του σχετικου πρακτικου με το αποτελεσμα της
διαδικασιας, με το οποιο εισηγειται την αναθεση της συμβασης στον μειοδοτη (η τη ματαιωση της
διαδικασιας), και υποβαλλει στην αναθετουσα αρχη το σχετικο ηλεκτρονικο αρχειο, ως “εσωτερικο”,
προς  εγκριση, μεταβιβαζοντας  παραλληλα  ξανα  την  αρμοδιοτητα  διαχειρισης  του  ηλεκτρονικου
διαγωνισμου στον αρμοδιο πιστοποιημενο χρηστη της αναθετουσας αρχης. 

Η αποδοχη η απορριψη των εξηγησεων των οικονομικων φορεων, κατοπιν γνωμης της Επιτροπης
Διαγωνισμου21,  η οποια περιλαμβανεται στο ως ανω πρακτικο, ενσωματωνεται στην αποφαση της
επομενης περιπτωσης (θ). Για την εξεταση των εξηγησεων δυναται να συγκροτουνται και εκτακτες
επιτροπες η ομαδες εργασιας, κατα τα οριζομενα στην παρ. 3 του αρθρου 221 ν. 4412/2016.

θ) Στη συνεχεια, η αναθετουσα αρχη κοινοποιει την αποφαση εγκρισης του πρακτικου σε ολους τους
προσφεροντες,  εκτος  απο  εκεινους,  οποιοι  αποκλειστηκαν  οριστικα,  λογω  μη  υποβολης  η
προσκομισης της πρωτοτυπης εγγυησης συμμετοχης, συμφωνα με την περιπτωση (γ) της παρουσας
παραγραφου  4.1  και  παρεχει  προσβαση  στα  υποβληθεντα  δικαιολογητικα  συμμετοχης  και  στις
οικονομικες προσφορες των λοιπων προσφεροντων. Κατα της αποφασης αυτης χωρει προδικαστικη
προσφυγη, κατα τα οριζομενα στην παραγραφο 4.3 της παρουσης.

ι) Επισημαινεται, τελος, οτι, σε περιπτωση που οι προσφορες εχουν την ιδια ακριβως τιμη (ισοτιμες),
η αναθετουσα αρχη επιλεγει τον (προσωρινο) αναδοχο με κληρωση μεταξυ των οικονομικων φορεων
που υπεβαλαν ισοτιμες προσφορες.  Η κληρωση γινεται  ενωπιον της  Επιτροπης Διαγωνισμου και
παρουσια των οικονομικων φορεων που υπεβαλαν τις ισοτιμες προσφορες, σε ημερα και ωρα που θα
τους γνωστοποιηθει  μεσω της λειτουργικοτητας “επικοινωνια” του υποσυστηματος.
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Τα αποτελεσματα της ως ανω κληρωσης ενσωματωνονται, ομοιως, στην αποφαση της προηγουμενης
περιπτωσης (θ).

4.2  Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου/  Κατακύρωση/
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης

α) Μετα  απο  την  αξιολογηση  των  προσφορων,  η  αναθετουσα  αρχη προσκαλει,  στο  πλαισιο  της
παρουσας  ηλεκτρονικης  διαδικασιας  συναψης  συμβασης  και  μεσω  της  λειτουργικοτητας  της
«Επικοινωνιας», τον προσωρινο αναδοχο να υποβαλει εντος προθεσμιας δεκα (10) ημερων 22 απο την
κοινοποιηση  της  σχετικης  εγγραφης ειδοποιησης  σε  αυτον τα  προβλεπομενα,  στο  αρθρο  23  της
παρουσας, αποδεικτικα μεσα (δικαιολογητικα προσωρινου αναδοχου) και τα αποδεικτικα εγγραφα
νομιμοποιησης.23 Ο  προσωρινος  αναδοχος  δυναται  να  υποβαλει,  εντος  της  ως  ανω  προθεσμιας,
αιτημα, προς την αναθετουσα αρχη, για παραταση της, συνοδευομενο απο αποδεικτικα εγγραφα περι
αιτησης χορηγησης δικαιολογητικων προσωρινου αναδοχου.  Στην περιπτωση αυτη η αναθετουσα
αρχη παρατεινει την προθεσμια υποβολης αυτων, για οσο χρονο απαιτηθει για τη χορηγηση τους απο
τις αρμοδιες δημοσιες αρχες. 

β) Τα  δικαιολογητικα  του  προσωρινου  αναδοχου  υποβαλλονται  απο  τον  οικονομικο  φορεα
ηλεκτρονικα, μεσω της λειτουργικοτητας της «Επικοινωνιας» στην αναθετουσα αρχη, δεν απαιτειται
να  προσκομισθουν  και  σε  εντυπη  μορφη  και  γινονται  αποδεκτα,  ανα  περιπτωση,  εφοσον
υποβαλλονται, συμφωνα με τα προβλεπομενα στις διαταξεις: 

i)  ειτε των αρθρων 13, 14 και 28 του ν.  4727/2020 περι ηλεκτρονικων δημοσιων εγγραφων που
φερουν  ηλεκτρονικη  υπογραφη  η  σφραγιδα,  και,  εφοσον  προκειται  για  αλλοδαπα  δημοσια
ηλεκτρονικα εγγραφα, εαν φερουν επισημειωση e-Apostille 

ii)  ειτε  των αρθρων 15 και  2724 του  ν.  4727/2020  περι  ηλεκτρονικων ιδιωτικων εγγραφων που
φερουν ηλεκτρονικη υπογραφη η σφραγιδα

iii) ειτε του αρθρου 11 του ν. 2690/1999, οπως ισχυει περι βεβαιωσης του γνησιου της υπογραφης-
επικυρωσης των αντιγραφων

iv) ειτε της παρ. 2 του αρθρου 3725 του ν. 4412/2016, περι χρησης ηλεκτρονικων υπογραφων σε
ηλεκτρονικες διαδικασιες δημοσιων συμβασεων,  

v) ειτε της παρ. 13 του αρθρου 80 του ν.4412/2016, περι συνυποβολης υπευθυνης δηλωσης στην
περιπτωση απλης φωτοτυπιας ιδιωτικων εγγραφων26. 

Επιπλεον δεν προσκομιζονται σε εντυπη μορφη τα ΦΕΚ και ενημερωτικα και τεχνικα φυλλαδια και
αλλα  εντυπα,  εταιρικα  η  μη,  με  ειδικο  τεχνικο  περιεχομενο,  δηλαδη  εντυπα  με  αμιγως  τεχνικα
χαρακτηριστικα, οπως αριθμους, αποδοσεις σε διεθνεις μοναδες, μαθηματικους τυπους και σχεδια.

Τα ως ανω στοιχεια και δικαιολογητικα καταχωριζονται απο αυτον σε μορφη ηλεκτρονικων αρχειων
με μορφοτυπο PDF.

β.1) Εντος της προθεσμιας υποβολης των δικαιολογητικων κατακυρωσης και το αργοτερο εως την
τριτη  εργασιμη  ημερα  απο  την  καταληκτικη  ημερομηνια  ηλεκτρονικης  υποβολης  τους,
προσκομιζονται με ευθυνη του οικονομικου φορεα, στην αναθετουσα αρχη, σε εντυπη μορφη και σε
κλειστο  φακελο,  στον  οποιο  αναγραφεται  ο  αποστολεας,  τα  στοιχεια  του  διαγωνισμου  και  ως
παραληπτης η Επιτροπη, τα στοιχεια και δικαιολογητικα, τα οποια απαιτειται να προσκομισθουν σε
εντυπη μορφη (ως πρωτοτυπα η ακριβη αντιγραφα).27

Τετοια στοιχεια και δικαιολογητικα ενδεικτικα ειναι :

i)  αυτα που δεν υπαγονται  στις  διαταξεις του  αρθρου 11 παρ.  2 του ν.  2690/1999,  οπως ισχυει,
(ενδεικτικα συμβολαιογραφικες ενορκες βεβαιωσεις η λοιπα συμβολαιογραφικα εγγραφα) 
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ii)  ιδιωτικα  εγγραφα  τα  οποια  δεν  εχουν  επικυρωθει  απο δικηγορο  η  δεν  φερουν  θεωρηση  απο
υπηρεσιες  και  φορεις  της  περιπτωσης  α  της  παρ.  2  του  αρθρου  11  του  ν.  2690/1999  η  δεν
συνοδευονται απο υπευθυνη δηλωση για την ακριβεια τους,  καθως και 

iii) τα εντυπα εγγραφα που φερουν τη Σφραγιδα της Χαγης (Apostille) η προξενικη θεωρηση και δεν
ειναι επικυρωμενα απο δικηγορο.

Σημειωνεται οτι στα αλλοδαπα δημοσια εγγραφα και δικαιολογητικα εφαρμοζεται  η Συνθηκη της
Χαγης της 5ης.10.1961, που κυρωθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφοσον συντασσονται σε κρατη
που εχουν προσχωρησει στην ως ανω Συνθηκη, αλλως φερουν προξενικη θεωρηση. Απαλλασσονται
απο την απαιτηση επικυρωσης (με Apostille η Προξενικη Θεωρηση) αλλοδαπα δημοσια εγγραφα οταν
καλυπτονται απο διμερεις η πολυμερεις συμφωνιες που εχει συναψει η Ελλαδα (ενδεικτικα «Συμβαση
νομικης συνεργασιας μεταξυ Ελλαδας και Κυπρου – 05.03.1984» (κυρωτικος ν.1548/1985, «Συμβαση
περι απαλλαγης απο την επικυρωση ορισμενων πραξεων και εγγραφων – 15.09.1977» (κυρωτικος
ν.4231/2014)).  Επισης  απαλλασσονται  απο  την  απαιτηση  επικυρωσης  η  παρομοιας  διατυπωσης
δημοσια  εγγραφα  που  εκδιδονται  απο  τις  αρχες  κρατους  μελους  που  υπαγονται  στον  Καν  ΕΕ
2016/1191 για την απλουστευση των απαιτησεων για την υποβολη ορισμενων δημοσιων εγγραφων
στην ΕΕ, οπως, ενδεικτικα,  το λευκο ποινικο μητρωο, υπο τον ορο οτι τα σχετικα με το γεγονος αυτο
δημοσια  εγγραφα  εκδιδονται  για  πολιτη  της  Ένωσης  απο  τις  αρχες  του  κρατους  μελους  της
ιθαγενειας  του.  Επισης,  γινονται  υποχρεωτικα αποδεκτα  ευκρινη  φωτοαντιγραφα  εγγραφων που
εχουν  εκδοθει  απο  αλλοδαπες  αρχες  και  εχουν  επικυρωθει  απο  δικηγορο,  συμφωνα  με  τα
προβλεπομενα  στην  παρ.  2  περ.  β  του  αρθρου  11  του  ν.  2690/1999  “Κωδικας  Διοικητικης
Διαδικασιας”, οπως αντικατασταθηκε ως ανω με το αρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

γ) Αν  δεν  υποβληθουν  τα  παραπανω  δικαιολογητικα  η  υπαρχουν  ελλειψεις  σε  αυτα  που
υπoβληθηκαν  ηλεκτρονικα  η  σε  εντυπη  μορφη,  εφοσον  απαιτειται,  συμφωνα  με  τα  ανωτερω  η
αναθετουσα αρχη καλει τον προσωρινο αναδοχο να προσκομισει τα ελλειποντα δικαιολογητικα η να
συμπληρωσει τα ηδη υποβληθεντα η να παρασχει διευκρινισεις, κατα την εννοια του αρθρου 102 ν.
4412/2016, εντος προθεσμιας δεκα (10) ημερων απο την κοινοποιηση της σχετικης προσκλησης σε
αυτον. Αν ο προσωρινος αναδοχος υποβαλλει αιτημα προς την αναθετουσα αρχη για παραταση της
ως ανω προθεσμιας, το οποιο συνοδευεται με αποδεικτικα εγγραφα απο τα οποια να αποδεικνυεται
οτι εχει αιτηθει τη χορηγηση των δικαιολογητικων, η αναθετουσα αρχη παρατεινει την προθεσμια
υποβολης των δικαιολογητικων για οσο χρονο απαιτηθει για τη χορηγηση των δικαιολογητικων απο
τις αρμοδιες δημοσιες αρχες.
Το παρον εφαρμοζεται αναλογως και στις περιπτωσεις που η αναθετουσα αρχη τυχον ζητησει την
προσκομιση δικαιολογητικων  κατα  τη  διαδικασια αξιολογησης  των προσφορων και  πριν  απο  το
σταδιο  κατακυρωσης,  κατ’  εφαρμογη  της  διαταξης  του  αρθρου  79  παραγραφος  5  εδαφιο  α΄  ν.
4412/2016, τηρουμενων των αρχων της ισης μεταχειρισης και της διαφανειας.28

δ) Αν, κατα τον ελεγχο των υποβληθεντων δικαιολογητικων, διαπιστωθει οτι:
i)  τα  στοιχεια  που  δηλωθηκαν  με  το  Ευρωπαϊκο  Ενιαιο  Έγγραφο  Συμβασης  (ΕΕΕΣ),  ειναι  εκ
προθεσεως απατηλα η οτι εχουν υποβληθει πλαστα αποδεικτικα στοιχεια29 η
ii)  αν  δεν  υποβληθουν  στο  προκαθορισμενο  χρονικο  διαστημα  τα  απαιτουμενα  πρωτοτυπα  η
αντιγραφα, των παραπανω δικαιολογητικων, η
iii) αν απο τα δικαιολογητικα που προσκομισθηκαν νομιμως και εμπροθεσμως, δεν αποδεικνυονται οι
οροι  και  οι  προϋποθεσεις  συμμετοχης  συμφωνα  με  τα  αρθρα  21,  22  και  23  της  παρουσας,  30

απορριπτεται η προσφορα του προσωρινου αναδοχου, καταπιπτει υπερ της αναθετουσας αρχης η
εγγυηση συμμετοχης του και η κατακυρωση γινεται στον προσφεροντα που υπεβαλε την αμεσως
επομενη  πλεον  συμφερουσα  απο  οικονομικη  αποψη  προσφορα  βασει  της  τιμης,  τηρουμενης  της
ανωτερω διαδικασιας.

Σε περιπτωση εγκαιρης και προσηκουσας ενημερωσης της αναθετουσας αρχης για μεταβολες στις
προϋποθεσεις τις οποιες  ο προσωρινος αναδοχος ειχε δηλωσει με το Ευρωπαϊκο Ενιαιο Έγγραφο
Συμβασης (ΕΕΕΣ) οτι πληροι και οι οποιες επηλθαν η για τις οποιες ελαβε γνωση μεχρι τη συναψη της
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συμβασης (οψιγενεις μεταβολες), δεν καταπιπτει υπερ της αναθετουσας αρχης η προσκομισθεισα,
συμφωνα με το αρθρο 15 της παρουσας, εγγυηση συμμετοχης.31,.

Αν κανενας απο τους προσφεροντες δεν υπεβαλε αληθη η ακριβη δηλωση, η αν κανενας απο τους
προσφεροντες δεν προσκομιζει ενα η περισσοτερα απο τα απαιτουμενα εγγραφα και δικαιολογητικα,
η αν κανενας απο τους προσφεροντες δεν αποδειξει οτι:  α) δεν βρισκεται σε μια απο τις καταστασεις
που αναφερονται στο αρθρο 22.Α και β) πληροι τα σχετικα κριτηρια επιλογης των αρθρων 22.Β εως
22.Ε, οπως αυτα εχουν καθοριστει στην παρουσα , η διαδικασια συναψης της συμβασης ματαιωνεται.

Η διαδικασια ελεγχου των ως ανω δικαιολογητικων ολοκληρωνεται με τη συνταξη πρακτικου απο
την Επιτροπη Διαγωνισμου, στο οποιο αναγραφεται η τυχον συμπληρωση δικαιολογητικων κατα τα
οριζομενα στις παραγραφους (α) και (γ) του παροντος αρθρου.32 Η Επιτροπη, στη συνεχεια,  το κοινο-
ποιει, μεσω της «λειτουργικοτητας της «Επικοινωνιας», στο αποφαινομενο οργανο της αναθετουσας
αρχης για τη ληψη αποφασης ειτε κατακυρωσης της συμβασης ειτε ματαιωσης της διαδικασιας, ανα
περιπτωση.

Τα αποτελεσματα του ελεγχου των δικαιολογητικων του προσωρινου αναδοχου επικυρωνονται με
την αποφαση κατακυρωσης του αρθρου 105 ν. 4412/2016,33 ητοι με την αποφαση του προηγουμενου
εδαφιου, στην οποια αναφερονται υποχρεωτικα οι προθεσμιες για την αναστολη της συναψης συμβα-
σης, συμφωνα με τα αρθρα 360 εως 372 του ιδιου νομου.34 

Η αναθετουσα αρχη κοινοποιει  την  αποφαση κατακυρωσης, μαζι με αντιγραφο ολων των πρακτι-
κων της διαδικασιας ελεγχου και αξιολογησης των προσφορων σε ολους τους οικονομικους φορεις
που ελαβαν μερος στη διαδικασια αναθεσης,  εκτος απο τους οριστικως αποκλεισθεντες και ιδιως
οσους αποκλειστηκαν οριστικα δυναμει της παρ. 1 του αρθρου 72 του ν. 4412/2016 και της αντιστοι-
χης περ. γ της παραγραφου 4.1 της παρουσας,35 μεσω της λειτουργικοτητας της «Επικοινωνιας», και
επιπλεον αναρτα τα δικαιολογητικα του προσωρινου αναδοχου στον χωρο «Συνημμενα Ηλεκτρονικου
Διαγωνισμου».

ε) Η αποφαση κατακυρωσης καθισταται οριστικη, εφοσον συντρεξουν οι ακολουθες προϋποθεσεις:36

i. η αποφαση κατακυρωσης εχει κοινοποιηθει, συμφωνα με τα ανωτερω,
ii. παρελθει  απρακτη  η  προθεσμια  ασκησης  προδικαστικης  προσφυγης  η  σε  περιπτωση

ασκησης, παρελθει απρακτη η προθεσμια ασκησης αιτησης αναστολης κατα της αποφασης
της  ΑΕΠΠ και  σε περιπτωση ασκησης αιτησης αναστολης κατα της  αποφασης  της ΑΕΠΠ,
εκδοθει αποφαση επι της αιτησης, με την επιφυλαξη της χορηγησης προσωρινης διαταγης,
συμφωνα  με  οσα  οριζονται  στο  τελευταιο  εδαφιο  της  παρ.  4  του  αρθρου  372  του  ν.
4412/2016,

iii. εχει ολοκληρωθει επιτυχως ο προσυμβατικος ελεγχος απο το Ελεγκτικο Συνεδριο, συμφωνα
με τα αρθρα 324 εως 327 του ν. 4700/2020, εφοσον απαιτειται37, και

iv.  ο προσωρινος αναδοχος εχει υποβαλλει, επειτα απο σχετικη προσκληση της αναθετουσας
αρχης,  μεσω  της  λειτουργικοτητας  της  “Επικοινωνιας”  του  υποσυστηματος,  υπευθυνη
δηλωση, που υπογραφεται συμφωνα με οσα οριζονται στο αρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην
οποια δηλωνεται  οτι,  δεν εχουν επελθει  στο προσωπο του οψιγενεις μεταβολες,  κατα την
εννοια  του  αρθρου  104 του ιδιου  νομου,  και  μονον  στην περιπτωση  του προσυμβατικου
ελεγχου η της ασκησης προδικαστικης προσφυγης κατα της αποφασης κατακυρωσης.

Η  υπευθυνη  δηλωση  ελεγχεται  απο  την  αναθετουσα  αρχη  και  μνημονευεται  στο  συμφωνητικο.
Εφοσον δηλωθουν οψιγενεις μεταβολες, η δηλωση ελεγχεται απο την Επιτροπη Διαγωνισμου, η οποια
εισηγειται προς το αρμοδιο αποφαινομενο οργανο.

Μετα  απο  την  οριστικοποιηση  της  αποφασης  κατακυρωσης,  η  αναθετουσα  αρχη  προσκαλει  τον
αναδοχο, μεσω της λειτουργικοτητας της “Επικοινωνιας” του υποσυστηματος, να προσελθει για την
υπογραφη του συμφωνητικου, θετοντας του προθεσμια δεκαπεντε (15) ημερων απο την κοινοποιηση
σχετικης εγγραφης ειδικης προσκλησης,38 προσκομιζοντας και την απαιτουμενη εγγυητικη επιστολη
καλης  εκτελεσης.  Η  συμβαση  θεωρειται  συναφθεισα  με  την  κοινοποιηση  της  ως  ανω  ειδικης
προσκλησης.39
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Πριν απο την υπογραφη του συμφωνητικου υποβαλλεται η υπευθυνη δηλωση της κοινης αποφασης
των Υπουργων Αναπτυξης και Επικρατειας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τή-
ρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».

Εαν ο αναδοχος δεν προσελθει να υπογραψει το συμφωνητικο, μεσα στην προθεσμια που οριζεται
στην  ειδικη  προκληση, και  με  την  επιφυλαξη  αντικειμενικων  λογων  ανωτερας  βιας,  κηρυσσεται
εκπτωτος, καταπιπτει υπερ της αναθετουσας αρχης η εγγυηση συμμετοχης του και ακολουθειται η
διαδικασια του παροντος αρθρου 4.2 για τον προσφεροντα που υπεβαλε την αμεσως επομενη πλεον
συμφερουσα απο οικονομικη αποψη προσφορα βασει τιμης40.  Αν κανενας απο τους προσφεροντες
δεν  προσελθει  για  την  υπογραφη  του  συμφωνητικου,  η  διαδικασια  αναθεσης  της  συμβασης
ματαιωνεται, συμφωνα με την περιπτωση β της παραγραφου 1 του αρθρου 106 του ν. 4412/2016.
Η  αναθετουσα  αρχη  μπορει,  στην  περιπτωση  αυτην,  να  αναζητησει  αποζημιωση,  περα  απο  την
καταπιπτουσα εγγυητικη επιστολη, ιδιως δυναμει των αρθρων 197 και 198 ΑΚ. 41

Εαν η αναθετουσα αρχη δεν απευθυνει στον αναδοχο την ως ανω ειδικη προσκληση, εντος χρονικου
διαστηματος εξηντα (60) ημερων απο την οριστικοποιηση της αποφασης κατακυρωσης, και με την
επιφυλαξη της υπαρξης επιτακτικου λογου δημοσιου συμφεροντος η αντικειμενικων λογων ανωτερας
βιας, ο αναδοχος δικαιουται να απεχει απο την υπογραφη του συμφωνητικου, χωρις να εκπεσει η
εγγυηση συμμετοχης του, καθως και να αναζητησει αποζημιωση ιδιως δυναμει των αρθρων 197 και
198 ΑΚ.42

4.3  Προδικαστικές Προσφυγές ενώπιον  της Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών Προσφυγών/
Προσωρινή δικαστική προστασία

Α.  Καθε ενδιαφερομενος,  ο οποιος εχει η ειχε συμφερον να του ανατεθει η συγκεκριμενη δημοσια
συμβαση και  εχει  υποστει  η  ενδεχεται  να  υποστει  ζημια  απο εκτελεστη  πραξη  η  παραλειψη της
αναθετουσας  αρχης  κατα  παραβαση  της  ευρωπαϊκης  ενωσιακης  η  εσωτερικης  νομοθεσιας  στον
τομεα των δημοσιων συμβασεων, εχει δικαιωμα να προσφυγει στην Αρχη Εξετασης Προδικαστικων
Προσφυγων (ΑΕΠΠ), συμφωνα με τα ειδικοτερα οριζομενα στα αρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ.
Π.Δ. 39/2017, στρεφομενος με προδικαστικη προσφυγη, κατα πραξης η παραλειψης της αναθετουσας
αρχης,  προσδιοριζοντας ειδικως τις νομικες και πραγματικες αιτιασεις που δικαιολογουν το αιτημα
του43.
Σε περιπτωση προσφυγης κατα πραξης της αναθετουσας αρχης,  η προθεσμια για την ασκηση της
προδικαστικης προσφυγης ειναι:
(α) δεκα  (10)  ημερες  απο  την  κοινοποιηση  της  προσβαλλομενης  πραξης  στον  ενδιαφερομενο
οικονομικο φορεα αν η πραξη κοινοποιηθηκε με ηλεκτρονικα μεσα η τηλεομοιοτυπια η 
(β) δεκαπεντε  (15)  ημερες  απο  την  κοινοποιηση  της  προσβαλλομενης  πραξης  σε  αυτον  αν
χρησιμοποιηθηκαν αλλα μεσα επικοινωνιας, αλλως  
(γ) δεκα (10) ημερες απο την πληρη, πραγματικη η τεκμαιρομενη, γνωση της πραξης που βλαπτει τα
συμφεροντα  του  ενδιαφερομενου  οικονομικου  φορεα.  Ειδικα  για  την  ασκηση  προσφυγης  κατα
προκηρυξης, η πληρης γνωση αυτης τεκμαιρεται μετα την παροδο δεκαπεντε (15) ημερων απο τη
δημοσιευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περιπτωση παραλειψης που αποδιδεται στην αναθετουσα αρχη, η προθεσμια για την ασκηση της
προδικαστικης  προσφυγης  ειναι  δεκαπεντε  (15)  ημερες  απο  την  επομενη  της  συντελεσης  της
προσβαλλομενης παραλειψης44.

Η προδικαστικη προσφυγη, συντασσεται υποχρεωτικα με τη χρηση του τυποποιημενου εντυπου του
Παραρτηματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και , κατατιθεται ηλεκτρονικα στην ηλεκτρονικη περιοχη του
συγκεκριμενου διαγωνισμου μεσω της λειτουργικοτητας «Επικοινωνια» του υποσυστηματος προς
την Αναθετουσα Αρχη, επιλεγοντας την ενδειξη «Προδικαστικη Προσφυγη» συμφωνα με αρθρο 15
της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημοσια Έργα. 

Οι προθεσμιες ως προς την υποβολη των προδικαστικων προσφυγων και των παρεμβασεων αρχιζουν
την επομενη της ημερας της προαναφερθεισας κατα περιπτωση κοινοποιησης η γνωσης και ληγουν
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οταν περασει ολοκληρη η τελευταια ημερα και ωρα 23:59:59 και, αν αυτη ειναι εξαιρετεα η Σαββατο,
οταν περασει ολοκληρη η επομενη εργασιμη ημερα και ωρα 23:59:5945

Για το παραδεκτο της ασκησης της προδικαστικης προσφυγης κατατιθεται παραβολο απο τον προ-
σφευγοντα υπερ του Ελληνικου Δημοσιου, συμφωνα με οσα οριζονται στο αρθρο 363 Ν. 4412/201646.
Η επιστροφη του παραβολου στον προσφευγοντα γινεται: α) σε περιπτωση ολικης η μερικης αποδο-
χης της προσφυγης του, β) οταν η αναθετουσα αρχη ανακαλει την προσβαλλομενη πραξη η προβαινει
στην οφειλομενη ενεργεια πριν απο την εκδοση της αποφασης της ΑΕΠΠ επι της προσφυγης, γ) σε πε-
ριπτωση παραιτησης του προσφευγοντα απο την προσφυγη του εως και δεκα (10) ημερες απο την
καταθεση της προσφυγης. 

Η προθεσμια για την ασκηση της προδικαστικης προσφυγης και η ασκηση της κωλυουν τη συναψη
της συμβασης επι ποινη ακυροτητας, η οποια διαπιστωνεται με αποφαση της ΑΕΠΠ μετα απο ασκηση
προδικαστικης προσφυγης, συμφωνα με το αρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως,
μονη η ασκηση της προδικαστικης προσφυγης δεν κωλυει την προοδο της διαγωνιστικης διαδικασιας,
υπο την επιφυλαξη χορηγησης απο το Κλιμακιο προσωρινης προστασιας συμφωνα με το αρθρο 366
παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/201747. 
Η προηγουμενη παραγραφος δεν εφαρμοζεται στην περιπτωση που, κατα τη διαδικασια συναψης της
παρουσας συμβασης, υποβληθει μονο μια (1) προσφορα48.
Μετα την,  κατα τα ως  ανω,  ηλεκτρονικη καταθεση  της  προδικαστικης προσφυγης  η αναθετουσα
αρχη, μεσω της λειτουργιας ¨Επικοινωνια»:
 
α) Κοινοποιει την προσφυγη το αργοτερο εως την επομενη εργασιμη ημερα απο την καταθεση της σε
καθε ενδιαφερομενο τριτο, ο οποιος μπορει να θιγεται απο την αποδοχη της προσφυγης, προκειμενου
να ασκησει το, προβλεπομενο απο τα αρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαιωμα παρεμβασης
του  στη διαδικασια  εξετασης  της  προσφυγης,  για  τη  διατηρηση της  ισχυος  της  προσβαλλομενης
πραξης, προσκομιζοντας ολα τα κρισιμα εγγραφα που εχει στη διαθεση του.

β) Διαβιβαζει στην ΑΕΠΠ, το αργοτερο εντος δεκαπεντε (15) ημερων απο την ημερα καταθεσης, τον
πληρη φακελο της υποθεσης, τα αποδεικτικα κοινοποιησης στους ενδιαφερομενους τριτους αλλα και
την Έκθεση Αποψεων της επι της προσφυγης. Στην Έκθεση Αποψεων η αναθετουσα αρχη μπορει να
παραθεσει  αρχικη η συμπληρωματικη αιτιολογια για την υποστηριξη της προσβαλλομενης  με την
προδικαστικη προσφυγη πραξης.

γ) Κοινοποιει σε ολα τα μερη την εκθεση αποψεων, τις Παρεμβασεις και τα σχετικα εγγραφα που
τυχον τη συνοδευουν, μεσω του ηλεκτρονικου τοπου του διαγωνισμου το αργοτερο εως την επομενη
εργασιμη ημερα απο την καταθεση τους.

δ) Συμπληρωματικα υπομνηματα κατατιθενται απο οποιοδηποτε απο τα μερη μεσω της πλατφορμας
του  ΕΣΗΔΗΣ,  το  αργοτερο  εντος  πεντε  (5)  ημερων  απο  την  κοινοποιηση  των  αποψεων  της
αναθετουσας αρχης49.

Η  ασκηση  της  προδικαστικης  προσφυγης  αποτελει  προϋποθεση  για  την  ασκηση  των  ενδικων
βοηθηματων της αιτησης αναστολης και της αιτησης ακυρωσης του αρθρου 372 Ν. 4412/2016 κατα
των εκτελεστων πραξεων η παραλειψεων της αναθετουσας αρχης50.

Β. Όποιος εχει εννομο συμφερον μπορει να ζητησει, με το ιδιο δικογραφο εφαρμοζομενων αναλογικα
των διαταξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολη εκτελεσης της αποφασης της ΑΕΠΠ και την ακυρωση
της ενωπιον του Διοικητικου Εφετειου της εδρας της αναθετουσας αρχης51. Το αυτο ισχυει και σε πε-
ριπτωση σιωπηρης απορριψης της προδικαστικης προσφυγης απο την Α.Ε.Π.Π. Δικαιωμα ασκησης
του ως ανω ενδικου βοηθηματος εχει και η αναθετουσα αρχη, αν η Α.Ε.Π.Π. κανει δεκτη την προδικα-
στικη προσφυγη, αλλα και αυτος του οποιου εχει γινει εν μερει δεκτη η προδικαστικη προσφυγη.

Με  την  αποφαση  της  ΑΕΠΠ  λογιζονται  ως  συμπροσβαλλομενες  και  ολες  οι  συναφεις  προς  την
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ανωτερω  αποφαση  πραξεις  η  παραλειψεις  της  αναθετουσας  αρχης,  εφοσον  εχουν  εκδοθει  η
συντελεστει αντιστοιχως εως τη συζητηση της ως ανω αιτησης στο Δικαστηριο.

Η  αιτηση  αναστολης  και  ακυρωσης  περιλαμβανει  μονο  αιτιασεις  που  ειχαν  προταθει  με  την
προδικαστικη  προσφυγη  η  αφορουν  στη διαδικασια ενωπιον  της  Α.Ε.Π.Π.  η  το  περιεχομενο  των
αποφασεων της. Η αναθετουσα αρχη, εφοσον ασκησει την αιτηση της παρ. 1 του αρθρου 372 του ν.
4412/2016, μπορει να προβαλει και οψιγενεις ισχυρισμους αναφορικα με τους επιτακτικους λογους
δημοσιου συμφεροντος, οι οποιοι καθιστουν αναγκαια την αμεση αναθεση της συμβασης.52

Η ως ανω αιτηση κατατιθεται στο ως αρμοδιο δικαστηριο μεσα σε προθεσμια δεκα (10) ημερων απο
κοινοποιηση η την πληρη γνωση της αποφασης η απο την παρελευση της προθεσμιας για την εκδοση
της αποφασης επι της προδικαστικης προσφυγης,  ενω η δικασιμος για την εκδικαση της αιτησης
ακυρωσης δεν πρεπει να απεχει περαν των εξηντα (60) ημερων απο την καταθεση του δικογραφου.53

Αντιγραφο της αιτησης με κληση κοινοποιειται με τη φροντιδα του αιτουντος προς την Α.Ε.Π.Π., την
αναθετουσα αρχη, αν δεν εχει ασκησει αυτη την αιτηση, και προς καθε τριτο ενδιαφερομενο, την
κλητευση του οποιου διατασσει με πραξη του ο Προεδρος η ο προεδρευων του αρμοδιου Δικαστηριου
η Τμηματος εως την επομενη ημερα απο την καταθεση της αιτησης. Ο αιτων υποχρεουται επι ποινη
απαραδεκτου του ενδικου βοηθηματος να προβει στις παραπανω κοινοποιησεις εντος αποκλειστικης
προθεσμιας δυο (2) ημερων απο την εκδοση και την παραλαβη της ως ανω πραξης του Δικαστηριου.
Εντος  αποκλειστικης  προθεσμιας  δεκα  (10)  ημερων  απο  την  ως  ανω  κοινοποιηση  της  αιτησης
κατατιθεται  η  παρεμβαση  και  διαβιβαζονται  ο  φακελος  και  οι  αποψεις  των  παθητικως
νομιμοποιουμενων.  Εντος της ιδιας προθεσμιας κατατιθενται στο Δικαστηριο και τα στοιχεια που
υποστηριζουν τους ισχυρισμους των διαδικων.

Επιπροσθετα, η παρεμβαση κοινοποιειται με επιμελεια του παρεμβαινοντος στα λοιπα μερη της δικης
εντος δυο (2) ημερων απο την καταθεση της, αλλιως λογιζεται ως απαραδεκτη. Το διατακτικο της
δικαστικης αποφασης εκδιδεται εντος δεκαπεντε (15) ημερων απο τη συζητηση της αιτησης η απο
την προθεσμια για την υποβολη υπομνηματων.

Η προθεσμια για την ασκηση και η ασκηση της αιτησης ενωπιον του αρμοδιου δικαστηριου κωλυουν
τη  συναψη  της  συμβασης  μεχρι  την  εκδοση  της  οριστικης  δικαστικης  αποφασης,  εκτος  εαν  με
προσωρινη  διαταγη  ο  αρμοδιος  δικαστης  αποφανθει  διαφορετικα.  Επισης,  η  προθεσμια  για  την
ασκηση  και  η  ασκηση  της  αιτησης  κωλυουν  την  προοδο  της  διαδικασιας  αναθεσης  για  χρονικο
διαστημα δεκαπεντε (15) ημερων απο την ασκηση της αιτησης, εκτος εαν με την προσωρινη διαταγη
ο αρμοδιος δικαστης αποφανθει διαφορετικα54. Για την ασκηση της αιτησεως κατατιθεται παραβολο,
συμφωνα με τα ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.  

Αν ο ενδιαφερομενος δεν αιτηθηκε η αιτηθηκε ανεπιτυχως την αναστολη και η συμβαση υπογραφηκε
και η εκτελεση της ολοκληρωθηκε πριν απο τη συζητηση της αιτησης, εφαρμοζεται αναλογως η παρ.
2 του αρθρου 32 του π.δ. 18/1989. 

Αν  το  δικαστηριο  ακυρωσει  πραξη  η  παραλειψη  της  αναθετουσας  αρχης  μετα  τη  συναψη  της
συμβασης, το κυρος της τελευταιας δεν θιγεται, εκτος αν πριν απο τη συναψη αυτης ειχε ανασταλει η
διαδικασια  συναψης  της  συμβασης.  Στην  περιπτωση  που  η  συμβαση  δεν  ειναι  ακυρη,  ο
ενδιαφερομενος δικαιουται να αξιωσει αποζημιωση, συμφωνα με τα αναφερομενα στο αρθρο 373 του
ν. 4412/2016.

Με την επιφυλαξη των διαταξεων του ν. 4412/2016, για την εκδικαση των διαφορων του παροντος
αρθρου εφαρμοζονται οι διαταξεις του π.δ. 18/1989.

Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος
Σχετικα με την υπογραφη του συμφωνητικου, ισχυουν τα προβλεπομενα στις παρ. 4, 5, 7, 8 του
αρθρου 105 καθως και στο αρθρο 135 του ν. 4412/2016.
Τα   εγγραφα  της  συμβασης   με  βαση τα οποια θα  εκτελεσθει  το  εργο  ειναι  τα  αναφερομενα
παρακατω.  Σε  περιπτωση  ασυμφωνιας  των  περιεχομενων  σε  αυτα  ορων,  η  σειρα  ισχυος
καθοριζεται ως κατωτερω: 

1. Το  συμφωνητικο,  συμπεριλαμβανομενων  των  παρασχεθεισων  εξηγησεων  του
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οικονομικου φορεα, συμφωνα με τα αρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδιως ως προς τον
προσδιορισμο  οικονομικων μεγεθων με  τις  οποιες  ο  αναδοχος  διαμορφωσε την προσφορα
του,
2. Η παρουσα Διακηρυξη.
3. Η Οικονομικη Προσφορα.
4. Το Τιμολογιο Δημοπρατησης 
5. Η Ειδικη Συγγραφη Υποχρεωσεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η  Τεχνικη  Συγγραφη  Υποχρεωσεων  (Τ.Σ.Υ)  με  τις  Τεχνικες  Προδιαγραφες  και  τα  

Παραρτηματα τους, 
7. Η Τεχνικη Περιγραφη (Τ.Π.). 
8. Ο Προϋπολογισμος Δημοπρατησης.
9. Οι εγκεκριμενες μελετες του εργου. 
10.  Το εγκεκριμενο Χρονοδιαγραμμα κατασκευης του εργου.

Τα ανωτερω εγγραφα της συμβασης ισχυουν,  οπως διαμορφωθηκαν,  με τις  συμπληρωματικες
πληροφοριες  και  διευκρινισεις  που  παρασχεθηκαν  απο  την  αναθετουσα  αρχη  επι  ολων  των
ανωτερω.

Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας
6.1. Τα  εγγραφα  της  συμβασης  συντασσονται  υποχρεωτικα  στην  ελληνικη  γλωσσα  και

προαιρετικα και σε αλλες γλωσσες, συνολικα η μερικα. Σε περιπτωση ασυμφωνιας μεταξυ των
τμηματων  των  εγγραφων  της  συμβασης  που  εχουν  συνταχθει  σε  περισσοτερες  γλωσσες,
επικρατει η ελληνικη εκδοση55. Τυχον προδικαστικες προσφυγες υποβαλλονται στην ελληνικη
γλωσσα.

6.2. Οι προσφορες και τα περιλαμβανομενα σε αυτες στοιχεια, καθως και τα αποδεικτικα εγγραφα
συντασσονται  στην ελληνικη γλωσσα η συνοδευονται  απο επισημη μεταφραση τους στην
ελληνικη γλωσσα. 

6.3. Στα αλλοδαπα δημοσια εγγραφα και δικαιολογητικα εφαρμοζεται η Συνθηκη της Χαγης της
5.10.1961, που κυρωθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) συμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο
4.2.β)  της  παρουσας. Τα  αλλοδαπα  δημοσια  και  ιδιωτικα  εγγραφα   συνοδευονται  απο
μεταφραση τους στην ελληνικη γλωσσα επικυρωμενη ειτε απο προσωπο αρμοδιο κατα τις
διαταξεις  της  εθνικης  νομοθεσιας ειτε  απο  προσωπο κατα νομο αρμοδιο  της  χωρας  στην
οποια εχει συνταχθει το εγγραφο56 και γινονται αποδεκτα συμφωνα με τα οριζομενα, ομοιως,
στο αρθρο 4.2.β) της παρουσας.  

6.4. Η  επικοινωνια  με  την  αναθετουσα  αρχη,  καθως  και  μεταξυ  αυτης  και  του  αναδοχου,  θα
γινονται υποχρεωτικα στην ελληνικη γλωσσα.

Άρθρο 7: Εφαρμοστέα νομοθεσία 
7.1 Για τη δημοπρατηση του εργου, την εκτελεση της συμβασης και την κατασκευη του, εφαρμοζο-

νται οι διαταξεις των παρακατω νομοθετηματων, οπως ισχυουν:
1. του ν.  4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147)
2. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της

Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/2102  και  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2019/1024)  –  Ηλεκτρονικές  Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”,

3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο
νομοθετικό πλαίσιο  για  τον προσυμβατικό  έλεγχο,  τροποποιήσεις  στον Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό  Συνέδριο,  διατάξεις  για  την  αποτελεσματική  απονομή  της  δικαιοσύνης  και  άλλες
διατάξεις» 

4. του  ν.  4640/2019(Α   190)  «Διαμεσολάβηση  σε  αστικές  και  εμπορικές  υποθέσεις  Περαιτέρω
εναρμόνιση  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  προς  τις  διατάξεις  της  Οδηγίας  2008/52/ΕΚ  του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις».
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5. του  ν.  4624/2019  (Α΄  137)  «Αρχή  Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα,  μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/680  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες
διατάξεις»,

6. του  ν.  4622/2019  (ΦΕΚ  133/Α/07.08.2019)  «Επιτελικό  Κράτος:  οργάνωση,  λειτουργία  &
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,

7. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων
και λοιπές διατάξεις»

8. του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,
9. του ν.  4314/2014 (Α’ 265) “Α)  Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών

παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2012/17  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 57

10. του  ν.  4278/2014  (Α΄157)  και  ειδικότερα  το  άρθρο  59  «Άρση  περιορισμών  συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,

11. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει

12. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
13. του  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
14. 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), όπως μεταβατικά ισχύουν.

15. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

16. του  ν.  3310/2005  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων”  (Α'  30),  όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με
τα  στοιχεία  του   Ε.Σ.Ρ.,   το  π.δ.  82/1996  (Α  66)  «Ονομαστικοποίηση  ων  μετοχών  Ελληνικών
Ανωνύμων  Εταιρειών  που  μετέχουν  στις  διαδικασίες  ανάληψης  έργων  ή  προμηθειών  του
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων  του ευρύτερου δημόσιου τομέα»,  η κοινή απόφαση των
Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επικρατείας  υπ’  αριθμ.  20977/2007  (  Β’  1673  )  σχετικά  με  τα
‘’Δικαιολογητικά  για  την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005,  όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.3414/2005’’,   καθώς  και  η  απόφαση  του  Υφυπουργού  Οικονομίας  και  Οικονομικών  υπ’
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005  (Β΄  1590)  “Καθορισμός  χωρών  στις  οποίες  λειτουργούν
εξωχώριες εταιρίες”.

17. του ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248).
18. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”
19. του  ν.  2121/1993  (Α'  25)  “Πνευματική  Ιδιοκτησία,  Συγγενικά  Δικαιώματα  και  Πολιτιστικά

Θέματα”.
20. του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 

μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.).
21. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

Α.Ε.Π.Π.»
22. του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )58

23. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
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24. της υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας  (Β΄  466/8-2-2021)  «Έγκριση  σχεδίου  Δράσης  για  τις  Πράσινες
Δημόσιες Συμβάσεις» (κατά περίπτωση).

25. της  υπ’  αριθμ.  Κ.Υ.Α.  οικ.  60967 ΕΞ 2020 (B’  2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)

26. της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων

27. της  με  αριθ.  ΔΝΣ/61034/ΦΝ  466/29-12-2017  Απόφασης  του  Υπουργού  Υποδομών  και
Μεταφορών «Κατάρτιση,  τήρηση και  λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών
σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  έργων,  μελετών  και  παροχής  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)  της  παρ.  8  (η) του άρθρου 221 του ν.  4412/2016» (Β
4841),  όπως  τροποποιήθηκε  με  την όμοια  απόφαση  ΥΑ  ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ  466/2-5-2018  (Β
1511).

28. της  Κοινής  Διαπιστωτικής  Πράξης  των  Υπουργών  Υποδομών  και  Μεταφορών  και  Ψηφιακής
Διακυβέρνησης   με  α.π.  Δ11/Οικ.627/18-5-2020  θέμα  Μετεγκατάσταση  του  υποσυστήματος
ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4).

29. της  με  αρ.  166278/25.6.2021 Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  (ΦΕΚ  Β'  2813/30-06-2021)
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων,
μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των
επιμέρους  εργαλείων  και  διαδικασιών   του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα».

30. της  με  αρ.  57654/2017  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  1781)  «Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων
λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

31. της  με  αρ.  64233/8.6.2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ  Β'  2453/09-06-2021)  «Ρυθμίσεις
τεχνικών  ζητημάτων  που  αφορούν  την  ανάθεση  των  Δημοσίων  Συμβάσεων  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών  με  χρήση  των  επιμέρους  εργαλείων  και  διαδικασιών  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

32. της με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019  Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών  (Β΄ 4607)
Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή
σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες, 

33. της  με  αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ  466/2017  Απόφασης  του  Υπουργού  Υποδομών  και
Μεταφορών (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες
συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016»,

34. της  με  αριθμ.  ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ  466/2017  Απόφασης  του  Υπουργού  Υποδομών  και
Μεταφορών (B΄ 1746) «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις
έργων».

35. της  με  αριθμ  με  αριθ.  Δ15/οικ/24298/28.07.2005  (Β΄  1105)  Απόφασης  με  θέμα  «Έκδοση
Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων,
υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων».

7.2  Οι σε εκτελεση των ανωτερω διαταξεων εκδοθεισες κανονιστικες πραξεις59, καθως και λοιπες
διαταξεις που αναφερονται ρητα η απορρεουν απο τα οριζομενα στα συμβατικα τευχη της πα-
ρουσας καθως και το συνολο των διαταξεων του ασφαλιστικου, εργατικου, περιβαλλοντικου
και  φορολογικου δικαιου και γενικοτερα καθε διαταξη (Νομος,  Π.Δ.,  Υ.Α.)  και  ερμηνευτικη
εγκυκλιος που διεπει την αναθεση και εκτελεση του εργου της παρουσας συμβασης, εστω και
αν δεν αναφερονται ρητα.

7.3    Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται
και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε
φορά νομοθεσία.
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Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου
8.1. Το εργο χρηματοδοτειται απο
               ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δημου Μεταμορφωσης με ΚΑΕ 30.7323.0052
               ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΕ 9781.02.02060

Το  εργο υποκειται  στις  κρατησεις61 που  προβλεπονται  για  τα  εργα  αυτα,
περιλαμβανομενης  της  κρατησης  υψους  0,1  %  για  την  καλυψη  των  λειτουργικων
αναγκων της Αρχης Δημοσιων Συμβασεων (ΕΑΔΗΣΥ),  συμφωνα με το αρθρο 350 του Ν.
4412/2016 οπως αντικατασταθηκε απο το αρθρο 7, του Ν.4912/2022, της κρατησης 6‰,
συμφωνα με τις  διαταξεις του αρθρου 53 παρ.  7 περ.  θ'  του ν.  4412/2016 και  της υπ'
αριθμ.  ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017  αποφασης  του  Υπουργου  Υποδομων  και
Μεταφορων  (Β'  2235), της  κρατησης  2,5‰ υπερ της  Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ.,  συμφωνα με  τις
διαταξεις του αρθρου 53 παρ.  7 περ. θ'  του ν.  4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-
02-2020 αποφασης του Υπουργου Υποδομων και Μεταφορων (Β'  2780),  καθως και της
κρατησης  υψους  0,02%  υπερ  της  αναπτυξης  και  συντηρησης  του  Ο.Π.Σ.  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,
συμφωνα με το αρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 

8.2. Τα γενικα εξοδα, οφελος κ.λ.π. του Αναδοχου και οι επιβαρυνσεις απο φορους, δασμους
κ.λ.π.  καθοριζονται  στο  αντιστοιχο  αρθρο  της  Ε.Σ.Υ.   Ο  Φ.Π.Α.  βαρυνει  τον  Κυριο  του
Έργου.

8.3. Οι πληρωμες θα γινονται συμφωνα με το αρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντιστοιχο
αρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμη του εργολαβικου τιμηματος θα γινεται σε EURO.

Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
 
Η αναθετουσα αρχη62 τηρωντας τις αρχες της ισης μεταχειρισης και της διαφανειας, ζητα απο τους
προσφεροντες  οικονομικους  φορεις,  οταν  οι  πληροφοριες  η  η  τεκμηριωση  που  πρεπει  να
υποβαλλονται  ειναι  η  εμφανιζονται  ελλιπεις  η  λανθασμενες,  συμπεριλαμβανομενων  εκεινων  στο
ΕΕΕΣ, η οταν λειπουν συγκεκριμενα εγγραφα, να υποβαλλουν, να συμπληρωνουν, να αποσαφηνιζουν
η να ολοκληρωνουν τις σχετικες πληροφοριες η τεκμηριωση, εντος προθεσμιας οχι μικροτερης των
δεκα (10) ημερων και οχι μεγαλυτερης των εικοσι (20) ημερων απο την ημερομηνια κοινοποιησης σε
αυτους της σχετικης προσκλησης, μεσω της λειτουργικοτητας « Επικοινωνια» του υποσυστηματος,
συμφωνα με τα ειδικοτερα οριζομενα στις διαταξεις των αρθρων  102 και 103  του ν. 4412/2016.
Η  συμπληρωση  η  η  αποσαφηνιση  ζητειται  και  γινεται  αποδεκτη  υπο  την  προϋποθεση  οτι  δεν
τροποποιειται  η  προσφορα  του  οικονομικου  φορεα  και  οτι  αφορα  σε  στοιχεια  η  δεδομενα,  των
οποιων ειναι αντικειμενικα εξακριβωσιμος ο προγενεστερος χαρακτηρας σε σχεση με το περας της
καταληκτικης  προθεσμιας  παραλαβης  προσφορων.  Τα  ανωτερω  ισχυουν  κατ΄  αναλογιαν  και  για
τυχον  ελλειπουσες  δηλωσεις,  υπο  την  προϋποθεση  οτι  βεβαιωνουν  γεγονοτα  αντικειμενικως
εξακριβωσιμα.63

Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης

Για  την  παρουσα  διαδικασια  εχει  εκδοθει  η  αποφαση  270/06-04-2022  με  αρ.  Πρωτ.  14065 –
06/04/2022,  ΑΔΑ:  Ψ203ΩΚΒ-ΖΓ2,  για  την  αναληψη  υποχρεωσης/εγκριση  δεσμευσης  πιστωσης
ποσου 540.000,00€, συμφωνα με τον παρακατω πινακα:64 

ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

2022 1.000,00 1.000,00 0,00
2023 150.000,00 150.000,00 0,00
2024 157.800,00 157.800,00 0,00
2025 231.200,00 150.000,00 81.200,00

Ή 
(για εργα που χρηματοδοτουνται απο τον Προγραμμα Δημοσιων Επενδυσεων)
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Για  την  παρουσα  διαδικασια  εχει  εκδοθει  η  με  αρ.πρωτ.   ……………………..  (ΑΔΑ:  ………………..
……)Αποφαση  ……….   για  την  εγκριση  δεσμευσης  προϋπολογισμου  ποσου  …………………………..  €
(συμπεριλαμβανομενου του ΦΠΑ) σε βαρος του εναριθμου εργου ………………….. της ΣΑΕ……, του Π.Δ.Ε.
και η υπ. αρ. ……………….. (ΑΔΑ: ……………………..)Αποφαση ………………… με την οποια εγκριθηκε η ΣΑΕ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 11:  Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του 
έργου

Τίτλος του έργου
Ο τιτλος του εργου ειναι: 
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΑΤΟΙΟΥ ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΝΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ
ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ»

11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης)
Ο προϋπολογισμος δημοπρατησης του εργου ανερχεται σε65 435.483,87 Ευρω και αναλυεται
σε:
Δαπανη Εργασιων: 241.769,29 €,
Γενικα εξοδα και Όφελος εργολαβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 43.518,47 €,
Απροβλεπτα66 (ποσοστου  15%  επι  της  δαπανης  εργασιων  και  του  κονδυλιου  Γ.Ε.+Ο.Ε.):
42.793,17 €,  που αναλωνονται  συμφωνα με τους  ορους του αρθρου 156 παρ.  3.(α)  του ν.
4412/2016,
Προβλεψη απολογιστικων: 90.000,00 €
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικων: 16.200,00 €.
.............................................................67

Στο ανωτερω ποσο προβλεπεται αναθεωρηση στις τιμες ποσου ............  συμφωνα με το αρθρο
153 του ν. 4412/2016.
Ρητρα προσθετης καταβολης (πριμ), (εφοσον προβλεπεται),  συμφωνα με το αρθρο 149 του ν.
4412/2016 και το αρθρο 16 της παρουσας.
Η παρουσα συμβαση δεν υποδιαιρειται σε τμηματα και ανατιθεται ως ενιαιο συνολο λογω της
ενιαίας φύσεως εργασιών του εν λόγω έργου.68 

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου 
Κομβος επι των οδων Τατοΐου και Δροσινη κοντα στην συμβολη τους με την Αττικη οδο στον
Δημο Μεταμορφωσης 

11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Το εργο περιλαμβανει εργασιες για την διαμορφωση του κομβου των οδων Τατοΐου και Δροσινη στο 

υψος της Αττικης οδου, συμφωνα με τα προβλεπομενα στην εγκεκριμενη μελετη του κομβου που ειχε 

εκπονηθει απο την Κ/ξια Αττικη Οδος.

Στα πλαισια του εργου θα γινουν διανοιξεις οδων, καθαιρεσεις και αποξηλωσεις κατασκευων, 

εργασιες κατασκευης νησιδων και πεζοδρομιων, κατασκευη ασφαλτικου οδοστρωματος και 

πεζοδρομου με διαστρωση κυβολιθων με ψυχρα υλικα.

Επισημαίνεται οτι, το φυσικο και οικονομικο αντικειμενο των δημοπρατουμενων εργων  δεν πρεπει
να μεταβαλλεται ουσιωδως κατα τη διαρκεια εκτελεσης της συμβασης, κατα τα οριζομενα στην παρ.
4 του αρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατοτητα μεταβολης υφισταται, μονο υπο τις προϋποθεσεις των
αρθρων 13269 και 156 ν. 4412/2016. 

Επιτρεπεται η χρηση των «επι ελασσον» δαπανων με τους ακολουθους ορους και περιορισμους:

 Δεν τροποποιειται το «βασικο σχεδιο» της προκηρυξης, ουτε οι προδιαγραφες του εργου, οπως
περιγραφονται στα συμβατικα τευχη, ουτε καταργειται ομαδα εργασιων της αρχικης συμβασης. 
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 Δεν θιγεται η πληροτητα, ποιοτητα και λειτουργικοτητα του εργου. 

 Δεν χρησιμοποιειται για την πληρωμη νεων εργασιων που δεν υπηρχαν στην αρχικη συμβαση. 

- Δεν υπερβαινει η δαπανη αυτη, κατα τον τελικο εγκεκριμενο Ανακεφαλαιωτικο Πινακα Εργασιων
του εργου, ποσοστο εικοσι τοις εκατο (20%) της συμβατικης δαπανης ομαδας εργασιων του
εργου  ουτε,  αθροιστικα,  ποσοστο  δεκα  τοις  εκατο  (10%)  της  δαπανης  της  αρχικης  αξιας
συμβασης χωρις  Φ.Π.Α.,  αναθεωρηση τιμων και  απροβλεπτες δαπανες.  Στην αθροιστικη αυτη
ανακεφαλαιωση λαμβανονται υποψη μονο οι μεταφορες δαπανης απο μια ομαδα εργασιων σε
αλλη.
Τα  ποσα  που  εξοικονομουνται,  εφοσον  υπερβαινουν  τα  ανωτερω  ορια  (20%  η  και  10%),
μειωνουν ισοποσα τη δαπανη της αξιας συμβασης χωρις Φ.Π.Α., αναθεωρησεις και απροβλεπτες
δαπανες. Για τη χρηση των «επι ελασσον δαπανων» απαιτειται σε καθε περιπτωση η συμφωνη
γνωμη  του  Τεχνικου  Συμβουλιου,  υστερα  απο  εισηγηση  του  φορεα  υλοποιησης.
Ο  προϋπολογισμος  των  εργων  στα  οποια  εφαρμοζεται  η  παραγραφος  αυτη  αναλυεται  σε
Οομαδες εργασιων, οι οποιες συντιθενται απο εργασιες που υπαγονται σε ενιαια υποσυνολα του
τεχνικου αντικειμενου των εργων, εχουν παρομοιο τροπο κατασκευης και επιδεχονται το ιδιο
ποσοστο εκπτωσης στις τιμες μοναδας τους.  Με την  με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017
Αποφαση του Υπουργου Υποδομων και Μεταφορων (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών»
ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016», η οποια εχει εφαρμογη
σε ολα τα ως ανω εργα, προσδιοριζονται οι ομαδες εργασιων ανα κατηγορια εργων.

Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου
Η  συνολικη  προθεσμια  εκτελεσης  του  εργου,  οριζεται  σε  έξι (6)  μήνες απο  την  ημερα
υπογραφης της συμβασης70

Αναλυτικοτερα στοιχεια για τις προθεσμιες  του εργου αναφερονται στην Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών
13.1 Η επιλογη του Αναδοχου, θα γινει συμφωνα με την «ανοικτη διαδικασια» του αρθρου

27 του ν. 4412/2016 και υπο τις προϋποθεσεις του νομου αυτου.
 
13.2 Η οικονομικη προσφορα των διαγωνιζομενων, θα συνταχθει και υποβληθει συμφωνα

με τα οριζομενα στο αρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016, καθως και στην παρ. 3.5
περ. γ εως στ της παρουσας. 

 . 
13.3 Καθε προσφερων μπορει να υποβαλει μονο μια προσφορα. 71

13.4 Δεν επιτρεπεται η υποβολη εναλλακτικων προσφορων.72

13.5 Δε γινονται δεκτες προσφορες για μερος του αντικειμενου της συμβασης.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτηριο  για  την  αναθεση  της  συμβασης  ειναι  η  πλεον  συμφερουσα  απο  οικονομικη  αποψη
προσφορα μονο βασει τιμης (χαμηλοτερη τιμη).

Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής 
15.1 Για την συμμετοχη στον διαγωνισμο απαιτειται η καταθεση απο τους συμμετεχοντες

οικονομικους φορεις, κατα τους ορους της παρ. 1 του αρθρου 72 του ν. 4412/2016,
εγγυητικης  επιστολης  συμμετοχης,  που  ανερχεται  στο  ποσο  των  οκτώ χιλιάδων
επτακοσίων εννέα (8.709,00) ευρω.
Στην περιπτωση ενωσης οικονομικων φορεων, η εγγυηση συμμετοχης περιλαμβανει
και τον ορο οτι η εγγυηση καλυπτει τις υποχρεωσεις ολων των οικονομικων φορεων
που συμμετεχουν στην ενωση.

15.2 Οι εγγυητικες επιστολες συμμετοχης περιλαμβανουν, συμφωνα με το αρθρο 72 παρ.
12 του ν. 4412/2016, κατ’ ελαχιστον τα ακολουθα στοιχεια:
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α) την ημερομηνια εκδοσης,
β) τον εκδοτη,
γ) την αναθετουσα αρχη η τον κυριο του εργου η το φορεα κατασκευης του εργου,
προς τον οποιο απευθυνονται, ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
δ) τον αριθμο της εγγυησης,
ε) το ποσο που καλυπτει η εγγυηση,
στ) την πληρη επωνυμια, τον Α.Φ.Μ. και τη διευθυνση του οικονομικου φορεα υπερ
του  οποιου  εκδιδεται  η  εγγυηση  (στην  περιπτωση  ενωσης  αναγραφονται  ολα  τα
παραπανω για καθε μελος της ενωσης),
ζ)  τους  ορους  οτι:  αα)  η  εγγυηση  παρεχεται  ανεκκλητα  και  ανεπιφυλακτα,  ο  δε
εκδοτης παραιτειται του δικαιωματος της διαιρεσεως και της διζησεως, και ββ) οτι σε
περιπτωση  καταπτωσης  αυτης,  το  ποσο  της  καταπτωσης  υποκειται  στο  εκαστοτε
ισχυον  τελος  χαρτοσημου. (Η  υποπερ.  αα΄  δεν  εφαρμοζεται  για  τις  εγγυησεις  που
παρεχονται με γραμματιο του Ταμειου Παρακαταθηκων και Δανειων).
η) τα στοιχεια της διακηρυξης (  αριθμος,  ετος,  τιτλος εργου ) και  την καταληκτικη
ημερομηνια υποβολης προσφορων,
θ) την ημερομηνια ληξης η τον χρονο ισχυος της εγγυησης,
ι) την αναληψη υποχρεωσης απο τον εκδοτη της εγγυησης να καταβαλει το ποσο της
εγγυησης ολικα η μερικα εντος πεντε (5) ημερων μετα απο απλη εγγραφη ειδοποιηση
εκεινου προς τον οποιο απευθυνεται.

15.3 Η εγγυηση συμμετοχης πρεπει να ισχυει τουλαχιστον για τριαντα (30) ημερες μετα τη
ληξη  του χρονου ισχυος  της  προσφορας  του  αρθρου 19  της  παρουσας,  ητοι  μεχρι
01/09/2023, αλλως η προσφορα απορριπτεται. Η αναθετουσα αρχη μπορει, πριν τη
ληξη της προσφορας, να ζητα απο τους προσφεροντες να παρατεινουν, πριν τη ληξη
τους, τη διαρκεια ισχυος της προσφορας και της εγγυησης συμμετοχης.

15.4 Η εγγυηση συμμετοχης καταπιπτει, αν ο προσφερων:
 αποσυρει την προσφορα του κατα τη διαρκεια ισχυος αυτης, 
 παρεχει,  εν γνωσει του, ψευδη στοιχεια η πληροφοριες  που αναφερονται  στο

αρθρο 22 
 δεν  προσκομισει  εγκαιρως  τα  προβλεπομενα  στο  αρθρο  23  της  παρουσας

δικαιολογητικα
 στις περιπτωσεις των παρ. 3, 4 και 5 του αρθρου 103 του ν.  4412/2016, περι

προσκλησης  για  υποβολη  δικαιολογητικων  απο  τον  προσωρινο  αναδοχο,  αν,
κατα τον ελεγχο των παραπανω δικαιολογητικων,  συμφωνα με  τα αρθρο 4.2
της παρουσας, διαπιστωθει οτι τα στοιχεια που δηλωθηκαν στο ΕΕΕΣ ειναι εκ
προθεσεως απατηλα, η οτι εχουν υποβληθει πλαστα αποδεικτικα στοιχεια, η αν,
απο  τα  παραπανω  δικαιολογητικα  που  προσκομισθηκαν  νομιμως  και
εμπροθεσμως, δεν αποδεικνυεται η μη συνδρομη των λογων αποκλεισμου του
αρθρου 18 η η πληρωση μιας η περισσοτερων απο τις απαιτησεις των,

 δεν προσελθει εγκαιρως για υπογραφη του συμφωνητικου.
 υποβαλει  μη καταλληλη προσφορα με  την εννοια της  περ.  46 της παρ.  1  του

αρθρου2 του ν. 4412/2016
 δεν  ανταποκριθει  στη  σχετικη  προσκληση  της  αναθετουσας  αρχης  εντος  της

προβλεπομενης, στο αρθρο 4.1 (η) προθεσμιας και δεν υποβαλλει εξηγησεις, σε
περιπτωση ασυνηθιστα χαμηλης προσφορας,73

15.5 Η εγγυηση συμμετοχης επιστρεφεται στον αναδοχο με την προσκομιση της εγγυησης
καλης εκτελεσης.
Η εγγυηση συμμετοχης επιστρεφεται στους λοιπους προσφεροντες,  συμφωνα με τα
ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 72 του ν. 4412/201674.
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Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Εγγύηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής 
(Πριμ)
Δεν προβλεπεται χορηγηση προκαταβολης πριμ
16.1    Προβλεπεται  η  χορηγηση  προκαταβολης  στον  Αναδοχο75      ποσου  ισο  με  ………………………
(συμπληρωνεται  αριθμητικως  και  ολογραφως),  υπο  την  προϋποθεση  της  καταβολης  απο  τον
αναδοχο ισοποσης εγγυησης προκαταβολης. 

Η χορηγουμενη προκαταβολη ειναι εντοκη απο την ημερομηνια καταβολης της στον αναδοχο. Για το
ποσο  αυτο  βαρυνεται  ο  αναδοχος  με  τοκο,  ο  οποιος  υπολογιζεται  με  ποσοστο  επιτοκιου  που
ανερχεται  σε  ποσοστο  ισο  με  το  μικροτερο  επιτοκιο  των  εντοκων  γραμματιων  του  Δημοσιου
δωδεκαμηνης η, αν δεν εκδιδονται τετοια, εξαμηνης διαρκειας προσαυξημενο κατα 0,25 ποσοστιαιες
μοναδες. Το επιτοκιο μπορει να αναπροσαρμοζεται με κοινη αποφαση των Υπουργων Οικονομικων
και Υποδομων και Μεταφορων. ………………….  76

Η  προκαταβολη  και  η  εγγυηση  προκαταβολης  μπορουν  να  χορηγουνται  τμηματικα.  Η
προκαταβολη  απαγορευεται  να  χρησιμοποιηθει  για  δαπανες  που  δεν  σχετιζονται,  αμεσα  η
εμμεσα, με το αντικειμενο της συμβασης.

Η  αποσβεση  της  προκαταβολης  και  η  επιστροφη  της  εγγυησης  προκαταβολης
πραγματοποιουνται,  συμφωνα  με  τις  διαταξεις  των  αρθρων  72  και  150  του  ν.  4412/2016.
(εφόσον τίθενται ειδικοί όροι συμπληρώνονται εδώ ή στην ΕΣΥ με παραπομπή στο σχετικό άρθρο
αυτής)  77  .

Η εγγυητικη επιστολη προκαταβολης καταπιπτει με αιτιολογημενη αποφαση της αναθετουσας
αρχης, η οποια εκδιδεται μετα απο προηγουμενη εισηγηση της Διευθυνουσας Υπηρεσιας  78  .

16.2 Για την ταχυτερη, σε σχεση με τη συμβατικη προθεσμια, εκτελεσης του παροντος εργου (η του
τμηματος του ……………………. σε περιπτωση υποδιαιρεσης της συμβασης σε τμηματα) προβλεπεται  η
χορηγηση  προσθετης  καταβολης  (πριμ)   στον  Αναδοχο  ποσοστου  ……………….…%  79    επι  της  της
αρχικης  συμβατικης  αξιας,  μη  συμπεριλαμβανομενου του ΦΠΑ,  εφοσον ο  χρονος  παραδοσης  του
εργου (η του τμηματος….σε περιπτωση υποδιαιρεσης της συμβασης σε τμηματος) ειναι μικροτερος
κατα δεκα τοις εκατο (10%) του προβλεπομενου στη συμβαση.  

Δεν απαιτειται προσθετη καταβολη.
16.3  Στην περιπτωση αυτην, για την πληρωμη της προσθετης καταβολης απαιτειται η προηγουμενη
εκδοση αποφασης του αρμοδιου αποφαινομενου οργανου, μετα απο γνωμη του αρμοδιου τεχνικου
συμβουλιου,  ητοι  της  αναθετουσας  αρχης  και,  σε  περιπτωση  που  δεν  υπαρχει,  του  τεχνικου
συμβουλιου της Γενικης Γραμματειας Υποδομων. 
16.4 Η  προσθετη  καταβολη  καταβαλλεται  με  την  εμπροθεσμη  ολοκληρωση  του  συμβατικου
αντικειμενου. Η προσθετη καταβολη θεωρειται συμπληρωματικο εργολαβικο ανταλλαγμα, εγκρινεται
αναλογως,  ως  τροποποιηση  της  συμβασης,  βασει  της  περ.  α’  της  παρ.  1  του  αρθρου  132 του ν.
4412/2016 και περιλαμβανεται σε ειδικο λογαριασμο, που υποβαλλει ο αναδοχος μετα την εκδοση
βεβαιωσης περατωσης εργασιων και την αναγραφη σε αυτη της ταχυτερης εκτελεσης του εργου
συμφωνα με τους ειδικοτερους ορους των εγγραφων της συμβασης.
16.5 Οι  αποφασεις  για  παρατασεις  προθεσμιων  ρυθμιζουν  καθε  θεμα,  που  σχετιζεται  με  την
προσθετη αυτη καταβολη και ιδιαιτερα, αν μετατιθεται, μερικα η ολικα, ο κρισιμος, για την προσθετη
καταβολη, χρονος, με σαφη και εμπεριστατωμενη αιτιολογια, προκειμενου να δικαιουται ο αναδοχος
προσθετη αμοιβη, κατα τα οριζομενα ανωτερω,, υπο τον ορο ο αναδοχος να ειναι πληρως ανυπαιτιος
για τις χορηγηθεισες παρατασεις.

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου
17.1 Για την υπογραφη της συμβασης απαιτειται η παροχη εγγυησης καλης εκτελεσης, συμφωνα
με το αρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το υψος της οποιας καθοριζεται σε ποσοστο 5% επι της
εκτιμωμενης αξιας της συμβασης (η του τμηματος της συμβασης, σε περιπτωση υποδιαιρεσης σε
τμηματα),  χωρις  να  συμπεριλαμβανονται  τα  δικαιωματα  προαιρεσης,  χωρις  Φ.Π.Α.  και
κατατιθεται μεχρι και την υπογραφη του συμφωνητικου80 .
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Σε  περιπτωση  τροποποιησης  της  συμβασης  κατα  το  αρθρο  132  ν.  4412/2016,  η  οποια
συνεπαγεται  αυξηση  της  συμβατικης  αξιας,  η  αναθετουσα  αρχη  οφειλει  να  απαιτει  απο  τον
αναδοχο  να  καταθεσει,  μεχρι  και  την  υπογραφη  της  τροποποιημενης  συμβασης,
συμπληρωματικη  εγγυηση  το  υψος  της  οποιας  ανερχεται  σε  ποσοστο  5%  επι  του  ποσου  της
αυξησης της αξιας της συμβασης, χωρις ΦΠΑ.

Οι εγγυητικες επιστολες καλης εκτελεσης περιλαμβανουν κατ’ ελαχιστον τα αναφερομενα στην
παραγραφο 15.2 της παρουσας, πλην της περ. (η), και επιπροσθετα, τον αριθμο και τον τιτλο της
σχετικης συμβασης .

Η  εγγυηση  καλης  εκτελεσης  της  συμβασης  καλυπτει  συνολικα  και  χωρις  διακρισεις  την
εφαρμογη  ολων  των  ορων  της  συμβασης  και  καθε  απαιτηση  της  αναθετουσας  αρχης  η  του
κυριου του εργου εναντι του αναδοχου.

Ο  χρονος  ισχυος  της  εγγυησης  καλης  εκτελεσης  πρεπει  να  ειναι  μεγαλυτερος  κατα  τρεις  (3)
τουλαχιστον μηνες απο το  αθροισμα της συμβατικης προθεσμιας,  της οριακης προθεσμιας και
του χρονου υποχρεωτικης συντηρησης του εργου, συμφωνα με το αρθρο 171 του ν. 4412 και τα
εγγραφα της παρουσας συμβασης.

Η  εγγυηση  καλης  εκτελεσης  καταπιπτει  υπερ  της  αναθετουσας  αρχης,  στην  περιπτωση
παραβασης απο τον αναδοχο των ορων της συμβασης, οπως αυτη ειδικοτερα οριζει.

Οι  εγγυητικες  επιστολες  καλης  εκτελεσης,  καταπιπτουν  με  αιτιολογημενη  αποφαση  της
αναθετουσας  αρχης,  η  οποια  εκδιδεται  μετα  απο  προηγουμενη  εισηγηση  της  Διευθυνουσας
Υπηρεσιας.81

Ειδικα, σε περιπτωση οριστικοποιησης της αποφασης εκπτωσης του αναδοχου, το συνολο των
εγγυησεων για την καλη εκτελεση του εργου, καταπιπτει υπερ του κυριου του εργου, ως ειδικη
ποινικη ρητρα, και κατα μεγιστο μεχρι το υπολειπομενο προς κατασκευη ποσο της συμβασης και
εφοσον ληφθει υποψη προς επιστροφη αρνητικος λογαριασμος.82

Η εγγυηση καλης εκτελεσης, οπως αυτη διαμορφωθηκε κατοπιν τροποποιησεων της συμβασης,
κατα  το  αρθρο  132  του  ν.  4412/2016,  μειωνεται  αμεσως  μετα  απο  την  εγκριση  της  τελικης
επιμετρησης  απο  τη  διευθυνουσα  υπηρεσια,  κατα  ποσοστο  εβδομηντα  τοις  εκατο  (70%)  της
συνολικης αξιας.83 

Το συνολο των εγγυησεων καλης εκτελεσης επιστρεφεται χωρις καθυστερηση, αμεσως μετα απο
την εγκριση του πρωτοκολλου παραλαβης και την εγκριση του τελικου λογαριασμου του εργου.

17.2 Εγγυηση καλης λειτουργιας

Δεν απαιτειται εγγυηση καλης λειτουργιας84

17.  3 Οι  κρατησεις  της  παρ.  12  του  αρθρου  152  του  ν.  4412/2016,  περι  λογαριασμων  και
πιστοποιησεων, μπορει να αντικατασταθουν οποτεδηποτε απο τον αναδοχο, μερικα η ολικα, με
ισοποση εγγυητικη επιστολη. Οι εγγυησεις αυτες περιοριζονται κατα ποσοστο πεντε τοις εκατο
(5%)  επι  της  αξιας  των  εργασιων  που  περιλαμβανονται  στις  υποβεβλημενες  στην  υπηρεσια
επιμετρησεις.  Η μειωση αποφασιζεται  απο τη διευθυνουσα υπηρεσια,  υστερα απο αιτηση του
αναδοχου,  η  οποια  συνοδευεται  απο  ειδικο  απολογισμο  των  εργασιων  των  οποιων  εχουν
υποβληθει οι επιμετρησεις.85

Άρθρο 17Α: Έκδοση εγγυητικών
17.Α.1.  Οι  εγγυητικες  επιστολες  των  αρθρων  15,  16  και  17  εκδιδονται  απο  πιστωτικα  η
χρηματοδοτικα ιδρυματα η ασφαλιστικες επιχειρησεις κατα την εννοια των περιπτωσεων β΄ και
γ΄ της παρ. 1 του αρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργουν νομιμα στα κρατη- μελη
της  Ένωσης  η  του  Ευρωπαϊκου  Οικονομικου  Χωρου  η  στα  κρατη-μερη  της  ΣΔΣ  και  εχουν,
συμφωνα με τις ισχυουσες διαταξεις, το δικαιωμα αυτο. Μπορουν, επισης, να εκδιδονται απο το
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  η  να  παρεχονται  με  γραμματιο  του  Ταμειου  Παρακαταθηκων  και  Δανειων  με
παρακαταθεση  σε  αυτο  του αντιστοιχου  χρηματικου  ποσου.86 Αν συσταθει  παρακαταθηκη  με
γραμματιο  παρακαταθεσης  χρεογραφων  στο  Ταμειο  Παρακαταθηκων  και  Δανειων,  τα
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τοκομεριδια  η  μερισματα  που ληγουν  κατα τη  διαρκεια  της  εγγυησης  επιστρεφονται  μετα  τη
ληξη τους στον υπερ ου η εγγυηση οικονομικο φορεα.

17.Α.2 Οι εγγυητικες επιστολες εκδιδονται κατ’ επιλογη του οικονομικου φορεα/αναδοχου απο
ενα η περισσοτερους εκδοτες της παραπανω παραγραφου,   ανεξαρτητως του υψους των.  

Η  αναθέτουσα  αρχή  επικοινωνεί  με  τους  φορείς  που  φέρονται  να  έχουν  εκδώσει  τις
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους87. 

Άρθρο  18:  Ημερομηνία  και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορών-
αποσφράγισης

Ως  ημερομηνία και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορων88 οριζεται  η
01/07/2022, ημερα Παρασκευή και ωρα 10:00 π.μ. 

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  των  προσφορών  οριζεται  η
04/07/2022, ημερα Δευτέρα και ωρα 10:00 π.μ.

Αν,  για  λογους ανωτερας  βιας η  για  τεχνικους  λογους  δεν  διενεργηθει  η  αποσφραγιση κατα την
ορισθεισα ημερα η αν μεχρι τη μερα αυτη δεν εχει υποβληθει καμια προσφορα, η αποσφραγιση και η
καταληκτικη  ημερομηνια  αντιστοιχα  μετατιθενται  σε  οποιαδηποτε  αλλη  ημερα,  με  αποφαση  της
αναθετουσας  αρχης.  Η  αποφαση  αυτη  κοινοποιειται   στους  προσφεροντες, μεσω  της
λειτουργικοτητας “Επικοινωνια”,  πεντε (5) τουλαχιστον εργασιμες ημερες πριν τη νεα ημερομηνια,
και αναρταται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελιδα της αναθετουσας αρχης, εφοσον διαθετει, καθως και
στον  ειδικο,  δημοσια  προσβασιμο,  χωρο  “ηλεκτρονικοι  διαγωνισμοι”  της  πυλης
www.promitheus.gov.gr του  ΕΣΗΔΗΣ.  Αν  και  στη  νεα  αυτη  ημερομηνια  δεν  καταστει  δυνατη  η
αποσφραγιση των προσφορων η δεν υποβληθουν προσφορες, μπορει να ορισθει και νεα ημερομηνια,
εφαρμοζομενων κατα τα λοιπα των διαταξεων των δυο προηγουμενων εδαφιων. Σε περιπτωση που
και  στη  νεα  αυτη  ημερομηνια  δεν  καταστει  δυνατη  η  αποσφραγιση  των  προσφορων  η  δεν
υποβληθουν προσφορες, διεξαγεται νεα διαδικασια συναψης δημοσιας συμβασης για το εν λογω
εργο  με  την  εκ  νεου  τηρηση  ολων  των  διατυπωσεων  δημοσιοτητας  που  προβλεπονται  στις
διαταξεις του παροντος (επαναληπτικος διαγωνισμος, συμφωνα με τις διαταξεις του αρθρου 98
παρ. 1 περ. α του ν. 4412/2016).

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

19.1 Καθε υποβαλλομενη προσφορα δεσμευει τον συμμετεχοντα στον διαγωνισμο κατα τη διαταξη
του αρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διαστημα δεκατριών (13) μηνων89, απο την ημερομηνια ληξης
της προθεσμιας υποβολης των προσφορων.

19.2 Προσφορα  που  οριζει  χρονο  ισχυος  μικροτερο  απο  αυτον  που  προβλεπεται  στο  παρον
απορριπτεται ως μη κανονικη90.

19.3 Η αναθετουσα αρχη μπορει, πριν τη ληξη του χρονου ισχυος της προσφορας, να ζητα απο
τους προσφεροντες να παρατεινουν τη διαρκεια ισχυος της προσφορας τους και της εγγυησης
συμμετοχης.  κατ’ ανωτατο οριο για χρονικο διαστημα ισο με το προβλεπομενο στην παρ. 19.1 .
Μετα  απο  τη  ληξη  και  του  παραπανω  ανωτατου  χρονικου  οριου  παρατασης  ισχυος  της
προσφορας,  τα αποτελεσματα της παρουσας  διαδικασιας αναθεσης  ματαιωνονται,  εκτος αν η
αναθετουσα  αρχη  κρινει,  κατα  περιπτωση,  αιτιολογημενα,  οτι  η  συνεχιση  της  διαδικασιας
εξυπηρετει το δημοσιο συμφερον, οποτε οι οικονομικοι φορεις που συμμετεχουν στη διαδικασια
μπορουν να επιλεξουν να παρατεινουν την προσφορα τους, εφοσον τους ζητηθει πριν απο την
παροδο του ανωτερω ανωτατου οριου παρατασης της προσφορας τους. Η διαδικασια αναθεσης
συνεχιζεται  με  οσους  παρετειναν  τις  προσφορες  τους  και  αποκλειονται  οι  λοιποι  οικονομικοι
φορεις.

19.4 Αν  ληξει  ο  χρονος  ισχυος  των  προσφορων  και  δεν  ζητηθει  παραταση  της  προσφορας,  η
αναθετουσα αρχη δυναται,  με  αιτιολογημενη αποφαση  της,  εφοσον η εκτελεση της συμβασης
εξυπηρετει  το δημοσιο συμφερον,  να ζητησει,  εκ των υστερων, απο τους οικονομικους φορεις
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που συμμετεχουν στη διαδικασια να παρατεινουν τον χρονο ισχυος της προσφορας τους, καθως
και της εγγυησης συμμετοχης, οποτε η διαδικασια συνεχιζεται με τους οικονομικους φορεις, οι
οποιοι προεβησαν στις ανωτερω ενεργειες.
Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης
1. Η παρουσα Διακηρυξη αναρτηθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ.

2. Τα  εγγραφα  της  παρουσας  διαδικασιας  δημοσιας  συμβασης  καταχωρηθηκαν  στο  σχετικο
ηλεκτρονικο  χωρο  του  ΕΣΗΔΗΣ-  Δημοσια  Έργα  με  Συστημικο  Αυξοντα  Αριθμο:  189804, και
αναρτηθηκαν στη Διαδικτυακη Πυλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

3. Στην  ιστοσελιδα  της  αναθετουσας  αρχης  https://www.metamorfossi.gov.gr/,  αναρταται
σχετικη ενημερωση, συμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 2 της παρουσας. 

4. Περιληψη  της  παρουσας  Διακηρυξης  δημοσιευεται  στον  Ελληνικο  Τυπο91, συμφωνα  με  το
αρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρταται στο προγραμμα “Διαυγεια” diavgeia.gov.gr.,
Τα  εξοδα  των  εκ  της  κειμενης  νομοθεσιας  απαραιτητων  δημοσιευσεων  της  περιληψης  της
δημοπρασιας στην οποια αναδειχθηκε αναδοχος, βαρυνουν τον ιδιο και εισπραττονται με τον πρωτο
λογαριασμο πληρωμης του εργου.  Τα εξοδα δημοσιευσεων των τυχον προηγουμενων διαγωνισμων
για  την  αναθεση  του  ιδιου  εργου,  καθως  και  τα  εξοδα  των  μη  απαραιτητων  εκ  του  νομου
δημοσιευσεων βαρυνουν την αναθετουσα αρχη και καταβαλλονται απο τις πιστωσεις του εργου.

Άρθρο 20A: Διαβούλευση επί των δημοσιευμένων εγγράφων της σύμβασης92

1. Προσκαλουνται οι,  κατα τα εγγραφα της παρουσας συμβασης, δυναμενοι να λαβουν μερος στη
διαδικασια συναψης συμβασης οικονομικοι φορεις, προκειμενου η αναθετουσα αρχη να προβει σε
παρουσιαση  του  προς  αναθεση  εργου  και  σε  σχετικη  διαβουλευση  στ..................................  (τοπος),
στις ......................................(ημερομηνια και ωρα)  

2. Εντος δεκα (10) ημερων απο την ως ανω παρουσιαση, καθε ενδιαφερομενος, μπορει να υποβαλει
τευχος παρατηρησεων για το εργο, την τεχνικη μελετη και τα τευχη δημοπρατησης, οικονομικα και
συμβατικα.  Με  το  τευχος  παρατηρησεων  θα  σχολιαζεται  η  ορθοτητα  της  λυσης,  το  εφικτο  της
κατασκευης και θα επισημαινονται σφαλματα των ορων των εγγραφων της συμβασης. Η συμμετοχη
των ενδιαφερομενων στην ως ανω παρουσιαση και η  υποβολη του τευχους  παρατηρησεων ειναι
προαιρετικες, δεν συνεπαγονται την υποχρεωση υποβολης προσφορας και δεν συνιστουν κωλυμα για
τη συμμετοχη τους στη διαδικασια. 
3. Η αναθετουσα αρχη αξιολογει τα συμπερασματα της διαβουλευσης και τα τευχη παρατηρησεων
που υποβληθηκαν και προβαινει στις ακολουθες ενεργειες: 
α)  εφοσον  διαπιστωθει  η  ελλειψη  παρατηρησεων  η  εκτιμηθουν  ως  μη  ορθες  οι  υποβληθεισες
παρατηρησεις, συνεχιζει τη διαδικασια, συμφωνα με τα οριζομενα στα εγγραφα της συμβασης η 
β) εφοσον διαπιστωθει η υπαρξη επουσιωδων σφαλματων η ελλειψεων στα εγγραφα της συμβασης
εκδιδει  τευχος  τροποποιησεων/διορθωσεων  της  διακηρυξης  η  και  των  λοιπων  εγγραφων  της
συμβασης,  εντος  πεντε  (5)  ημερων  απο  τη  ληξη  της  ημερομηνιας  υποβολης  των  τευχων
παρατηρησεων απο τους οικονομικους φορεις. Στο τευχος αυτο περιλαμβανονται οι απαιτουμενες
επουσιωδεις  τροποποιησεις/διορθωσεις.  Το  τευχος  κοινοποιειται,  με  αποδειξη,  σε  ολους  τους
οικονομικους φορεις που ελαβαν τα εγγραφα της συμβασης, και αναρταται στο ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ
και  στην  ιστοσελιδα  της  αναθετουσας  αρχης,  εφοσον  διαθετει.  Στο  ως  ανω  τευχος  μπορει  να
προβλεπεται  η  διεξαγωγη  της  δημοπρασιας  σε  μεταγενεστερη  ημερομηνια  με  τηρηση  των
διατυπωσεων δημοσιοτητας  συμφωνα με το αρθρο 20 της παρουσας , οι προθεσμιες των οποιων
ανερχονται κατ’ ελαχιστον στο ενα τριτο (1/3) η 
γ) εφοσον διαπιστωθει η υπαρξη ουσιωδων σφαλματων η ελλειψεων σε οποιοδηποτε στοιχειο των
εγγραφων της συμβασης, ανακαλει τη διακηρυξη του διαγωνισμου. Στη συνεχεια, προβαινει σε νεα
διαδικασια συναψης της συμβασης εργου, διορθωνοντας τα σχετικα σφαλματα και ελλειψεις. 

4. Το τευχος τροποποιησεων συγκαταλεγεται στα εγγραφα της συμβασης και αποτελει αναποσπαστο
μερος  της  συμβασης  μετα  την  υπογραφη  της.  Αντιθετα,  τα  υποβληθεντα  απο  τους  οικονομικους
φορεις  τευχη  παρατηρησεων  δεν  αποτελουν  συμβατικα  στοιχεια  και  δεν  χρησιμοποιουνται  για
ερμηνεια της συμβασης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η συμβαση ανατιθεται βασει του κριτηριου του αρθρου 14 της παρουσας, σε προσφεροντα ο οποιος
δεν αποκλειεται απο τη συμμετοχη βασει της παρ. Α του αρθρου 22 της παρουσας και πληροι τα
κριτηρια επιλογης των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του αρθρου 22 της παρουσας.

Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

21.1 Δικαιωμα  συμμετοχης  εχουν  φυσικα  η  νομικα  προσωπα,  η  ενωσεις  αυτων 93   που
δραστηριοποιουνται στην κατηγορια ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ εργων και εργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 94  και που ειναι
εγκατεστημενα σε95:
α) σε κρατος-μελος της Ένωσης,
β) σε κρατος-μελος του Ευρωπαϊκου Οικονομικου Χωρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τριτες χωρες που εχουν υπογραψει και κυρωσει τη ΣΔΣ, στο βαθμο που η υπο αναθεση δημοσια
συμβαση καλυπτεται απο τα Παραρτηματα 1, 2, 4, 5, 6 και 796 και τις γενικες σημειωσεις του σχετικου
με την Ένωση Προσαρτηματος I της ως ανω Συμφωνιας, καθως και
δ)  σε τριτες  χωρες που δεν  εμπιπτουν στην περιπτωση γ΄  της παρουσας παραγραφου και  εχουν
συναψει διμερεις η πολυμερεις συμφωνιες με την Ένωση σε θεματα διαδικασιων αναθεσης δημοσιων
συμβασεων.

Στον  βαθμό  που  καλύπτονται  από  τα  Παραρτήματα  1,  2,  4,  5,  6  και  7  και  τις  γενικές
σημειώσεις  του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I  της  ΣΔΣ,  καθώς και τις  λοιπές
διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν
υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης97.

21.2 Οικονομικος φορεας συμμετεχει ειτε μεμονωμενα ειτε ως μελος ενωσης98,

21.3 Οι ενωσεις οικονομικων φορεων συμμετεχουν υπο τους ορους των παρ. 2, 3 και 4 του αρθρου 19
και των παρ. 1 (γ) και (ε)  του αρθρου 76  του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτειται απο τις εν λογω ενωσεις να περιβληθουν συγκεκριμενη νομικη μορφη για την υποβολη
προσφορας. Σε περιπτωση που η ενωση αναδειχθει αναδοχος η νομικη της μορφη πρεπει να ειναι
τετοια που να εξασφαλιζεται η υπαρξη ενος και μοναδικου φορολογικου μητρωου για την ενωση (πχ
κοινοπραξια).

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Οι μεμονωμενοι προσφεροντες πρεπει να ικανοποιουν ολα τα κριτηρια ποιοτικης επιλογης. 

Στην περιπτωση ενωσης οικονομικων φορεων, ισχυουν τα εξης :

- αναφορικα με τις απαιτησεις του αρθρου 22 Α της παρουσας, αυτες θα πρεπει να ικανοποιουνται
απο καθε μελος της ενωσης 

- αναφορικα με τις απαιτησεις του αρθρου 22.Β της παρουσας, καθε μελος της ενωσης θα πρεπει να
ειναι εγγεγραμμενο στο σχετικο επαγγελματικο μητρωο, συμφωνα με τα ειδικοτερα στο ως ανω αρ-
θρο, τουλαχιστον σε μια απο τις κατηγοριες που αφορα στο υπο αναθεση εργο. Περαιτερω, αθροιστι-
κα πρεπει να καλυπτονται ολες οι κατηγοριες του εργου.

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού

Καθε προσφερων  αποκλείεται απο  τη συμμετοχη στην παρουσα διαδικασια συναψης συμβασης,
εφοσον συντρεχει στο προσωπο του (αν προκειται για μεμονωμενο φυσικο η νομικο προσωπο) η σε
ενα απο τα μελη του (αν προκειται περι ενωσης οικονομικων φορεων) ενας απο τους λογους των πα-
ρακατω περιπτωσεων:

22.A.1. Όταν υπαρχει εις βαρος του αμετακλητη99 καταδικαστικη αποφαση για ενα απο τα ακολουθα
εγκληματα:
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, οπως αυτη οριζεται στο αρθρο 2 της αποφασης-πλαισιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλιου της 24ης Οκτωβριου 2008, για την καταπολεμηση του οργανωμενου
εγκληματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκληματα του αρθρου 187 του Ποινικου Κωδικα
(εγκληματικη οργανωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, οπως οριζεται στο αρθρο 3 της συμβασης περι της καταπολεμησης της
δωροδοκιας, στην οποια ενεχονται υπαλληλοι των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων η των κρατων-μελων
της Ένωσης (ΕΕ  C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του αρθρου 2 της αποφασης-πλαισιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλιου της 22ας Ιουλιου 2003, για την καταπολεμηση της δωροδοκιας στον
ιδιωτικο τομεα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθως και οπως οριζεται στο εθνικο δικαιο του οικο-
νομικου φορεα, και τα εγκληματα των αρθρων 159Α (δωροδοκια πολιτικων προσωπων), 236 (δωρο-
δοκια υπαλληλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκια δικαστικων λειτουργων), 237Α παρ. 2 (εμπορια επιρρο-
ης – μεσαζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκια στον ιδιωτικο τομεα) του Ποινικου Κωδικα,

γ) απάτη, εις βαρος των οικονομικων συμφεροντων της Ένωσης κατα την εννοια των αρθρων 3 και
4 της Οδηγιας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου της 5ης Ιουλιου
2017 σχετικα με την καταπολεμηση, μεσω του ποινικου δικαιου, της απατης εις βαρος των οικονομι-
κων συμφεροντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκληματα των αρθρων 159Α (δωροδοκια
πολιτικων προσωπων), 216 (πλαστογραφια), 236 (δωροδοκια υπαλληλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκια
δικαστικων  λειτουργων),  242  (ψευδης  βεβαιωση,  νοθευση κ.λπ.)  374 (διακεκριμενη κλοπη),  375
(υπεξαιρεση), 386 (απατη), 386Α (απατη με υπολογιστη), 386Β (απατη σχετικη με τις επιχορηγησεις),
390 (απιστια) του Ποινικου Κωδικα και των αρθρων 155 επ. του Εθνικου Τελωνειακου Κωδικα (ν.
2960/2001, Α’ 265), οταν αυτα στρεφονται κατα των οικονομικων συμφεροντων της Ευρωπαϊκης
Ένωσης η συνδεονται με την προσβολη αυτων των συμφεροντων, καθως και τα εγκληματα των αρ-
θρων 23 (διασυνοριακη απατη σχετικα με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικες διαταξεις για την ποινικη
προστασια των οικονομικων συμφεροντων της Ευρωπαϊκης Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικες δραστηριοτητες, οπως
οριζονται, αντιστοιχως, στα αρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγιας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκου Κοινο-
βουλιου και του Συμβουλιου της 15ης Μαρτιου 2017, για την καταπολεμηση της τρομοκρατιας και την
αντικατασταση της αποφασης-πλαισιου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλιου και για την τροποποιηση
της αποφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλιου (ΕΕ L 88/31.03.2017)) η ηθικη αυτουργια η συνεργεια
η αποπειρα διαπραξης εγκληματος, οπως οριζονται στο αρθρο 14 αυτης, και τα εγκληματα των αρ-
θρων 187Α  και  187Β  του  Ποινικου Κωδικα,  καθως και  τα  εγκληματα των αρθρων 32-35 του ν.
4689/2020 (Α’103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  η χρηματοδοτηση της τρομοκρατιας,
οπως αυτες οριζονται στο αρθρο 1 της Οδηγιας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και
του Συμβουλιου της 20ης Μαΐου  2015, σχετικα με την προληψη της χρησιμοποιησης του χρηματοπι-
στωτικου συστηματος για τη νομιμοποιηση εσοδων απο παρανομες δραστηριοτητες η για τη χρημα-
τοδοτηση της  τρομοκρατιας, την τροποποιηση του κανονισμου (ΕΕ) αριθμ.  648/2012 του Ευρω-
παϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου, και την καταργηση της οδηγιας 2005/60/ΕΚ του Ευρω-
παϊκου  Κοινοβουλιου  και  του  Συμβουλιου  και  της  οδηγιας  2006/70/ΕΚ  της  Επιτροπης  (ΕΕ  L
141/05.06.2015) και τα εγκληματα των αρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), ),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, οπως οριζονται στο αρθρο 2 της
Οδηγιας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου της 5ης Απριλιου 2011, για
την προληψη και την καταπολεμηση της εμποριας ανθρωπων και για την προστασια των θυματων
της, καθως και για την αντικατασταση της αποφασης-πλαισιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλιου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ.  1),  και τα εγκληματα του αρθρου 323Α του Ποινικου Κωδικα (εμπορια αν-
θρωπων). Ο οικονομικος φορεας αποκλειεται επισης οταν το προσωπο εις βαρος του οποιου εκδοθη-
κε αμετακλητη καταδικαστικη αποφαση ειναι μελος του διοικητικου, διευθυντικου η εποπτικου ορ-
γανου του εν λογω οικονομικου φορεα η εχει εξουσια εκπροσωπησης, ληψης αποφασεων η ελεγχου
σε αυτο.
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Η υποχρεωση του προηγουμενου εδαφιου αφορα:

α) Στις περιπτωσεις εταιρειων περιορισμενης ευθυνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικων εταιρειων ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και
Ιδιωτικων Κεφαλαιουχικων Εταιρειων ( Ι.Κ.Ε ), τους διαχειριστες.

β) Στις περιπτωσεις ανωνυμων εταιρειων (Α.Ε.) τον Διευθυνοντα Συμβουλο, τα μελη του Διοικητικου
Συμβουλιου, καθως  και  τα  προσωπα  στα  οποια  με  αποφαση  του  Διοικητικου  Συμβουλιου  εχει
ανατεθει το συνολο της διαχειρισης και εκπροσωπησης της εταιρειας.

γ) Στις περιπτωσεις των συνεταιρισμων, τα μελη του Διοικητικου Συμβουλιου, η

δ) στις υπολοιπες περιπτωσεις νομικων προσωπων, τον, κατα περιπτωση, νομιμο  εκπροσωπο100.

22.A.2

α) Όταν ο προσφερων εχει αθετησει τις υποχρεωσεις του οσον αφορα στην καταβολη φορων η ει-
σφορων κοινωνικης ασφαλισης και αυτο εχει διαπιστωθει απο δικαστικη η διοικητικη αποφαση με
τελεσιδικη και δεσμευτικη ισχυ, συμφωνα με διαταξεις της χωρας οπου ειναι εγκατεστημενος η την
εθνικη νομοθεσια  η/και 

β) η αναθετουσα αρχη μπορει να αποδειξει με τα καταλληλα μεσα οτι ο προσφερων εχει αθετησει τις
υποχρεωσεις του οσον αφορα την καταβολη φορων η εισφορων κοινωνικης ασφαλισης.

Αν ο προσφερων ειναι Έλληνας πολιτης η εχει την εγκατασταση του στην Ελλαδα, οι υποχρεωσεις
του που αφορουν τις εισφορες κοινωνικης ασφαλισης καλυπτουν, τοσο την κυρια, οσο και την επι-
κουρικη ασφαλιση.

Οι  υποχρεωσεις  των περ.  α’  και β’  θεωρειται  οτι  δεν εχουν αθετηθει εφοσον δεν εχουν καταστει
ληξιπροθεσμες η εφοσον αυτες εχουν υπαχθει σε δεσμευτικο διακανονισμο που τηρειται.

Δεν αποκλειεται ο προσφερων, οταν εχει εκπληρωσει τις υποχρεωσεις του, ειτε καταβαλλοντας τους
φορους η τις εισφορες κοινωνικης ασφαλισης που οφειλει, συμπεριλαμβανομενων, κατα περιπτωση,
των δεδουλευμενων τοκων η των προστιμων, ειτε υπαγομενος σε δεσμευτικο διακανονισμο για την
καταβολη τους, στο μετρο που τηρει τους ορους του δεσμευτικου κανονισμου101

22.Α.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβα-
σης προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:102

(α) εχει αθετησει τις υποχρεωσεις που προβλεπονται στην παρ. 2 του αρθρου 18 του ν. 4412/2016,
περι αρχων που εφαρμοζονται στις διαδικασιες συναψης δημοσιων συμβασεων,                   

(β) εαν ο οικονομικος φορεας τελει υπο πτωχευση η εχει υπαχθει σε διαδικασια  ειδικης εκκαθαρισης
η τελει υπο αναγκαστικη διαχειριση απο εκκαθαριστη η απο το δικαστηριο η εχει υπαχθει σε διαδικα-
σια πτωχευτικου συμβιβασμου η εχει αναστειλει τις επιχειρηματικες του δραστηριοτητες η εχει υπα-
χθει σε διαδικασια εξυγιανσης και δεν τηρει τους ορους αυτης η εαν βρισκεται σε οποιαδηποτε αναλο-
γη κατασταση προκυπτουσα απο παρομοια διαδικασια, προβλεπομενη σε εθνικες διαταξεις νομου. 

Η αναθετουσα αρχη μπορει να μην αποκλειει εναν οικονομικο φορεα, ο οποιος βρισκεται σε μια εκ
των καταστασεων που αναφερονται στην παρουσα περιπτωση, υπο την προϋποθεση οτι η αναθετου-
σα αρχη εχει αποδειξει οτι ο εν λογω φορεας ειναι σε θεση να εκτελεσει τη συμβαση, λαμβανοντας
υποψη τις ισχυουσες διαταξεις και τα μετρα για τη συνεχιση της επιχειρηματικης του λειτουργιας
(παρ. 5 αρθρου 73 του ν. 4412/2016), 103

(γ) εαν, με την επιφυλαξη της παραγραφου 3β του αρθρου 44 του ν. 3959/2011(Α΄93), περι ποινικων
κυρωσεων και αλλων διοικητικων συνεπειων, η αναθετουσα αρχη διαθετει επαρκως ευλογες ενδει-
ξεις που οδηγουν στο συμπερασμα οτι ο οικονομικος φορεας συνηψε συμφωνιες με αλλους οικονομι-
κους φορεις με στοχο τη στρεβλωση του ανταγωνισμου,

(δ) εαν μια κατασταση συγκρουσης συμφεροντων κατα την εννοια του αρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορει να θεραπευθει αποτελεσματικα με αλλα, λιγοτερο παρεμβατικα, μεσα,
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(ε) εαν μια κατασταση στρεβλωσης του ανταγωνισμου απο την προτερη συμμετοχη των οικονομικων
φορεων κατα την προετοιμασια της διαδικασιας συναψης συμβασης, συμφωνα με οσα οριζονται στο
αρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορει να θεραπευθει με αλλα, λιγοτερο παρεμβατικα, μεσα,

(στ) εαν ο οικονομικος φορεας εχει επιδειξει  σοβαρη η επαναλαμβανομενη πλημμελεια κατα την
εκτελεση ουσιωδους απαιτησης στο πλαισιο προηγουμενης δημοσιας συμβασης, προηγουμενης συμ-
βασης με αναθετοντα φορεα η προηγουμενης συμβασης παραχωρησης που ειχε ως αποτελεσμα την
προωρη καταγγελια της προηγουμενης συμβασης, αποζημιωσεις η αλλες παρομοιες κυρωσεις,

(ζ) εαν ο οικονομικος φορεας εχει κριθει ενοχος εκ προθεσεως σοβαρων  απατηλων δηλωσεων, κατα
την παροχη των πληροφοριων που απαιτουνται για την εξακριβωση της απουσιας των λογων απο-
κλεισμου η την πληρωση των κριτηριων επιλογης, εχει αποκρυψει τις πληροφοριες αυτες η δεν ειναι
σε θεση να προσκομισει τα δικαιολογητικα που απαιτουνται κατ’ εφαρμογη του αρθρου 79 του ν.
4412/2016, περι Ευρωπαϊκου Ενιαιου Εγγραφου Συμβασης, καθως και του αρθρου 23 της παρουσας,

(η) εαν ο οικονομικος φορεας επιχειρησε να επηρεασει με αθεμιτο τροπο τη διαδικασια ληψης απο-
φασεων της αναθετουσας αρχης,  να αποκτησει  εμπιστευτικες πληροφοριες  που ενδεχεται  να του
αποφερουν αθεμιτο πλεονεκτημα στη διαδικασια συναψης συμβασης  η  να παρασχει  με  απατηλο
τροπο παραπλανητικες πληροφοριες  που ενδεχεται  να  επηρεασουν ουσιωδως τις  αποφασεις  που
αφορουν τον αποκλεισμο, την επιλογη η την αναθεση,

(θ) εαν ο οικονομικος φορεας εχει διαπραξει σοβαρο επαγγελματικο παραπτωμα, το οποιο θετει σε
αμφιβολια την ακεραιοτητα του.

22.Α.4.  Αποκλειεται απο τη συμμετοχη στη διαδικασια συναψης δημοσιας συμβασης (διαγωνισμο),
οικονομικος φορεας εαν συντρεχουν οι προϋποθεσεις εφαρμογης της παρ. 4  του αρθρου 8 του ν.
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού). 104

Οι  υποχρεωσεις  της  παρουσης  αφορουν  στις  ανωνυμες  εταιρειες  που  υποβαλλουν  προσφορα
αυτοτελως η ως μελη ενωσης η που συμμετεχουν στο μετοχικο κεφαλαιο αλλου νομικου προσωπου
που  υποβαλλει  προσφορα  η  σε  νομικα  προσωπα της  αλλοδαπης   που αντιστοιχουν  σε ανωνυμη
εταιρεια.

Εξαιρουνται της υποχρεωσης αυτης: 

α) οι εισηγμενες στα χρηματιστηρια κρατων-μελων της Ευρωπαϊκης Ένωσης η του Οργανισμου Οικο-
νομικης Συνεργασιας και Αναπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρειες, 

β) οι εταιρειες, τα δικαιωματα ψηφου των οποιων ελεγχονται απο μια η περισσοτερες επιχειρησεις
επενδυσεων  (investment  irms),  εταιρειες  διαχειρισης  κεφαλαιων/ενεργητικου  (asset/fund
managers) η εταιρειες διαχειρισης κεφαλαιων επιχειρηματικων συμμετοχων (private equity irms),
υπο την προϋποθεση οτι οι τελευταιες αυτες εταιρειες ελεγχουν, συνολικα ποσοστο που υπερβαινει
το εβδομηντα πεντε τοις εκατο (75%) των δικαιωματων ψηφων και ειναι εποπτευομενες απο Επιτρο-
πες  Κεφαλαιαγορας  η  αλλες  αρμοδιες  χρηματοοικονομικες  αρχες  κρατων μελων  της  Ευρωπαϊκης
Ένωσης η του Ο.Ο.Σ.Α.105

22.Α.5.  Η αναθετουσα αρχη αποκλειει  οικονομικο φορεα σε οποιοδηποτε χρονικο σημειο κατα τη
διαρκεια της διαδικασιας συναψης συμβασης, οταν αποδεικνυεται οτι αυτος βρισκεται λογω πραξεων
η παραλειψεων αυτου ειτε πριν ειτε κατα τη διαδικασια, σε μια απο τις περιπτωσεις των προηγουμε-
νων παραγραφων. 106 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία
(3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.107

22.Α.6. Οικονομικος φορεας που εμπιπτει σε μια απο τις καταστασεις που αναφερονται στις παρα-
γραφους 22.Α.1 και 22.Α.4108, εκτος απο την περιπτωση β, μπορει να προσκομιζει στοιχεια109 προκει-
μενου να αποδειξει οτι τα μετρα που ελαβε επαρκουν για να αποδειξουν την αξιοπιστια του, παροτι
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συντρεχει ο σχετικος λογος αποκλεισμου. Για τον σκοπο αυτον, ο οικονομικος φορεας αποδεικνυει οτι
εχει καταβαλει η εχει δεσμευθει να καταβαλει αποζημιωση για ζημιες που προκληθηκαν απο το ποινι-
κο αδικημα η το παραπτωμα, οτι εχει διευκρινισει τα γεγονοτα και τις περιστασεις με ολοκληρωμενο
τροπο, μεσω ενεργου συνεργασιας με τις ερευνητικες αρχες, και εχει λαβει συγκεκριμενα τεχνικα και
οργανωτικα μετρα, καθως και μετρα σε επιπεδο προσωπικου καταλληλα για την αποφυγη περαιτερω
ποινικων αδικηματων η παραπτωματων. 110 Τα μετρα που λαμβανονται απο τους οικονομικους φο-
ρεις αξιολογουνται σε συναρτηση με τη σοβαροτητα και τις ιδιαιτερες περιστασεις του ποινικου αδι-
κηματος η του παραπτωματος. Εαν τα στοιχεια κριθουν επαρκη, ο εν λογω οικονομικος φορεας δεν
αποκλειεται απο τη διαδικασια συναψης συμβασης. Αν τα μετρα κριθουν ανεπαρκη, γνωστοποιειται
στον οικονομικο φορεα το σκεπτικο της αποφασης αυτης. Οικονομικος φορεας που εχει αποκλειστει,
συμφωνα με τις κειμενες διαταξεις, με τελεσιδικη αποφαση, απο τη συμμετοχη σε διαδικασιες συνα-
ψης συμβασης η αναθεσης παραχωρησης δεν μπορει να κανει χρηση της ανωτερω δυνατοτητας κατα
την περιοδο του αποκλεισμου που οριζεται στην εν λογω αποφαση

22.Α.7. Η αποφαση για την διαπιστωση της επαρκειας η μη των επανορθωτικων μετρων κατα την
προηγουμενη παραγραφο εκδιδεται συμφωνα με τα οριζομενα στις παρ. 8 και 9 του αρθρου 73 του ν.
4412/2016. 111

22.Α.8. Οικονομικος  φορεας,  σε  βαρος  του  οποιου  εχει  επιβληθει  η  κυρωση  του  οριζοντιου
αποκλεισμου  συμφωνα  με  τις  κειμενες  διαταξεις,  και  για  το  χρονικο  διαστημα  που  αυτη  οριζει
αποκλειεται απο την παρουσα διαδικασια συναψης της συμβασης.

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 112

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Όσον αφορα την καταλληλοτητα για την ασκηση της επαγγελματικης δραστηριοτητας, απαιτειται  οι
οικονομικοι φορεις  να ειναι  εγγεγραμμενοι  στο σχετικο επαγγελματικο μητρωο που τηρειται  στο
κρατος εγκαταστασης τους. Ειδικα οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι στην Ελλαδα απαιτει-
ται  να  ειναι  εγγεγραμμενοι  στο  Μητρωο  Εργοληπτικων  Επιχειρησεων  (Μ.Ε.ΕΠ.)  για  το  χρονικο
διαστημα που εξακολουθουν να ισχυουν οι μεταβατικες διαταξεις του αρθρου 65 του π.δ. 71/2019 η
στο Μητρωο Εργοληπτικων Επιχειρησεων Δημοσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), απο την εναρξη ισχυος του
τελευταιου η στα Μητρωα Περιφερειακων Ενοτητων113, ανα περιπτωση, στην κατηγορια/-ιες εργου
του αρθρου 21 της παρουσας114. Οι προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι σε κρατος μελος της Ευ-
ρωπαϊκης Ένωσης απαιτειται να ειναι εγγεγραμμενοι στα Μητρωα του παραρτηματος ΧΙ του Προ-
σαρτηματος Α του ν. 4412/2016.

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια115

Δεν απαιτειται.

Σε  περιπτωση  ενωσης  οικονομικων  φορεων,  οι  παραπανω  ελαχιστες  απαιτησεις  καλυπτονται
αθροιστικα απο τα μελη της ενωσης. 

Ειδικα οι εργοληπτικες επιχειρησεις που ειναι εγγεγραμμενες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικο διαστημα που
εξακολουθουν να ισχυουν οι μεταβατικες διαταξεις του αρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρεπει να
υπερβαινουν τα ανωτατα επιτρεπτα ορια ανεκτελεστου υπολοιπου εργολαβικων συμβασεων, συμ-
φωνα με τα ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, οπως ισχυει.

Μετα  απο  τη  ληξη  των  ως  ανω  μεταβατικων  διαταξεων  και  την  πληρη  εναρξη  ισχυος  του  π.δ
71/2019, οι εργοληπτικες επιχειρησεις που ειναι εγγεγραμμενες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.,  δεν θα πρεπει να
υπερβαινουν τα ανωτατα επιτρεπτα ορια ανεκτελεστου υπολοιπου εργολαβικων συμβασεων, συμ-
φωνα με τα ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 64 αυτου.

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα116

Δεν απαιτειται.
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Σε  περιπτωση  ενωσης  οικονομικων  φορεων,  οι  παραπανω  ελαχιστες  απαιτησεις  καλυπτονται
αθροιστικα απο τα μελη της ενωσης. 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης117

Οι διαγωνιζομενοι, ειτε μεμονωμενα, ειτε ως μελος ενωσης η κοινοπραξιας, απαιτειται να εφαρμοζουν
α)συστημα διαχειρισης ποιοτητας ανταποκρινομενο στις απαιτησεις του ISO 9001:2015, με πεδιο 
εφαρμογης την κατασκευη, λειτουργια και συντηρηση δημοσιων εργων
β) συστημα διαχειρισης υγιεινης και ασφαλειας στην εργασια ανταποκρινομενο στις απαιτησεις του 
OHSAS 18001:2007, με πεδιο εφαρμογης την κατασκευη, λειτουργια και συντηρηση δημοσιων ερ-
γων και 
γ) συστημα περιβαλλοντικης διαχειρισης ανταποκρινομενο στις απαιτησεις του ISO 14001:2015, με 
πεδιο εφαρμογης την κατασκευη, λειτουργια και συντηρηση δημοσιων εργων 
δ) συστημα διαχειρισης ενεργειας κατα το προτυπο ISO 50001:2011, με πεδιο εφαρμογης την διαχει-
ριση ενεργειας για την εκτελεση δημοσιων εργων
ε) συστημα διαχειρισης οδικης ασφαλειας κατα το προτυπο ISO 39001:2012, με πεδιο εφαρμογης 
την οδικη μεταφορα προσωπικου και εξοπλισμου για την εκτελεση δημοσιων εργων
στ) συστημα διαχειρισης επιχειρησιακης συνεχειας κατα το προτυπο ISO 22301:2019 με πεδιο εφαρ-
μογης την κατασκευη, λειτουργια και συντηρηση δημοσιων εργων
η αλλων ισοδυναμων αυτων.

22.ΣΤ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)

Όσον αφορα τα κριτηρια της οικονομικης και χρηματοοικονομικης επαρκειας και τα κριτηρια σχετικα
με την τεχνικη και επαγγελματικη ικανοτητα, ενας οικονομικος φορεας μπορει, να στηριζεται στις
ικανοτητες αλλων φορεων, ασχετως της νομικης φυσης των δεσμων του με αυτους. Στην περιπτωση
αυτη, αποδεικνυουν οτι θα εχουν στη διαθεση τους τους αναγκαιους πορους, με την προσκομιση της
σχετικης δεσμευσης των φορεων στην ικανοτητα των οποιων στηριζονται.

Όσον αφορα τα κριτηρια που σχετιζονται με τους τιτλους σπουδων και τα επαγγελματικα προσοντα
που οριζονται στην περιπτωση στ του Μερους ΙΙ του Παραρτηματος ΧΙΙ του Προσαρτηματος Α ν.
4412/2016 η με την σχετικη επαγγελματικη εμπειρια, οι οικονομικοι φορεις, μπορουν να βασιζονται
στις ικανοτητες αλλων φορεων μονο εαν οι τελευταιοι θα εκτελεσουν τις εργασιες η τις υπηρεσιες για
τις οποιες απαιτουνται οι συγκεκριμενες ικανοτητες.

Όταν ο οικονομικος φορεας στηριζεται στις ικανοτητες αλλων φορεων οσον αφορα τα κριτηρια που
σχετιζονται με την οικονομικη και χρηματοοικονομικη επαρκεια, ο οικονομικος φορεας και αυτοι οι
φορεις ειναι απο κοινου υπευθυνοι118 για την εκτελεση της συμβασης.

Στην περιπτωση ενωσης οικονομικων φορεων, η ενωση μπορει να στηριζεται στις ικανοτητες των
συμμετεχοντων  στην  ενωση  η  αλλων  φορεων  (για  τα  κριτηρια  της  οικονομικης  και
χρηματοοικονομικης  επαρκειας  και  τα  κριτηρια  σχετικα  με  την  τεχνικη  και  επαγγελματικη
ικανοτητα).
Η αναθετουσα αρχη ελεγχει, συμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 23 της παρουσας, εαν οι φορεις,
στις ικανοτητες των οποιων προτιθεται να στηριχθει ο προσφερων, πληρουν τα σχετικα κριτηρια
επιλογης και, εαν συντρεχουν λογοι αποκλεισμου κατα τα οριζομενα στην παρουσα διακηρυξη. 
Η αναθετουσα  αρχη  απαιτει  απο τον  οικονομικο  φορεα να  αντικαταστησει  εναν  φορεα που δεν
πληροι σχετικο κριτηριο επιλογης η για τον οποιο συντρεχουν οι λογοι αποκλεισμου του αρθρου 22.Α
της παρουσας.
Η αντικατασταση του φορεα, στις ικανοτητες του οποιου στηριζεται ο οικονομικος φορεας που δεν
πληροι σχετικο κριτηριο επιλογης  η για τον οποιον συντρεχουν λογοι αποκλεισμου της παρουσας,
γινεται  κατοπιν  προσκλησης  προς  τον  οικονομικο  φορεα,  εντος  τριαντα  (30)  ημερων  απο  την
ημερομηνια κοινοποιησης της προσκλησης στον οικονομικο φορεα, για καθε τριτο στις ικανοτητες
του οποιου στηριζεται, στο πλαισιο της παρουσας διαδικασιας αναθεσης συμβασης. Ο φορεας με τον
οποιο αντικαθισταται ο φορεας του προηγουμενου εδαφιου δεν επιτρεπεται να αντικατασταθει εκ
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νεου.
Η εκτελεση των ….......119 γινεται υποχρεωτικα απο τον προσφεροντα η, αν η προσφορα υποβαλλεται
απο ενωση οικονομικων φορεων, απο εναν απο τους συμμετεχοντες στην ενωση αυτη.

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής120

23.1 Κατα  την  υποβολη  προσφορων  οι  οικονομικοι  φορεις  υποβαλλουν  το  Ευρωπαϊκο  Ενιαιο
Έγγραφο Συμβασης (ΕΕΕΣ), συμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 79  παρ. 1 του ν. 4412/2016, το
οποιο ισοδυναμει με  ενημερωμενη υπευθυνη δηλωση, με τις συνεπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατασταση των πιστοποιητικων που εκδιδουν δημοσιες αρχες η
τριτα μερη, επιβεβαιωνοντας οτι ο εν λογω οικονομικος φορεας πληροι τις ακολουθες προϋποθεσεις:
α)  δεν  βρισκεται  σε  μια  απο  τις  καταστασεις  του  αρθρου  22  Α  της  παρουσας,
β) πληροι τα σχετικα κριτηρια επιλογης τα οποια εχουν καθορισθει, συμφωνα με το αρθρο 22 Β-Ε της
παρουσας.

Σε  οποιοδηποτε  χρονικο  σημειο  κατα  τη  διαρκεια  της  διαδικασιας,  μπορει  να  ζητηθει  απο  τους
προσφεροντες να υποβαλλουν ολα η ορισμενα δικαιολογητικα της επομενης παραγραφου, οταν αυτο
απαιτειται για την ορθη διεξαγωγη της διαδικασιας.

Το ΕΕΕΣ φερει υπογραφη με ημερομηνια εντος του χρονικου διαστηματος, κατα το οποιο μπορουν να
υποβαλονται προσφορες. 

Αν στο διαστημα που μεσολαβει μεταξυ της ημερομηνιας υπογραφης του ΕΕΕΣ και της καταληκτικης
ημερομηνιας υποβολης προσφορων εχουν επελθει μεταβολες στα δηλωθεντα στοιχεια, εκ μερους του,
στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικος φορεας αποσυρει την προσφορα του, χωρις να απαιτειται αποφαση της
αναθετουσας αρχης. Στη συνεχεια μπορει να την υποβαλει εκ νεου με επικαιρο ΕΕΕΣ.121.

Ο οικονομικος φορεας δυναται να διευκρινιζει τις δηλωσεις και πληροφοριες που παρεχει στο ΕΕΕΣ
με συνοδευτικη υπευθυνη δηλωση, την οποια υποβαλλει μαζι με το ΕΕΕΣ. 

Κατα την υποβολη του ΕΕΕΣ, καθως και της συνοδευτικης υπευθυνης δηλωσης, ειναι δυνατη, με μονη
την υπογραφη του κατα περιπτωση εκπροσωπου του οικονομικου φορεα, η προκαταρκτικη αποδειξη
των  λογων  αποκλεισμου  που  αναφερονται  στο  αρθρο 22.Α.1  της  παρουσας,  για  το  συνολο  των
φυσικων προσωπων που ειναι μελη του διοικητικου, διευθυντικου η εποπτικου οργανου του η εχουν
εξουσια εκπροσωπησης, ληψης αποφασεων η ελεγχου σε αυτον 122.

Ως  εκπροσωπος  του  οικονομικου  φορεα,  για  την  εφαρμογη  του  παροντος,  νοειται  ο  νομιμος
εκπροσωπος αυτου, οπως προκυπτει απο το ισχυον καταστατικο η το πρακτικο εκπροσωπησης του
κατα  το  χρονο  υποβολης  της  προσφορας  η  το  αρμοδιως  εξουσιοδοτημενο  φυσικο  προσωπο  να
εκπροσωπει  τον  οικονομικο  φορεα  για  διαδικασιες  συναψης  συμβασεων  η  για  τη  συγκεκριμενη
διαδικασια συναψης συμβασης123.

Ο οικονομικος φορεας φερει την υποχρεωση, να δηλωσει,  μεσω του ΕΕΕΣ,  με ακριβεια στην ανα-
θετουσα αρχη, ως εχουσα την αποκλειστικη αρμοδιοτητα ελεγχου για την τυχον συνδρομη λογων
αποκλεισμου124, την κατασταση του σε σχεση με τους λογους που προβλεπονται στο αρθρο 73 του ν.
4412/2016 και στο αρθρο 22.Α  της παρουσης125 και ταυτοχρονα να επικαλεσθει και τυχον ληφθεντα
μετρα προς αποκατασταση της αξιοπιστιας του.

Επισημαινεται  οτι,  κατα  την  απαντηση  οικονομικου  φορεα  στο  ερωτημα  του  ΕΕΕΣ  η  αλλου
αντιστοιχου εντυπου η δηλωσης για συναψη συμφωνιων με αλλους οικονομικους φορεις με στοχο τη
στρεβλωση του ανταγωνισμου, η συνδρομη περιστασεων, οπως η τριετης παραγραφη της παρ. 10
του αρθρου 73, περι λογων αποκλεισμου, η η εφαρμογη της παρ. 3β του αρθρου 44 του ν. 3959/2011
(Α’ 93), αναλυεται στο σχετικο πεδιο που προβαλλει κατοπιν θετικης απαντησης.

Οι  προηγουμενες  αρνητικες  απαντησεις  στο  ανωτερω  ερωτημα  του  ΕΕΕΣ  η  αλλου  αντιστοιχου
εντυπου η δηλωσης, απο οικονομικους φορεις οι οποιοι εμπιπτουν στο πεδιο εφαρμογης της παρ. 3β
του αρθρου 44 του ν. 3959/2011, δεν στοιχειοθετουν τον λογο αποκλεισμου των περ. ζ’ η/ και θ’ της
παρ. 4 του αρθρου 73 του παροντος και δεν απαιτειται να δηλωθουν κατα τη συμπληρωση του ΕΕΕΣ
και καθε αντιστοιχου εντυπου.
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Όσον αφορα τις υποχρεωσεις  για την καταβολη φορων η εισφορων κοινωνικης ασφαλισης (περ. α’
και β’ της παρ. 2 του αρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτες θεωρειται οτι δεν εχουν αθετηθει εφοσον
δεν  εχουν  καταστει  ληξιπροθεσμες  η  εφοσον  εχουν  υπαχθει  σε  δεσμευτικο  διακανονισμο  που
τηρειται. Στην περιπτωση αυτη, ο οικονομικος φορεας δεν υποχρεουται να απαντησει καταφατικα
στο σχετικο πεδιο του ΕΕΕΣ, με το οποιο ερωταται εαν ο οικονομικος φορεας εχει ανεκπληρωτες
υποχρεωσεις  οσον  αφορα  στην  καταβολη  φορων  η  εισφορων  κοινωνικης  ασφαλισης  η,  κατα
περιπτωση, εαν εχει αθετησει τις παραπανω υποχρεωσεις του. 126

Στην  περιπτωση  υποβολης  προσφορας  απο  ενωση  οικονομικων  φορεων,  το  Ευρωπαϊκο  Ενιαιο
Έγγραφο Συμβασης (ΕΕΕΣ), υποβαλλεται χωριστα απο καθε μελος της ενωσης.

Στην  περιπτωση  που  προσφερων  οικονομικος  φορεας  δηλωνει  στο  Ευρωπαϊκο  Ενιαιο  Έγγραφο
Συμβασης (ΕΕΕΣ) την προθεση του για αναθεση υπεργολαβιας, υποβαλλει μαζι με το δικο του ΕΕΕΣ
και το ΕΕΕΣ  του υπεργολαβου.

Στην  περιπτωση  που  προσφερων  οικονομικος  φορεας  στηριζεται  στις  ικανοτητες  ενος  η
περισσοτερων φορεων υποβαλλει μαζι με το δικο του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ καθε φορεα, στις ικανοτητες
του οποιου στηριζεται.

Τελος,  επισημαινεται  οτι  οι  προσφεροντες  δηλωνουν  το  ανεκτελεστο  υπολοιπο  εργολαβικων
συμβασεων στο Μερος  IV του ΕΕΕΣ, Ενοτητα Β («Οικονομικη και Χρηματοοικονομικη Επαρκεια»),
στο πεδιο «Λοιπες οικονομικες η χρηματοοικονομικες απαιτησεις».

23.2. Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
Το δικαιωμα συμμετοχης και οι οροι και προϋποθεσεις συμμετοχης, οπως οριστηκαν στα αρθρα 21
και 22 της παρουσας, κρινονται:
α) κατα την υποβολη της προσφορας, με την υποβολη του ΕΕΕΣ, 
β) κατα την υποβολη των δικαιολογητικων κατακυρωσης, συμφωνα με το αρθρο 4.2 (α  εως δ) και 
γ)κατα την εξεταση της υπευθυνης δηλωσης, συμφωνα με  την περ. γ’ της παρ. 3 του αρθρου 105 του
ν.4412/16, και στο αρθρο 4.2  (ε) της παρουσας.

Στην περιπτωση που προσφερων οικονομικος φορεας η ενωση αυτων  στηριζεται στις ικανοτητες
αλλων φορεων, συμφωνα με το αρθρο 22.ΣΤ της παρουσας, οι φορεις στην ικανοτητα των οποιων
στηριζεται  ο  προσφερων  οικονομικος  φορεας  η  ενωση  αυτων,  υποχρεουνται  στην  υποβολη  των
δικαιολογητικων που αποδεικνυουν οτι δεν συντρεχουν οι λογοι αποκλεισμου του αρθρου 22 Α της
παρουσας και οτι πληρουν τα σχετικα κριτηρια επιλογης κατα περιπτωση (αρθρου 22 Β – Ε).

Οι  οικονομικοι  φορεις  δεν  υποχρεουνται  να  υποβαλλουν  δικαιολογητικα  η  αλλα  αποδεικτικα
στοιχεια, αν και στο μετρο που η αναθετουσα αρχη εχει τη δυνατοτητα να λαμβανει τα πιστοποιητικα
η τις συναφεις πληροφοριες απευθειας μεσω προσβασης σε εθνικη βαση δεδομενων σε οποιοδηποτε
κρατος - μελος της Ένωσης, η οποια διατιθεται δωρεαν, οπως εθνικο μητρωο συμβασεων, εικονικο
φακελο  επιχειρησης,  ηλεκτρονικο  συστημα  αποθηκευσης  εγγραφων  η  συστημα  προεπιλογης.  Η
δηλωση για την προσβαση σε εθνικη βαση δεδομενων εμπεριεχεται στο Ευρωπαϊκο Ενιαιο Έγγραφο
Συμβασης  (ΕΕΕΣ).  Η  δηλωση  για  την  προσβαση  σε  εθνικη  βαση  δεδομενων  εμπεριεχεται   στο
Ευρωπαϊκο Ενιαιο Έγγραφο Συμβασης (ΕΕΕΣ),  στο οποιο περιεχονται επισης οι πληροφοριες  που
απαιτουνται  για τον συγκεκριμενο  σκοπο,  οπως  η  ηλεκτρονικη διευθυνση της βασης δεδομενων,
τυχον δεδομενα αναγνωρισης και, κατα περιπτωση, η απαραιτητη δηλωση συναινεσης. 

Οι οικονομικοι φορεις δεν υποχρεουνται να υποβαλουν δικαιολογητικα, οταν η αναθετουσα αρχη που
εχει αναθεσει τη συμβαση διαθετει ηδη τα δικαιολογητικα αυτα.

Όλα τα αποδεικτικα εγγραφα του αρθρου 23.3 εως 23.10 της παρουσας, υποβαλλονται και γινονται
αποδεκτα, συμφωνα με τα αναλυτικα οριζομενα στο αρθρο 4.2 (β) της παρουσας. Τα αποδεικτικα
εγγραφα συντασσονται στην ελληνικη γλωσσα η συνοδευονται απο επισημη μεταφραση τους στην
ελληνικη γλωσσα συμφωνα με το αρθρο 6 της παρουσας.  Η αναθετουσα αρχη μπορει να ζητει απο
προσφεροντες, σε οποιοδηποτε χρονικο σημειο κατα τη διαρκεια της διαδικασιας, να υποβαλλουν ολα
η ορισμενα δικαιολογητικα, οταν αυτο απαιτειται για την ορθη διεξαγωγη της διαδικασιας.
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23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.  

Ο προσωρινος αναδοχος,  κατοπιν σχετικης ηλεκτρονικης προσκλησης απο την αναθετουσα αρχη,
υποβαλλει  τα  ακολουθα  δικαιολογητικα,  κατα  τα  ειδικοτερα  οριζομενα  στο  αρθρο  4.2  της
παρουσας127:

Για  την  αποδειξη  της  μη  συνδρομης  των  λογων  αποκλεισμου  του  άρθρου  22Α,  ο  προσωρινος
αναδοχος υποβαλλει  αντιστοιχα τα παρακατω δικαιολογητικα:

(α) για την παράγραφο Α.1 του άρθρου 22 της παρούσας: 

απόσπασμα του ποινικού μητρώου  η, ελλειψει αυτου, ισοδυναμου εγγραφου που εκδιδεται απο
αρμοδια δικαστικη η διοικητικη αρχη του κρατους-μελους η της χωρας καταγωγης η της χωρας οπου
ειναι εγκατεστημενος ο εν λογω οικονομικος φορεας, απο το οποιο προκυπτει οτι πληρουνται αυτες
οι προϋποθεσεις, που να εχει εκδοθει εως τρεις (3) μηνες πριν απο την υποβολη του128. Η υποχρεωση
προσκομισης  του  ως  ανω  αποσπασματος  αφορα  και  τα  προσωπα  των  τελευταιων   τεσσαρων
εδαφιων  της παραγραφου Α.1 του αρθρου 22.

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικο που εκδιδεται απο την αρμοδια αρχη
του  οικειου  κρατους  -  μελους  η  χωρας,  περι  του  οτι  εχουν  εκπληρωθει  οι  υποχρεωσεις  του
οικονομικου  φορεα,  οσον  αφορα  στην  καταβολη  φορων  (φορολογική  ενημερότητα) και  στην
καταβολη των εισφορων κοινωνικης ασφαλισης  (ασφαλιστική ενημερότητα)129, συμφωνα με την
ισχυουσα νομοθεσια του κρατους εγκαταστασης η την ελληνικη νομοθεσια αντιστοιχα, που να ειναι
εν ισχυ κατα το χρονο υποβολης του, αλλως, στην περιπτωση που δεν αναφερεται σε αυτο χρονος
ισχυος, που να εχει εκδοθει εως τρεις (3) μηνες πριν απο την υποβολη του130.

Για  τους  προσφεροντες  που  ειναι  εγκατεστημενοι  η  εκτελουν  εργα  στην  Ελλαδα τα  σχετικα
δικαιολογητικα που υποβαλλονται ειναι:

β1) πιστοποιητικό  φορολογικής  ενημερότητας,  που  εκδιδεται  απο  την  Ανεξαρτητη  Αρχη
Δημοσιων  Εσοδων  (Α.Α.Δ.Ε.), για  τον  οικονομικο  φορεα  και  για  τις  κοινοπραξιες  στις  οποιες
συμμετεχει για τα δημοσια εργα που ειναι σε εξελιξη. Οι αλλοδαποι προσφεροντες θα υποβαλλουν
υπευθυνη  δηλωση131 περι  του  οτι  δεν  εχουν  υποχρεωση  καταβολης  φορων  στην  Ελλαδα.  Σε
περιπτωση που εχουν τετοια υποχρεωση θα υποβαλλουν σχετικο αποδεικτικο της  Α.Α.Δ.Ε.

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδιδεται απο τον  e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστικη
ενημεροτητα καλυπτει τις ασφαλιστικες υποχρεωσεις του προσφεροντος οικονομικου φορεα α) ως
φυσικο η νομικο προσωπο για το προσωπικο τους με σχεση εξαρτημενης εργασιας, β) για εργα που
εκτελει μονος του η σε κοινοπραξια καθως και γ)  για τα στελεχη-μηχανικους του που στελεχωνουν
το πτυχιο της εργοληπτικης επιχειρησης και που εχουν υποχρεωση ασφαλισης στον eΕΦΚΑ (τομεας
πρωην ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημενοι στην Ελλαδα οικονομικοι φορεις υποβαλλουν αποδεικτικο
ασφαλιστικης ενημεροτητας (κυριας και επικουρικης ασφαλισης) για το προσωπικο τους με σχεση
εξαρτημενης  εργασιας.  Δεν  αποτελουν  αποδειξη  ενημεροτητας  της  προσφερουσας  εταιριας,
αποδεικτικα ασφαλιστικης ενημεροτητας  των φυσικων προσωπων που στελεχωνουν το πτυχιο της
εταιριας ως εταιροι. Οι αλλοδαποι προσφεροντες (φυσικα και νομικα προσωπα), που δεν υποβαλουν
τα ανω αποδεικτικα, υποβαλλουν υπευθυνη δηλωση περι του οτι δεν απασχολουν προσωπικο, για το
οποιο υπαρχει υποχρεωση ασφαλισης σε ημεδαπους ασφαλιστικους οργανισμους.  Αν απασχολουν
τετοιο  προσωπικο,  πρεπει  να  υποβαλλουν  σχετικο  αποδεικτικο  ασφαλιστικης  ενημεροτητας
εκδιδομενο απο τον eΕΦΚΑ. 

β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφεροντος οτι δεν εχει εκδοθει δικαστικη η διοικητικη αποφαση με
τελεσιδικη και δεσμευτικη ισχυ για την αθετηση των υποχρεωσεων του οσον αφορα στην καταβολη
φορων η εισφορων κοινωνικης ασφαλισης. 

(γ) για την  παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22132: πιστοποιητικο που εκδιδεται απο την αρμοδια
δικαστικη η διοικητικη αρχη του οικειου κρατους - μελους η χωρας, που να εχει εκδοθει εως τρεις (3)
μηνες πριν απο την υποβολη του133. 
Για τους οικονομικους φορεις που ειναι εγκαταστημενοι η εκτελουν εργα στην Ελλαδα:

36





γ1) «Ενιαίο  Πιστοποιητικό  Δικαστικής  Φερεγγυότητας»134,  με  το  οποιο  βεβαιωνεται  οτι  δεν
τελουν  υπο  πτωχευση,  πτωχευτικο  συμβιβασμο,  αναγκαστικη  διαχειριση,  δεν  εχουν  υπαχθει  σε
διαδικασια  εξυγιανσης   καθως  και   οτι  το  νομικο  προσωπο  δεν  εχει  τεθει  υπο  εκκαθαριση  με
δικαστικη αποφαση. Το εν λογω πιστοποιητικο εκδιδεται απο το αρμοδιο πρωτοδικειο της εδρας του
οικονομικου φορεα. 

γ2) πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί
και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.συμφωνα με τις κειμενες διαταξεις, ως καθε
φορα ισχυουν.  Τα φυσικα προσωπα δεν υποβαλλουν πιστοποιητικο περι μη θεσης σε εκκαθαριση. 

γ3) εκτύπωση  της  καρτέλας  “Στοιχεία  Μητρώου/  Επιχείρησης” από  την  ηλεκτρονική
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οπως αυτα εμφανιζονται στο taxisnet,
απο την οποια να προκυπτει η μη αναστολη της επιχειρηματικης δραστηριοτητας τους.

Προκειμενου  για  τα  σωματεια  και  τους  συνεταιρισμους,  το  Ενιαιο  Πιστοποιητικο  Δικαστικης
Φερεγγυοτητας εκδιδεται για τα σωματεια απο το αρμοδιο Πρωτοδικειο, και για τους συνεταιρισμους
για το χρονικο διαστημα εως τις 31.12.2019 απο το Ειρηνοδικειο και μετα την παραπανω ημερομηνια
απο το Γ.Ε.Μ.Η.

(δ) Αν το κρατος-μελος η χωρα δεν εκδιδει τα υπο των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικα η οπου τα
πιστοποιητικα αυτα δεν καλυπτουν ολες τις περιπτωσεις υπο  1 και 2 και 4 (β) του αρθρου 22 Α, το
εγγραφο η το πιστοποιητικο μπορει να αντικαθισταται απο ενορκη βεβαιωση η, στα κρατη - μελη η
στις χωρες οπου δεν προβλεπεται  ενορκη βεβαιωση,  απο υπευθυνη δηλωση του  ενδιαφερομενου
ενωπιον αρμοδιας δικαστικης η διοικητικης αρχης, συμβολαιογραφου η αρμοδιου επαγγελματικου η
εμπορικου  οργανισμου  του  κρατους  μελους  η  της  χωρας  καταγωγης  η  της  χωρας  οπου  ειναι
εγκατεστημενος ο οικονομικος φορεας.

Στην περιπτωση αυτη οι αρμοδιες δημοσιες αρχες παρεχουν επισημη δηλωση στην οποια αναφερεται
οτι δεν εκδιδονται τα εγγραφα η τα  πιστοποιητικα της παρουσας παραγραφου η οτι τα εγγραφα η τα
πιστοποιητικα αυτα δεν καλυπτουν ολες τις περιπτωσεις που αναφερονται στα υπο  1 και 2 και 4 (β)
του αρθρου 22 Α της παρουσας 

Οι επισημες δηλωσεις καθιστανται διαθεσιμες μεσω του επιγραμμικου αποθετηριου πιστοποιητικων
(e-Certis) 135 του αρθρου 81 του ν. 4412/2016.

(ε) Για τις  λοιπες περιπτωσεις  της  παραγράφου Α.4  του άρθρου 22136,  υποβαλλεται  υπευθυνη
δηλωση του προσφεροντος οτι δεν συντρεχουν στο προσωπο του οι οριζομενοι λογοι αποκλεισμου137.

Ειδικα  για  την  περίπτωση  θ  της  παραγράφου  Α.4  του  άρθρου  22138,  για  τις  εργοληπτικες
επιχειρησεις που ειναι εγγεγραμμενες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβαλλονται πιστοποιητικα χορηγουμενα απο τα
αρμοδια  επιμελητηρια  και  φορεις  (ΤΕΕ,  ΓΕΩΤΕΕ,  ΕΕΤΕΜ),  οπως  προβλεπεται  στη  με  αριθ.
Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105)  αποφαση, περι ενημεροτητας πτυχιου, οπως ισχυει, απο τα
οποια αποδεικνυεται οτι τα προσωπα με βεβαιωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχωνουν την εργοληπτικη
επιχειρηση, δεν εχουν διαπραξει σοβαρο επαγγελματικο παραπτωμα.

Μετα τη ληξη ισχυος των μεταβατικων διαταξεων του αρθρου 65 του π.δ. 71/2019 και την πληρη
εναρξη ισχυος των διαταξεων του τελευταιου, για τις εγγεγραμμενες στο Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. εργοληπτικες
επιχειρησεις,  η  μη  συνδρομη  του  ως  ανω  λογου  αποκλεισμου  περι  σοβαρου  επαγγελματικου
παραπτωματος,  αποδεικνυεται  με την υποβολη του πιστοποιητικου του Τμηματος ΙΙ  του εν λογω
μητρωου που συνιστα επισημο καταλογο, συμφωνα με τα ειδικοτερα προβλεπομενα στο αρθρο 47
του ως ανω π.δ.

(στ) Δικαιολογητικά     της παρ. Α.5 του Άρθρου 22   

(μόνο για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του 1.000.000,00 ευρώ, άλλως διαγράφεται)

Για την αποδειξη της μη συνδρομης του λογου αποκλεισμου της παραγραφου Α.5 του αρθρου 22
υποβαλλονται, εφοσον ο προσωρινος αναδοχος ειναι ανωνυμη εταιρια:

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών 139, εφοσον ο προσωρινος αναδοχος ειναι ανωνυμη
εταιρια η νομικο προσωπο στη μετοχικη συνθεση του οποιου συμμετεχει ανωνυμη εταιρεια η νομικο
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προσωπο της αλλοδαπης  που αντιστοιχει σε ανωνυμη εταιρεια  140 (πλην των περιπτώσεων που
αναφέρθηκαν στο άρθρο 22.Α. 5 της παρούσας ανωτέρω):

i)  Για την αποδειξη της εξαιρεσης απο την υποχρεωση ονομαστικοποιησης των μετοχων τους κατα
την περ. α) του αρθρου 22.Α.5, βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου. 
ii)  Όσον  αφορα  την  εξαιρεση  της  περ.  β)  του  ιδιου  αρθρου,  για  την  αποδειξη  του  ελεγχου
δικαιωματων ψηφου, υπεύθυνη δήλωση της ελεγχομενης εταιρειας και, εαν αυτη ειναι διαφορετικη
του προσωρινου αναδοχου,  προσθετη υπευθυνη δηλωση του τελευταιου, στις οποιες αναφερονται οι
επιχειρησεις  επενδυσεων,  οι  εταιρειες  διαχειρισης  κεφαλαιων/ενεργητικου  η  κεφαλαιων
επιχειρηματικων συμμετοχων, ανα περιπτωση και το συνολικο ποσοστο των δικαιωματων ψηφου
που ελεγχουν στην ελεγχομενη απο αυτες εταιρεια.  Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται
υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα
δικαιώματα  ψήφου  εταιρείες  είναι  εποπτευόμενες  κατά  τα  οριζόμενα  στην  παράγραφο
22.Α.5. 141

. 
 Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες:
-  Πιστοποιητικο ΓΕΜΗ,  απο το οποιο να προκυπτει  οτι οι  μετοχες ειναι  ονομαστικες που να εχει
εκδοθει εως τριαντα (30) εργασιμες ημερες πριν απο την υποβολη του.142

- Αναλυτικη κατασταση με τα στοιχεια των μετοχων της εταιρειας και τον αριθμο των μετοχων καθε
μετοχου  (μετοχολογιο),  οπως  τα  στοιχεια  αυτα  ειναι  καταχωρημενα  στο  βιβλιο  μετοχων  της
εταιρειας, το πολυ τριαντα (30) εργασιμες ημερες  πριν απο την ημερα υποβολης της προσφορας.

Ειδικοτερα:

α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. και διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου,
προσκομιζουν μονο την αναλυτικη κατασταση με  τα στοιχεια των μετοχων της εταιρειας και  τον
αριθμο των μετοχων καθε μετοχου (μετοχολογιο), οπως τα στοιχεια αυτα ειναι καταχωρημενα στο
βιβλιο μετοχων της εταιρειας, το πολυ τριαντα (30) εργασιμες ημερες πριν απο την ημερα υποβολης
της προσφορας καθως η απαιτηση για την υποβολη του πιστοποιητικου απο το οποιο να προκυπτει
οτι  οι  μετοχες  ειναι  ονομαστικες,  καλυπτεται  συμφωνα  με  τα  οριζομενα  στο  αρθρο  23.9  της
παρουσας.

β)  Οι  αλλοδαπές  ανώνυμες  εταιρίες, ή  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα  που  αντιστοιχούν  σε
ανώνυμες εταιρείες εφοσον,κατα το δικαιο της εδρας τους, ,:

Α) έχουν ονομαστικές μετοχές, προσκομιζουν:
i) πιστοποιητικο αρμοδιας αρχης του κρατους της εδρας, απο το οποιο να προκυπτει οτι οι

μετοχες ειναι ονομαστικες,
ii) αναλυτικη  κατασταση  μετοχων,  με  αριθμο  των  μετοχων  του  καθε  μετοχου,  οπως  τα

στοιχεια  αυτα ειναι  καταχωρημενα στο βιβλιο  μετοχων της εταιρειας  με  ημερομηνια το  πολυ 30
εργασιμες μερες πριν την υποβολη προσφορας,

iii) καθε  αλλο  στοιχειο  απο  το  οποιο  να  προκυπτει  η  ονομαστικοποιηση  μεχρι  φυσικου
προσωπου των μετοχων, που εχει συντελεστει τις τελευταιες 30 (τριαντα) εργασιμες ημερες πριν την
υποβολης της προσφορας. 

Β)  δεν  έχουν  υποχρέωση  ονομαστικοποίησης μετοχων ή  δεν  προβλέπεται  η
ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομιζουν:

i) βεβαιωση  περι  μη  υποχρεωσης  ονομαστικοποιησης  των  μετοχων  απο  αρμοδια  αρχη,
εφοσον  υπαρχει  σχετικη  προβλεψη,  διαφορετικα  προσκομιζεται  υπευθυνη  δηλωση  του
διαγωνιζομενου,

ii)  εγκυρη  και  ενημερωμενη  κατασταση  προσωπων  που  κατεχουν  τουλαχιστον  1%  των
μετοχων η δικαιωματων ψηφου,

iii) εαν δεν τηρειται τετοια κατασταση, προσκομιζεται σχετικη κατασταση προσωπων, που
κατεχουν τουλαχιστον ενα τοις εκατο (1%) των μετοχων η δικαιωματων ψηφου, συμφωνα με την
τελευταια  Γενικη  Συνελευση,  αν  τα  προσωπα  αυτα  ειναι  γνωστα  στην  εταιρεια.  Σε  αντιθετη
περιπτωση,  η  εταιρεια  αιτιολογει  τους  λογους  που  δεν  ειναι  γνωστα  τα  ως  ανω  προσωπα, η  δε
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αναθετουσα  αρχη  δεν  διαθετει  διακριτικη  ευχερεια  κατα  την  κριση  της  αιτιολογιας  αυτης.
Εναποκειται  στην αναθετουσα αρχη να αποδειξει  τη  δυνατοτητα της εταιρειας να υποβαλλει την
προαναφερομενη  κατασταση,  διαφορετικα  η  μη  υποβολη  της  σχετικης  καταστασης  δεν  επιφερει
εννομες συνεπειες σε βαρος της εταιρειας. 

Όλα  τα  ανωτερω  εγγραφα  πρεπει  να  ειναι  επικυρωμενα απο την κατα  νομον αρμοδια αρχη  του
κρατους της εδρας του υποψηφιου και να συνοδευονται απο επισημη μεταφραση στην ελληνικη.
      
Ελλειψεις στα δικαιολογητικα ονομαστικοποιησης των μετοχων συμπληρωνονται, κατα το αρθρο 9
της παρουσας.

Περαιτερω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβαλλεται η υπευθυνη δηλωση της κοινης αποφασης
των  Υπουργων  Αναπτυξης  και  Επικρατειας  20977/23-8-2007  (Β’  1673)  «Δικαιολογητικά  για  την
τήρηση των μητρώων του ν.  3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν.  3414/2005»,  υπογεγραμμενη
συμφωνα με το αρθρο 79 Α ν. 4412/2016.

(ζ) Για  την  περιπτωση  του  αρθρου  22.Α.9.  της  παρουσας  διακηρυξης,  υπευθυνη  δηλωση  του
προσφεροντος οτι δεν εχει εκδοθει σε βαρος του αποφαση αποκλεισμου.

23.4  Δικαιολογητικά  απόδειξης  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β

(α) Όσον  αφορα  την  καταλληλοτητα  για  την  ασκηση  της  επαγγελματικης  δραστηριοτητας,  οι
προσφεροντες που ειναι εγκατεστημενοι στην Ελλαδα υποβαλλουν βεβαιωση εγγραφης στο Μ.Ε.ΕΠ
μεχρι τη ληξη της μεταβατικης περιοδου ισχυος, συμφωνα με το αρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και απο
την  πληρη  εναρξη  ισχυος  του  τελευταιου  βεβαιωση  εγγραφης  στο  Τμημα  Ι  του  Μητρωου
Εργοληπτικων Επιχειρησεων Δημοσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)143, η βεβαιωση εγγραφης στα Μητρωα
Περιφερειακων Ενοτητων, ανα περιπτωση, στις κατηγοριες για:
 - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ εργα στην τάξη Α2 και άνω
 - εργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στην Α2 τάξη και άνω.

(β) Οι  προσφεροντες  που  ειναι  εγκατεστημενοι  σε  λοιπα  κρατη  μελη  της  Ευρωπαϊκης  Ένωσης
προσκομιζουν  τις  δηλωσεις  και  πιστοποιητικα  που  περιγραφονται  στο  Παραρτημα  XI του
Προσαρτηματος Α του ν. 4412/2016.

(γ) Οι  προσφεροντες  που  ειναι  εγκατεστημενοι  σε  κρατος  μελος  του  Ευρωπαϊκου  Οικονομικου
Χωρου (Ε.Ο.Χ) η σε τριτες χωρες που εχουν υπογραψει και κυρωσει τη ΣΔΣ, στο βαθμο που η υπο
αναθεση δημοσια  συμβαση καλυπτεται  απο τα  Παραρτηματα 1,  2,  4  ,  5,  6  και  7  και  τις  γενικες
σημειωσεις του σχετικου με την Ένωση Προσαρτηματος I της ως ανω Συμφωνιας, η σε τριτες χωρες
που  δεν  εμπιπτουν  στην  προηγουμενη   περιπτωση  και  εχουν  συναψει  διμερεις  η  πολυμερεις
συμφωνιες με την Ένωση σε θεματα διαδικασιων αναθεσης δημοσιων συμβασεων,  προσκομιζουν
πιστοποιητικο αντιστοιχου επαγγελματικου η εμπορικου μητρωου. Στην περιπτωση που χωρα δεν
τηρει  τετοιο  μητρωο,  το  εγγραφο  η  το  πιστοποιητικο  μπορει  να  αντικαθισταται  απο  ενορκη
βεβαιωση η, στα κρατη - μελη η στις χωρες οπου δεν προβλεπεται ενορκη βεβαιωση, απο υπευθυνη
δηλωση του ενδιαφερομενου ενωπιον αρμοδιας δικαστικης η διοικητικης αρχης, συμβολαιογραφου η
αρμοδιου επαγγελματικου η εμπορικου οργανισμου της χωρας καταγωγης η της χωρας οπου ειναι
εγκατεστημενος  ο  οικονομικος  φορεας,  οτι  δεν  τηρειται  τετοιο  μητρωο  και  οτι  ασκει  τη
δραστηριοτητα του αρθρου 21 της παρουσας.

 Τα ως ανω δικαιολογητικα υπο α), β) και γ) γινονται αποδεκτα, εφοσον εχουν εκδοθει εως τριαντα
(30) εργασιμες ημερες πριν απο την υποβολη τους, εκτος αν συμφωνα με τις ειδικοτερες διαταξεις
εκδοσης  αυτων  προβλεπεται  συγκεκριμενος  χρονος  ισχυος  και  ειναι  σε  ισχυ  κατα  την  υποβολη
τους144
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23.5 Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας του άρθρου 22.Γ
Η οικονομικη και χρηματοοικονομικη επαρκεια των οικονομικων φορεων αποδεικνυεται:
(α) για τις εγγεγραμμενες εργοληπτικες επιχειρησεις στο Μ.Ε.ΕΠ η στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.:
 ειτε απο τη βεβαιωση εγγραφης στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποια αποτελει τεκμηριο των πληροφοριων

που περιεχει, μεχρι τη ληξη της μεταβατικης περιοδου ισχυος, συμφωνα με το αρθρο 65 του
π.δ.  71/2019,  και  απο την πληρη εναρξη ισχυος του  τελευταιου,  βεβαιωση  εγγραφης στο
Τμημα ΙΙ του Μητρωου Εργοληπτικων Επιχειρησεων Δημοσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)

 ειτε, στην περιπτωση που οι απαιτησεις του αρθρου 22.Γ δεν καλυπτονται  απο την ως ανω
βεβαιωση εγγραφης,  με την υποβολη ενος η περισσοτερων απο τα αποδεικτικα μεσα που
προβλεπονται  στο  Μερος  Ι  του  Παραρτηματος  ΧΙΙ  (Αποδεικτικα  μεσα  για  τα  κριτηρια
επιλογης) του Προσαρτηματος Α του ν. 4412/2016. 

Σε καθε περιπτωση, η βεβαιωση εγγραφης μπορει να υποβαλλεται για την αποδειξη μονο ορισμενων
απαιτησεων οικονομικης και χρηματοοικονομικης επαρκειας του αρθρου 22.Γ, ενω για την αποδειξη
των λοιπων απαιτησεων μπορουν να προσκομιζονται  ενα η περισσοτερα απο τα αποδεικτικα μεσα
που προβλεπονται στο Μερος Ι του Παραρτηματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016,  αναλογα με την τιθεμενη
στο αρθρο 22.Γ απαιτηση.

Ειδικα,  για  την  αποδειξη  της  απαιτησης  της  μη  υπερβασης  των ανωτατων  επιτρεπτων  οριων
ανεκτελεστου υπολοιπου εργολαβικων συμβασεων:
 με την υποβολη ενημεροτητας πτυχιου εν ισχυει, συνοδευομενης, ανα περιπτωση, απο πινακα

ολων των υπο εκτελεση εργων (ειτε ως μεμονωμενος αναδοχος ειτε στο πλαισιο κοινοπραξιας
η  υπεργολαβιας)  και  αναφορα  για  το  ανεκτελεστο  υπολοιπο  ανα  εργο  και  το  συνολικο
ανεκτελεστο,  για  τα  εργα  που  ειναι  υπο  εξελιξη  και  δεν  συμπεριλαμβανονται  στην
ενημεροτητα πτυχιου η

 με την υποβολη υπευθυνης δηλωσης του προσωρινου αναδοχου, συνοδευομενης απο πινακα
ολων των υπο εκτελεση εργων (ειτε ως μεμονωμενος αναδοχος ειτε στο πλαισιο κοινοπραξιας
η  υπεργολαβιας)  και  αναφορα  για  το  ανεκτελεστο  υπολοιπο  ανα  εργο  και  το  συνολικο
ανεκτελεστο, για τις εργοληπτικες επιχειρησεις που δεν διαθετουν ενημεροτητα πτυχιου, κατα
τις κειμενες διαταξεις. 

Ειδικα για τους εγγεγραμμενους στα Μητρωα Περιφερειακων Ενοτητων,  οι απαιτησεις του αρθρου
22.Γ  αποδεικνυονται  με  την  υποβολη  ενος  η  περισσοτερων  απο  τα  αποδεικτικα  μεσα  που
προβλεπονται στο Μερος Ι του Παραρτηματος ΧΙΙ (Αποδεικτικα μεσα για τα κριτηρια επιλογης) του
Προσαρτηματος Α του ν. 4412/2016.
 
(β) Οι  αλλοδαποι  οικονομικοι  φορεις  που  ειναι  εγγεγραμμενοι  σε  επίσημους  καταλόγους  η
διαθετουν πιστοποιητικο απο οργανισμους πιστοποιησης που συμμορφωνονται  με τα ευρωπαϊκα
προτυπα  πιστοποιησης,  κατα  την  εννοια  του  Παραρτηματος  VII του  Προσαρτηματος  Α΄  του  ν.
4412/2016, μπορουν να προσκομιζουν στις αναθετουσες αρχες πιστοποιητικο εγγραφης εκδιδομενο
απο την αρμοδια αρχη η το πιστοποιητικο που εκδιδεται απο τον αρμοδιο οργανισμο πιστοποιησης,
κατα τα οριζομενα στο αρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραγραφο 9 του παροντος αρθρου .

(γ) Οι  αλλοδαποι  οικονομικοι  φορεις  που  δεν  ειναι  εγγεγραμμενοι  σε  επισημους  καταλογους  η
διαθετουν  πιστοποιητικο  απο  οργανισμους  πιστοποιησης  κατα  τα  ανωτερω,  υποβαλλουν  ως
δικαιολογητικα  ενα η περισσοτερα απο τα αποδεικτικα μεσα που προβλεπονται στο Μερος Ι  του
Παραρτηματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 

23.6  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ
Η τεχνικη και επαγγελματικη ικανοτητα των οικονομικων φορεων αποδεικνυεται:
(α) για τις εγγεγραμμενες εργοληπτικες επιχειρησεις στο Μ.Ε.ΕΠ η στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε:
 ειτε απο τη βεβαιωση εγγραφης στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποια αποτελει τεκμηριο των πληροφοριων

που περιεχει μεχρι τη ληξη της μεταβατικης περιοδου ισχυος, συμφωνα με το αρθρο 65 του
π.δ.  71/2019,  και  απο την πληρη εναρξη ισχυος του  τελευταιου,  βεβαιωση  εγγραφης στο
Τμημα ΙΙ του Μητρωου Εργοληπτικων Επιχειρησεων Δημοσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)
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 ειτε, στην περιπτωση που οι απαιτησεις του αρθρου 22.Δ δεν καλυπτονται απο την ως
ανω βεβαιωση εγγραφης, με την υποβολη ενος η περισσοτερων απο τα αποδεικτικα
μεσα που προβλεπονται στο Μερος ΙΙ του Παραρτηματος ΧΙΙ (Αποδεικτικα μεσα για τα
κριτηρια επιλογης) του Προσαρτηματος Α του ν. 4412/2016, αναλογα με την τιθεμενη
στο αρθρο 22.Δ απαιτηση.

Σε καθε περιπτωση, η βεβαιωση εγγραφης μπορει να υποβαλλεται για την αποδειξη μονο ορισμενων
απαιτησεων τεχνικης και επαγγελματικης ικανοτητας του αρθρου 22.Δ, ενω για την αποδειξη των
λοιπων απαιτησεων μπορουν να προσκομιζονται  ενα η περισσοτερα απο τα αποδεικτικα μεσα που
προβλεπονται στο Μερος ΙΙ του Παραρτηματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

Ειδικα για τους εγγεγραμμενους στα Μητρωα Περιφερειακων Ενοτητων,   οι απαιτησεις του αρθρου
22.Δ  αποδεικνυονται  με  την  υποβολη  ενος  η  περισσοτερων  απο  τα  αποδεικτικα  μεσα  που
προβλεπονται στο Μερος ΙΙ του Παραρτηματος ΧΙΙ (Αποδεικτικα μεσα για τα κριτηρια επιλογης) του
Προσαρτηματος Α του ν. 4412/2016.
 
(β) Οι  αλλοδαποι  οικονομικοι  φορεις  που  ειναι  εγγεγραμμενοι  σε  επίσημους  καταλόγους η
διαθετουν  πιστοποιητικο  απο  οργανισμους  πιστοποιησης  που  συμμορφωνονται  με  τα
ευρωπαϊκα προτυπα πιστοποιησης, κατα την εννοια του Παραρτηματος VII του Προσαρτηματος
Α΄  του  ν.  4412/2016,  μπορουν  να  προσκομιζουν  στις  αναθετουσες  αρχες  πιστοποιητικο
εγγραφης εκδιδομενο απο την αρμοδια αρχη η το πιστοποιητικο που εκδιδεται απο τον αρμοδιο
οργανισμο πιστοποιησης, κατα τα οριζομενα στο αρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παραγραφο 9
του παροντος αρθρου .

(γ) Οι  αλλοδαποι  οικονομικοι  φορεις  που  δεν  ειναι  εγγεγραμμενοι  σε  επισημους  καταλογους  η
διαθετουν  πιστοποιητικο  απο  οργανισμους  πιστοποιησης  κατα  τα  ανωτερω, υποβαλλουν ως
δικαιολογητικα  ενα η περισσοτερα απο τα αποδεικτικα μεσα που προβλεπονται στο Μερος ΙΙ του
Παραρτηματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.

Οικονομικοί  φορείς  που  αποδεικνύουν  ότι  εκπληρώνουν  τα  κριτήρια  επιλογής  του
άρθρου 22. Γ και 22.Δ, της παρούσας, συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης,
ανεξαρτήτως της εγγραφής και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένες τάξεις των οικείων
μητρώων.145

23.7  Δικαιολογητικά  για  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα  περιβαλλοντικής
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε146

Απαιτουνται δικαιολογητικα για την αποδειξη εφαρμογης: 
α)συστημα διαχειρισης ποιοτητας ανταποκρινομενο στις απαιτησεις του ISO 9001:2015, με πεδιο 
εφαρμογης την κατασκευη, λειτουργια και συντηρηση δημοσιων εργων
β) συστημα διαχειρισης υγιεινης και ασφαλειας στην εργασια ανταποκρινομενο στις απαιτησεις του 
OHSAS 18001:2007, με πεδιο εφαρμογης στην κατασκευη, λειτουργια και συντηρηση δημοσιων ερ-
γων και 
γ) συστημα περιβαλλοντικης διαχειρισης ανταποκρινομενο στις απαιτησεις του ISO 14001:2015, με 
πεδιο εφαρμογης στην κατασκευη, λειτουργια και συντηρηση δημοσιων εργων 
δ) συστημα διαχειρισης ενεργειας κατα το προτυπο ISO 50001:2011, με πεδιο εφαρμογης την διαχει-
ριση ενεργειας για την εκτελεση δημοσιων εργων
ε) συστημα διαχειρισης οδικης ασφαλειας κατα το προτυπο ISO 39001:2012, με πεδιο εφαρμογης 
την οδικη μεταφορα προσωπικου και εξοπλισμου για την εκτελεση δημοσιων εργων
στ) συστημα διαχειρισης επιχειρησιακης συνεχειας κατα το προτυπο ISO 22301:2019 με πεδιο εφαρ-
μογης την κατασκευη, λειτουργια και συντηρηση δημοσιων εργων

ή άλλων ισοδυνάμων αυτών, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας.
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Η αναθετουσα αρχη αναγνωριζει ισοδυναμα πιστοποιητικα που εχουν εκδοθει απο φορεις διαπιστευ-
μενους απο ισοδυναμους Οργανισμους διαπιστευσης, εδρευοντες και σε αλλα κρατη - μελη. Επισης,
κανει δεκτα αλλα αποδεικτικα στοιχεια για ισοδυναμα μετρα διασφαλισης ποιοτητας, εφοσον ο εν-
διαφερομενος οικονομικος φορεας δεν ειχε τη δυνατοτητα να αποκτησει τα εν λογω πιστοποιητικα
εντος των σχετικων προθεσμιων για λογους για τους οποιους δεν ευθυνεται ο ιδιος, υπο την προ-
ϋποθεση οτι ο οικονομικος φορεας αποδεικνυει οτι τα προτεινομενα μετρα διασφαλισης ποιοτητας η
περιβαλλοντικης διαχειρισης πληρουν τα απαιτουμενα προτυπα.

23.8  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου:
Σε  περιπτωση  νομικου  προσωπου,  υποβαλλονται  ηλεκτρονικα,  μεσω  της  λειτουργικοτητας
«Επικοινωνια», με θεμα: “Δικαιολογητικα Προσωρινου Αναδοχου- Κατακυρωση’’, τα νομιμοποιητικα
εγγραφα απο τα οποια προκυπτει  η  εξουσια υπογραφης του νομιμου εκπροσωπου και  τα  οποια
πρεπει να εχουν εκδοθει εως τριαντα (30) εργασιμες ημερες πριν απο την υποβολη τους147, εκτος αν
συμφωνα με τις ειδικοτερες διαταξεις αυτων φερουν συγκεκριμενο χρονο ισχυος 

Ειδικοτερα:
Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται:
1) στις περιπτωσεις που ο οικονομικος φορεας ειναι νομικό πρόσωπο και εγγραφεται υποχρεωτικα
η προαιρετικα στο ΓΕΜΗ και δηλωνει την εκπροσωπηση και τις μεταβολες της στο ΓΕΜΗ:148

α) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, υποβάλλει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
την υποβολή του 149.  
β)  Για  την  αποδειξη  της  νομιμης  συστασης  και  των  μεταβολων  του  νομικου  προσωπου,  Γενικό
Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποιο πρεπει να εχει εκδοθει εως τρεις (3) μηνες πριν απο
την υποβολη του.

2) Στις  λοιπες  περιπτωσεις  τα,  κατα  περιπτωση,  νομιμοποιητικα εγγραφα συστασης  και  νομιμης
εκπροσωπησης  (οπως  καταστατικα,  πιστοποιητικα  μεταβολων,  αντιστοιχα  ΦΕΚ,  αποφασεις
συγκροτησης  οργανων  διοικησης  σε  σωμα,  κλπ.,  αναλογα  με  τη  νομικη  μορφη  του  οικονομικου
φορεα),  συνοδευομενα  απο  υπευθυνη  δηλωση  του  νομιμου  εκπροσωπου  οτι  εξακολουθουν  να
ισχυουν κατα την υποβολη τους.

Σε περιπτωση που για τη διενεργεια της παρουσας διαδικασιας αναθεσης εχουν χορηγηθει εξουσιες
σε  προσωπο  πλεον  αυτων  που  αναφερονται  στα  παραπανω  εγγραφα,  προσκομιζεται  επιπλεον
αποφαση-  πρακτικο  του  αρμοδιου  καταστατικου  οργανου  διοικησης  του  νομικου  προσωπου
χορηγηθηκαν οι σχετικες εξουσιες. 

Β. Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς προσκομιζουν  τα  προβλεπομενα,  κατα  τη  νομοθεσια  της
χωρας εγκαταστασης, αποδεικτικα εγγραφα, και εφοσον δεν προβλεπονται, υπευθυνη δηλωση  του
νομιμου  εκπροσωπου,  απο  την  οποια  αποδεικνυονται  τα  ανωτερω  ως  προς  τη  νομιμη συσταση,
μεταβολες και εκπροσωπηση του οικονομικου φορεα.
Οι ως ανω υπευθυνες δηλωσεις γινονται αποδεκτες, εφοσον εχουν συνταχθει μετα την κοινοποιηση
της προσκλησης για την υποβολη των δικαιολογητικων.
Απο τα ανωτερω εγγραφα πρεπει να προκυπτουν η νομιμη συσταση  του οικονομικου φορεα, ολες οι
σχετικες τροποποιησεις των καταστατικων, το/τα προσωπο/α που δεσμευει/ουν νομιμα την εταιρια
κατα  την  ημερομηνια  διενεργειας  του  διαγωνισμου  (νομιμος  εκπροσωπος,  δικαιωμα  υπογραφης
κλπ.),  τυχον  τριτοι,  στους  οποιους  εχει  χορηγηθει  εξουσια  εκπροσωπησης,  καθως  και  η  θητεια
του/των η/και των μελων του οργανου διοικησης/ νομιμου εκπροσωπου.

Γ. Οι ενωσεις οικονομικων φορεων που υποβαλλουν κοινη προσφορα, υποβαλλουν τα παραπανω,
κατα περιπτωση δικαιολογητικα, για καθε οικονομικο φορεα που συμμετεχει στην ενωση, συμφωνα
με τα ειδικοτερα προβλεπομενα στο αρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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Δ. Σε περιπτωση που ο προσφερων ειναι φυσικο προσωπο/ ατομικη επιχειρηση, τα φυσικα, εφοσον
εχει  χορηγησει  εξουσιες  εκπροσωπησης  σε  τριτα  προσωπα,  προσκομιζεται  εξουσιοδοτηση  του
οικονομικου φορεα.

23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων
(α)  Οι  οικονομικοι  φορεις  που  ειναι  εγγεγραμμενοι  σε  επισημους  καταλογους  η  διαθετουν
πιστοποιηση απο οργανισμους πιστοποιησης που συμμορφωνονται με τα ευρωπαϊκα προτυπα
πιστοποιησης, κατα την εννοια του Παραρτηματος VII του Προσαρτηματος Α' του ν. 4412/2016,
μπορουν να  υποβαλλουν στις αναθετουσες αρχες πιστοποιητικο εγγραφης εκδιδομενο απο την
αρμοδια αρχη η το πιστοποιητικο που εκδιδεται απο τον αρμοδιο οργανισμο πιστοποιησης.
Στα πιστοποιητικα αυτα αναφερονται τα δικαιολογητικα βασει των οποιων εγινε η εγγραφη των
εν λογω οικονομικων φορεων στον επισημο καταλογο η η πιστοποιηση και η καταταξη στον εν
λογω καταλογο.
Η πιστοποιουμενη εγγραφη στους επισημους καταλογους απο τους αρμοδιους οργανισμους η το
πιστοποιητικο,  που  εκδιδεται  απο  τον  οργανισμο  πιστοποιησης,  συνιστα  τεκμηριο
καταλληλοτητας οσον αφορα τις απαιτησεις ποιοτικης επιλογης, τις οποιες καλυπτει ο επισημος
καταλογος η το πιστοποιητικο.
Οι οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι σε επισημους καταλογους απαλλασσονται απο
την υποχρεωση υποβολης των δικαιολογητικων που αναφερονται στο πιστοποιητικο εγγραφης
τους.
(β) Οι οικονομικοι φορεις που ειναι εγγεγραμμενοι στο Μ.Ε.ΕΠ. στις ταξεις 3η εως και 7η, μεχρι
τη  ληξη  της  μεταβατικης  περιοδου  ισχυος,  συμφωνα  με  το  αρθρο  65  του  π.δ.  71/2019,
υποβαλλοντας  «Ενημεροτητα Πτυχιου» εν ισχυ απαλλασσονται  απο την υποχρεωση υποβολης
των δικαιολογητικων 150:
-  αποσπασμα  ποινικου  μητρωου  του  αρθρου  23.3.(α)  της  παρουσας  για  τον  Προεδρο  και
Διευθυνοντα Συμβουλο εργοληπτικης επιχειρησης. Για τα λοιπα μελη του Δ.Σ της εταιρειας,  θα
πρεπει να υποβληθει αυτοτελως αποσπασμα ποινικου μητρωου, καθοσον τα προσωπα αυτα δεν
καλυπτονται απο την Ενημεροτητα Πτυχιου. 
- φορολογικη και ασφαλιστικη ενημεροτητα του αρθρου 23.3.(β) της παρουσας.151

- τα πιστοποιητικα απο το αρμοδιο Πρωτοδικειο και το ΓΕΜΗ του αρθρου 23.3.(γ) της παρουσας
υπο την προϋποθεση ομως οτι καλυπτονται πληρως (ολες οι προβλεπομενες περιπτωσεις) απο
την Ενημεροτητα Πτυχιου.
- το πιστοποιητικο απο το αρμοδιο επιμελητηριο οσον αφορα το λογο αποκλεισμου του αρθρου
22. Α.4. (θ).152

-  το  πιστοποιητικο  της  αρμοδιας  αρχης  για  την  ονομαστικοποιηση  των  μετοχων  του  αρθρου
23.3. (στ).
- τα  αποδεικτικα εγγραφα νομιμοποιησης  της εργοληπτικης επιχειρησης.

Σε περιπτωση που καποιο απο τα ανωτερω δικαιολογητικα εχει ληξει, προσκομιζεται το σχετικο
δικαιολογητικο εν ισχυ. Εφοσον στην Ενημεροτητα Πτυχιου δεν αναφερεται ρητα οτι τα στελεχη
του πτυχιου του προσφεροντα ειναι ασφαλιστικως ενημερα στον eΕΦΚΑ (τομεας πρωην ΕΤΑΑ-
ΤΜΕΔΕ),  ο  προσφερων  προσκομιζει  επιπλεον  της  ενημεροτητας  πτυχιου,  ασφαλιστικη
ενημεροτητα για τα στελεχη αυτα.

Απο την πληρη εναρξη ισχυος του π.δ/τος 71/2019 το πιστοποιητικο εγγραφης στο Τμημα ΙΙ του
Μητρωου  Εργοληπτικων  Επιχειρησεων  Δημοσιων  Έργων  (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.),  αποτελει  επισημο
καταλογο  και  απαλλασσει  τις  εγγεγραμμενες  εργοληπτικες  επιχειρησεις  απο  την  προσκομιση
των αποδεικτικων μεσων που προβλεπονται στα αρθρα 47 επομενα.

23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ
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Στην περιπτωση που οικονομικος φορεας επιθυμει να στηριχθει στις ικανοτητες αλλων φορεων,
η  αποδειξη  οτι  θα  εχει  στη  διαθεση  του  τους  αναγκαιους  πορους,  γινεται  με  την   υποβολη
σχετικου συμφωνητικου των φορεων αυτων για τον σκοπο αυτο.

Ειδικοτερα, προσκομιζεται  εγγραφο (συμφωνητικο η σε περιπτωση νομικου προσωπου αποφαση
του αρμοδιου οργανου διοικησης αυτου η σε περιπτωση φυσικου προσωπου υπευθυνη δηλωση), δυ-
ναμει του οποιου αμφοτεροι, διαγωνιζομενος  οικονομικος φορεας και τριτος φορεας, εγκρινουν τη
μεταξυ τους συνεργασια για την κατα περιπτωση παροχη προς τον διαγωνιζομενο της χρηματοοικο-
νομικης η/και τεχνικης η/και επαγγελματικης ικανοτητας του φορεα, ωστε αυτη να ειναι στη διαθεση
του διαγωνιζομενου  για την εκτελεση της Συμβασης. Η σχετικη αναφορα θα πρεπει να ειναι λεπτομε-
ρης και να αναφερει κατ’ ελαχιστον τους συγκεκριμενους πορους που θα ειναι διαθεσιμοι για την
εκτελεση της συμβασης και τον τροπο δια του οποιου θα χρησιμοποιηθουν αυτοι για την εκτελεση
της συμβασης. Ο τριτος θα δεσμευεται ρητα οτι θα διαθεσει στον διαγωνιζομενο τους συγκεκριμενους
πορους κατα τη διαρκεια της συμβασης και ο διαγωνιζομενος  οτι θα κανει χρηση αυτων σε περιπτω-
ση που του ανατεθει η συμβαση. Σε περιπτωση που ο τριτος διαθετει χρηματοοικονομικη επαρκεια,
θα δηλωνει επισης οτι καθισταται απο κοινου με τον διαγωνιζομενο υπευθυνος για την εκτελεση της
συμβασης. Σε περιπτωση που ο τριτος διαθετει στοιχεια τεχνικης η επαγγελματικης καταλληλοτητας
που σχετιζονται με τους τιτλους σπουδων και τα επαγγελματικα προσοντα που οριζονται στην περι-
πτωση στ’ του Μερους ΙΙ του Παραρτηματος ΧΙΙ του Προσαρτηματος Α του ν. 4412/2016 η με την
σχετικη επαγγελματικη εμπειρια, θα δεσμευεται οτι θα εκτελεσει τις εργασιες  η υπηρεσιες για τις
οποιες απαιτουνται οι συγκεκριμενες ικανοτητες, δηλωνοντας το τμημα της συμβασης που θα εκτε-
λεσει.

23. 11 Επισημαινεται οτι γινονται αποδεκτες:
• οι ενορκες βεβαιωσεις που αναφερονται στην παρουσα Διακηρυξη, εφοσον εχουν συνταχθει
εως τρεις (3) μηνες πριν απο την υποβολη τους, 
• οι υπευθυνες δηλωσεις, εφοσον εχουν συνταχθει μετα την κοινοποιηση της προσκλησης για
την  υποβολη  των  δικαιολογητικων153 Σημειωνεται  οτι  δεν  απαιτειται  θεωρηση  του  γνησιου  της
υπογραφης τους.

Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς
24.1 Η  προσφορα  των  διαγωνιζομενων  περιλαμβανει  τους  ακολουθους  ηλεκτρονικους
υποφακελους:
(α) υποφακελο με την ενδειξη «Δικαιολογητικα Συμμετοχης»
(β) υποφακελο με την ενδειξη «Οικονομικη Προσφορα»
συμφωνα με τα κατωτερω:

24.2 Ο ηλεκτρονικος υποφακελος «Δικαιολογητικα Συμμετοχης» πρεπει, επι ποινη αποκλεισμου,
να περιεχει τα ακολουθα υπο (α) και (β) στοιχεια::

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Επισης δυναται να περιλαμβανει και συνοδευτικη υπευθυνη δηλωση, με την οποια ο οικονομικος
φορεας  μπορει  να  διευκρινιζει  τις  δηλωσεις  και  πληροφοριες  που  παρεχει  στο  ΕΕΕΣ.  Η
συνοδευτικη υπευθυνη δηλωση υπογραφεται, συμφωνα με οσα προβλεπονται στο αρθρο 79Α του
ιδιου ν. 4412/2016.

β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.

γ) τα πιστοποιητικά από αναγνωρισμένους απο το ΕΣΥΔ Φορείς Πιστοποίησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 23.7 της παρούσας.
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24.3Ο  ηλεκτρονικος  υποφακελος  «Οικονομικη  Προσφορα»  περιεχει  το  αρχειο  pdf,  το  οποιο
παραγεται  απο  το  υποσυστημα,  αφου  συμπληρωθουν  καταλληλως  οι  σχετικες  φορμες και
υπογραφεται,  τουλαχιστον  με  προηγμενη  ηλεκτρονικη  υπογραφη,  η  οποια υποστηριζεται  απο
αναγνωρισμενο (εγκεκριμενο) πιστοποιητικο.

24.4 Στην περιπτωση που με την προσφορα υποβαλλονται  δημοσια η/ και  ιδιωτικα εγγραφα,
αυτα γινονται αποδεκτα, συμφωνα με τα ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 4.2 β της παρουσας.

24.5  Επισημαίνεται  ότι  οικονομικός  φορέας  παράγει,  κατά  περίπτωση,  από  το
Υποσύστημα  ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια  Έργα  τα  ηλεκτρονικά  αρχεία  («εκτυπώσεις»)  των
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς σε
μορφή  αρχείου  Portable  Document  Format  (PDF),  τα  οποία  υποβάλλονται  και  γίνονται
αποδεκτά, υπογεγραμμένα, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία
υποστηρίζεται  από  αναγνωρισμένο  (εγκεκριμένο)  πιστοποιητικό  και  επισυνάπτονται
στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους της προσφοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία
25.1 Ο προσφερων οικονομικος φορεας αναφερει στην προσφορα του το τμημα της συμβασης που
προτιθεται να αναθεσει υπο μορφη υπεργολαβιας σε τριτους,  καθως και τους υπεργολαβους που
προτεινει. Αν ο αναδοχος προτεινε συγκεκριμενους υπεργολαβους κατα την υποβολη της προσφορας
του, υποχρεουται, κατα την υπογραφη της συμβασης εκτελεσης, να προσκομισει την υπεργολαβικη
συμβαση. Η Διευθυνουσα Υπηρεσια μπορει να χορηγησει προθεσμια στον αναδοχο κατ’ αιτηση του,
για την προσκομιση της υπεργολαβικης συμβασης με τον αρχικως προταθεντα υπεργολαβο η αλλον,
που  διαθετει  τα  αναγκαια,  κατα  την  κριση  της  υπηρεσιας  αυτης,  προσοντα,  εφοσον  συντρεχει
σοβαρος λογος. 154 
25.2 Η τηρηση των υποχρεωσεων της παρ. 2 του αρθρου 18 του ν 4412/2016 απο υπεργολαβους δεν
αιρει την ευθυνη του κυριου αναδοχου.
25.3 Δεν προβλεπεται απευθειας αμοιβη εργολαβου 155

25.4 Η αναθετουσα αρχη:
α) ελεγχει  την  επαγγελματικη  καταλληλοτητα  του  υπεργολαβου  να  εκτελεσει  το  προς  αναθεση
τμημα, κατα την εννοια του αρθρου 22.Β (αρθρο 75 παρ. 1 περ. α’ και 2 ν. 4412/2016) και επαληθευει
τη μη συνδρομη, στο προσωπο του, των λογω αποκλεισμου του αρθρου 22.Α.1,  22.Α.2 και 22.Α.9
(αρθρα 73 παρ. 1 και 2 και 74 ν. 4412.2016), συμφωνα με τα κατα περιπτωση ειδικως προβλεπομενα
στο αρθρο 23 της παρουσας (αρθρα 79 εως 81 ν. 4412/2016). 156

β) απαιτει  υποχρεωτικα  απο  τον  οικονομικο  φορεα  να  αντικαταστησει  εναν  υπεργολαβο,  οταν
κατοπιν  του  ελεγχου  και  της  επαληθευσης  της  ως  ανω  περιπτωσης  (α),  διαπιστωνεται  οτι  δεν
πληρουνται οι οροι επαγγελματικης καταλληλλοτητας του υπεργολαβου η οταν συντρεχουν οι ως
ανω λογοι αποκλεισμου του.

 Άρθρο 25Α :  Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών
Καθε διαφορα μεταξυ των συμβαλλομενων μερων που προκυπτει η σχετιζεται με την  ερμηνεια και/ η
το κυρος και/η την εφαρμογη και/η την εκτελεση της συμβασης  επιλυεται με την ασκηση προσφυγης
η αγωγης στο διοικητικο εφετειο της περιφερειας, στην οποια εχει υπογραφει η συμβαση συμφωνα
με τα οριζομενα στο αρθρο 175 ν. 4412/2016. 

[Η΄(Εναλλακτικά)  Ρήτρα  διαιτησίας,  κατόπιν  σύμφωνης  γνώμης  του  οικείου  Τεχνικού
Συμβουλίου 157

Τα συμβαλλομενα μερη συμφωνουν και  συναποδεχονται  οτι  ολες οι διαφορες που προκυπτουν η
σχετιζονται με την  ερμηνεια και/ η το κυρος και/η την εφαρμογη και/η την εκτελεση  της  συμβασης,
επιλυονται  οριστικα  απο  διαιτητικο  δικαστηριο  /οργανο   το  οποιο  διοριζεται  και  διεξαγει  τη
διαιτησια συμφωνα με τις διαταξεις που εκαστοτε ισχυουν για τις διαιτησιες του Δημοσιου. (Κατα
παρεκκλιση απο τις  διαταξεις  που ισχυουν για  τις  διαιτησιες  του  Δημοσιου,  η  αναθετουσα  αρχη
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μπορει  να  καθορισει  στο  σημειο  αυτο,  κατα  περιπτωση,  το  περιεχομενο  της  διαιτητικης  ρητρας
συμφωνα με τον επιλεγεντα φορεα διαιτησιας, περιεχον μεταξυ αλλων, τους κανονες που διεπουν τον
ορισμο  των  διαιτητων,  τους  εφαρμοστεους  κανονες  διαιτησιας,  την  εδρα  του  διαιτητικου
δικαστηριου (η οργανου), τις αμοιβες των διαιτητων (εφοσον δεν οριζονται απο τους εφαρμοστεους
κανονες διαιτησιας), τη γλωσσα στην οποια θα διεξαχθει η διαιτησια και καθε αλλο σχετικο θεμα).

Η  διεξαγωγη  της  διαιτησιας  υποκειται  στον  «Κανονισμο  Διαφανειας  στις  δυναμει  Συνθηκης
Διαιτησιες Επενδυτων-Κρατων» (Rules on Transparency in Treaty based Investor-State Arbitration)
της Επιτροπης των Ηνωμενων Εθνων για το Διεθνες Εμπορικο Δικαιο (UNCITRAL), οι διαταξεις του
οποιου κατισχυουν των εφαρμοστεων κανονων διαιτησιας που καθοριζονται συμφωνα με την παρ. 3
του αρθρου 175 ν. 4412/2016, 

Της  προσφυγης  στο  διαιτητικο  δικαστηριο/  οργανο  προηγειται  σταδιο  συμβιβαστικης  επιλυσης
διαφορων. Για τη συμβιβαστικη επιλυση της διαφορας συγκροτειται Συμβουλιο Επιλυσης Διαφορων
(ΣΕΔ). Η αμοιβη καθε μελους του ΣΕΔ καθοριζεται συμφωνα με το αρθρο 18 ν. 4640/2019 (Α’ 190),
περι  αμοιβης  διαμεσολαβητη.  Κατα  τα  λοιπα  εφαρμοζονται  οι  παρ.  7  και  8  του  αρθρου  176  ν.
4412/2016 και ο ν. 4640/2019.

Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις 

26.1 Η εγκριση κατασκευης του δημοπρατουμενου εργου, αποφασιστηκε με την αριθμ. 108/2022
Αποφαση της Οικονομικης Επιτροπης του Δημου Μεταμορφωσης (ΑΔΑ: ΩΔ2ΝΩΚΒ-ΔΙΘ).

26.2  Ο  Κυριος  του  Έργου  μπορει  να  εγκαταστησει  για  το  εργο  αυτο  Τεχνικο  Συμβουλο.  Ο
Αναδοχος  του  εργου,  εχει  την  υποχρεωση  να  διευκολυνει  τις  δραστηριοτητες  του  Τεχνικου
Συμβουλου, που πηγαζουν απο τη συμβατικη σχεση της Υπηρεσιας με αυτον.

26.3 Οι προσφεροντες, με την υποβολη της προσφορας τους,  αποδεχονται ανεπιφυλακτα τους
ορους της παρουσας Διακηρυξης

26. 4 Η Αναθετουσα Αρχη ενημερωνει  το φυσικο προσωπο που υπογραφει την προσφορα ως
προσφερων η ως νομιμος εκπροσωπος προσφεροντος, οτι η ιδια η και τριτοι, κατ’ εντολη και για
λογαριασμο της, θα επεξεργαζονται προσωπικα δεδομενα που περιεχονται στους φακελους της
προσφορας  και  τα  αποδεικτικα  μεσα  τα  οποια  υποβαλλονται  σε  αυτην,  στο  πλαισιο  του
παροντος  Διαγωνισμου,  για  το  σκοπο  της  αξιολογησης  των  προσφορων  και  της  ενημερωσης
ετερων  συμμετεχοντων  σε  αυτον,  λαμβανοντας  καθε  ευλογο  μετρο  για  τη  διασφαλιση  του
απορρητου και της ασφαλειας της επεξεργασιας των δεδομενων και της προστασιας τους απο
καθε  μορφης  αθεμιτη  επεξεργασια,  συμφωνα  με  τις  διαταξεις  της  κειμενης  νομοθεσιας  περι
προστασιας προσωπικων δεδομενων.

26.  5 Αν,  μετα  απο  την  τυχον  οριστικοποιηση  της  εκπτωσης  του  αναδοχου,  συμφωνα  με  τα
ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 160 του ν.  4412/2016,  η Προϊσταμενη Αρχη αποφασισει  την
ολοκληρωση του εργου, προσκαλει τον επομενο κατα σειρα μειοδοτη του παροντος διαγωνισμου
και του προτεινει να αναλαβει αυτος το εργο ολοκληρωσης της εκπτωτης εργολαβιας,  με τους
ιδιους  ορους  και  προϋποθεσεις  και  βασει  της  προσφορας  που  υπεβαλε  στον  διαγωνισμο.  Η
συμβαση εκτελεσης συναπτεται, εφοσον εντος δεκαπεντε (15) ημερων απο την κοινοποιηση της
προτασης  περιελθει  στην  Προϊσταμενη  Αρχη  εγγραφη  και  ανεπιφυλακτη  αποδοχη  της.  Η
απρακτη  παροδος  της  προθεσμιας  θεωρειται  ως  απορριψη  της  προτασης.  Αν  ο  ανωτερω
μειοδοτης  δεν  δεχθει  την  προταση  συναψης  συμβασης,  η  Προϊσταμενη  Αρχη  προσκαλει  τον
επομενο κατα σειρα μειοδοτη,  ακολουθωντας κατα τα λοιπα την ιδια  διαδικασια. Εφοσον και
αυτος  απορριψει  την  προταση,  η  Προϊσταμενη  Αρχη  για  την  αναδειξη  αναδοχου  στο  εργο
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προσφευγει  κατα  την  κριση  της  ειτε  στην  ανοικτη  δημοπρασια  ειτε  στη  διαδικασια  με
διαπραγματευση, κατα τις οικειες διαταξεις του ν. 4412/2016.

Η διαδικασια της παρουσας  δεν εφαρμοζεται  μονο στην  περιπτωση που η  Προϊσταμενη Αρχη
κρινει,  οτι οι  παραπανω προσφορες δεν ειναι ικανοποιητικες για τον κυριο του εργου η εχουν
επελθει  λογω  εφαρμογης  νεων  κανονισμων  αλλαγες  στον  τροπο  κατασκευης  του  εργου,  ενω
μπορει  να  εφαρμοζεται  αναλογικα  και  σε  περιπτωση  ολοκληρωσης  του  εργου,  υστερα  απο
αυτοδικαιη διαλυση της συμβασης κατοπιν πτωχευσης του αναδοχου η διαλυση με υπαιτιοτητα
του κυριου του εργου κατα τις κειμενες διαταξεις.

26.6 ………………………………………….158

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΑΙΟΣ 2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΡΣΙΝΑ ΚΛΕΑΝΘΗ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμο πρωτ. 144/2022 (ΑΔΑ: 1446ΛΞΡΩΚΒΝ2Β)
αποφαση της Οικονομικης Επιτροπης 
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1
 Πρβλ. αρθρο 67 του ν. 4412/2016.

2
 Συμπληρωνεται απο την Αναθετουσα Αρχη με σαφηνεια συγκεκριμενη ημερομηνια (εγκαιρως, ητοι ως την... ), προς αποφυγη οιασδηποτε συγχυσης και
αμφιβολιας.

3
  Συμπληρωνεται η τεταρτη ημερα πριν απο τη ληξη της προθεσμιας του αρθρου 18 της παρουσας. 

4
 Πρβλ εγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινισεις ως προς την τηρηση των διατυπωσεων δημοσιοτητας στη διαγωνιστικη διαδικασια σε
περιπτωση τροποποιησης ορων της διακηρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)

5
 Πρβλ.αρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

6  Πρβλ. αρθρο 12 παρ. 1.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημοσια Έργα.
7

 Αν η διευθυνση της υπηρεσιας που τηρει το πρωτοκολλο της Αναθετουσας Αρχης ειναι διαφορετικη απο την αναφερομενη στο αρθρο 1, αναγραφεται στο
παρον σημειο η σχετικη διευθυνση.

8
 Πρβλ. αρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016.

9
 Στην περιπτωση που χρησιμοποιειται ενιαιο ποσοστο εκπτωσης απαλειφεται η περιπτωση δ της παρ. 3.5. Πρβλ. αρθρο 95 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016,
συμφωνα με το οποιο «αν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν
είτε συνολικό και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για το συνολικό αντικείμενο του έργου που προκηρύσσεται με κατ’ αποκοπή
τίμημα είτε επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες
επί τοις εκατό (%), ιδίως όταν είναι μεγάλο το πλήθος των τιμών μονάδας, με τις οποίες θα καταρτισθεί η σύμβαση». 

10
Σε περιπτωση εφαρμογης της διαδικασιας του αρθρου 95 παρ. 2 περ. β υποπ. Αα του ν. 4412/2016 “Ελευθερη συμπληρωση τιμολογιου”, οι αναθετουσες
αρχες περιλαμβανουν στην εν λογω περιπτωση  (στ) αναφορα για την υποβολη του σχετικου τιμολογιου.

11
 Πρβλ. αρθρο 12 παρ. 1.2.1 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημοσια Έργα. 

12
 Πρβλ. αρθρο 12 παρ. 1.2.2 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημοσια Έργα. 

13  Πρβλ. αρθρο 12 παρ. 2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημοσια Έργα. 
14

 Πρβλ .αρθρο 12 παρ.2.της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημοσια Έργα.
15

 Επισημαινεται οτι, ως προς τις προθεσμιες  για την ολοκληρωση των ενεργειων της Επιτροπης Διενεργειας Διαγωνισμου ισχυουν τα οριζομενα στο αρθρο
221Α του ν. 4412/2016. 

16
 Πρβλ. αρθρο 13 παρ. 2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημοσια Έργα. 

17
 Πρβλ. αρθρο 72 παρ. 1 ογδοο εδαφιο ν. 4412/2016

18
 Πρβλ. αρθρο 221Α παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016.

19 Πρβλ.  αρθρο 72 παρ. 13 ν.4412/2016.
20

 Πρβλ. αρθρο 88 παρ. 5 περ. α του ν. 4412/2016
21

 Ως προς τη γνωμοδοτηση της Επιτροπης Διαγωνισμου για την εξεταση των εξηγησεων των ασυνηθιστα χαμηλων προσφορων πρβλ.ΣτΕ ΕΑ 184/2020 και
ιδιως σκεψεις 15-21 

22
Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016. 

23
Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016.

24
  Βλ.σχετικα με την  ηλεκτρονικη υπευθυνη δηλωση το  αρθρο εικοστο εβδομο της απο 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρωθηκε με το αρθρο 1 του ν.
4683/2020 (Α΄83)-κατα τις παραγραφους 1 και 2  του οποιου:"  Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην
Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019,  μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi».  Η ηλεκτρονική υπεύθυνη
δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται
για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α`
45).  Η ημερομηνία που αναγράφεται  στην προηγμένη ή  εγκεκριμένη  ηλεκτρονική  σφραγίδα  του  Υπουργείου  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  αντιστοιχεί  στην
ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, τόσο ως
ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας".

25
 Για τους φορεις του Βιβλιου ΙΙ της παρ. 2 του αρθρου 259 του ν.4412/2016

26  Ομοιως προβλεπεται και στην περιπτωση υποβολης προσφορων, συμφωνα με το αρθρο 92 παρ. 8 του ν.4412/201
27

 Πρβλ. αρθρο 14 παρ. 1.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημοσια Έργα.
28

 Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
29

 Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 3 ν. 4412/2016. 
30

 Με την επιφυλαξη των παρ. 7 και 8 του αρθρου 78 του ν. 4412/2016 (ληψη επανορθωτικων μεσων).
31   Πρβλ. αρθρο 104 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016. 
32

 Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
33

 Πρβλ. αρθρο 103 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
34

 Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
35

 Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
36  Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016. 
37

 Η φραση «έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α` 127)»
προστιθεται στη διακηρυξη μονο στις περιπτωσεις εκεινες, στις οποιες προβλεπεται υποχρεωση προσυμβατικου ελεγχου.

38
 Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016.

39
 Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016. 

40
 Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 

41  Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 7 ν. 4412/2016. 
42

 Πρβλ. αρθρο 105 παρ. 8 ν. 4412/2016. 
43

 Πρβλ. αρθρο 360 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1του π.δ. 39/2017. 

44   Πρβλ. αρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 του π.δ. 39/2017.
45  Πρβλ. αρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημοσια Έργα





46  Πρβλ. αρθρο 363 του ν. 4412/2016.
47

 Πρβλ. αρθρο 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 6 του π.δ. 39/2017.
48

 Πρβλ. αρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
49  Πρβλ. παρ. 1 του αρθρου 365 του Ν. 4412/2016.
50

 Πρβλ. αρθρα 360 παρ. 2 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 2 του π.δ. 39/2017, πρβλ. αρθρο 367 παρ. 4 Ν. 4412/2016.
51  Πρβλ. αρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016 
52   Πρβλ. αρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 
53

    Πρβλ. αρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
54   Πρβλ αρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
55

   Πρβλ.  αρθρο 53 παρ. 3 ν. 4412/2016.
56

Πρβλ. αρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016.
57

 Τιθεται μονο εφοσον προκειται για συγχρηματοδοτουμενο εργο απο πορους της Ευρωπαϊκης Ένωσης.
58

Απο 1-1-2017 τεθηκε σε ισχυ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποιο με το αρθρο 13 καταργησε το π.δ 113/2010.
59

Νομοι, ΠΔ και υπουργικες αποφασεις που εκδιδονται μετα την εναρξη της διαδικασιας συναψης της συμβασης συμφωνα με το αρθρο 61 του ν. 4412/2016,
δεν αποτελουν μερος του εφαρμοστεου θεσμικου πλαισιου της διακηρυξης.

60
 Όταν  προκειται  για  συγχρηματοδοτουμενο  απο  την  Ε.Ε.  εργο,  τουτο  να  αναγραφεται  στη
Διακηρυξη  και  ειδικοτερα  να αναγραφεται  ο  τιτλος της Πραξης  και  του  Επιχειρησιακου  Προγραμματος στο  πλαισιο  του  οποιου  ειναι  ενταγμενο  το
δημοπρατουμενο  εργο,  καθως και  τα  ποσοστα συγχρηματοδοτησης της  δαπανης  του εργου απο εθνικους και  ενωσιακους πορους  (με αναφορα  στο
διαρθρωτικο ταμειο). Επισης, η σχετικη συμπληρωση ακολουθει τη διακριτη ορολογια Συλλογικες Αποφασεις (ΣΑ) εργων, εναριθμος εργου η ΚΑΕ, αναλογα
την πηγη χρηματοδοτησης (ΠΔΕ η Τακτικος προϋπολογισμος). Για το ζητημα της  αναληψης δαπανων δημοσιων επενδυσεων,  βλ. και αρθρο 5 του π.δ
80/2016. Πρβλ. αρθρο 53 παρ.2 περ. ζ ν. 4412/2016.

61
Οι κρατησεις προσαρμοζονται αναλογα με τον φορεα εκτελεσης του εργου.

62
 Ή/και η Επιτροπη Διαγωνισμου, κατα περιπτωση (πρβλ. αρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημοσια Έργα).

63  Πρβλ. αρθρο 102 ν. 4412/2016, οπως αντικατασταθηκε με  το αρθρο 42 του ν. 4782/2021. Πρβλ και  εκθεση συνεπειων ρυθμισεων επι του ως ανω
αρθρου 42 ν. 4781/2021 

64
 Συμφωνα με το αρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Αναληψη υποχρεωσεων απο τους διατακτες” ( Α΄ 145 ): “Οι διακηρυξεις, οι αποφασεις αναθεσης και οι
συμβασεις  που συναπτονται για λογαριασμο των φορεων Γενικης Κυβερνησης  αναφερουν απαραιτητα τον  αριθμο και  τη χρονολογια της αποφασης
αναληψης  υποχρεωσης,  τον  αριθμο  καταχωρισης  της  στα  λογιστικα  βιβλια  του  οικειου  φορεα,  καθως  και  τον  αριθμο  της  αποφασης  εγκρισης  της
πολυετους αναληψης σε περιπτωση που η δαπανη εκτεινεται σε περισσοτερα του ενος οικονομικα ετη.".Επισης, συμφωνα με το αρθρο 12 παρ. 2 γ) του
ιδιου π.δ : “Διακηρυξεις, οπου απαιτειται, και αποφασεις αναθεσης που εκδιδονται και συμβασεις που συναπτονται απο φορεις της Γενικης Κυβερνησης
ειναι ακυρες, εφοσον δεν εχει προηγηθει αυτων η εκδοση της αποφασης αναληψης υποχρεωσης του αρθρου 2, παρ. 2 του παροντος.  "Πρβ. και αρθρο 5 του
ως ανω διαταγματος “Αναληψη δαπανων δημοσιων επενδυσεων”

65 Σε  περιπτωση  που  περιλαμβανονται  τυχον  δικαιωματα  προαιρεσης,  διαμορφωνεται  αναλογως  η  εκτιμωμενη  αξια  της  συμβασης  (προϋπολογισμος
δημοπρατησης) και το παρον αρθρο (πρβ. αρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016).

66 Το ποσο των απροβλεπτων δαπανων επαναϋπολογιζεται κατα την υπογραφη της συμβασης, αναλογα με την προσφερθεισα εκπτωση, ωστε να διατηρειται
η εν λογω ποσοστιαια αναλογια του 15% επι της δαπανης εργασιων με ΓΕ&ΟΕ, συμφωνα με την παραγραφο 3 περ. β  του αρθρου 156 ν. 4412/2016. 

67 Πρβλ. αρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016.
68

Η  αναθετουσα  αρχη  διαμορφωνει  το  παρον  σημειο  της  διακηρυξης,  αναλογα  με  το  αν  αποφασισει  να  υποδιαιρεσει  τη  συμβαση  σε  περισσοτερα
τμηματα/εργα η οχι, ητοι να τα αναθεσει ως ενιαιο συνολο. Στην περιπτωση που επιλεξει να μην υποδιαιρεσει σε τμηματα, αναφερει, στο παρον σημειο της
διακηρυξης, τους βασικους λογους της αποφασης της αυτης (πρβλ. αρθρο 59 του ν. 4412/2016).

69   οπως συμπληρωθηκε με το αρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019
70

Μπορει η εναρξη της προθεσμιας να οριζεται διαφορετικα,  αν λογου χαρη δεν προβλεπεται η αμεση εναρξη των εργασιων (Πρβλ.  αρθρο 147 παρ.2 ν.
4412/2016).

71 Με την επιφυλαξη της επομενης υποσημειωσης.
72

 Οι αναθετουσες αρχες μπορει να επιτρεπουν την υποβολη εναλλακτικων προσφορων και στην περιπτωση αυτη προσαρμοζεται αντιστοιχως το 13.4.
( πρβλ αρθρο 57  του ν. 4412/2016 ).

73
 Πρβλ. αρθρο 88 παρ. 1 ν. 4412/2016.

74
Πρβ. αρθρο 72 παρ. 3 του ν. 4412/2016

75
Συμπληρωνεται αναλογα με το εαν προβλεπεται η οχι η χορηγηση προκαταβολης, η οποια μπορει να ανερχεται μεχρι του δεκαπεντε τοις εκατο (15%) της
αξιας της συμβασης, χωρις αναθεωρηση και Φ.Π.Α. Συμφωνα με την παραγραφο 10 εδ. α του αρθρου 25 του ν. 3614/2007 (οπως προστεθηκε με την παρ. 3
του  αρθρου  242  του  ν.  4072/2012),  στις  περιπτωσεις  συγχρηματοδοτουμενων  δημοσιων  εργων  στις  διακηρυξεις  υποχρεωτικα  περιλαμβανεται
δυνατοτητα χορηγησης προκαταβολης. Η υποχρεωση αυτη εξακολουθει να ισχυει και για τα προγραμματα της περιοδου 2014-2020 δυναμει της παρ. 15
του αρθρου 59 του ν. 4314/2014.

76
Πρβλ. αρθρα 72 παρ.  7 & 8 και 150 του ν. 4412/2016. Εφοσον προβλεπεται προκαταβολη, στο παρον αρθρο της Διακηρυξης, συμπληρωνονται οι οροι για
την εγγυητικη επιστολη προκαταβολης. 

77  Πρβλ. αρθρα 72 παρ. 8 ν. και 150 του 4412/2016. 
78

 Πρβλ. αρθρο 72 παρ. 17 του ν. 4412/2016.
79

Πρβλ. αρθρο 149 του ν. 4412/2016. Εαν η εκτιμωμενη αξια της συμβασης εργου ειναι μεγαλυτερη του ενος εκατομμυριου (1.000.000) ευρω η τμηματος
του, τιθεται η σχετικη προβλεψη στο παρον σημειο της διακηρυξης δημοπρατησης καθε διαδικασιας αναθεσης, εφοσον ο χρονος παραδοσης του εργου η
του τμηματος ειναι μικροτερος κατα δεκα τοις εκατο (10%) του προβλεπομενου στη συμβαση.   Το συνολικο υψος της προσθετης καταβολης (πριμ) δεν
μπορει να υπερβαινει το πεντε τοις εκατο (5%) της αξιας της συμβατικης δαπανης του εργου, μη συμπεριλαμβανομενου του Φ.Π.Α. Για συμβασεις με
εκτιμωμενη αξια μικροτερη του ενος εκατομμυριου (1.000.000) ευρω η σχετικη προβλεψη εναποκειται στη διακριτικη ευχερεια της αναθετουσας αρχης.

80
 Με  αποφαση  του  Υπουργου  Υποδομων  και  Μεταφορων  μπορει  να  καθοριζεται  οριο  ποσοστου  εκπτωσης,  πανω  απο  το  οποιο  ο  αναδοχος  ειναι
υποχρεωμενος να προσκομιζει, επιπλεον της εγγυησης καλης εκτελεσης, προσθετη εγγυηση, κλιμακωτα αυξανομενη βασει του ποσοστου εκπτωσης. Πρβλ.
αρθρο 72 παρ. 4 τελευταιο εδαφιο ν. 4412/2016.

81   Πρβλ. αρθρο 72 παρ. 17 του ν. 4412/2016
82

 Πρβλ. αρθρο 160 παρ. 9 περ. β του ν. 4412/2016
83

 Πρβλ. αρθρο 72 παρ. 14 περ. β του ν. 4412/2016





84
 Οι αναθετουσες αρχες μπορουν να ζητουν απο τους προσφεροντες να παρασχουν «Εγγυηση καλης λειτουργιας» για την αποκατασταση των ελαττωματων
που ανακυπτουν η των ζημιων που προκαλουνται απο δυσλειτουργια των εργων κατα την περιοδο εγγυησης καλης λειτουργιας, εφοσον προβλεπεται στα
εγγραφα της συμβασης. Το υψος της εγγυησης καλης λειτουργιας καθοριζεται στα εγγραφα της συμβασης και δεν μπορει να υπερβαινει το πεντε τοις
εκατο (5%) της εκτιμωμενης αξιας της συμβασης. Η επιστροφη της ανωτερω εγγυησης λαμβανει χωρα μετα απο την ολοκληρωση της περιοδου εγγυησης
καλης λειτουργιας..  Οι εγγυητικες επιστολες καλης λειτουργιας περιλαμβανουν κατ’ ελαχιστον τα αναφερομενα στην παραγραφο 15.2 της παρουσας και
επιπροσθετα, τον αριθμο και τον τιτλο της σχετικης συμβασης. Πρβλ. αρθρο 72 παρ. 10 του ν. 4412/2016.

85
 Πρβλ. αρθρο 72 παρ. 14 περ. α  ν. 4412/2016

86
Τα  γραμματια  συστασης  χρηματικης  παρακαταθηκης  του  Ταμειου  Παρακαταθηκων  και  Δανειων,  για  την  παροχη  εγγυησεων  συμμετοχης  και  καλης
εκτελεσης (εγγυοδοτικη παρακαταθηκη) συστηνονται συμφωνα με την ειδικη νομοθεσια που  διεπει αυτο και ειδικοτερα βασει του αρθρου 4 του π.δ της
30  Δεκεμβριου 1926/3  Ιανουαριου  1927 (“Περι  συστασεως και  αποδοσεως παρακαταθηκων  και  καταθεσεων  παρα τω  Ταμειω Παρακαταθηκων και
Δανειων”). Πρβλ. Το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 εγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

87
Πρβλ. αρθρο 72 παρ. 13, καθως και τα ειδικοτερα οριζομενα στο αρθρο 4.1.ζ. της παρουσας, ως προς τις εγγυησεις συμμετοχης.

88  Η ελαχιστη προθεσμια παραλαβης των προσφορων καθοριζεται συμφωνα με το αρθρο 121 του ν. 4412/2016.
89

Οριζεται ο χρονος απο την Αναθετουσα Αρχη κατ΄ εκτιμηση των ιδιαιτεροτητων της διαδικασιας. Για τον καθορισμο του χρονου ισχυος της προσφορας,
πρβ. Άρθρο 97 παρ.  3 του ν. 4412/2016. συμφωνα με τις διαταξεις του οποιου: «Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργων….,  οι προσφορές
ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε δέκα (10)
μήνες, μέσα στο οποίο πρέπει να συναφθεί η σύμβαση. Ειδικότερα, στους διαγωνισμούς που υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, ο ως άνω χρόνος ισχύος των προσφορών προσαυξάνεται κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες αντίστοιχα». 

90  Πρβλ. αρθρο 97 παρ. 1 ν. 4412/2016.
91

 Συμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 αρθρου 377 καθως και τις παρ. 11 και 12 αρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθει η υποχρεωση
δημοσιευσης προκηρυξης συμφωνα με τις παρ. 7 και 8 αρθρου 15 ν. 3669/2008, σε συνδυασμο με τις διαταξεις του ν. 3548/2007, στον περιφερειακο και
τοπικο τυπο μέχρι 31/12/2023.

92
 Πρβλ. αρθρο 68 ν. 4412/2016. Εφοσον η αναθετουσα αρχη επιλεξει τη διαβουλευση επι των δημοσιευμενων εγγραφων της συμβασης συμφωνα προς τα
οριζομενα στο αρθρο 68 ν. 4412/2016, συμπληρωνεται το αρθρο 20Α, αλλως διαγραφεται.

93
Πρβλ.  Άρθρο 25 του ν.  4412/2016. Επισημαινεται  οτι  οι  αναθετουσες αρχες δεν μπορουν να καλουν  συγκεκριμενες ταξεις/  πτυχια του ΜΕΕΠ η του
ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.

94
 Κατ’ αντιστοιχια με τα ουσιωδη χαρακτηριστικα του εργου συμφωνα με το αρθρο 11 της παρουσας (αναφερεται η κατηγορια η οι κατηγοριες στις οποιες
εμπιπτει το εργο συμφωνα με τις διαταξεις του  αρθρου 45  του  π.δ/τος 71/2019).

95
 Για την κατανοηση πρακτικων διαδικασιων, ιδιως κατα την εξεταση της συμμετοχης τριτων χωρων σε διαγωνισμους, βλ. τις «Κατευθυντηριες γραμμες για
τη συμμετοχη τριτων χωρων στην αγορα δημοσιων συμβασεων της ΕΕ», Βρυξελλες, 24.7.2019 C(2019) 5494 inal. 

96
 Συμφωνα με το ισχυον κειμενο της ΣΔΣ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 

97  Για  το  ελεγχο  των  χωρων  που  εχουν  συναψει  συμφωνιες  με  την  Ένωση  δες  την  ιστοσελιδα  της  Επιτροπης
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en

98
 Πρβλ περ. ε παρ. 1 αρθρου 91 ν. 4412/2016.

99
Πρβλ. αρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016οπως τροποποιηθηκε με το αρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. Επισημαινεται οτι, στο ΕΕΕΣ, η αναφορα σε
“τελεσιδικη καταδικαστικη αποφαση” νοειται,  δεδομενης της ως ανω νομοθετικης μεταβολης,  ως  “αμετακλητη καταδικαστικη αποφαση”, η δε σχετικη
δηλωση του οικονομικου φορεα στο Μερος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορα μονο σε αμετακλητες καταδικαστικες αποφασεις.

100
Πρβλ. αρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016.

101
 Πρβλ. αρθρο 73 παρ. 2Α τελευταιο εδαφιο του ν. 4412/2016. Σχετικη δηλωση του προσφεροντος οικονομικου φορεα  περιλαμβανεται στο ΕΕΕΣ

102
 Οι  λογοι  της  παραγραφου  22.Α.4.  αποτελουν  δυνητικους  λογους  αποκλεισμου  συμφωνα  με  το  αρθρο  73  παρ.  4  ν.  4412/2016.  Κατα  συνεπεια,  η
αναθετουσα αρχη δυναται να επιλεξει εναν, περισσοτερους, ολους η ενδεχομενως και κανεναν απο τους λογους αποκλεισμου συνεκτιμωντας τα ιδιαιτερα
χαρακτηριστικα της υπο αναθεση συμβασης (εκτιμωμενη αξια αυτης, ειδικες περιστασεις κλπ), με σχετικη προβλεψη στο παρον σημειο της διακηρυξης.

103  Σχετικη δηλωση του προσφεροντος οικονομικου φορεα περιλαμβανεται στο ΕΕΕΣ
104

 Σημειωνεται  οτι  ο  ανωτερω  εθνικος  λογος  αποκλεισμου  συμπληρωνεται  στο  Μερος  ΙΙΙ  Δ  του  ΕΕΕΣ  (  Άλλοι  Λογοι  Αποκλεισμου  που  ενδεχεται  να
προβλεπονται απο την εθνικη νομοθεσια του κρατους μελους της α.α η του α.φ ).

105 Πρβλ. παρ. 3 αρθρου 8 του ν. 3310/2005, οπως τροποποιηθηκε με το αρθρο 239 του ν. 4782/2
106

 Πρβλ. αρθρο 73 παρ. 6 ν. 4412/2016
107

 Πρβλ. αρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, Επισης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 εγγραφο της Αρχης (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικα με την αποφαση
ΔΕΕ της 24 Οκτωβριου 2018 στην υποθεση C-124/2017 Vossloh, ιδιως σκεψεις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019. 

108
 Υπενθυμιζεται οτι  αναφορα στην παραγραφο 22.Α.4 θα γινει μονο στην περιπτωση που η Αναθετουσα Αρχη επιλεξει καποιον απο τους δυνητικους λογους
αποκλεισμου.

109  Σχετικα με την προσκομιση αποδειξεων για τα επανορθωτικα μετρα βλ. την αποφαση της 14ης Ιανουαριου 2021 του ΔΕΕ στην υποθεση C-387/19
110

 Πρβλ αρθρο 73 παρ. 7 ν. 4412/2016
111

 Πρβλ. αποφαση υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τευχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποια εξακολουθει να ισχυει εως την  εκδοση της αποφασης της
παρ. 9 του αρθρου 73 του ν. 4412/2016.

112
 Επισημαινεται οτι ολα τα κριτηρια ποιοτικης επιλογης, πλην της καταλληλοτητας για την ασκηση επαγγελματικης δραστηριοτητας (αρ. 75 παρ. 2 σε
συνδυασμο με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), ειναι προαιρετικα για την αναθετουσα αρχη και πρεπει να σχετιζονται και να ειναι αναλογα με το αντικειμενο
της συμβασης (αρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε καθε περιπτωση, πρεπει να διαμορφωνονται κατα τροπο, ωστε να μην περιοριζεται δυσαναλογα η
συμμετοχη των ενδιαφερομενων οικονομικων φορεων στους  διαγωνισμους.  Κατα το σταδιο  του προσδιορισμου των κριτηριων καταλληλοτητας των
υποψηφιων,  ειναι  αναγκαιο  να  τηρουνται  απο  τις  αναθετουσες  αρχες,  οι  θεμελιωδεις  ενωσιακες  αρχες,  ιδιως  η  αρχη  της  ισης  μεταχειρισης  των
συμμετεχοντων, της αποφυγης των διακρισεων, της διαφανειας και της αναπτυξης του ελευθερου ανταγωνισμου. Τα κριτηρια επιλογης του αρθρου 22.Β –
22.Ε εξεταζονται κατα τη διαδικασια ελεγχου της καταλληλοτητας του προσφεροντος να εκτελεσει τη συμβαση (κριτηρια “on/off”). 

113
  Πρβλ. αρθρο 188 παρ. 1 του ν. 4635/2019, με το οποιο επανηλθαν σε ισχυ τα αρθρα 105 και 106 του ν. 3669/2008, μεχρι την εκδοση του π.δ. του αρθρου 

114
 Επισημαινεται οτι οι αναθετουσες αρχες δεν μπορουν να καλουν συγκεκριμενες ταξεις/ πτυχια του ΜΕΕΠ η, απο την εναρξη ισχυος του π.δ. 71/2019, του
Μητρωου Εργοληπτικων Επιχειρησεων Δημοσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΔΕ.).  . Πρβλ. αρθρο  76 παρ.  4, του ν. 4412/2016. 

115
 Οι  αναθετουσες αρχες μπορουν  να επιβαλλουν απαιτησεις  που να διασφαλιζουν  οτι  οι  οικονομικοι φορεις  διαθετουν  την  αναγκαια  οικονομικη  και
χρηματοδοτικη ικανοτητα για την εκτελεση της συμβασης. Όλες οι απαιτησεις πρεπει να σχετιζονται και να ειναι αναλογες με το αντικειμενο της συμβασης
(πρβ. αρθρο 75 παρ. 1 τελευταιο εδαφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λογω απαιτησεις καθοριζονται περιγραφικα στο παρον σημειο, χωρις
παραπομπη σε ταξεις/πτυχια του ΜΕΕΠ η του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. Σε καθε περιπτωση και για το μεταβατικο χρονικο διαστημα ισχυος των αρθρων 80 εως 110 του





ν. 3669/2008, οπως αυτο προκυπτει απο το αρθρο 65 του π.δ. 71/2019 και την πληρη εναρξη ισχυος του  τελευταιου, επισημαινεται οτι, η αναθετουσα
αρχη μπορει να περιγραφει τις σχετικες απαιτησεις αναλογα με τα προβλεπομενα στο π.δ. 71/2019, τηρουμενων των ειδικοτερων ρυθμισεων του αρθρου
76 του ν. 4412/2016 αναφορικα με τις περαν των προβλεπομενων απαιτησεων για την εγγραφη και καταταξη σε ταξη των οικειων μητρωων του π.δ
71/2019 (Α΄ 112), αντιστοιχου προϋπολογισμου ανα κατηγορια εργου.

116
 Οι  αναθετουσες  αρχες  μπορουν  να  επιβαλλουν  απαιτησεις  που  να  διασφαλιζουν  οτι  οι  οικονομικοι  φορεις  διαθετουν  την  αναγκαια  τεχνικη  και
επαγγελματικη ικανοτητα για την εκτελεση της συμβασης. Όλες οι απαιτησεις πρεπει να σχετιζονται και να ειναι αναλογες με το αντικειμενο της συμβασης
(πρβ. αρθρο 75 παρ. 1 τελευταιο εδαφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λογω απαιτησεις καταρχας καθοριζονται περιγραφικα στο παρον
σημειο, χωρις παραπομπη σε ταξεις/πτυχια του ΜΕΕΠ η του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε ουτε σε βαθμιδες/κατηγοριες του ΜΕΚ. Σε καθε περιπτωση και για το μεταβατικο
χρονικο διαστημα ισχυος των αρθρων 80 εως 110 του ν. 3669/2008, οπως αυτο προκυπτει απο το αρθρο 65 του π.δ. 71/2019 και την πληρη εναρξη ισχυος
του  τελευταιου, επισημαινεται οτι,  η αναθετουσα αρχη μπορει να περιγραφει τις σχετικες απαιτησεις αναλογα με τα προβλεπομενα στο π.δ. 71/2019,
τηρουμενων των ειδικοτερων ρυθμισεων του αρθρου 76 του ν. 4412/2016 αναφορικα με τις περαν των προβλεπομενων απαιτησεων για την εγγραφη και
καταταξη σε ταξη των οικειων μητρωων του π.δ 71/2019 (Α΄ 112), αντιστοιχου προϋπολογισμου ανα κατηγορια εργου.

117
 Προαιρετικη  επιλογη:  Η  παρ.  22.Ε  τιθεται  κατα  διακριτικη  ευχερεια  της  αναθετουσας  αρχης  και  συμπληρωνεται  συμφωνα  με  το  αρθρο  82  του ν.
4412/2016. Επισημαινεται  οτι ολες οι απαιτησεις πρεπει  να σχετιζονται  και να ειναι αναλογες με το αντικειμενο της  συμβασης (αρθρο 75 παρ. 1 ν.
4412/2016).

118
 Το εδαφιο αυτο προστιθεται κατα την κριση της αναθετουσας αρχης συμφωνα με το αρθρο 78 παρ. 1 του ν. 4412/2016, αλλως διαγραφεται.

119
 Προαιρετικη επιλογη συμπληρωσης του εδαφιου.  Συμφωνα με το αρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016, στην περιπτωση συμβασεων εργων οι Αναθετουσες
Αρχες μπορουν να απαιτουν την εκτελεση ορισμενων κρισιμων καθηκοντων απευθειας απο τον ιδιο τον προσφεροντα.

120
Ως προς τον τροπο υποβολης των αποδεικτικων μεσων του παροντος αρθρου, τα οποια εχουν συνταχθει/ παραχθει απο τους ιδιους τους οικονομικους
φορεις πρβλ. αρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

121
 Πρβ αρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016, 

122
 Επισημαινεται οτι η ανωτερω δυνατοτητα εναποκειται στη διακριτικη ευχερεια του οικονομικου φορεα. Εξακολουθει να υφισταται η δυνατοτητα να
υπογραφεται το ΕΕΕΣ απο το συνολο των φυσικων προσωπων που αναφερονται στα τελευταια δυο εδαφια του αρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016.

123
 Πρβλ. αρθρο 79Α ν. 4412/2016

124
 Βλ. Δ.Ε.Ε. αποφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28

125
 Βλ. ενδεικτικα ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμημα)

126  Πρβλ. αρθρο 79 παρ. 8, σε συνδυασμο  με αρθρο  73 παρ 2Α ν. 4412/2016
127

Εφισταται η προσοχη των αναθετουσων αρχων στο οτι πρεπει να ζητειται η προσκομιση δικαιολογητικων προς αποδειξη μονο των λογων αποκλεισμου
και των κριτηριων επιλογης που εχουν τεθει στην παρουσα διακηρυξη. Επισημαινεται, περαιτερω, οτι, η αναθετουσα αρχη δυναται, κατα το αρ. 79 παρ. 5
του ν.  4412/2016,  να ζητει  απο  προσφεροντες,  σε  οποιοδηποτε  χρονικο  σημειο  κατα  τη  διαρκεια  της διαδικασιας,  να  υποβαλλουν  ολα  η  ορισμενα
δικαιολογητικα, οταν αυτο απαιτειται για την ορθη διεξαγωγη της διαδικασιας.

128
 Πρβλ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016.

129
 Συμφωνα με το αρθρο 73 παρ. 2 τελευταιο εδαφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικος φορεας ειναι Έλληνας πολιτης η εχει την εγκατασταση του στην
Ελλαδα, οι υποχρεωσεις του που αφορουν τις εισφορες κοινωνικης ασφαλισης καλυπτουν τοσο την κυρια οσο και την επικουρικη ασφαλιση."

130
 Πρβλ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016.

131
 Οι υπευθυνες δηλωσεις του παροντος τευχους υπογραφονται και γινονται αποδεκτες συμφωνα με τα οριζομενα στο αρθρο 4.2. β) της παρουσας 

132
 Εφοσον η αναθετουσα αρχη την επιλεξει ως λογο αποκλεισμου.

133
 Πρβλ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016.

134  Πρβλ. το με α.π. 2440/22-04-2021εγγραφο της Αρχης «Ενιαιο Πιστοποιητικο Δικαστικης Φερεγγυοτητας» (ΑΔΑ: 9ΒΚΩΟΞΤΒ-7Δ6).
135

  Η πλατφορμα της Ευρωπαϊκης Επιτροπης eCertis για την αναζητηση ισοδυναμων πιστοποιητικων αλλων κρατων-μελων της Ε.Ε ειναι διαθεσιμη, χωρις
κοστος, στη διαδρομη. https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαινεται οτι η ΕΑΑΔΗΣΥ ειναι ο αρμοδιος εθνικος φορεας για την καταχωρηση και
τηρηση των στοιχειων του eCertis  για την  Ελλαδα.  Πρβλ. το με αριθμ.  πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικο εγγραφο της Αρχης στον  ακολουθο συνδεσμο
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn 

136
 Εφοσον η αναθετουσα αρχη τις επιλεξει, ολες η καποια/ες εξ αυτων, ως λογους αποκλεισμου.

137
 Επισημαινεται οτι η αναθετουσα αρχη, εφοσον μπορεσει να αποδειξει, με καταλληλα μεσα, οτι συντρεχει καποια απο τις περιπτωσεις αυτες, αποκλειει
οποιονδηποτε οικονομικο φορεα απο τη συμμετοχη στη διαδικασια συναψης της δημοσιας συμβασης. 

138
Εφοσον η αναθετουσα αρχη την επιλεξει ως λογο αποκλεισμου.

139 Πρβλ. αρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.  
140

 Για τις αλλοδαπες ανωνυμες  εταιρειες ιδρυθεισες σε κρατος μελος της ΕΕ σχετικο ειναι το Παραρτημα Ι της οδηγιας 2012/30/ΕΕ ( L315/91) με την οποια
αναδιατυπωθηκε η Οδηγια 77/91/ΕΟΚ (Επισημη Εφημεριδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτητων αρ Ν26/1). Πρβλ. ΣτΕ 303/2020 (επταμελης).

141
 Πρβλ. παρ. 3 αρθρου 8 του ν. 3310/2005, οπως τροποποιηθηκε με το αρθρο 239 του ν. 4782/21.

142
 Πρβλ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016.

143
 η  οποια  εκδιδεται  συμφωνα  με  τις  ειδικες  διαταξεις  του  π.δ.  71/2019  (Α΄  112).  Επισημαινεται  οτι  τα  πτυχια  των  εγγεγραμμενων  στο  Μητρωο
Εργοληπτικων Επιχειρησεων (Μ.Ε.Ε.Π.),  που ειναι σε ισχυ κατα την 3η Ιουλιου 2019 εξακολουθουν να ισχυουν  ως την 1η Σεπτεμβριου 2021, εφοσον
πληρουνται οι  προϋποθεσεις του νομοθετικου πλαισιου που ισχυε εως και την 2α Ιουλιου 2019 (Πρβλ. αρθρο 65 παρ. 1 του π.δ 71/2019 (Α΄ 112) ως
αντικατασταθηκε με την παρ. 5 του αρθρου 144 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256). 

144
 Πρβλ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016. 

145  Πρβλ. αρθρο 76 παρ. 4 του ν. 4412/2016
146

 Εφοσον εχει αναφερθει σχετικη απαιτηση στο αρθρο 22.Ε συμπληρωνεται αναλογως συμφωνα με το αρθρο 82 του ν. 4412/2016.
147

 Πρβλ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν. 4412/2016.
148

 Συμφωνα με το αρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγραφονται υποχρεωτικα: 
α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104),
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91),
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86),
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών,
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο οικοδομικός συνεταιρισμός),

    στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96),
     η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012) 





    θ.ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην
ημεδαπή,

     ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
     ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,
      ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L

169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
 ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη

των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`,
 ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που

έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`,
 ιε. η Κοινοπραξια που καταχωριζεται συμφωνα με το αρθρο 293 παραγραφος 3 του ν. 4072/2012

149
 Πρβλ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016. 

150
 Συμφωνα με τη διαταξη του αρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχη σε διαγωνισμους δημοσιων εργων χορηγειται σε καθε εργοληπτικη
επιχειρηση εγγεγραμμενη στο Μ.Ε.ΕΠ. «ενημεροτητα πτυχιου», η οποια, σε συνδυασμο με τη βεβαιωση εγγραφης που εκδιδεται απο την υπηρεσια τηρησης
του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστα  «επισημο  καταλογο  αναγνωρισμενων  εργοληπτων [...]  και  απαλλασσει  τις  εργοληπτικες  επιχειρησεις  απο  την  υποχρεωση  να
καταθετουν τα επιμερους δικαιολογητικα στους διαγωνισμους.” Επισημαινεται οτι, συμφωνα με το αρθρο 22  (Τροποποιησεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66
του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α.Το πρωτο εδαφιο της περιπτωσης 31 της παραγραφου 1 του αρθρου 377 αντικαθισταται ως εξης: «31) του Ν. 3669/2008
(Α΄ 116), πλην των αρθρων 80 εως 110, τα οποια παραμενουν σε ισχυ μεχρι την εκδοση του προεδρικου διαταγματος του αρθρου 83, των παραγραφων 4
και 5 του αρθρου 20 και της παραγραφου 1 α του αρθρου 176».

151
 Στην  περιπτωση  ομως  που  η  Ενημεροτητα  Πτυχιου  δεν  καλυπτει  τις  εισφορες  επικουρικης  ασφαλισης,  τα  σχετικα  δικαιολογητικα  υποβαλλονται
ξεχωριστα.

152
 Μονο στην περιπτωση που εχει επιλεγει απο την αναθετουσα αρχη ως λογος αποκλεισμου.

153
 Πρβ. παραγραφο 12 αρθρου 80 του ν.4412/2016.

154
 Πρβλ. αρθρο 165 παρ. 3 του ν. 4412/2016.

155 Οι αναθετουσες αρχες μπορουν να προβλεπουν στα εγγραφα της συμβασης οτι, κατοπιν αιτηματος του υπεργολαβου και εφοσον η φυση της συμβασης το
επιτρεπει,  η  αναθετουσα  αρχη  καταβαλλει  απευθειας  στον  υπεργολαβο  την  αμοιβη  του  για  την  εκτελεση  προμηθειας,  υπηρεσιας  η  εργου,  δυναμει
συμβασης  υπεργολαβιας με τον  αναδοχο.  Στην  περιπτωση αυτη,  στα εγγραφα της  συμβασης καθοριζονται  τα  ειδικοτερα μετρα η οι  μηχανισμοι  που
επιτρεπουν  στον κυριο  αναδοχο να εγειρει  αντιρρησεις  ως προς  αδικαιολογητες  πληρωμες,  καθως  και  οι  ρυθμισεις  που αφορουν  αυτον  τον  τροπο
πληρωμης. Στην περιπτωση αυτη δεν αιρεται η ευθυνη του κυριου αναδοχου. Συμπληρωνεται αναλογως.

156   Πρβλ. αρθρο 58 του ν. 4412/2016 
157

 Πρβλ αρθρο 176 ν. 4412/2016. Στα εγγραφα της συμβασης, για εργα προϋπολογισμου ανωτερου των δεκα εκατομμυριων (10.000.000) ευρω, μπορει να
εγκριθει  και  να περιληφθει  ρητρα  περι  διαιτητικης επιλυσης  καθε  διαφορας  που προκυπτει  σχετικα  με  την  εφαρμογη,  την  ερμηνεια η  το  κυρος της
συμβασης. Για  εργα  κατωτερου  προϋπολογισμου,  απαιτειται  για  τη  συμπεριληψη  αντιστοιχης  ρητρας  η  συμφωνη  γνωμη  του  αρμοδιου  τεχνικου
συμβουλιου.  Μπορει  να τεθει  στο  σημειο  αυτο  η  στην  ΕΣΥ.  Στα συμβατικα  τευχη  που εχει  περιληφθει  ρητρα περι  διαιτητικης  επιλυσης,  δυναται  να
προβλεπεται σταδιο συμβιβαστικης επιλυσης καθε διαφορας, που προηγειται της προσφυγης στη διαιτησια 

158
 Στο παρον σημειο της Διακηρυξης η στην ΕΣΥ μπορει να τεθει ρητα η προβλεψη για τη συσταση κατασκευαστικης κοινοπραξιας, συμφωνα με τα ειδικοτερα
οριζομενα στο αρθρο 165 παρ. 4-6 του ν. 4412/2016.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΕΡΓΟ:  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΤΩΝ 
ΟΔΩΝ ΤΑΤΟΙΟΥ & ΔΡΟΣΙΝΗ ΚΟΝΤΑ 
ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μεταμόρφωσης και 
έχει σαν κύριο αντικείμενο την διαμόρφωση του κόμβου των οδών Τατοΐου και Δροσίνη στο 
ύψος της Αττικής οδού. Η μελέτη έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
εγκεκριμένη μελέτη του κόμβου που είχε εκπονηθεί από την Κ/ξία Αττική Οδός, η οποία 
όμως δεν υλοποιήθηκε λόγω κωλημάτων που προέκυψαν με απαλλοτριώσεις παρόδιων 
ιδιοκτησιών. 
 
Στα πλαίσια του έργου θα γίνει διάνοιξη της οδού Δροσίνη στην φυσική της θέση, όπως αυτή 
προβλέπεται με την Πράξη αναλόγισμου 4/1993 (όπως τροποποιήθηκε με την 23/1997 
Πράξη) και θα απαιτηθούν εργασίες εκσκαφών, καθαιρέσεων και αποξηλώσεων των 
υφιστάμενων κατασκευών (ισόγειο πλακοσκεπές κτίσμα, μεταλλικό στέγαστρο, υπόγειες 
δεξαμενές, περιφράξεις κλπ). Θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την ασφαλή αποξήλωση των 
υπόγειων δεξαμενών υγρών καυσίμων και την εξυγίανση του εδάφους στα σημεία αυτά. 
Στη συνέχεια θα εκτελεσθούν οι απαιτούμενες εργασιές για την εφαρμογή της εγκεκριμένης 
κυκλοφοριακής μελέτης του κόμβου της Αττικής οδού σύμφωνα με τη χάραξη που 
προτείνεται στο σχέδιο Οριζοντιογραφίας από Χ.Θ.0+521-Χ.Θ.0+348 Ε.Λ.Ε.Σ.Σ. - το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας μελέτης - που περιλαμβάνουν εργασίες 
κατασκευής νησίδων και πεζοδρομίων, την πλήρη κατασκευή ασφαλτικού οδοστρώματος σε 
τμήματα των οδών Τατοΐου, Δροσίνη, Παπανδρέου και του παραδρομου της οδού 
Παπανδρέου. Η χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης στην οδό Τατοΐου και η οριζόντια και 
κατακόρυφη σήμανση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την οριζοντιογραφία κατασκευαστικών 
λεπτομερειών. Στο τμήμα του παραδρόμου της Αττικής οδού μεταξύ των οδών Δροσίνη και 
Τατοΐου θα κατασκευαστεί πεζόδρομος με διάστρωση κυβολίθων με ψυχρά υλικά.  
 
Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσό των 540.000,00 € με Φ.Π.Α., στο οποίο 
περιλαμβάνεται η δαπάνη απολογιστικών εργασιών που αφορούν σε εργασίες οι οποίες 
μπορεί να προκύψουν όπως, έκδοση αδειών και πιστοποιητικών (άδεια κατεδαφισης, 
έκδοση πιστοποιητικών gas free κλπ), επίβλεψη από αρχαιολογία και λοιπές ανάγκες καθώς 
και το κόστος της διαχείρισης των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων 
(ΑΕΚΚ). 

Μεταμόρφωση  Νοέμβριος 2021 
 
 

              Ο Συντάξας                            Ελέγχθηκε                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                             
            Η Αν. Προισταμενη Δ.Τ.Υ.   
 
 
 
 
 
        Φούφλιας Ιωάννης        Χριστόπουλος Ευάγγελος            Κλεάνθη Μερσίνα 





1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 1.1 ΝΕΤΟΔΟ Α-2 ΟΔΟ 1123Α m3 850,00

2 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m 1,2 ΝΕΤΟΔΟ Β-1 ΟΔΟ 2151 m3 500,00

3 Πρόσθετη τιμή εκσκαφή λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπογεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. 1,3 ΝΕΤΟΔΟ Β-2 ΥΔΡ 6087 m3 30,00

4 Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα, Για ύψος έως και 4,0 m 1,4 ΝΕΤΟΔΟ Α-5.1 ΟΙΚ 2227 m3 100,00

5 Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα 1,5 ΝΕΤΟΔΟ Α-10 ΟΙΚ 6448 m 50,00

6
Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, Με εφαρμογή 
συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 

1,6 ΝΕΤΟΙΚ 22.10.01 ΟΙΚ 2226 m3 200,00

7
Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή 
συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 

1,7 ΝΕΤΟΙΚ 22.15.01 ΟΙΚ 2226 m3 100,00

8
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, Χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

1,8 ΝΕΤΟΙΚ 22.20.01 ΟΙΚ 2236 m2 200,00

9 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών 1,9 ΝΕΤΟΙΚ 22.56 ΟΙΚ 6102 Kg 5000,00
10 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα    1,10 ΝΕΤΟΙΚ 20.30 ΟΙΚ 2171 m3 20,00
11 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο    1,11 ΝΕΤΟΙΚ 20.42Ν ΟΙΚ 2180 m3 Km 600,00
12 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 1,12 ΝΕΤΟΙΚ 20.20 ΟΙΚ 2162 m3 500,00

13 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια 1,13 ΝΕΤΟΔΟ Β-4.1 ΟΔΟ 3121Β m3 150,00

14 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 1,14 ΝΕΤΟΔΟ Β-51 ΟΔΟ 2921 m 850,00

15 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. 1,15 ΝΕΤΟΔΟ Β-52 ΟΔΟ 2922 m2 1500,00

16
Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που 
περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)

1,16 ΝΕΤΟΙΚ 79.81 ΟΙΚ 7744 m2 450,00

17 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο 1,17 ΝΕΤΟΔΟ Β29.2.1 ΟΔΟ 2531 m3 300,00

18
Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ 
με σκυρόδεμα C16/20

1,18 ΝΕΤΟΔΟ Β29.3.1 ΟΔΟ 2532 m3 80,00

19  Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Σιδηρούς οπλισμός Β500C  εκτός υπόγειων έργων   1,19 ΝΕΤΟΔΟ Β-30.2 ΟΔΟ 2612 Kg 1000,00

20 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα  Β500C  εκτός υπόγειων έργων  1,20 ΝΕΤΟΔΟ Β-30.3 ΥΔΡ 7018 Kg 5700,00

21 Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες 1,21 ΝΕΤΟΔΟ Β-82 ΟΔΟ 2922 Τεμ. 10,00

22 Περιζώματα δένδρων από χυτοσίδηρο 1,22 ΝΕΤΟΔΟ Β-84 ΥΔΡ 6752 Kg 1100,00

23 Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου 1,23 ΝΕΤΟΔΟ Β-85 ΟΔΟ 2548 Τεμ 25,00

24 Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων DN100 1,24 ΝΕΤΟΔΟ Β-59 ΗΛΜ5 m 250,00

2. ΟΔΟΠΟΙΙΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ

25 Υπόβαση οδοστρωσίας - Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)  2,1 ΝΕΤΟΔΟ Γ-1.1 ΟΔΟ 3121.Β m3 140,00
26 Βάση οδοστρωσίας - Βάση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)  2,2 ΝΕΤΟΔΟ Γ-2.1 ΟΔΟ 3211.Β m3 140,00
27 Κοπή ασφαλτ/δέματος  2,3 ΝΕΤΟΔΟ Δ-1 ΟΙΚ 2269.Α m 200,00
28 Εκσκαφή-φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος - Εκσκαφή-φρεζάρισμα βάθους έως 8 εκ.  2,4 ΝΕΤΟΔΟ Δ-2.3 ΟΔΟ 1132 m2 4200,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ                                                                                                  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έργο: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΑΤΟΙΟΥ & 
ΔΡΟΣΙΝΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ

Θέση: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Προμέτρηση

Α/Α Είδος Εργασίας Α.Τ. Άρθρο 
Κωδικός 

Αναθεώρησης 
Μονάδα Ποσότητα 

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Σελίδα 1





Α/Α Είδος Εργασίας Α.Τ. Άρθρο 
Κωδικός 

Αναθεώρησης 
Μονάδα Ποσότητα 

29 Ασφαλτική προεπάλειψη  2,5 ΝΕΤΟΔΟ Δ-3 ΟΔΟ 4110 m2 650,00
30 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη  2,6 ΝΕΤΟΔΟ Δ-4 ΟΔΟ 4120 m2 8400,00
31 Ασφαλτική στρώση βάσης (Π.ΤΑ.Π. Α260) - Βάση πάχους 0,05 m  2,7 ΝΕΤΟΔΟ Δ-5.1 ΟΔΟ 4321.Β m2 650,00

32 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους 2,8 ΝΕΤΟΔΟ Δ-6 ΟΔΟ 4321.Β ton 320,00

33 Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου  2,9 ΝΕΤΟΔΟ Δ-9.1 ΟΔΟ 4521.Β m2 4200,00

34
Πινακίδα ρυθμιστική, αναγγελίας κινδύνου ή πληροφοριακή μικρού μεγέθους απλής όψης 
υψηλής αντανακλαστικότητας

2,10 ΝΕΤΟΔΟ Ε-9.3 ΟΙΚ 6541 Τεμ. 15,00

35
Πινακίδα ρυθμιστική, αναγγελίας κινδύνου ή πληροφοριακή μεσαίου μεγέθους απλής όψης 
υψηλής αντανακλαστικότητας

2,11 ΝΕΤΟΔΟ Ε-9.4 ΟΙΚ 6541 Τεμ. 15,00

36 Στύλοι πινακίδων - Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’) 2,12 ΝΕΤΟΔΟ Ε-10.1 ΟΔΟ 2653 Τεμ. 30,00

37 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή 2,13 ΝΕΤΟΔΟ Ε-17.1 ΟΙΚ 7788 m2 100,00

38 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 2,14 ΝΕΤΥΔΡ 1.01 ΟΙΚ 6541 μήνας 100,00

39 Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό. 2,15 ΝΕΤΥΔΡ 1.02 ΗΛΜ 108 μήνας 200,00

40 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου 2,16 ΝΕΤΥΔΡ 1.03 ΗΛΜ 108 μήνας 100,00

41 Ρυμουλκούμενο στοιχείο με φωτεινό παλλόμενο βέλος παράκαμψης 2,17 ΝΕΤΥΔΡ 1.04 ΟΙΚ 6541 μήνας 6,00

Μεταμόρφωση Νοέμβριος 2021

Ο Συντάξας

Φούφλιας Ιωάννης Χριστόπουλος Ευάγγελος Κλεάνθη Μερσίνα

Ελέγχθηκε ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Αν. Προισταμενη Δ.Τ.Υ.

Σελίδα 2





Μερική Ολική

1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 1.1 ΝΕΤΟΔΟ Α-2 ΟΔΟ 1123Α m3 850.00 7.90 6,715.00

2 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m 1.2 ΝΕΤΟΔΟ Β-1 ΟΔΟ 2151 m3 500.00 11.20 5,600.00

3 Πρόσθετη τιμή εκσκαφή λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπογεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. 1.3 ΝΕΤΟΔΟ Β-2 ΥΔΡ 6087 m3 30.00 2.70 81.00

4 Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα, Για ύψος έως και 4,0 m 1.4 ΝΕΤΟΔΟ Α-5.1 ΟΙΚ 2227 m3 100.00 26.40 2,640.00

5 Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα 1.5 ΝΕΤΟΔΟ Α-10 ΟΙΚ 6448 m 50.00 6.60 330.00

6
Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, Με εφαρμογή 
συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 

1.6 ΝΕΤΟΙΚ 22.10.01 ΟΙΚ 2226 m3 200.00 35.20 7,040.00

7
Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή 
συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 

1.7 ΝΕΤΟΙΚ 22.15.01 ΟΙΚ 2226 m3 100.00 63.20 6,320.00

8
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, Χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

1.8 ΝΕΤΟΙΚ 22.20.01 ΟΙΚ 2236 m2 200.00 7.90 1,580.00

9 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών 1.9 ΝΕΤΟΙΚ 22.56 ΟΙΚ 6102 Kg 5000.00 0.35 1,750.00

10 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα    1.10 ΝΕΤΟΙΚ 20.30 ΟΙΚ 2171 m3 20.00 0.90 18.00

11 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο    1.11 ΝΕΤΟΙΚ 20.42Ν ΟΙΚ 2180 m3 Km 600.00 0.35 210.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                       
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ                                                                                                                                                                                   
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έργο: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΑΤΟΙΟΥ & ΔΡΟΣΙΝΗ 
ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ

Θέση: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Προϋπολογισμός Μελέτης

Μονάδα 
Δαπάνη Κωδικός 

Αναθεώρησης 
Ποσότητα ΤιμήΑ/Α Α.Τ. Είδος Εργασίας Άρθρο 

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

11 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο    1.11 ΝΕΤΟΙΚ 20.42Ν ΟΙΚ 2180 m3 Km 600.00 0.35 210.00

12 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 1.12 ΝΕΤΟΙΚ 20.20 ΟΙΚ 2162 m3 500.00 22.90 11,450.00

13 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια 1.13 ΝΕΤΟΔΟ Β-4.1 ΟΔΟ 3121Β m3 150.00 14.90 2,235.00

14 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 1.14 ΝΕΤΟΔΟ Β-51 ΟΔΟ 2921 m 850.00 9.60 8,160.00

15 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. 1.15 ΝΕΤΟΔΟ Β-52 ΟΔΟ 2922 m2 1500.00 13.80 20,700.00

16
Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που 
περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)

1.16 ΝΕΤΟΙΚ 79.81 ΟΙΚ 7744 m2 450.00 39.40 17,730.00

17 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο 1.17 ΝΕΤΟΔΟ Β29.2.1 ΟΔΟ 2531 m3 300.00 86.50 25,950.00

18
Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ 
με σκυρόδεμα C16/20

1.18 ΝΕΤΟΔΟ Β29.3.1 ΟΔΟ 2532 m3 80.00 94.20 7,536.00

19  Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Σιδηρούς οπλισμός Β500C  εκτός υπόγειων έργων   1.19 ΝΕΤΟΔΟ Β-30.2 ΟΔΟ 2612 Kg 1000.00 1.15 1,150.00

20
Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα  Β500C  εκτός υπόγειων 
έργων  

1.20 ΝΕΤΟΔΟ Β-30.3 ΥΔΡ 7018 Kg 5700.00 1.15 6,555.00

21 Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες 1.21 ΝΕΤΟΔΟ Β-82 ΟΔΟ 2922 Τεμ. 10.00 115.00 1,150.00

22 Περιζώματα δένδρων από χυτοσίδηρο 1.22 ΝΕΤΟΔΟ Β-84 ΥΔΡ 6752 Kg 1100.00 2.40 2,640.00

23 Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου 1.23 ΝΕΤΟΔΟ Β-85 ΟΔΟ 2548 Τεμ 25.00 40.30 1,007.50

24 Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων DN100 1.24 ΝΕΤΟΔΟ Β-59 ΗΛΜ5 m 250.00 27.40 6,850.00

145,397.50 145,397.50

2. ΟΔΟΠΟΙΙΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ

25 Υπόβαση οδοστρωσίας - Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-150)  2.1 ΝΕΤΟΔΟ Γ-1.1 ΟΔΟ 3121.Β m3 140.00 18.70 2,618.00
26 Βάση οδοστρωσίας - Βάση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)  2.2 ΝΕΤΟΔΟ Γ-2.1 ΟΔΟ 3211.Β m3 140.00 18.70 2,618.00
27 Κοπή ασφαλτ/δέματος  2.3 ΝΕΤΟΔΟ Δ-1 ΟΙΚ 2269.Α m 200.00 1.00 200.00
28 Εκσκαφή-φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος - Εκσκαφή-φρεζάρισμα βάθους έως 8 εκ.  2.4 ΝΕΤΟΔΟ Δ-2.3 ΟΔΟ 1132 m2 4200.00 1.85 7,770.00
29 Ασφαλτική προεπάλειψη  2.5 ΝΕΤΟΔΟ Δ-3 ΟΔΟ 4110 m2 650.00 1.20 780.00

Αθροισμα Εργασιών : 

Σελίδα 1





Μερική Ολική
Μονάδα 

Δαπάνη Κωδικός 
Αναθεώρησης 

Ποσότητα ΤιμήΑ/Α Α.Τ. Είδος Εργασίας Άρθρο 

30 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη  2.6 ΝΕΤΟΔΟ Δ-4 ΟΔΟ 4120 m2 8400.00 0.45 3,780.00
31 Ασφαλτική στρώση βάσης (Π.ΤΑ.Π. Α260) - Βάση πάχους 0,05 m  2.7 ΝΕΤΟΔΟ Δ-5.1 ΟΔΟ 4321.Β m2 650.00 7.61 4,946.50

32 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους 2.8 ΝΕΤΟΔΟ Δ-6 ΟΔΟ 4321.Β ton 320.00 83.04 26,571.29

33 Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου  2.9 ΝΕΤΟΔΟ Δ-9.1 ΟΔΟ 4521.Β m2 4200.00 9.31 39,102.00

34
Πινακίδα ρυθμιστική, αναγγελίας κινδύνου ή πληροφοριακή μικρού μεγέθους απλής όψης 
υψηλής αντανακλαστικότητας

2.10 ΝΕΤΟΔΟ Ε-9.3 ΟΙΚ 6541 Τεμ. 15.00 34.50 517.50

35
Πινακίδα ρυθμιστική, αναγγελίας κινδύνου ή πληροφοριακή μεσαίου μεγέθους απλής όψης 
υψηλής αντανακλαστικότητας

2.11 ΝΕΤΟΔΟ Ε-9.4 ΟΙΚ 6541 Τεμ. 15.00 53.70 805.50

36 Στύλοι πινακίδων - Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’) 2.12 ΝΕΤΟΔΟ Ε-10.1 ΟΔΟ 2653 Τεμ. 30.00 31.10 933.00

37 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή 2.13 ΝΕΤΟΔΟ Ε-17.1 ΟΙΚ 7788 m2 100.00 3.80 380.00

38 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 2.14 ΝΕΤΥΔΡ 1.01 ΟΙΚ 6541 μήνας 100.00 8.20 820.00

39 Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό. 2.15 ΝΕΤΥΔΡ 1.02 ΗΛΜ 108 μήνας 200.00 5.20 1,040.00

40 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου 2.16 ΝΕΤΥΔΡ 1.03 ΗΛΜ 108 μήνας 100.00 10.30 1,030.00

41 Ρυμουλκούμενο στοιχείο με φωτεινό παλλόμενο βέλος παράκαμψης 2.17 ΝΕΤΥΔΡ 1.04 ΟΙΚ 6541 μήνας 6.00 410.00 2,460.00

96,371.79 96,371.79

Δαπάνη ( € )
145,397.50
96,371.79

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
2  ΟΔΟΠΟΙΙΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ

Είδη Εργασιών 

Αθροισμα Εργασιών : 

241,769.29
18,00% 43,518.47

285,287.77
15,00% 42,793.17

328,080.93

1,202.94
329,283.87
60,000.00
30,000.00

18,00% 16,200.00
435,483.87

104,516.13

540,000.00

Μεταμόρφωση Νοέμβριος 2021

Ο Συντάξας

Φούφλιας Ιωάννης

Η Αν. Προισταμενη Δ.Τ.Υ.

Χριστόπουλος Ευάγγελος Κλεάνθη Μερσίνα

Εργασίες Προυπολογισμού 1 +2 =

Σύνολο Σ3 : 

                                            ΦΠΑ    24,00 %

Σύνολο Σ2 : 
Aπολογιστικά (αρχαιολογία, αδειοδοτησεις,κλπ)

Συνολική δαπάνη =

Aπολογιστικά για διαχείριση ΑΕΚΚ
Γ.Ε & Ο.Ε απολογιστικών  

Γ.Ε & Ο.Ε  

Απρόβλεπτα  

Γενικό Σύνολο Σ4: 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Σύνολο Σ1: 

Ελέγχθηκε

                                Ποσό για αναθεωρήσεις = 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΕΡΓΟ:  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΤΩΝ 
ΟΔΩΝ ΤΑΤΟΙΟΥ & ΔΡΟΣΙΝΗ ΚΟΝΤΑ 
ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  

 

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.  

 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 οσο 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 €/m3.km 
 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  

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

0,03 

 
 
Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των 
άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά 
μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 
Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε 
άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε 
εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ 
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 Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 

Α.Τ. 1.1: Άρθρο Α-2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α) 

 

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και 
ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους καικλίσεως πρανών, 
σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της 
θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με 
το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με 
παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00. 

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης 
σκληρότητας: 
- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης 

των πρανών και του πυθμένα τους,  

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 

- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη 
συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού, 

- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 

- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των 
πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου  

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και 
υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  

 η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της 
σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών  

 η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά 
των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο 
έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε 
επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 

 η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των 
προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωσηκαι 
διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωναμε τους περιβαλλοντικούς όρους 

 η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση 
κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 

 η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη 
κυκλοφορία, όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

 η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης 
οδοστρώματος" μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας 
Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης 
που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή 
Proctor(ProctorModifiedκατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

 οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 

 η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της 
οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει 
απαίτηση συμπύκνωσης 





 
 

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε 
μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή 
άλλους τοπικούς περιορισμούς.  

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, 
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και 
εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των 
γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
παρόντος τιμολογίου. 

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των 
εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. 
Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των 
προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εφτά ευρώ και ενενήντα λεπτά 
 Αριθμητικά: 7,90  

 
Α.Τ.1.2: Άρθρο Β-1 ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &ΤΑΦΡΩΝ 

ΠΛΑΤΟΥΣ έως 5,00m 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2151) 

 
Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0m, οποιουδήποτε βάθους για την θεμελίωση τεχνικών 
έργων (τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών(αποχέτευσης, 
αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, 
περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε 
εξοπλισμο, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-
04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων". 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων 
νερών, εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 

 Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή 
κατακόρυφες αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην 
μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 

 Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του 
ορύγματος 

 Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατήη 
διάστρωση σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών 
έργων, περιβλήματα αγωγών κλπ) 

 Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος 

 Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των 
προϊόντων εκσκαφών 

 Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών 
σε οποιαδήποτε απόσταση 

 Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού,των καταλλήλων από τα 
προϊόντα εκσκαφής για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την 
κατασκευή του τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού  

 Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω 
καταπτώσεων των παρειών του ορύγματος. 





 
 

 Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων 
τσιμεντοστρώσεων στην θέση του ορύγματος 

 Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων και την 
εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλεςδιατάξεις 
γεφύρωσης) 

 Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 

 
Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με 
βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα 
επιφανείας έως 100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την 
επιφάνεια κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό 
τους στις γενικές εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η 
στάθμη των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που 
καθορίζονται στην μελέτη (πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδρες καθ’ ύψος) 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά 

 Αριθμητικά: 11,20 € 
 
 

Α.Τ.1.3: Άρθρο Β-2 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΙΜΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΛΟΓΩ ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΑΠΟ 
ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6087) 

 
Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από 
αγωγούς Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόμενους, αντιστηρι-ζόμενους ή 
μή, μέσα στο όρυγμα, σε οποιαδήποτε διεύθυνση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 
02-08-00-00 "Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ συναντωμένων κατά τις εκσκαφές". 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 η δαπάνη των μικροϋλικών, 

 η φθορά της ξυλείας,  

 οι εργασίες υποστήριξης ή αντιστήριξης των αγωγών, 

 η μειωμένη απόδοση του μηχανικού εξοπλοσμού και η ανάγκη χειρωνακτικής 
υποβοήθησης λόγω της εν γένει δυσχέρειας της εκσκαφής.  

Η πρόσθετη αυτή τιμή εφαρμόζεται και κατά την εκτέλεση ερευνητικών τομών για τον εντοπισμό 
δικτύων ΟΚΩ καθώς και σε εκσκαφές για την κατασκευή εγκάρσιων προς την οδό αγωγών και 
οχετών υπό κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή).  
Η πρόσθετη αυτή τιμή δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση εναερίων δικτύων ΟΚΩ (π.χ. 
καλώδια ΔΕΗ) ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να ανακύψουν εκ του 
λόγου αυτού στην εκτέλεση των εργασιών. 
 
Επιμέτρηση σε πραγματικό όγκο δυσχερών κατά τα ανωτέρω εκσκαφών. 
Πρόσθετη τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 Αριθμητικά: 2,70 € 
 





 
 

Α.Τ.1.4: Άρθρο Α-5 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ 
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

 
Κατεδάφιση κτισμάτων μονόροφων ή πολυόροφων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο 
σκυρόδεμα (πλάκες, δοκοί, τοιχία κ.λ.π.) ή με φέρουσα τοιχοποιία από οπτοπλιθοδομή ή 
λιθοδομή και πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος, μετά των φορτοεκφορτώσεων και της 
μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, των προϊόντων κατεδάφισης, στα 
οποία περιλαμβάνεται και κάθε είδους εγκαταλελειμμένος εξοπλισμός, είτε βρίσκεται εντός των 
κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προσκόμιση-αποκόμιση και χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού 

 η αποσύνθεση και ο τεμαχισμός πλακών, δοκών, τοιχίων και υποστυλωμάτων από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, λιθοδομών και οπτοπλινθοδομών, στεγών, θεμελίων από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, του κτίσματος και οποιωνδήποτε άλλων συμπληρωματικών 
κατασκευών, όπως εξωτερικών κλιμάκων καθώς και κάθε είδους εγκαταλελειμμένου 
εξοπλισμού είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών κ.λπ., 

 η επανεπίχωση και συμπύκνωση των ορυγμάτων που δημιουργούνται λόγω των 
κατεδαφίσεων, 

 οι φορτοεκφορτώσεις, η μεταφορά των προϊόντων κατεδάφισης και η απόρριψή τους σε 
χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση,  

 η σταλία αυτοκινήτων, μηχανημάτων κλπ, 

 ο καθαρισμός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του φυσικού ή 
διαμορφωμένου εδάφους, 

 η λήψη  μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.  

 
Επιμέτρηση με βάση τον εξωτερικό όγκο του κτίσματος πριν την κατεδάφιση, ο οποίος ορίζεται 
από το περίγραμμά του, χωρίς τον υπολογισμό προβόλων και αιθρίων, και με ύψος την 
απόσταση της άνω επιφάνειας της οροφής από το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος και κατά τα 
λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-01-01-00. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο 
 
Άρθρο Α-5.1 Για ύψος έως και 4,0m. 

(Αναθεωρείται με το άρθροΟΙΚ-2227) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι έξι ευρώ και σαράντα λεπτά  
 Αριθμητικά: 26,40 € 

 
Α.Τ.1.5: Άρθρο Α-10 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ  

(Αναθεωρείται με το άρθροΟΙΚ-6448) 
 

Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα και πασσάλους από οποιοδήποτε υλικό, είτε επί 
εδάφους είτε επί τοιχίου από σκυρόδεμα, τοιχοποιία κλπ, ανεξαρτήτως ύψους, μετά των 
φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης σε οποιαδήποτε 
απόσταση προς απόρριψη. 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η δαπάνη για την αποσύνθεση και τον τεμαχισμό του τοιχίου (από οποιοδήποτε υλικό) και 
της περίφραξης,  

 η δαπάνη για την επανεπίχωση και συμπύκνωση των ορυγμάτων που θα δημιουργηθούν 
λόγω των κατεδαφίσεων, 





 
 

 η δαπάνη για τις φορτοεκφορτώσεις και για τη μεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων 
υλικών προς απόρριψη σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε 
οποιαδήποτε απόσταση,  

 η δαπάνη για τις τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η σταλία 
αυτοκινήτων-μηχανημάτων κλπ,  

 η δαπάνη για τον καθαρισμό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του 
φυσικού εδάφους,  

 η δαπάνη για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. 
 
Σημειώνεται ότι η κατεδάφιση των περιφράξεων θα γίνει με τήρηση όλων των κανόνων 
ασφαλείας και των σχετικών αστυνομικών διατάξεων από τον Ανάδοχο, τον οποίο βαρύνουν 
όλες οι ευθύνες. 

 
Τιμή ανά μέτρο μήκους 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι ευρώ και εξήντα λεπτά 
 Αριθμητικά: 6,60 € 
 
Α.Τ.1.6: Άρθρο 22.10  Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από 

άοπλο σκυρόδεμα  
 

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός είδους, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης 
φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών 
αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων 
σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, μετά των φορτοεκφορτώσεων και 
της μεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη. 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου 
σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 

 
22.10.01  Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης  

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 

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

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά 
 Αριθμητικά: 35,20 € 
 
Α.Τ.1.7: Άρθρο 22.15  Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα.  
 

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, πλήν δαπέδων.  
 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και 
εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των 
προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους 
στις θέσεις φόρτωσης,, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 
"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 
 

 

22.15.01  Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 

 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εξήντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά 

 Αριθμητικά: 63,20 € 





 
 

Α.Τ.1.8: Άρθρο 22.20 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 
ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΑΧΟΥΣ 

 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, 
μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το 
κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των 
προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
22.20.01 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για εξαγωγή ακεραίων πλακών  

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εφτά ευρώ και ενενήντα λεπτά 
 Αριθμητικά: 7,90 € 

 
 

Α.Τ.1.9: Άρθρο 22.56  Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6102  
 
Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε 
ύψος από το δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα 
απαιτούμενα ικριώματα και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-02-02 "Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με 
θερμικές μεθόδους". 
 

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

  
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τριάντα πέντε λεπτά 

 Αριθμητικά: 0,35 € 
 

Α.Τ.1.10: Άρθρο 20.30  ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΜΕ 
ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171) 
 

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως 
προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)σε όγκο ορύγματος.  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Ενενήντα λεπτά 

 Αριθμητικά: 0,90 € 
 
 

Α.Τ.1.11: Άρθρο 10.07 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ  
 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km) 

 

  10.07.01  Δια μέσου οδών καλής βατότητας 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136) 

 

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τριάντα πέντε λεπτά 
 Αριθμητικά: 0,35 € 





 
 

Α.Τ.1.12: Άρθρο 20.20  Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 
 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162)  
 

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, 
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί 
τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά 
μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες 
καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού υλικού 
από οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση.  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Είκοσι δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 Αριθμητικά: 22,90 € 

 
Α.Τ.1.13: Άρθρο Β-4.1 ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121.Β) 

Kατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείουστις θέσεις διαμόρφωσης 
πεζοδρομίων, μεταξύ της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος" και της στάθμης 
έδρασης των τσιμεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων, με βαθμό συμπύκνωσης 
τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctormodified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων". 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

-η προμήθεια του θραυστού υλικού λατομείου και του νερού διαβροχής, και η μεταφορά τους 
επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

-η σταλία των μεταφορικών μέσων,  

-η διάστρωση, μόρφωση, διαβροχή και συμπύκνωσητου θραυστού υλικού με μηχανικό 
εξοπλισμό καταλλήλων διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως άνω βαθμό 
συμπύκνωσης 

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής με λήψη αρχικών και 
τελικών διατομών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Δέκα τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά 
 Αριθμητικά: 14,90 € 

 
 

Α.Τ.1.14: Άρθρο Β-51 ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2921) 

 

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, 
διατομήςπλάτους 0,15 mκαι ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών 
της μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς 
κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται 
σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους 
επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους. 
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι 
ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 





 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του 

σκυροδέματος της βάσης έδρασης,  

 η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια 
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, 
με λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς 
πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους 
και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η 
οποία επιμετράται ιδιαιτέρως. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εννιά ευρώ και εξήντα λεπτά 

 Αριθμητικά: 9,60 € 
 
 

Α.Τ.1.15: Άρθρο Β-52 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΝΗΣΙΔΩΝ κλπ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2922)  

Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, με τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, 
διαστάσεων 0,50 x0,50 m, πάχους5 cm, αντιολισθηρές, με επιφανειακή στοιβάδα από λευκό 
τσιμέντο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 ‘’ Πλακοστρώσεις - 
λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών’’ 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των τσιμεντοπλακών και των υλικών 

στερέωσης και αρμολόγησης,  

 ητοποθέτηση των τσιμεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιμεντο-
κονιάματος πάχους 2,5 -3,0 cm, αποτελούμενου από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη 
καθαρής άμμου και 180 kg τσιμέντου ανά m3,  

 η αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονία με λευκό τσιμέντο σε αναλογία 650 kg 
τσιμέντου ανά m3 μαρμαροκονίας και ο καθαρισμός των αρμών . 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμης πλακοστρώσεως 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Δέκα τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 Αριθμητικά: 13,80 € 
 

Α.Τ.1.16: Άρθρο 79.81 Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με 
επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (coolmaterials)  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744  

Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, πεζοδρομιών και πλατειών με λευκούς ή έγχρωμους 
κυβόλιθους περιέχοντες ψυχρά υλικά (cool materials), οποιουδήποτε σχήματος, σε 
οποιαδήποτε υποδομή.  

Η απαιτούμενη υψηλή ανακλαστικότητα των κυβολίθων της συγκεκριμένης κατηγορίας θα 
προσδίδεται με ενσωμάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή τους στοιβάδα τους, και όχι 
με επίστρωση, επίπαση ή επάλειψη ψυχρών υλικών σε συμβατικής κατασκευής κυβολίθους.  

Οι επιδόσεις των ψυχρών κυβολίθων εξαρτώνται από την απόχρωση της επιφανείας τους, 
και εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην μελέτη, οι καινουργείας κυβόλιθοι θαπληρουν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα: 

 





 
 

Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώμων κυβόλιθων με ψυχρά υλικά 

Κατηγοριοποίηση 
προϊόντων 

Αρχικός 
συντελεστής 

ανακλαστικότητας 
στο ορατό φάσμα 

(SR) 

Αρχικός συντελεστής 
ανακλαστικότητας 

στο εγγύς υπέρυθρο 
φάσμα 
(NIR) 

Αρχικός συντελεστής 
εκπομπής στο 

υπέρυθρο 
(InfraredEmittance) 

ΟΜΑΔΑ 1  
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 
ΚΙΤΡΙΝΟΥ, ΩΧΡΑΣ, 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

SR ≥ 0, 50 ≥ 0,50 ≥ 0,85 

ΟΜΑΔΑ 2  
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 
ΚΑΦΕ, ΚΕΡΑΜΙΔΙ, 
ΜΠΛΕ, ΠΡΑΣΙΝΟ, 
ΓΚΡΙ 

SR ≥ 0, 40 ≥ 0,50 ≥ 0,85 

 

Οι περιέχοντες ψυχρά υλικά κυβόλιθοι, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά 
και τις ανοχές διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1338.  

 

Θα συνοδεόνται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών μέτρησης της 
ανακλαστικότητας και του συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο (με βάση τα Πρότυπα ASTM 
E 903 / ASTM G159) και του συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο (με βάση τα Πρότυπα 
ASTM E408 / ASTM C1371).  

Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την Μελέτη, με τα 
υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία,  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τριάντα εννιά ευρώ και σαράντα λεπτά 

 Αριθμητικά: 39,40 € 
 

Άρθρο Β-29:  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από 
σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με 
θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, 
τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία 
ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 
 η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών 

παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση 
σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,  

 η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των 
πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, 
καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που 
απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-
δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),  

 τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, 
άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ.τοθ σκυροδέματος 

 η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και 
προβολοδόμηση καθώς  

 η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή 
άλλης μορφής κενών,  





 
 

 η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.  

 η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) 
μέχρι τη σκλήρυνσή του,  

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 
 

 οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  

 οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων 
και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους 
προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),  

 η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  

 οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας 

 η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα,εκτός από τη θλιπτική αντοχή, 
χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του 
επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της 
κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, 
προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς 
όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως 
(σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των 
γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10cm2και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 
5cm,αφαιρουμένων όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του 
σκυροδέματος. 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με 
βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος 
που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του 
κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν 
διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.  

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και 
δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις 
(τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της 
κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών 
κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές 
συνθήκες κλπ). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον 
κάθε τύπο κατασκευής: 

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος  

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώματα 

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 





 
 

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση 
επιχρισμάτων 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα  
 

Άρθρο Β-29.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 
 

Α.Τ.1.17: Άρθρο Β-29.2.1 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, 
άοπλο 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2531) 

 

Κατασκευή στερεών έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, επενδεδυμένων τάφρων κάθε είδους 
(τραπεζοειδών, τριγωνικών κλπ), ραμπών πρόσβασης σε παρόδιες ιδιοκτησίες, χυτώνβάσεων 
πυλώνων οδοφωτισμού, στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ από άοπλο 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Ογδόντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά 

 Αριθμητικά: 86,50 € 
Άρθρο Β-29.3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20  

 
Α.Τ.1.18: Άρθρο Β-29.3.1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων 

προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2532) 

 

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυμένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, 
κοιτοστρώσεων, επενδρύσεων κοίτης ρεμάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην 
κατηγορία"λεπτοτοίχων", στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. με σκυρόδεμα 
C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Ενενήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά 
 Αριθμητικά: 94,20 € 

 
 

Άρθρο Β-30 ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως 
κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη,διαμόρφωσή του 
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και 
τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού.Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 
01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού 
(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.  

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς 
τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των 
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος.Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά 





 
 

την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα 
αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του 
ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 

Ονομ. 
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0      19,6 0,154 
5,5      23,8 0,187 
6,0      28,3 0,222 
6,5      33,2 0,260 
7,0      38,5 0,302 
7,5      44,2 0,347 
8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 
12,0      113 0,888 
14,0      154 1,21 
16,0      201 1,58 
18,0      254 2,00 
20,0      314 2,47 
22,0      380 2,98 
25,0      491 3,85 
28,0      616 4,83 
32,0      804 6,31 
40,0      1257 9,86 

 
Στις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης 
και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και 
όχι εναλλάξ, με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με 
ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.  

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 
προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και 
αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2),. 

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

 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς)και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης 
που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

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

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 
 

Α.Τ.1.19: Άρθρο Β-30.2 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C 
(Aναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2612) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Ένα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά 
 Αριθμητικά: 1,15 € 





 
 

 
Α.Τ.1.20: Άρθρο Β-30.3 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C 

(Aναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-7018) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Ένα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά 

 Αριθμητικά: 1,15 € 
 
 

 
Α.Τ.1.21: Άρθρο Β-82  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2922) 

Πλήρης διαμόρφωση διάβασης/πρόσβασης ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια και νησίδες. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η αποξήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης και κρασπέδων  

 η πλήρης ανακατασκευή τους (υλικά και εργασία: πλάκες, κονίαμα έδρασης, υλικό 
αρμολόγησης, μεταφορά υλικών επί τόπου, εκτέλεση εργασιών, καθαρισμός χώρου 
εκτέλεσης εργασιών και συγκέντρωση και αποκομιδή πλεοναζόντων υλικών και 
προϊόντων αποξήλωσης), σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την μελέτη 
υποβιβασμένη στάθμη, με διάταξη, τύπο και μορφή πλακών απόλυτα προσαρμοσμένη 
προς την υφιστάμενη πλακόστρωση.  

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο 
της πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης.  

Tιμή κατ’ αποκοπήν (τεμ), πλήρους δαιμορφώσεως διάβασης ΑΜΕΑ. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εκατόν δέκα πέντε ευρώ 
 Αριθμητικά: 115,00 € 

 
 

Α.Τ.1.22: Άρθρο Β-84  ΠΕΡΙΖΩΜΑΤΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6752) 

Προμήθεια και τοποθέτηση με πάκτωση μεταλλικών περιζωμάτων δένδρων τύπου εσχάρας, 
μορφής της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Το μεταλλικό στοιχείο θα είναι απόλυτα 
ευθυγραμμισμένο με την περιβάλλουσα πλακόστρωση.  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως ολοκληρωμένης εργασίας. Επιμέτρηση με βάση πίνακες 
κατασκευαστού ή ζυγολόγιο. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Δύο ευρώ και σαράντα λεπτά 
 Αριθμητικά: 2,40 € 

 
Α.Τ.1.23: Άρθρο Β-85  ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΠΙ 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2548) 

Αποξήλωση πλαισίου έδρασης καλύμματος υφισταμένου φρεατίου με προσοχή ώστε να μην 
προσκληθούν ζημιές, προσαρμογή της στάθμης των τοιχωμάτων του φρεατίου με 
αποξήλωση ή εφαρμογή στρώσεως ισχυρού τσιμεντοκονιαμάτος, πάκτωση του πλαισίου 
έδρασης στην απαιτούμενη στάθμη με ακρίβεια ± 5 mm και επιμελής αρμολόγηση με την 
περιβάλλουσα νέα πλακόστρωση. Οι τσιμεντοκονίες τελικής διαμόρφωσης γύρω από το 
πλαίσιο έδρασης θα παρασκευάζονται με άμμο θαλάσσης για την αποφυγή ρηγματώσεων, ή, 
εναλλακτικά, θα εφαρμόζονται εποξειδικά κονιάματα.  





 
 

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται η αντικατάσταση του καλύμματος και του πλαισίου 
έδρασής του. Τυχόν απαιτούμενα νέα χυτοσιδηρά καλύμματα, θα επιμετρώνται ιδιαιτέρως με 
βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.  

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως αποπερατωμένης εργασίας (τεμ), για φρεάτια επιφάνειας 
καλύμματος έως 0,50 m2. Για μεγαλύτερα φρεάτια η τιμή θα αναπροσαρμόζεται με 
πολλαπλασιασμό επί τον συντελεστήΕ / 0,50, όπου Ε είναι η επιφάνεια του φρεατίου βάσει 
των εξωτερικών διαστάσεων του καλύμματος. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Σαράντα ευρώ και τριάντα λεπτά 

 Αριθμητικά: 40,30 € 
A.T.: 1.24   
 
ΝΕΤ ΟΔΟ Β-59 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ DN100 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ-5) 
 
Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων υπό το οδόστρωμα ή στις θέσεις τεχνικών με 
γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες με ραφή και σπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα 
S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομαστικής διαμέτρου DN100 mm (σπείρωμα, 
threadsize = 4’’, dεξ = 114,3 mm, πάχος τοιχώματος 3,6mm). 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, του σύρματος έλξης 
καλωδίων, των γαλβανισμένων ειδικών τεμαχίων, εξαρτημάτων καιστηριγμάτων,  
- η τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων,  
- η τοποθέτηση του σύρματος έλξης καλωδίων, η επισήμανση των σωλήνων καθώς  
- η συγκρότηση δέσμης σωλήνων, όπου προβλέπεται. 
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται 
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι εφτά ευρώ και σαράντα λεπτά     

 Αριθμητικά: 
 

27,40 €  
 

    

Α.Τ.2.1: Άρθρο Γ-1.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121.Β) 

 

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων 
από ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου 
πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας 
κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη 
από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την 
κατασκευή της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Δέκα οχτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 Αριθμητικά: 18,70 € 





 
 

Α.Τ.2.2: Άρθρο Γ-2.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3211.Β) 

 

Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων 
από ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου 
πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας 
κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη 
από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την 
κατασκευή της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Δέκα οχτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
 Αριθμητικά: 18,70 € 
 
 
Α.Τ.2.3: Άρθρο Δ-1 ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2269(α)) 
 

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε 
πάχους, με χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα 
προβλεπόμενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από 
φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων 
καθαίρεσης, τιμολογούνται ως‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες’’ 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Ένα ευρώ 
 Αριθμητικά: 1,00 € 
 
 
Α.Τ.2.4: Άρθρο Δ-2 ΑΠΟΞΕΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ) 
 
Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση 
αποξεστικούμηχανήματος (φρέζας),στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθος, με ομαλή και 
ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 
‘’Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος’’. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

-Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος 

-Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους στις 
προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης 

-Ο καθαρισμός της επιφανείας απόξεσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 
υποβοήθηση 

-Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού  





 
 

-Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή προσωρινής 
εργοταξιακής σήμανσης 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής - 
φρεζαρίσματος υφιστάμενου οδοστρώματος. 

 

Άρθρο Δ-2.3 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 
cm. 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1132) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Ένα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 
 Αριθμητικά: 1,85 € 
 
Α.Τ.2.5: Άρθρο Δ-3 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4110) 
 

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο 
ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε 
υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε 
απόσταση,  

 η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),  

 ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και 
χειρωνακτική υποβοήθηση, 

 η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με 
αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal),  

 η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  

 η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή 
προμήθειας και μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά 
 Αριθμητικά: 1,20 € 
 
 
Α.Τ.2.6: Άρθρο Δ-4 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4120) 

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας 
μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή 
άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη 
μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε 
απόσταση,  

 η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με 
μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, 





 
 

 η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με 
αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal) καιη επαναθέρμανση του διαλύματος πριν 
από τη διάχυση (όταν απαιτείται). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Σαράντα πέντε λεπτά 
 Αριθμητικά: 0,45 € 
 
Α.Τ.2.7: Άρθρο Δ-5 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ 

 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την 
έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40,σύμφωνα 
με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις 
κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 

ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  

 η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 

 η σταλία των μεταφορικών μέσων 

 η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να 
προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

 η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων 
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04,ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος 
της, ως εξής: 

 
Άρθρο Δ-5.1 Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4321Β.1) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εφτά ευρώ και εξήντα ένα λεπτά 
 Αριθμητικά: 7,61 € 
 
Α.Τ.2.8: Άρθρο Δ-6 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4421Β.1) 

Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους, σε υπόγεια και υπαίθρια 
έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, 
τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40,σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-
03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 

ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  

 η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 

 η σταλία των μεταφορικών μέσων 





 
 

 η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να 
προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

 η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων 
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

 οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία 
τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των 
προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.). 

Στην τιμή μονάδαςπεριλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική 
προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη,τιμολογούνται ιδιαίτερα. 

Επιμέτρηση με λήψη διατομών πρό και μετά την διάστρωση και αναγωγή του όγκου σε 
βάρος με βάση τα αποτελέσματα εργαστηριακής εξέτασης πυρήνων, ή με βάση ζυγολόγια 
προσκομιζομένου προς διάστρωση ασφαλτομίγματος. 

Τιμή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Ογδόντα τρία ευρώ και τέσσερα λεπτά 
 Αριθμητικά: 83,04 € 
 
Α.Τ.2.9: Άρθρο Δ-9 ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

Κατασκευή αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, 
ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με σκληρά θραυστά αδρανή υλικά 
λατομείου, πυκνής σύνθεσης (τύπου 1), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και 
την ΕΤΕΠ 05-03-12-01 "Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος".  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων σκληρών και λοιπών αδρανών 

υλικών και της ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  

 η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 

 η σταλία των μεταφορικών μέσων 

 η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να 
προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

 η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων 
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής 
ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-12-014, ανάλογα με το 
συμπυκνωμένο πάχος της και τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής: 

 
Άρθρο Δ-9.1 Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 

m με χρήση κοινής ασφάλτου  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4521Β) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εννιά ευρώ και τριάντα ένα λεπτά 
 Αριθμητικά: 9,31 € 
 
 
 





 
 

Άρθρο Ε-9 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
 

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με 
αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το 
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού 
περιεχομένου (ΠΣΠ)’’ 

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται: 
 η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της,  

 η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης 

  και η στερέωσή της επί του ιστού. 

Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής: 
 

Α.Τ.2.10: Άρθρο Ε-9.3 Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541) 

Με το παρόν άρθρο τιμολογούνται ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων: 

α. τριγωνικές (Ρ-1) πλευράς 0,60 m 

β. οκταγωνικές (Ρ-2) εγγεγραμμένες σε τετράγωνοπλευράς 0,60 m 

γ. τετραγωνικές (Ρ-3,Ρ-4)  πλευράς 0,40 m 

δ. τετραγωνικές (Ρ-6) πλευράς 0,45 m 

ε. κυκλικές διαμέτρου 0,45 m 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τριάντα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 
 Αριθμητικά: 34,50 € 
 
Α.Τ.2.11: Άρθρο Ε-9.4 Πινακίδες ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-6541) 

Με το παρόν άρθρο τιμολογούνται ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων: 

α. τριγωνικές (Ρ-1) πλευράς 0,90 m 

β. οκταγωνικές (Ρ-2) εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,90 m 

γ. τετραγωνικές (Ρ-3,Ρ-4)  πλευράς 0,60 m 

δ. τετραγωνικές (Ρ-6) πλευράς 0,65 m 

ε. κυκλικές διαμέτρου 0,65 m 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Πενήντα τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
 Αριθμητικά: 53,70 € 
 
Α.Τ.2.12: Άρθρο Ε-10.1 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 

DN40 mm (1 ½ ‘’) 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653) 

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN40 mm 
(σπειρώματος: threadsizeR = 1 ½’’, dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm),μήκους κατ' 
ελάχιστον 2,50 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων 
κατακόρυφης σήμανσης’’. 





 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησηςτου στύλου με στεφάνη στέψης για 

την στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος ‘’Π’’ (ανάλογα με τον τύπο της 
πινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 
12 mm μήκους 30 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής 
(περιλαμβάνεται) 

 η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και 
διαμέτρου 30 cm 

 η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει 
κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά) 

Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου DN40 mm (1 ½ ‘’). 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τριάντα ένα ευρώ και δέκα λεπτά 
 Αριθμητικά: 31,10 € 

 
Α.Τ.2.13: 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 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 οδοστρώματοςαπό 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 διαγράμμισηςμε 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 

 
Άρθρο Ε-17.1 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά 
 Αριθμητικά: 3,80 € 

 
Α.Τ.2.14  Αρθρο 1.01      Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541 

Μηνιαία αποζημίωση χρήσης πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης, ρυθμιστικών ή αναγγελίας 
κινδύνου, με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων 
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού 
περιεχομένου (ΠΣΠ)’’. 
 





 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

 η προσκόμιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί) 
πινακίδων μεσαίου μεγέθους (τριγωνικές πλευράς 0,90 m, κυκλικές Φ 0,65 m) με κίτρινο 
πλαίσιο 

 ο στύλος στερέωσης της πινακίδας και η κινητή βάση στήριξης (αντίβαρο), ή η πάκτωση 
της πινακίδας εντός του εδάφους 

 η επιθεώρηση, ευθυγράμμιση ή η αντικατάσταση πινακίδων που έχουν υποστεί φθορές 

Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής εκάστης πινακίδας στο έργο, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
διάταξη εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών 
 
Τιμή ανά μήνα χρήσης πινακίδας (ή κλάσμα αυτού). 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Οχτώ ευρώ και είκοσι λεπτά 
 Αριθμητικά: 8,20 € 
 
Α.Τ. 2.15 Αρθρο 1.02    Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου 

New Jersey, από σκληρό πλαστικό. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 108 
 

Μηνιαία αποζημίωση χρήσης αμφίπλευρου φορητού (εργοταξιακού) στηθαίου ασφαλείας  
τύπου New Jersey, κατασκευασμένου από πολυαιθυλένιο  (PE), σε χρώμα εναλλάξ λευκό-
κόκκινο, πλάτους βάσης 0,40 m, πλάτους στέψης 0,14 m, ύψους 0,60 m, ιδίου βάρους 8-10 
kg, με κατάλληλα διαμορφούμενη εξοχή και υποδοχή εκατέρωθεν (κατά μήκος), για την 
εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των στοιχείων. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
 η προσκόμιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί) 

των φορητών πλαστικών στηθαίων 

 ο ερματισμός τους με νερό ή άμμο 

 η επιθεώρηση, ευθυγράμμιση ή η αντικατάσταση των τεμαχίων που έχουν υποστεί 
φθορές 

Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής εκάστου στοιχείου (σπονδύλου) στο έργο, σύμφωνα με 
την εγκεκριμένη διάταξη εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
εκτέλεσης εργασιών 
 
Τιμή ανά μήνα χρήσης πλαστικού στοιχείου στηθαίου New Jersey (ή κλάσμα αυτού). 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά 
 Αριθμητικά: 5,20 € 
 
Α.Τ. 2.16 Αρθρο 1.03        Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 108 
Μηνιαία λειτουργία αναλάμποντος φανού επισήμανσης κινδύνου, χρώματος πορτοκαλί, 
διαμέτρου 200 mm, με μονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12352, με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και αυτόματο φωτομετρικό διακόπτη ημέρας/νυκτός.  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

 η προσκόμιση και τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών σε θέσεις εκτελουμένων  έργων, 
είτε ως ανεξάρτητες μονάδες ή ως συγχρονισμένες μονάδες λειτουργούσες εν σειρά 

 η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους, όταν και όπου απαιτείται 

 ο έλεγχος λειτουργίας 





 
 

 η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών 

Επιμέτρηση ανά μήνα λειτουργίας εκάστου φανού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη 
εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών 
 
Τιμή ανά μήνα λειτουργίας του αναλάμποντος φανού, ή κλάσμα αυτού. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Δέκα ευρώ και τριάντα λεπτά 
 Αριθμητικά: 10,30 € 
 
Α.Τ.2.17 Αρθρο 1.04   Ρυμουλκούμενο στοιχείο με φωτεινό παλλόμενο βέλος 

παράκαμψης 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541 
 Μηνιαία λειτουργία φορητής διάταξης εργοταξιακής σήμανσης με φωτεινό παλλόμενο βέλος 
παράκαμψης, πινακίδες ορίου ταχύτητας, βέλη κατεύθυνσης, αντανακλαστικές ταινίες κλπ  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

 η προσκόμιση και τοποθέτηση της φορητής διάταξης σε θέσεις εκτελουμένων  έργων,  

 η μετακίνηση (ρυμούλκηση) και επανατοποθέτησή της, όταν και όπου απαιτείται 

 η προσκόμιση και τοποθέτηση των απαιτουμένων ανακλαστικών κώνων και πλαστικών 
στηθαίων New Jersey εμπρός από την φορητή μονάδα για την κατεύθυνση της 
κυκλοφορίας (περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδας) 

 ο έλεγχος λειτουργίας 

 η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών 

Επιμέτρηση ανά μήνα λειτουργίας της μονάδας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη 
εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών 

 
Τιμή ανά μήνα λειτουργίας της φορητής μονάδας, ή κλάσμα αυτού. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τετρακόσια δέκα ευρώ  
 Αριθμητικά: 410,00 € 
 

 
Μεταμόρφωση  Νοέμβριος 2021 

 
     Ο Συντάξας                              Ελέγχθηκε                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ     
                                       Η Αν. Προισταμενη Δ.Τ.Υ.                          

 
 
 
 
 
Φούφλιας Ιωάννης            Χριστόπουλος Ευάγγελος                 Κλεάνθη Μερσίνα 





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΑΤΟΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                            ΔΡΟΣΙΝΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A/A  Σύντομη περιγραφή αντικειμένου Μονάδα Ποσότητα

 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ     
Κόστος ανακύκλωσης υλικών

1 1ο Κόστος ανακύκλωσης υλικών ton 5,00 6.000,00 30.000,00 30.000,00
Εργασίες Προυπολογισμού 30.000,00

Γ.Ε. & Ο.Ε. (%) 0,18 5.400,00
Σύνολο 35.400,00

Φ.Π.Α. (%) 0,24 8.496,00 

Γενικό Σύνολο 43.896,00 

Μεταμόρφωση, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Ο Συντάξας Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε

Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Φούφλιας Ιωάννης Χριστόπουλος Ευάγγελος Κλεάνθη Μερσίνα

Αριθ. 
Τιμολ.

Αρθρο 
Αναθεώρ.

Τιμη 
Μονάδας

Δαπάνη 
Μερική(€)

Δαπάνη 
Ολική(€)

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 





ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 
ΤΑΤΟΙΟΥ ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΝΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Άρθρο 1:   Κόστος ανακύκλωσης υλικών  

Αφορά  τα  καθαρά  προϊόντα  που  θα  προκύψουν  από  τις  καθαιρέσεις  που  απαιτούνται  
για την υλοποίηση του έργου.

Τιμή ανά τόνο (ton)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00  €
        (Περιγραφικά): Πέντε ευρώ

Μεταμόρφωση, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
Ο Συντάξας Ελέγχθηκε Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών &
Πολεοδομίας

Φούφλιας Ιωάννης Χριστόπουλος Ευάγγελος Μερσίνα Κλεάνθη





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΑΤΟΙΟΥ 
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ΑΡΘΡΟ 1 : ΥΛΙΚΑ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΛΠ
1.       Υλικά δανείων.

Αυτά θα παρθούν με φροντίδα και δαπάνη του Αναδόχου, είτε με μίσθωση είτε με
αγορά των κατάλληλων θέσεων οποιονδήποτε δανειοθαλάμων.
Οι θέσεις αυτές πρέπει πάντως να είναι της έγκρισης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Επίσης  μπορεί  να  γίνει   χρήση  και  άλλων  πηγών  (προϊόντα  εκσκαφών,
γαιομιβραχώδη κ.λ.π. ) εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών Π.Τ.Π.

2.      Υλικά υπόλοιπων εργασιών.
Για την λήψη των απαιτούμενων για την εκτέλεση του έργου υλικών η Διευθύνουσα
Υπηρεσία δεν θα καθορίσει στον Ανάδοχο κανένα λατομείο ή ορυχείο. Ο Ανάδοχος
θα  μεριμνήσει  για  την  εξεύρεση  των  κατάλληλων  πηγών  λήψης  υλικών,  είτε  με
μίσθωση, είτε με αγορά των κατάλληλων θέσεων ή ακόμα με προμήθεια από τις ήδη
λειτουργούσες  ιδιωτικές  επιχειρήσεις  λατομείων.  Για  την  περίπτωση  αυτή  καμία
υποχρέωση δεν αναλαμβάνει η Προϊσταμένη  Αρχή προς απαλλοτρίωση εκτάσεων
κατάλληλων για παραγωγή υλικών προς χρήση του Αναδόχου.  Συνεπώς οι  τιμές
προσφοράς  του  για  την  κατασκευή  του  έργου  περιλαμβάνουν  όλες  τις  από
οποιοδήποτε  λόγο  απαιτούμενες  πρόσθετες  δαπάνες  για  την  προμήθεια  από
ιδιωτικά λατομεία των αναγκαίων αργών υλικών ή για την μίσθωση και μεταφορά επί
τόπου του έργου. Επίσης στις τιμές της προσφοράς του περιλαμβάνονται οι δαπάνες
κατασκευής και συντήρησης των αναγκαίων οδών προσπέλασης για την μεταφορά
των υλικών από οποιαδήποτε πηγή κι αν παρθούν, χωρίς να αναγνωρίζεται καμία
αξίωση του Αναδόχου για πληρωμή άλλης αποζημίωσης, λόγω δυσμενών συνθηκών
μίσθωσης, αγοράς, βραχωδών εμφανίσεων ή αποκαλύψεως των λατομείων κ.λ.π.
Όλα τα κάθε είδους υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των εργασιών,
πρέπει  να  είναι  άριστης  ποιότητας,  υποκείμενα  σε  εργαστηριακό  έλεγχο  για  να
πιστοποιηθεί ότι είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις των Π.Τ.Π., για τις φυσικές και
χημικές τους ιδιότητες.
Ο Ανάδοχος έχει ακέραιη την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύμφωνο προς
τις Προδιαγραφές (σκληρότητα, κοκκομετρική διαβάθμιση, πλαστικότητα, υδροφιλία
κ.λ.π.)  των  κάθε  είδους  αδρανών  υλικών  που  ενσωματώνονται  σε  όλες  τις
κατασκευές,  γιατί  εξυπακούεται  ότι  με  την  υπογραφή της  σύμβασης  ανέλαβε  την
υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης εκτέλεσης των εργασιών με δόκιμα υλικά.
Συνεπώς, εάν μερικές πηγές υλικών είναι ή αποβούν ενδιάμεσα, ακατάλληλες για την
παροχή δοκίμων υλικών, ο Ανάδοχος μόνος του παρακολουθώντας αυτό, πρέπει να
αναζητήσει  άλλες  κατάλληλες πηγές,  γιατί  θεωρείται  ότι  αυτό  αποτελεί  συμβατική
υποχρέωσή του και ανάγεται στην αποκλειστική ευθύνη του.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του φροντίδα ευθύνη και δαπάνη στην εξεύρεση
κατάλληλων θέσεων και εκτάσεων προς αποθήκευση των κάθε είδους υλικών, για να
συμμορφωθεί  στις  συμβατικές  υποχρεώσεις  του  παραγωγής  υλικών  και  της
απρόσκοπτης και εμπρόθεσμης εκτέλεσης  των εργασιών.
Εάν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος των ζημιών σ’ αυτό δεν επιτρέπουν, κατά
την απόλυτη κρίση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, την απόθεση υλικών πάνω στην
οδό, τότε θα αποτίθενται μόνο τα υλικά εργασίας μίας ημέρας, χωρίς δικαίωμα του
Αναδόχου  για  αποζημίωση,  λόγω  πρόσθετων  ή  πλάγιων  μεταφορών,





φορτοεκφορτώσεων κ.λ.π., επειδή αυτές εδώ περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας
των εργασιών.
Για την εκτέλεση των εργασιών, για τις δειγματοληψίες και για τον έλεγχο των κάθε
είδους  χρησιμοποιουμένων  στο  έργο  υλικών,  ισχύουν  κατ’  αρχήν  οι  Τεχνικές
Προδιαγραφές του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.
Στα πεδία, που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω προδιαγραφές και Κανονισμούς
της Υπηρεσίας, θα ισχύουν για μεν τις κατασκευές οι Πρότυπες Προδιαγραφές των
U.S.A.  DEPARTMENT OF TRANSPORTATION FEDERAL HIGHWAY
ADMINISTRATION BUREAU OF PUBLIC ROADS  (STANDARD SPECIFICATION
FOR CONSTRUCTION OF ROADS AND BRIDGES ON FEDERAL HIGHWAY
PROJECTS –F.R.  69/1969  ),  για  τις  δειγματοληψίες  και  τους  ελέγχους  της
AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY (AASHO) και συμπληρωματικά οι
πρότυπες  προδιαγραφές  της  AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND
METERIALS (A.S.T.M.).
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα, σε κάθε στιγμή, της δειγματοληψίας και
του ελέγχου της ποιότητας των υλικών και εργασιών κατόπιν λήψεως δειγμάτων και
αποστολής αυτών στο Περιφερειακό εργαστήριο Δημ. Έργων ή άλλο εγκεκριμένο
εργαστήριο.
Ο αριθμός των απαιτούμενων δειγμάτων ορίζεται από τις ισχύουσες Π.Τ.Π. και από
την Διευθύνουσα Υπηρεσία, και η δαπάνη των εργαστηριακών δοκιμών βαρύνει τον
Ανάδοχο.

Άρθρο 2 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Αυτές  πρέπει  να  εκτελεσθούν  σύμφωνα  με  την  Π.Τ.Π.  ΧΙ  και  τα  σχέδια

οριζοντιογραφίας κατά μήκος τομής και διατομών της οριστικής μελέτης κατασκευής
που θα παραδοθούν στον Ανάδοχο και  αποτελούν συμβατικό στοιχείο του έργου
εκτός  αν  με  έγγραφη  εντολή  υποστούν  τροποποιήσεις  κατά  το  στάδιο  της
κατασκευής.

Η διατομή του οδοστρώματος, τόσο του ασφαλτικού τάπητα όσο και της βάσης ή
του οδοστρώματος εκ σκυροδέματος προβλέπονται σταθερού συμπιεσμένου πάχους
καθοριζομένου στο σχετικό άρθρο του Τιμολογίου.

Κατόπιν τούτου πρέπει ο εργολάβος κατά την εκτέλεση των εκσκαφών να πάρει τα
απαραίτητα μέτρα ώστε η άνω επιφάνεια της σκάφης μετά τη συμπίεση να βρεθεί
στην κατάλληλη υψομετρική θέση και το κατάλληλο γεωμετρικό σχήμα ώστε η τελική
στάθμη του οδοστρώματος και οι γραμμές κρασπέδων να είναι στα προβλεπόμενα
από τα σχέδια υψόμετρα και θέσεις. Τυχόν εκσκαφές μεγαλύτερες των απαιτουμένων
δεν θα πιστοποιηθούν και ο Ανάδοχος υποχρεούται να γεμίσει το απαιτούμενο, μέχρι
της ορθής στάθμης, ύψος με υγιές αδρανές υλικό κατάλληλα συμπιεσμένο. 
Ο Ανάδοχος  υποχρεούται  πλην  των  απαιτουμένων  εργασιών  σκάφης  να  προβεί
όποτε παρίσταται  ανάγκη σε εργασίες εκσκαφής τάφρων για την αποκάλυψη των
αγωγών  εν  γένει  των  οργανισμών  Κοινής  Ωφέλειας  ή  άλλων  αγωγών  και  στην
συνέχεια σε εκβάθυνση των τάφρων προς μετακίνηση των αγωγών τούτων (ΟΤΕ,
ΕΕΥ, ΟΑΠ, ΔΕΗ, ΔΕΦΑ) σε μεγαλύτερο βάθος ή εκσκαφής νέων προς μετακίνηση
σε άλλη θέση με υπόδειξη του Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, και σύμφωνα με τις
Τεχν. Προδιαγραφές του.

Για την πρόσθετη αυτή εργασία δικαιούται αποζημίωσης πλην των διερευνητικών
τομών.

Η επίχωση των τάφρων θα  γίνεται  κατά στρώσεις  πάχους  μέχρι  30 εκατοστών
επιμελώς συμπυκνωμένων με κόπανο ή με δονητικό μηχάνημα.

Οι τάφροι επιμετρώνται κάτωθεν της επιφάνειας της σκάφης και το πλάτος τους θα
καθορίζεται  από τις  προδιαγραφές  ή  την  Διευθύνουσα Υπηρεσία  στην  απολύτως
αναγκαία  διάσταση  για  κάθε  περίπτωση.  Τα  προϊόντα  εκσκαφών  διατίθενται  σε
Δημοτική χωματερή,  ο Ανάδοχος υποχρεούται  να συμμορφώνεται  εκάστοτε με τις
ειδικές εντολές, της υπηρεσίας του δήμου όσον αφορά τον τρόπο εναπόθεσης, την





εξασφάλιση προσπέλασης κλπ. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν δικαιούται
στην καταβολή, ιδιαίτερης αποζημίωσης για τη χρήση χωματερής, υποχρεούται όμως
στη  διάστρωση  των  προϊόντων  εκσκαφής,  εφ΄όσον  ζητηθεί  τούτου  από  τη
Διευθύνουσα  Υπηρεσία.  Κατά  την  κρίση  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  πριν  την
έναρξη των γενικών εκσκαφών διενεργούνται  τομές επί του σώματος της οδού με
σκοπό την εξακρίβωση της ύπαρξης  ή μη ως και  του προσδιορισμού της θέσης
αγωγών Ο.Κ.Ω. ή ιδιωτικών τοιούτων.

Η  αποζημίωση  των  τομών  περιλαμβάνεται  στο  άρθρο  1ο των  χωματουργικών
δηλαδή των γενικών εκσκαφών.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται  πρόσθετος υπόβαση από υλικά της ΠΤΠ 0155
(3Α)  αυτή  επεκτείνεται   στην  επιφάνεια  κάτω   από  τα  κρασπαδόρειθρα   και
αποζημιώνεται με το σχετικό άρθρο του τιμολογίου.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΣΗΣ 
Μετά την πλήρη μόρφωση και συμπύκνωση της σκάφης της οδού θα επακολουθήσει
η κατασκευή ενδεχόμενα της υπόβασης από αδρανές και στην συνέχεια της βάσης
θραυστό υλικό λατομείου (αμμοχάλικο) της ΠΤΠ 0150 και 155 αντίστοιχα.
Η  ανώτατη  επιφάνεια  πρέπει  να  ανταποκρίνεται  προς  το  γεωμετρικό  σχήμα  της
διατομής, με έμφαση στην εγκάρσια κλίση αυτής.
Η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  μπορεί  να  διεξαγάγει  εργαστηριακό  έλεγχο  της
συμπύκνωσης στο επιδιωκόμενο βαθμό. Μετά το πέρας της κατασκευής της βάσης ο
εργολάβος πρέπει να ειδοποιήσει την Διευθύνουσα Υπηρεσία  η οποία μαζί του θα
προβεί  στον  έλεγχο  του  συμβατικού  πάχους  της  βάσης,  με  διάνοιξη  οπών
(καρότων).Σε  περίπτωση  διαφωνίας,  ως  προς  την  συμπύκνωση  και  το  πάχος,
τελικώς  θα  αποφαίνεται  το  περιφερειακό  εργαστήριο  Δημ.  Έργων   ή  άλλο
εγκεκριμένο εργαστήριο. Ο αριθμός των οπών και οι θέσεις τους θα είναι της εκλογής
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Ο μέσος όρος στα πάχη πρέπει να είναι τουλάχιστον
ίσος  προς  το  προβλεπόμενο στο  τιμολόγιο  και  στο  προϋπολογισμό  της  μελέτης
πάχος,  και  κάθε  μετρούμενο  πάχος,  πρέπει  να  μη  υπολείπεται  του  συμβατικού
περισσότερο του, 10 %. Στην αντίθετη περίπτωση η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί
να περικόψει την τιμή ή να απαιτήσει την ανακατασκευή εφόσον ο μέσος όρος στα
πάχη βρεθεί  ίσος  ή  μεγαλύτερος  του  συμβατικού  πάχους  του  οδοστρώματος  θα
συντάσσεται το πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών στο οποίο θα αναφέρεται
το μέσο πάχος που βρέθηκε. Αν το μέσο πάχος είναι μεγαλύτερο του συμβατικού το
επί  πλέον  δεν  λαμβάνεται  υπ΄  όψη στην  καταμέτρηση  και  πληρωμή.  Μέχρι  της
έκδοσης  των  εργαστηριακών  αποτελεσμάτων  η  αποζημίωση  του  αναδόχου
καταβάλλεται μειωμένη κατά την κρίση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 4 : ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ
(ΠΤΠ Τ 110)

Μετά την εκτέλεση των κατάλληλων εκσκαφών θα επακολουθήσει η διάστρωση των
ρείθρων και η τοποθέτηση των προκατασκευασμένων κρασπέδων κατά την διατομή
που καθορίζεται στο σχέδιο της μελέτης. Το κρασπεδόρειθρο τοποθετείται σε καλώς
μορφωθείσα με συμπύκνωση επιφάνειας εδάφους. Η τοποθέτηση των κρασπέδων
θα γίνει στην προβλεπόμενη στην κατά μήκος τομή, στάθμη, των δε ρείθρων στην
αντίστοιχη προκύπτουσα.
Τα  προκατασκευασμένα  κράσπεδα  θα  είναι  από  σκυρόδεμα  κατηγορίας  Β225
σύμφωνα  με  την  ΠΤΠ  504,  μήκους  όχι  μικρότερου  του  1,00  μέτρου,
παρασκευαζόμενα  με  πρόσμιξη  λευκού  τσιμέντου  ή  φαιού  ανοικτού  χρώματος,
τελείως  ομαλής  επιφάνειας.  Κατά  την  τοποθέτηση  τα  κράσπεδα  πρέπει  να
αντιστηρίζονται  σε  όλο  το  μήκος  με  σκυρόδεμα  Β160 πάχους  10 εκατοστών και
ύψους 32 εκατοστών και θα αρμολογούνται με τσιμεντοκονία 600 χγρ. ομοιόχρωμου
τσιμέντου.  Η έδραση  του  κρασπέδου  θα  γίνεται  πάνω σε βάση  από σκυρόδεμα
πάχους 10  εκατοστών.  Η κατασκευή του  ρείθρου θα  γίνει  από σκυρόδεμα Β160
διαστρωνόμενο  στεγνό  και  κοπανισμένο  ισχυρά ώστε  να  επιτευχθεί  οπωσδήποτε





ομαλή  και  λεία  επιφάνεια,  για  την  ανεμπόδιστη  ροή των υδάτων επί  της  ορατής
επιφάνειας του ρείθρου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα εκτιθέμενα στο οικείο άρθρο του
τιμολογίου  την  ΠΤΠ  Τ110,  και  το  σχεδιάγραμμα  τομής  –  τοποθέτησης
κρασπεδορείθρου της μελέτης.
 

ΑΡΘΡΟ 5 : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 
Οι  κατασκευές  σκυροδέματος  διέπονται  από  τις  διατάξεις  του  Νέου  Κανονισμού
Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΦΕΚ 266/9-5-85) και τις διατάξεις της ΠΤΠ 504 που δεν
καταργήθηκαν.  Οι  ξυλότυποι  θα  είναι   στερεοί  αποκλειόμενης  οποιασδήποτε
παραμόρφωσης. Η παρασκευή  του σκυροδέματος και  η συμπύκνωση θα γίνεται
υποχρεωτικά  με  μηχανικά  μέσα  (αναμικτήρας  –  δονητής  ).  Η  λήψη  δοκιμιών
( τουλάχιστον 6 ) είναι υποχρεωτική κατά τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος.
Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος πρέπει  να διαθέτει  τις απαραίτητες μήτρες και να
ειδοποιεί  τον  επιβλέποντα  σε  κάθε  σκυροδέτηση για  την,  από κοινού,  λήψη των
δοκιμίων. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσκομίσει τις απαραίτητες μήτρες
λαμβάνονται  υποχρεωτικά  καρότα.  Οι  εργαστηριακές  δαπάνες  βαρύνουν  τον
Ανάδοχο και μέχρι της εκδόσεως των αποτελεσμάτων η αποζημίωση του Αναδόχου
για σκυρόδεμα καταβάλλεται μειωμένη κατά την κρίση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
Αφού πρώτα διαμορφωθεί και συμπιεσθεί με επιμέλεια η επιφάνεια της σκάφης θα
γίνει  η  διάστρωση  του  σκυροδέματος  για  την  κατασκευή  του  οδοστρώματος.  Το
σκυρόδεμα  θα  είναι  της  ποιότητας  που  ορίζεται  από  τα  αντίστοιχα  άρθρα  του
τιμολογίου παρασκευαζόμενο με αναμικτήρα. Πριν αρχίσει η τήξη του σκυροδέματος
πρέπει  να  γίνει  η  μόρφωση  της  επιφάνειας  του  οδοστρώματος.  Σε  περίπτωση
ισχυρών κλίσεων οδών κατά  την  κρίση της  Διευθύνουσας Υπηρεσίας  χαράζονται
αυλακώσεις  με  τοποθέτηση εντός  του  νωπού σκυροδέματος  σιδηρών  ισοσκελών
γωνιακών ελασμάτων 4 εκατοστών με την ακμή τους προς τα κάτω, ώστε μετά την
αφαίρεσή τους να παρουσιασθούν εγκοπές βάθους 3 εκατ. περίπου. Οι αυλακώσεις
χαράζονται  εκατέρωθεν του άξονος της οδού και  υπό γωνία 60 μοιρών ως προς
αυτόν. Η διάστρωση θα γίνεται κατ’ εναλλασσόμενα διαδοχικά τμήματα μήκους 4 έως
6  μέτρων  ώστε  κατά  μήκος  των  επαφών  τους  δημιουργούνται  κανονικοί  αρμοί
διαστολής που θα πληρώνονται με ασφαλτικό υλικό. Σε περίπτωση πλάτους οδών
μεγαλύτερο των 6-7 μέτρων θα λαμβάνεται  ανάλογη πρόνοια δημιουργίας αρμών
κατά την διάστρωση του σκυροδέματος και κατά την έννοια του πλάτους της οδού.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΜΕΤΑΘΕΣΗ Η ΑΝΥΨΩΣΗ ΕΣΧΑΡΩΝ ΚΛΠ.
Η μετάθεση των εσχαρών ή των καλυμμάτων φρεατίων στη σωστή οριστική τους
θέση  υψομετρικά  ή  οριζοντογραφικά  θα  γίνεται  με  ιδιαίτερη  μέριμνα  ώστε  να
προστατεύνονται τα φρεάτια από τα μπάζα και τον κίνδυνο εμφράξεως.

ΑΡΘΡΟ 8 : ΠΛΑΚΟΣΤΡΏΣΕΙΣ
Η  κατασκευή  πλακοστρώσεων  επιφανειών  πλατειών  ή  πεζοδρομίων  ή  νησίδων
ασφαλείας γίνεται με τσιμεντόπλακες διαφόρων τύπων και διαστάσεων σύμφωνα με
το τιμολόγιο μελέτης.
Στην εργασία αυτή περιλαμβάνονται και οι σχετικές εργασίες της συμπλήρωσης της
βάσης  ως  και  αρμολόγησης  των  τσιμεντοπλακών  όπως  περιγράφονται  στο
τιμολόγιο.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Στα άρθρα των ασφαλτικών εργασιών περιέχεται η δαπάνη καθαρής προμήθειας της
ασφάλτου όπως αναφέρεται στους γενικούς όρους του τιμολογίου.
Οι ποσότητες ασφάλτου σε κάθε εργασία ορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές.
Στην επιφάνεια από αργό υλικό της ΠΤΠΟ 155, μετά από καλό σκούπισμα θα γίνεται
ασφαλτική προεπάλειψη από ασφαλτικό διάλυμα ΜΕ- της ΠΤΠ Α201 σε ποσότητα





1,4  χγρ.  ασφαλτικού  διαλύματος  ανά  μέτρο  τετραγωνικό  προεπαλειφόμενης
επιφάνειας.  Ιδιαίτερη  προσοχή  πρέπει  να  καταβάλλεται  στο  καθαρισμό  του
οδοστρώματος  κοντά  στα  ρείθρα  της  οδού  ώστε  με  την  προεπάλειψη  να
επιτυγχάνεται στεγανοποίηση της επαφής ρείθρου με τον ασφαλτικό τάπητα. Κατά τα
λοιπά η όλη εργασία της προεπάλειψης θα γίνει σύμφωνα με την ΠΤΠΑΣΙΙ.  Μετά
παρέλευση 24ώρου τουλάχιστον  από την  περάτωση της  προεπάλειψης  και  μετά
προηγούμενο καθαρισμό της επιφάνειας και αποκομιδή των προϊόντων θα γίνει η
στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτοσκυρόδεμα της ΠΤΠΑ 265 τύπου Β περιεκτικότητας
σε άσφαλτο τουλάχιστον 90 χγρ. ανά μ3 και σε ενιαίο σταθερό πεπιεσμένο πάχος 5
εκ. Ο έλεγχος του πάχους του ασφαλτοτάπητα και οι πιθανές περικοπές θα γίνονται
όπως περιγράφεται παραπάνω στο άρθρο 20.

   ΑΡΘΡΟ 10 : 
Οι μετρήσεις για την εξακρίβωση του μέσου πάχους που αναφέρονται στα άρθρα 20
και 26, μπορεί κατά την κρίση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας να επαναληφθούν, μετά
την  αποπεράτωση  της  κατασκευής  του  οδοστρώματος  από  το  εργαστήριο  του
Υπουργείου Δημοσίων Έργων με δαπάνες του Αναδόχου δια δοκιμιών (καρότων)
στα οποία θα φαίνονται τα συμπυκνωμένα πάχη των υλικών οδοστρωσίας. Κατά την
μέτρηση  αυτή  η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  αν  το  κρίνει  σκόπιμο  να  ζητήσει  και
εργαστηριακό έλεγχο της ποιότητας των υλικών και της εργασίας κατασκευής για να
βεβαιωθεί ότι τόσο τα χρησιμοποιηθέντα υλικά όσο και η κατασκευή ανταποκρίνονται
προς τις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου και τις τεχνικές προδιαγραφές.
Όταν πρόκειται να γίνει συντήρηση παλαιού ασφαλτικού οδοστρώματος τότε γίνεται
πρώτα επούλωση λάκκων όπως περιγράφεται στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου
(επισκευές  φθορών  με  ασφαλτόμιγμα)  έπειτα  γίνεται  (αν  διατάξει  η  Διευθύνουσα
Υπηρεσία ) πικούνισμα και εγκοπή παρά τα ρείθρα για τον εγκιβωτισμό του νέου
ασφαλτοσκυροδέματος,  κατόπιν ακολουθεί  ισοπεδωτική στρώση με ασφαλτόμιγμα
συνήθως  της  ΠΤΠ  Α260  τύπου  Δ΄  και  τέλος  διαστρώνεται  η  τελική  στρώση
κυκλοφορίας με υλικό της ΠΤΠ Α 265 τύπου Β΄. Μεταξύ των διαφόρων ασφαλτικών
στρώσεων γίνεται συγκολλητική επάλειψη θερμή ή ψυχρή σύμφωνα με τις ισχύουσες
ΠΤΠ και την εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Για όλες τις πιο πάνω ασφαλτικές εργασίες ισχύουν οι αντίστοιχες ΠΤΠ.

                                                        
Μεταμόρφωση, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
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Άρθρο 1. Αντικείμενο της Εργολαβίας

1.1. Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου: "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΤΩΝ
ΟΔΩΝ ΤΑΤΟΙΟΥ ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΝΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ", σύμφωνα με
τις  μελέτες  εφαρμογής,  όπως  θα  εγκριθούν  από  την  Υπηρεσία  και  τους  όρους  των  εγκεκριμένων
συμβατικών τευχών της δημοπράτησής του.

1.2.  Τα είδη και οι ποσότητες όλων των εργασιών του έργου περιέχονται στον προϋπολογισμό μελέτης που
ανέρχεται στο ποσόν των 540.000,00 € με τα απρόβλεπτα, τα απολογιστικά και τον Φ.Π.Α.

1.3.  Γενική ισχύς Τιμολογίου

1.3.1.  Όλες οι σχετικές δαπάνες του “Αναδόχου” περιλαμβάνονται στις τιμές του Προϋπολογισμού και του
Τιμολογίου της Υπηρεσίας και στο σχετικό Περιγραφικό Τιμολόγιο Έργων, που έχει εγκριθεί με την υπ. αρ.
ΔΝΣΓ/οικ.35577/ΦΝ466/04-05-2017 (ΦΕΚ 1746/Β'/2017) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και  Μεταφορών
“Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων”.

1.3.2.  Η προσφορά για την εκτέλεση του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΑΤΟΙΟΥ ΚΑΙ
ΔΡΟΣΙΝΗ  ΚΟΝΤΑ  ΣΤΗ  ΣΥΜΒΟΛΗ  ΤΟΥΣ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΑΤΤΙΚΗ  ΟΔΟ”  δίδεται  με  πλήρη  ευθύνη  του
Αναδόχου και μετά από εκτίμηση και συνδυασμό των μέσων που διαθέτει και των πραγματικών δεδομένων
εκτέλεσης του έργου και αποδεικνύει ότι έλαβε γνώση όλων των γενικών, ειδικών και τεχνικών όρων που
αποτελούν  συμβατική  υποχρέωσή του,  χωρίς  να  του παρέχεται  η  δυνατότητα  υποβολής  καμίας  εκ  των
υστέρων απαίτησης και προβολής οποιουδήποτε ισχυρισμού.

Άρθρο 2. Αρχική Συμβατική Χρηματική Αξία - Συμβατικές Τιμές της Εργολαβίας

2.1.   Η αρχική  συμβατική  χρηματική αξία  της  εργολαβίας  είναι  το  συνολικό  ποσό του  προϋπολογισμού
προσφοράς του Αναδόχου, για την αναβάθμιση των κτιρίων του έργου, προσαυξημένο κατά το ποσό των
απρόβλεπτων δαπανών επί του προϋπολογισμού προσφοράς.

Άρθρο 3. Σειρά Ισχύος Τευχών και Στοιχείων της Μελέτης– Ισχύουσες Νομοθετικές Διατάξεις

3.1. Τα τεύχη και τα λοιπά στοιχεία της μελέτης και δημοπράτησης αλληλοσυμπληρώνονται, είναι δε κατά
σειρά  ισχύος  τους  (σε  περίπτωση  ασυμφωνίας  μεταξύ  των  όρων  που περιέχουν)  τα  παρακάτω (όπως
αναφέρονται και στο άρθρο  5  της Διακήρυξης):

3.1.1.  Το συμφωνητικό.

3.1.2.  Η Διακήρυξη.

3.1.3.  Η Οικονομική Προσφορά.

3.1.4.  Το Τιμολόγιο Μελέτης.

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

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

3.1.7.  Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματά τους, Τ.Σ.Υ.

3.1.8.  Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).

3.1.9.  Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.

3.1.10. Οι εγκεκριμένες μελέτες  που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία και οι εγκεκριμένες
τεχνικές μελέτες που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά
τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.

3.1.11.  Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής  των έργων,  όπως αυτό  τελικά  θα  εγκριθεί  από την
Υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 145 του Ν. 4412/2016

3.2.  Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο:

(1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια 

(2) Οι Ευρωκώδικες

(3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΚΑ. και Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.

(4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.

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

3.3.  Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις των νομοθετημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 7 της
διακήρυξης της δημοπρασίας:  

-του Ν.4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119,

-του  Ν.4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),

-του Ν.4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας  2012/17  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L  156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,
τροποποίηση του ν.  3419/2005 (Α’  297)  και  άλλες  διατάξεις”  και  του ν.  3614/2007 (Α’  267)  «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του ν.
3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 -2013»

-του  Ν.  4278/2014  (Α΄157)  και  ειδικότερα  το  άρθρο  59  «Άρση  περιορισμών  συμμετοχής  εργοληπτικών
επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,

-του Ν. 4270/2014 (Α'  143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και  εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει

-του  Ν.  4250/2014  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών  Προσώπων  και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»
(Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,

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

-του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των
μελών τους με κλήρωση»,

-του  Ν  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

-του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  "Πρόγραμμα  Διαύγεια"  και  άλλες
διατάξεις»,

-των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 του
Ν.3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),

-του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό
Τύπο και άλλες διατάξεις»,

-του Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”,

-του Π.Δ. 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”,

-του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

-της με αρ.  117384/26-10-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (3821 Β) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που
αφορούν  την  ανάθεση  των  Δημοσίων  Συμβάσεων  έργων,  μελετών,  και  παροχής  τεχνικών  και  λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

-της με  αρ.  57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’  1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)  του  Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

-της με αρ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

-του  Ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη
διασταύρωση των στοιχείων του Αναδόχου με τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  
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-του Π.Δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν
στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου
δημόσιου τομέα»,

-της κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά
με  τα  ‘’Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των  μητρώων  του  Ν.3310/2005,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το
Ν.3414/2005’’,

-της Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590)
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.

-του Ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».

3.4. Ισχύοντες Κανονισμοί και Τεχνικές Προδιαγραφές 

-  Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος
-  Ο Κανονισμός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
-  Οι διατάξεις της Δ.Ε.Η.
-  Οι Κανονισμοί Διάθεσης Λυμάτων, Ακαθάρτων και Ομβρίων
-  Οι Κανονισμοί Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 
-  Οι Κανονισμοί Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
- Τα Π.Δ. 778/80 και 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση Οικοδομικών Εργασιών» (ΦΕΚ
193/Α΄/80 και 260/Α΄/81 αντίστοιχα). 
- O N. 1396/83 «Υποχρεώσεις μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές» (ΦΕΚ 126/Α΄/83)  και το Π.Δ. 225/1989
(ΦΕΚ 106/Α΄/89) περί μέτρων ασφαλείας στα υπόγεια τεχνικά έργα. 
-  Το  Π.Δ.  305/96  “Ελάχιστες  προδιαγραφές  ασφάλειας  και  υγείας  που  πρέπει  να  εφαρμόζονται  στα
προσωρινά  ή  κινητά  εργοτάξια  σε  συμμόρφωση  προς  την  οδηγία  92/57/ΕΟΚ”  (ΦΕΚ 212/Α΄/96) και  την
130159/7-5-1997 εγκύκλιο περί εφαρμογής του. 
- Η εγκύκλιος Ε30/2000 (αρ. πρωτ. Οικ. Δ.Ε.Ε.Π.Π. 544/8-11-2000) περί κοινοποίησης της απόφασης 43/19-
9-2000  «Καθιέρωση  του  Φακέλου  Ασφαλείας  και  Υγείας  (Φ.Α.Υ.)  ως  απαραίτητου  στοιχείου  για  την
προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημοσίου Έργου». 
- Η εγκύκλιος Ε3/2003 και η Απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/03 (ΦΕΚ 16/Β΄/03) «Πρόληψη
και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων έργων (Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.)» 
- Η χρήση των ΕΤΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ σύμφωνα με την Απόφαση ΔΙΠΑΔ/οικ/273 (ΦΕΚ 2221/B΄/12).
- Η Υπουργική Απόφαση ΔΕΕΠΠ Οικ. 502/13-10-2000 περί εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων
(Π.Π.Ε.) στα δημόσια έργα και μελέτες. 
-   Οι  τοπικές  δεσμεύσεις  λόγω  Αρχαιολογικής  Υπηρεσίας,  Δασικής  Υπηρεσίας,  γειτνίασης  με  αγωγούς
υψηλής τάσης της Δ.Ε.Η., κ.λπ. 
-   Οι  Ευρωκώδικες  ή  αντίστοιχοι  κανονισμοί  άλλων χωρών σε  θέματα  που δεν  καλύπτονται   από τους
παραπάνω κανονισμούς και αποφάσεις. 
- Τα αναλυτικά Τιμολόγια διαφόρων κατηγοριών εργασιών (Η/Μ κ.λπ.) καθώς και τα αντίστοιχα Περιγραφικά
Τιμολόγια. 
-  Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
-  Οι κανονισμοί που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς και κάθε
άλλη διάταξη που θα ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Περίληψης Διακήρυξης της Δημοπρασίας. 
- Οι πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) Έργων Οδοποιΐας, έκδοσης 1966 και μετά, του Υπουργείου
Δημοσίων Έργων καθώς και η Γ.Σ.Υ. (Εγκύκλιος Α-67/74) 
-  Το Π.Δ. 334/94 (ΦΕΚ 176 Α/25-10-94) «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών». 
- Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/29-8-96), περί ελάχιστων προδιαγραφών ασφαλείας και υγείας που πρέπει να
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια. 
- Ο Ν. 1396/83 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά
τεχνικά έργα» (ΦΕΚ 1264/83). 

Για κάθε ζήτημα, που δεν προβλέπεται στα στοιχεία αυτής της εργολαβίας ισχύουν οι  διατάξεις: 

- του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,

- της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης δημοσίων έργων και ειδικότερα η νομοθεσία που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 της διακήρυξης δημοπρασίας,

- του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α'74/2017), άρθρα 118 και 119,
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- του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α' 171), άρθρο 107,

- του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α' 137), άρθρο 39.

Άρθρο 4. Μελέτη των Συνθηκών και Όρων Κατασκευής του Έργου

4.1.  Η υποβολή προσφοράς στην δημοπρασία αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο Ανάδοχος:

4.1.1.  Έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, την διαμόρφωση και την φύση του εδάφους του έργου και
έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών, ειδικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής του, του είδους και της
ποιότητας  των  κατάλληλων  και  εκμεταλλεύσιμων  υλικών  που  βρίσκονται  στην  περιοχή,  των  μέσων
(μηχανημάτων, υλικών και υπηρεσιών) που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των
εργασιών και όλων των άλλων παραγόντων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν με οποιοδήποτε τρόπο τις
εργασίες, την πρόοδο των εργασιών ή το κόστος τους.

4.1.2. Έχει μελετήσει με κάθε προσοχή, όλα τα στοιχεία της εγκεκριμένης μελέτης και τα τεύχη δημοπράτησης
του έργου και θα συμμορφωθεί απόλυτα με αυτά για την εκτέλεση των εργασιών.

4.1.3.   Αναλαμβάνει  να εκτελέσει  όλες  τις  υποχρεώσεις  του  που απορρέουν από τις  παραπάνω ειδικές
συνθήκες και όρους κατασκευής του έργου και δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για την πλήρη
συμμόρφωσή του  προς  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις,  αν  παρέλειψε  να ενημερωθεί  με  κάθε  δυνατή
λεπτομέρεια ή να ζητήσει κάθε πληροφορία που έχει σχέση με τις συνθήκες κατασκευής του έργου γενικά.

4.2. Λόγω της φύσεως του έργου, θεωρείται απαραίτητο οι διαγωνιζόμενοι να έχουν επισκεφθεί  έγκαιρα τον
τόπο του έργου και να έχουν αποκτήσει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση των εργασιών, διότι
δεν  είναι  δυνατόν  να  αποτυπωθεί  με  απόλυτη  ακρίβεια  η  κατάσταση  του  έργου  και  κάθε  λεπτομέρεια
κατασκευής.

Επισημαίνεται  ότι  το  τελικώς  παραδοτέο  αντικείμενο  πρέπει  να  είναι  κατασκευασμένο  έντεχνα  και
σύμφωνα με την μελέτη και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Πριν την υλοποίηση κάθε εργασίας ή την παραγγελία εξοπλισμού απαιτείται να γίνεται επί τόπου λήψη
μέτρων  και  αναγκαίων  κατασκευαστικών  στοιχείων,  σύμφωνα  με  την  υπάρχουσα  κατάσταση  και  σε
συνεννόηση με την Υπηρεσία.

Ορισμένες εργασίες του έργου θα απαιτηθεί να γίνουν σποραδικά και μεμονωμένα ακόμη και σε μικρές
ποσότητες,  κατά  τμήματα του  έργου  και  σε  διάφορα ύψη από το  εκάστοτε  δάπεδο  εργασίας  και  τυχόν
επιβάρυνση  του  κόστους  εξ’  αυτού  του  λόγου  έχει  ληφθεί  υπ’   όψη  από  τους  διαγωνιζόμενους  στην
οικονομική τους προσφορά.

Μεγάλη  προσοχή  πρέπει  να  δοθεί  επίσης  στην  λήψη  και  διατήρηση  των  μέτρων  ασφαλείας  –
προστατευτικών και διαχωριστικών κατασκευών και για τον πρόσθετο λόγο της εκτέλεσης των εργασιών με
την ύπαρξη και λειτουργία των σχολείων ή κτιρίων του Δήμου.

Επιπλέον, μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποτροπή των καθιζήσεων, στα μέτρα ασφαλείας και
την αποτροπή κυκλοφορίας στους εκάστοτε οδούς που θα πραγματοποιούνται εργασίες και στην προστασία
των υφισταμένων δικτύων ΟΚΩ κατά τη διάρκεια των εκσκαφών. 

Σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών ή φθορών, η αποκατάσταση βαρύνει τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος έχει
την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του, να παίρνει όλες τις προφυλάξεις και τα αναγκαία μέτρα και σε
ειδικές  περιπτώσεις  να προφυλάσσει  κατάλληλα τις  γειτονικές  ιδιοκτησίες,  προκειμένου να αποφευχθούν
οποιεσδήποτε σημαντικές οχλήσεις σε αυτές. Η ανωτέρω υποχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σε όλες τις
περιοχές όπου εκτελούνται εργασίες, όπως π.χ. τα εργοτάξια καθεαυτά, τα άκρα του έργου, τα λατομεία, οι
δανειοθάλαμοι, οι χώροι απόθεσης, οι δρόμοι που χρησιμοποιούνται από τρίτους κ.λπ.

Άρθρο 5. Σύμβαση Έργου

5.1.  Για την κατασκευή του έργου υπογράφεται σχετική σύμβαση από τον Φορέα εκτέλεσης του έργου και τον
εξουσιοδοτημένο  εκπρόσωπο της  αναδόχου  του  έργου  εταιρείας.  Η  σύμβαση  συνάπτεται  με  βάση  την
εγκριτική Απόφαση και τα τεύχη με τα οποία διενεργήθηκε η δημοπρασία. 

5.2. Για την υπογραφή της σύμβασης καλείται ο Ανάδοχος να προσέλθει στα Γραφεία του Δήμου, σύμφωνα
με τις σχετικές διατάξεις. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της Απόφασης κατακύρωσης, η
Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του
προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν. 4412/2016
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

5.3. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει  για να
υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος,
καταπίπτει  υπέρ  της  Αναθέτουσας  Αρχής  η  εγγύηση  συμμετοχής  του  και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν
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κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  η  διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016
και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

5.4. Κατά την υπογραφή του εγγράφου συμφωνητικού ο Ανάδοχος δηλώνει  την έδρα του και  την ακριβή
διεύθυνσή του. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβικής σύμβασης κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών
δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Διαφορετικά κάθε κοινοποίηση
που γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Ανάδοχος, επιφέρει όλα τα νόμιμα αποτελέσματά
της.  Ο Ανάδοχος,  κατά τον ίδιο παραπάνω χρόνο,  δηλώνει  εγγράφως αντίκλητο,  κάτοικο της έδρας της
Διευθύνουσας  Υπηρεσίας.  Ο  αντίκλητος  πρέπει  να  είναι  αποδεκτός  από  τη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία.  Η
δήλωση του  Αναδόχου  συνοδεύεται  από δήλωση  και  του οριζόμενου  ως αντικλήτου  ότι  αποδέχεται  τον
γενόμενο  διορισμό  του.  Κάθε  κοινοποίηση προς τον  αντίκλητο  θεωρείται  ότι  γίνεται  προς  τον  Ανάδοχο.
Αντικατάσταση  του  αντικλήτου  είναι  δυνατή  με  ανάλογη  εφαρμογή  της  παραπάνω  διαδικασίας.  Η
αντικατάσταση  ισχύει  μόνο  μετά  την  αποδοχή  του  νέου  αντικλήτου  από  τη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία.  Η
Διευθύνουσα  Υπηρεσία  έχει  πάντοτε  το  δικαίωμα να  ζητά  την  αντικατάσταση του  αντικλήτου,  αν  αυτός
αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηματικά από την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος.
Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει χωρίς καμιά καθυστέρηση νέο αντίκλητο.  

5.5. Κατά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, ύστερα από διαγωνισμό, επανυπολογίζεται το
τελικό συμβατικό ποσό σε συνδυασμό με την έκπτωση, τις προβλεπόμενες δαπάνες για τα απρόβλεπτα, την
αναθεώρηση και το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.).

Άρθρο 6. Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης

6.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για
την υπογραφή της σύμβασης, την πιστή εφαρμογή των όρων της και κάθε απαίτηση του Κυρίου του Έργου
κατά του Αναδόχου που προκύπτει ένεκα του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει εγγυήσεις καλής
εκτέλεσης, όπως προβλέπονται στο άρθρο 17 της διακήρυξης του έργου. 

6.2.   Αν η εκτέλεση του έργου αναληφθεί  από κοινοπραξία (άρθρο 140 του Ν.4412/16 που αφορά στις
υποχρεώσεις  μελών  αναδόχου  κοινοπραξίας),  οι  εγγυήσεις  καλής  εκτέλεσης  εκδίδονται  υπέρ  όλων των
μελών της κοινοπραξίας. Για την ευθύνη των κοινοπρακτούντων απέναντι στον Κύριο του Έργου ισχύουν
κατά τα λοιπά του άρθρου 140 του Ν.4412/16.

Άρθρο 7. Προθεσμίες

7.1. Για την αποπεράτωση του όλου έργου ορίζεται προθεσμία έξι (6) μηνών. 
Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δεν αναγνωρίζεται παρά μόνο για λόγους ευθύνης του εργοδότη.

Γενικά αν για οποιοδήποτε λόγο απαιτηθεί παράταση, αυτή χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
147  του  Ν.  4412/2016  όπως  τροποποιήθηκαν  και  ισχύουν  σήμερα.  Οι  δυσμενείς  καιρικές  συνθήκες
θεωρούνται λόγος διακοπής των εργασιών και παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου, μόνο
κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας.

7.2. Εφίσταται η προσοχή του Αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσμία με απόλυτη ακρίβεια. Για το
σκοπό αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβλέψει τη δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη βάρδια, αν η κανονική
βάρδια δεν επαρκέσει, με ή χωρίς υπερωρίες και τη δυνατότητα εργασίας σε ημέρες αργιών και εορτών. Η
οποιαδήποτε επιβάρυνση του Αναδόχου από υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία θα βαρύνει τον ίδιο και δεν
αναγνωρίζεται κανένα δικαίωμα για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης.

Οι  κάθε  είδους  άδειες  για  υπερωριακή  ή  και  νυκτερινή  απασχόληση  προσωπικού  θα  εκδοθούν  με
μέριμνα του Αναδόχου. Η Υπηρεσία, αν χρειασθεί, θα συνηγορήσει στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για τη
χορήγηση τέτοιων αδειών.

Άρθρο 8. Υπέρβαση Προθεσμιών - Ποινικές Ρήτρες

Για  κάθε  ημερολογιακή  ημέρα  υπέρβασης,  με  υπαιτιότητα  του  Αναδόχου,  της  συνολικής  προθεσμίας
περαίωσης του όλου έργου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 148 του Ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
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Άρθρο 9. Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου - Μηχανικός Εξοπλισμός

9.1.  Μέσα σε προθεσμία   δεκαπέντε (15) ημερών   από την υπογραφή της σύμβασης  , ο Ανάδοχος συντάσσει
και υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. Σε περίπτωση που το
κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ήταν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, η πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας -  τιμής, το υποβληθέν από τον
οικονομικό  φορέα  που  αναδείχθηκε  ανάδοχος  χρονοδιάγραμμα  μπορεί  να  συνιστά  το  «εγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου» κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το
άρθρο 145 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

9.2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε  δεκαπέντε (15) ημέρες το χρονοδιάγραμμα και μπορεί να
τροποποιήσει  τις  προτάσεις  του  Αναδόχου,  ιδίως  αναφορικά  με  την  κατασκευαστική  αλληλουχία,  την
κατασκευασιμότητα  της  μεθοδολογίας,  την  επίτευξη  των  χρονικών  ορόσημων  της  σύμβασης  και  με  τις
δυνατότητες  χρονικής  κλιμάκωσης των πιστώσεων.  Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί  συμβατικό
στοιχείο του έργου. Αν η έγκριση δεν γίνει μέσα στην πιο πάνω προθεσμία ή αν μέσα στην προθεσμία αυτή
δεν  ζητήσει  γραπτά  η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  διευκρινίσεις  ή  αναμορφώσεις  ή  συμπληρώσεις,  το
χρονοδιάγραμμα  θεωρείται  ότι  έχει  εγκριθεί.  Αναπροσαρμογές  του  χρονοδιαγράμματος  εγκρίνονται  όταν
μεταβληθούν οι προθεσμίες, το αντικείμενο ή οι ποσότητες των εργασιών. Η έναρξη των εργασιών του έργου
από μέρους του Αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή
της  σύμβασης.  Η μη τήρηση των  ανωτέρω προθεσμιών με  υπαιτιότητα  του Αναδόχου  συνεπάγεται  την
επιβολή των διοικητικών και παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του Αναδόχου
και  για  τα  αρμόδια  όργανα  του  φορέα  κατασκευής  αποτελεί  πειθαρχικό  αδίκημα,  σύμφωνα  με  τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν. 4412/2016.

9.3.  Το  εγκεκριμένο  χρονοδιάγραμμα  αποτελεί  το  αναλυτικό  πρόγραμμα  κατασκευής  του  έργου.  Το
χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου, η οποία καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και πάντως
ανά ημερολογιακό τρίμηνο, τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται
με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει την ανωτέρω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά
εργασία  ή  ομάδα  εργασιών  και  συνοδεύεται  από  γραμμικό  διάγραμμα  και  σχετική  έκθεση.  Σε  έργα
προϋπολογισμού  άνω του ενός  εκατομμυρίου  (1.000.000)  ευρώ είναι  υποχρεωτική η  σύνταξη  τευχών  ή
διαγραμμάτων με  τη  μέθοδο της  δικτυωτής  ανάλυσης.  Σε  έργα  μικρότερου  προϋπολογισμού  μπορεί  να
προβλέπεται η σύνταξη τευχών ή διαγραμμάτων με τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης στα έγγραφα της
σύμβασης. Ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης μέσα σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή
της σύμβασης να συντάξει  και  να υποβάλει  οργανόγραμμα του εργοταξίου,  στο οποίο θα περιγράφονται
λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή
ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 145 παρ. 3 και 4 του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

9.4.  Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  με  δαπάνη  του  να  παρακολουθεί  ανελλιπώς  την  εφαρμογή  του
χρονοδιαγράμματος και να το αναπροσαρμόζει, στην περίπτωση που κάπου ξέφυγε από αυτό, ούτως ώστε
να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του όλου έργου.

9.5. Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου που είναι από τις πιο βασικές υποχρεώσεις του
Αναδόχου, θα παρακολουθείται αυστηρά από την επίβλεψη και σε περίπτωση καθυστέρησης ο Ανάδοχος
μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, ύστερα από ειδική πρόσκληση της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας.

9.6. Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης να υποβάλει
οργανόγραμμα της εταιρείας.

9.7.  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 135, 140 και 143 του Ν. 4412/2016. Οι
κοινοποιήσεις εγγράφων της Υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο ή τον αντίκλητό του, ο οποίος πρέπει να είναι
κάτοικος της έδρας της Δ/νουσας Υπηρεσίας,  γίνεται  με όργανο της Υπηρεσίας  ή με οποιοδήποτε  άλλο
δημόσιο όργανο ή με δικαστικό επιμελητή. Κάθε κοινοποίηση προς τον αντίκλητο θεωρείται ότι γίνεται προς
τον Ανάδοχο.

Για την κοινοποίηση συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι οικείες
διατάξεις του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο Ανάδοχος γνωστοποιεί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τη νόμιμη
εκπροσώπησή του ή τους τυχόν πληρεξούσιους.

9.8.  ΓΛΩΣΣΑ:  Επίσημη  γλώσσα  της  σύμβασης  είναι  η  Ελληνική  και  σε  αυτή  θα  συντάσσονται  όλα  τα
έγγραφα, η αλληλογραφία κ.λπ. Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν κείμενα συνταγμένα
σε δύο γλώσσες, για κάθε περίπτωση ερμηνείας επίσημη και υπερισχύουσα είναι η Ελληνική Γλώσσα.
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Άρθρο 10. Προσωπικό Αναδόχου

10.1.  Το  έργο  διευθύνεται  εκ  μέρους  της  αναδόχου  επιχείρησης  από  πληρεξούσιο  αντιπρόσωπό  της,
αποδεκτό από την Υπηρεσία, ο οποίος πρέπει να είναι διπλωματούχος Πολιτικός ή Αρχιτέκτων Μηχανικός
Π.Ε. ή και από τον ίδιο τον Ανάδοχο σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης.

10.2. Για την κατασκευή του έργου ο Ανάδοχος, εκτός από Πολιτικό ή Αρχιτέκτονα Μηχανικό υποχρεούται να
διαθέσει κατ' ανέλεγκτη κρίση της Υπηρεσίας, ένα διπλωματούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο ή Ηλεκτρολόγο
- Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε., καθώς και τους αναγκαίους υπομηχανικούς, εργοδηγούς και λοιπούς τεχνικούς
και δ/κους - οικονομικούς υπαλλήλους.

10.3. Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία
διατηρεί  το δικαίωμα να διατάξει  την απομάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε απασχολουμένου σε
αυτό, στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιοδήποτε λόγο.

10.4. Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του Αναδόχου να διαθέτει όλο το προσωπικό που απαιτείται για τη
διεύθυνση της κατασκευής και  την κατασκευή του έργου,  η διακήρυξη μπορεί να ορίζει  κατ'  εκτίμηση τον
αριθμό τεχνικού προσωπικού κατά ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης, που πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστο
ο  Ανάδοχος  κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασής  του.  Ο  αριθμός  αυτός  προσαρμόζεται,  σύμφωνα  με  τις
απαιτήσεις του έργου, με βάση το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα
να διατάσσει την απομάκρυνση του προσωπικού που κρίνεται δικαιολογημένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση
των συνεργείων του Αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ. 8 του Ν. 4412/2016.

Η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του Αναδόχου στους τόπους κατασκευής τους γίνεται  από
τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η επί του
τόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου του Αναδόχου είναι υποχρεωτική και
ανάλογη με τη φύση και το μέγεθος του κατασκευαζόμενου έργου. 

10.5.  Η  πρόσληψη  εργατικού  δυναμικού  και  λοιπού  προσωπικού  (ελληνικού  ή  αλλοδαπού)  και  οι  όροι
εργασίας τους διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις τις εργατικής νομοθεσίας.

Άρθρο 11. Φόροι, Δασμοί, Κρατήσεις, Εργολαβικά Ποσοστά κ.λπ. - Πληρωμή Αναδόχου

11.1.  Οι  φόροι,  τέλη,  δασμοί,  κρατήσεις  και  οποιεσδήποτε  άλλες  νόμιμες  επιβαρύνσεις  βαρύνουν  τον
Ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται  η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ'  εξαίρεση,
φόροι του Δημοσίου, λοιπά τέλη που βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν τον Ανάδοχο
μόνο  στο  μέτρο  που  ίσχυαν  κατά  το  χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς.  Μεταγενέστερες  αυξομειώσεις,
αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν
για το φόρο εισοδήματος ή τις παρακρατήσεις έναντι  του φόρου αυτού,  σύμφωνα με το άρθρο 138 του
Ν.4412/16.

11.2. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων για τα κάθε είδους μεταφορικά του μέσα που θα
κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο της χώρας. Επίσης δεν απαλλάσσεται ο Ανάδοχος από τον ειδικό φόρο του
άρθρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 για τα εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κ.λπ. καθώς και
από τους  αναφερόμενους  φόρους  κ.λπ.,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  που  ισχύουν,  όπως  αυτές  του  Ν.Δ.
4486/65  (ΦΕΚ  131/Α΄/65)  και  του  Ν.Δ.  4535/66  (ΦΕΚ  165/Α΄/66),  περί  τροποποιήσεως  φορολογικών
διατάξεων.

Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασμούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα
υπέρ του Δημοσίου για καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν όπως αυτές του Ν.
2366/53 (ΦΕΚ 83/Α/53), του Ν.Δ. 1081/71 (ΦΕΚ 273/Α/71) και του Ν.893/79 (ΦΕΚ 86/Α΄/79).

11.3.  Ο Ανάδοχος  υποχρεούται  εις  την  καταβολή  των  πάσης φύσεως  προβλεπόμενων κρατήσεων  που
καθορίζονται  από  το  Δημόσιο  λογιστικό,  αποδεικνυόμενων  τούτων  δια  της  προσκομίσεως  κανονικής
αποδείξεως προ της πληρωμής έκαστου λογαριασμού ως και πάσης ετέρας νόμιμου κρατήσεως υπέρ του
Δημοσίου ή τρίτων.

11.4. Στην παρούσα εργολαβία ισχύει εργολαβικό ποσοστό 18% επί της αξίας του τιμήματος του έργου που
εκτελείται και αποτιμάται με τιμές μονάδας.

11.5. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει απολογιστικές εργασίες, όταν του δοθεί ειδική εντολή
από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον Ανάδοχο και περιλαμβάνεται στην
πιστοποίηση η πραγματική δαπάνη που προκύπτει σύμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά πληρωμής για την
εκτέλεση των εργασιών (άρθρο 154 του Ν. 4412/16).

Επί  της  δαπάνης  κάθε  απολογιστικής  εργασίας  καταβάλλεται  εργολαβικό  ποσοστό  18%, μειωμένο
σύμφωνα με την μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, για τις απολογιστικές
εργασίες του έργου (άρθρο 154, παρ. 3-4, του Ν. 4412/16).
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Επί  της  αξίας  των  υλικών  που  τυχόν  θα  χορηγήσει  ο  εργοδότης  στον  Ανάδοχο  δεν  καταβάλλεται
εργολαβικό ποσοστό.

11.6. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας βαρύνει την Υπηρεσία.

Άρθρο 12. Πιστοποιήσεις - Εντολές Πληρωμών – Επιμετρήσεις – Τελικός Λογαριασμός

12.1.   Οι  πιστοποιήσεις, οι  εντολές πληρωμών και  οι επιμετρήσεις των εκτελουμένων έργων θα γίνονται
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151 & 152 του Ν. 4412/2016, τους όρους της εργολαβικής σύμβασης
και της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

12.2.  Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαμβάνονται επί τόπου όλα τα αναγκαία στοιχεία για την
επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελουμένων εργασιών. Τα επί τόπου επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται
από  κοινού  από  την  επίβλεψη  του  άρθρου  136  του  Ν.4412/16  και  τον  εκπρόσωπο  του  Αναδόχου,
καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα εις διπλούν, που υπογράφονται από τα δύο μέρη και καθένα παίρνει
από ένα  αντίγραφο.  Ειδικά  για  την  περίπτωση  της  παραλαβής  φυσικού  εδάφους,  η  Προϊσταμένη  Αρχή
συγκροτεί επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
και ο Επιβλέπων, σύμφωνα με το άρθρο 151 του Ν.4412/16.

12.3. Οι επιμετρήσεις συντάσσονται τμηματικά με την πάροδο του έργου.

12.4.   Για  κάθε  διακεκριμένο  μέρος  του  έργου,  που  επιδέχεται  αυτοτελή  επιμέτρηση,  ο  Ανάδοχος  είναι
υποχρεωμένος σε ένα μήνα από την πλήρη περαίωση των εργασιών του επιμετρούμενου μέρους να συντάξει
τελική επιμέτρηση και να την υποβάλει στη Δ/νουσα Υπηρεσία.

12.5.  Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται επίσης η αναθεώρηση τιμών, αποζημιώσεις κάθε είδους που
έχουν εγκριθεί,  αντίτιμο απολογιστικών εργασιών που εκτελέσθηκαν μέσω της εργολαβίας και  κάθε άλλη
εγκεκριμένη  δαπάνη  που  καταβάλλεται  στον  Ανάδοχο.  Από  τους  λογαριασμούς  αφαιρούνται  όλες  οι
εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του εργοδότη και ιδίως ποινικές ρήτρες, περικοπές τιμών των άρθρων 159 του Ν.
4412/2016 και 170 του Ν. 4412/2016.

12.6.  Οι λογαριασμοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και για την πληρωμή συνοδεύονται μόνο από
ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εργασιών που εκτελέσθηκαν από την αρχή του έργου, τις αναλυτικές
επιμετρήσεις των εργασιών καθώς και τα αντίστοιχα Π.Π.Α.Ε. που τις συνοδεύουν, τα παραστατικά στοιχεία
των τυχόν απολογιστικών εργασιών, το συνοπτικό πίνακα της αναθεώρησης και  κάθε άλλο στοιχείο που
προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

12.7. Πριν από την είσπραξη των πιστοποιήσεων ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
- Τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια Οικονομική Εφορία,
- Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας,
- Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας,
- Γραμμάτιο είσπραξης της υπέρ του Δημοσίου προκαταβολής του φόρου εισοδήματος που αντιστοιχεί στην
πιστοποίηση.

12.8.  Ο τελικός λογαριασμός εκδίδεται  βάσει  του πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής του έργου και  της
σχετικής εγκριτικής Απόφασης αυτού.  Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν τα μόνα δικαιολογητικά για την
έκδοση του εξοφλητικού λογαριασμού, αντίτυπα δε ή αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται σ’ αυτόν. Πριν από τη
θεώρηση του τελικού λογαριασμού καθώς και όλων των ενδιάμεσων λογαριασμών, ο Ανάδοχος πρέπει να
φέρει  βεβαίωση  του  αρμοδίου  υποκαταστήματος  του  ΙΚΑ  και  λοιπών  Ταμείων  ότι  εξοφλήθηκαν  όλες  οι
σχετικές με την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικές εισφορές.

12.9. Γενικά για όλες τις διαδικασίες υποβολής, προώθησης και πληρωμής του εργολαβικού ανταλλάγματος
έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

12.10.  Πριν  από  κάθε  προώθηση  λογαριασμού  για  πληρωμή  από  τον  Υπόλογο  του  έργου,  θα
προσκομίζονται από τον Ανάδοχο, τα σχετικά δικαιολογητικά. Για την επιστροφή των εγγυήσεων ισχύουν τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 13. Αρτιότητα των Κατασκευών - Μελέτη του Έργου - Τροποποιήσεις Μελέτης

13.1. Ο καθορισμός από τα στοιχεία της μελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των ειδικών
προδιαγραφών των επί μέρους στοιχείων για την εκτέλεση των εργασιών (τρόπος εκτέλεσης κατασκευών, επί
μέρους διαστάσεις κ.λπ.) δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε μέτρο για την
άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή
λειτουργία του κτιρίου.
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13.2. Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν ορίζεται από τα στοιχεία της
εργολαβίας ή από τις οδηγίες ή διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου (όπως τοίχοι,
διαχωριστικά,  κατώφλια,  επιχρίσματα,  κιγκλιδώματα  κ.λπ.)  πρέπει  να  είναι  άρτιο,  τόσο  ως  προς  την
κατασκευή, την αντοχή και καλή εμφάνισή του, όσο και ως προς την άμεση σύνδεση του με τα υπόλοιπα
(εσωτερικά ή γειτονικά) τμήματα του έργου.

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

13.4.  Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  κάποια  παράλειψη  ή  ελάττωμα  της  κατασκευής,  ο  Ανάδοχος
υποχρεούται στην συμπλήρωση ή επανόρθωση, στο χρόνο που θα ορίσει η Υπηρεσία, αλλιώς η Υπηρεσία
έχει το δικαίωμα  να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασμό του, άνευ ετέρου και με την τιμή που θα
ζητήσει ο νέος κατασκευαστής. 

13.5. Ο Ανάδοχος πριν από την εφαρμογή της μελέτης είναι υποχρεωμένος να προβεί σε συσχετισμό και
αριθμητικό έλεγχο των αναγραφόμενων στοιχείων και  σε περίπτωση ασυμφωνίας να ζητήσει  έγκαιρα και
έγγραφα από τον εργοδότη την σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει δικαίωμα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά,
χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύμφωνα με την σύμβαση αναλαμβάνει ρητά να εφαρμόσει
πιστά τα σχέδια της μελέτης του έργου και τα καθοριζόμενα στα τεύχη της μελέτης αυτής.

Άρθρο 14. Ποιότητα και  Προέλευση Υλικών και  Έτοιμων ή Ημικατεργασμένων Προϊόντων -  Ελαττώματα-
Παράλειψη Συντήρησης

14.1. Όλα τα υλικά κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας αγοράς, χωρίς βλάβες ή
ελαττώματα.  Τα  υλικά  θα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές,  με  εξαίρεση  εκείνα  που  δεν
παράγονται στην Ελλάδα, καθώς και εκείνα για τα οποία στα συμβατικά στοιχεία ορίζεται ότι η προέλευσή
τους θα είναι από την αλλοδαπή.

14.2.  Επίσης  όλα  τα  υλικά  για  την  εκτέλεση  των  έργων  θα  είναι  απολύτως  σύμφωνα  με  τα  συμβατικά
δεδομένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
σήμερα,  περί  των  ισχυόντων  κανονισμών  και  Ελληνικών  τεχνικών  προδιαγραφών  (ΕΤΕΠ),  με  αριθμό
ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/2012 και ΦΕΚ 2221/Β΄/2012, καθώς επίσης και με τα συμβατικά δεδομένα της εργολαβίας,
αρίστης  ποιότητας  και  της  απόλυτης  έγκρισης  του  αρμοδίου  οργάνου  της  επίβλεψης,  σχετικά  με  την
προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση κ.λπ.

14.3. Σε περίπτωση που ο Εργοδότης παραδώσει στον Ανάδοχο υλικά απαιτούμενα για την εκτέλεση των
έργων, 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.

14.4.  Ο  Ανάδοχος  δεν  φέρει  καμιά  ευθύνη  για  την  κακή  ποιότητα  ή  ακαταλληλότητα  των  υλικών  που
παραδίδονται σ' αυτόν από τον Εργοδότη, εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως.

14.5.  Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται  από τον Εργοδότη στον Ανάδοχο με πρωτόκολλο,  μετά δε την
παραλαβή τους από τον εργολάβο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για βλάβη, ζημιά ή απώλεια που τυχόν
θα συμβεί στα υλικά αυτά.

14.6. Σε ότι αφορά την καταλληλότητα ή μη των υλικών, τα ελαττώματα και την παράλειψη συντήρησης του
έργου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
σήμερα.

14.7. Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου
ή ενσωματώνονται σε αυτό, γίνεται από δύο (2) ή περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους, τουλάχιστον ένας εκ
των οποίων ανήκει στην ομάδα επίβλεψης, που ορίζονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ο ορισμός της
επιτροπής  ανακοινώνεται  στην  Προϊσταμένη  Αρχή,  η  οποία  μπορεί  να  ορίσει  και  άλλον  υπάλληλο  να
συμμετέχει στο έργο της επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό ή σε περίπτωση
αδυναμίας να ληφθεί απόφαση λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων που ορίζονται σε άρτιο αριθμό, ο ανωτέρω
έλεγχος και παραλαβή υλικών γίνεται κατά τον προσφορότερο τρόπο με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. 

14.8. Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση υλικά δεν πληρούν
τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία η
μη χρησιμοποίηση των υλικών. Αν ο Ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν χρησιμοποιούνται  αν δεν κριθεί  η
καταλληλότητα  τους  από εργαστηριακό  έλεγχο  που  γίνεται  από τα  εργαστήρια  της  Γενικής  Γραμματείας
Υποδομών ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα αναγνωρισμένα εργαστήρια. Η δαπάνη για τις εργαστηριακές
έρευνες προκαταβάλλεται  από τον Ανάδοχο και τον βαρύνει  τελικά, αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των
υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον Κύριο του Έργου και αποδίδεται στον Ανάδοχο από
τις πιστώσεις του έργου.
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14.9.  Αν  κατά  τη  διάρκεια  κατασκευής  των  έργων  μέχρι  την  οριστική  παραλαβή  οποιαδήποτε  εργασία
παρουσιάσει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον Ανάδοχο, κοινοποιείται σε αυτόν ειδική διαταγή
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Με την ειδική διαταγή προσδιορίζονται τα ελαττώματα, καθορίζεται αν είναι
ουσιώδη, επουσιώδη ή και  επικίνδυνα και  τάσσεται  εύλογη προθεσμία για την αποκατάσταση τους. Στην
αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή
τους, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάσταση του απαιτεί δυσανάλογες
δαπάνες με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του Αναδόχου για τις αντίστοιχες
εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή μπορεί να περιλαμβάνει και την εκτέλεση ορισμένων
εργασιών για τον περιορισμό του ελαττώματος. 

14.10.  Η ένσταση  του  Αναδόχου  στην  περίπτωση της  ειδικής  διαταγής  που  προβλέπει  η  προηγούμενη
παράγραφος  ασκείται  σε  ανατρεπτική  προθεσμία  δέκα  (10)  ημερών  από  την  κοινοποίησή  της.  Με  την
εμπρόθεσμη ένσταση αναστέλλεται η υποχρέωση εκτέλεσης των εργασιών μέχρις ότου εκδοθεί απόφαση της
προϊσταμένης αρχής στην ένσταση. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα της ένστασης δεν επέρχεται ή αίρεται, αν ο
προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας χαρακτηρίσει με διαταγή του το ελάττωμα ως επικίνδυνο. Στην
περίπτωση αυτή οι εργασίες για την άρση του ελαττώματος ή οι εργασίες που ορίζονται στη διαταγή για την
αποτροπή των κινδύνων εκτελούνται  αμέσως από τον Ανάδοχο. Ο επιβλέπων ή άλλος εκπρόσωπος της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας παρακολουθεί  ειδικά τις  εργασίες  αυτές και  καταχωρεί  στο ημερολόγιο  όλα τα
μέτρα που παίρνει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση της διαταγής. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα της ένστασης δεν
επέρχεται επίσης ή αίρεται, αν πρόκειται για εργασίες που θα καλυφθούν από άλλες εργασίες ή αποτελούν
την προϋπόθεση άλλων εργασιών, οπότε η διαταγή του προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας μπορεί
να ορίζει τη μη συνέχιση των εργασιών πριν από την αποκατάσταση των ελαττωμάτων. 

14.11. Γενικά έχουν εφαρμογή όλες οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν σήμερα.

Άρθρο 15. Ποιότητα και Τρόπος Εκτέλεσης των Εργασιών

15.1. Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης από ειδικευμένο προσωπικό,
κατά τρόπο άμεμπτο από τεχνική άποψη και  σύμφωνα με  τις  ισχύουσες  διατάξεις  του Ν.4412/16 όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, τους όρους της σύμβασης και τις εντολές των  αρμοδίων οργάνων της
επίβλεψης του έργου.

15.2. Το Πρόγραμμα Ποιότητας του Έργου - Π.Π.Ε (άρθρο 158 του Ν.4412/16), που θα υποβάλει ο Ανάδοχος
μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και το οποίο θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις  των  αποφάσεων  ΔΕ-ΕΠ/οικ.502/13.10.2000  (B'  1265),  ΔΙΠΑΔ/οικ.611/  24.7.2001  (B'  1013),
ΔΙΠΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (B' 928) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Την
ποιότητα των δημόσιων έργων αφορούν και οι παρακάτω αποφάσεις: α) ΔΕΕΠΠ/οικ.4/ 19.1.2001 (B' 94), β)
ΔΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (B' 624) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, γ) η
Δ14/43309/5.3.2001  (B'  332)  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και  Δημόσιων  Έργων  και  δ)
ΔΙΠΑΔ/οικ. 12/13.01.2009 (B' 125/27.01.2009) θα αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο του έργου και
θα παρέχει όλα τα εργαλεία παρακολούθησης του έργου, συγκέντρωσης των στοιχείων, τεκμηρίωσης των
εργασιών που έχουν εκτελεστεί και αρχειοθέτησής τους. Σημειώνεται ότι και λόγω προϋπολογισμού, για το
συγκεκριμένο έργο, δεν απαιτείται πρόγραμμα ποιότητας έργου.

15.3.  Το  Π.Π.Ε.  θα  ενσωματώνει  και  θα  κωδικοποιεί  όλες  τις  απαιτήσεις  των  συμβατικών  τευχών,  θα
περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης του έργου και τις αντίστοιχες δραστηριότητες, σε πλήρη εναρμόνιση με το
χρονοδιάγραμμα του έργου και θα καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου καθώς και τον
τρόπο και τις λεπτομέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων κατά την κατασκευή.

Άρθρο 16. Τελικές Επιμετρήσεις Εργασιών

16.1. Δύο (2) μήνες το αργότερο μετά τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία επί μέρους επιμετρήσεις που λείπουν και την «τελική επιμέτρηση»,
δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τμηματικών επιμετρήσεων και
των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3 του άρθρου 151 του Ν. 4412/16. Αν αυτές έχουν ελεγχθεί από τη
Διευθύνουσα  Υπηρεσία,  οι  ποσότητες  τίθενται  όπως  διορθώθηκαν,  έστω  και  αν  εκκρεμούν  κατ'  αυτών
ενστάσεις του Αναδόχου ή αιτήσεις θεραπείας. Η καταχώρηση αυτή στην τελική επιμέτρηση δεν αποτελεί
παραίτηση του Αναδόχου από τέτοιες  αιτήσεις  ή  ενστάσεις  που έχουν  ασκηθεί  νόμιμα,  ούτε  παρέχει  το
δικαίωμα σε αυτόν να υποβάλει νέες. Για τις επιμέρους επιμετρήσεις, που δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί από την
Υπηρεσία, καταχωρούνται οι ποσότητες των επιμετρήσεων όπως συντάχθηκαν από τον Ανάδοχο πριν από
τον  έλεγχο  της  Υπηρεσίας.  Η τελική  επιμέτρηση υπογράφεται  από τον  Ανάδοχο  με  την  ένδειξη  «όπως
συντάχθηκε  από τον  Ανάδοχο».  Η Διευθύνουσα Υπηρεσία  έχει  υποχρέωση να  προβεί  στον  έλεγχο  της
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τελικής επιμέτρησης, μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της και να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο την
ελεγμένη  και  διορθωμένη  επιμέτρηση.  Το  τελευταίο  εδάφιο  της  παραγράφου 2  του  άρθρου 151  του  Ν.
4412/16 έχει εφαρμογή για την τελική επιμέτρηση.

16.2. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί από τον Ανάδοχο τελική επιμέτρηση, το αργότερο εντός δύο μηνών
από την κοινοποίηση προς αυτόν της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών, επιβάλλεται σε βάρος του, για
κάθε  συμπληρωμένο  μήνα  καθυστέρησης,  ειδική  ποινική  ρήτρα  ποσοστού  δύο  χιλιοστών  (2o/oo)  επί  του
συνολικού ποσού που έχει  καταβληθεί  στον Ανάδοχο μέχρι  τότε για την όλη σύμβαση. Η ποινική ρήτρα
επιβάλλεται  με  απόφαση  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  και  για  έξι  (6)  το  πολύ  μήνες  καθυστέρησης.
Ανεξάρτητα από την επιβολή της ποινικής ρήτρας και μετά την πάροδο του χρόνου επιβολής της, η τελική
επιμέτρηση συντάσσεται από την Υπηρεσία που μπορεί να χρησιμοποιήσει  γι'  αυτό ιδιώτες τεχνικούς και
συνεργεία καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος του Αναδόχου. Η τελική επιμέτρηση που συντάσσεται
με αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται στον Ανάδοχο.

16.3. Μαζί με την τελική επιμέτρηση ο Ανάδοχος μπορεί να υποβάλει και κάθε άλλο αίτημά του που σχετίζεται
με  δικαίωμά  του  από  την  εκτέλεση  της  σύμβασης,  αν  αυτό  δεν  έχει  αποσβεστεί  και  η  σχετική  αξίωση
παραγραφεί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 173 του Ν.4412/16 ή αν το σχετικό δικαίωμα δεν έχει αποσβεστεί
ή χαθεί από κάποια άλλη αιτία. Μετά την υποβολή της τελικής επιμέτρησης, ο Ανάδοχος μπορεί να εγείρει
σχετικές απαιτήσεις μόνο για οψιγενείς αιτίες.

16.4. Στις περιπτώσεις συμβάσεων που προβλέπουν πληρωμή με κατ' αποκοπή τίμημα, τελική επιμέτρηση
είναι η επιβεβαίωση κατασκευής των επιμέρους εργασιών ποιοτικά και ποσοτικά, όπως προβλέπονται στη
σύμβαση. Για την πραγματοποίηση των τμηματικών πληρωμών εφαρμόζονται επιμέρους ποσοστά εκτέλεσης
εργασιών κατά τμήματα του έργου, όπως ορίζεται στη σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 151, παρ. 5,6,7,8 του
Ν.4412/16.

Άρθρο 17. Βλάβες στα Έργα - Αναγνώριση Αποζημιώσεων

17.1.  Μέχρι την οριστική παραλαβή ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από οποιαδήποτε
αιτία, εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του Φορέα Κατασκευής του Έργου. Αν το έργο παραδοθεί για
χρήση πριν από την παραλαβή, οι βλάβες από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου,
βαρύνουν τον Κύριο αυτού.

17.2. Κατ’ εξαίρεση για βλάβες του έργου ή των μόνιμων εγκαταστάσεων του Αναδόχου στον τόπο του  έργου
που προέρχονται από ανωτέρα βία, αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο δικαίωμα αποζημίωσης ανάλογης με τη
ζημία, το ποσό της οποίας καθορίζεται  με συνεκτίμηση του είδους και  της έκτασης των βλαβών και  των
ειδικών  συνθηκών  σε  κάθε  συγκεκριμένη  περίπτωση.  Για  την  αναγνώριση  αποζημίωσης  πρέπει  να
ακολουθηθεί επακριβώς η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 157 παρ. 4, 5 και 6 του Ν.4412/16. Για την
αποκατάσταση βλαβών ή ζημιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες για τις οποίες θα
του δοθεί εντολή και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 157 του Ν.4412/16. Η εκτέλεση
των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα βία μπορεί να δικαιολογήσει παράταση των
προθεσμιών εκτέλεσης των εργασιών για εύλογο χρονικό διάστημα.

17.3.  Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  διορθώσει  μέσα  σε  οριζόμενη  από  τον  Φορέα  Κατασκευής  εύλογη
προθεσμία τα ελαττώματα του έργου, που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής και μέχρι την
οριστική παραλαβή. Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, ο Φορέας Κατασκευής του Έργου μπορεί να
εκτελέσει  τη διόρθωση σε βάρος του Αναδόχου με οποιονδήποτε  τρόπο, με την επιφύλαξη πάντοτε του
δικαιώματός του να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η διόρθωσή του
απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες γίνεται σχετική μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος.

17.4.  Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται  καμιά αποζημίωση από τον Κύριο του Έργου για οποιαδήποτε βλάβη
επέρχεται  στα  έργα,  για  οποιαδήποτε  φθορά ή  απώλεια υλικών και  γενικά  για  οποιαδήποτε  ζημία  που
οφείλεται  σε  αμέλεια,  απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε  μη χρήση των
κατάλληλων  μέσων  ή  σε  οποιαδήποτε  άλλη  αιτία,  εκτός  από  τις  περιπτώσεις  υπαιτιότητας  του  Φορέα
Κατασκευής  του  Έργου  ή  ανωτέρας  βίας,  σύμφωνα  με  την  παρ.  1  του  άρθρου 157  του  Ν.4412/16.  Ο
Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  αποκαταστήσει  τις  βλάβες  που  τον  βαρύνουν  με  δικές  του  δαπάνες,
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 157 του Ν.4412/16.

17.5.  Γενικά  για  τις  βλάβες  στα  έργα  και  την  αναγνώριση  αποζημιώσεων  έχουν  εφαρμογή  όλες  οι
προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Άρθρο 18. Χρόνος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου

18.1. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και τη
συντήρηση των εγκαταστάσεων και των εργασιών που έχει  αναλάβει για τους επόμενους  δεκαπέντε (15)
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μήνες από τη ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσής του, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 171 του
Ν.4412/16.  Μετά  την  πάροδο  του  προαναφερόμενου  χρονικού  διαστήματος  διενεργείται  η  οριστική
παραλαβή.

18.2. Αν ο Ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά το χρόνο εγγύησης,
οι απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν από την Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για
λογαριασμό του υπόχρεου Αναδόχου. Κατά τα λοιπά ισχύει το σχετικό άρθρο 171 του Ν.4412/16.

Άρθρο 19. Ημερολόγιο Έργου - Λοιπές Υποχρεώσεις – Αφανείς Εργασίες

19.1.  Κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  θα  τηρηθεί  ημερολόγιο  έργου,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  146  του
Ν.4412/16. Η τήρηση ημερολογίου είναι βασικός συμβατικός όρος.

19.2. Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση κατά την εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει και να υποβάλει για
έλεγχο λεπτομερή διαγράμματα των εγκαταστάσεων σε κάτοψη και σχηματική τομή, όπως εκτελούνται, επί
των οποίων θα σημειώνονται  οι  διαστάσεις ή το βάθος των εκάστοτε εκτελούμενων τμημάτων, είτε  είναι
εμφανή είτε αφανή.

19.3. Εφόσον ο Ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση ημερολογίου, επιβάλλεται
ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατό (100),
ούτε  ανώτερη  των  πεντακοσίων  (500)  Ευρώ,  για  κάθε  ημέρα  παράλειψης,  αναλόγως  με  το  ύψος  της
συμβατικής δαπάνης του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα
από ειδική πρόσκληση του Προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη
τήρησης.

19.4.  Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική μορφή
του  έργου,  όπως  εργασίες  που  πρόκειται  να  επικαλυφθούν  από  άλλες  και  δεν  είναι  τελικά  εμφανείς,
ποσότητες που παραλαμβάνονται  με ζύγιση ή άλλα  παρόμοια,  ο Ανάδοχος υποχρεούται  να καλέσει  την
επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 136 του Ν. 4412/16, και τον επιβλέποντα, προκειμένου να προβούν
από κοινού στην καταμέτρηση ή ζύγιση και  να συντάξουν  πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών ή
πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα. Το πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόμενο από τον Ανάδοχο, τον επιβλέποντα
και  τα  μέλη  της  επιτροπής,  αποτελεί  προϋπόθεση  για  την  πιστοποίηση  των  σχετικών  εργασιών.  Η
πρόσκληση του Αναδόχου προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να γίνεται για μεν την από κοινού ζύγιση
τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη ημέρα πριν από αυτήν, για δε τη λήψη των στοιχείων υπαίθρου τουλάχιστον
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη διενέργεια τους. Η μη ανταπόκριση των εντεταλμένων οργάνων στην
πρόσκληση μπορεί να αποτελεί  λόγο υπερημερίας του κυρίου του έργου και επιφέρει  πειθαρχικές ποινές
στους υπεύθυνους.

Το πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών συνοδεύει υποχρεωτικά την επιμέτρηση των σχετικών εργασιών,
δεν έχει  εκτελεστό διοικητικό χαρακτήρα και  δεν προσβάλλεται αυτοτελώς παρά μόνο από κοινού με την
προσβολή της εγκριτικής πράξης της επιμέτρησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 151 του Ν.4412/16.

Άρθρο 20. Ευθύνη του Αναδόχου για την Εφαρμογή της Μελέτης και για την Ποιότητα του Έργου

20.1. Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν σήμερα, τόσο για την εφαρμογή της μελέτης όσο και 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 την ευθύνη αυτή.

20.2.  Επίσης  ο  Ανάδοχος  είναι  εξ'  ολοκλήρου  μόνος  υπεύθυνος  για  την  εκλογή  των  υλικών  την
χρησιμοποίησή τους και  την εκτέλεση γενικά της εργασίας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας,  των
σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών συμβατικών τευχών και σχεδίων.

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

20.4. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για μεταβολές στο έργο, που έγιναν χωρίς έγγραφη
διαταγή  και  οι  οποίες  συνεπάγονται  μεγαλύτερη  δαπάνη  του  έργου,  ακόμη  και  αν  οι  μεταβολές  αυτές
καθιστούν το έργο στερεότερο ή βελτιώνουν τη μορφή του (άρθρο 138 παρ. 3 του Ν.4412/16).

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

20.6. Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 132 του Ν.4412/16, αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν
επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες μπορεί να εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή η εκτέλεσή
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τους πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15%
της αξίας  της  σύμβασης χωρίς  ΦΠΑ.  Στο  ανωτέρω ποσοστό  περιλαμβάνεται  σωρευτικά και  η  αξία  των
απολογιστικών εργασιών της  παραγράφου 10 του άρθρου 154 του Ν.  4412/16.  Για  την έγκριση αυτή  η
Διευθύνουσα  Υπηρεσία  συντάσσει  τεχνική  περιγραφή  των εργασιών,  με  αιτιολόγηση του  επείγοντος  και
εκτίμηση  της  δαπάνης,  με  βάση  τις  συμβατικές  τιμές  μονάδας ή  ενδεικτικές  τιμές  για  νέες  εργασίες.  Ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει  τις εργασίες αυτές, που επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στις
σχετικές  πιστοποιήσεις  και  πριν  από  την  έγκριση  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα  Εργασιών  και  που
ενσωματώνονται στον επόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει
εγκεκριμένη νέα τιμή περιλαμβάνονται στους σχετικούς λογαριασμούς με τις ενδεικτικές τιμές μειωμένες κατά
είκοσι τοις εκατό (20%).

20.7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες που προκύπτουν από έγγραφες συμπληρώσεις ή
τροποποιήσεις των στοιχείων της Τεχνικής Μελέτης του Έργου (άρθρο 138 του Ν.4412/16), διατηρώντας τα
δικαιώματά  του,  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  156  του  Ν.4412/16,  λόγω  τροποποίησης  του  αρχικού
συμβατικού χρηματικού αντικειμένου.

20.8. Επίσης πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των στοιχείων που απαιτούνται από
το  νόμο  για  την  εφαρμογή  των μέτρων  ασφαλείας  που  επιβάλλεται,  σε  όλη  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  των
εργασιών,  σύμφωνα  με  το  Π.Δ.  778/1980  (ΦΕΚ 193/Α΄/80)  περί  μέτρων  ασφαλείας  κατά  την  εκτέλεση
εργασιών και το Π.Δ. 1073/1981 (ΦΕΚ 260/Α΄/81) «περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις
εργοτάξια οικοδομικών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού», του Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ
212/Α΄/96) και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

20.9.  Σε περίπτωση που ο εργοδότης χορηγήσει στον Ανάδοχο υλικά απαιτούμενα για την εκτέλεση των
έργων, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας των, ούτε
αποζημίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξής τους.

20.10.   Ο Ανάδοχος  δεν  φέρει  καμιά ευθύνη για  την κακή ποιότητα ή  ακαταλληλότητα των υλικών που
παραδίδονται σ’ αυτόν από τον εργοδότη εφ’ όσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως.

20.11. Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται  από τον εργοδότη στον ανάδοχο με πρωτόκολλο,  μετά δε την
παραλαβή τους αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη ζημιά ή απώλεια που ενδεχομένως επέλθει
σ’ αυτά.

20.12.  Πριν από κάθε παραγγελία το υλικό ή μηχάνημα ή συσκευή θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία ως εξής:
Αν  πρόκειται  για  υλικό  «σειράς»  βιομηχανικής  παραγωγής  θα  προσκομίζεται  στην  Υπηρεσία

προσπέκτους και  προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής καθώς και  δείγματα (εάν δεν πρόκειται  για
ογκώδες μηχάνημα).

Αν  πρόκειται  για  υλικό  αυτοσχέδιο  που  πρόκειται  να  παραχθεί  ειδικά  για  το  εν  λόγω  έργο  θα
προσκομίζονται στην Υπηρεσία δείγματα, σχέδια ή μοντέλα.

Τα παραπάνω δείγματα κ.λπ. που θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία θα φυλάσσονται από αυτήν μέχρι
την παραλαβή του έργου, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του εργολάβου λόγω επιλογής. Η Υπηρεσία έχει το
δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό, μηχάνημα ή συσκευή που δεν θα είναι σύμφωνο με τα
δείγματα ή τις προδιαγραφές ως ανωτέρω. Όλα τα μηχανήματα και συσκευές πρέπει να συνοδεύονται από
πιστοποιητικό  ελέγχου  του  κατασκευαστή.  Η  Υπηρεσία  έχει  το  δικαίωμα  να  παραπέμπει  αυτά  για
εργαστηριακό έλεγχο με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου.

20.13.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών, μηχανημάτων, συσκευών κ.λπ. να
υποβάλει  στη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  πλήρη  κατάλογο  των  προς  παραγγελία  υλικών  για  έγκριση,
γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ημερομηνία παραγγελίας των ανωτέρω υλικών.

20.14.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει είσοδο και δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου της
Υπηρεσίας στο εργοτάξιο ή εργοτάξια παραγωγής υλικών.

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

20.16.   Η αναγραφή της επωνυμίας της εργοληπτικής επιχείρησης και  του γραφείου των μελετητών στα
σχέδια της μελέτης και κάθε άλλου στοιχείου αυτής είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο.

20.17.  Σε όλη τη διάρκεια του έργου ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα των χώρων του
εργοταξίου, την απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, αχρήστων υλικών κ.λπ. και τη μεταφορά τους σε
τοποθεσίες καθορισμένες από τις Δημόσιες Αρχές.
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20.18.  Ο Ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και
εγκαταστάσεις,  στο  χώρο  του  εργοταξίου,  που  θα  οφείλονται  στα  μηχανήματα,  όργανα  και  μέσα  που
χρησιμοποίησε για την εκτέλεση του έργου και θα πρέπει να πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα και να οργανώσει
κατά τέτοιο τρόπο τις εργασίες, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ζημιάς ή φθοράς.

20.19.   Κατά τη  διάρκεια  της  κατασκευής  του έργου,  ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  κάθε  τρίμηνο να
συντάσσει  και  να  στέλνει  στην  προϊσταμένη  αρχή,  μέσω  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας,  συνοπτικές
ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου, αναλόγου περιεχομένου με τις αντίστοιχες εκθέσεις της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 136 του Ν.4412/16. Οι εκθέσεις αυτές
δεν θεωρούνται ως αιτήματα του Αναδόχου, ούτε ως παραιτήσεις από δικαιώματά του και οι απαντήσεις επ'
αυτών δεν συνιστούν βλαπτικές πράξεις, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 174 του Ν.4412/16.

Άρθρο 21.  Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) – Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)

21.1. Κανονιστικές απαιτήσεις 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο με τρόπο ασφαλή και σύμφωνα με τους νόμους, διατάγματα,
αστυνομικές  διατάξεις  και  οδηγίες  του  ΚτΕ,  όπως εκφράζονται  μέσω  της  Υπηρεσίας  αναφορικά  με  την
ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.  

21.2. Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟΔΑΥΕ). Ο Ανάδοχος θα πρέπει
να εφαρμόσει το ΣΟΔΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες
απαιτήσεις για το ΣΟΔΑΥΕ ορίζονται οι εξής:  

21.2.1. Δήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του Αναδόχου.  

21.2.2.  Ορισμός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού εργασίας. Ειδικότερα και λόγω της
σπουδαιότητας των θεσμών αυτών, τα προσόντα και  καθήκοντα των ατόμων τα οποία θα παρέχουν τις
υπηρεσίες  του  τεχνικού  ασφαλείας,  συντονιστή  θεμάτων  ασφαλείας  και  υγείας,  καθώς  και  του  γιατρού
Εργασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (Ν.1568/85, Π.Δ.17/96, Π.Δ.305/96,
Π.Δ. 294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της
Εργασίας καθώς και του ιατρού εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και
στο  αρμόδιο  ΚΕΠΕΚ  του  ΣΕΠΕ.  Για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  σε  υπηρεσίες  τεχνικού  ασφάλειας,
συντονιστή ασφάλειας και ιατρού εργασίας, μετρήσεις, αναπροσαρμογή ή και εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ
περιλαμβανομένης  της  εκτίμησης  του  εργασιακού  κινδύνου,  εκπαίδευση  προσωπικού,  κλπ  ο  Ανάδοχος
μπορεί να συμβάλλεται με εξωτερικούς συνεργάτες ή/και με ειδικά αδειοδοτημένη (ΠΔ-95/99, ΠΔ-17/96) από
το  Υπουργείο  Εργασίας  Εξωτερική  Υπηρεσία  Προστασίας  και  Πρόληψης  του  Επαγγελματικού  Κινδύνου
(ΕΞΥΠΠ).  

21.2.3.  Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού Αναδόχου για θέματα ΑΥΕ.  

21.2.4. Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ' ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: αναφορά ατυχήματος,
διερεύνηση των ατυχημάτων και  τήρηση αρχείων βάσει  της νομοθεσίας, αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης,
χρήση μέσων ατομικής προστασίας, εκπαίδευση προσωπικού, ιατρικές εξετάσεις εργαζομένων  

21.2.5.  Κατάρτιση ειδικών μελετών πχ για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια μελέτη προβλέπεται από τη
νομοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της μελέτης ή της κατασκευής.  

21.2.6.  Διαδικασίες Επιθεωρήσεων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίζει την τακτική επιθεώρηση των
χώρων, του εξοπλισμού, των μεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, εκτός αν άλλως
ορίζεται στη νομοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη
λήψη μέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων καταστάσεων που επισημαίνονται.  Οι  επιθεωρήσεις
πρέπει να τεκμηριώνονται γραπτά. 

21.2.7.  Υποχρέωση Αναδόχου για αναθεώρηση ΣΑΥ και  ΦΑΥ. Ο συντονιστής ασφάλειας και  υγείας του
έργου  υποχρεούται  να  κάνει  την  αναθεώρηση  του  Σχεδίου  και  του  Φακέλου  Ασφάλειας  και  Υγείας  της
Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέματα ΑΥΕ και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ, τον οποίο
παραδίδει σε δύο απλά αντίγραφα και δύο αντίγραφα σε ηλεκτρονική μορφή.

Το ΣΑΥ αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε ΦΑΥ εμπεριέχονται οι
ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται
σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του έργου (και σε ηλεκτρονική μορφή), ενημερωμένος ώστε να
περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει
παραδοθεί από την Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον Ανάδοχο μαζί με την τεχνική μελέτη, αυτός υποχρεούται
στη σύνταξη των αδαπάνως για το Δημόσιο.
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Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται  στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων
εργασιών,  στην  αποφυγή  κινδύνων  από τα  διάφορα δίκτυα (ύδρευσης,  ηλεκτροδότησης,  αερίων,  ατμού,
κ.λπ.) στην πυρασφάλεια κ.λπ.  

Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του Αναδόχου και
είναι  στη  διάθεση των  ελεγκτικών  αρχών.  Η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  υποχρεούται  να  παρακολουθεί  την
ύπαρξη και εφαρμογή των ΣΑΥ - ΦΑΥ.  

Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει  το έργο καθ' όλη τη
διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ. Και συγκεκριμένα στο τμήμα ακίνητης περιουσίας
της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

21.3.  Δαπάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ  

Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται
από το νόμο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαμόρφωση
της προσφοράς του.

Άρθρο 22.  Ασφαλίσεις

22.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει στο Ι.Κ.Α. και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία, όλο το προσωπικό
που θα απασχολεί σύμφωνα με τις περί Ι.Κ.Α. διατάξεις. 

22.2. Ασφάλιση του Έργου: 

α) Χωρίς απ’ αυτό να περιορίζονται  οι  υποχρεώσεις και ευθύνες του, που απορρέουν από τα αντίστοιχα
άρθρα της παρούσας, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση με δαπάνη του να ασφαλίσει το έργο και στο όνομά
του και  στο όνομα του Εργοδότη για κάθε ζημιά ή απώλεια από οποιαδήποτε αιτία, για την οποία είναι
υπεύθυνος βάσει των όρων της συμβάσεως και με τρόπο ώστε ο εργοδότης και ο Ανάδοχος να καλύπτονται
για ολόκληρη την περίοδο της κατασκευής και επί πλέον κατά πάσης απώλειας ή ζημίας που θα γίνει κατά το
χρόνο εγγυήσεως, οφειλομένης σε αίτια που ανάγονται στην πριν από την έναρξη της συντηρήσεως περίοδο,
καθώς και  έναντι  κάθε απώλειας ή ζημίας που θα προξενηθεί  από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση των
υποχρεώσεών του, που απορρέουν από το αντίστοιχο άρθρο της παρούσας. 

β) Η ασφάλιση θα καλύπτει: 

β1)  Ολόκληρη  την  αξία  των  εκάστοτε  εκτελεσθέντων  τμημάτων  του  έργου  ως  και  των  τμημάτων  των
βοηθητικών εργασιών. 

β2) Ολόκληρη την αξία των υλικών και μηχανημάτων του εργοταξιακού εξοπλισμού και των λοιπών ειδών
που προσκομίσθηκαν από τον Ανάδοχο στο εργοτάξιο. 

γ) Η ασφάλιση αυτή θα γίνεται σε αναγνωρισμένη από το Ελληνικό Δημόσιο ασφαλιστική εταιρεία και υπό
όρους εγκρίσεως του Εργοδότη (η μη έγκριση του οποίου πρέπει να είναι αιτιολογημένη). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, όποτε του ζητηθεί να παρουσιάζει στην επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία το ή
τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καθώς και  τις  αποδείξεις  πληρωμής των τρεχόντων ασφαλίστρων,  χωρίς  εκ
τούτου να περιορίζονται οι συμβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου. 

22.3. Ζημιές σε τρίτους και στις περιουσίες αυτών: 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο ο οποίος στρέφεται κατά της ζωής, υγείας,
σωματικής  ακεραιότητας,  περιουσίας  και  οποιωνδήποτε  άλλων  προσωπικών  ή  περιουσιακών  υλικών  ή
άλλων αγαθών κάθε τρίτου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων του εργοδότη, του προσωπικού του και του
προσωπικού της επιβλέψεως, ο οποίος απορρέει από την εκτέλεση του έργου, από τα μέσα για την εκτέλεση
των εργασιών, τα οποία χρησιμοποιούνται στο εργοτάξιο, από οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό,
από κάθε πρόσωπο που εισέρχεται στο εργοτάξιο, καθώς και από τα ίδια τα κατασκευάσματα, τόσο κατά τις
ημέρες και ώρες κατά τις οποίες εκτελούνται εργασίες, όσο και κατά τις ημέρες και ώρες κατά τις οποίες δεν
γίνονται εργασίες. 

22.4. Ασφάλιση υπέρ τρίτων 

α) Ο Ανάδοχος έχει  υποχρέωση να συνάψει ασφάλιση υπέρ τρίτων σε αναγνωρισμένη από το Ελληνικό
Δημόσιο Ασφαλιστική Εταιρεία, αποδεικτικό της οποίας απαραίτητα θα προσκομισθεί κατά την υπογραφή της
εργολαβικής συμβάσεως. 

β) Η ασφάλιση θα καλύπτει ολόκληρο τον προβλεπόμενο από την εργολαβική σύμβαση χρόνο, δηλ. από της
υπογραφής της συμβάσεως μέχρι της προσωρινής παραλαβής του έργου και για ποσό που καλύπτει κάθε
πιθανή βλάβη περιουσίας, καθώς και τη σωματική βλάβη τρίτων, συμπεριλαμβανομένων του εργοδότη του
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προσωπικού  του  και  εκείνου  της  επιβλέψεως,  το  οποίο  καθορίζεται  σε  3%  του  συνολικού  ύψους  του
συμβατικού προϋπολογισμού του έργου. 

γ) Η ασφάλιση αυτή θα προβλέπει  την παραίτηση του δικαιώματος προσφυγής κατά του εργοδότη,  του
Αναδόχου  των  υπεργολάβων  και  του  προσωπικού  αυτών  καθώς  και  κάθε  εργαζομένου,  ο  οποίος  έχει
οποιανδήποτε  σχέση  με  τον  Ανάδοχο  του  έργου,  καθώς  και  κάθε  άλλη  περίπτωση  κατά  την  οποία  θα
μπορούσε να δημιουργηθεί  οποιαδήποτε  απαίτηση κατά  του  εργοδότη.  Εξυπακούεται  ότι  η  σύναψη της
ασφαλίσεως  υπέρ  τρίτων  δεν  απαλλάσσει  τον  Ανάδοχο  από  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις  που
προβλέπονται από το άρθρο 3 του παρόντος, από την ισχύουσα Νομοθεσία και από τις σχετικές διατάξεις
περί ασφαλίσεως και προστασίας του απασχολουμένου για το έργο προσωπικού. 

22.5. Ατυχήματα και ζημιές σε εργατικό προσωπικό: 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη η οποία ήθελε προξενηθεί συνεπεία
εργατικού ατυχήματος  σε εργάτες  ή άλλα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούνται  απ’  αυτόν στο έργο.  Ο
Εργοδότης δεν έχει καμία υπευθυνότητα για τέτοιες ζημίες ή βλάβες καθώς και για κάθε απαίτηση, ενέργεια,
έξοδα  και  επιβαρύνσεις  σχετικά  με  αυτές,  εκτός,  αν  η  ζημιά  ή  βλάβη  προξενήθηκε  από  ενέργειες  ή
υπαιτιότητα του ίδιου του Εργοδότη, των αντιπροσώπων του ή των υπαλλήλων του. 

22.6. Μέτρα εν ελλείψει ασφαλίσεως από τον Ανάδοχο: 

Αν ο Ανάδοχος παραλείψει να ενεργήσει ή δεν τηρήσει  τις σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας
ασφαλίσεως ή οποιεσδήποτε άλλες ασφαλίσεις οι  οποίες απαιτούνται  από τους όρους της συμβάσεως ο
εργοδότης έχει  το  δικαίωμα να προβαίνει  στις  προβλεπόμενες ασφαλίσεις  και  να πληρώνει  τα  αναγκαία
ασφάλιστρα, τα οποία θα κατακρατά από τα ποσά τα οποία κάθε φορά θα πληρώνει  ή θα οφείλει  στον
Ανάδοχο, χωρίς καμιά άλλη ιδιαίτερη διαδικασία. 

22.7.  Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  ασφαλίσει  σε  ελληνική  ασφαλιστική  εταιρεία  τα  αυτοκίνητα  που  θα
χρησιμοποιούνται στο έργο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 

22.8.  Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  εκτελεί  τα  έργα  με  ασφαλή  τρόπο  και  σύμφωνα  με  τους  Νόμους,
Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας που αφορούν την υγιεινή και την
ασφάλεια  των  εργαζομένων.  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 επικινδύνων θέσεων καθώς και προειδοποιητικές και συμβουλευτικές πινακίδες τόσο για
τους εργαζόμενους όσο και για τους κινούμενους στο εργοτάξιο. 

22.9.  Για  εργασίες,  που  απαιτούν  ειδικά  μέτρα  ασφαλείας,  ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  πάρει  όλα  τα
ενδεδειγμένα  πρόσθετα  και  ειδικά  μέτρα  ασφαλείας  και  να  εφαρμόζει  αυστηρά  τους  κανονισμούς,  που
ισχύουν για την πρόληψη ατυχημάτων. 

22.10.  Αναπόσπαστο  μέρος  της  παρούσης  αποτελούν  τα  άρθρα  που  περιλαμβάνονται  στην  υπ’  αριθμ.
ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/889/27-11-02 Απόφαση του Υφ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 16β/14-01-03) «Πρόληψη και αντιμετώπιση
του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων (Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ.)».  

Άρθρο  23.  Αυξομείωση  Εργασιών  -  Νέες  Εργασίες  -  Κανονισμός  Τιμών  Μονάδος  Νέων  Εργασιών  -
Υπερσυμβατικές Εργασίες – Αναθεώρηση

23.1. Για τις αυξομειώσεις του συμβατικού αντικειμένου ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 156 του Ν.4412/16.  

23.2. Για την περίπτωση που παραστεί ανάγκη κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών εφαρμόζονται τα
οριζόμενα στα άρθρο 156 του Ν.4412/16) και τα ισχύοντα Αναλυτικά Τιμολόγια (Αναλύσεις Τιμών), τα οποία
είναι: 

α. Το εγκεκριμένο Ενιαίο Τιμολόγιο εργασιών της κατηγορίας Οικοδομικών Έργων όπως αυτό ισχύει με την
έκδοση Δ17α/04/114/ΦΝ 437 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 3/08/07 (ΦΕΚ. 1584/Β’). 

β. Αναλυτικό Τιμολόγιο Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών. 

γ. Τα Ενιαία Τιμολόγια εργασιών δημοπράτησης Δημοσίων Έργων Οδοποιΐας, Υδραυλικών, Λιμενικών και
Πρασίνου όπως αυτά ισχύουν με την έκδοση Δ17α/04/114/ΦΝ 437 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 3/08/07 (ΦΕΚ. 1584/Β’).

23.3.  Αν  η  αρτιότητα  και  λειτουργικότητα  του  έργου  επιβάλλει  την  ανάγκη  εκτέλεσης  νέων  επί  μέρους
εργασιών,  ύστερα πάντοτε  από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, θα συντάσσεται  αντίστοιχα Πρωτόκολλο
Κανονισμού Νέων Εργασιών. Η δαπάνη των εργασιών αυτών καλύπτεται από τα απρόβλεπτα της σύμβασης.
Οι νέες αυτές τιμές θα προσαυξάνονται κατά 18% για το όφελος κ.λπ. του Αναδόχου και θα απομειώνεται η
τιμή αυτή με την έκπτωση της εργολαβίας. 
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Επίσης, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των «επί έλαττον» δαπανών σύμφωνα με την εγκύκλιο 36/19-10-
05 (αρ. πρωτ. Δ17α/08/158/ΦΝ 437) του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. 

23.4. Σε περίπτωση επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο
άρθρο 155 του Ν.4412/16.

Άρθρο 24. Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή - Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών - Διοικητική Παραλαβή -
Συντήρηση Έργου

24.1.  Για την βεβαίωση περάτωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του Ν.4412/16.

24.2.  Για την διοικητική παραλαβή για χρήση, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.4412/16.

24.3. Για την προσωρινή παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.4412/16.  

24.4.   Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου:  ισχύουν οι  σχετικές διατάξεις  του άρθρου 171 του
Ν.4412/16.

24.5. Για την οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.4412/16.

Άρθρο 25. Δοκιμές Εγκαταστάσεων

25.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται αμέσως μετά την περάτωση των εγκαταστάσεων να κάνει με δικά του μέσα,
όργανα και δαπάνες, τις απαιτούμενες δοκιμές οι οποίες θα επαναλαμβάνονται μέχρι πλήρους ικανοποίησης
των απαιτητικών αποτελεσμάτων, οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμών που θα υπογράφεται από
τον επιβλέποντα μηχανικό, τους χρήστες του έργου  και τον Ανάδοχο και θα περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής.

25.2. Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Επίσης οι δοκιμές ,οι έλεγχοι και τα
αντίστοιχα πρωτόκολλα  για τις Η/Μ εγκαταστάσεις θα πραγματοποιούνται σύμφωνα  με την Γενική Τεχνική
Συγγραφή Υποχρεώσεων Η/Μ Εγκαταστάσεων (Γ.Τ.Σ.Υ.  Η/Μ),τις αντίστοιχες Τ.Ο.Τ.Ε.Ε., τους κανονισμούς
εγκαταστάσεων, τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα, τις οδηγίες της Ε.Ε. και τον νόμο.  

25.3. Ο Ανάδοχος οφείλει με την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή τους, να
συντάξει  χωρίς  πρόσθετη  αμοιβή  και  να  υποβάλει  στην  Επίβλεψη  σε  δύο  (2)  αντίγραφα,  πλήρεις  και
λεπτομερειακές οδηγίες χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που εκτελέσθηκαν απ'
αυτόν. Μία σειρά από τις οδηγίες αυτές καταχωρείται στο φάκελο της επίβλεψης, ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο
αρχείο του κυρίου του έργου.

25.4. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων να διδάξει στους χρήστες του
κυρίου του έργου και κυρίως στους τελικούς χρήστες, την χρήση και τον χειρισμό των εγκαταστάσεων.

25.5.Κατά τον χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά
διαστήματα τις εγκαταστάσεις και  να τις διατηρεί  σε αρίστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή γι'  αυτό.
Γενικά για την υποχρεωτική συντήρηση των έργων και το χρόνο εγγύησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου
171 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

25.6. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζημιά για την οποία ευθύνεται ο ίδιος, μέσα
στην προθεσμία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο Κύριος του Έργου έχει το  δικαίωμα να εκτελέσει
την επανόρθωση αυτή απ' ευθείας, σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου.

25.7. Για την συναρμολόγηση των μηχανημάτων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να περιορισθεί στον εντός
του  κτιρίου  χώρο  που  θα  υποδειχθεί  από την  επίβλεψη  και  να  πάρει  τα  κατάλληλα  μέτρα  για  να  μην
παρεμποδίζεται η εντός του κτιρίου κυκλοφορία του εργατοτεχνικού προσωπικού άλλων πιθανών εργασιών.

Άρθρο 26. Κατασκευαστικά Σχέδια - Λήψη Φωτογραφιών

26.1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από την προσωρινή
παραλαβή να συντάξει με δαπάνες του και να παραδώσει σε τρία (3) αντίγραφα στην Υπηρεσία:

26.2.  Κατασκευαστικά σχέδια σε κλίμακα 1 : 50 όπου απαιτείται.

26.3. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πάρει και να εκτυπώσει με δαπάνες του, έγχρωμες φωτογραφίες
πριν από την έναρξη των εργασιών κατά τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου και μετά το
πέρας των εργασιών, στις οποίες τελευταίες θα φαίνονται όλες οι όψεις, όλων των κτιρίων. Οι φωτογραφίες
αυτές πρέπει να είναι ευκρινείς, καλλιτεχνικές με μεγάλη ανάλυση. Οι φωτογραφίες θα παραδίδονται και σε
ηλεκτρονική μορφή.
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Άρθρο 27. Εργασίες που Εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους Αναδόχους - Φθορές από Εγκαταστάσεις
και από τον Ανάδοχο

27.1.  Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  μην  παρεμποδίζει  την  εκτέλεση  των  εργασιών  που  δεν
συμπεριλαμβάνονται στην σύμβασή του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο Κύριος του Έργου,
να διευκολύνει την εκτέλεσή τους, με τα μέσα που χρησιμοποιεί (ικριώματα κλπ.) και να ρυθμίζει την εκτέλεση
των εκτελούμενων από αυτόν εργασιών, ούτως ώστε να μην παρεμποδίζεται η εκτέλεση εργασιών από τον
Κύριο του Έργου ή από άλλους εργολήπτες.

27.2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανοίγει, να μορφώνει και να επαναφέρει στην αρχική κατάσταση τις
απαιτούμενες, με βάση τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και  τις οδηγίες της επίβλεψης, οπές διέλευσης,
φωλιές και αύλακες, για τον εντοιχισμό σωλήνων ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων,
χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά
του.

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

27.4.  Οποιαδήποτε  φθορά  ή  ζημιά  που  προκληθεί  από  υπαιτιότητα  του  Αναδόχου,  σε  οποιαδήποτε
κατασκευή,  βαρύνει  τον Ανάδοχο που είναι  υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει  και  να επαναφέρει  τις
κατασκευές που υπέστησαν την ζημιά ή την φθορά, στην προηγούμενη τους κατάσταση.

Άρθρο 28. Σκυροδέματα

28.1.  Κατά  την  εκτέλεση  των κατασκευών  από σκυρόδεμα  οποιασδήποτε  κατηγορίας,  ο  Ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος  να  συμμορφώνεται  πλήρως  με  τις  διατάξεις  του Κανονισμού  Τεχνολογίας  Σκυροδέματος:
ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 1329/Β/06-11-2000), τις διορθώσεις παροραμάτων του ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 1153/Β/12-08-
2003), τις νεώτερες προσθήκες του ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 447/Β/05-03-2004) και (ΦΕΚ 576/Β/28-04-2005), την
τροποποίηση  του  ΕΚΩΣ  2000  (ΦΕΚ  270/Β/16-03-2010),  τον  ΕΑΚ  2000  (ΦΕΚ  2184/Β/20-12-1999),  τις
τροποποιήσεις  –  συμπληρώσεις  του  ΕΑΚ 2000  (ΦΕΚ 781/Β/18-06-2003,  ΦΕΚ 1153/Β/12-08-2003,  ΦΕΚ
1154/Β/12-08-2003, ΦΕΚ 270/Β/16-03-2010 και ΦΕΚ 1651/Β'/2.6.2016).

28.2.  Για  μικροποσότητες  σκυροδέματος  χαμηλής  αντοχής  η  ανάμιξη  των υλικών του  σκυροδέματος  θα
γίνεται αποκλειστικά με μηχανικό αναμικτήρα, απόδοσης πολλαπλάσιου ακέραιου σάκου τσιμέντου, σε κάθε
άλλη περίπτωση θα έρχεται από βιομηχανία παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος.

Άρθρο 29. Εξυπηρέτηση Υπαλλήλων της Υπηρεσίας Επίβλεψης

29.1.  Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  εξασφαλίσει  την  απρόσκοπτη  άσκηση  της  επίβλεψης  στα
εργοστάσια που τυχόν κατασκευάζονται  τμήματα του έργου και  γενικά σε όλους τους χώρους που κρίνει
απαραίτητο  η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία.  Ο  διευθύνων  από  μέρους  της  Αναδόχου  επιχείρησης  τα  έργα
υποχρεούται,  μετά  από  ειδοποίηση  της  Υπηρεσίας,  να  συνοδεύει  τους  υπαλλήλους  που  επιβλέπουν,
διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά τις μεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των
έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής (άρθρο 140 παρ. 4 του Ν.4412/16).

29.2. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ: Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 136 του Ν.4412/2016, στο άρθρο 138 παρ.14 και στο
άρθρο 179 του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα.

Η  Υπηρεσία  έχει  το  δικαίωμα  να  προβαίνει  σε  οποιαδήποτε  επιθεώρηση  και  έλεγχο  ήθελε  κρίνει
αναγκαίο σχετικά με την ικανότητα και την επάρκεια του προσωπικού του Αναδόχου, τα υλικά, τις μεθόδους
εργασίας, την πρόοδο των εργασιών, το εργατικό κόστος κ.λπ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί με ακρίβεια
και  πλήρη ενημερότητα,  σύμφωνα με τους εκάστοτε νόμους, όλα γενικά τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και
μητρώα που αφορούν στο προσωπικό που απασχολεί, τους μισθούς, τα ημερομίσθια και τα επιδόματα, τις
ασφαλιστικές και άλλες εισφορές κτλ., τις απογραφές του εξοπλισμού, των μηχανημάτων, των εργαλείων και
υλικών που προσκομίσθηκαν στο εργοτάξιο και χρησιμοποιούνται σε αυτό και γενικά όλα τα βιβλία, δελτία και
καταστάσεις σχετικές με την πρόοδο των εργασιών, τα διαγράμματα, τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και
λοιπά  στοιχεία  που  ήθελε  να  ζητήσει  η  Υπηρεσία.  Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  χορηγεί  στην
Υπηρεσία, μετά από σχετική αίτησή της, αντίγραφα από τις εκθέσεις καταστάσεις κ.λπ., που αναφέρθηκαν
προηγουμένως.
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Άρθρο 30. Σύνδεση με Δίκτυα Ο.Κ.Ω. – Εκδόσεις Αδειών  

30.1. Ο Ανάδοχος με την εγκατάσταση στο έργο πρέπει να μεριμνήσει για την εξασφάλιση των απαιτούμενων
αδειών από την αρμόδια Πολεοδομία, όσον αφορά την χρήση ικριωμάτων ή όπου αλλού απαιτείται σύμφωνα
με τον Ν.Ο.Κ.

Άρθρο 31. Απολογιστικές Εργασίες

Σε κάθε περίπτωση απολογιστικής εκτέλεσης εργασιών τηρείται ειδικό ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται
καθημερινά το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα, μηχανήματα ή άλλα μέσα, τα προσκομιζόμενα
υλικά και καύσιμα, οι εκτελούμενες εργασίες περιγραφικά και κατά θέση του έργου και κάθε άλλο στοιχείο για
την τεκμηρίωση της ορθολογιστικής διαχείρισης των μέσων, των υλικών και της αξιοποίησης του ανθρώπινου
δυναμικού. Τα φύλλα του ημερολογίου αυτού συνοδεύουν τους απολογισμούς των έργων και τίθενται υπόψη
της  επιτροπής  προσωρινής  παραλαβής.  Μετά  την  έναρξη  της  καθημερινής  εργασίας  παραδίδεται  στον
εκπρόσωπο  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  ειδικό  δελτίο  που  περιλαμβάνει  ονομαστική  κατάσταση  του
απασχολούμενου προσωπικού και κατάσταση των μηχανημάτων.
Κατά τα άλλα ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 154 του Ν.4412/16.

Άρθρο 32. Εξυπηρέτηση Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.)

32.1. Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι μπορεί στην περιοχή του έργου να υπάρχουν δίκτυα Ο.Κ.Ω.
που θα πρέπει να μεταφερθούν από τους κυρίους τους.

32.2. Με τις εργασίες αυτές ο Ανάδοχος δεν θα έχει  καμία ανάμιξη,  υποχρεούται  όμως να παρέχει  κάθε
διευκόλυνση για την εκτέλεση τους, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση για λόγους καθυστέρησης
ή δυσχερειών στην εκτέλεση του έργου του.

Άρθρο 33. Καθαρισμός Κατασκευών - Εργοταξίων - Εγκαταστάσεων

33.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση τμήματος του έργου ή του όλου
έργου μετά την περαίωση του, να αφαιρέσει και να απομακρύνει από όλους τους χώρους του εργοταξίου και
των  γύρω  δρόμων,  κάθε  προσωρινή  εγκατάσταση,  απορρίμματα,  μηχανήματα,  εργαλεία,  ικριώματα,
προσωρινές  προστατευτικές  κατασκευές  και  περιφράγματα,  πλεονάζοντα  χρήσιμα  ή  άχρηστα  υλικά,  να
καθαρίσει με ειδικευμένο προσωπικό όλους τους χώρους του κτιρίου και του εργοταξίου, για την παράδοση
τους, απολύτως καθαρών και γενικά να μεριμνήσει για ότι απαιτείται, ούτως ώστε το έργο να παραδοθεί καθ'
όλα έτοιμο για χρήση και λειτουργία.

33.2. Αν μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τις πάρα πάνω εργασίες, μέσα
σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της εντολής, οι εργασίες αυτές
εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου, της δαπάνης παρακρατούμενης από την αμέσως
επόμενη πληρωμή.

Άρθρο 34. Γενικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου

34.1.  Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  εγκαταστήσει  με  δικές  του  δαπάνες  στο  εργοτάξιο,  όλα  τα
προβλεπόμενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.Δ. 447/75, όπως αυτό συμπληρώθηκε και
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα καθώς και για την παροχή και σύνδεση του εργοταξίου του με  (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ)
για την κατασκευή του έργου.

34.2.  Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την έκδοση
κάθε κατά νόμον αδείας,  καθιστάμενος ουσιαστικά και  αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε  παράβαση των
διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης υποχρεώνεται να υποβάλει τις αναγκαίες
αιτήσεις για παροχές και συνδέσεις με ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ. και να καταβάλει κάθε δυνατή φροντίδα για την
πραγματοποίηση τους.

34.3.  Επίσης πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση στα εργοτάξια όλων των στοιχείων που απαιτούνται από
τον  Νόμο,  για  την  εφαρμογή  των μέτρων  ασφαλείας  που  επιβάλλεται  να  ληφθούν  σ'  όλη  την  διάρκεια
εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με το Π.Δ.  447/75,  περί  ασφάλειας των εν τοις οικοδομικές εργασίες
ασχολουμένων μισθωτών, το Π.Δ. 770/80, περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών
και το Π.Δ. 1073/81, περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης
φύσεως έργων αρμοδιότητος πολιτικού μηχανικού και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει καθ' όλη την διάρκεια
της  κατασκευής  του  έργου.  Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  εφαρμόζει  τα  περί  τάξεως  και  ασφάλειας  επί
ατυχημάτων αστυνομικές διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη που
θα συμβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή σε τρίτους, από ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με
την εκτέλεση του έργου.
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34.4. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο
Ασφάλειας  και  Υγείας  (ΣΑΥ),  όπως αυτό  ρυθμίζεται  με  τις  αποφάσεις  του  Υφυπουργού  Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2.3.2001 (ΦΕΚ 266 Β΄), ΔΕΕΠΠ/85/14.5.2001 (ΦΕΚ 686
Β΄)  και  ΔΙΠΑΔ/οικ889/  27.11.2002  (ΦΕΚ  16  Β΄),  στο  χρονοδιάγραμμα  των  εργασιών,  καθώς  και  τις
ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και
της κατασκευής του έργου.

34.5.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει τα απαιτούμενα σήματα και πινακίδες σε όλες γενικά τις
θέσεις που εκτελούνται εργασίες και να φροντίζει για την συντήρησή τους.

34.6.   Ο Ανάδοχος ευθύνεται  ποινικά  και  αστικά για κάθε  ατύχημα που θα οφείλεται  στη μη λήψη των
απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας.

34.7.   Ο Ανάδοχος υποχρεούται  να ανακοινώσει  αμέσως στην Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, όλες τις
απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σ' αυτήν διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών, σχετικά με μέτρα
ελέγχου και ασφαλείας σ' όλη την διάρκεια κατασκευής του έργου.

34.8.  Ο Ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το, για την εκτέλεση το
έργου, απασχολούμενο εργατοτεχνικό κλπ. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συμβεί ατύχημα σ' αυτό.

34.9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το παρά πάνω προσωπικό του στο Ίδρυμα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και τα κατά κατηγορία εργαζομένων, Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης. Σε περίπτωση που
οποιοσδήποτε εργαζόμενος δεν υπάγεται στις περί ΙΚΑ διατάξεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τον ασφαλίσει
σε αναγνωρισμένη από το κράτος ασφαλιστική εταιρεία.

34.10.  Γενικά ο Ανάδοχος έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 138 και
188 του Ν. 4412/2016 και γενικότερα από όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

34.11. ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: Ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 138 και στο άρθρο 143
του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν σήμερα. Η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του Αναδόχου στους
τόπους κατασκευής τους γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από
την Υπηρεσία. Η επί τόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου της εργοληπτικής
επιχείρησης είναι  υποχρεωτική και  ανάλογη με τη φύση και  το μέγεθος του κατασκευαζόμενου έργου.  Ο
Ανάδοχος  γνωστοποιεί  στη  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  τη  νόμιμη  εκπροσώπησή  τους  ή  τους  τυχόν
πληρεξούσιους.  Όταν  πρόκειται  για  την  υπογραφή  του  χρονοδιαγράμματος,  των  επιμετρήσεων,  των
πρωτοκόλλων  αφανών  εργασιών,  των  Πρωτοκόλλων  κανονισμού  τιμών  μονάδος  νέων  εργασιών
(Π.Τ.Κ.Μ.Ν.Ε.) των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων, συμπληρωματικών συμβάσεων, των πιστοποιήσεων και της
επί τόπου παρακολούθησης και διοίκησης κατασκευής του έργου, ο Ανάδοχος μπορεί να αντιπροσωπευθεί
από τεχνικό στέλεχος της επιχείρησης ή άλλο τεχνικό που έχει τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Σε
περίπτωση κοινοπραξίας ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 140 του Ν. 4412/2016.

34.12. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ, ΛΑΤΟΜΕΙΑ, ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ, ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ: Όσον αφορά την διαχείριση
των αναγκών του έργου σε αδρανή υλικά, λατομεία, δανειοθαλάμους, χώρους απόθεσης, ο Ανάδοχος θα
πρέπει να λαμβάνει σε κάθε περίπτωση υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία (ενδεικτικά αναφέρονται οι διατάξεις
του Ν.4412/2016 και του Ν.1428/84 “Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις”, όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν.2115/93 “Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν.1428/84”
και όπως ισχύει, καθώς και κάθε μεταγενέστερη σχετική διάταξη. Πριν χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε πηγή
υλικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει, με δαπάνες του, για την εξέταση του υλικού από εγκεκριμένο
εργαστήριο προς διαπίστωση της καταλληλότητάς του.

Σε περίπτωση που τα υλικά από τις πηγές που αναφέρονται ανωτέρω δεν επαρκούν ή αποδεικνύονται
ακατάλληλα, τότε ο Ανάδοχος θα φροντίσει να βρει νέες πηγές υλικών, που θα εγκρίνει η Υπηρεσία.

Σημειώνεται εδώ σαν διευκρίνηση ότι οι τιμές προσφοράς του Αναδόχου περιλαμβάνουν κατά ανηγμένο
τρόπο, όλες τις δαπάνες που προϋποθέτει η εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Γι' αυτό γίνεται επιτακτική η
ανάγκη αναγνώρισης των ειδικών συνθηκών του εκάστοτε έργου από όλους τους διαγωνιζόμενους κατά το
στάδιο των προσφορών.

Η απόθεση των άχρηστων προϊόντων κάθε είδους, που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση των
χώρων  επέμβασης,  θα  απομακρύνονται  με  μέριμνα  και  δαπάνες  του  Αναδόχου  σε  χώρους  απόθεσης
απορριμάτων.

Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  εφαρμόζει  τις  διατάξεις  της  ΚΥΑ  36259/1757/Ε103/10  (ΦΕΚ
1312/Β/24-08-2010)  “Μέτρα,  όροι  και  πρόγραμμα  για  την  εναλλακτική  διαχείριση  των  αποβλήτων  από
εκσκαφές, κατασκευές, κατεδαφίσεις” (ΑΕΚΚ). Ο Ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της σύμβασης του
έργου να συμβληθεί με εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) και να υποβάλει
θεωρημένο από το σύστημα Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.
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Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει  σύμφωνα με την παρ. 3β.3 του άρθρου 7 της ανωτέρω ΚΥΑ, μετά την
αποπεράτωση  των εργασιών διαχείρισης  των αποβλήτων κατασκευής ή  κατεδάφισης να καταθέσει  στην
Υπηρεσία Βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

34.13.  Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ώστε να προληφθεί
οποιαδήποτε  ατασθαλία,  παρανομία,  βίαιη  διατάραξη  τάξης  ή  κατά  οποιοδήποτε  τρόπο  ανάρμοστη
συμπεριφορά εκ  μέρους  του  προσωπικού  του  και  για  τη  διατήρηση ομαλών  συνθηκών και  προστασίας
προσώπων και περιουσιών στους εργοταξιακούς χώρους ή γύρω από αυτούς.

Άρθρο 35.  Απαιτούμενα Μέτρα Ασφάλειας και Υγείας στο Εργοτάξιο

35.1. Εργοταξιακή σήμανση – σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας,  φόρτωση - εκφόρτωση –εναπόθεση
υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κ.λπ.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται:

α.  Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και
των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με:
-Την  Υ.Α  αριθ.  ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011  του  τ.  ΥΠΥΜΕΔΙ:  «Οδηγίες  Σήμανσης  Εκτελούμενων  Έργων»
(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)
-Την 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, κ.λπ: Π.Δ. 1073/81 (αρ.75-84), Π.Δ.
305/96 (αρ.8.δ και αρ.12, παραρτ.IV μέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).

δ.   Να  προβεί  στα  απαραίτητα  μέτρα  ασφάλειας  που  αφορούν  σε  εργασίες  φόρτωσης,  εκφόρτωσης,
αποθήκευσης,  στοίβασης,  ρίψης και  μεταφοράς υλικών και  άλλων στοιχείων:  Π.Δ.  216/78,  Π.Δ.  1073/81
(αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π.Δ. 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: Π.Δ .176/05, β) θόρυβο: Π.Δ. 85/91, Π.Δ. 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και
της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων:  Π.Δ.  397/94,  δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και
βιολογικούς παράγοντες: Ν.3850/10 (αρ. 36-41), Π.Δ. 82/10.

35.2.  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 κ.λπ.): Π.Δ. 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν. 1430/84 (αρ.11-15), Π.Δ. 31/90, Π.Δ.
499/91, Π.Δ. 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π.Δ. 89/99, Π.Δ. 304/00 και Π.Δ. 155/04, Π.Δ. 105/95 (παραρτ. IX),
Π.Δ. 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 -9), Κ.Υ.Α. 15085/593/03, Κ.Υ.Α. αρ.Δ13ε/4800/03,
Π.Δ. 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).

β.  Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5)
και το Π.Δ. 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 Π.Δ. 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄, τμήμα ΙΙ, παρ.
8.1.γ  και  8.2)  και  το  Π.Δ.  89/99  (παραρτ.  II,  παρ.2.1).  Σημειώνεται  ότι  η  άδεια  χειριστού  μηχανήματος
συνοδεύει τον χειριστή.

23





6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση -εγκατάσταση, καλή
λειτουργία)  και  αρχείο  συντήρησης  αυτού  στο  οποίο  θα  καταχωρούνται  τα  αποτελέσματα  των  ελέγχων
σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο
συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 15085/593/03 (αρ.3 και αρ.4. παρ.7).

35.3.  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:

35.3.1.  Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κ.λπ.), Αντιστηρίξεις:

Ν. 495/76, Π.Δ.  413/77, Π.Δ. 1073/81 (αρ.2-17, 40-42), Υ.Α.  αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και  αντοχή
κτιρίων, παρ.4), Κ.Υ.Α. 3329/89 και η τροπ. αυτής: Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π.Δ. 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:  Υ.Α.
Φ.6.9/13370/1560/95 και Υ.Α. Φ6.9/25068/1183/96, Π.Δ. 455/95 και η τροπ. αυτού: Π.Δ. 2/06, Π.Δ. 305/96
(αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10).

35.3.2.  Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – Ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες.

Π.Δ. 778/80, Π.Δ. 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), Κ.Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/93, Π.Δ. 396/94 (αρ.9
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π.Δ. 155/04, Π.Δ. 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ
παρ.4-6,14 ).

35.3.3.  Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερμές εργασίες

Π.Δ. 95/78, Π.Δ. 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π.Δ. 70/90 (αρ.15), Π.Δ. 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 
Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.

35.3.4.  Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές, κλπ.)

Π.Δ. 778/80, Π.Δ. 1073/81 (αρ.26-33, αρ.98), Υ.Α. 3046/304/89, Π.Δ. 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π.Δ. 
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12).

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

A. ΝΟΜΟΙ

Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337/Α΄/76)          Ν.1396/83 (ΦΕΚ 126/ Α΄/83)      Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49/ Α΄/84)
Ν. 2168/ 93 (ΦΕΚ 147/ Α΄/93)           Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/ Α΄/99)      Ν. 3542/07 (ΦΕΚ 50/ Α΄/07)
Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/16)             Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84/Α΄/10)      Ν. 4030/11 (ΦΕΚ 249/Α΄/11)

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Π.Δ. 95/78 (ΦΕΚ 20/Α΄/78)             Π.Δ. 216/78 (ΦΕΚ 47/Α΄/78)   Π.Δ.959/78 (ΦΕΚ 236/Α΄/78)
Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193/Α΄/80)         Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260/A΄/81)         Π.Δ. 225/89 (ΦΕΚ 106/Α΄/89)
Π.Δ. 31/90 (ΦΕΚ 31/Α΄/90)             Π.Δ. 499/91 (ΦΕΚ 180/Α΄/91)           Π.Δ. 395/94 (ΦΕΚ 220/Α΄/94)      
Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220/Α΄/94)         Π.Δ. 397/94 (ΦΕΚ 221/Α΄/94)           Π.Δ. 105/95 (ΦΕΚ 67/Α΄/95)      
Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212/Α΄/96)         Π.Δ. 89/99 (ΦΕΚ 94/Α΄/99)               Π.Δ. 304/00 (ΦΕΚ 241/Α΄/00)
Π.Δ. 155/04 (ΦΕΚ 121/Α΄/04)         Π.Δ. 176/05 (ΦΕΚ 227/Α΄/05)           Π.Δ. 149/06 (ΦΕΚ 159/Α΄/06)
Π.Δ. 2/06 (ΦΕΚ 268/Α΄/06)             Π.Δ. 212/06 (ΦΕΚ 212/Α΄/06)           Π.Δ. 82/10 (ΦΕΚ 145/Α΄/10)
Π.Δ. 57/10 (ΦΕΚ 97/Α΄/10)             Π.Δ. 113/12 (ΦΕΚ 198/Α΄/12)    (Όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν)

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Υ.Α. 130646/84 (ΦΕΚ 154/Β΄/84)                          Κ.Υ.Α. 3329/89 (ΦΕΚ 132/Β΄/89)                        
Κ.Υ.Α. 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138/Β΄/91)                 Κ.Υ.Α. αρ.οικ.Β.4373/1205/93 (ΦΕΚ 187/Β΄/93)              
Κ.Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/93 (ΦΕΚ 765/Β΄/93)  Κ.Υ.Α. αρ. 8881/94 (ΦΕΚ 450/Β΄/94)                               
Υ.Α. αρ.οικ. 31245/93 (ΦΕΚ 451/Β΄/93)             Υ.Α. 3009/2/21-γ/94 (ΦΕΚ 301/Β΄/94)                              
Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 (ΦΕΚ 73/Β΄/94)            Υ.Α. 3131.1/20/95/95 (ΦΕΚ 978/Β΄/95)                            
Υ.Α. Φ.6.9/13370/1560/95 (ΦΕΚ 677/Β΄/95)     Υ.Α. Φ6.9/25068/1183/96 (ΦΕΚ 1035/Β΄/96)                   
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 (ΦΕΚ 113/Β΄/97)   Κ.Υ.Α. αρ.οικ.16289/330/99 (ΦΕΚ 987/Β΄/99)   
Κ.Υ.Α. αρ.οικ.15085/593/03 (ΦΕΚ 1186/Β΄/03)  Κ.Υ.Α. αρ.Δ13ε/4800/03(ΦΕΚ708/Β΄/03)                         
Κ.Υ.Α. αρ.6952/11 (ΦΕΚ 420/Β΄/11)                     Υ.Α. 3046/304/89 (ΦΕΚ 59/Δ΄/89)   
Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00 (ΦΕΚ 1035/Β’/00)   Υ.Α. αρ. οικ. 433/2000 (ΦΕΚ 1176/Β΄/00)            
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Υ.Α. ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01 (ΦΕΚ 686/Β΄/01)            Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01 (ΦΕΚ 266/Β΄/01)                         
Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02 (ΦΕΚ 16/Β΄/03)              Υ.Α. ΔMEO/Ο/613/11 (ΦΕΚ 905/Β΄/11)                           
Υ.Α. 21017/84/09 (ΦΕΚ 1287/Β΄/09)       
Πυροσβεστική διάταξη 7 - Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 (ΦΕΚ 155/Β/96)

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03      (Αρ.Πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208/12-9-03)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08        (Αρ.Πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-08)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε   (Αρ.Πρωτ. 10201/12ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ)

Άρθρο 36. Πινακίδα Έργου

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  τοποθετήσει,  στην  αρχή  και  στο  τέλος  του  έργου,  πινακίδα  η  οποία  θα
αναγράφει τα στοιχεία του έργου 

Άρθρο 37. Δήλωση Ανάληψης Επίβλεψης

37.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούνται αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης να υποβάλει δήλωση ανάληψης
της επίβλεψης του έργου. Είναι δυνατόν η ανάληψη της επίβλεψης αυτής να γίνει από τον υπεύθυνο μηχανικό
του έργου (άρθρο 10 της παρούσης Ε.Σ.Υ.). Σε κάθε περίπτωση αντίγραφο του εγγράφου της ανάληψης της
επίβλεψης, άμεσα με την έκδοσή της, υποβάλλεται υποχρεωτικά στην Υπηρεσία.

37.2.  Στην  περίπτωση  που  η  ανάληψη  της  επίβλεψης  γίνει  από  άλλο  μηχανικό,  αυτό  πρέπει  να
γνωστοποιηθεί έγκαιρα στην Υπηρεσία από τον Ανάδοχο για την αρμόδια έγκριση.

37.3.  Σε  περίπτωση  αντικατάστασης  του  μηχανικού  που  θα  αναλάβει  την  επίβλεψη,  ο  Ανάδοχος  είναι
υποχρεωμένος να επαναλάβει την διαδικασία αντικατάστασης του επιβλέποντα στην ΔΤΥ.

37.4. Σε κάθε περίπτωση η άρνηση του Αναδόχου για την ανάληψη της επίβλεψης του έργου (είτε αρχική είτε
ενδιάμεση), επισύρει την ποινή έκπτωσης τηρουμένης από την Υπηρεσία της διαδικασίας του άρθρου 160
του N. 4412/16.

37.5.  Τις  όποιες δαπάνες  (αμοιβή,  φόρος,  κρατήσεις  κ.λπ.)  για  την ανάληψη της  παραπάνω επίβλεψης
έλαβαν υπ’  όψιν  τους  οι  διαγωνιζόμενοι  για  την  διαμόρφωση της  οικονομικής  προσφοράς τους  και  την
περιέλαβαν σ' αυτήν.
Όπου υπάρχει ασάφεια ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Άρθρο 38. Διακοπή Εργασιών – Διάλυση της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου – Αποζημίωση Αναδόχου 
λόγω Διάλυσης

Ισχύουν τα όσα ορίζονται στα άρθρα 160, 161, 162 & 163 του Ν. 4412/2016.

 Μεταμόρφωση, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
Ο Συντάξας Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών &

Πολεοδομίας

Ιωάννης Φούφλιας Ευάγγελος Χριστόπουλος Μερσίνα Κλεάνθη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑTTIKHΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Ι.Ράλλη & Δημαρχείου

ΤΚ 144 52 Μεταμόρφωση

Πληροφορίες: Ε. Χριστόπουλος

Τηλέφωνο: 213 2012944

Fax: 210 2813207

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 
ΤΑΤΟΙΟΥ ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΝΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. 9781.02.020 & 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κ.Α. 30.7323.0052

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 45233120-6

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 540.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο

1. Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς συμβατικούς όρους,
με βάση τους οποίους, σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών συμβατικών τευχών, θα εκτελεστεί από τον
Ανάδοχο που θα αναδειχθεί, το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΑΤΟΙΟΥ ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΝΗ
ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ» του Δήμου Μεταμόρφωσης.
2.Το ακριβές αντικείμενο του έργου θα είναι όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη που τη συνοδεύουν.

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση  του  παραπάνω έργου  διέπεται  από τις  ισχύουσες  διατάξεις,  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  που
διέπουν τη σύμβαση, βάσει των οποίων θα εκτελεστεί το έργο  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ
ΤΑΤΟΙΟΥ ΚΑΙ  ΔΡΟΣΙΝΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ»  προϋπολογισμού
540.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σε συνδυασμό και με τους όρους της ισχύουσας
Ε.Σ.Υ. και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, μελέτες, σχέδια και έγγραφες οδηγίες της Υπηρεσίας.

Άρθρο 3ο: Εγκύκλιοι και προδιαγραφές

Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών και Κοινοτικών έργων ακολουθούνται οι ισχύουσες διατάξεις, οι οδηγίες
των σχετικών  εγκυκλίων των αρμόδιων  Υπουργείων  και  εφαρμόζονται  οι  αντίστοιχες  προς το  είδος  του
εκτελούμενου έργου Τεχνικές Προδιαγραφές, οι αναφερόμενες στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή στο
Τιμολόγιο.

Άρθρο 4ο: Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία του έργου με τη σειρά που ισχύουν είναι:
1. Το Εργολαβικό Συμφωνητικό
2. Η Διακήρυξη Δημοπρασίας
3. Το Τιμολόγιο Προσφοράς – Οικονομική Προσφορά (τιμές αριθμητικώς και ολογράφως)
4. Το Τιμολόγιο της Μελέτης
5.  Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
6.  Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
7.  Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματά τους
8.  Η Τεχνική Περιγραφή
9.  Ο Προϋπολογισμός Μελέτης





10.  Οι  εγκεκριμένες  μελέτες  που  θα  χορηγηθούν στον  Ανάδοχο  από την  Υπηρεσία  και  οι  εγκεκριμένες
τεχνικές μελέτες που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά
τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.
11.  Το  Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα  κατασκευής  των  έργων,  όπως  αυτό  τελικά  θα  εγκριθεί  από  την
Υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 145 του Ν. 4412/2016

Άρθρο 5ο: Εγγύηση – Προθεσμία αποπεράτωσης

Αυτές ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τη Διακήρυξη.

Άρθρο 6ο: Πρόοδος των έργων – Κυρώσεις λόγω καθυστέρησης

Έχουν εφαρμογή τα άρθρα 145 και 148 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 7ο: Περιεχόμενο των τιμών του Τιμολογίου

Οι τιμές του Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες ολοκληρωμένων εργασιών, χωρίς να δικαιούται ο Ανάδοχος
άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε μιας από αυτές.
Σύμφωνα με τα παραπάνω σε όλες τις τιμές του Τιμολογίου περιλαμβάνονται:
1.  Οι  δαπάνες λειτουργίας των απαιτουμένων για την εκτέλεση κάθε εργασίας μηχανημάτων,  δηλαδή τα
μισθώματα,  τα  απαιτούμενα  καύσιμα  και  λιπαντικά,  η  επιβάρυνση  λόγω  ημεραργιών  που  μπορεί  να
οφείλονται  σε  διάφορες  αιτίες,  οι  δαπάνες  παραλαβής,  μεταφοράς  επί  τόπου  και  επιστροφής  των
μηχανημάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους.
2.  Οι  δαπάνες  για  το  απαιτούμενο  προσωπικό  των  συνεργείων  και  του  μηχανικού  εξοπλισμού  από
εργοδηγούς,  μηχανοδηγούς  χειριστές,  μηχανοτεχνίτες  ειδικευμένους  και  ανειδίκευτους  εργάτες,  για  τα
ημερομίσθιά τους, ημεραργίες, ασφαλίσεις, ώρες εργασίας αργίας, έκτακτες χρηματικές παροχές κλπ.
3.  Οι  δαπάνες των απαιτουμένων για κάθε είδος εργασίας υλικών με τις φορτοεκφορτώσεις  τους και  τις
μεταφορές τους με κάθε μέσο από τον τόπο παραγωγής ή προμήθειας επί τόπου των έργων και κάθε υλικού
που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά ενδεχομένως να απαιτείται για την πλήρη συντέλεση κάθε εργασίας.
4. Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζημίωσης για την προσωρινή κατάληψη
έκτασης για τη μεταφορά ή την αποθήκευσή τους.
5. Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών.
6.  Γενικά  κάθε  δαπάνη  που δεν  κατονομάζεται  ρητά  αλλά είναι  απαραίτητη  για  την  πλήρη  και  έντεχνη
εκτέλεση της εργασίας στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του τιμολογίου. Καμία αξίωση διαμφισβήτησης
δεν  είναι  δυνατόν  να  θεμελιωθεί  εκ  των  υστέρων,  είτε  σε  σχέση  με  τις  ποσότητες  και  τις  αποστάσεις
μεταφοράς των σε κάθε εργασία εισερχόμενων υλικών, είτε σε σχέση με τις αποδόσεις των εργατοτεχνικών,
είτε σε σχέση με τις τιμές των ημερομισθίων και υλικών, μετά τη συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό.
7. Δεν συμπεριλαμβάνεται στις τιμές του Τιμολογίου το κατά το επόμενο άρθρο ποσοστό γενικών εξόδων και
όφελος του αναδόχου.

Άρθρο 8ο: Ποσοστό Γενικών εξόδων και Οφέλους του Αναδόχου

Το ποσοστό γενικών εξόδων και όφελος του Αναδόχου καθορίζεται σε 18%, σύμφωνα με το άρθρο 53 του
Ν.4412/2016, το οποίο καταβάλλεται  επί  της αξίας των τιμών μονάδος των εκτελεσθέντων εργασιών και
περιλαμβάνονται:
1. Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης όλου του προσωπικού του Αναδόχου και οι δαπάνες για την κανονική
λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση, κλπ).
2.  Οι  μισθοί  και  κάθε  είδους  αποζημιώσεις  ασφάλισης  και  έξοδα  κίνησης  του  διοικητικού  και  τεχνικού
προσωπικού του αναδόχου.
3. Τα έξοδα συμμετοχής στο διαγωνισμό σύναψης εκτέλεσης και παραλαβής έργων.
4.  Κάθε  είδους  φόροι,  τέλη,  έξοδα  εγγυήσεις,  τόκοι  κίνησης  κεφαλαίων  και  λοιπές  πάσης  φύσεως
επιβαρύνσεις.
5. Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής των υλικών και δοκιμών γενικά για την παράδοση
των έργων σε κανονική λειτουργία.
6.  Έξοδα  ασφάλισης  ή  αποζημίωσης  ατυχημάτων  του  προσωπικού  του  εργολάβου  και  κάθε  φύσης
αποζημίωσης προς τρίτους.
7.  Έξοδα  καθαρισμού  των  έργων  και  του  εργοταξίου  και  αποκόμιση  των  προϊόντων  σε  θέση  που  να
επιτρέπεται από την Αστυνομία.
8. Κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι αναγκαία για την ορθή, έντεχνη και σύμφωνη με
τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών η απαιτούμενη για την εκτέλεση των έργων από κάθε πλευρά
σε σχέση με τις κείμενες διατάξεις καθώς και κάθε είδους επισφαλή έξοδα.
9. Το όφελος του Αναδόχου.
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Άρθρο 9ο: Ποιότητα υλικών – Έλεγχος αυτών – Δείγματα

Τα  υλικά  πρέπει  να  είναι  αρίστης  ποιότητας  και  να  πληρούν  τους  όρους  των  αντιστοίχων  Τεχνικών
Προδιαγραφών.
Δείγματα των υλικών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν χρησιμοποιηθούν. Υλικά και λοιπά είδη που
χρησιμοποιήθηκαν  χωρίς  έγκριση  θα  απορρίπτονται,  εφόσον  διαπιστωθεί  η  ακαταλληλότητά  τους.  Τα
δείγματα που απαιτούνται  και  τα  περιγραφικά  στοιχεία  λαμβάνονται  έγκαιρα  πριν  τη  χρήση τους  και  θα
εξετάζονται από τη υπηρεσία. Στη συνέχεια, όταν απαιτείται, τα δείγματα θα αποστέλλονται για εξέταση σε
κατάλληλο εργαστήριο δοκιμής υλικών.
Για το σκοπό αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα αναγράφεται το όνομα του Αναδόχου, καθώς και το
ότι τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται στο δείγμα. Ακόμα αναγράφεται το είδος
ελέγχου στο οποίο θα υποβληθούν τα υλικά.

Άρθρο 10ο: Αναλογίες Υλικών

Πρέπει να τηρούνται και να εξακριβώνονται οι καθορισμένες στο τιμολόγιο ή τη συγγραφή υποχρεώσεων ή τις
ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, αναλογίες υλικών.

Άρθρο 11ο: Μηχανικός εξοπλισμός

Ο τυχόν  απαιτούμενος  για  την  εκτέλεση  του  έργου  μηχανικός  εξοπλισμός  προβλέπεται  και  καθορίζεται
εκάστοτε στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. Ο εξοπλισμός αυτός αν δεν διατίθεται από τον ανάδοχο θα
ευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες αυτού, χωρίς η υπηρεσία να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή
ευθύνη σχετικά.

Άρθρο 12ο: Ατυχήματα και Ζημιές

Ο  Ανάδοχος  του  έργου  είναι  υποχρεωμένος  να  ασφαλίσει  το  έργο  σε  μια  ασφαλιστική  εταιρεία
αναγνωρισμένη από το κράτος. Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα στο σύνολό τους πρέπει να καταβληθεί από τον
ανάδοχο. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί ο Εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων
του προσωπικού του Αναδόχου καθώς επίσης και με αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται από το
προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων σε ξένη ιδιοκτησία και έργα του δημοσίου, Δήμων
και Κοινοτήτων και σε κάθε φύσης κοινωφελή έργα. Εφαρμόζονται ρητά τα όσα αναφέρονται στην παρ.4 του
άρθρου 144 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 13ο: Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις

Τον  ανάδοχο  βαρύνουν  οι  φόροι,  τέλη,  κρατήσεις  και  οποιεσδήποτε  άλλες  νόμιμες  επιβαρύνσεις  όπως
ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Εργοδότη.

Άρθρο 14ο: Μελέτη των συνθηκών του έργου

Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του Αναδόχου είναι ότι έλαβε αυτός υπόψη κατά τη σύνταξή της, τις
γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου και των μερών αυτού, τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, τη
διάθεση, τη διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής των
οδών προσπέλασης, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χειρών, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος, τις καιρικές
συνθήκες, τη δίαιτα των ρευμάτων και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες, τα δυνάμενα
να προκύψουν ζητήματα τα οποία μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν το κόστος των έργων και
ότι τα έργα θα εκτελεστούν σύμφωνα με τη σύμβαση με την οποία πρέπει να συμμορφωθεί ο Ανάδοχος.

Άρθρο 15ο: Φύλαξη υλικών, υπαρχουσών κατασκευών και μέσων – Προστασία – Βλάστηση

1. Ο Ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά που έχει στα χέρια του, όπως επίσης
και τις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν, σε αντίθετη δε περίπτωση τα μέτρα φύλαξης και προστασίας
λαμβάνονται από τον Εργοδότη και οι δαπάνες βαρύνουν τον ανάδοχο.
2.  Ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  λάβει  τα  ενδεικνυόμενα  μέτρα  φύλαξης  και  προστασίας  των  κάθε  φύσης
κοινωφελών έργων που βρίσκονται κοντά στα εκτελούμενα έργα, για να προληφθούν οι ζημιές ή η διακοπή
της λειτουργίας τους. Ζημιές που προκαλούνται από αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται σε βάρος και για
λογαριασμό του αναδόχου.
3. Ο Ανάδοχος προφυλάσσει  και  προστατεύει  την υπάρχουσα βλάστηση και καλλιεργημένες εκτάσεις της
περιοχής  του  εκτελούμενου  έργου  και  ευθύνεται  για  κάθε  κοπή  δένδρων  και  καταστροφή  φυτείας  όχι
απαραίτητης για την εκτέλεση του αναληφθέντος έργου.
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Άρθρο 16ο: Πρόληψη ατυχημάτων – Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλεια της Κυκλοφορίας

Ο Ανάδοχος, ανεξάρτητα από τις κείμενες διατάξεις υποχρεώσεων και ευθυνών του, παίρνει τα απαραίτητα
μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και κάθε τρίτο, καθώς επίσης και για την παροχή
πρώτων  βοηθειών  προς  αυτούς.  Διαταγές  της  υπηρεσίας  σχετικά  με  την  εξασφάλιση  της  κυκλοφορίας
εφαρμόζονται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. Ο Ανάδοχος διατηρεί το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό
για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Άρθρο 17ο: Διοικητική παραλαβή για χρήση

1. Για να παραδοθεί για χρήση το έργο ή αυτοτελές τμήμα θα απαιτείται η διενέργεια Διοικητικής Παραλαβής
για  χρήση.  Η  Διοικητική  Παραλαβή  γίνεται  με  πρωτόκολλο  μεταξύ  Προϊσταμένου  της  Διευθύνουσας
Υπηρεσίας, του Επιβλέποντα και του Αναδόχου. Αν το έργο παραδίδεται σε χρήση σε υπηρεσία άλλη από
τον  φορέα κατασκευής  του,  συμπράττει  στο  πρωτόκολλο  και  εκπρόσωπος  της  υπηρεσίας  αυτής.  Αν  ο
Ανάδοχος κληθεί  και  δεν παραστεί  ή αρνηθεί  την υπογραφή πρωτοκόλλου,  αυτό συντάσσεται  από τους
λοιπούς με σχετική μνεία κατά περίπτωση και  του κοινοποιείται. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει  μνεία του
έργου ή των τμημάτων που παραδίδονται για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών.
2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο Διοικητική Παραλαβή για χρήση γίνεται αμέσως μετά την περάτωση
των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τμημάτων του αν αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση. Αν δεν υπάρχει
τέτοια πρόβλεψη μπορεί η Διοικητική Παραλαβή για χρήση να γίνει ύστερα από απόφαση της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας.
3.  Η  Διοικητική  Παραλαβή  για  χρήση  δεν  αναπληρώνει  τη  διενέργεια  της  προσωρινής  και  οριστικής
παραλαβής του έργου.

Άρθρο 18ο: Τοπογραφικές εργασίες – εφαρμογές επί του εδάφους

Κάθε εργασία αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας για την επί του εδάφους εφαρμογή των εγκεκριμένων
χαράξεων, εκτελείται  με  επιμέλεια και  δαπάνες του αναδόχου,  κατά τις  οδηγίες  της Υπηρεσίας,  η  οποία
ελέγχει την ακρίβεια σύμφωνα προς τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι δαπάνες των ανωτέρω εργασιών σε
υλικά και τεχνικά μέσα και προσωπικό βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Άρθρο 19ο: Απαλλοτριώσεις

Οι απαιτούμενες για την εκτέλεση των έργων απαλλοτριώσεις γίνονται με τη φροντίδα του Εργοδότου κατά τις
ισχύουσες  διατάξεις.  Τον  Εργοδότη  βαρύνουν  οι  επιδικαζόμενες  αποζημιώσεις.  Ουδεμία  ευθύνη  ή
υποχρέωση  αποζημίωσης  αναλαμβάνει  ο  Εργοδότης  έναντι  του  Αναδόχου  πλην  της  παρατάσεως
προθεσμίας περαιώσεως στην περίπτωση καθυστέρησης της περαιώσεως του έργου ένεκα αναγκαστικής
απαλλοτριώσεως, μη οφειλομένης σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Άρθρο 20ο: Κρατήσεις

Ο Ανάδοχος υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 21ο: Χρόνος εγγύησης

Ορίζεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Άρθρο 22ο: Τελικός Λογαριασμός

Ο τελικός λογαριασμός εκδίδεται βάσει του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου και της σχετικής
εγκριτικής Απόφασης αυτού. Με τον τελικό λογαριασμό γίνεται εκκαθάριση του εργολαβικού ανταλλάγματος
και όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων που έχουν σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης.

 Μεταμόρφωση, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
Ο Συντάξας Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών &

Πολεοδομίας

Ιωάννης Φούφλιας Ευάγγελος Χριστόπουλος Μερσίνα Κλεάνθη
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν ΣΑΥ συντάχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 305/1996 «Ελάχιστες προδια-
γραφές για ασφάλεια και υγεία που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργο-
τάξια σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.», ΦΕΚ 212Α, 29/8/1996 και αποσκοπεί στην
πρόληψη των κινδύνων κατά την κατασκευή του έργου.
Οι προβλέψεις του παρόντος ΣΑΥ στηρίζονται:
 Στην Ελληνική Νομοθεσία (Νομοθετήματα που αφορούν στην Υγεία, Υγιεινή και Ασφάλεια

των εργαζομένων γενικά, αλλά και Νομοθετήματα που αφορούν στην Ασφάλεια για τα τε-
χνικά έργα και τις εργασίες που εκτελούνται σε αυτά).

 Σε προδιαγραφές εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση του έργου.
 Σε προδιαγραφές υλικών που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο.
 Στην καλή πρακτική, σύμφωνα με τους κανόνες των διεθνών προτύπων, της εμπειρίας και

τέχνης.

Με βάση την  ισχύουσα αναθεώρηση του  ΣΑΥ  κατά  τη  διάρκεια  του  έργου,  ο  Συντονιστής
Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου πρέπει να ενημερώσει τους επικεφαλής των συνεργεί-
ων, ώστε οι τελευταίοι να μεριμνήσουν για την εφαρμογή των προβλέψεων του ΣΑΥ από τα συ-
νεργεία τους.
Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των εργα-
ζομένων ελέγχεται από την αρμόδια Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργα-
σία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν ΣΑΥ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νομοθεσία.

1.1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Πολιτική και δέσμευση της εταιρείας μας είναι η επίτευξη και διατήρηση ασφαλών συνθηκών
εργασίας σε όλες τις δραστηριότητές της. 
Για να υλοποιήσουμε την πολιτική μας ώστε να προλαμβάνουμε τα εργατικά ατυχήματα και
ασθένειες και να διατηρούμε ασφαλείς συνθήκες εργασίας για το προσωπικό μας προσπαθού-
με να:
 αναγνωρίζουμε και προλαμβάνουμε όλους τους κινδύνους που προέρχονται από τις εργα-

σίες στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας,
 συνεργαζόμαστε με το προσωπικό μας για θέματα ασφάλειας,
 παρέχουμε και διατηρούμε τον εξοπλισμό μας ασφαλή,
 διασφαλίζουμε τον ασφαλή χειρισμό των υλικών,
 ενημερώνουμε, εκπαιδεύουμε και επιβλέπουμε το προσωπικό μας,
 διασφαλίζουμε ότι το προσωπικό μας είναι κατάλληλο για την εργασία που εκτελεί,

διασφαλίζουμε ότι όλα τα συνεργεία εργασιών στο έργο, συμμορφώνονται με τους κα-
νόνες ασφάλειας και με τους όρους του παρόντος ΣΑΥ,

 αναθεωρούμε τα αναποτελεσματικά μέτρα ασφάλειας
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Η εταιρεία μας πιστεύει ότι και το προσωπικό που εργάζεται στο έργο, θα συμμετέχει στην υλο-
ποίηση της πολιτικής της αναλαμβάνοντας με υπευθυνότητα το μερίδιο της ευθύνης που του
αντιστοιχεί.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η τεχνική περιγραφή που ακολουθεί είναι σύντομη και παρατίθεται για την ευκολότερη κατα-
νόηση του έργου από τον αναγνώστη του ΣΑΥ. Η τεχνική περιγραφή δεν υποκαθιστά και δεν
υπερισχύει της τεχνικής περιγραφής κάθε επιμέρους μελέτης του έργου. 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ:  

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

…………………………
………………………..

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ακολουθήσουν τροποποιήσεις της μελέτης κατά τη διάρκεια των
εργασιών, ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να ενημερώσει την
παρούσα σύντομη τεχνική περιγραφή, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

1.2 ΔΙΚΤΥΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΟΚΩ)
Πριν από την έναρξη εργασιών θα διερευνηθεί εάν οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν,
επηρεάζουν υφιστάμενα υπέργεια ή/και υπόγεια δίκτυα ΟΚΩ. Σε περίπτωση που αυτό ισχύει,
θα υπάρξει επικοινωνία και συνεργασία με τους Οργανισμούς αυτούς και εάν απαιτηθεί θα
διενεργηθούν ερευνητικές τομές.

1.3 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ - ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
Ο χώρος  εκτέλεσης  των  εργασιών  πρέπει  να  είναι  περιφραγμένος,  ώστε  να  αποκλείεται  η
πρόσβαση σε μη έχοντες εργασία. Για την περίφραξη των χώρων εργασίας, θα γίνει τοποθέτη-
ση φραγμάτων ελαφρού τύπου (πχ προκατασκευασμένα στοιχεία από πλαστικό), ή πλαστικού
πλέγματος έντονου χρώματος, εκτός αν διαφορετικά απαιτείται από τη σύμβαση ή από την
υπηρεσία, η τοποθέτηση βαρέως τύπου περίφραξη, πχ προκατασκευασμένα στοιχεία σκυρο-
δέματος με κυματοειδείς λαμαρίνες εμποτισμένες από πάνω.

Έλεγχος στην είσοδο – έξοδο:  Τα συνεργεία θα ελέγχονται με ευθύνη των επικεφαλής τους,
κατά την είσοδο και αποχώρηση από τους χώρους εργασίας, εκτός αν διαφορετικά απαιτείται
από τη σύμβαση ή από την υπηρεσία, η τοποθέτηση προσωπικού φύλαξης στην είσοδο.
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1.4 ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Αποδυτήρια και ιματιοφυλάκια:  Στη διάθεση των εργαζομένων πρέπει να τίθενται επαρκείς
χώροι για να αλλάζουν ρουχισμό. Οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με ιματιοφυ-
λάκια και καθίσματα.

Ντους και νιπτήρες: Κοντά στα αποδυτήρια πρέπει να υπάρχουν νιπτήρες με τρεχούμενο νερό.
Στους νιπτήρες συνιστάται να υπάρχουν σαπούνια. Εφόσον επιβάλλεται για λόγους υγιεινής
πρέπει να εγκατασταθούν ντους με ζεστό και κρύο νερό (συνιστάται η εγκατάσταση ενός ντους
ανά 10 εργαζόμενους).

Αποχωρητήρια: Οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν στη διάθεση τους επαρκή αριθμό αποχωρητη-
ρίων, τα οποία θα βρίσκονται κοντά στις θέσεις εργασίας, στους χώρους ανάπαυσης και στα
αποδυτήρια (συνιστάται ένα WC ανά 40 εργαζόμενους, εφόσον ο αριθμός των εργαζομένων
δεν υπερβαίνει τους 200, ενώ ένα WC ανά 50 εργαζόμενους, εφόσον ο αριθμός των εργαζο-
μένων υπερβαίνει τους 200).

Χώροι  εστίασης  -  ανάπαυσης:  Στο  εργοτάξιο  πρέπει  να  προβλεφθούν  χώροι  εστίασης  και
ανάπαυσης του προσωπικού. Οι συγκεκριμένοι χώροι πρέπει να διαθέτουν επαρκή αριθμό κα-
θισμάτων και χώρο διατήρησης φαγητού (υποχρεωτικά εφόσον ο αριθμός εργαζομένων υπερ-
βαίνει τους 70).

Χώρος παροχής πρώτων βοηθειών - φαρμακείο: Ο χώρος παροχής πρώτων βοηθειών - φαρ-
μακείο πρέπει να είναι κοντά στο χώρο εργασίας. Επίσης πρέπει να είναι προσπελάσιμος με
φορείο. Ο χώρος πρέπει να επισημανθεί με πινακίδες, σύμφωνα με τις  προβλέψεις του ΠΔ
105/1995. Ο χώρος παροχής πρώτων βοηθειών εποπτεύεται από το Γιατρό Εργασίας του Ανα-
δόχου (εφόσον αυτός προβλέπεται), ή από τον Τεχνικό Ασφάλειας. 

Αποκομιδή απορριμμάτων: Σε διάφορες θέσεις του εργοταξίου πρέπει να τοποθετηθούν κάδοι
απορριμμάτων. Συνιστάται η τοποθέτηση κάδων σε αποχωρητήρια, χώρους εστίασης, αποδυ-
τήρια και κοντά στους χώρους εργασίας. Για την αποκομιδή των αχρήστων υλικών προτείνεται
η τοποθέτηση μεγάλων κάδων (containers) σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου.

1.5 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
Η κυκλοφορία των οχημάτων εντός του εργοταξίου αφορά στη μεταφορά/τροφοδοσία και απο-
κομιδή/απομάκρυνση υλικών. Κάθε όχημα που θα εισέρχεται εντός του εργοταξίου οφείλει να
συμμορφώνεται με τις διατάξεις που ισχύουν στο χώρο του εργοταξίου (επιπλέον αυτών του
ΚΟΚ). Η διακίνηση υλικών (απόθεση, παραλαβή) θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρ-
μοδίων του εργοταξίου. 

Οι πεζοί δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν και να κινούνται σε χώρους κυκλοφορίας οχημάτων
και μηχανημάτων.

Οι χώροι κυκλοφορίας των οχημάτων θα επισημαίνονται ευκρινώς και θα ελέγχονται τακτικά.

1.6 ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
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Για την οργάνωση και ανάπτυξη του εργοταξιακού χώρου απαιτείται κινητοποίηση και εκτέλε-
ση εργασιών. Ενδεικτικά σημειώνονται ορισμένα θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά την
οργάνωση και ανάπτυξη του εργοταξιακού χώρου.

Κατά τη μεταφορά εξοπλισμού

 Τήρηση κανόνων ΚΟΚ
 Ασφαλής πρόσδεση εξοπλισμού στην πλατφόρμα
 Επάρκεια χώρου για ελιγμούς και ξεφόρτωμα
 Ξεφόρτωμα σε διαμορφωμένο χώρο
 Αποδέσμευση και καθοδήγηση από έμπειρο εργαζόμενο
 Αποστάσεις ασφαλείας από πλατφόρμα και εξοπλισμό
 Χρήση ανακλαστικού ρουχισμού έντονου χρώματος (ΕΝ 471)

Κατά τις ανυψωτικές εργασίες

 Σχέδιο ανύψωσης (li ing plan) με όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς (κυρίως για με-
γάλες ανυψώσεις)

 Έλεγχος ανυψωτικού
 Έλεγχος παρελκόμενων
 Αδειούχος χειριστής (κατάλληλης άδειας για το ανυψωτικό που χειρίζεται)
 Έμπειρος κουμανταδόρος
 Έλεγχος χώρου, ποδαρικών
 Έλεγχος για εναέρια καλώδια
 Έλεγχος φορτίου πριν & μετά
 Έλεγχος Φορτίου Ασφαλούς Λειτουργίας
 Έλεγχος άλλων δραστηριοτήτων
 Αποστάσεις ασφαλείας
 Έλεγχος ευστάθειας πριν τη φόρτωση & μετά την απόθεση
 Ανέγερση, συντήρηση, επιθεώρηση και αποσυναρμολόγηση του ανυψωτικού εξοπλισμού

(πχ δικτυωτοί γερανοί), μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή

 Απαγόρευση κίνησης εργαζομένων κάτω από αιωρούμενα φορτία
 Χρήση ηχητικού σήματος προειδοποίησης από το ανυψωτικό σε περίπτωση μετακίνησης

αιωρούμενου φορτίου
 Δεν πραγματοποιούνται ανυψωτικές εργασίες σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες (πχ ισχυρός

άνεμος) ή σε συνθήκες με χαμηλή ορατότητα

Κατά την εγκατάσταση δικτύων

 Χρήση κατάλληλου εργαλείου για την εργασία (και το σκοπό που κατασκευάστηκε)
 Έλεγχος των εργαλείων πριν τη χρήση
 Χρήση γυαλιών και γαντιών (ΕΝ 388, ΕΝ 149)
 Ασφαλής διαδρομή καλωδίου
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 Καθημερινός έλεγχος καλωδίου και φις
 Απομάκρυνση εύφλεκτων από το χώρο εργασίας
 Ύπαρξη πυροσβεστήρα κοντά στον ευρύτερο χώρο εργασίας
 Περιορισμός χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με μηχανική
 Πριν τη μεταφορά ελέγχονται τα χαρακτηριστικά του φορτίου και η διαδικασία
 Ενημέρωση εργαζομένων για ορθές πρακτικές
 Χρήση κουμανταδόρου για μεταφορά με περισσότερους του ενός εργαζόμενους
 Μελέτη δικτύου από αδειούχο μηχανικό 
 Επίβλεψη εργασιών από αδειούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό
 Αδειούχοι ηλεκτρολόγοι για συνδέσεις - δοκιμές 
 Απενεργοποίηση δικτύων

Κατά τη χρήση μηχανημάτων (διαμορφώσεις, εκσκαφές, επιχώσεις)

 Χειρισμός μηχανήματος από αδειούχο χειριστή αντίστοιχης άδειας
 Καθοδήγηση από έμπειρο βοηθό
 Αποστάσεις ασφαλείας από πρανή και μηχανήματα
 Χρήση ανακλαστικού ρουχισμού έντονου χρώματος (ΕΝ 471)
 Απενεργοποίηση υπογείων δικτύων
 Αποστάσεις ασφαλείας από δίκτυα σε λειτουργία
 Διαμόρφωση πρανών με κλίση
 Οπτικός έλεγχος πρανών σε καθημερινή βάση
 Αποφυγή μεταφοράς εργαζομένων με μηχάνημα
 Συντήρηση – ανεφοδιασμός από εντεταλμένο εργαζόμενο
 Τήρηση οδηγιών προμηθευτή κατά τη συντήρηση – ανεφοδιασμό
 Αποφυγή καπνίσματος και λειτουργίας ΜΕ κατά τον ανεφοδιασμό
 Αποφυγή λειτουργίας ΜΕ κατά τη συντήρηση
 Αποφυγή επαφής με κινούμενα ή θερμά μέρη
 Αποστάσεις ασφαλείας από υδραυλικά μέρη υπό πίεση
 Ύπαρξη πυροσβεστήρων στο χώρο
 Διαβροχή

Κατά τις τοπογραφικές εργασίες

 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και οχήματα
 Χρήση ανακλαστικού ρουχισμού έντονου χρώματος (ΕΝ 471)
 Αποφυγή απευθείας έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία
 Τήρηση οδηγιών προμηθευτή οργάνου
 Αποφυγή παραμονής πίσω από τη σταδία
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΦΑΣΕΙΣ KAI ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΑΝΑ
ΦΑΣΗ

Σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης έργου προκύπτουν οι φάσεις εργασιών που κατα-
γράφονται παρακάτω. Σημειώνεται ότι η ανάλυση εργασιών σε φάσεις δεν είναι δεσμευτική
και περιοριστική για τον Ανάδοχο. Επίσης η παρούσα ανάλυση δεν υποκαθιστά και δεν υπερι-
σχύει του χρονοδιαγράμματος του έργου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να επιβεβαιώσει
την παρούσα ανάλυση εργασιών σε φάσεις. Εφόσον προχωρήσει σε αναθεώρηση της ανάλυ-
σης συνιστάται να γίνει αναπροσαρμογή των Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας του παραρτήματος
στο τέλος αυτού του τεύχους.

Οι  Οδηγίες  Ασφαλούς  Εργασίας  παρουσιάζονται  σε  πινακοποιημένη  μορφή  για  εύκολη
ανάγνωση και αναζήτηση.  Οι  οδηγίες βασίζονται  σε ανάλυση εργασιών σε φάσεις  η οποία
πραγματοποιήθηκε για τα επιμέρους συνεργεία που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στο
εργοτάξιο. 

Κάθε Οδηγία Ασφαλούς Εργασίας περιέχει:

 Ανάλυση της εργασίας σε επιμέρους
 Προσδιορισμό των κινδύνων που σχετίζονται  με τις  επιμέρους εργασίες και   ενδεικτική

εκτίμηση της επικινδυνότητας τους
 Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων προστασίας και πρόληψης για την αντιμετώπιση

των κινδύνων
 Αναφορά των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιούνται

από το προσωπικό που εκτίθεται στους προσδιορισθέντες κινδύνους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να αναπροσαρ-
μόσει τα περιεχόμενα των Οδηγιών Ασφαλούς Εργασίας, σύμφωνα με τα δεδομένα της κατα-
σκευής. Με βάση τα περιεχόμενα κάθε Οδηγίας Ασφαλούς Εργασίας, πρέπει να ενημερώσει
τους επικεφαλής  των αντίστοιχων  συνεργείων,  ώστε  οι  τελευταίοι  να  μεριμνήσουν  για την
εφαρμογή των προβλέψεων του ΣΑΥ από τα συνεργεία τους.

Ο Τεχνικός Ασφάλειας του συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριμένες εργασίες οφείλει να
συντάξει Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου και να την υποβάλλει στον εργοδότη του. Ο επι-
κεφαλής του συνεργείου πρέπει να λάβει υπόψη του τα περιεχόμενα της Εκτίμησης Επαγγελ-
ματικού Κινδύνου.

Ιδιαίτερα χρήσιμη κρίνεται η συνεργασία μεταξύ του Συντονιστή Ασφάλειας κατά την εκτέλεση
του έργου, του Τεχνικού Ασφάλειας και του επικεφαλής κάθε συνεργείου ώστε να λαμβάνονται
υπόψη όλες οι ιδιαιτερότητες των εργασιών (διαθέσιμο προσωπικό, μεθοδολογία, εξοπλισμός,
περιβάλλον εργασίας).

Στο παρόν ΣΑΥ γίνεται αξιολόγηση της επικινδυνότητας των κινδύνων που σχετίζονται με τις
επιμέρους εργασίες εκτέλεσης του έργου. Η αξιολόγηση γίνεται με τη χρήση κλίμακας τριών
βαθμίδων ως εξής:
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3=ΥΨΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ: Πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την εξάλειψη ή τον έλεγχο
του κινδύνου

2=ΜΕΤΡΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ: Είναι  απαραίτητος  ο  προγραμματισμός  και  η  λήψη  μέτρων
πρόληψης

1=ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ: Γενικώς αποδεκτή επικινδυνότητα, εφόσον ληφθούν ορισμένα
μέτρα ελέγχου

Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου ή/και ο Τεχνικός Ασφάλειας του Ανα-
δόχου, μπορεί να αναθεωρήσει τις τιμές της επικινδυνότητας καθώς και τη μεθοδολογία αξιο-
λόγησης τους, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Ανάλογη διεργασία μπορεί να γίνει από τον Τεχνικό
Ασφαλείας του συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριμένες εργασίες κατά την εκπόνηση
της Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
Οι κανόνες ασφάλειας που περιγράφονται παρακάτω είναι γενικοί και ισχύουν ανεξαρτήτως
φάσεως. Σε περίπτωση αντίθεσης με τις Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας που αναπτύχθηκαν παρα-
πάνω ισχύ έχουν οι οδηγίες.

 Κάθε άτομο στο εργοτάξιο πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και υγείας στο έργο
που το αφορούν. 

 Δεν θα ανατίθεται μία δουλειά σε κανένα άτομο αν δεν είναι σωματικά και πνευματικά κα-
τάλληλο γι’ αυτήν.

 Όλα τα άτομα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλο προστατευτικό κράνος, σύμφω-
να με το αντίστοιχο ΕΝ Πρότυπο. Εξαιρούνται οι χώροι των γραφείων, υγιεινής και ανάπαυ-
σης. 

 Όλα τα άτομα στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήματα. Η  ελάχιστη απαί-
τηση ασφάλειας για τα υποδήματα είναι να έχουν προστατευτική επένδυση για τα δάχτυλα
και στη σόλα, σύμφωνα με το αντίστοιχο ΕΝ Πρότυπο.

 Η ασφαλής προσέγγιση και έξοδος πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλες τις θέσεις εργασίες και
χώρους.

 Όλα τα άτομα πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της σήμανσης ασφάλειας του ερ-
γοταξίου.

 Φωτιές με σκοπό την θέρμανση δεν επιτρέπονται στο εργοτάξιο.
 Απαγορεύεται η χρήση αλκοόλ στους χώρους του εργοταξίου.
 Κανένα άτομο δεν θα ξεκινά την εργασία του εάν δεν είναι κατάλληλα ντυμένο. Οι εργα-

ζόμενοι δεν επιτρέπεται να φορούν φαρδιά ξεκούμπωτα ρούχα, σορτς και να είναι γυμνοί
από τη μέση και πάνω.

 Κανένα άτομο δεν  επιτρέπεται  να  επαναπροσδιορίσει,  απομακρύνει,  τροποποιήσει,  χα-
λάσει, καταστρέψει οποιοδήποτε σήμανση  ή εξοπλισμό ασφάλειας.

 Όλοι οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν οποιαδήποτε ανασφαλή κατάστα-
ση εργασίας και να απευθυνθούν για βοήθεια αν δεν μπορούν να την ελέγξουν μόνοι τους.
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 Το εργοτάξιο πρέπει να διατηρείται καθαρό.
 Μόνο εξουσιοδοτημένα ή/και αδειοδοτημένα άτομα να χειρίζονται τον εξοπλισμό του ερ-

γοταξίου.
 Όλοι οι επισκέπτες στο εργοτάξιο πρέπει να συνοδεύονται από άτομο που γνωρίζει τους

χώρους του εργοταξίου και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Για την υλοποίηση της πολιτικής ασφάλειας του Αναδόχου και τη λήψη των απαιτούμενων
μέτρων ασφάλειας προτείνεται η κατανομή αρμοδιοτήτων σε όλη την ιεραρχία εκτέλεσης του
έργου,  όπως  καθορίζεται  στο  Πρόγραμμα  Ποιότητας  Έργου  (ΠΠΕ)  και  την ΔΙΠΑΔ/οικ/
889/27.11.02 . Σχηματικά:

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
 ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΛΩΝ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ
 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ) 
 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ελληνικής Νομοθεσίας για την ασφάλεια, κάθε εμπλεκόμενος
στην εκτέλεση του έργου έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, αναλόγως των γενικότερων καθη-
κόντων του. Συγκεκριμένα:

Ο εργοταξιάρχης, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Αναδόχου, είναι υπεύθυνος για την τήρηση των
μέτρων ασφαλείας που αφορούν ολόκληρο το έργο. Συγκεκριμένα έχει τις παρακάτω υποχρε-
ώσεις:

 Να  διαβιβάσει  στην  αρμόδια  επιθεώρηση  εργασίας  πριν  από  την  έναρξη  των εργα-
σιών την εκ των προτέρων γνωστοποίηση του έργου.

 Να μεριμνήσει  για  την  εκπόνηση  Σχεδίου Ασφάλειας  και  Υγείας  και  για  την  κατάρτιση
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας, τα οποία πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο.

 Να τηρεί Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας.
 Να τηρεί, σύμφωνα µε τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης,  τις οδηγίες του επι-

βλέποντος μηχανικού.
 Να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις των Συντονιστών για θέματα ασφάλειας και υγείας και

του Τεχνικού Ασφάλειας και να μεριμνά για την τήρηση του ΣΑΥ.

Ο εργοταξιάρχης, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Αναδόχου, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις όσον
αφορά στο προσωπικό της εταιρείας του: 
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 Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της
εργασίας, και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων.

 Να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων
για την ασφάλεια  και  την  υγεία. H εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται από τους Τεχνικό
Ασφάλειας, Ιατρό Εργασίας.

 Να χρησιμοποιεί  τις  υπηρεσίες  Τεχνικού  Ασφάλειας (και Ιατρού Εργασίας για επιχειρή-
σεις που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζομένους). Οι υποχρεώσεις του Τεχνικού
Ασφάλειας ή/και του Ιατρού Εργασίας δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη.

 Να εξασφαλίζει  σε  κάθε  εργαζόμενο  κατάλληλη  και  επαρκή  εκπαίδευση  στον  τομέα
της ασφάλειας και της υγείας. 

 Να μεριμνά για τη χορήγηση στο προσωπικό του, όλων των αναγκαίων Μέσων Ατομικής
Προστασίας για τη δουλειά που εκτελεί.

 Να εξασφαλίζει  ότι  οι  εργαζόμενοι  από  εξωτερικές επιχειρήσεις που εκτελούν  εργασίες
στην επιχείρησή του, έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία.

 Να αναγγέλλει όλα  τα  εργατικά  ατυχήματα στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και στις
αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού  στον  οποίο  υπάγεται  ο  τραυματίας
εντός  24  ωρών.  Εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, πρέπει να τη-
ρούνται αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των
αιτίων του ατυχήματος. Να τηρεί  ειδικό  βιβλίο  ατυχημάτων  και κατάλογο  των  εργατι-
κών  ατυχημάτων  που  είχαν  ως  συνέπεια  για  τον  εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας με-
γαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών. 

Ο εργοταξιάρχης, ως εργαζόμενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία
για τον εργαζόμενο.

Κάθε αρμόδιος μηχανικός του Αναδόχου, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 Να δίνει οδηγίες κατασκευής, σύμφωνες µε τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, για
την εκτέλεση εργασιών στο τμήμα του έργου που έχει αναλάβει.

 Να επιβλέπει την τήρηση των οδηγιών του πριν από την έναρξη των εργασιών και περιοδι-
κά κατά την εκτέλεσή τους (κατ’ ελάχιστον κάθε εβδομάδα και ύστερα από θεομηνία).

 Να εφαρμόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο
τμήμα του έργου που έχει αναλάβει. 

 Να  τηρεί το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας του έργου (υποχρεωτικές αναγραφές που του
αντιστοιχούν). 

 Κάθε αρμόδιος μηχανικός του Αναδόχου, ως εργαζόμενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προ-
βλέπονται από τη νομοθεσία για τον εργαζόμενο.

 Όλες οι υποχρεώσεις του Αναδόχου ως Εργοδότη για την Ασφάλεια και Υγεία, ισχύουν αμε-
τάβλητες και στα συνεργεία (Υπεργολάβοι), που ενδέχεται να εργαστούν στο Έργο. 

Ειδικότερα κάθε υπεργολάβος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
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 Να λαμβάνει και να τηρεί όλα τα μέτρα ασφαλείας που αφορούν στο τμήμα του έργου που
έχει αναλάβει.

 Να τηρεί, σύμφωνα µε τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης,  τις οδηγίες του επι-
βλέποντος.

 Να εφαρμόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο
τμήμα του έργου που έχει αναλάβει.

 Να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις των συντονιστών για θέματα ασφάλειας και υγείας.
 Εφόσον στο έργο υφίστανται  υπεργολάβοι που μοιράζονται τον ίδιο τόπο εργασίας, οφεί-

λουν να συνεργάζονται για την εφαρμογή των διατάξεων για την υγεία και ασφάλεια, να
συντονίζουν τις δραστηριότητές τους για την προστασία των εργαζομένων και να αλληλοε-
νημερώνονται για τους κινδύνους που ενέχουν οι εργασίες τους

Ο υπεργολάβος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις, ως εργοδότης, όσον αφορά στο προσωπικό
της εταιρίας του: 

 Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της
εργασίας, και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και  ασφάλεια των τρί-
των.

 Να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων
για την ασφάλεια  και  την  υγεία. H εκτίµηση αυτή πραγματοποιείται από τους Τεχνικό
Ασφάλειας, Ιατρό Εργασίας.

 Να χρησιμοποιεί  τις  υπηρεσίες  Τεχνικού  Ασφάλειας (και Ιατρού Εργασίας για επιχειρή-
σεις που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζομένους). Οι υποχρεώσεις του Τεχνικού
Ασφάλειας ή/και του Ιατρού εργασίας δεν θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη.

 Να εξασφαλίζει  σε  κάθε  εργαζόμενο  κατάλληλη  και  επαρκή  εκπαίδευση  στον  τομέα
της ασφάλειας και της υγείας. 

 Να χορηγεί στο προσωπικό του, όλα τα αναγκαία Μέσα Ατομικής Προστασίας για τη δου-
λειά που εκτελεί.

 Να εξασφαλίζει  ότι  οι  εργαζόμενοι  από  εξωτερικές  επιχειρήσεις που εκτελούν  εργασίες
στην επιχείρησή του έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία. 

 Να  αναγγέλλει  στις  αρμόδιες  επιθεωρήσεις  εργασίας  και  στις  αρμόδιες  υπηρεσίες  του
ασφαλιστικού οργανισμού  στον  οποίο  υπάγεται  ο  εργαζόμενος  εντός  24  ωρών  όλα  τα
εργατικά  ατυχήματα  και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τη-
ρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων
του ατυχήματος. Να τηρεί  ειδικό  βιβλίο  ατυχημάτων  και κατάλογο  των  εργατικών  ατυ-
χημάτων  που  είχαν  ως  συνέπεια  για  τον  εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη
των τριών εργάσιμων ημερών. 

Ο υπεργολάβος, ως εργαζόμενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία
για τον εργαζόμενο.

Κάθε εργοδηγός, ως εκπρόσωπος του εργοδότη, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 Να καθοδηγεί τους εργαζόμενους του συνεργείου του, για την τήρηση των απαιτούμενων
μέτρων ασφαλείας σε κάθε φάση εργασίας.
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 Να  επιθεωρεί το προσωπικό του συνεργείου του τουλάχιστον μια φορά την ημέρα, προκει-
μένου να διαπιστώσει την τήρηση των μέτρων ασφαλείας από αυτούς.

 Να εφαρμόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, για την εκτέλεση εργασιών στο
τμήμα του έργου που έχει αναλάβει.

 Να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις των Συντονιστών για θέματα ασφάλειας και υγείας.

Κάθε εργοδηγός, ως εργαζόμενος, έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία
για τον εργαζόμενο.

Κάθε εργαζόμενος έχει τις  παρακάτω υποχρεώσεις: 

 Να εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής, υγείας και ασφάλειας και να φροντίζει ανάλογα µε τις
δυνατότητές του, για την ασφάλεια και την υγεία του καθώς και των  άλλων  ατόμων  που
επηρεάζονται  από  τις  πράξεις  ή  παραλείψεις  του  κατά  την  εργασία, σύμφωνα µε την
εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του. 

 Για  την  πραγματοποίηση  αυτών  των  στόχων,  οφείλει ειδικότερα,  σύμφωνα  µε  την εκ-
παίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του: 

o α) Nα  χρησιμοποιεί  σωστά  τις  μηχανές,  τις  συσκευές,  τα  εργαλεία,  τις  επικίν-
δυνες  ουσίες,  τα μεταφορικά και άλλα μέσα. 

o β) Nα  χρησιμοποιεί σωστά  τον  ατομικό  προστατευτικό εξοπλισμό που  τίθεται
στη  διάθεσή  του και μετά τη χρήση να τον τακτοποιεί στη θέση του. 

o γ) Nα µη θέτει εκτός λειτουργίας, αλλάζει ή μετατοπίζει αυθαίρετα τους μηχανι-
σμούς ασφάλειας των  μηχανών,  εργαλείων,  συσκευών,  εγκαταστάσεων  και  κτι-
ρίων  και  να  χρησιμοποιεί  σωστά αυτούς τους μηχανισμούς ασφαλείας. 

o δ) Nα αναφέρει αμέσως στον εργοδότη (ή/και σε όσους ασκούν αρμοδιότητες τε-
χνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας), όλες τις καταστάσεις που μπορεί να θεω-
ρηθεί εύλογα ότι παρουσιάζουν άμεσο και σοβαρό  κίνδυνο  για  την  ασφάλεια
και  την  υγεία,  καθώς  και  κάθε  έλλειψη  που  διαπιστώνεται  στα συστήματα
προστασίας. 

o ε) Nα συντρέχει  τον   εργοδότη (και   όσους   ασκούν  αρμοδιότητες  τεχνικού
ασφάλειας  και  ιατρού εργασίας),  όσον  καιρό  χρειαστεί,  ώστε  να  καταστεί  δυ-
νατή  η  εκπλήρωση  όλων  των  καθηκόντων  ή απαιτήσεων για  την  προστασία
της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία. 

o στ)  Nα συντρέχει  τον  εργοδότη (και   όσους  ασκούν  αρμοδιότητες   τεχνικού
ασφάλειας  και  ιατρού εργασίας), όσον καιρό χρειαστεί, ώστε ο εργοδότης να μπο-
ρεί να εγγυηθεί ότι το περιβάλλον και οι συνθήκες  εργασίας  είναι  ασφαλείς  και
χωρίς  κινδύνους  για  την  ασφάλεια  και  την  υγεία  εντός  του πεδίου δραστη-
ριότητάς του. 

 Να  παρακολουθεί  τα  σχετικά  σεμινάρια  ή  άλλα  επιμορφωτικά προγράμματα σε θέματα
υγείας και ασφάλειας της εργασίας. Προκειμένου να μπορέσει να εκπληρώσει  την παρα-
πάνω υποχρέωση, έχει δικαίωμα να λάβει επαρκή απαλλαγή από  την  εργασία  χωρίς
απώλεια αποδοχών, καθώς και να του παρασχεθούν τα αναγκαία μέσα. 

Σελίδα 13 από 34





 Να φορά κράνος προστασίας της κεφαλής και υποδήματα ασφαλείας, τα οποία χορηγού-
νται από τον εργοδότη του, καθώς και κάθε άλλο Μέσο Ατομικής Προστασίας του χορηγεί-
ται, ανάλογα με την επικινδυνότητας της εργασίας που εκτελεί..

Ο Τεχνικός Ασφάλειας κάθε επιχείρησης έχει τις  παρακάτω υποχρεώσεις:

 Να παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχε-
τικά µε την υγιεινή, υγεία και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυ-
χημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο Τεχνικός Ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επι-
χείρησης (ΒΥΤΑ).

 Να συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης
των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και
εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστα-
σίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασί-
ας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας

 Να ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λει-
τουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από
την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας της ερ-
γασίας  και  πρόληψης  των  ατυχημάτων,  ενημερώνοντας  σχετικά  τους  αρμόδιους
προϊστάμενους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

 Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας της εργασί-
ας,  να  αναφέρει  στον  εργοδότη  οποιαδήποτε  παράλειψη  των  μέτρων  υγιεινής  και
ασφάλειας, να προτείνει µέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.

 Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας,
 Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα

των ερευνών του και να προτείνει µέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων
 Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση

ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.
 Να  μεριμνά ώστε  οι  εργαζόμενοι  στην  επιχείρηση  να  τηρούν  τους  κανόνες  υγείας  και

ασφάλειας  της  εργασίας  και  να τους ενημερώνει  και  καθοδηγεί  για την αποτροπή του
επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους

 Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζο-
μένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας.

 Να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.
 Να συνεργάζεται  κατά την  εκτέλεση του έργου  του με  τον  Iατρό  Eργασίας,  πραγματο-

ποιώντας με αυτόν κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.
 Οφείλει να διαθέσει στον εργοδότη µια γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργα-

σία κινδύνων για την ασφάλεια  και  την  υγεία,  συμπεριλαμβανομένων  εκείνων  που
αφορούν  ομάδες  εργαζομένων  που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. H εκτίμηση αυτή
πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Iατρό Eργασίας, EΣYΠΠ ή EΞYΠΠ, σύμφωνα µε τις
κείμενες διατάξεις.
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Ο Τεχνικός Ασφάλειας, ως εργαζόμενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομο-
θεσία για τον εργαζόμενο

Η άσκηση του έργου του Τεχνικού Ασφάλειας δεν αποκλείει την ανάθεση σ’ αυτόν από τον ερ-
γοδότη και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως τεχνι-
κού ασφάλειας.

Ο Τεχνικός Ασφάλειας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Έχει, κατά την άσκη-
ση του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν
διαφωνία του µε τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει
λόγο καταγγελίας της σύμβασης του. 

Ο Ιατρός Εργασίας κάθε επιχείρησης έχει τις  παρακάτω υποχρεώσεις:

 Να παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζομένους και στους εκ-
προσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να λαμβάνονται
για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τις γραπτές υποδείξεις τις καταχωρεί
στο ειδικό βιβλίο υποδείξεων. Ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων
που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο. 

 Να προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό µε τη θέση εργασίας τους, μετά
την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας, καθώς και σε περιοδικό ιατρικό έλεγχο
κατά την κρίση του επιθεωρητή εργασίας ύστερα από αίτημα της επιτροπής υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζομένων, όταν τούτο δεν ορίζεται από το νόμο. Να μεριμνά για τη διε-
νέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε
εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Να εκτιμά την καταλληλότητα των εργα-
ζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, να αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των
εξετάσεων,  εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων και την κοινοποιεί στον εργο-
δότη. Το περιεχόμενο της βεβαίωσης πρέπει να εξασφαλίζει το ιατρικό απόρρητο υπέρ του
εργαζομένου και μπορεί να ελεγχθεί από τους υγειονομικούς επιθεωρητές του Υπουργείου
Εργασίας, για την κατοχύρωση του εργαζομένου και του εργοδότη.

 Να  επιβλέπει  την  εφαρμογή των  μέτρων  προστασίας  της  υγείας  των  εργαζομένων  και
πρόληψης των ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτό:

 Να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.
 Να αναγγέλλει µέσω της επιχείρησης στην επιθεώρηση εργασίας ασθένειες των εργαζο-

μένων που οφείλονται στην εργασία.
 Να ενημερώνεται από τον εργοδότη και τους εργαζομένους για οποιοδήποτε παράγοντα

στο χώρο εργασίας και έχει επίπτωση στην υγεία.
 Να συνεργάζεται  κατά την εκτέλεση του έργου του με τον Tεχνικό Aσφάλειας, πραγματο-

ποιώντας με αυτόν κοινούς ελέγχους των χώρων εργασίας.

Ο Ιατρός Εργασίας, ως εργαζόμενος, έχει τις  υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθε-
σία για τον εργαζόμενο: 

Ο Ιατρός Εργασίας υπάγεται απευθείας στη διοίκηση της επιχείρησης. Έχει, κατά την άσκηση
του έργου του, ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζομένους. Τυχόν δια-

Σελίδα 15 από 34





φωνία του µε τον εργοδότη, για θέματα της αρμοδιότητάς του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο
καταγγελίας της σύμβασης του. 

Ο Συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 Να συντονίζει την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας στις τεχνικές ή/
και οργανωτικές επιλογές, προκειμένου  να προγραμματίζονται  οι  διάφορες  εργασίες ή
φάσεις  εργασίας που  διεξάγονται ταυτόχρονα ή  διαδοχικά και στην πρόβλεψη  της  διάρ-
κειας  εκτέλεσης των  διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων εργασίας. 

 Συντονίζει την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων μεριμνώντας ώστε ο Ανάδοχος και οι
υπεργολάβοι και, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία των εργαζομένων, οι αυτοα-
πασχολούμενοι να εφαρμόζουν µε συνέπεια τις υποχρεώσεις που τους αντιστοιχούν και να
εφαρμόζουν  το  Σχέδιο  Ασφάλειας  και  Υγείας  του έργου.

 Να αναπροσαρμόζει  ή να μεριμνά ώστε να αναπροσαρμοστεί  το Σχέδιο και  ο  Φάκελος
Ασφάλειας και Υγείας.

 Να οργανώνει μαζί µε τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας τη συνεργασία,
μεταξύ του Αναδόχου και των υπεργολάβων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δια-
δέχονται ο ένας τον άλλον στο εργοτάξιο, και  το  συντονισμό  των  δραστηριοτήτων  για
την  προστασία  των  εργαζομένων  και  την  πρόληψη  των ατυχημάτων και των επαγγελ-
ματικών ασθενειών, καθώς και την αμοιβαία ενημέρωση τους, όταν πολλές επιχειρήσεις
μοιράζονται τον  ίδιο  χώρο  εργασίας, μεριμνώντας  για  τη  συμμετοχή  εφόσον  υπάρχει
ανάγκη  των αυτοαπασχολουμένων. 

 Να συντονίζει την εποπτεία για την ορθή εφαρμογή των εργασιακών διαδικασιών. 
 Να λαμβάνει  τα αναγκαία µέτρα ώστε να  επιτρέπεται η  είσοδος  στο εργοτάξιο µόνο στα

πρόσωπα που έχουν τη σχετική άδεια. 
 Να συνεργάζεται  µε τους Τεχνικούς Ασφάλειας και  τους Ιατρούς Εργασίας  καθ'  όλη τη

διάρκεια απασχόλησης στο εργοτάξιο και να ζητά τη γνώμη τους κάθε φορά που κρίνει
απαραίτητο. 

Ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου, ως εργαζόμενος, έχει τις  υποχρε-
ώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τον εργαζόμενο.

Στο Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας είναι δυνατόν να ανατεθεί το έργο και οι αρμοδιότητες
του Τεχνικού Ασφάλειας. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος απασχόλησης δεν συμψηφίζεται, αλλά
υπολογίζεται και εκτελείται ανεξάρτητα. 

Συνοπτικά οι αρμοδιότητες κάθε εμπλεκόμενου είναι:

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
 Αναγγελία του έργου στις αρμόδιες αρχές
 Μέριμνα για την εκπόνηση ΣΑΥ, ΦΑΥ και τήρηση τους στο εργοτάξιο
 Μέριμνα για την τήρηση Ημερολογίου Μέτρων Ασφαλείας (ΗΜΑ) και την ενυπόγραφη ενη-

μέρωση των υποδείξεων που γίνονται σε αυτό
 Μέριμνα για την τήρηση βιβλίου και καταλόγου ατυχημάτων
 Τήρηση των οδηγιών του επιβλέποντα και των αρμόδιων αρχών
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 Αναγγελία εργατικών ατυχημάτων

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Εκπόνηση γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου
 Παροχή υποδείξεων και συμβουλών στον εργοδότη μέσω του βιβλίου υποδείξεων Τεχνικού

Ασφάλειας (ΒΥΤΑ)
 Εκπαίδευση προσωπικού
 Έλεγχος των θέσεων εργασίας
 Επίβλεψη της ορθής χρήσης των ΜΑΠ
 Διερεύνηση αιτιών εργατικών ατυχημάτων

ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 Υλοποίηση ιατρικών εξετάσεων
 Οργάνωση πρώτων βοηθειών
 Παροχή υποδείξεων και συμβουλών στον εργοδότη με βιβλίο υποδείξεων
 Εκπαίδευση προσωπικού
 Έλεγχος των θέσεων εργασίας

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Οργάνωση, συντονισμός και αμοιβαία ενημέρωση υπεργολάβων
 Συντονισμός υπεργολάβων για την αναπροσαρμογή του ΣΑΥ
 Αναπροσαρμογή του ΣΑΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΡΓΟΥ
 Εφαρμογή του ΣΑΥ στο τμήμα του έργου που έχουν αναλάβει
 Έλεγχος τήρησης των μέτρων ασφαλείας και καταγραφή στο Ημερολόγιο

ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ
 Εφαρμογή του ΣΑΥ στο τμήμα του έργου που έχουν αναλάβει
 Οργάνωση εργασίας σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα μέτρα ασφαλείας
 Έλεγχος εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας
 Έλεγχος χρήσης των ΜΑΠ από του εργαζόμενους
 Τήρηση των υποδείξεων του Συντονιστή Ασφαλείας και των Τεχνικών Ασφάλειας

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ
 Εφαρμογή του ΣΑΥ στο τμήμα του έργου που έχουν αναλάβει
 Εκπαίδευση προσωπικού τους για θέματα ασφαλείας
 Χορήγηση ΜΑΠ στο προσωπικό τους
 Χρήση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας
 Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου
 Τήρηση βιβλίου υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας, βιβλίου και καταλόγου ατυχημάτων
 Αναγγελία εργατικών ατυχημάτων

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 Εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας και υγείας
 Ασφαλής χρήση εξοπλισμού και υλικών
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 Χρήση ΜΑΠ
 Αποφυγή κατάργησης ή μετατροπής των διατάξεων και μηχανισμών ασφαλείας
 Αναφορά επικινδύνων καταστάσεων
 Συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις ασφαλείας

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
 Έχουν τις ίδιες γενικές υποχρεώσεις που απορρέουν για τους εργοδότες και εργαζομένους

1.7 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
Σύμφωνα με τις  προβλέψεις  του  ΠΔ 17/1996 και  ΠΔ 305/1996,  με ευθύνη του Αναδόχου,
πρέπει  να συντονίζονται  οι  δραστηριότητες εκτέλεσης του έργου.  Επίσης  πρέπει  να γίνεται
αμοιβαία ενημέρωση μεταξύ των υπεργολάβων, μέσω του Αναδόχου, για τους κινδύνους που
συνεπάγονται οι εργασίες καθώς και τα μέτρα πρόληψης τους. Για την υλοποίηση του συντονι-
σμού μεταξύ του Αναδόχου και των υπεργολάβων ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Σε κάθε υπεργολάβο, πριν την υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού, αναλύονται οι Νομοθετικές
υποχρεώσεις του, όπως καταγράφονται στο ΣΑΥ του έργου. Η τήρηση των Νομοθετικών υπο-
χρεώσεων αποτελεί και συμβατική υποχρέωση του υπεργολάβου.

 Πριν την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο αυτός ενημερώνει τον Ανάδοχο για τα
στοιχεία του εκπροσώπου του στο έργο, του τεχνικού ασφαλείας του (και του γιατρού ερ-
γασίας, εφόσον απασχολεί).

 Οι παραπάνω αρμόδιοι του υπεργολάβου παραλαμβάνουν τις Εκτιμήσεις Επαγγελματικού
Κινδύνου του ΣΑΥ που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που αναλαμβάνουν. Κάθε Εκτίμη-
ση Επαγγελματικού Κινδύνου μπορεί να αναθεωρηθεί από το Τεχνικό Ασφάλειας της επι-
χείρησης (Υπεργολάβου), εφόσον κριθεί αναγκαίο.

 Με την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο έργο γίνεται ενημέρωση του εκπροσώπου του
από τον Ανάδοχο σχετικά με τη λειτουργία του εργοταξίου.

 Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου ενημερώνει το προσωπικό του για τους κιν-
δύνους και τα μέτρα πρόληψης τους.

 Εφόσον κριθεί σκόπιμο, ο Ανάδοχος ενημερώνει τους ήδη εγκατεστημένους υπεργολάβους
για τη δραστηριοποίηση του νέου υπεργολάβου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια εργασιών του υπεργολάβου στο έργο πρέπει να εφαρμόζονται  μέτρα
πρόληψης των κινδύνων. Για την αμοιβαία ενημέρωση των υπεργολάβων και του Αναδόχου
προβλέπεται η διενέργεια συσκέψεων σε τακτά χρονικά διαστήματα που θα καθοριστούν από
τον Ανάδοχο. Επίσης προβλέπεται η διενέργεια έκτακτων συσκέψεων, όταν προκύπτουν σχετι-
κά θέματα.

Συνοπτικά:

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
 Ανάλυση νομοθετικών υποχρεώσεων
 Καθορισμός συμβατικών υποχρεώσεων σύμφωνα με τις νομοθετικές

Σελίδα 18 από 34





ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 Ενημέρωση για στελέχωση στο έργο
 Επιβεβαίωση ότι έχει γνωστοποιηθεί Τεχνικός Ασφάλειας για το συγκεκριμένο έργο
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
 Παραλαβή οδηγιών ασφαλούς εργασίας
 Ενημέρωση εκπροσώπου
 Ενημέρωση/εκπαίδευση προσωπικού

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
 Εφαρμογή μέτρων ασφαλείας

1.8 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 17/1996 και ΠΔ 305/1996 κάθε υπεργολάβος, ως εργο-
δότης,  πρέπει να ενημερώνει το προσωπικό του για τους κινδύνους που συνεπάγονται οι εργα-
σίες του συνεργείου του, καθώς και των άλλων συνεργείων στο εργοτάξιο. Επίσης πρέπει να
ενημερώνει το προσωπικό του για όλα τα σχετικά μέτρα προστασίας που λαμβάνονται, σύμφω-
να με τη Νομοθεσία και το ΣΑΥ του έργου. Για την υλοποίηση της ενημέρωσης προσωπικού
ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

 Με την εγκατάσταση στο εργοτάξιο, ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου, αφού ενημερωθεί 
σχετικά από τον Ανάδοχο, ενημερώνει το συνεργείο του.

 Μετά από κάθε σύσκεψη για θέματα ασφάλειας που διενεργείται στο έργο ακολουθεί ενη-
μέρωση του προσωπικού του, εφόσον προκύπτουν σχετικά θέματα.

Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ: 112

ΕΚΑΒ: 166

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 2107793777

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: 100

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: 199

Νοσοκομεία, αστυνομία, πυροσβεστική

Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ

Διεύθυνση: Νίκης 2, Κηφισιά 14561

Τηλέφωνο: 2132086000

Αστυνομικό Τμήμα Μεταμόρφωσης

Διεύθυνση: Παπαδιαμάντη Αλεξάνδρου 50 & Μελά Σπύρου, Μεταμόρφωση, 14452
Τηλέφωνο 2102801800
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9ος Πυροσβεστικός Σταθμός Αθηνών

Διεύθυνση: 1η πάροδος Πιτταρά, εντός Ο.Α.Κ.Α., Μαρούσι ΤΚ15123

Τηλέφωνο: 2106829850

1.9 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Σύμφωνα με τις  προβλέψεις  του ΠΔ  17/1996 κάθε εργοδότης (Ανάδοχος και  υπεργολάβοι)
πρέπει να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόμενο επαρκή εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας και υγεί-
ας με την ευκαιρία:

 Της πρόσληψης του
 Τυχόν μετάθεσης ή αλλαγής καθηκόντων
 Εισαγωγής ή αλλαγής εξοπλισμού εργασίας και γενικότερα νέας τεχνολογίας που αφορά

στην εργασία του.

Η εκπαίδευση πρέπει να προσαρμόζεται εφόσον προκύπτουν νέοι κίνδυνοι και να επαναλαμ-
βάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Για την υλοποίηση της εκπαίδευσης προσωπικού ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

 Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου, με τη συνδρομή του Τεχνικού Ασφαλείας, εκπαιδεύει το 
προσωπικό του με την εγκατάσταση του υπεργολάβου στο εργοτάξιο. Η συγκεκριμένη εκ-
παίδευση συνιστάται να συνδυαστεί με την ενημέρωση που προβλέπεται.

 Ο εκπρόσωπος του υπεργολάβου εκπαιδεύει κάθε νεοεισερχόμενο στο έργο εργαζόμενο 
του συνεργείου του.

 Η παραπάνω εκπαίδευση επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τη 
διάρκεια δραστηριοποίησης του υπεργολάβου, την εμφάνιση νέων κινδύνων και την αύξη-
ση της επικινδυνότητας των ήδη υπαρχόντων.

Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου. Συνοπτικά:

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
 Ενημέρωση εκπροσώπου συνεργείου
 Ενημέρωση – εκπαίδευση προσωπικού συνεργείου

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
 Ενημέρωση – εκπαίδευση νεοεισερχόμενου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
 Επανάληψη εκπαίδευσης προσωπικού

1 2 3 4 5 6 7
Διευθυντής έργου x x x
Εργοταξιάρχης x x x x x
Μηχανικοί έργου x x x x
Συντονιστής ΤΑ x x x x x
Υπεργολάβοι x x x x x
Εργοδηγοί x x x x x
Εργαζόμενοι x x x x x
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1. Βασικές αρχές ασφαλείας
2. Διαχείριση ασφαλείας
3. Νομοθετικές υποχρεώσεις
4. Οδηγίες ασφαλείας εργασίας
5. Πρώτες βοήθειες
6. Πυρασφάλεια
7. Έκτακτη ανάγκη

1.10 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Σύμφωνα με τις προβλέψεις των Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, ΠΔ 305/1996 και ΠΔ 1073/1981
κάθε εργοδότης (Ανάδοχος και υπεργολάβοι) οφείλει σε περίπτωση ατυχήματος να εξασφαλί-
ζει την παροχή πρώτων βοηθειών στον παθόντα. Επίσης πρέπει να μεριμνήσει για την ασφαλή
διακομιδή του παθόντα σε νοσοκομειακή μονάδα (εφόσον υπάρχει σχετική ανάγκη). Επίσης
πρέπει να ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές εντός 24 ωρών. Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος
πρέπει να διατηρούνται αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που μπορεί να χρησιμεύσουν στην εξακρί-
βωση των αιτιών του ατυχήματος. Τέλος τα στοιχεία που προκύπτουν από τη διερεύνηση του
ατυχήματος πρέπει να καταχωρούνται στα αντίστοιχα αρχεία (Βιβλίο Ατυχημάτων, Βιβλίο Υπο-
δείξεων Τεχνικού Ασφαλείας - Γιατρού Εργασίας, Κατάλογος Εργατικών Ατυχημάτων που είχαν
ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών ημερών). Για τη
διαχείριση των ατυχημάτων ακολουθούνται τα παρακάτω, εκτός αν διαφορετικά απαιτείται
από τη σύμβαση ή από την υπηρεσία, η σύνταξη αντίστοιχης διαδικασίας:

 Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο  διερευνάται  η ύπαρξη (και  στοιχεία
όπως τηλέφωνα και διευθύνσεις) νοσοκομειακών μονάδων που βρίσκονται κοντά στο ερ-
γοτάξιο.

 Με την εγκατάσταση του Αναδόχου στο εργοτάξιο οργανώνεται φαρμακείο, το οποίο πε-
ριέχει κατ’ ελάχιστον τα είδη που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 του ΣΑΥ.

 Κατά την εγκατάσταση κάθε υπεργολάβου στο εργοτάξιο, γίνεται ενημέρωσή του για θέμα-
τα οργάνωσης πρώτων βοηθειών.

Σε περίπτωση ατυχήματος:

 Όποιος  αντιληφθεί  το  συμβάν  πρέπει  να  προσφέρει  πρώτες  βοήθειες  στον  παθόντα,
εφόσον γνωρίζει, και να ζητήσει βοήθεια (από άλλους εργαζόμενους που γνωρίζουν ή από
το βοηθητικό νοσηλευτικό προσωπικό εργοταξίου ή/και το Γιατρό Εργασίας, εφόσον αυτοί
υπάρχουν).   Επίσης πρέπει άμεσα να ενημερωθεί ο εκπρόσωπος του εργοδότη του πα-
θόντα (Ανάδοχος ή Υπεργολάβος). Εφόσον υπάρχει ανάγκη, ενημερώνεται το ΕΚΑΒ και ο
παθών μεταφέρεται στην πλησιέστερη νοσοκομειακή μονάδα.  

 Ο εκπρόσωπος του εργοδότη (Ανάδοχος ή Υπεργολάβος),  πρέπει να ενημερώσει τις αρ-
μόδιες αρχές (Επιθεώρηση Εργασίας, Αστυνομία, Ασφαλιστικός Φορέας) εντός 24 ωρών.
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Μετά το ατύχημα:

 Ο Τεχνικός Ασφαλείας του Υπεργολάβου (και ο Γιατρός Εργασίας, εφόσον απασχολείται),
σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο του στο εργοτάξιο, διερευνά τα αίτια του συμβάντος και
προτείνει μέτρα για την αποφυγή επανάληψης στο μέλλον. Η παραπάνω διερεύνηση κατα-
γράφεται στο Βιβλίο Ατυχημάτων (ή/και στο Βιβλίο Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας – Για-
τρού Εργασίας). Επίσης πρέπει να ενημερωθεί ο Κατάλογος Εργατικών Ατυχημάτων που εί-
χαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών ημερών.

 Εφόσον κριθεί  απαραίτητο,  προβλέπεται  ενημέρωση των εργαζομένων  του συνεργείου,
σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποφυγή επανάληψης παρόμοιου
ατυχήματος στο μέλλον.

Αντίστοιχες προβλέψεις ισχύουν και για τα συνεργεία του Αναδόχου.

Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος πρέπει να διατηρούνται αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που
μπορεί να χρησιμεύσουν στην εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος. 

Συνοπτικά:

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
 Διερεύνηση ύπαρξης νοσοκομειακών μονάδων κοντά στο εργοτάξιο
 Οργάνωση φαρμακείου και παροχής πρώτων βοηθειών
 Ενημέρωση/Εκπαίδευση συνεργείων για πρώτες βοήθειες

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
 Παροχή πρώτων βοηθειών και ενημέρωση αρμοδίων
 Ενημέρωση ΕΚΑΒ και μεταφορά σε νοσοκομειακή μονάδα
 Ενημέρωση αρμοδίων αρχών εντός 24 ωρών

ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
 Διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος και καταγραφή των αποτελεσμάτων
 Ενημέρωση/Εκπαίδευση προσωπικού για αποφυγή επανάληψης του συμβάντος

1.11 ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Στο εργοτάξιο ενδέχεται να παρουσιαστούν συνθήκες καύσωνα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
και ψύχους κατά τους χειμερινούς. Για την αντιμετώπιση τέτοιων καιρικών φαινομένων προ-
βλέπονται (εφόσον επηρεάζουν τις εργασίες): 

 Καθορισμός διαλειμμάτων διάρκειας και  συχνότητας  αναλόγως των καιρικών συνθηκών
που επικρατούν.

 Μετακύλιση του ωραρίου (αποφυγή εργασίας στις πρωινές ώρες το χειμώνα και στις μεση-
μεριανές το καλοκαίρι).

 Διακοπή υπαίθριων εργασιών όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς (καύσωνας, ψύ-
χος, θυελλώδεις άνεμοι, έντονες βροχοπτώσεις).

 Παροχή στους εργαζόμενους πόσιμου δροσερού νερού (10-15 C) σε συνθήκες καύσωνα
και ζεστών ροφημάτων σε συνθήκες ψύχους.
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 Προγραμματισμός  των  εργασιών  που  συνεπάγονται  υψηλή  θερμική  καταπόνηση  εκτός
θερμοκρασιακών αιχμών, από τον υπεύθυνο του συνεργείου, και  μετακύληση ή ενίσχυση
του ωραρίου ώστε να υλοποιούνται κανονικά τα διαλείμματα. 

 Σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών, αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας, ιδιαίτερα σε
μέρη που συνυπάρχουν υψηλή θερμοκρασία με υγρασία, καθώς και κάτω από τον ήλιο.

1.12 ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σύμφωνα με τις  προβλέψεις του ΠΔ 105/1995 πρέπει  να τοποθετείται  σήμανση ασφάλειας
όταν οι υπαρκτοί ή πιθανοί κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να μειωθούν επαρκώς με
τεχνικά μέσα συλλογικής προστασίας ή με μέτρα, μεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της ερ-
γασίας.

 Η σηματοδότηση ασφάλειας των χώρων εργασίας σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά ή πε-
ριορίζει τη λήψη των αναγκαίων εκάστοτε μέτρων προστασίας των εργαζομένων.

Η συμμόρφωση με τη σήμανση ασφάλειας είναι υποχρεωτική και κανείς μη εξουσιοδοτημένος
δεν επιτρέπεται να τη μετακινεί ή καταστρέφει.

Στο Παράρτημα 5 του ΣΑΥ παρατίθενται συνήθη σήματα ασφάλειας.

1.13 ΥΓΙΕΙΝΗ - ΥΓΕΙΑ
Η τήρηση της υγιεινής των εργαζομένων ελέγχεται από τους επικεφαλής των τμημάτων (εργο-
δηγοί, εκπρόσωποι υπεργολάβων, Γιατροί Εργασίας). Συγκεκριμένα πρέπει οι εργαζόμενοι να
μην τρώνε ή πίνουν στο χώρο εργασίας, παρά μόνο στους χώρους που προβλέπονται για την
εστίασή τους. Επίσης, μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για την τήρηση της υγιεινής πριν το φαγη-
τό και την αναχώρηση από το εργοτάξιο. Τα απορρίμματα από τα φαγητά πρέπει να εναποτίθε-
νται στους κάδους απορριμμάτων. Οι κάδοι απορριμμάτων πρέπει να αδειάζονται και τα απορ-
ρίμματα να απομακρύνονται από το εργοτάξιο σε χρονικά διαστήματα, κατάλληλα επιλεγμένα,
ώστε να διασφαλίζονται άριστες συνθήκες υγιεινής στο εργοτάξιο. 

Ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση διασποράς ιώσεων κατά τη χειμερινή περίοδο, ο Ανάδοχος  δύ-
ναται να προβεί στη λήψη συγκεκριμένων –πέρα των συνήθων- μέτρων πρόληψης και προστα-
σίας, όπως ενδεικτικά αναφέρονται:

Α) Τεχνικά Μέτρα

 Ειδική ενημέρωση από το Γιατρό Εργασίας ή/και τον Τεχνικό Ασφάλειας
 Τοιχοκόλληση στους χώρους εργασίας των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας ή/και του Εθνι-

κού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)
 Διάθεση κατά περίπτωση ατομικών μέσων ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, φόρμες

κα)
 Τακτική  απολύμανση  εργοταξιακών  γραφείων,  επιφανειών  και  αντικειμένων  (γραφεία,

πόμολα, πληκτρολόγια, τηλέφωνα κα)
 Διάθεση αντισηπτικών αλκοολούχων υγρών χεριών
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 Επαρκής εξαερισμός των κλειστών χώρων εργασίας
 Αυστηρή τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής (αποφυγή χειραψιών, πλύσιμο χεριών με

σαπούνι ή/και αντισηπτικών υγρών, αποφυγή επαφής χεριών με το πρόσωπο, κλπ) καθώς
και αναπνευστικής υγιεινής προς αποφυγή μετάδοσης των ιών μέσω σταγονιδίων

Β) Οργανωτικά Μέτρα

 Περιορισμός συναντήσεων/συναθροίσεων
 Χρήση τεχνολογίας για τηλεδιασκέψεις 
 Χωροταξική διάταξη πχ απόσταση δύο μέτρων μεταξύ των εργαζομένων
 Εξ αποστάσεως εργασία (τηλεεργασία) όπου αυτό είναι δυνατό  
 Μειωμένο ωράριο 
 Ειδικές άδειες σε εργαζομένων 

Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων λοίμωξης του αναπνευστικού, γίνεται άμεση ενημέρω-
ση του Προϊσταμένου και του Γιατρού Εργασίας για ιατρική αξιολόγηση, σύμφωνα και με τις
οδηγίες  του Υπουργείου Υγείας ή/και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Τα ελάχιστα υλικά φαρμακείου στους χώρους εργασίας, είναι σύμφωνα με την ισχύουσα Νομο-
θεσία (Υ.Α.ριθμ. οικ. 32205/Δ10.96/2.10.2013) τα εξής παρακάτω: 

α) Aκετυλοσαλικυλικό οξύ.
β) Παρακεταμόλη.
γ) Aντιισταμινικά δισκία.
δ) Δισκία κορτιζόνης (πρεδνιζολόνη 4 mg).
ε) Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης (μεθυλπρεδνιζολόνη 125 mg).
στ) Aντιόξινα δισκία.
ζ) Σπασμολυτικά δισκία.
η) Αντιδιαρροϊκά δισκία − Loperamide.
θ) Οφθαλμικό διάλυμα για πλύση.
ι) Aντισηπτικό κολλύριο.
ια) Aντιϊσταμινική αλοιφή.
ιβ) Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων.
ιγ) Γάντια.
ιδ) Υγρό απολύμανσης χεριών.
ιε) Αποστειρωμένες γάζες κουτιά των πέντε εκατοστών, δέκα εκατοστών και δεκαπέντε εκατο-
στών.
ιστ) Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid).
ιζ) Bαμβάκι.
ιη) Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 μέτρα.
ιθ) Tεμάχια λευκοπλάστη με γάζα αποστειρωμένη.
κ) Eπίδεσμος 2,50 Χ 0,05 μέτρα.
κα) Eπίδεσμος 2,50 Χ 0,10 μέτρα.
κβ) Tριγωνικός επίδεσμος.
κγ) Aιμοστατικός επίδεσμος.
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κδ) Φυσιολογικός ορός 250 ή 500 ml.
κε) Oξυζενέ.
κστ) Oινόπνευμα καθαρό.
κζ) Αντισηπτικό διάλυμα (solu on ext. use Povidone
Iodine 10 %).
κη) Γλωσσοπίεστρα.
κθ) Ποτηράκια μιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά).

Οτιδήποτε πέραν των ανωτέρω μπορεί να διατεθεί, ανάλογα με την επικινδυνότητας της εργα-
σίας, τον αριθμό εργαζομένων, τη διασπορά των θέσεων εργασίας, κατόπιν γραπτής εκτίμησης
κινδύνου του Γιατρού Εργασίας του Αναδόχου, ή άλλου γιατρού εφόσον ο πρώτος δεν προ-
βλέπεται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Το Χρονοδιάγραμμα του έργου επισυνάπτεται με την έναρξη των εργασιών και ενημερώνεται
καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ
Η Μελέτη Κατασκευής Ικριωμάτων θα επισυναφθεί σε μεταγενέστερη φάση του έργου. Η Με-
λέτη Κατασκευής Ικριωμάτων θα εκπονηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή
της και τα αναμενόμενα φορτία (ΚΥΑ 16440/1993).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
2011 - 2020

 Εγκ. 13308/466/2020 Εφαρμογή του άρθρου δέκατου τρίτου της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου της 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α’) – Διατάξεις για την άσκηση καθηκόντων ια-
τρού εργασίας, ΦΕΚ--/23.3.2020

 Π.Ν.Π./2020 Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματι-
κότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοί-
κησης, ΦΕΚ 68/Α’/20.03.2020

 Εγκ. Οικ. 12339/404/2020 – Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την
αντιμετώπιση  και  τον  περιορισμό  της  διάδοσης  του  κορωνοϊού  COVID-19,  ΦΕΚ--/
12.03.2020

 Υ.Α.Δ22/4193/2019  Έγκριση  εβδομήντα  (70)  Ελληνικών  Τεχνικών  Προδιαγραφών
(ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες, ΦΕΚ 4607/
Β` 13.12.2019

 Υ.Α.οικ.74285/176/Φ113/2018 Τροποποίηση  -  συμπλήρωση  της  οικ.  1032/166/
Φ.Γ.9.6.4 (Η)’ (Β’ 519 6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε
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ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το π.δ.
113/2012 (Α’ 198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμ-
φωνα με το π.δ. 22/1976 (Α’ 6) ή το π.δ. 31/1990 (Α’ 11) με τις άδειες που εκδίδονται
κατ’ εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ΦΕΚ 2942/Β`/20.7.2018

 Υ.Α.41320/1885/2018 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 1592/58/13.1.2017 «Ει-
δικός Κατάλογος ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και
την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.
3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζο-
μένων» (ΦΕΚ Α΄ 84) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει», ΦΕΚ 3398/Β`/10.8.2018

 Υ.Α.οικ.74285/176/φ113/2018 Τροποποίηση-συμπλήρωση της  οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4
(Η)΄(Β΄΄519  6-3-2013)  απόφασης  του  Υφυπουργού  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότη-
τες  και  ομάδες,  ως  προς  τη  δραστηριότητα  του  χειρισμού  σύμφωνα  με  το  π.δ.
113/2012 (198/Α) και αντιστοίχιση των υφιστάμενων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμ-
φωνα με το π.δ. 22/1976 (6/Α) ή το π.δ. 31/1990 (11/Α) με τις άδειες που εκδίδονται
κατ εφαρμογή του προεδρικού αυτού διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 Υ.Α.32126/1463/2018 Τροποποίηση της  υπουργικής απόφασης 50067/28/27.11.2017
«Ηλεκτρονική  Βάση  καταχώρισης  δεδομένων  Τεχνικών  Ασφάλειας  και  διαδικασία
ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ», ΦΕΚ 2404/Β`/25.6.2018

 Υ.Α.111/2017/2018  Τροποποίηση-Συμπλήρωση της αριθμ. 3015811/2663 (ΦΕΚ 1410/
Β΄/6.9.2010) κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με τον καθορισμό μέτρων ελέγχου και
κυρώσεων για την εκτέλεση του αριθμ. 1272/2008/ΕΚ κανονισμού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  και  Κατάργηση  της  υπουργικής  απόφασης
265/2002, (ΦΕΚ 1214/Β΄/19.9.2002) σχετικά με την ταξινόμηση, επισήμανση και συ-
σκευασία επικίνδυνων παρασκευασμάτων και της αριθμ. 378/1994 κοινής υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) σχετικά με την ταξινόμηση, επισήμανση, συσκευα-
σία και επικίνδυνων ουσιών, ΦΕΚ 1876/Β`/24.5.2018

 Υ.Α.25049/1253/2018  Κύρωση του ειδικού καταλόγου Ιατρών του άρθρου 16 παρ.2
του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε), που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την
υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 84/Α) όπως αυτό συμπληρώθηκε και
ισχύει, ΦΕΚ 1580/Β`/8.5.2018

 Υ.Α.16974/758/2018  Τροποποίηση  της  υπουργικής  απόφασης  50067/28/27.11.2017
«Ηλεκτρονική  Βάση  καταχώρισης  δεδομένων  Τεχνικών  Ασφάλειας  και  διαδικασία
ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ», ΦΕΚ 1242/Β`/4.4.2018

 Π.Δ.82/2018  Τροποποίηση του π.δ. 307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων
που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας
τους» (135 Α΄)  όπως  έχει  τροποποιηθεί  και  ισχύει,  σε συμμόρφωση με την  οδηγία
2017/164/EE της Επιτροπής (ΕΕ L 27/1.2.2017), ΦΕΚ 152/Α`/21.8.2018

 Αρ. Πρωτ. 33405/Δ9 1493/2018, ΦΕΚ --/15/6.2018 Ιατροί Εργασίας
 ΠΔ134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης, ΦΕΚ Α' 168/6-11-2017»
 Υ.Α.50067/28/2017 Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων  Τεχνικών Ασφάλειας

και  διαδικασία  ανάθεσης  καθηκόντων  Τεχνικού  Ασφαλείας  μέσω  ΟΠΣ-ΣΕΠΕ,  ΦΕΚ
3952/Β`/10.11.2017
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 Υ.Α. ΔΝΣγ/οικ. 38108/ΦΝ 466/2017 - Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου, ΦΕΚ 1956/Β΄/
7.6.2017

 Υ.Α.1865/2017 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4229/395/2013 (Β’ 318) κοινής υπουργικής
απόφασης με θέμα: «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης
αμιάντου  ή/και  υλικών  που  περιέχουν  αμίαντο  από  κτίρια,  κατασκευές,  συσκευές,
εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και
εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο», ΦΕΚ 1865/Β`/26.5.2017

 Υ.Α.Οικ.52780/ΔΤΒΝ/894/Τμ.  Δ/Φ.14.1/2017 Τροποποίηση  της  κοινής  υπουργικής
απόφασης υπ’ αριθμ. 3329/15.2.1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) «Κανονισμοί για την πα-
ραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών», ΦΕΚ 1628/Β`/
16.5.2017

 Υ.Α.Οικ.21867/2016 «Όροι, προϋποθέσεις κα διαδικασίες εγκρίσεων τύπου και αδειών
κυκλοφορίας που αφορούν τα Μηχανήματα Έργων (Μ.Ε.) και τα οχήματα ειδικής κατη-
γορίας, ΦΕΚ 3276/Β΄/12.10.2016

 Υ.Α.Οικ.84123/305/Φ113/2016  Τροποποίηση  -  συμπλήρωση  της  υπ’  αριθ.
Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)’ (Β’ 519 6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών,  Μεταφορών  και  Δικτύων  «Κατάταξη  των  μηχανη-
μάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμ-
φωνα με το  Π.δ.  113/2012 (Α’/198) και  αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που
έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το  Π.δ.  22/1976 (Α’/6) ή το Π.δ. 31/1990 (Α’/11)  με τις
άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του Προεδρικού αυτού διατάγματος» όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει, ΦΕΚ 2481/Β`/11.8.2016

 Υ.Α.Οικ.34331/Δ9.8920/2016 «Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργα-
σίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε (ΟΠΣ-
ΣΕΠΕ)», ΦΕΚ 2458/Β`/10.8.2016

 Υ.Α.Οικ.52019/ΔΤΒΝ 1152/2016 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις δια-
τάξεις της Οδηγίας 2014/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετι-
κά με τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρή-
ξιμες ατμόσφαιρες (αναδιατύπωση), ΦΕΚ 1426/Β`/20.5.2016

 Ν4412/2016 «Δημόσιες  Συμβάσεις Έργων,  Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»

 Εγκ.Οικ.20958/2015 «Τήρηση ιατρικών φακέλων και βεβαιώσεων καταλληλότητας των
εργαζομένων»

 Εγκ.  Οικ.  20958/2015 -  Τήρηση ιατρικών φακέλων και  βεβαιώσεων καταλληλότητας
των  εργαζομένωνΕγκ.Οικ.24120/1336/2014  «Ανακοίνωση  δημοσίευσης  της  υ.α.  με
αριθ. 14867/825/2014 (1241/Β) «Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέμα-
τα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα»

 Εγκ.42628/Δ10.130/2014 «Υποχρέωση υποβολής εργαζομένων σε ιατρικές εξετάσεις»
 Εγκ.οικ.36801/Δ10.114/8.11.2013  «Υπουργική  Απόφαση  οικ.32205/Δ10.96/2.10.2103

«Ελάχιστα  απαιτούμενα  υλικά  πρώτων  βοηθειών  στους  χώρους  εργασίας»,  ΦΕΚ
2562/Β΄/11.10.2013

 Εγκ.οικ.12370/1435/2013  Όσον αφορά τις διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια
στην εργασία (ΑΥΕ) οι οποίες περιλαμβάνονται στο ν. 4144/2013, ΦΕΚ --/22/4.2013

 Y.A.Οικ.1032/166/φ.γ.9.6.4(Η)/2013 «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες
και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το π.δ. 113/2012
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(198/Α) και αντιστοίχιση των υφιστάμενων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το
π.δ. 22/1976 (6/Α) ή το π.δ. 31/1990 (11/Α) με τις άδειες που εκδίδονται κατ εφαρμογή
του προεδρικού αυτού διατάγματος», ΦΕΚ 519/Β`/6.3.2013

 ΠΔ115/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστη-
ριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μη-
χανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και
της επιτήρησης ατμολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τε-
χνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, καθορισμός
επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων
αυτών από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ 200/Α΄/2012

 ΠΔ114/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για
την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτή-
ρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την
παραγωγή ζεστού νερού, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων
για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις»,
ΦΕΚ 199Α/12

 ΠΔ113/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χει-
ρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μη-
χανημάτων  σε ειδικότητες  και  ομάδες,  καθορισμός επαγγελματικών  προσόντων  και
προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά
πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ 198Α/12

 ΠΔ112/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για
την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυ-
λικών εγκαταστάσεων και  προϋποθέσεις  για την άσκηση της  δραστηριότητας αυτής
από φυσικά πρόσωπα», ΦΕΚ 197Α/12

 Εγκ. 27/2012 - (Αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ./369/15.10.2012) «Ένταξη στα συμβατικά τεύχη
(ΕΣΥ)  των  δημοπρατούμενων  έργων,  άρθρου  σχετικού  με  τα  «απαιτούμενα  μέτρα
ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο»

 ΕΓΚ10201/ΣΕΠΕ «Θεώρηση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας», 27/03/2012
 ΥΑ6690/2012 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγρα-

φές, διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης και σήμανση συμμόρφωσης «CE», ΦΕΚ
1914Β/12

 Ν4030/2011, «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές
διατάξεις», ΦΕΚ 249Α/11

 ΥΑ2223/2011  «Κανονισμός  Μεταλλευτικών  και  Λατομικών  Εργασιών  (ΚΜΛΕ)»,  ΦΕΚ
1227Β/11

 ΥΑ6952/2011 «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την
εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται
για την κυκλοφορία πεζών», ΦΕΚ 420Β/11

2006 - 2010
 Ν3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζο-

μένων», ΦΕΚ 84Α,  ο οποίος αντικατέστησε το Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των
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εργαζομένων», ΦΕΚ 117Α/85 και το ΠΔ17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας
και  της  υγείας  των  εργαζομένων  σε  συμμόρφωση  με  τις  οδηγίες  89/391/ΕΟΚ  και
91/383/ΕΟΚ», ΦΕΚ 11Α/96, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ159/1999 (ΦΕΚ 157Α/99)

 ΠΔ82/2010 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση
των  εργαζομένων σε κινδύνους  προερχόμενους από φυσικούς  παράγοντες  (τεχνητή
οπτική ακτινοβολία), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006/25/ΕΚ», ΦΕΚ 145Α/10

 ΠΔ57/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την
τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93», ΦΕΚ
97Α, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ81/2011, ΦΕΚ 197Α/10

 ΥΑ21017/2009 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολού-
νται με τις εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν
αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και
με τις εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που
περιέχουν αμίαντο», ΦΕΚ 1287Β/09

 Εγκ.  6/2008  «Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας
(ΣΑΥ) και την κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) των Δημοσίων Έργων»
ΦΕΚ--/31/3.2008

 ΕΓΚ6/ΔΙΠΑΔ/οικ/215 «Διευκρινήσεις σχετικά με την εκπόνηση ΣΑΥ και ΦΑΥ των Δημοσί-
ων Έργων» 31/03/2008

 ΠΔ162/2007 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους
χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροποποίηση του π.δ.
307/1986 όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/15/ΕΚ», ΦΕΚ 202Α/07

 ΠΔ212/2006 «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργα-
σία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποι-
ήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου», ΦΕΚ 212Α/06

 ΠΔ149/2006 «Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση
των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος)
σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ», ΦΕΚ 159Α/06

2000 - 2005
 ΠΔ 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθε-

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

 ΠΔ 155/2004 - Τροποποίηση του πδ 395/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και
υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την
εργασίας τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (Α/220) όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2001/45/ΕΚ, ΦΕΚ 121/Α’/5-7-2004

 ΚΥΑ 15085/ 15085/593/2003 «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» ΦΕΚ
1186/Β'/25-8-2003
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 ΥΑ 502/2003 «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων
εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια», ΦΕΚ 946/03

 ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά
την κατασκευή Δημοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03

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

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

 ΑΠ. οικ 433/2000 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτη-
του στοιχείου για τη προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου», ΦΕΚ
1176Β/00

Προ του 2000
 Ν2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 57Α, όπως τροποποιή-

θηκε με το Ν3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»,
ΦΕΚ 50Α/99

 ΠΔ 90/1999 «Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθε-
σης των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργα-
σίας τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και
τροποποίηση και  συμπλήρωση του π.δ.  307/86 “Προστασία της  υγείας  των εργαζο-
μένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργα-
σίας τους” (135/Α) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 77/93 (34/Α)» ΦEK 94/A/13-5-99

 ΠΔ 17/1996  «Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων
κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK», ΦEK
11/A/18-1-96)

 ΠΔ305/1996 «Ελάχιστες  προδιαγραφές  ασφάλειας  και  υγείας  που πρέπει  να εφαρ-
μόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/
ΕΟΚ», ΦΕΚ 212/Α/96

 ΠΔ105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην
εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95

 Ν2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας,  συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, Υγιεινής –
Ασφάλειας κλπ», ΦΕΚ 112Α/94, όπως συμπληρώθηκε με την ΥΑ 25231/10 «Κατηγοριο-
ποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους
Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)», ΦΕΚ 2150Β/94

 ΠΔ397/1994 «Ελάχιστες  προδιαγραφές  ασφάλειας  και  υγείας  κατά τη χειρωνακτική
διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα
των  εργαζομένων  σε  συμμόρφωση προς την  οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ»,
ΦΕΚ 221Α/94
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 ΠΔ396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά  την εργασία σε συμμόρφωση
προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94

 ΠΔ395/1994 «Ελάχιστες  προδιαγραφές ασφάλειας  και  υγείας  για τη χρησιμοποίηση
εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση
με την οδηγία του Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94, όπως τροποποιήθηκε με τα
ΠΔ89/1999  (ΦΕΚ  94Α/99)  και  ΠΔ304/2000  (ΦΕΚ  241Α/00)  και  ΠΔ155/2004  (ΦΕΚ
121Α/04).

 Υ.Α. οικ.31245/1993 «Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτηρίων» ΦΕΚ 451Β/93
 ΠΔ77/1993 «προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς πα-

ράγοντες.  Τροποποίηση και  συμπλήρωση προς την οδηγία του συμβουλίου 88/642/
ΕΟΚ», ΦΕΚ 34Α/93

 ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμε-
νων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλω-
σιών», ΦΕΚ 756Β/93

 ΠΔ225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106/Α/89
 ΠΔ307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους

χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους», ΦΕΚ 135Α, όπως τροποποι-
ήθηκε με το ΠΔ12/2012, ΦΕΚ 19/Α

 N 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»  ΦΕΚ 177/Α/18-10-1985
 N1430/1984 «Κύρωση της αριθμ. 62 Διεθνούς Συμβάσεις Εργασίας, που αφορά τις δια-

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

 ΥΑ130646/1984 «Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154/Β/84
 Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομές

και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126/Α/83
 ΠΔ1073/1981 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οι-

κοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 260/Α/
81

 ΠΔ778/1980 «Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών»,
ΦΕΚ 193/Α/80

 ΠΔ95/1978 «Περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουμένων εις εργασίας
συγκολλήσεων» ΦΕΚ 20/Α/78

Σελίδα 31 από 34





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σελίδα 32 από 34





Σελίδα 33 από 34





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σελίδα 34 από 34





ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
(ΣΑΥ)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Οδηγίες ασφαλούς εργασίας

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΑΤΟΙΟΥ ΚΑΙ 
ΔΡΟΣΙΝΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ
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Οδηγίες ασφαλούς εργασίας. Κατάλογος εργασιών

ΦΑΣΗ : ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΦΑΣΗ : ΕΚΣΚΑΦΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ανάλυση εργασίας : Προετοιμασία εδάφους

Τοποθέτηση φυτών

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από ύψος

Βαθμός επικινδυνότητας : 3

Μέτρα 1 Περίφραξη των περάτων πλακών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα σε
ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

2 Περίφραξη των περάτων πλακών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το
δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

3 Περίφραξη των περάτων πλακών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

4 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το πάτημα, μονή σανίδα σε
ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

5 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το πάτημα
και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

6 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

7 Περίφραξη των υπερυψωμένων θέσεων εργασίας, διαδρόμων και προσβάσεων με διατάξεις
πλευρικής προστασίας (κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους
15 εκ ή με προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 μ) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ
305/1996)

8 Περίφραξη των κενών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα σε ύψος 0,5 μ
και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

9 Περίφραξη των κενών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και
σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

10 Περίφραξη των κενών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
305/1996)

11 Κάλυψη των οριζοντίων κενών με υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που
αναμένεται να δεχτεί (ΠΔ 1073/1981)

12 Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (ΠΔ 305/1996, ΠΔ
1073/1981)

13 Χρήση συστήματος ατομικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (Ν
3850/2010, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 396/1994, ΠΔ 155/2004)

14 Περίφραξη των διαδρόμων και των θέσεων εργασίας σε ύψος μεγαλύτερο του 0,75 μ, με
μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ
305/1996, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 7789/1980)

15 Κατασκευή κεκλιμένων διαδρόμων και προσβάσεων με κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η
αντοχή των υλικών πρέπει να υπερβαίνει τα αναμενόμενα φορτία (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

16 Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν
αντισταθμιστικά μέτρα (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 155/2004)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Ν. 3850/10, ΠΔ 395/1994)

2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και
εξοπλισμό

3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ
1073/1981)

4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος,
οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981)

5 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυματισμοί

Βαθμός επικινδυνότητας : 1
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Οδηγίες ασφαλούς εργασίας. Κατάλογος εργασιών

Μέτρα 1 Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι
εφικτό (ΠΔ 397/1994)

2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ
397/1994)

3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη
σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ
397/1994)

4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και
ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994)

5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός
εργασίας) (ΠΔ 397/1994)

6 Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η
κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν
προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (Ν 3850/2010, ΠΔ 397/1994)

7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Ν. 3850/10, ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Γλίστριμα - παραπάτημα

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981)

2 Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981)

3 Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981)

4 Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή
το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί
υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981)

5 Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ
1073/1981)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Τα χημικά πρέπει να συνοδεύονται με τα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την
παραλαβή τους στο εργοτάξιο (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)

2 Ενημέρωση των εργαζομένων για την ασφαλή χρήση των χημικών, σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) τους (Ν 3850/2010, ΠΔ 339/2001,
ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)

3 Αποθήκευση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001,
ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993, ΠΔ 305/1996)

4 Χρήση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ
388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)

5 Χρήση ΜΑΠ, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των
χημικών και κατόπιν Γραπτής Εκτίμησης του Τεχνικού Ασφάλειας ή/και του Γιατρού Εργασίας (Ν
3850/2010, ΠΔ 396/1994, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)

6 Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιμοποιεί χημικά, κατά τα
διαλείμματα και μετά το πέρας της εργασίας (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ
77/1993)

7 Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιμοποιεί χημικά, από το
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985, ΠΔ 339/2001, ΠΔ
388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Κίνδυνοι από τη χρήση εξοπλισμού εργασίας

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Ο εξοπλισμός εργασίας πρέπει να είναι πιστοποιημένος και να φέρει την ένδειξη CE. Επίσης
πρέπει να συνοδεύεται με εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης του, στην Ελληνική γλώσσα (Ν
3850/2010, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

2 Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση του εξοπλισμού εργασίας πρέπει να γίνεται
σύμφωνα με τις προβλέψεις του κατασκευαστή του (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)
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Μέτρα 3 Οι χειριστές εξοπλισμού εργασίας πρέπει να έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις για το χειρισμό του
και άδειες εφόσον απαιτείται από τη Νομοθεσία ή τον κατασκευαστή του (ΠΔ 395/1984, ΠΔ
305/1996, ΠΔ 89/1999)

4 Ο χειρισμός του εξοπλισμού εργασίας δεν πρέπει να δημιουργεί κινδύνους στο προσωπικό (ΠΔ
395/1984, ΠΔ 89/1999)

5 Ο εξοπλισμός εργασίας πρέπει να διαθέτει ασφαλή συστήματα χειρισμού. Επίσης πρέπει να
φέρει σύστημα ασφαλούς διακοπής λειτουργίας. Ακούσιος χειρισμός πρέπει να αποκλείεται (ΠΔ
395/1984, ΠΔ 89/1999)

6 Ο εξοπλισμός εργασίας πρέπει να φέρει προστατευτικές διατάξεις (προφυλακτήρες) για την
αποφυγή πιασίματος των άκρων των εργαζομένων, ακούσιας διαφυγής υλικών, καθώς και
τυχαίας επαφής με θερμά μέρη τους (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)

7 Ο εξοπλισμός εργασίας πρέπει να διαθέτει τις προβλεπόμενες ενδείξεις και σημάνσεις (ΠΔ
395/1984, ΠΔ 89/1999)

8 Πρέπει να εξασφαλίζεται η ευστάθεια του εξοπλισμού εργασίας (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)

9 Ο φωτισμός του χώρου εργασίας πρέπει να είναι επαρκής

10 Αν χρησιμοποιούνται μηχανές εσωτερικής καύσης (ή υπάρχουν αναθυμιάσεις), δεν πρέπει να
λειτουργούν σε χώρο που δεν αερίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα (ΠΔ 395/1984, ΠΔ
89/1999)

11 Ο εξοπλισμός εργασίας που λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει να είναι γειωμένος και διπλά
μονωμένος (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)

12 Οι κινητοί εξοπλισμοί εργασίας πρέπει να φέρουν σύστημα πέδησης (και εφεδρικό, εφόσον
απαιτείται) (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)

13 Οι κινητοί εξοπλισμοί εργασίας πρέπει να φέρουν φώτα πορείας (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)

14 Οι κινητοί εξοπλισμοί εργασίας πρέπει να φέρουν πυροσβεστήρες, εφόσον δεν προβλέπεται
άλλο μέσο πυρόσβεσης στο χώρο εργασίας (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)

15 Οι κινητοί εξοπλισμοί εργασίας πρέπει να διαθέτουν συστήματα μείωσης των συνεπειών
ενδεχόμενης σύγκρουσης (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)

16 Κατά το χειρισμό τους πρέπει να δίνεται προσοχή για την αποφυγή παγίδευσης εργαζόμενου σε
κινούμενα μέρη (πχ τροχοί, ερπύστριες) (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)

17 Η εγκατάσταση των εξοπλισμών εργασίας που χρησιμοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες
πρέπει να είναι ασφαλής (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)

18 Οι εξοπλισμοί εργασίας που χρησιμοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει να φέρουν
ευδιάκριτη ένδειξη του ονομαστικού φορτίου τους (καθώς και κάθε συσχηματισμού τους) (ΠΔ
395/1984, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 89/1999)

19 Οι εξοπλισμοί εργασίας που χρησιμοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει να διαθέτουν τις
προβλεπόμενες ενδείξεις και σημάνσεις (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)

20 Πρέπει να δίνεται μέριμνα για την αποφυγή πρόσκρουσης, ελεύθερης πτώσης καθώς και
ακούσιας απαγκίστρωσης του φορτίου (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)

21 Εφόσον από τη χρήση εξοπλισμού εργασίας προκύπτουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι, ο χειρισμός
πρέπει να γίνεται μόνο από εργαζόμενους στους οποίους έχει ανατεθεί η χρήση του (ΠΔ
395/1984, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 89/1999)

22 Εφόσον από τη χρήση εξοπλισμού εργασίας προκύπτουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι, οι εργασίες
ελέγχου, συντήρησης, μετατροπής και επισκευής του πρέπει να γίνονται από αρμόδιο πρόσωπο
(Ν 3850/2010, ΠΔ 395/1984, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 89/1999)

Μ.Α.Π. 1 Γυαλιά ΕΝ 166 (Β για μηχανική αντοχή φακών)

2 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ  ISO 20345 (S3)

3 Γάντια ΕΝ 388:2016 (έναντι μηχανικών κινδύνων)

4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

5 Φόρμα εργασίας ΕΝ 14605

6 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ ISO 20471 (class 2)

ΦΑΣΗ : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ
Ανάλυση εργασίας : Έλεγχος και προετοιμασία χώρου

Κατεδαφίσεις
Συλλογή προϊόντων κατεδάφισης
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Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από ύψος

Βαθμός επικινδυνότητας : 3

Μέτρα 1 Περίφραξη των περάτων πλακών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα σε
ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

2 Περίφραξη των περάτων πλακών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το
δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

3 Περίφραξη των περάτων πλακών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

4 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το πάτημα, μονή σανίδα σε
ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

5 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το πάτημα
και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

6 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

7 Περίφραξη των υπερυψωμένων θέσεων εργασίας, διαδρόμων και προσβάσεων με διατάξεις
πλευρικής προστασίας (κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους
15 εκ ή με προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 μ) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ
305/1996)

8 Περίφραξη των κενών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα σε ύψος 0,5 μ
και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

9 Περίφραξη των κενών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και
σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

10 Περίφραξη των κενών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
305/1996)

11 Κάλυψη των οριζοντίων κενών με υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που
αναμένεται να δεχτεί (ΠΔ 1073/1981)

12 Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (ΠΔ 305/1996, ΠΔ
1073/1981)

13 Χρήση συστήματος ατομικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (Ν
3850/2010, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 396/1994, ΠΔ 155/2004)

14 Περίφραξη των διαδρόμων και των θέσεων εργασίας σε ύψος μεγαλύτερο του 0,75 μ, με
μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ
305/1996, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 7789/1980)

15 Κατασκευή κεκλιμένων διαδρόμων και προσβάσεων με κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η
αντοχή των υλικών πρέπει να υπερβαίνει τα αναμενόμενα φορτία (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

16 Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν
αντισταθμιστικά μέτρα (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 155/2004)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από σκαλωσιά

Βαθμός επικινδυνότητας : 3

Μέτρα 1 Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 155/2004)

2 Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις
εργασίας (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 155/2004)

3 Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
778/1980, ΠΔ 155/2004)

4 Κατασκευή ικριώματος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ
από την κατασκευή. Σε διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές
διατάξεις (κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του ικριώματος (ΠΔ 778/1980)

5 Διαμόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωμάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής
προστασίας) πρέπει να περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να μην διακόπτονται (ΠΔ
778/1980)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από σκάλα

Βαθμός επικινδυνότητας : 3

Μέτρα 1 Χρήση σκαλών για σύντομες και "ελαφριές" εργασίες (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978, ΠΔ 155/2004,
ΠΔ 1073/81)

2 Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός
έλεγχος) (ΠΔ 305/1996, ΠΔ 1073/81, ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)
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Μέτρα 3 Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συμπαγές δάπεδο (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978, ΠΔ 1073/81,
ΠΔ 155/2004)

4 Χρήση μεταλλικών σκαλών με χωνευτά σκαλοπάτια (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)

5 Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978, ΠΔ 1073/81, ΠΔ 155/2004)

6 Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 μ από το επιθυμητό δάπεδο εργασίας, ώστε να
διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές (ΠΔ 155/2004, ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978, ΠΔ 1073/81)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση αντικειμένων από ύψος

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών,
κλιμακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

2 Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώματα ή προστασία αυτών
με πλέγμα (ΠΔ 305/1996, ΠΔ 778/1980)

3 Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώματα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος
μεγαλύτερο από 3,50 μ από το πεζοδρόμιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται
από ανθεκτικό υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 μ.
Εν συνεχεία διαμορφώνεται κεκλιμένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (ΠΔ 778/1980)

4 Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώματος στην εξωτερική πλευρά του ικριώματος για τη
συγκράτηση υλικών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

5 Αποφυγή παραμονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (ΠΔ 1073/1981)

6 Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε
ύψος (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

7 Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
105/1995, ΠΔ 305/1996)

8 Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης (ΠΔ 155/2004)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Καταπλάκωση από υλικά

Βαθμός επικινδυνότητας : 3

Μέτρα 1 Η διαδικασία κατεδάφισης πρέπει να συντονίζεται από υπεύθυνο μηχανικό (ΠΔ 1073/1981, ΥΑ
31245/1993, ΠΔ 305/1996)

2 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να ελέγξει την προς κατεδάφιση κατασκευή, για να διαπιστώσει
το είδος και τη κατάσταση του φέροντα οργανισμού, καθώς και των υπολοίπων δομικών
στοιχείων (ΠΔ 1073/1981,ΥΑ 31245/1993,  ΠΔ 305/1996)

3 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να εξετάσει την πιθανότητα πρόκλησης ζημιών σε γειτονικές
κατασκευές, τόσο κατά τη διαδικασία της κατεδάφισης, όσο και μετά από αυτή (ΠΔ 1073/1981,
ΥΑ 31245/1993, ΠΔ 305/1996)

4 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να διενεργήσει επιτόπου αυτοψία με τον μελετητή, τον ιδιοκτήτη
και τον εργοδηγό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

5 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να ενημερώσει τον εργοδηγό για τη μελέτη και τις επιτόπου
συνθήκες (ΠΔ 1073/1981)

6 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να ελέγξει αν ο εξοπλισμός και η στελέχωση του συνεργείου
επαρκούν για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας (ΠΔ 1073/1981)

7 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να επιβλέπει όλη τη διαδικασία για την αντιμετώπιση έκτακτων
καταστάσεων (ΠΔ 1073/1981)

8 Το διαθέσιμο προσωπικό είναι εξειδικευμένο στις εργασίες κατεδαφίσεων (ΠΔ 1073/1981, ΥΑ
31245/1993)

9 Όλοι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την εργασία τους, τόσο για
τους ίδιους, όσο και για τους γύρω τους (ΠΔ 1073/1981)

10 Ο αριθμός των εργαζομένων που επιβλέπεται από κάθε επικεφαλής δεν ξεπερνάει τα 10 άτομα
(ΠΔ 1073/1981)

11 Έχει αποκλειστεί η περιοχή περιμετρικά σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός τετάρτου του ύψους
της κατεδαφιστέας κατασκευής, ή κατασκευάζονται κατάλληλες διαβάσεις και συλλεκτήρια
πετάσματα. Σε κάθε περίπτωση τοποθετούνται κατάλληλα σήματα προειδοποίησης τρίτων (ΠΔ
1073/1981, ΥΑ 31245/1993)

12 Έχουν διακοπεί ή μεταφερθεί όλες οι παροχές (ΠΔ 1073/1981, ΥΑ 31245/1993)

13 Έχουν επισημανθεί και καλυφθεί όλα τα κατακόρυφα κενά (ΠΔ 1073/1981)
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Μέτρα 14 Έχουν απομακρυνθεί τα δοχεία – δεξαμενές που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνα υλικά (ΠΔ
1073/1981, ΥΑ 31245/1993)

15 Στο χώρο προς κατεδάφιση βρίσκονται οι απολύτως απαραίτητοι εργαζόμενοι (ΠΔ 1073/1981,
ΥΑ 31245/1993)

16 Υπάρχει επικοινωνία με τα συνεργεία κατεδάφισης (ΠΔ 1073/1981, ΥΑ 31245/1993)

17 Δεν υπερφορτώνονται τα δάπεδα με υλικά κατεδάφισης και μηχανήματα - εξοπλισμό (ΠΔ
1073/1981, ΥΑ 31245/1993)

18 Λαμβάνονται μέτρα προστασίας των γειτονικών κατασκευών (ΠΔ 1073/1981, ΥΑ 31245/1993)

19 Οι εργαζόμενοι που υλοποιούν την κατεδάφιση πρέπει να χρησιμοποιούν τα προβλεπόμενα
από τον κατασκευαστή Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
396/1994, ΥΑ 31245/1993)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σύγκρουση με μηχάνημα

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι μη έχοντες εργασία πρέπει να
απομακρύνονται από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (ΠΔ 1073/1981)

2 Οι εργαζόμενοι να μην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης
δεν πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (ΠΔ 1073/1981)

3 Ο χειρισμός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών.
Επίσης επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για
συγκεκριμένες ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Ομάδας και
Κατηγορίας (ΠΔ 113/2012, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 1073/1981)

4 Οι εργαζόμενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό
ρουχισμό (ΠΔ 396/1994)

5 Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και να φέρουν την
ένδειξη «CE» (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

6 Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται με ενημερωμένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης
(στην Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισμός τους πρέπει να είναι σύμφωνος με τις προβλέψεις του
εγχειριδίου και της Νομοθεσίας (ακόμη και κατά την ακινητοποίηση τους) (Ν 3850/2010, ΠΔ
395/1994, ΠΔ 1073/1981)

7 Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρμόδιο πρόσωπο (σύμφωνα με το
ΒΔ4/1951). Οι διατάξεις ασφαλείας (πχ κουμπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήμα
οπισθοπορείας) καθώς τα συστήματα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να λειτουργούν
κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταμπλό
χειρισμού πρέπει να λειτουργούν, όπως επίσης και η οι διατάξεις σήμανσης (φώτα, φάρος) (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

8 Τα ΜΕ καθώς και τα κινούμενα μέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση
τους. Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την
επαναλειτουργία κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

9 Οι χειριστές να μην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα εξασφάλισης
τους (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Ν. 3850/10, ΠΔ 395/1994)

2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και
εξοπλισμό

3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ
1073/1981)

4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος,
οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981)

5 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ
HD 384. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή μηχάνημα που λειτουργεί με
ηλεκτρικό ρεύμα (Ν 3850/2010, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)
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Μέτρα 2 Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής πρέπει να είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, με
δυνατότητα κλειδώματος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν
προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας – αντιηλεκτροπληξιακός
αυτόματος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο
ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραμένουν κλειδωμένοι (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΑΠ
Φ 7.5/1816/88/2004)

3 Οι γραμμές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος να είναι ενισχυμένης μηχανικής αντοχής και
ηλεκτρικής μόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

4 Οι διαδρομές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να μη δημιουργούν
προβλήματα στη λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασμα σε σωλήνες,
σκέπασμα με μαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδρομή και η τοποθέτηση τους εκτός
διαδρόμων κίνησης προσωπικού, μηχανημάτων και οχημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)

5 Η κατάσταση του εξοπλισμού να είναι άριστη. Φθαρμένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και
πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα (Ν.3850/10, ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου δικτύου

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Σε περίπτωση ύπαρξης υπογείων ή/και εναερίων αγωγών ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στο
εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται ο ΔΕΔΔΗΕ από τον Ανάδοχο, πριν την έναρξη των εργασιών.
Τα μέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού με την αρμόδια
υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ. Τα προτεινόμενα μέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης του ΔΕΔΔΗΕ (ΠΔ
1073/1981)

2 Υπογειοποίηση ή παραλλαγή του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (ΠΔ 1073/1981)

3 Αποφυγή διακίνησης υλικών σε θέσεις κοντά στους αγωγούς (ΠΔ 1073/1981)

4 Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ) από αγωγούς μέσης
τάσης και γενικά κάθε είδους αγωγό (ΠΔ 1073/1981)

5 Τοποθέτηση προστατευτικών δοκών για την εξασφάλιση της απαιτούμενης απόστασης
ασφαλείας. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η συγκεκριμένη λύση, προτείνεται η τοποθέτηση
σήμανσης (πχ σχοινί με κρεμασμένες πινακίδες ή αλυσίδες, αναλόγως του ύψους) σε απόσταση
ασφαλείας (ΠΔ 1073/1981)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία λόγω υπογείου δικτύου

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Σε περίπτωση ύπαρξης υπογείων ή/και εναερίων αγωγών ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στο
εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται ο ΔΕΔΔΗΕ από τον Ανάδοχο, πριν την έναρξη των εργασιών.
Τα μέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού με την αρμόδια
υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ. Τα προτεινόμενα μέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης του ΔΕΔΔΗΕ (ΠΔ
1073/1981)

2 Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ) από αγωγούς μέσης
τάσης και γενικά κάθε είδους αγωγό (ΠΔ 1073/1981)

3 Έλεγχος σχεδίων για την ύπαρξη υπογείων δικτύων και διενέργεια ερευνητικών τομών (ΠΔ
1073/1981)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πυρκαγιά

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 1073/1981)

2 Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου)
κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

3 Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (ΠΔ 1073/1981)

4 Αποψήλωση θάμνων και χαμηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

5 Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρμανση) (ΠΔ 1073/1981)

6 Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Ν 3850/2010, ΠΔ
17/1996, ΠΔ 1073/1981)

7 Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των
πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα
πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (Ν 3850/2010, ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 95/1978)

8 Σύσταση ομάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα μέλη της να βρίσκονται στο
εργοτάξιο σε καθημερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενημερωθεί για τη
χρήση των πυροσβεστικών μέσων) (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978, ΠΔ 17/1996)
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Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Θόρυβος

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) μακριά από τις θέσεις εργασίας (ΠΔ 149/2006)

2 Απομόνωση των πηγών θορύβου με χωρίσματα (ΠΔ 149/2006)

3 Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυμπιεστή) μακριά από άλλα συνεργεία (ΠΔ
149/2006)

4 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ
149/2006, ΠΔ 395/1994)

5 Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Ν
3850/2010, ΠΔ 395/1994)

6 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 149/2006)

7 Περιορισμός της έκθεσης σε θόρυβο με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή αντικειμένου
εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (ΠΔ 149/2006)

8 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981)

9 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 396/1994)

10 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυματισμοί

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι
εφικτό (ΠΔ 397/1994)

2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ
397/1994)

3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη
σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ
397/1994)

4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και
ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994)

5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός
εργασίας) (ΠΔ 397/1994)

6 Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η
κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν
προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (Ν 3850/2010, ΠΔ 397/1994)

7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Ν. 3850/10, ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Γλίστριμα - παραπάτημα

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981)

2 Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981)

3 Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981)

4 Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή
το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί
υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981)

5 Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ
1073/1981)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Δονήσεις

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
395/1994)
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Μέτρα 2 Συντήρηση των συστημάτων αναρτήσεων φορτηγών και μηχανημάτων (Ν 3850/2010, ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 305/1996)

3 Επιλογή εργαλείων με διατάξεις απορρόφησης ενέργειας (ΠΔ 395/1994)

4 Περιορισμός της έκθεσης σε κραδασμούς με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή
αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)

5 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

6 Χρήση ΜΑΠ (γάντια) (Ν 3850/2010, ΠΔ 396/1994)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σκόνη

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Διαβροχή με λάστιχο (ΠΔ 1073/1981)

2 Διαβροχή με υδροφόρα (ΠΔ 1073/1981)

3 Χρήση συλλεκτηρίων αγωγών για τη ρίψη υλικών (ΠΔ 1073/1981)

4 Χρήση συλλεκτηρίων πετασμάτων για τη ρίψη υλικών (ΠΔ 1073/1981)

5 Χρήση κάδων για τη συλλογή μπαζών και αχρήστων υλικών (ΠΔ 1073/1981)

6 Τοποθέτηση λινάτσας στο ικρίωμα (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

7 Διεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισμα) σε εξωτερικούς
χώρους

8 Διεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισμα) μακριά από άλλα
συνεργεία και τρίτους (Ν.3850/10)

9 Απομόνωση του χώρου εργασίας, πχ με λινάτσα, νάυλον, γεωύφασμα (Ν.3850/10)

10 Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) κατόπιν εκτίμησης του
Τεχνικού Ασφάλειας ή/και του Γιατρού Εργασίας (Ν.3850/10,ΠΔ 396/1994)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σκόνη αμιάντου

Βαθμός επικινδυνότητας : 3

Μέτρα 1 Ο εργοδότης της επιχείρησης που θα αναλάβει τις συγκεκριμένες εργασίες, από τις οποίες
ενδέχεται να προκληθεί σκόνη αμιάντου, πρέπει να διαθέτει γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού
κινδύνου του Τεχνικού Ασφάλειας ή/και του Γιατρού Εργασίας (Ν 3850/2010, ΠΔ 212/2006, ΠΔ
17/1996)

2 Πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να καταρτιστεί και να υποβληθεί στο αρμόδιο ΣΕΠΕ ένα
Σχέδιο Εργασίας στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για την
ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων (ΠΔ 212/2006)

3 Καθ’ όλη τη διάρκεια εργασιών πρέπει να διενεργούνται μετρήσεις αμιάντου (Ν 3850/2010, ΠΔ
212/2006)

4 Ο χώρος εργασίας πρέπει να επισημανθεί με πινακίδες για την ενημέρωση ύπαρξης σκόνης
αμιάντου (Ν 3850/2010, ΠΔ 212/2006)

5 Το προσωπικό που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι ενημερωμένο για τις επιπτώσεις στην υγεία
από εισπνοή ινών αμιάντου καθώς και για τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται (Ν
3850/2010, ΠΔ 212/2006)

6 Τα υλικά που απελευθερώνουν ίνες αμιάντου πρέπει να καθαιρούνται ύστερα από επιμελημένη
διαβροχή, με τη χρήση λαβών μήκους τουλάχιστον 1 μ. και να συλλέγονται σε ειδικές
συσκευασίες, οι οποίες θα απορρίπτονται σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου μηχανικού του
Αναδόχου (Ν 3850/2010, ΠΔ 212/2006)

7 Το προσωπικό πρέπει να εφοδιαστεί και να χρησιμοποιεί τα απαραίτητα ΜΑΠ (μάσκα πλήρους
προσώπου με αναπνευστική συσκευή, γάντια, φόρμα) (Ν 3850/2010, ΠΔ 212/2006, ΠΔ
396/1994)

8 Η χρονικά σταθμισμένη μέση τιμή συγκέντρωσης ινών χρυσότιλου στον αέρα του χώρου
εργασίας, στην οποία εκτίθενται οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 8ώρης
ημερήσιας εργασίας μιας 40ώρης εβδομαδιαίας εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 0,60 ίνες
ανά κυβικό εκατοστό αέρα (ΠΔ 212/2006)

9 Για όλους τους υπόλοιπους τύπους αμιάντου, είτε μεμονωμένους είτε σε μίγματα,
συμπεριλαμβανομένων και των μιγμάτων που περιέχουν χρυσότιλο, η χρονικά σταθμισμένη
μέση τιμή συγκέντρωσης ινών στον αέρα του χώρου εργασίας στην οποία εκτίθενται οι
εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 8ώρης ημερήσιας εργασίας μιας 40ώρης
εβδομαδιαίας εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 0,30 ίνες ανά κυβικό εκατοστό αέρα (ΠΔ
212/2006)

 Σελίδα 10









Οδηγίες ασφαλούς εργασίας. Κατάλογος εργασιών

Μέτρα 10 Ο γιατρός εργασίας της επιχείρησης πρέπει να εξετάζει την κατάσταση της υγείας του
προσωπικού που εκτίθεται σε σκόνη αμιάντου (Ν 3850/2010, ΠΔ 212/2006, ΠΔ 17/1996, Ν
1568/1985)

Μ.Α.Π. 1 Γυαλιά ΕΝ 166 (Β για μηχανική αντοχή φακών)

2 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ  ISO 20345 (S3)

3 Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 361, EN 358

4 Γάντια ΕΝ 388:2016 (έναντι μηχανικών κινδύνων)

5 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

6 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ ISO 20471 (class 2)

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
Ανάλυση εργασίας : Έλεγχος και προετοιμασία χώρου

Διενέργεια καθαιρέσεων
Συλλογή προϊόντων καθαιρέσεων

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από ύψος

Βαθμός επικινδυνότητας : 3

Μέτρα 1 Περίφραξη των περάτων πλακών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα σε
ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

2 Περίφραξη των περάτων πλακών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το
δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

3 Περίφραξη των περάτων πλακών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

4 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το πάτημα, μονή σανίδα σε
ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

5 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το πάτημα
και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

6 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

7 Περίφραξη των υπερυψωμένων θέσεων εργασίας, διαδρόμων και προσβάσεων με διατάξεις
πλευρικής προστασίας (κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους
15 εκ ή με προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 μ) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ
305/1996)

8 Περίφραξη των κενών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα σε ύψος 0,5 μ
και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

9 Περίφραξη των κενών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και
σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

10 Περίφραξη των κενών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
305/1996)

11 Κάλυψη των οριζοντίων κενών με υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που
αναμένεται να δεχτεί (ΠΔ 1073/1981)

12 Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (ΠΔ 305/1996, ΠΔ
1073/1981)

13 Χρήση συστήματος ατομικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (Ν
3850/2010, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 396/1994, ΠΔ 155/2004)

14 Περίφραξη των διαδρόμων και των θέσεων εργασίας σε ύψος μεγαλύτερο του 0,75 μ, με
μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ
305/1996, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 7789/1980)

15 Κατασκευή κεκλιμένων διαδρόμων και προσβάσεων με κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η
αντοχή των υλικών πρέπει να υπερβαίνει τα αναμενόμενα φορτία (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

16 Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν
αντισταθμιστικά μέτρα (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 155/2004)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από σκαλωσιά

Βαθμός επικινδυνότητας : 3

Μέτρα 1 Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 155/2004)

2 Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις
εργασίας (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 155/2004)
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Μέτρα 3 Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
778/1980, ΠΔ 155/2004)

4 Κατασκευή ικριώματος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ
από την κατασκευή. Σε διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές
διατάξεις (κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του ικριώματος (ΠΔ 778/1980)

5 Διαμόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωμάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής
προστασίας) πρέπει να περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να μην διακόπτονται (ΠΔ
778/1980)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από σκάλα

Βαθμός επικινδυνότητας : 3

Μέτρα 1 Χρήση σκαλών για σύντομες και "ελαφριές" εργασίες (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978, ΠΔ 155/2004,
ΠΔ 1073/81)

2 Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός
έλεγχος) (ΠΔ 305/1996, ΠΔ 1073/81, ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)

3 Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συμπαγές δάπεδο (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978, ΠΔ 1073/81,
ΠΔ 155/2004)

4 Χρήση μεταλλικών σκαλών με χωνευτά σκαλοπάτια (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)

5 Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978, ΠΔ 1073/81, ΠΔ 155/2004)

6 Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 μ από το επιθυμητό δάπεδο εργασίας, ώστε να
διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές (ΠΔ 155/2004, ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978, ΠΔ 1073/81)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση αντικειμένων από ύψος

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών,
κλιμακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

2 Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώματα ή προστασία αυτών
με πλέγμα (ΠΔ 305/1996, ΠΔ 778/1980)

3 Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώματα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος
μεγαλύτερο από 3,50 μ από το πεζοδρόμιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται
από ανθεκτικό υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 μ.
Εν συνεχεία διαμορφώνεται κεκλιμένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (ΠΔ 778/1980)

4 Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώματος στην εξωτερική πλευρά του ικριώματος για τη
συγκράτηση υλικών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

5 Αποφυγή παραμονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (ΠΔ 1073/1981)

6 Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε
ύψος (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

7 Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
105/1995, ΠΔ 305/1996)

8 Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης (ΠΔ 155/2004)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Καταπλάκωση από υλικά

Βαθμός επικινδυνότητας : 3

Μέτρα 1 Η διαδικασία κατεδάφισης πρέπει να συντονίζεται από υπεύθυνο μηχανικό (ΠΔ 1073/1981, ΥΑ
31245/1993, ΠΔ 305/1996)

2 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να ελέγξει την προς κατεδάφιση κατασκευή, για να διαπιστώσει
το είδος και τη κατάσταση του φέροντα οργανισμού, καθώς και των υπολοίπων δομικών
στοιχείων (ΠΔ 1073/1981,ΥΑ 31245/1993,  ΠΔ 305/1996)

3 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να εξετάσει την πιθανότητα πρόκλησης ζημιών σε γειτονικές
κατασκευές, τόσο κατά τη διαδικασία της κατεδάφισης, όσο και μετά από αυτή (ΠΔ 1073/1981,
ΥΑ 31245/1993, ΠΔ 305/1996)

4 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να διενεργήσει επιτόπου αυτοψία με τον μελετητή, τον ιδιοκτήτη
και τον εργοδηγό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

5 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να ενημερώσει τον εργοδηγό για τη μελέτη και τις επιτόπου
συνθήκες (ΠΔ 1073/1981)

6 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να ελέγξει αν ο εξοπλισμός και η στελέχωση του συνεργείου
επαρκούν για την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας (ΠΔ 1073/1981)
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Μέτρα 7 Ο υπεύθυνος μηχανικός πρέπει να επιβλέπει όλη τη διαδικασία για την αντιμετώπιση έκτακτων
καταστάσεων (ΠΔ 1073/1981)

8 Το διαθέσιμο προσωπικό είναι εξειδικευμένο στις εργασίες κατεδαφίσεων (ΠΔ 1073/1981, ΥΑ
31245/1993)

9 Όλοι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την εργασία τους, τόσο για
τους ίδιους, όσο και για τους γύρω τους (ΠΔ 1073/1981)

10 Ο αριθμός των εργαζομένων που επιβλέπεται από κάθε επικεφαλής δεν ξεπερνάει τα 10 άτομα
(ΠΔ 1073/1981)

11 Έχει αποκλειστεί η περιοχή περιμετρικά σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός τετάρτου του ύψους
της κατεδαφιστέας κατασκευής, ή κατασκευάζονται κατάλληλες διαβάσεις και συλλεκτήρια
πετάσματα. Σε κάθε περίπτωση τοποθετούνται κατάλληλα σήματα προειδοποίησης τρίτων (ΠΔ
1073/1981, ΥΑ 31245/1993)

12 Έχουν διακοπεί ή μεταφερθεί όλες οι παροχές (ΠΔ 1073/1981, ΥΑ 31245/1993)

13 Έχουν επισημανθεί και καλυφθεί όλα τα κατακόρυφα κενά (ΠΔ 1073/1981)

14 Έχουν απομακρυνθεί τα δοχεία – δεξαμενές που ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνα υλικά (ΠΔ
1073/1981, ΥΑ 31245/1993)

15 Στο χώρο προς κατεδάφιση βρίσκονται οι απολύτως απαραίτητοι εργαζόμενοι (ΠΔ 1073/1981,
ΥΑ 31245/1993)

16 Υπάρχει επικοινωνία με τα συνεργεία κατεδάφισης (ΠΔ 1073/1981, ΥΑ 31245/1993)

17 Δεν υπερφορτώνονται τα δάπεδα με υλικά κατεδάφισης και μηχανήματα - εξοπλισμό (ΠΔ
1073/1981, ΥΑ 31245/1993)

18 Λαμβάνονται μέτρα προστασίας των γειτονικών κατασκευών (ΠΔ 1073/1981, ΥΑ 31245/1993)

19 Οι εργαζόμενοι που υλοποιούν την κατεδάφιση πρέπει να χρησιμοποιούν τα προβλεπόμενα
από τον κατασκευαστή Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
396/1994, ΥΑ 31245/1993)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Ν. 3850/10, ΠΔ 395/1994)

2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και
εξοπλισμό

3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ
1073/1981)

4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος,
οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981)

5 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ
HD 384. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή μηχάνημα που λειτουργεί με
ηλεκτρικό ρεύμα (Ν 3850/2010, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

2 Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής πρέπει να είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, με
δυνατότητα κλειδώματος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν
προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας – αντιηλεκτροπληξιακός
αυτόματος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο
ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραμένουν κλειδωμένοι (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΑΠ
Φ 7.5/1816/88/2004)

3 Οι γραμμές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος να είναι ενισχυμένης μηχανικής αντοχής και
ηλεκτρικής μόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

4 Οι διαδρομές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να μη δημιουργούν
προβλήματα στη λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασμα σε σωλήνες,
σκέπασμα με μαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδρομή και η τοποθέτηση τους εκτός
διαδρόμων κίνησης προσωπικού, μηχανημάτων και οχημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)

5 Η κατάσταση του εξοπλισμού να είναι άριστη. Φθαρμένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και
πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα (Ν.3850/10, ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)
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Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πυρκαγιά

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 1073/1981)

2 Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου)
κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

3 Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (ΠΔ 1073/1981)

4 Αποψήλωση θάμνων και χαμηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

5 Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρμανση) (ΠΔ 1073/1981)

6 Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Ν 3850/2010, ΠΔ
17/1996, ΠΔ 1073/1981)

7 Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των
πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα
πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (Ν 3850/2010, ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 95/1978)

8 Σύσταση ομάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα μέλη της να βρίσκονται στο
εργοτάξιο σε καθημερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενημερωθεί για τη
χρήση των πυροσβεστικών μέσων) (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978, ΠΔ 17/1996)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Θόρυβος

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) μακριά από τις θέσεις εργασίας (ΠΔ 149/2006)

2 Απομόνωση των πηγών θορύβου με χωρίσματα (ΠΔ 149/2006)

3 Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυμπιεστή) μακριά από άλλα συνεργεία (ΠΔ
149/2006)

4 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ
149/2006, ΠΔ 395/1994)

5 Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Ν
3850/2010, ΠΔ 395/1994)

6 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 149/2006)

7 Περιορισμός της έκθεσης σε θόρυβο με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή αντικειμένου
εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (ΠΔ 149/2006)

8 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981)

9 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 396/1994)

10 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυματισμοί

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι
εφικτό (ΠΔ 397/1994)

2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ
397/1994)

3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη
σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ
397/1994)

4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και
ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994)

5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός
εργασίας) (ΠΔ 397/1994)

6 Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η
κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν
προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (Ν 3850/2010, ΠΔ 397/1994)
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Μέτρα 7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Ν. 3850/10, ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Γλίστριμα - παραπάτημα

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981)

2 Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981)

3 Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981)

4 Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή
το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί
υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981)

5 Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ
1073/1981)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Δονήσεις

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
395/1994)

2 Συντήρηση των συστημάτων αναρτήσεων φορτηγών και μηχανημάτων (Ν 3850/2010, ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 305/1996)

3 Επιλογή εργαλείων με διατάξεις απορρόφησης ενέργειας (ΠΔ 395/1994)

4 Περιορισμός της έκθεσης σε κραδασμούς με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή
αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)

5 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

6 Χρήση ΜΑΠ (γάντια) (Ν 3850/2010, ΠΔ 396/1994)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σκόνη

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Διαβροχή με λάστιχο (ΠΔ 1073/1981)

2 Διαβροχή με υδροφόρα (ΠΔ 1073/1981)

3 Χρήση συλλεκτηρίων αγωγών για τη ρίψη υλικών (ΠΔ 1073/1981)

4 Χρήση συλλεκτηρίων πετασμάτων για τη ρίψη υλικών (ΠΔ 1073/1981)

5 Χρήση κάδων για τη συλλογή μπαζών και αχρήστων υλικών (ΠΔ 1073/1981)

6 Τοποθέτηση λινάτσας στο ικρίωμα (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

7 Διεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισμα) σε εξωτερικούς
χώρους

8 Διεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισμα) μακριά από άλλα
συνεργεία και τρίτους (Ν.3850/10)

9 Απομόνωση του χώρου εργασίας, πχ με λινάτσα, νάυλον, γεωύφασμα (Ν.3850/10)

10 Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) κατόπιν εκτίμησης του
Τεχνικού Ασφάλειας ή/και του Γιατρού Εργασίας (Ν.3850/10,ΠΔ 396/1994)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σκόνη αμιάντου

Βαθμός επικινδυνότητας : 3

Μέτρα 1 Ο εργοδότης της επιχείρησης που θα αναλάβει τις συγκεκριμένες εργασίες, από τις οποίες
ενδέχεται να προκληθεί σκόνη αμιάντου, πρέπει να διαθέτει γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού
κινδύνου του Τεχνικού Ασφάλειας ή/και του Γιατρού Εργασίας (Ν 3850/2010, ΠΔ 212/2006, ΠΔ
17/1996)

2 Πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να καταρτιστεί και να υποβληθεί στο αρμόδιο ΣΕΠΕ ένα
Σχέδιο Εργασίας στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για την
ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων (ΠΔ 212/2006)

3 Καθ’ όλη τη διάρκεια εργασιών πρέπει να διενεργούνται μετρήσεις αμιάντου (Ν 3850/2010, ΠΔ
212/2006)

4 Ο χώρος εργασίας πρέπει να επισημανθεί με πινακίδες για την ενημέρωση ύπαρξης σκόνης
αμιάντου (Ν 3850/2010, ΠΔ 212/2006)
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Μέτρα 5 Το προσωπικό που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι ενημερωμένο για τις επιπτώσεις στην υγεία
από εισπνοή ινών αμιάντου καθώς και για τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται (Ν
3850/2010, ΠΔ 212/2006)

6 Τα υλικά που απελευθερώνουν ίνες αμιάντου πρέπει να καθαιρούνται ύστερα από επιμελημένη
διαβροχή, με τη χρήση λαβών μήκους τουλάχιστον 1 μ. και να συλλέγονται σε ειδικές
συσκευασίες, οι οποίες θα απορρίπτονται σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμόδιου μηχανικού του
Αναδόχου (Ν 3850/2010, ΠΔ 212/2006)

7 Το προσωπικό πρέπει να εφοδιαστεί και να χρησιμοποιεί τα απαραίτητα ΜΑΠ (μάσκα πλήρους
προσώπου με αναπνευστική συσκευή, γάντια, φόρμα) (Ν 3850/2010, ΠΔ 212/2006, ΠΔ
396/1994)

8 Η χρονικά σταθμισμένη μέση τιμή συγκέντρωσης ινών χρυσότιλου στον αέρα του χώρου
εργασίας, στην οποία εκτίθενται οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 8ώρης
ημερήσιας εργασίας μιας 40ώρης εβδομαδιαίας εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 0,60 ίνες
ανά κυβικό εκατοστό αέρα (ΠΔ 212/2006)

9 Για όλους τους υπόλοιπους τύπους αμιάντου, είτε μεμονωμένους είτε σε μίγματα,
συμπεριλαμβανομένων και των μιγμάτων που περιέχουν χρυσότιλο, η χρονικά σταθμισμένη
μέση τιμή συγκέντρωσης ινών στον αέρα του χώρου εργασίας στην οποία εκτίθενται οι
εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 8ώρης ημερήσιας εργασίας μιας 40ώρης
εβδομαδιαίας εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 0,30 ίνες ανά κυβικό εκατοστό αέρα (ΠΔ
212/2006)

10 Ο γιατρός εργασίας της επιχείρησης πρέπει να εξετάζει την κατάσταση της υγείας του
προσωπικού που εκτίθεται σε σκόνη αμιάντου (Ν 3850/2010, ΠΔ 212/2006, ΠΔ 17/1996, Ν
1568/1985)

Μ.Α.Π. 1 Γυαλιά ΕΝ 166 (Β για μηχανική αντοχή φακών)

2 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ  ISO 20345 (S3)

3 Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 361, EN 358

4 Γάντια ΕΝ 388:2016 (έναντι μηχανικών κινδύνων)

5 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

6 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ ISO 20471 (class 2)

ΦΑΣΗ : ΔΑΝΕΙΑ-ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ
Ανάλυση εργασίας : Μεταφορά υλικών στο χώρο

Απόθεση υλικών
Συμπύκνωση υλικών

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από πρανές

Βαθμός επικινδυνότητας : 3

Μέτρα 1 Περίφραξη των πρανών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το πάτημα, μονή σανίδα σε ύψος 0,5
μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 305/1996, ΠΔ 1073/1981)

2 Περίφραξη των πρανών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το πάτημα και
σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 305/1996, ΠΔ 1073/1981)

3 Περίφραξη των πρανών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 305/1996, ΠΔ
1073/1981)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση αντικειμένων από πρανή

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης υλικών στα άκρα των πρανών (ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σύγκρουση με μηχάνημα

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι μη έχοντες εργασία πρέπει να
απομακρύνονται από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (ΠΔ 1073/1981)

2 Οι εργαζόμενοι να μην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης
δεν πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (ΠΔ 1073/1981)

3 Ο χειρισμός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών.
Επίσης επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για
συγκεκριμένες ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Ομάδας και
Κατηγορίας (ΠΔ 113/2012, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 1073/1981)
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Μέτρα 4 Οι εργαζόμενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό
ρουχισμό (ΠΔ 396/1994)

5 Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και να φέρουν την
ένδειξη «CE» (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

6 Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται με ενημερωμένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης
(στην Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισμός τους πρέπει να είναι σύμφωνος με τις προβλέψεις του
εγχειριδίου και της Νομοθεσίας (ακόμη και κατά την ακινητοποίηση τους) (Ν 3850/2010, ΠΔ
395/1994, ΠΔ 1073/1981)

7 Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρμόδιο πρόσωπο (σύμφωνα με το
ΒΔ4/1951). Οι διατάξεις ασφαλείας (πχ κουμπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήμα
οπισθοπορείας) καθώς τα συστήματα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να λειτουργούν
κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταμπλό
χειρισμού πρέπει να λειτουργούν, όπως επίσης και η οι διατάξεις σήμανσης (φώτα, φάρος) (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

8 Τα ΜΕ καθώς και τα κινούμενα μέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση
τους. Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την
επαναλειτουργία κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

9 Οι χειριστές να μην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα εξασφάλισης
τους (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Ν. 3850/10, ΠΔ 395/1994)

2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και
εξοπλισμό

3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ
1073/1981)

4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος,
οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981)

5 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Τροχαίο

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες
αρχές και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (ΥΑ 503/2003)

2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενημερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,
ώστε να διευθετηθεί το θέμα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η
συνδρομή της τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003)

3 Η σήμανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήματα της ΥΑ 502/2003 ή τη
σχετική μελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήματα) (ΥΑ
503/2003)

4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών,
αποτρέποντας τους μη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται
η είσοδος οχημάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΠΔ 305/1996, ΥΑ
503/2003)

5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003)

6 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, ΠΔ
396/1994)

7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωμα εκτός του εργοταξιακού
χώρου (ΥΑ 503/2003)

8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήματα και μηχανήματα πρέπει να ασφαλίζονται (ΠΔ
1073/1981)

9 Οι πινακίδες οδικής σήμανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να μην
ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003)

10 Συνιστάται να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόμενος για την προσωρινή ρύθμιση της
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόμενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο,
κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σημαία. Επίσης πρέπει να είναι ενημερωμένος για
τους τρόπους ρύθμισης της κυκλοφορίας και ενημέρωσης των διερχόμενων οδηγών. Κατά τη
διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιμοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισμό του εργοταξίου
από την οδό (Ν 3850/2010, ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994)
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Μέτρα 11 Να χρησιμοποιείται, αν απαιτείται, όχημα προειδοποίησης των διερχόμενων οδηγών (ΥΑ
503/2003)

12 Πρέπει να ελέγχεται σε καθημερινή βάση ότι δεν μετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήμανσης
ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα τα
μέτρα ασφάλειας (ΥΑ 503/2003)

13 Οι εργαζόμενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό (ΥΑ
503/2003, ΠΔ 396/1994)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου δικτύου

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Σε περίπτωση ύπαρξης υπογείων ή/και εναερίων αγωγών ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στο
εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται ο ΔΕΔΔΗΕ από τον Ανάδοχο, πριν την έναρξη των εργασιών.
Τα μέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού με την αρμόδια
υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ. Τα προτεινόμενα μέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης του ΔΕΔΔΗΕ (ΠΔ
1073/1981)

2 Υπογειοποίηση ή παραλλαγή του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (ΠΔ 1073/1981)

3 Αποφυγή διακίνησης υλικών σε θέσεις κοντά στους αγωγούς (ΠΔ 1073/1981)

4 Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ) από αγωγούς μέσης
τάσης και γενικά κάθε είδους αγωγό (ΠΔ 1073/1981)

5 Τοποθέτηση προστατευτικών δοκών για την εξασφάλιση της απαιτούμενης απόστασης
ασφαλείας. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η συγκεκριμένη λύση, προτείνεται η τοποθέτηση
σήμανσης (πχ σχοινί με κρεμασμένες πινακίδες ή αλυσίδες, αναλόγως του ύψους) σε απόσταση
ασφαλείας (ΠΔ 1073/1981)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πυρκαγιά

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 1073/1981)

2 Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου)
κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

3 Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (ΠΔ 1073/1981)

4 Αποψήλωση θάμνων και χαμηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

5 Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρμανση) (ΠΔ 1073/1981)

6 Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Ν 3850/2010, ΠΔ
17/1996, ΠΔ 1073/1981)

7 Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των
πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα
πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (Ν 3850/2010, ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 95/1978)

8 Σύσταση ομάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα μέλη της να βρίσκονται στο
εργοτάξιο σε καθημερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενημερωθεί για τη
χρήση των πυροσβεστικών μέσων) (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978, ΠΔ 17/1996)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Θόρυβος από μηχανήματα

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ
149/2006, ΠΔ 395/1994)

2 Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Ν
3850/2010, ΠΔ 395/1994)

3 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 149/2006)

4 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981)

5 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 396/1994)

6 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυματισμοί

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι
εφικτό (ΠΔ 397/1994)
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Μέτρα 2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ
397/1994)

3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη
σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ
397/1994)

4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και
ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994)

5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός
εργασίας) (ΠΔ 397/1994)

6 Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η
κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν
προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (Ν 3850/2010, ΠΔ 397/1994)

7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Ν. 3850/10, ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Γλίστριμα - παραπάτημα

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981)

2 Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981)

3 Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981)

4 Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή
το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί
υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981)

5 Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ
1073/1981)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Δονήσεις από συμπύκνωση

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
395/1994)

2 Περιορισμός της έκθεσης σε κραδασμούς με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή
αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)

3 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

4 Απόσταση ασφαλείας από τα μηχανήματα συμπύκνωσης - δόνησης (Ν.3850/10, ΠΔ 395/1994,
ΠΔ 89/1999)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σκόνη από μηχανήματα - οχήματα

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Διαβροχή με λάστιχο (ΠΔ 1073/1981)

2 Διαβροχή με υδροφόρα (ΠΔ 1073/1981)

3 Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) κατόπιν εκτίμησης του
Τεχνικού Ασφάλειας ή/και του Γιατρού Εργασίας (Ν.3850/10,ΠΔ 396/1994)

Μ.Α.Π. 1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ  ISO 20345 (S3)

2 Αδιάβροχες μπότες ΕΝ ISO 20345 (S1)

3 Γάντια ΕΝ 388:2016 (έναντι μηχανικών κινδύνων)

4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

5 Φόρμα εργασίας ΕΝ 14605

6 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ ISO 20471 (class 2)

ΦΑΣΗ : ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΦΑΣΗ : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
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ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΑΦΡΩΝ
Ανάλυση εργασίας : Εργασίες σήμανσης - ασφάλισης

Πρόσβαση μηχανημάτων στο χώρο
Εκσκαφές
Απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφών με οχήματα

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από πρανές

Βαθμός επικινδυνότητας : 3

Μέτρα 1 Περίφραξη των πρανών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το πάτημα, μονή σανίδα σε ύψος 0,5
μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 305/1996, ΠΔ 1073/1981)

2 Περίφραξη των πρανών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το πάτημα και
σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 305/1996, ΠΔ 1073/1981)

3 Περίφραξη των πρανών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 305/1996, ΠΔ
1073/1981)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση αντικειμένων από πρανή

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης υλικών στα άκρα των πρανών (ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Καταπτώσεις - καθιζήσεις

Βαθμός επικινδυνότητας : 3

Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής πρέπει να διερευνηθεί, σε συνεργασία με τους
αρμόδιους φορείς, η τυχόν ύπαρξη και θέση υπογείων δικτύων. Η ακριβής θέση των δικτύων
πρέπει να επιβεβαιωθεί με επιτόπου ερευνητικές τομές (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

2 Πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής πρέπει να μελετηθεί η ανάγκη αντιστήριξης των
πρανών της εκσκαφής (υπόγειος ορίζοντας, παλαιότερες εκσκαφές στο χώρο, σύσταση
εδαφικών υλικών) καθώς και των παρακείμενων κατασκευών. Τα απαιτούμενα μέτρα
αντιστήριξης πρέπει να μελετούνται από αρμόδιο μηχανικό. (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

3 Κατά τις εκσκαφές πρέπει να αφαιρούνται προεξέχοντα τμήματα βράχων, λίθων ή χωμάτων, τα
οποία ενδέχεται να καταπέσουν αργότερα (ΠΔ 1073/1981)

4 Τα υπόγεια ύδατα πρέπει να αντλούνται συνεχώς. Τα νερά πρέπει να διοχετεύονται σε στόμια
υπονόμων, εφόσον είναι εφικτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

5 Προσωρινή αποθήκευση προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνεται σε θέσεις εκτός του εύρους
κατάκλισης του πιθανού πρίσματος ολίσθησης. Τα προϊόντα εκσκαφής δεν πρέπει να
αποθηκεύονται σε κοινόχρηστους χώρους. Επίσης κοντά στα πρανή δεν πρέπει να
αποθηκεύονται υλικά και εργαλεία (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

6 Οι χειριστές των μηχανημάτων πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από πρανή και
υφιστάμενες κατασκευές - εξοπλισμό, δίκτυα. Ο χειρισμός των μηχανημάτων πρέπει να γίνεται
με ιδιαίτερη προσοχή (ΠΔ 1073/1981)

7 Οι εργασίες εντός της εκσκαφής πρέπει να ξεκινούν μετά τη βεβαίωση του αρμόδιου εργολάβου
ότι δεν υπάρχει κίνδυνος (ΠΔ 1073/1981)

8 Εφόσον διαμορφωθεί προσωρινή πρόσβαση για τα φορτηγά αυτοκίνητα, αυτή πρέπει να
διαθέτει πλάτος τουλάχιστον 3 μ και μέγιστη κλίση 25% (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

9 Εφόσον κατασκευαστούν κλιμακοστάσια, αυτά πρέπει να διαθέτουν σκαλοπάτια μέγιστου
ύψους 25 cm. Επίσης πρέπει να προεξέχουν κατά 1 μ από το χείλος της εκσκαφής. Σημειώνεται
ότι ανεμόσκαλες επιτρέπονται σε εκσκαφές βάθους μικρότερου των 10 μ, μόνο εφόσον
προσδένονται και στα δυο άκρα τους. Οι σκάλες πρέπει να διαθέτουν σε όλο το μήκος τους
κουπαστή σε ύψος 1 μ, και ενδιάμεση ράβδο σε ύψος 0,50 μ από το ύψος του σκαλοπατιού και
σοβατεπί ύψος 15 cm. Για τις ανεμόσκαλες συνιστάται η τοποθέτηση προστατευτικού κλωβού
ακτίνας 0,75 μ (ΠΔ 155/2004, ΠΔ 1073/1981)

10 Τα πρανή των εκσκαφών και οι αντιστηρίξεις πρέπει να επιθεωρούνται από αρμόδιο πρόσωπο
σε καθημερινή βάση, εφόσον το βάθος της εκσκαφής υπερβαίνει το 1,50 μ. Οι παρατηρήσεις
των παραπάνω ελέγχων πρέπει να καταγράφονται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του
έργου (ΠΔ 1073/1981, Ν 1396/1983)

11 Λεπτομερής εξέταση της εκσκαφής διενεργείται από τον αρμόδιο μηχανικό μετά από ζημιές ή
καταπτώσεις πρανών, μετά τη διακοπή εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (πχ
θεομηνία, παγετός), ανεξαρτήτως των παραπάνω, μια φορά εβδομαδιαίως. Οι παρατηρήσεις
των παραπάνω ελέγχων πρέπει να καταγράφονται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του
έργου (ΠΔ 1073/1981, Ν 1396/1983)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σύγκρουση με μηχάνημα

Βαθμός επικινδυνότητας : 2
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Μέτρα 1 Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι μη έχοντες εργασία πρέπει να
απομακρύνονται από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (ΠΔ 1073/1981)

2 Οι εργαζόμενοι να μην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης
δεν πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (ΠΔ 1073/1981)

3 Ο χειρισμός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών.
Επίσης επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για
συγκεκριμένες ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Ομάδας και
Κατηγορίας (ΠΔ 113/2012, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 1073/1981)

4 Οι εργαζόμενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό
ρουχισμό (ΠΔ 396/1994)

5 Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και να φέρουν την
ένδειξη «CE» (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

6 Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται με ενημερωμένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης
(στην Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισμός τους πρέπει να είναι σύμφωνος με τις προβλέψεις του
εγχειριδίου και της Νομοθεσίας (ακόμη και κατά την ακινητοποίηση τους) (Ν 3850/2010, ΠΔ
395/1994, ΠΔ 1073/1981)

7 Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρμόδιο πρόσωπο (σύμφωνα με το
ΒΔ4/1951). Οι διατάξεις ασφαλείας (πχ κουμπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήμα
οπισθοπορείας) καθώς τα συστήματα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να λειτουργούν
κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταμπλό
χειρισμού πρέπει να λειτουργούν, όπως επίσης και η οι διατάξεις σήμανσης (φώτα, φάρος) (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

8 Τα ΜΕ καθώς και τα κινούμενα μέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση
τους. Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την
επαναλειτουργία κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

9 Οι χειριστές να μην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα εξασφάλισης
τους (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Ν. 3850/10, ΠΔ 395/1994)

2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και
εξοπλισμό

3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ
1073/1981)

4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος,
οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981)

5 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Τροχαίο

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες
αρχές και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (ΥΑ 503/2003)

2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενημερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,
ώστε να διευθετηθεί το θέμα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η
συνδρομή της τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003)

3 Η σήμανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήματα της ΥΑ 502/2003 ή τη
σχετική μελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήματα) (ΥΑ
503/2003)

4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών,
αποτρέποντας τους μη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται
η είσοδος οχημάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΠΔ 305/1996, ΥΑ
503/2003)

5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003)

6 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, ΠΔ
396/1994)

7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωμα εκτός του εργοταξιακού
χώρου (ΥΑ 503/2003)

8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήματα και μηχανήματα πρέπει να ασφαλίζονται (ΠΔ
1073/1981)
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Μέτρα 9 Οι πινακίδες οδικής σήμανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να μην
ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003)

10 Συνιστάται να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόμενος για την προσωρινή ρύθμιση της
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόμενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο,
κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σημαία. Επίσης πρέπει να είναι ενημερωμένος για
τους τρόπους ρύθμισης της κυκλοφορίας και ενημέρωσης των διερχόμενων οδηγών. Κατά τη
διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιμοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισμό του εργοταξίου
από την οδό (Ν 3850/2010, ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994)

11 Να χρησιμοποιείται, αν απαιτείται, όχημα προειδοποίησης των διερχόμενων οδηγών (ΥΑ
503/2003)

12 Πρέπει να ελέγχεται σε καθημερινή βάση ότι δεν μετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήμανσης
ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα τα
μέτρα ασφάλειας (ΥΑ 503/2003)

13 Οι εργαζόμενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό (ΥΑ
503/2003, ΠΔ 396/1994)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία λόγω υπογείου δικτύου

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Σε περίπτωση ύπαρξης υπογείων ή/και εναερίων αγωγών ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στο
εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται ο ΔΕΔΔΗΕ από τον Ανάδοχο, πριν την έναρξη των εργασιών.
Τα μέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού με την αρμόδια
υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ. Τα προτεινόμενα μέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης του ΔΕΔΔΗΕ (ΠΔ
1073/1981)

2 Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ) από αγωγούς μέσης
τάσης και γενικά κάθε είδους αγωγό (ΠΔ 1073/1981)

3 Έλεγχος σχεδίων για την ύπαρξη υπογείων δικτύων και διενέργεια ερευνητικών τομών (ΠΔ
1073/1981)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πυρκαγιά

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 1073/1981)

2 Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου)
κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

3 Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (ΠΔ 1073/1981)

4 Αποψήλωση θάμνων και χαμηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

5 Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρμανση) (ΠΔ 1073/1981)

6 Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Ν 3850/2010, ΠΔ
17/1996, ΠΔ 1073/1981)

7 Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των
πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα
πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (Ν 3850/2010, ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 95/1978)

8 Σύσταση ομάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα μέλη της να βρίσκονται στο
εργοτάξιο σε καθημερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενημερωθεί για τη
χρήση των πυροσβεστικών μέσων) (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978, ΠΔ 17/1996)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Θόρυβος από μηχανήματα

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ
149/2006, ΠΔ 395/1994)

2 Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Ν
3850/2010, ΠΔ 395/1994)

3 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 149/2006)

4 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981)

5 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 396/1994)

6 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας
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Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυματισμοί

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι
εφικτό (ΠΔ 397/1994)

2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ
397/1994)

3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη
σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ
397/1994)

4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και
ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994)

5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός
εργασίας) (ΠΔ 397/1994)

6 Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η
κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν
προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (Ν 3850/2010, ΠΔ 397/1994)

7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Ν. 3850/10, ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Γλίστριμα - παραπάτημα

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981)

2 Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981)

3 Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981)

4 Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή
το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί
υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981)

5 Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ
1073/1981)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Δονήσεις από συμπύκνωση

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
395/1994)

2 Περιορισμός της έκθεσης σε κραδασμούς με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή
αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)

3 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

4 Απόσταση ασφαλείας από τα μηχανήματα συμπύκνωσης - δόνησης (Ν.3850/10, ΠΔ 395/1994,
ΠΔ 89/1999)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σκόνη από μηχανήματα - οχήματα

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Διαβροχή με λάστιχο (ΠΔ 1073/1981)

2 Διαβροχή με υδροφόρα (ΠΔ 1073/1981)

3 Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) κατόπιν εκτίμησης του
Τεχνικού Ασφάλειας ή/και του Γιατρού Εργασίας (Ν.3850/10,ΠΔ 396/1994)

Μ.Α.Π. 1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ  ISO 20345 (S3)

2 Αδιάβροχες μπότες ΕΝ ISO 20345 (S1)

3 Γάντια ΕΝ 388:2016 (έναντι μηχανικών κινδύνων)

4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

5 Φόρμα εργασίας ΕΝ 14605
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Μ.Α.Π. 6 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ ISO 20471 (class 2)

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ
Ανάλυση εργασίας : Μεταφορά υλικών στο χώρο

Απόθεση υλικών
Συμπύκνωση υλικών

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από πρανές

Βαθμός επικινδυνότητας : 3

Μέτρα 1 Περίφραξη των πρανών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το πάτημα, μονή σανίδα σε ύψος 0,5
μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 305/1996, ΠΔ 1073/1981)

2 Περίφραξη των πρανών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το πάτημα και
σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 305/1996, ΠΔ 1073/1981)

3 Περίφραξη των πρανών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 305/1996, ΠΔ
1073/1981)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση αντικειμένων από πρανή

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης υλικών στα άκρα των πρανών (ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σύγκρουση με μηχάνημα

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι μη έχοντες εργασία πρέπει να
απομακρύνονται από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (ΠΔ 1073/1981)

2 Οι εργαζόμενοι να μην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης
δεν πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (ΠΔ 1073/1981)

3 Ο χειρισμός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών.
Επίσης επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για
συγκεκριμένες ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Ομάδας και
Κατηγορίας (ΠΔ 113/2012, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 1073/1981)

4 Οι εργαζόμενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό
ρουχισμό (ΠΔ 396/1994)

5 Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και να φέρουν την
ένδειξη «CE» (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

6 Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται με ενημερωμένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης
(στην Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισμός τους πρέπει να είναι σύμφωνος με τις προβλέψεις του
εγχειριδίου και της Νομοθεσίας (ακόμη και κατά την ακινητοποίηση τους) (Ν 3850/2010, ΠΔ
395/1994, ΠΔ 1073/1981)

7 Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρμόδιο πρόσωπο (σύμφωνα με το
ΒΔ4/1951). Οι διατάξεις ασφαλείας (πχ κουμπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήμα
οπισθοπορείας) καθώς τα συστήματα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να λειτουργούν
κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταμπλό
χειρισμού πρέπει να λειτουργούν, όπως επίσης και η οι διατάξεις σήμανσης (φώτα, φάρος) (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

8 Τα ΜΕ καθώς και τα κινούμενα μέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση
τους. Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την
επαναλειτουργία κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

9 Οι χειριστές να μην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα εξασφάλισης
τους (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Ν. 3850/10, ΠΔ 395/1994)

2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και
εξοπλισμό

3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ
1073/1981)

4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος,
οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981)

5 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)
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Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Τροχαίο

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες
αρχές και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (ΥΑ 503/2003)

2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενημερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,
ώστε να διευθετηθεί το θέμα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η
συνδρομή της τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003)

3 Η σήμανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήματα της ΥΑ 502/2003 ή τη
σχετική μελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήματα) (ΥΑ
503/2003)

4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών,
αποτρέποντας τους μη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται
η είσοδος οχημάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΠΔ 305/1996, ΥΑ
503/2003)

5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003)

6 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, ΠΔ
396/1994)

7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωμα εκτός του εργοταξιακού
χώρου (ΥΑ 503/2003)

8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήματα και μηχανήματα πρέπει να ασφαλίζονται (ΠΔ
1073/1981)

9 Οι πινακίδες οδικής σήμανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να μην
ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003)

10 Συνιστάται να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόμενος για την προσωρινή ρύθμιση της
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόμενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο,
κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σημαία. Επίσης πρέπει να είναι ενημερωμένος για
τους τρόπους ρύθμισης της κυκλοφορίας και ενημέρωσης των διερχόμενων οδηγών. Κατά τη
διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιμοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισμό του εργοταξίου
από την οδό (Ν 3850/2010, ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994)

11 Να χρησιμοποιείται, αν απαιτείται, όχημα προειδοποίησης των διερχόμενων οδηγών (ΥΑ
503/2003)

12 Πρέπει να ελέγχεται σε καθημερινή βάση ότι δεν μετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήμανσης
ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα τα
μέτρα ασφάλειας (ΥΑ 503/2003)

13 Οι εργαζόμενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό (ΥΑ
503/2003, ΠΔ 396/1994)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου δικτύου

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Σε περίπτωση ύπαρξης υπογείων ή/και εναερίων αγωγών ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στο
εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται ο ΔΕΔΔΗΕ από τον Ανάδοχο, πριν την έναρξη των εργασιών.
Τα μέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού με την αρμόδια
υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ. Τα προτεινόμενα μέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης του ΔΕΔΔΗΕ (ΠΔ
1073/1981)

2 Υπογειοποίηση ή παραλλαγή του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (ΠΔ 1073/1981)

3 Αποφυγή διακίνησης υλικών σε θέσεις κοντά στους αγωγούς (ΠΔ 1073/1981)

4 Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ) από αγωγούς μέσης
τάσης και γενικά κάθε είδους αγωγό (ΠΔ 1073/1981)

5 Τοποθέτηση προστατευτικών δοκών για την εξασφάλιση της απαιτούμενης απόστασης
ασφαλείας. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η συγκεκριμένη λύση, προτείνεται η τοποθέτηση
σήμανσης (πχ σχοινί με κρεμασμένες πινακίδες ή αλυσίδες, αναλόγως του ύψους) σε απόσταση
ασφαλείας (ΠΔ 1073/1981)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πυρκαγιά

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 1073/1981)

2 Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου)
κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

3 Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (ΠΔ 1073/1981)
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Μέτρα 4 Αποψήλωση θάμνων και χαμηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

5 Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρμανση) (ΠΔ 1073/1981)

6 Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Ν 3850/2010, ΠΔ
17/1996, ΠΔ 1073/1981)

7 Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των
πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα
πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (Ν 3850/2010, ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 95/1978)

8 Σύσταση ομάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα μέλη της να βρίσκονται στο
εργοτάξιο σε καθημερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενημερωθεί για τη
χρήση των πυροσβεστικών μέσων) (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978, ΠΔ 17/1996)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Θόρυβος από μηχανήματα

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ
149/2006, ΠΔ 395/1994)

2 Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Ν
3850/2010, ΠΔ 395/1994)

3 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 149/2006)

4 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981)

5 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 396/1994)

6 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυματισμοί

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι
εφικτό (ΠΔ 397/1994)

2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ
397/1994)

3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη
σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ
397/1994)

4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και
ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994)

5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός
εργασίας) (ΠΔ 397/1994)

6 Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η
κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν
προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (Ν 3850/2010, ΠΔ 397/1994)

7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Ν. 3850/10, ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Γλίστριμα - παραπάτημα

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981)

2 Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981)

3 Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981)

4 Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή
το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί
υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981)

5 Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ
1073/1981)
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Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Δονήσεις από συμπύκνωση

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
395/1994)

2 Περιορισμός της έκθεσης σε κραδασμούς με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή
αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)

3 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

4 Απόσταση ασφαλείας από τα μηχανήματα συμπύκνωσης - δόνησης (Ν.3850/10, ΠΔ 395/1994,
ΠΔ 89/1999)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σκόνη από μηχανήματα - οχήματα

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Διαβροχή με λάστιχο (ΠΔ 1073/1981)

2 Διαβροχή με υδροφόρα (ΠΔ 1073/1981)

3 Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) κατόπιν εκτίμησης του
Τεχνικού Ασφάλειας ή/και του Γιατρού Εργασίας (Ν.3850/10,ΠΔ 396/1994)

Μ.Α.Π. 1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ  ISO 20345 (S3)

2 Αδιάβροχες μπότες ΕΝ ISO 20345 (S1)

3 Γάντια ΕΝ 388:2016 (έναντι μηχανικών κινδύνων)

4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

5 Φόρμα εργασίας ΕΝ 14605

6 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ ISO 20471 (class 2)

ΦΑΣΗ : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Ανάλυση εργασίας : Καλούπωμα
Κατασκευή - τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού
Σκυροδέτηση
Ξεκαλούπωμα

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από ύψος

Βαθμός επικινδυνότητας : 3

Μέτρα 1 Περίφραξη των περάτων πλακών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα σε
ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

2 Περίφραξη των περάτων πλακών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το
δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

3 Περίφραξη των περάτων πλακών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

4 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το πάτημα, μονή σανίδα σε
ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

5 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το πάτημα
και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

6 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

7 Περίφραξη των υπερυψωμένων θέσεων εργασίας, διαδρόμων και προσβάσεων με διατάξεις
πλευρικής προστασίας (κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους
15 εκ ή με προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 μ) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ
305/1996)

8 Περίφραξη των κενών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα σε ύψος 0,5 μ
και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

9 Περίφραξη των κενών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και
σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

10 Περίφραξη των κενών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
305/1996)
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Μέτρα 11 Κάλυψη των οριζοντίων κενών με υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που
αναμένεται να δεχτεί (ΠΔ 1073/1981)

12 Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (ΠΔ 305/1996, ΠΔ
1073/1981)

13 Χρήση συστήματος ατομικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (Ν
3850/2010, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 396/1994, ΠΔ 155/2004)

14 Περίφραξη των διαδρόμων και των θέσεων εργασίας σε ύψος μεγαλύτερο του 0,75 μ, με
μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ
305/1996, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 7789/1980)

15 Κατασκευή κεκλιμένων διαδρόμων και προσβάσεων με κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η
αντοχή των υλικών πρέπει να υπερβαίνει τα αναμενόμενα φορτία (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

16 Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν
αντισταθμιστικά μέτρα (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 155/2004)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από σκαλωσιά

Βαθμός επικινδυνότητας : 3

Μέτρα 1 Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 155/2004)

2 Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις
εργασίας (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 155/2004)

3 Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
778/1980, ΠΔ 155/2004)

4 Κατασκευή ικριώματος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ
από την κατασκευή. Σε διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές
διατάξεις (κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του ικριώματος (ΠΔ 778/1980)

5 Διαμόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωμάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής
προστασίας) πρέπει να περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να μην διακόπτονται (ΠΔ
778/1980)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από σκάλα

Βαθμός επικινδυνότητας : 3

Μέτρα 1 Χρήση σκαλών για σύντομες και "ελαφριές" εργασίες (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978, ΠΔ 155/2004,
ΠΔ 1073/81)

2 Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός
έλεγχος) (ΠΔ 305/1996, ΠΔ 1073/81, ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)

3 Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συμπαγές δάπεδο (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978, ΠΔ 1073/81,
ΠΔ 155/2004)

4 Χρήση μεταλλικών σκαλών με χωνευτά σκαλοπάτια (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)

5 Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978, ΠΔ 1073/81, ΠΔ 155/2004)

6 Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 μ από το επιθυμητό δάπεδο εργασίας, ώστε να
διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές (ΠΔ 155/2004, ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978, ΠΔ 1073/81)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση αντικειμένων από ύψος

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών,
κλιμακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

2 Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώματα ή προστασία αυτών
με πλέγμα (ΠΔ 305/1996, ΠΔ 778/1980)

3 Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώματα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος
μεγαλύτερο από 3,50 μ από το πεζοδρόμιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται
από ανθεκτικό υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 μ.
Εν συνεχεία διαμορφώνεται κεκλιμένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (ΠΔ 778/1980)

4 Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώματος στην εξωτερική πλευρά του ικριώματος για τη
συγκράτηση υλικών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

5 Αποφυγή παραμονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (ΠΔ 1073/1981)

6 Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε
ύψος (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)
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Μέτρα 7 Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
105/1995, ΠΔ 305/1996)

8 Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης (ΠΔ 155/2004)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση φορτίων που μεταφέρονται κατά τις ανυψωτικές εργασίες

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Αποφυγή παραμονής κάτω από φορτία (ΠΔ 1073/1981)

2 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 304/2000)

3 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να φέρει πινακίδα με διάγραμμα ανυψωτικής ικανότητας (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

4 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ
305/1996, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000, ΥΑ 593/2003)

5 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις, από τρίτο μέρος (ΥΑ
593/2003, ΠΔ 305/1996)

6 Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται (πχ συρματόσχοινα, αλυσίδες, γάντζοι, ιμάντες) να είναι ο
προβλεπόμενος και χωρίς φθορές (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

7 Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και εμπειρία (ΠΔ 305/1996, ΠΔ
113/2012)

8 Τα συρματόσχοινα – σαμπάνια να είναι ελεγμένα και προσαρτημένα σωστά στο φορτίο (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

9 Η περιοχή να είναι αποκλεισμένη για τους μη έχοντες εργασία (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

10 Οι εργαζόμενοι σε γειτονικά σημεία να έχουν ενημερωθεί

11 Να υπάρχει συνεχώς καλή ορατότητα του φορτίου από τον χειριστή ή υπάρχει έμπειρος
κουμανταδόρος (ΠΔ 1073/1981)

12 Οι ανυψωτικοί μηχανισμοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασμένοι καλά (ΠΔ 1073/1981,
ΠΔ 305/1996)

13 Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου (ΠΔ 1073/1981)

14 Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού μηχανισμού (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

15 Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας μεταφοράς φορτίου (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

16 Απαγορεύεται  η απότομη ανύψωση/ κατέβασμα (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

17 Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζομένους (ΠΔ 1073/1981)

18 Απαγορεύεται η χρήση ανυψωτικών όταν πνέουν θυελλώδεις άνεμοι (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
305/1996)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σύγκρουση με μηχάνημα

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι μη έχοντες εργασία πρέπει να
απομακρύνονται από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (ΠΔ 1073/1981)

2 Οι εργαζόμενοι να μην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης
δεν πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (ΠΔ 1073/1981)

3 Ο χειρισμός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών.
Επίσης επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για
συγκεκριμένες ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Ομάδας και
Κατηγορίας (ΠΔ 113/2012, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 1073/1981)

4 Οι εργαζόμενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό
ρουχισμό (ΠΔ 396/1994)

5 Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και να φέρουν την
ένδειξη «CE» (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

6 Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται με ενημερωμένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης
(στην Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισμός τους πρέπει να είναι σύμφωνος με τις προβλέψεις του
εγχειριδίου και της Νομοθεσίας (ακόμη και κατά την ακινητοποίηση τους) (Ν 3850/2010, ΠΔ
395/1994, ΠΔ 1073/1981)
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Μέτρα 7 Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρμόδιο πρόσωπο (σύμφωνα με το
ΒΔ4/1951). Οι διατάξεις ασφαλείας (πχ κουμπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήμα
οπισθοπορείας) καθώς τα συστήματα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να λειτουργούν
κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταμπλό
χειρισμού πρέπει να λειτουργούν, όπως επίσης και η οι διατάξεις σήμανσης (φώτα, φάρος) (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

8 Τα ΜΕ καθώς και τα κινούμενα μέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση
τους. Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την
επαναλειτουργία κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

9 Οι χειριστές να μην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα εξασφάλισης
τους (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Ν. 3850/10, ΠΔ 395/1994)

2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και
εξοπλισμό

3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ
1073/1981)

4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος,
οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981)

5 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Τροχαίο

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες
αρχές και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (ΥΑ 503/2003)

2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενημερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,
ώστε να διευθετηθεί το θέμα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η
συνδρομή της τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003)

3 Η σήμανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήματα της ΥΑ 502/2003 ή τη
σχετική μελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήματα) (ΥΑ
503/2003)

4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών,
αποτρέποντας τους μη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται
η είσοδος οχημάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΠΔ 305/1996, ΥΑ
503/2003)

5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003)

6 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, ΠΔ
396/1994)

7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωμα εκτός του εργοταξιακού
χώρου (ΥΑ 503/2003)

8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήματα και μηχανήματα πρέπει να ασφαλίζονται (ΠΔ
1073/1981)

9 Οι πινακίδες οδικής σήμανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να μην
ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003)

10 Συνιστάται να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόμενος για την προσωρινή ρύθμιση της
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόμενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο,
κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σημαία. Επίσης πρέπει να είναι ενημερωμένος για
τους τρόπους ρύθμισης της κυκλοφορίας και ενημέρωσης των διερχόμενων οδηγών. Κατά τη
διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιμοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισμό του εργοταξίου
από την οδό (Ν 3850/2010, ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994)

11 Να χρησιμοποιείται, αν απαιτείται, όχημα προειδοποίησης των διερχόμενων οδηγών (ΥΑ
503/2003)

12 Πρέπει να ελέγχεται σε καθημερινή βάση ότι δεν μετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήμανσης
ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα τα
μέτρα ασφάλειας (ΥΑ 503/2003)

13 Οι εργαζόμενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό (ΥΑ
503/2003, ΠΔ 396/1994)
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Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ
HD 384. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή μηχάνημα που λειτουργεί με
ηλεκτρικό ρεύμα (Ν 3850/2010, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

2 Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής πρέπει να είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, με
δυνατότητα κλειδώματος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν
προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας – αντιηλεκτροπληξιακός
αυτόματος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο
ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραμένουν κλειδωμένοι (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΑΠ
Φ 7.5/1816/88/2004)

3 Οι γραμμές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος να είναι ενισχυμένης μηχανικής αντοχής και
ηλεκτρικής μόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

4 Οι διαδρομές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να μη δημιουργούν
προβλήματα στη λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασμα σε σωλήνες,
σκέπασμα με μαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδρομή και η τοποθέτηση τους εκτός
διαδρόμων κίνησης προσωπικού, μηχανημάτων και οχημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)

5 Η κατάσταση του εξοπλισμού να είναι άριστη. Φθαρμένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και
πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα (Ν.3850/10, ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου δικτύου

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Σε περίπτωση ύπαρξης υπογείων ή/και εναερίων αγωγών ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στο
εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται ο ΔΕΔΔΗΕ από τον Ανάδοχο, πριν την έναρξη των εργασιών.
Τα μέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού με την αρμόδια
υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ. Τα προτεινόμενα μέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης του ΔΕΔΔΗΕ (ΠΔ
1073/1981)

2 Υπογειοποίηση ή παραλλαγή του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (ΠΔ 1073/1981)

3 Αποφυγή διακίνησης υλικών σε θέσεις κοντά στους αγωγούς (ΠΔ 1073/1981)

4 Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ) από αγωγούς μέσης
τάσης και γενικά κάθε είδους αγωγό (ΠΔ 1073/1981)

5 Τοποθέτηση προστατευτικών δοκών για την εξασφάλιση της απαιτούμενης απόστασης
ασφαλείας. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η συγκεκριμένη λύση, προτείνεται η τοποθέτηση
σήμανσης (πχ σχοινί με κρεμασμένες πινακίδες ή αλυσίδες, αναλόγως του ύψους) σε απόσταση
ασφαλείας (ΠΔ 1073/1981)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Θόρυβος

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) μακριά από τις θέσεις εργασίας (ΠΔ 149/2006)

2 Απομόνωση των πηγών θορύβου με χωρίσματα (ΠΔ 149/2006)

3 Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυμπιεστή) μακριά από άλλα συνεργεία (ΠΔ
149/2006)

4 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ
149/2006, ΠΔ 395/1994)

5 Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Ν
3850/2010, ΠΔ 395/1994)

6 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 149/2006)

7 Περιορισμός της έκθεσης σε θόρυβο με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή αντικειμένου
εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (ΠΔ 149/2006)

8 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981)

9 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 396/1994)

10 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυματισμοί

Βαθμός επικινδυνότητας : 1
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Μέτρα 1 Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι
εφικτό (ΠΔ 397/1994)

2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ
397/1994)

3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη
σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ
397/1994)

4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και
ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994)

5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός
εργασίας) (ΠΔ 397/1994)

6 Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η
κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν
προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (Ν 3850/2010, ΠΔ 397/1994)

7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Ν. 3850/10, ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Καταπτώσεις - καθιζήσεις ικριωμάτων

Βαθμός επικινδυνότητας : 3

Μέτρα 1 Πριν την ανέγερση της σκαλωσιάς πρέπει να διενεργείται μελέτη κατασκευής και αντοχής αυτής
από τον αρμόδιο μηχανικό, εκτός αν κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του
κατασκευαστή της (ΠΔ 155/2004, ΚΥΑ 16440/1994)

2 Για μεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχουν τα πιστοποιητικά τους, δηλαδή βεβαίωση
εξέτασης τύπου, δήλωση πιστότητας, τεύχος μελέτης αντοχής, οδηγίες συναρμολόγησης και
προβλεπόμενες χρήσεις (ΚΥΑ 1440/1994)

3 Για μεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήμανση στα στοιχεία της σκαλωσιάς,
η οποία συμφωνεί με τα πιστοποιητικά της (ΚΥΑ 1440/1994)

4 Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες και οι οδηγίες του κατασκευαστή της σκαλωσιάς για την
ασφαλή και σταθερή ανέγερση της (ΠΔ 155/2004, ΚΥΑ 1440/1994)

5 Πρέπει να ελέγχονται όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά της σκαλωσιάς πριν τη χρησιμοποίηση
τους (ΠΔ 155/2004, ΚΥΑ 1440/1994)

6 Μόνο έμπειροι και εξειδικευμένοι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούνται για την συναρμολόγηση και
αποσυναρμολόγηση της σκαλωσιάς (ΠΔ 155/2004, ΠΔ 305/1996, ΚΥΑ 1440/1994)

7 Η σκαλωσιά πρέπει να εδράζεται σε σταθερό έδαφος (ΠΔ 155/2004, ΠΔ 778/1980)

8 Για τη στήριξη σκαλωσιών σε χώμα πρέπει να χρησιμοποιούνται μαδέρια (ΠΔ 778/1980)

9 Η έδραση σκαλωσιών σε μπάζα πρέπει να αποφεύγεται (ΠΔ 778/1980, ΠΔ 155/2004)

10 Η έδραση σκαλωσιών σε υαλοπίνακες πρέπει να αποφεύγεται (ΠΔ 778/1980, ΠΔ 155/2004)

11 Η σκαλωσιά πρέπει να "δένεται" στην κατασκευή ή να αντιστηρίζεται. Το "δέσιμο" σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται με σχοινί ή σύρμα, αλλά σύμφωνα με τις προβλέψεις του
κατασκευαστή της σκαλωσιάς (ΠΔ 778/1980, ΠΔ 155/2004)

12 Πριν ολοκληρωθεί μια σκαλωσιά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται (ΠΔ 155/2004, ΠΔ 778/1980)

13 Πρέπει να διενεργείται τακτικός έλεγχος της αντοχής και σταθερότητας της σκαλωσιάς. Οι
έλεγχοι πρέπει να καταγράφονται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου (ΠΔ 305/1996,
ΠΔ 778/1980, ΠΔ 1073/1981, Ν 1296/1983)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Γλίστριμα - παραπάτημα

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981)

2 Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981)

3 Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981)

4 Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή
το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί
υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981)
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Μέτρα 5 Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ
1073/1981)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Δονήσεις

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
395/1994)

2 Συντήρηση των συστημάτων αναρτήσεων φορτηγών και μηχανημάτων (Ν 3850/2010, ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 305/1996)

3 Επιλογή εργαλείων με διατάξεις απορρόφησης ενέργειας (ΠΔ 395/1994)

4 Περιορισμός της έκθεσης σε κραδασμούς με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή
αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)

5 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

6 Χρήση ΜΑΠ (γάντια) (Ν 3850/2010, ΠΔ 396/1994)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Τα χημικά πρέπει να συνοδεύονται με τα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την
παραλαβή τους στο εργοτάξιο (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)

2 Ενημέρωση των εργαζομένων για την ασφαλή χρήση των χημικών, σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) τους (Ν 3850/2010, ΠΔ 339/2001,
ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)

3 Αποθήκευση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001,
ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993, ΠΔ 305/1996)

4 Χρήση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ
388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)

5 Χρήση ΜΑΠ, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των
χημικών και κατόπιν Γραπτής Εκτίμησης του Τεχνικού Ασφάλειας ή/και του Γιατρού Εργασίας (Ν
3850/2010, ΠΔ 396/1994, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)

6 Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιμοποιεί χημικά, κατά τα
διαλείμματα και μετά το πέρας της εργασίας (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ
77/1993)

7 Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιμοποιεί χημικά, από το
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985, ΠΔ 339/2001, ΠΔ
388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)

Μ.Α.Π. 1 Γυαλιά ΕΝ 166 (Β για μηχανική αντοχή φακών)

2 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ  ISO 20345 (S3)

3 Αδιάβροχες μπότες ΕΝ ISO 20345 (S1)

4 Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 361, EN 358

5 Γάντια ΕΝ 388:2016 (έναντι μηχανικών κινδύνων)

6 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

7 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ ISO 20471 (class 2)

ΦΑΣΗ : ΟΠΛΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Ανάλυση εργασίας : Καλούπωμα
Κατασκευή - τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού
Σκυροδέτηση
Ξεκαλούπωμα

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από ύψος

Βαθμός επικινδυνότητας : 3

Μέτρα 1 Περίφραξη των περάτων πλακών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα σε
ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

2 Περίφραξη των περάτων πλακών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το
δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)
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Μέτρα 3 Περίφραξη των περάτων πλακών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

4 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το πάτημα, μονή σανίδα σε
ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

5 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το πάτημα
και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

6 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

7 Περίφραξη των υπερυψωμένων θέσεων εργασίας, διαδρόμων και προσβάσεων με διατάξεις
πλευρικής προστασίας (κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους
15 εκ ή με προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 μ) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ
305/1996)

8 Περίφραξη των κενών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα σε ύψος 0,5 μ
και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

9 Περίφραξη των κενών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και
σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

10 Περίφραξη των κενών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
305/1996)

11 Κάλυψη των οριζοντίων κενών με υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που
αναμένεται να δεχτεί (ΠΔ 1073/1981)

12 Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (ΠΔ 305/1996, ΠΔ
1073/1981)

13 Χρήση συστήματος ατομικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (Ν
3850/2010, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 396/1994, ΠΔ 155/2004)

14 Περίφραξη των διαδρόμων και των θέσεων εργασίας σε ύψος μεγαλύτερο του 0,75 μ, με
μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ
305/1996, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 7789/1980)

15 Κατασκευή κεκλιμένων διαδρόμων και προσβάσεων με κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η
αντοχή των υλικών πρέπει να υπερβαίνει τα αναμενόμενα φορτία (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

16 Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν
αντισταθμιστικά μέτρα (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 155/2004)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από σκαλωσιά

Βαθμός επικινδυνότητας : 3

Μέτρα 1 Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 155/2004)

2 Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις
εργασίας (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 155/2004)

3 Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
778/1980, ΠΔ 155/2004)

4 Κατασκευή ικριώματος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ
από την κατασκευή. Σε διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές
διατάξεις (κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του ικριώματος (ΠΔ 778/1980)

5 Διαμόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωμάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής
προστασίας) πρέπει να περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να μην διακόπτονται (ΠΔ
778/1980)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από σκάλα

Βαθμός επικινδυνότητας : 3

Μέτρα 1 Χρήση σκαλών για σύντομες και "ελαφριές" εργασίες (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978, ΠΔ 155/2004,
ΠΔ 1073/81)

2 Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός
έλεγχος) (ΠΔ 305/1996, ΠΔ 1073/81, ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)

3 Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συμπαγές δάπεδο (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978, ΠΔ 1073/81,
ΠΔ 155/2004)

4 Χρήση μεταλλικών σκαλών με χωνευτά σκαλοπάτια (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)

5 Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978, ΠΔ 1073/81, ΠΔ 155/2004)

6 Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 μ από το επιθυμητό δάπεδο εργασίας, ώστε να
διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές (ΠΔ 155/2004, ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978, ΠΔ 1073/81)
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Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση αντικειμένων από ύψος

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών,
κλιμακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

2 Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώματα ή προστασία αυτών
με πλέγμα (ΠΔ 305/1996, ΠΔ 778/1980)

3 Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώματα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος
μεγαλύτερο από 3,50 μ από το πεζοδρόμιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται
από ανθεκτικό υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 μ.
Εν συνεχεία διαμορφώνεται κεκλιμένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (ΠΔ 778/1980)

4 Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώματος στην εξωτερική πλευρά του ικριώματος για τη
συγκράτηση υλικών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

5 Αποφυγή παραμονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (ΠΔ 1073/1981)

6 Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε
ύψος (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

7 Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
105/1995, ΠΔ 305/1996)

8 Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης (ΠΔ 155/2004)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση φορτίων που μεταφέρονται κατά τις ανυψωτικές εργασίες

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Αποφυγή παραμονής κάτω από φορτία (ΠΔ 1073/1981)

2 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 304/2000)

3 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να φέρει πινακίδα με διάγραμμα ανυψωτικής ικανότητας (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

4 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ
305/1996, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000, ΥΑ 593/2003)

5 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις, από τρίτο μέρος (ΥΑ
593/2003, ΠΔ 305/1996)

6 Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται (πχ συρματόσχοινα, αλυσίδες, γάντζοι, ιμάντες) να είναι ο
προβλεπόμενος και χωρίς φθορές (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

7 Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και εμπειρία (ΠΔ 305/1996, ΠΔ
113/2012)

8 Τα συρματόσχοινα – σαμπάνια να είναι ελεγμένα και προσαρτημένα σωστά στο φορτίο (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

9 Η περιοχή να είναι αποκλεισμένη για τους μη έχοντες εργασία (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

10 Οι εργαζόμενοι σε γειτονικά σημεία να έχουν ενημερωθεί

11 Να υπάρχει συνεχώς καλή ορατότητα του φορτίου από τον χειριστή ή υπάρχει έμπειρος
κουμανταδόρος (ΠΔ 1073/1981)

12 Οι ανυψωτικοί μηχανισμοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασμένοι καλά (ΠΔ 1073/1981,
ΠΔ 305/1996)

13 Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου (ΠΔ 1073/1981)

14 Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού μηχανισμού (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

15 Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας μεταφοράς φορτίου (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

16 Απαγορεύεται  η απότομη ανύψωση/ κατέβασμα (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

17 Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζομένους (ΠΔ 1073/1981)

18 Απαγορεύεται η χρήση ανυψωτικών όταν πνέουν θυελλώδεις άνεμοι (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
305/1996)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σύγκρουση με μηχάνημα

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι μη έχοντες εργασία πρέπει να
απομακρύνονται από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (ΠΔ 1073/1981)
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Μέτρα 2 Οι εργαζόμενοι να μην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης
δεν πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (ΠΔ 1073/1981)

3 Ο χειρισμός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών.
Επίσης επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για
συγκεκριμένες ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Ομάδας και
Κατηγορίας (ΠΔ 113/2012, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 1073/1981)

4 Οι εργαζόμενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό
ρουχισμό (ΠΔ 396/1994)

5 Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και να φέρουν την
ένδειξη «CE» (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

6 Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται με ενημερωμένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης
(στην Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισμός τους πρέπει να είναι σύμφωνος με τις προβλέψεις του
εγχειριδίου και της Νομοθεσίας (ακόμη και κατά την ακινητοποίηση τους) (Ν 3850/2010, ΠΔ
395/1994, ΠΔ 1073/1981)

7 Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρμόδιο πρόσωπο (σύμφωνα με το
ΒΔ4/1951). Οι διατάξεις ασφαλείας (πχ κουμπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήμα
οπισθοπορείας) καθώς τα συστήματα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να λειτουργούν
κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταμπλό
χειρισμού πρέπει να λειτουργούν, όπως επίσης και η οι διατάξεις σήμανσης (φώτα, φάρος) (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

8 Τα ΜΕ καθώς και τα κινούμενα μέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση
τους. Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την
επαναλειτουργία κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

9 Οι χειριστές να μην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα εξασφάλισης
τους (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Ν. 3850/10, ΠΔ 395/1994)

2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και
εξοπλισμό

3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ
1073/1981)

4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος,
οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981)

5 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Τροχαίο

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες
αρχές και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (ΥΑ 503/2003)

2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενημερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,
ώστε να διευθετηθεί το θέμα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η
συνδρομή της τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003)

3 Η σήμανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήματα της ΥΑ 502/2003 ή τη
σχετική μελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήματα) (ΥΑ
503/2003)

4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών,
αποτρέποντας τους μη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται
η είσοδος οχημάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΠΔ 305/1996, ΥΑ
503/2003)

5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003)

6 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, ΠΔ
396/1994)

7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωμα εκτός του εργοταξιακού
χώρου (ΥΑ 503/2003)

8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήματα και μηχανήματα πρέπει να ασφαλίζονται (ΠΔ
1073/1981)

9 Οι πινακίδες οδικής σήμανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να μην
ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003)

 Σελίδα 36









Οδηγίες ασφαλούς εργασίας. Κατάλογος εργασιών

Μέτρα 10 Συνιστάται να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόμενος για την προσωρινή ρύθμιση της
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόμενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο,
κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σημαία. Επίσης πρέπει να είναι ενημερωμένος για
τους τρόπους ρύθμισης της κυκλοφορίας και ενημέρωσης των διερχόμενων οδηγών. Κατά τη
διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιμοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισμό του εργοταξίου
από την οδό (Ν 3850/2010, ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994)

11 Να χρησιμοποιείται, αν απαιτείται, όχημα προειδοποίησης των διερχόμενων οδηγών (ΥΑ
503/2003)

12 Πρέπει να ελέγχεται σε καθημερινή βάση ότι δεν μετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήμανσης
ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα τα
μέτρα ασφάλειας (ΥΑ 503/2003)

13 Οι εργαζόμενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό (ΥΑ
503/2003, ΠΔ 396/1994)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ
HD 384. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή μηχάνημα που λειτουργεί με
ηλεκτρικό ρεύμα (Ν 3850/2010, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

2 Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής πρέπει να είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, με
δυνατότητα κλειδώματος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν
προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας – αντιηλεκτροπληξιακός
αυτόματος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο
ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραμένουν κλειδωμένοι (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΑΠ
Φ 7.5/1816/88/2004)

3 Οι γραμμές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος να είναι ενισχυμένης μηχανικής αντοχής και
ηλεκτρικής μόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

4 Οι διαδρομές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να μη δημιουργούν
προβλήματα στη λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασμα σε σωλήνες,
σκέπασμα με μαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδρομή και η τοποθέτηση τους εκτός
διαδρόμων κίνησης προσωπικού, μηχανημάτων και οχημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)

5 Η κατάσταση του εξοπλισμού να είναι άριστη. Φθαρμένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και
πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα (Ν.3850/10, ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου δικτύου

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Σε περίπτωση ύπαρξης υπογείων ή/και εναερίων αγωγών ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στο
εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται ο ΔΕΔΔΗΕ από τον Ανάδοχο, πριν την έναρξη των εργασιών.
Τα μέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού με την αρμόδια
υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ. Τα προτεινόμενα μέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης του ΔΕΔΔΗΕ (ΠΔ
1073/1981)

2 Υπογειοποίηση ή παραλλαγή του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (ΠΔ 1073/1981)

3 Αποφυγή διακίνησης υλικών σε θέσεις κοντά στους αγωγούς (ΠΔ 1073/1981)

4 Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ) από αγωγούς μέσης
τάσης και γενικά κάθε είδους αγωγό (ΠΔ 1073/1981)

5 Τοποθέτηση προστατευτικών δοκών για την εξασφάλιση της απαιτούμενης απόστασης
ασφαλείας. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η συγκεκριμένη λύση, προτείνεται η τοποθέτηση
σήμανσης (πχ σχοινί με κρεμασμένες πινακίδες ή αλυσίδες, αναλόγως του ύψους) σε απόσταση
ασφαλείας (ΠΔ 1073/1981)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Θόρυβος

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) μακριά από τις θέσεις εργασίας (ΠΔ 149/2006)

2 Απομόνωση των πηγών θορύβου με χωρίσματα (ΠΔ 149/2006)

3 Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυμπιεστή) μακριά από άλλα συνεργεία (ΠΔ
149/2006)

4 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ
149/2006, ΠΔ 395/1994)

5 Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Ν
3850/2010, ΠΔ 395/1994)
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Μέτρα 6 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 149/2006)

7 Περιορισμός της έκθεσης σε θόρυβο με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή αντικειμένου
εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (ΠΔ 149/2006)

8 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981)

9 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 396/1994)

10 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυματισμοί

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι
εφικτό (ΠΔ 397/1994)

2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ
397/1994)

3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη
σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ
397/1994)

4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και
ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994)

5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός
εργασίας) (ΠΔ 397/1994)

6 Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η
κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν
προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (Ν 3850/2010, ΠΔ 397/1994)

7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Ν. 3850/10, ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Καταπτώσεις - καθιζήσεις ικριωμάτων

Βαθμός επικινδυνότητας : 3

Μέτρα 1 Πριν την ανέγερση της σκαλωσιάς πρέπει να διενεργείται μελέτη κατασκευής και αντοχής αυτής
από τον αρμόδιο μηχανικό, εκτός αν κατασκευάζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του
κατασκευαστή της (ΠΔ 155/2004, ΚΥΑ 16440/1994)

2 Για μεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχουν τα πιστοποιητικά τους, δηλαδή βεβαίωση
εξέτασης τύπου, δήλωση πιστότητας, τεύχος μελέτης αντοχής, οδηγίες συναρμολόγησης και
προβλεπόμενες χρήσεις (ΚΥΑ 1440/1994)

3 Για μεταλλικές σκαλωσιές πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήμανση στα στοιχεία της σκαλωσιάς,
η οποία συμφωνεί με τα πιστοποιητικά της (ΚΥΑ 1440/1994)

4 Πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες και οι οδηγίες του κατασκευαστή της σκαλωσιάς για την
ασφαλή και σταθερή ανέγερση της (ΠΔ 155/2004, ΚΥΑ 1440/1994)

5 Πρέπει να ελέγχονται όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά της σκαλωσιάς πριν τη χρησιμοποίηση
τους (ΠΔ 155/2004, ΚΥΑ 1440/1994)

6 Μόνο έμπειροι και εξειδικευμένοι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούνται για την συναρμολόγηση και
αποσυναρμολόγηση της σκαλωσιάς (ΠΔ 155/2004, ΠΔ 305/1996, ΚΥΑ 1440/1994)

7 Η σκαλωσιά πρέπει να εδράζεται σε σταθερό έδαφος (ΠΔ 155/2004, ΠΔ 778/1980)

8 Για τη στήριξη σκαλωσιών σε χώμα πρέπει να χρησιμοποιούνται μαδέρια (ΠΔ 778/1980)

9 Η έδραση σκαλωσιών σε μπάζα πρέπει να αποφεύγεται (ΠΔ 778/1980, ΠΔ 155/2004)

10 Η έδραση σκαλωσιών σε υαλοπίνακες πρέπει να αποφεύγεται (ΠΔ 778/1980, ΠΔ 155/2004)

11 Η σκαλωσιά πρέπει να "δένεται" στην κατασκευή ή να αντιστηρίζεται. Το "δέσιμο" σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται με σχοινί ή σύρμα, αλλά σύμφωνα με τις προβλέψεις του
κατασκευαστή της σκαλωσιάς (ΠΔ 778/1980, ΠΔ 155/2004)

12 Πριν ολοκληρωθεί μια σκαλωσιά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται (ΠΔ 155/2004, ΠΔ 778/1980)

13 Πρέπει να διενεργείται τακτικός έλεγχος της αντοχής και σταθερότητας της σκαλωσιάς. Οι
έλεγχοι πρέπει να καταγράφονται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του έργου (ΠΔ 305/1996,
ΠΔ 778/1980, ΠΔ 1073/1981, Ν 1296/1983)
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Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Γλίστριμα - παραπάτημα

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981)

2 Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981)

3 Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981)

4 Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή
το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί
υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981)

5 Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ
1073/1981)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Δονήσεις

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
395/1994)

2 Συντήρηση των συστημάτων αναρτήσεων φορτηγών και μηχανημάτων (Ν 3850/2010, ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 305/1996)

3 Επιλογή εργαλείων με διατάξεις απορρόφησης ενέργειας (ΠΔ 395/1994)

4 Περιορισμός της έκθεσης σε κραδασμούς με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή
αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)

5 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

6 Χρήση ΜΑΠ (γάντια) (Ν 3850/2010, ΠΔ 396/1994)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Τα χημικά πρέπει να συνοδεύονται με τα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την
παραλαβή τους στο εργοτάξιο (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)

2 Ενημέρωση των εργαζομένων για την ασφαλή χρήση των χημικών, σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) τους (Ν 3850/2010, ΠΔ 339/2001,
ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)

3 Αποθήκευση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001,
ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993, ΠΔ 305/1996)

4 Χρήση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ
388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)

5 Χρήση ΜΑΠ, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των
χημικών και κατόπιν Γραπτής Εκτίμησης του Τεχνικού Ασφάλειας ή/και του Γιατρού Εργασίας (Ν
3850/2010, ΠΔ 396/1994, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)

6 Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιμοποιεί χημικά, κατά τα
διαλείμματα και μετά το πέρας της εργασίας (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ
77/1993)

7 Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιμοποιεί χημικά, από το
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985, ΠΔ 339/2001, ΠΔ
388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)

Μ.Α.Π. 1 Γυαλιά ΕΝ 166 (Β για μηχανική αντοχή φακών)

2 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ  ISO 20345 (S3)

3 Αδιάβροχες μπότες ΕΝ ISO 20345 (S1)

4 Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 361, EN 358

5 Γάντια ΕΝ 388:2016 (έναντι μηχανικών κινδύνων)

6 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

7 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ ISO 20471 (class 2)

ΦΑΣΗ : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΦΑΣΗ : ΚΡΑΣΠΕΔΑ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
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ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ
Ανάλυση εργασίας : Μεταφορά υλικών

Προετοιμασία επιφάνειας
Τοποθέτηση υλικού

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Ν. 3850/10, ΠΔ 395/1994)

2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και
εξοπλισμό

3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ
1073/1981)

4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος,
οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981)

5 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ
HD 384. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή μηχάνημα που λειτουργεί με
ηλεκτρικό ρεύμα (Ν 3850/2010, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

2 Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής πρέπει να είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, με
δυνατότητα κλειδώματος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν
προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας – αντιηλεκτροπληξιακός
αυτόματος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο
ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραμένουν κλειδωμένοι (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΑΠ
Φ 7.5/1816/88/2004)

3 Οι γραμμές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος να είναι ενισχυμένης μηχανικής αντοχής και
ηλεκτρικής μόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

4 Οι διαδρομές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να μη δημιουργούν
προβλήματα στη λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασμα σε σωλήνες,
σκέπασμα με μαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδρομή και η τοποθέτηση τους εκτός
διαδρόμων κίνησης προσωπικού, μηχανημάτων και οχημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)

5 Η κατάσταση του εξοπλισμού να είναι άριστη. Φθαρμένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και
πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα (Ν.3850/10, ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πυρκαγιά

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 1073/1981)

2 Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου)
κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

3 Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (ΠΔ 1073/1981)

4 Αποψήλωση θάμνων και χαμηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

5 Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρμανση) (ΠΔ 1073/1981)

6 Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Ν 3850/2010, ΠΔ
17/1996, ΠΔ 1073/1981)

7 Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των
πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα
πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (Ν 3850/2010, ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 95/1978)

8 Σύσταση ομάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα μέλη της να βρίσκονται στο
εργοτάξιο σε καθημερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενημερωθεί για τη
χρήση των πυροσβεστικών μέσων) (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978, ΠΔ 17/1996)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Θόρυβος

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) μακριά από τις θέσεις εργασίας (ΠΔ 149/2006)

2 Απομόνωση των πηγών θορύβου με χωρίσματα (ΠΔ 149/2006)
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Μέτρα 3 Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυμπιεστή) μακριά από άλλα συνεργεία (ΠΔ
149/2006)

4 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ
149/2006, ΠΔ 395/1994)

5 Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Ν
3850/2010, ΠΔ 395/1994)

6 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 149/2006)

7 Περιορισμός της έκθεσης σε θόρυβο με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή αντικειμένου
εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (ΠΔ 149/2006)

8 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981)

9 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 396/1994)

10 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυματισμοί

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι
εφικτό (ΠΔ 397/1994)

2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ
397/1994)

3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη
σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ
397/1994)

4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και
ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994)

5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός
εργασίας) (ΠΔ 397/1994)

6 Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η
κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν
προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (Ν 3850/2010, ΠΔ 397/1994)

7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Ν. 3850/10, ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Γλίστριμα - παραπάτημα

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981)

2 Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981)

3 Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981)

4 Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή
το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί
υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981)

5 Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ
1073/1981)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σκόνη από λείανση - κόψιμο

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Διεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισμα) σε εξωτερικούς
χώρους

2 Διεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισμα) μακριά από άλλα
συνεργεία και τρίτους (Ν.3850/10)

3 Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) κατόπιν εκτίμησης του
Τεχνικού Ασφάλειας ή/και του Γιατρού Εργασίας (Ν.3850/10,ΠΔ 396/1994)
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Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Τα χημικά πρέπει να συνοδεύονται με τα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την
παραλαβή τους στο εργοτάξιο (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)

2 Ενημέρωση των εργαζομένων για την ασφαλή χρήση των χημικών, σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) τους (Ν 3850/2010, ΠΔ 339/2001,
ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)

3 Αποθήκευση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001,
ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993, ΠΔ 305/1996)

4 Χρήση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ
388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)

5 Χρήση ΜΑΠ, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των
χημικών και κατόπιν Γραπτής Εκτίμησης του Τεχνικού Ασφάλειας ή/και του Γιατρού Εργασίας (Ν
3850/2010, ΠΔ 396/1994, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)

6 Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιμοποιεί χημικά, κατά τα
διαλείμματα και μετά το πέρας της εργασίας (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ
77/1993)

7 Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιμοποιεί χημικά, από το
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985, ΠΔ 339/2001, ΠΔ
388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)

Μ.Α.Π. 1 Μάσκα ημίσεως προσώπου ΕΝ 149 (FFP2)

2 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ  ISO 20345 (S3)

3 Γάντια ΕΝ 388:2016 (έναντι μηχανικών κινδύνων)

4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

ΦΑΣΗ : ΦΡΕΑΤΙΑ-ΒΑΘΜΙΔΩΤΑ ΡΕΙΘΡΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ
Ανάλυση εργασίας : Πρόσβαση μηχανημάτων στο χώρο

Εκσκαφές
Απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφών με οχήματα

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από πρανές

Βαθμός επικινδυνότητας : 3

Μέτρα 1 Περίφραξη των πρανών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το πάτημα, μονή σανίδα σε ύψος 0,5
μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 305/1996, ΠΔ 1073/1981)

2 Περίφραξη των πρανών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το πάτημα και
σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 305/1996, ΠΔ 1073/1981)

3 Περίφραξη των πρανών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 305/1996, ΠΔ
1073/1981)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση αντικειμένων από πρανή

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης υλικών στα άκρα των πρανών (ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Καταπτώσεις - καθιζήσεις

Βαθμός επικινδυνότητας : 3

Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής πρέπει να διερευνηθεί, σε συνεργασία με τους
αρμόδιους φορείς, η τυχόν ύπαρξη και θέση υπογείων δικτύων. Η ακριβής θέση των δικτύων
πρέπει να επιβεβαιωθεί με επιτόπου ερευνητικές τομές (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

2 Πριν την έναρξη των εργασιών εκσκαφής πρέπει να μελετηθεί η ανάγκη αντιστήριξης των
πρανών της εκσκαφής (υπόγειος ορίζοντας, παλαιότερες εκσκαφές στο χώρο, σύσταση
εδαφικών υλικών) καθώς και των παρακείμενων κατασκευών. Τα απαιτούμενα μέτρα
αντιστήριξης πρέπει να μελετούνται από αρμόδιο μηχανικό. (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

3 Κατά τις εκσκαφές πρέπει να αφαιρούνται προεξέχοντα τμήματα βράχων, λίθων ή χωμάτων, τα
οποία ενδέχεται να καταπέσουν αργότερα (ΠΔ 1073/1981)

4 Τα υπόγεια ύδατα πρέπει να αντλούνται συνεχώς. Τα νερά πρέπει να διοχετεύονται σε στόμια
υπονόμων, εφόσον είναι εφικτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)
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Μέτρα 5 Προσωρινή αποθήκευση προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνεται σε θέσεις εκτός του εύρους
κατάκλισης του πιθανού πρίσματος ολίσθησης. Τα προϊόντα εκσκαφής δεν πρέπει να
αποθηκεύονται σε κοινόχρηστους χώρους. Επίσης κοντά στα πρανή δεν πρέπει να
αποθηκεύονται υλικά και εργαλεία (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

6 Οι χειριστές των μηχανημάτων πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από πρανή και
υφιστάμενες κατασκευές - εξοπλισμό, δίκτυα. Ο χειρισμός των μηχανημάτων πρέπει να γίνεται
με ιδιαίτερη προσοχή (ΠΔ 1073/1981)

7 Οι εργασίες εντός της εκσκαφής πρέπει να ξεκινούν μετά τη βεβαίωση του αρμόδιου εργολάβου
ότι δεν υπάρχει κίνδυνος (ΠΔ 1073/1981)

8 Εφόσον διαμορφωθεί προσωρινή πρόσβαση για τα φορτηγά αυτοκίνητα, αυτή πρέπει να
διαθέτει πλάτος τουλάχιστον 3 μ και μέγιστη κλίση 25% (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

9 Εφόσον κατασκευαστούν κλιμακοστάσια, αυτά πρέπει να διαθέτουν σκαλοπάτια μέγιστου
ύψους 25 cm. Επίσης πρέπει να προεξέχουν κατά 1 μ από το χείλος της εκσκαφής. Σημειώνεται
ότι ανεμόσκαλες επιτρέπονται σε εκσκαφές βάθους μικρότερου των 10 μ, μόνο εφόσον
προσδένονται και στα δυο άκρα τους. Οι σκάλες πρέπει να διαθέτουν σε όλο το μήκος τους
κουπαστή σε ύψος 1 μ, και ενδιάμεση ράβδο σε ύψος 0,50 μ από το ύψος του σκαλοπατιού και
σοβατεπί ύψος 15 cm. Για τις ανεμόσκαλες συνιστάται η τοποθέτηση προστατευτικού κλωβού
ακτίνας 0,75 μ (ΠΔ 155/2004, ΠΔ 1073/1981)

10 Τα πρανή των εκσκαφών και οι αντιστηρίξεις πρέπει να επιθεωρούνται από αρμόδιο πρόσωπο
σε καθημερινή βάση, εφόσον το βάθος της εκσκαφής υπερβαίνει το 1,50 μ. Οι παρατηρήσεις
των παραπάνω ελέγχων πρέπει να καταγράφονται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του
έργου (ΠΔ 1073/1981, Ν 1396/1983)

11 Λεπτομερής εξέταση της εκσκαφής διενεργείται από τον αρμόδιο μηχανικό μετά από ζημιές ή
καταπτώσεις πρανών, μετά τη διακοπή εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (πχ
θεομηνία, παγετός), ανεξαρτήτως των παραπάνω, μια φορά εβδομαδιαίως. Οι παρατηρήσεις
των παραπάνω ελέγχων πρέπει να καταγράφονται στο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας του
έργου (ΠΔ 1073/1981, Ν 1396/1983)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σύγκρουση με μηχάνημα

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι μη έχοντες εργασία πρέπει να
απομακρύνονται από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (ΠΔ 1073/1981)

2 Οι εργαζόμενοι να μην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης
δεν πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (ΠΔ 1073/1981)

3 Ο χειρισμός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών.
Επίσης επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για
συγκεκριμένες ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Ομάδας και
Κατηγορίας (ΠΔ 113/2012, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 1073/1981)

4 Οι εργαζόμενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό
ρουχισμό (ΠΔ 396/1994)

5 Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και να φέρουν την
ένδειξη «CE» (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

6 Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται με ενημερωμένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης
(στην Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισμός τους πρέπει να είναι σύμφωνος με τις προβλέψεις του
εγχειριδίου και της Νομοθεσίας (ακόμη και κατά την ακινητοποίηση τους) (Ν 3850/2010, ΠΔ
395/1994, ΠΔ 1073/1981)

7 Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρμόδιο πρόσωπο (σύμφωνα με το
ΒΔ4/1951). Οι διατάξεις ασφαλείας (πχ κουμπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήμα
οπισθοπορείας) καθώς τα συστήματα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να λειτουργούν
κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταμπλό
χειρισμού πρέπει να λειτουργούν, όπως επίσης και η οι διατάξεις σήμανσης (φώτα, φάρος) (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

8 Τα ΜΕ καθώς και τα κινούμενα μέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση
τους. Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την
επαναλειτουργία κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

9 Οι χειριστές να μην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα εξασφάλισης
τους (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Ν. 3850/10, ΠΔ 395/1994)

2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και
εξοπλισμό
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Μέτρα 3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ
1073/1981)

4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος,
οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981)

5 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Τροχαίο

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες
αρχές και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (ΥΑ 503/2003)

2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενημερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,
ώστε να διευθετηθεί το θέμα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η
συνδρομή της τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003)

3 Η σήμανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήματα της ΥΑ 502/2003 ή τη
σχετική μελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήματα) (ΥΑ
503/2003)

4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών,
αποτρέποντας τους μη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται
η είσοδος οχημάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΠΔ 305/1996, ΥΑ
503/2003)

5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003)

6 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, ΠΔ
396/1994)

7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωμα εκτός του εργοταξιακού
χώρου (ΥΑ 503/2003)

8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήματα και μηχανήματα πρέπει να ασφαλίζονται (ΠΔ
1073/1981)

9 Οι πινακίδες οδικής σήμανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να μην
ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003)

10 Συνιστάται να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόμενος για την προσωρινή ρύθμιση της
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόμενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο,
κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σημαία. Επίσης πρέπει να είναι ενημερωμένος για
τους τρόπους ρύθμισης της κυκλοφορίας και ενημέρωσης των διερχόμενων οδηγών. Κατά τη
διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιμοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισμό του εργοταξίου
από την οδό (Ν 3850/2010, ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994)

11 Να χρησιμοποιείται, αν απαιτείται, όχημα προειδοποίησης των διερχόμενων οδηγών (ΥΑ
503/2003)

12 Πρέπει να ελέγχεται σε καθημερινή βάση ότι δεν μετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήμανσης
ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα τα
μέτρα ασφάλειας (ΥΑ 503/2003)

13 Οι εργαζόμενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό (ΥΑ
503/2003, ΠΔ 396/1994)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία λόγω υπογείου δικτύου

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Σε περίπτωση ύπαρξης υπογείων ή/και εναερίων αγωγών ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στο
εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται ο ΔΕΔΔΗΕ από τον Ανάδοχο, πριν την έναρξη των εργασιών.
Τα μέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού με την αρμόδια
υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ. Τα προτεινόμενα μέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης του ΔΕΔΔΗΕ (ΠΔ
1073/1981)

2 Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ) από αγωγούς μέσης
τάσης και γενικά κάθε είδους αγωγό (ΠΔ 1073/1981)

3 Έλεγχος σχεδίων για την ύπαρξη υπογείων δικτύων και διενέργεια ερευνητικών τομών (ΠΔ
1073/1981)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πυρκαγιά

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 1073/1981)

2 Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου)
κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)
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Μέτρα 3 Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (ΠΔ 1073/1981)

4 Αποψήλωση θάμνων και χαμηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

5 Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρμανση) (ΠΔ 1073/1981)

6 Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Ν 3850/2010, ΠΔ
17/1996, ΠΔ 1073/1981)

7 Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των
πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα
πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (Ν 3850/2010, ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 95/1978)

8 Σύσταση ομάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα μέλη της να βρίσκονται στο
εργοτάξιο σε καθημερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενημερωθεί για τη
χρήση των πυροσβεστικών μέσων) (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978, ΠΔ 17/1996)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Θόρυβος από μηχανήματα

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ
149/2006, ΠΔ 395/1994)

2 Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Ν
3850/2010, ΠΔ 395/1994)

3 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 149/2006)

4 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981)

5 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 396/1994)

6 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυματισμοί

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι
εφικτό (ΠΔ 397/1994)

2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ
397/1994)

3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη
σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ
397/1994)

4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και
ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994)

5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός
εργασίας) (ΠΔ 397/1994)

6 Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η
κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν
προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (Ν 3850/2010, ΠΔ 397/1994)

7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Ν. 3850/10, ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Γλίστριμα - παραπάτημα

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981)

2 Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981)

3 Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981)

4 Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή
το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί
υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981)

5 Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ
1073/1981)
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Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Δονήσεις από συμπύκνωση

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
395/1994)

2 Περιορισμός της έκθεσης σε κραδασμούς με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή
αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)

3 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

4 Απόσταση ασφαλείας από τα μηχανήματα συμπύκνωσης - δόνησης (Ν.3850/10, ΠΔ 395/1994,
ΠΔ 89/1999)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σκόνη από μηχανήματα - οχήματα

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Διαβροχή με λάστιχο (ΠΔ 1073/1981)

2 Διαβροχή με υδροφόρα (ΠΔ 1073/1981)

3 Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) κατόπιν εκτίμησης του
Τεχνικού Ασφάλειας ή/και του Γιατρού Εργασίας (Ν.3850/10,ΠΔ 396/1994)

Μ.Α.Π. 1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ  ISO 20345 (S3)

2 Αδιάβροχες μπότες ΕΝ ISO 20345 (S1)

3 Γάντια ΕΝ 388:2016 (έναντι μηχανικών κινδύνων)

4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

5 Φόρμα εργασίας ΕΝ 14605

6 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ ISO 20471 (class 2)

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Ανάλυση εργασίας : Προετοιμασία χώρου

Απόθεση υλικών και εξοπλισμού
Εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση τεμαχίων εκτοξευόμενου σκυροδέματος

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Αποκλεισμός του χώρου για τους μη έχοντες εργασία (ΠΔ 305/1996)

2 Αποφυγή παραμονής κοντά σε θέσεις εφαρμογής εκτοξευόμενου σκυροδέματος

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Ν. 3850/10, ΠΔ 395/1994)

2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και
εξοπλισμό

3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ
1073/1981)

4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος,
οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981)

5 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Θόρυβος

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) μακριά από τις θέσεις εργασίας (ΠΔ 149/2006)

2 Απομόνωση των πηγών θορύβου με χωρίσματα (ΠΔ 149/2006)

3 Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυμπιεστή) μακριά από άλλα συνεργεία (ΠΔ
149/2006)

4 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ
149/2006, ΠΔ 395/1994)

5 Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Ν
3850/2010, ΠΔ 395/1994)
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Μέτρα 6 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 149/2006)

7 Περιορισμός της έκθεσης σε θόρυβο με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή αντικειμένου
εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (ΠΔ 149/2006)

8 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981)

9 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 396/1994)

10 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Γλίστριμα - παραπάτημα

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981)

2 Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981)

3 Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981)

4 Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή
το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί
υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981)

5 Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ
1073/1981)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Δονήσεις

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
395/1994)

2 Συντήρηση των συστημάτων αναρτήσεων φορτηγών και μηχανημάτων (Ν 3850/2010, ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 305/1996)

3 Επιλογή εργαλείων με διατάξεις απορρόφησης ενέργειας (ΠΔ 395/1994)

4 Περιορισμός της έκθεσης σε κραδασμούς με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή
αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)

5 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

6 Χρήση ΜΑΠ (γάντια) (Ν 3850/2010, ΠΔ 396/1994)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σκόνη εκτοξευόμενου σκυροδέματος

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Απομόνωση του χώρου εργασίας, πχ με λινάτσα, νάυλον, γεωύφασμα (Ν.3850/10)

2 Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) κατόπιν εκτίμησης του
Τεχνικού Ασφάλειας ή/και του Γιατρού Εργασίας (Ν.3850/10,ΠΔ 396/1994)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Τα χημικά πρέπει να συνοδεύονται με τα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την
παραλαβή τους στο εργοτάξιο (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)

2 Ενημέρωση των εργαζομένων για την ασφαλή χρήση των χημικών, σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) τους (Ν 3850/2010, ΠΔ 339/2001,
ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)

3 Αποθήκευση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001,
ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993, ΠΔ 305/1996)

4 Χρήση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ
388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)

5 Χρήση ΜΑΠ, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των
χημικών και κατόπιν Γραπτής Εκτίμησης του Τεχνικού Ασφάλειας ή/και του Γιατρού Εργασίας (Ν
3850/2010, ΠΔ 396/1994, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)

6 Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιμοποιεί χημικά, κατά τα
διαλείμματα και μετά το πέρας της εργασίας (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ
77/1993)
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Μέτρα 7 Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιμοποιεί χημικά, από το
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985, ΠΔ 339/2001, ΠΔ
388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)

Μ.Α.Π. 1 Μάσκα πλήρους προσώπου με φίλτρα ΕΝ 136 class 2

2 Φόρμα προστασίας από χημικά ΕΝ 14605

3 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ  ISO 20345 (S3)

4 Αδιάβροχες μπότες ΕΝ ISO 20345 (S1)

5 Γάντια προστασίας έναντι χημικών ΕΝ ISO 374-1:2016 (type A,B,C)

6 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

ΦΑΣΗ : ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ
Ανάλυση εργασίας : Μεταφορά υλικών

Προετοιμασία επιφάνειας
Τοποθέτηση υλικού

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Ν. 3850/10, ΠΔ 395/1994)

2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και
εξοπλισμό

3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ
1073/1981)

4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος,
οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981)

5 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ
HD 384. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή μηχάνημα που λειτουργεί με
ηλεκτρικό ρεύμα (Ν 3850/2010, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

2 Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής πρέπει να είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, με
δυνατότητα κλειδώματος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν
προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας – αντιηλεκτροπληξιακός
αυτόματος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο
ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραμένουν κλειδωμένοι (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΑΠ
Φ 7.5/1816/88/2004)

3 Οι γραμμές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος να είναι ενισχυμένης μηχανικής αντοχής και
ηλεκτρικής μόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

4 Οι διαδρομές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να μη δημιουργούν
προβλήματα στη λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασμα σε σωλήνες,
σκέπασμα με μαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδρομή και η τοποθέτηση τους εκτός
διαδρόμων κίνησης προσωπικού, μηχανημάτων και οχημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)

5 Η κατάσταση του εξοπλισμού να είναι άριστη. Φθαρμένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και
πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα (Ν.3850/10, ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πυρκαγιά

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 1073/1981)

2 Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου)
κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

3 Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (ΠΔ 1073/1981)

4 Αποψήλωση θάμνων και χαμηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

5 Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρμανση) (ΠΔ 1073/1981)
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Μέτρα 6 Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Ν 3850/2010, ΠΔ
17/1996, ΠΔ 1073/1981)

7 Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των
πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα
πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (Ν 3850/2010, ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 95/1978)

8 Σύσταση ομάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα μέλη της να βρίσκονται στο
εργοτάξιο σε καθημερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενημερωθεί για τη
χρήση των πυροσβεστικών μέσων) (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978, ΠΔ 17/1996)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Θόρυβος

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) μακριά από τις θέσεις εργασίας (ΠΔ 149/2006)

2 Απομόνωση των πηγών θορύβου με χωρίσματα (ΠΔ 149/2006)

3 Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυμπιεστή) μακριά από άλλα συνεργεία (ΠΔ
149/2006)

4 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ
149/2006, ΠΔ 395/1994)

5 Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Ν
3850/2010, ΠΔ 395/1994)

6 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 149/2006)

7 Περιορισμός της έκθεσης σε θόρυβο με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή αντικειμένου
εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (ΠΔ 149/2006)

8 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981)

9 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 396/1994)

10 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυματισμοί

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι
εφικτό (ΠΔ 397/1994)

2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ
397/1994)

3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη
σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ
397/1994)

4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και
ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994)

5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός
εργασίας) (ΠΔ 397/1994)

6 Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η
κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν
προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (Ν 3850/2010, ΠΔ 397/1994)

7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Ν. 3850/10, ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Γλίστριμα - παραπάτημα

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981)

2 Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981)

3 Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981)
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Μέτρα 4 Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή
το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί
υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981)

5 Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ
1073/1981)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σκόνη από λείανση - κόψιμο

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Διεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισμα) σε εξωτερικούς
χώρους

2 Διεξαγωγή εργασιών που παράγουν σκόνη (πχ κοπή, λείανση, τρόχισμα) μακριά από άλλα
συνεργεία και τρίτους (Ν.3850/10)

3 Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) κατόπιν εκτίμησης του
Τεχνικού Ασφάλειας ή/και του Γιατρού Εργασίας (Ν.3850/10,ΠΔ 396/1994)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Τα χημικά πρέπει να συνοδεύονται με τα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την
παραλαβή τους στο εργοτάξιο (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)

2 Ενημέρωση των εργαζομένων για την ασφαλή χρήση των χημικών, σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) τους (Ν 3850/2010, ΠΔ 339/2001,
ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)

3 Αποθήκευση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001,
ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993, ΠΔ 305/1996)

4 Χρήση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ
388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)

5 Χρήση ΜΑΠ, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των
χημικών και κατόπιν Γραπτής Εκτίμησης του Τεχνικού Ασφάλειας ή/και του Γιατρού Εργασίας (Ν
3850/2010, ΠΔ 396/1994, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)

6 Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιμοποιεί χημικά, κατά τα
διαλείμματα και μετά το πέρας της εργασίας (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ
77/1993)

7 Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιμοποιεί χημικά, από το
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985, ΠΔ 339/2001, ΠΔ
388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)

Μ.Α.Π. 1 Μάσκα ημίσεως προσώπου ΕΝ 149 (FFP2)

2 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ  ISO 20345 (S3)

3 Γάντια ΕΝ 388:2016 (έναντι μηχανικών κινδύνων)

4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

ΦΑΣΗ : ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ
Ανάλυση εργασίας : Μεταφορά υλικών στο χώρο

Απόθεση υλικών
Συμπύκνωση υλικών

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από πρανές

Βαθμός επικινδυνότητας : 3

Μέτρα 1 Περίφραξη των πρανών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το πάτημα, μονή σανίδα σε ύψος 0,5
μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 305/1996, ΠΔ 1073/1981)

2 Περίφραξη των πρανών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το πάτημα και
σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 305/1996, ΠΔ 1073/1981)

3 Περίφραξη των πρανών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 305/1996, ΠΔ
1073/1981)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση αντικειμένων από πρανή

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης υλικών στα άκρα των πρανών (ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)
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Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σύγκρουση με μηχάνημα

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι μη έχοντες εργασία πρέπει να
απομακρύνονται από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (ΠΔ 1073/1981)

2 Οι εργαζόμενοι να μην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης
δεν πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (ΠΔ 1073/1981)

3 Ο χειρισμός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών.
Επίσης επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για
συγκεκριμένες ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Ομάδας και
Κατηγορίας (ΠΔ 113/2012, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 1073/1981)

4 Οι εργαζόμενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό
ρουχισμό (ΠΔ 396/1994)

5 Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και να φέρουν την
ένδειξη «CE» (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

6 Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται με ενημερωμένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης
(στην Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισμός τους πρέπει να είναι σύμφωνος με τις προβλέψεις του
εγχειριδίου και της Νομοθεσίας (ακόμη και κατά την ακινητοποίηση τους) (Ν 3850/2010, ΠΔ
395/1994, ΠΔ 1073/1981)

7 Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρμόδιο πρόσωπο (σύμφωνα με το
ΒΔ4/1951). Οι διατάξεις ασφαλείας (πχ κουμπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήμα
οπισθοπορείας) καθώς τα συστήματα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να λειτουργούν
κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταμπλό
χειρισμού πρέπει να λειτουργούν, όπως επίσης και η οι διατάξεις σήμανσης (φώτα, φάρος) (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

8 Τα ΜΕ καθώς και τα κινούμενα μέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση
τους. Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την
επαναλειτουργία κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

9 Οι χειριστές να μην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα εξασφάλισης
τους (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Ν. 3850/10, ΠΔ 395/1994)

2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και
εξοπλισμό

3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ
1073/1981)

4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος,
οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981)

5 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Τροχαίο

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες
αρχές και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (ΥΑ 503/2003)

2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενημερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,
ώστε να διευθετηθεί το θέμα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η
συνδρομή της τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003)

3 Η σήμανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήματα της ΥΑ 502/2003 ή τη
σχετική μελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήματα) (ΥΑ
503/2003)

4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών,
αποτρέποντας τους μη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται
η είσοδος οχημάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΠΔ 305/1996, ΥΑ
503/2003)

5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003)

6 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, ΠΔ
396/1994)
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Μέτρα 7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωμα εκτός του εργοταξιακού
χώρου (ΥΑ 503/2003)

8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήματα και μηχανήματα πρέπει να ασφαλίζονται (ΠΔ
1073/1981)

9 Οι πινακίδες οδικής σήμανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να μην
ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003)

10 Συνιστάται να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόμενος για την προσωρινή ρύθμιση της
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόμενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο,
κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σημαία. Επίσης πρέπει να είναι ενημερωμένος για
τους τρόπους ρύθμισης της κυκλοφορίας και ενημέρωσης των διερχόμενων οδηγών. Κατά τη
διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιμοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισμό του εργοταξίου
από την οδό (Ν 3850/2010, ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994)

11 Να χρησιμοποιείται, αν απαιτείται, όχημα προειδοποίησης των διερχόμενων οδηγών (ΥΑ
503/2003)

12 Πρέπει να ελέγχεται σε καθημερινή βάση ότι δεν μετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήμανσης
ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα τα
μέτρα ασφάλειας (ΥΑ 503/2003)

13 Οι εργαζόμενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό (ΥΑ
503/2003, ΠΔ 396/1994)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία λόγω εναέριου δικτύου

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Σε περίπτωση ύπαρξης υπογείων ή/και εναερίων αγωγών ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στο
εργοτάξιο πρέπει να ειδοποιείται ο ΔΕΔΔΗΕ από τον Ανάδοχο, πριν την έναρξη των εργασιών.
Τα μέτρα ασφάλειας που θα ληφθούν πρέπει να εξεταστούν από κοινού με την αρμόδια
υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ. Τα προτεινόμενα μέτρα θα ληφθούν κατόπιν έγκρισης του ΔΕΔΔΗΕ (ΠΔ
1073/1981)

2 Υπογειοποίηση ή παραλλαγή του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (ΠΔ 1073/1981)

3 Αποφυγή διακίνησης υλικών σε θέσεις κοντά στους αγωγούς (ΠΔ 1073/1981)

4 Τήρηση απόστασης ασφαλείας (η οποία θα υποδειχθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ) από αγωγούς μέσης
τάσης και γενικά κάθε είδους αγωγό (ΠΔ 1073/1981)

5 Τοποθέτηση προστατευτικών δοκών για την εξασφάλιση της απαιτούμενης απόστασης
ασφαλείας. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η συγκεκριμένη λύση, προτείνεται η τοποθέτηση
σήμανσης (πχ σχοινί με κρεμασμένες πινακίδες ή αλυσίδες, αναλόγως του ύψους) σε απόσταση
ασφαλείας (ΠΔ 1073/1981)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πυρκαγιά

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 1073/1981)

2 Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου)
κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

3 Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (ΠΔ 1073/1981)

4 Αποψήλωση θάμνων και χαμηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

5 Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρμανση) (ΠΔ 1073/1981)

6 Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Ν 3850/2010, ΠΔ
17/1996, ΠΔ 1073/1981)

7 Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των
πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα
πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (Ν 3850/2010, ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 95/1978)

8 Σύσταση ομάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα μέλη της να βρίσκονται στο
εργοτάξιο σε καθημερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενημερωθεί για τη
χρήση των πυροσβεστικών μέσων) (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978, ΠΔ 17/1996)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Θόρυβος από μηχανήματα

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ
149/2006, ΠΔ 395/1994)

2 Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Ν
3850/2010, ΠΔ 395/1994)
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Μέτρα 3 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 149/2006)

4 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981)

5 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 396/1994)

6 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυματισμοί

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι
εφικτό (ΠΔ 397/1994)

2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ
397/1994)

3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη
σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ
397/1994)

4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και
ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994)

5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός
εργασίας) (ΠΔ 397/1994)

6 Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η
κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν
προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (Ν 3850/2010, ΠΔ 397/1994)

7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Ν. 3850/10, ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Γλίστριμα - παραπάτημα

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981)

2 Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981)

3 Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981)

4 Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή
το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί
υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981)

5 Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ
1073/1981)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Δονήσεις από συμπύκνωση

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
395/1994)

2 Περιορισμός της έκθεσης σε κραδασμούς με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή
αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)

3 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

4 Απόσταση ασφαλείας από τα μηχανήματα συμπύκνωσης - δόνησης (Ν.3850/10, ΠΔ 395/1994,
ΠΔ 89/1999)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σκόνη από μηχανήματα - οχήματα

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Διαβροχή με λάστιχο (ΠΔ 1073/1981)

2 Διαβροχή με υδροφόρα (ΠΔ 1073/1981)

3 Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) κατόπιν εκτίμησης του
Τεχνικού Ασφάλειας ή/και του Γιατρού Εργασίας (Ν.3850/10,ΠΔ 396/1994)

Μ.Α.Π. 1 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ  ISO 20345 (S3)
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Μ.Α.Π. 2 Αδιάβροχες μπότες ΕΝ ISO 20345 (S1)

3 Γάντια ΕΝ 388:2016 (έναντι μηχανικών κινδύνων)

4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

5 Φόρμα εργασίας ΕΝ 14605

6 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ ISO 20471 (class 2)

ΦΑΣΗ : ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
Ανάλυση εργασίας : Προετοιμασία χώρου

Μεταφορά ασφάλτου
Διάστρωση ασφάλτου
Συμπύκνωση ασφάλτου

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σύγκρουση με μηχάνημα

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Πρέπει να τηρείται απόσταση ασφαλείας από τα ΜΕ. Οι μη έχοντες εργασία πρέπει να
απομακρύνονται από το χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ (ΠΔ 1073/1981)

2 Οι εργαζόμενοι να μην πλησιάζουν τα ΜΕ εφόσον ο χειριστής δεν τους έχει αντιληφθεί. Επίσης
δεν πρέπει να αναπαύονται πάνω ή κοντά σε ΜΕ (ΠΔ 1073/1981)

3 Ο χειρισμός των ΜΕ πρέπει να γίνεται από αδειούχους χειριστές, ηλικίας άνω των 18 ετών.
Επίσης επιτρέπεται βοηθοί χειριστών να χειρίζονται ΜΕ, υπό την καθοδήγηση χειριστή, για
συγκεκριμένες ώρες. Οι χειριστές των ΜΕ πρέπει να διαθέτουν άδεια αντίστοιχης Ομάδας και
Κατηγορίας (ΠΔ 113/2012, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 1073/1981)

4 Οι εργαζόμενοι κοντά στο χώρο κίνησης και εργασίας των ΜΕ πρέπει να φορούν ανακλαστικό
ρουχισμό (ΠΔ 396/1994)

5 Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και να φέρουν την
ένδειξη «CE» (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

6 Τα ΜΕ πρέπει να συνοδεύονται με ενημερωμένο εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης
(στην Ελληνική γλώσσα). Ο χειρισμός τους πρέπει να είναι σύμφωνος με τις προβλέψεις του
εγχειριδίου και της Νομοθεσίας (ακόμη και κατά την ακινητοποίηση τους) (Ν 3850/2010, ΠΔ
395/1994, ΠΔ 1073/1981)

7 Η λειτουργία των ΜΕ πρέπει να επιβλέπεται από αρμόδιο πρόσωπο (σύμφωνα με το
ΒΔ4/1951). Οι διατάξεις ασφαλείας (πχ κουμπί επείγουσας διακοπής, ηχητικό σήμα
οπισθοπορείας) καθώς τα συστήματα πέδησης και διεύθυνσης  πρέπει να λειτουργούν
κανονικά. Τα ελαστικά πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Οι ενδείξεις του ταμπλό
χειρισμού πρέπει να λειτουργούν, όπως επίσης και η οι διατάξεις σήμανσης (φώτα, φάρος) (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

8 Τα ΜΕ καθώς και τα κινούμενα μέρη τους, πρέπει να εξασφαλίζονται κατά την ακινητοποίηση
τους. Επίσης δεν πρέπει να αφήνονται χωρίς φορτίο (πχ κάδοι εκσκαπτικών). Πριν την
επαναλειτουργία κάθε ΜΕ πρέπει να προηγείται γενικός έλεγχος (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

9 Οι χειριστές να μην εγκαταλείπουν τα ΜΕ χωρίς να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα εξασφάλισης
τους (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Ν. 3850/10, ΠΔ 395/1994)

2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και
εξοπλισμό

3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ
1073/1981)

4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος,
οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981)

5 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Τροχαίο

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες
αρχές και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι (ΥΑ 503/2003)
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Μέτρα 2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενημερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,
ώστε να διευθετηθεί το θέμα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η
συνδρομή της τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας (ΥΑ 503/2003)

3 Η σήμανση πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήματα της ΥΑ 502/2003 ή τη
σχετική μελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα σκαριφήματα) (ΥΑ
503/2003)

4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών,
αποτρέποντας τους μη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται
η είσοδος οχημάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο (ΠΔ 305/1996, ΥΑ
503/2003)

5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου (ΥΑ 503/2003)

6 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς (ΥΑ 503/2003, ΠΔ
396/1994)

7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και το οδόστρωμα εκτός του εργοταξιακού
χώρου (ΥΑ 503/2003)

8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήματα και μηχανήματα πρέπει να ασφαλίζονται (ΠΔ
1073/1981)

9 Οι πινακίδες οδικής σήμανσης που τοποθετούνται πρέπει να στερεώνονται, ώστε να μην
ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση) (ΥΑ 503/2003)

10 Συνιστάται να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόμενος για την προσωρινή ρύθμιση της
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόμενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο,
κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σημαία. Επίσης πρέπει να είναι ενημερωμένος για
τους τρόπους ρύθμισης της κυκλοφορίας και ενημέρωσης των διερχόμενων οδηγών. Κατά τη
διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιμοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισμό του εργοταξίου
από την οδό (Ν 3850/2010, ΥΑ 503/2003, ΠΔ 396/1994)

11 Να χρησιμοποιείται, αν απαιτείται, όχημα προειδοποίησης των διερχόμενων οδηγών (ΥΑ
503/2003)

12 Πρέπει να ελέγχεται σε καθημερινή βάση ότι δεν μετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήμανσης
ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα τα
μέτρα ασφάλειας (ΥΑ 503/2003)

13 Οι εργαζόμενοι κοντά οδούς υπό κυκλοφορία πρέπει να φορούν ανακλαστικό ρουχισμό (ΥΑ
503/2003, ΠΔ 396/1994)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πυρκαγιά

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 1073/1981)

2 Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου)
κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

3 Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (ΠΔ 1073/1981)

4 Αποψήλωση θάμνων και χαμηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

5 Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρμανση) (ΠΔ 1073/1981)

6 Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Ν 3850/2010, ΠΔ
17/1996, ΠΔ 1073/1981)

7 Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των
πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα
πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (Ν 3850/2010, ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 95/1978)

8 Σύσταση ομάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα μέλη της να βρίσκονται στο
εργοτάξιο σε καθημερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενημερωθεί για τη
χρήση των πυροσβεστικών μέσων) (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978, ΠΔ 17/1996)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Θόρυβος από μηχανήματα

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ
149/2006, ΠΔ 395/1994)

2 Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Ν
3850/2010, ΠΔ 395/1994)

3 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 149/2006)
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Μέτρα 4 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981)

5 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 396/1994)

6 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυματισμοί

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι
εφικτό (ΠΔ 397/1994)

2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ
397/1994)

3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη
σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ
397/1994)

4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και
ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994)

5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός
εργασίας) (ΠΔ 397/1994)

6 Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η
κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν
προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (Ν 3850/2010, ΠΔ 397/1994)

7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Ν. 3850/10, ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Δονήσεις από συμπύκνωση

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και επισκευή φθορών (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
395/1994)

2 Περιορισμός της έκθεσης σε κραδασμούς με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή
αντικειμένου εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας)

3 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε δονήσεις από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

4 Απόσταση ασφαλείας από τα μηχανήματα συμπύκνωσης - δόνησης (Ν.3850/10, ΠΔ 395/1994,
ΠΔ 89/1999)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Σκόνη από μηχανήματα - οχήματα

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Διαβροχή με λάστιχο (ΠΔ 1073/1981)

2 Διαβροχή με υδροφόρα (ΠΔ 1073/1981)

3 Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκα, γυαλιά, γάντια, φόρμα) κατόπιν εκτίμησης του
Τεχνικού Ασφάλειας ή/και του Γιατρού Εργασίας (Ν.3850/10,ΠΔ 396/1994)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Εγκαύματα

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Τα θερμά μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 57/2010)

2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από θερμά μέρη των μηχανημάτων,
οχημάτων και εξοπλισμού (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 57/2010)

3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού που φέρει
θερμά μέρη, εφόσον δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 57/2010)

4 Οι εργαζόμενοι που επεμβαίνουν σε θερμά μέρη εξοπλισμού πρέπει να εκτελούν την εργασία
τους μόνο εφόσον η θερμοκρασία έχει κατέλθει σε ανεκτά επίπεδα (ΠΔ 395/1994, ΠΔ 57/2010)

5 Οι εργαζόμενοι που επεμβαίνουν σε θερμά μέρη εξοπλισμού πρέπει να χρησιμοποιούν
προστατευτικά γάντια κατάλληλων προδιαγραφών κατόπιν Γραπτής Εκτίμησης του Τεχνικού
Ασφάλειας (Ν 3850/2010, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 396/1994, ΠΔ 57/2010)
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Μέτρα 6 Οι εργαζόμενοι που έρχονται σε επαφή με θερμά υλικά πρέπει να χρησιμοποιούν
προστατευτικά γάντια κατάλληλων προδιαγραφών κατόπιν Γραπτής Εκτίμησης του Τεχνικού
Ασφάλειας (Ν 3850/2010, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 396/1994, ΠΔ 57/2010)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Έκθεση σε βλαπτικές ουσίες

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Τα χημικά πρέπει να συνοδεύονται με τα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) κατά την
παραλαβή τους στο εργοτάξιο (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)

2 Ενημέρωση των εργαζομένων για την ασφαλή χρήση των χημικών, σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) τους (Ν 3850/2010, ΠΔ 339/2001,
ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)

3 Αποθήκευση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001,
ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993, ΠΔ 305/1996)

4 Χρήση των χημικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή τους (ΠΔ 339/2001, ΠΔ
388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)

5 Χρήση ΜΑΠ, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα Δελτία Πληροφοριών Ασφάλειας (MSDS) των
χημικών και κατόπιν Γραπτής Εκτίμησης του Τεχνικού Ασφάλειας ή/και του Γιατρού Εργασίας (Ν
3850/2010, ΠΔ 396/1994, ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)

6 Σχολαστική τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό που χρησιμοποιεί χημικά, κατά τα
διαλείμματα και μετά το πέρας της εργασίας (ΠΔ 339/2001, ΠΔ 388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ
77/1993)

7 Περιοδική εξέταση της κατάσταση της υγείας του προσωπικού που χρησιμοποιεί χημικά, από το
γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985, ΠΔ 339/2001, ΠΔ
388/2001, ΠΔ 307/1986, ΠΔ 77/1993)

Μ.Α.Π. 1 Μάσκα ημίσεως προσώπου ΕΝ 149 (FFP2)

2 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ  ISO 20345 (S3)

3 Γάντια ΕΝ 388:2016 (έναντι μηχανικών κινδύνων)

4 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

5 Φόρμα εργασίας ΕΝ 14605

6 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ ISO 20471 (class 2)

ΦΑΣΗ : ΟΜΑΔΑ Ε: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ανάλυση εργασίας : Μεταφορά υλικών στο χώρο

Τοποθέτηση στηριγμάτων
Τοποθέτηση αγωγών - ειδικών εξαρτημάτων
Δοκιμές

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από ύψος

Βαθμός επικινδυνότητας : 3

Μέτρα 1 Περίφραξη των περάτων πλακών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα σε
ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

2 Περίφραξη των περάτων πλακών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το
δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

3 Περίφραξη των περάτων πλακών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

4 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το πάτημα, μονή σανίδα σε
ύψος 0,5 μ και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

5 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το πάτημα
και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

6 Περίφραξη των κλιμακοστασίων με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

7 Περίφραξη των υπερυψωμένων θέσεων εργασίας, διαδρόμων και προσβάσεων με διατάξεις
πλευρικής προστασίας (κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους
15 εκ ή με προστατευτικό δίχτυ ύψους τουλάχιστον 1 μ) (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ
305/1996)

8 Περίφραξη των κενών με διπλή σανίδα σε ύψος 1 μ από το δάπεδο, μονή σανίδα σε ύψος 0,5 μ
και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

9 Περίφραξη των κενών με μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και
σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)
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Μέτρα 10 Περίφραξη των κενών με προστατευτικό δίχτυ, σε ύψος τουλάχιστον 1 μ (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
305/1996)

11 Κάλυψη των οριζοντίων κενών με υλικό αντοχής τουλάχιστον διπλάσιας του φορτίου που
αναμένεται να δεχτεί (ΠΔ 1073/1981)

12 Τοποθέτηση οριζόντιου προστατευτικού δικτύου κάτω από το κενό (ΠΔ 305/1996, ΠΔ
1073/1981)

13 Χρήση συστήματος ατομικής προστασίας έναντι πτώσης από ύψος (ζώνη ασφαλείας) (Ν
3850/2010, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 396/1994, ΠΔ 155/2004)

14 Περίφραξη των διαδρόμων και των θέσεων εργασίας σε ύψος μεγαλύτερο του 0,75 μ, με
μεταλλικές κουπαστές σε ύψος 1 μ και 0,5 μ από το δάπεδο και σοβατεπί ύψους 15 εκ (ΠΔ
305/1996, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 7789/1980)

15 Κατασκευή κεκλιμένων διαδρόμων και προσβάσεων με κλίση που δεν υπερβαίνει το 1:2. Η
αντοχή των υλικών πρέπει να υπερβαίνει τα αναμενόμενα φορτία (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

16 Απαγόρευση αφαίρεσης οπoιασδήποτε προστατευτικής διάταξης, εφόσον δεν ληφθούν
αντισταθμιστικά μέτρα (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 155/2004)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από σκαλωσιά

Βαθμός επικινδυνότητας : 3

Μέτρα 1 Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από σκαλωσιά (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980, ΠΔ 155/2004)

2 Αποφυγή χρήσης κουπαστών σκαλωσιάς ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις
εργασίας (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 155/2004)

3 Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα σκαλωσιών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
778/1980, ΠΔ 155/2004)

4 Κατασκευή ικριώματος του οποίου τα δάπεδα εργασίας δεν απέχουν περισσότερο από 30 εκ
από την κατασκευή. Σε διαφορετική περίτπωση πρέπει να τοποθετούνται προστατυτικές
διατάξεις (κουπαστές) και από την εσωτερική πλευρά του ικριώματος (ΠΔ 778/1980)

5 Διαμόρφωση συνεχών δαπέδων εργασίας ικριωμάτων. Τα δάπεδα (και οι διατάξεις πλευρικής
προστασίας) πρέπει να περιβάλλουν τις γωνίες της κατασκευής και να μην διακόπτονται (ΠΔ
778/1980)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από σκάλα

Βαθμός επικινδυνότητας : 3

Μέτρα 1 Χρήση σκαλών για σύντομες και "ελαφριές" εργασίες (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978, ΠΔ 155/2004,
ΠΔ 1073/81)

2 Τακτικός έλεγχος των σκαλών (συνιστάται πριν από κάθε χρήση να διενεργείται οπτικός
έλεγχος) (ΠΔ 305/1996, ΠΔ 1073/81, ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)

3 Στήριξη των σκαλών σε σταθερό και συμπαγές δάπεδο (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978, ΠΔ 1073/81,
ΠΔ 155/2004)

4 Χρήση μεταλλικών σκαλών με χωνευτά σκαλοπάτια (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978)

5 Εξασφάλιση των δύο άκρων των σκαλών (ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978, ΠΔ 1073/81, ΠΔ 155/2004)

6 Χρήση σκαλών που προεξέχουν κατά 1 μ από το επιθυμητό δάπεδο εργασίας, ώστε να
διευκολύνεται η κάθοδος από αυτές (ΠΔ 155/2004, ΠΔ 22/1933, ΠΔ 17/1978, ΠΔ 1073/81)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση εργαζόμενου από εργοεξέδρα

Βαθμός επικινδυνότητας : 3

Μέτρα 1 Αποφυγή εργασίας σε ύψος έξω από εργοεξέδρα (ΠΔ 1073/1981)

2 Αποφυγή χρήσης κουπαστών εργοεξέδρας ως σκάλες πρόσβασης σε υψηλότερες θέσεις
εργασίας (ΠΔ 155/2004, ΠΔ 1073/1981)

3 Αποφυγή τοποθέτησης σκαλών (ή σκαλωσιών) σε δάπεδα εργοεξέδρων (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
155/2004)

4 Αποφυγή καθόδου από υπερυψωμένη εργοεξέδρα (να ζητείται το κατέβασμα με χειρισμό από
το κάτω χειριστήριο) (ΠΔ 1073/1981)

5 Χρήση ζωνών ασφαλείας δεμένων στο καλάθι της εργοεξέδρας (εφόσον προβλέπεται από τον
κατασκευαστή τους ή τη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου του Τεχνικού Ασφαλείας της
επιχείρησης) (Ν 3850/2010, ΠΔ 396/1994)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση αντικειμένων από ύψος

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

 Σελίδα 58









Οδηγίες ασφαλούς εργασίας. Κατάλογος εργασιών

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης υλικών σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσουν (πέρατα πλακών,
κλιμακοστάσια, σκαλωσιές, σιδηροκατασκευές) (ΠΔ 778/1980, ΠΔ 305/1996)

2 Τοποθέτηση σοβατεπιού στα δάπεδα εργασίας, πέρατα πλακών, ικριώματα ή προστασία αυτών
με πλέγμα (ΠΔ 305/1996, ΠΔ 778/1980)

3 Κατασκευή προστατευτικής σκάφης στα ικριώματα. Η σκάφη κατασκευάζεται σε ύψος
μεγαλύτερο από 3,50 μ από το πεζοδρόμιο. Το δάπεδο της σκάφης πρέπει να κατασκευάζεται
από ανθεκτικό υλικό. Το πλάτος του δαπέδου της σκάφης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,30 μ.
Εν συνεχεία διαμορφώνεται κεκλιμένο επίπεδο (αντένα), κλίσης 1:2, ύψους 80 εκ (ΠΔ 778/1980)

4 Τοποθέτηση προστατευτικού δικτυώματος στην εξωτερική πλευρά του ικριώματος για τη
συγκράτηση υλικών (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 778/1980)

5 Αποφυγή παραμονής κάτω από θέσεις εργασίας σε ύψος (ΠΔ 1073/1981)

6 Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου εργασίας, εφόσον εκτελούνται εργασίες σε
ύψος (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

7 Περίφραξη - αποκλεισμός και σήμανση του χώρου κάτω από σκαλωσιές (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
105/1995, ΠΔ 305/1996)

8 Χρήση ειδικής ζώνης - εργαλειοθήκης (ΠΔ 155/2004)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πτώση φορτίων που μεταφέρονται κατά τις ανυψωτικές εργασίες

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Αποφυγή παραμονής κάτω από φορτία (ΠΔ 1073/1981)

2 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει τη δυνατότητα ανύψωσης του φορτίου (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
395/1994, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 304/2000)

3 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να φέρει πινακίδα με διάγραμμα ανυψωτικής ικανότητας (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

4 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει ελεγχθεί πριν τη χρήση (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ
305/1996, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000, ΥΑ 593/2003)

5 Ο ανυψωτικός μηχανισμός να έχει τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις, από τρίτο μέρος (ΥΑ
593/2003, ΠΔ 305/1996)

6 Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται (πχ συρματόσχοινα, αλυσίδες, γάντζοι, ιμάντες) να είναι ο
προβλεπόμενος και χωρίς φθορές (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

7 Οι χειριστές να έχουν τα κατάλληλα προσόντα (αδειούχοι) και εμπειρία (ΠΔ 305/1996, ΠΔ
113/2012)

8 Τα συρματόσχοινα – σαμπάνια να είναι ελεγμένα και προσαρτημένα σωστά στο φορτίο (ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 89/1999, ΠΔ 304/2000)

9 Η περιοχή να είναι αποκλεισμένη για τους μη έχοντες εργασία (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

10 Οι εργαζόμενοι σε γειτονικά σημεία να έχουν ενημερωθεί

11 Να υπάρχει συνεχώς καλή ορατότητα του φορτίου από τον χειριστή ή υπάρχει έμπειρος
κουμανταδόρος (ΠΔ 1073/1981)

12 Οι ανυψωτικοί μηχανισμοί να βρίσκονται σε θέσεις όπου είναι εδρασμένοι καλά (ΠΔ 1073/1981,
ΠΔ 305/1996)

13 Απαγορεύεται η ελεύθερη αιώρηση φορτίου (ΠΔ 1073/1981)

14 Απαγορεύεται η υπερφόρτωση του ανυψωτικού μηχανισμού (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

15 Απαγορεύεται η προσπάθεια πλάγιας μεταφοράς φορτίου (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

16 Απαγορεύεται  η απότομη ανύψωση/ κατέβασμα (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 305/1996)

17 Απαγορεύεται η διακίνηση φορτίων πάνω από εργαζομένους (ΠΔ 1073/1981)

18 Απαγορεύεται η χρήση ανυψωτικών όταν πνέουν θυελλώδεις άνεμοι (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ
305/1996)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πιάσιμο - σύνθλιψη - χτύπημα

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών πρέπει να φέρουν προφυλακτήρες (Ν. 3850/10, ΠΔ 395/1994)

2 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα, οχήματα και
εξοπλισμό

3 Οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από κινούμενα φορτία (ΠΔ
1073/1981)
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Μέτρα 4 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν να βρίσκονται μεταξύ κινούμενου φορτίου, μηχανήματος,
οχήματος, εξοπλισμού και σταθερού δομικού στοιχείου (ΠΔ 1073/1981)

5 Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τις μετατροπές - συντηρήσεις εξοπλισμού, εφόσον δεν
έχουν εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό (ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1994)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Ηλεκτροπληξία

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του εργοταξίου να ακολουθούν τις διατάξεις του Προτύπου EΛΟΤ
HD 384. Η ίδια πρόβλεψη ισχύει και για κάθε είδους συσκευή ή μηχάνημα που λειτουργεί με
ηλεκτρικό ρεύμα (Ν 3850/2010, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

2 Οι ηλεκτρικοί πίνακες διανομής πρέπει να είναι μεταλλικοί ή πλαστικοί, στεγανού τύπου, με
δυνατότητα κλειδώματος. Οι πίνακες πρέπει να γειώνονται. Επίσης πρέπει να φέρουν
προστατευτικό διακόπτη διαφυγής (διαφορικής προστασίας – αντιηλεκτροπληξιακός
αυτόματος). Η εγκατάσταση και η συντήρηση των πινάκων πρέπει να γίνεται από αδειούχο
ηλεκτρολόγο. Οι πίνακες πρέπει να παραμένουν κλειδωμένοι (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΑΠ
Φ 7.5/1816/88/2004)

3 Οι γραμμές τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος να είναι ενισχυμένης μηχανικής αντοχής και
ηλεκτρικής μόνωσης (ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

4 Οι διαδρομές των καλωδίων προς τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να μη δημιουργούν
προβλήματα στη λειτουργία του εργοταξίου. Συνιστάται η κάλυψη τους (πέρασμα σε σωλήνες,
σκέπασμα με μαδέρια, υπογειοποίηση), η υπέργεια διαδρομή και η τοποθέτηση τους εκτός
διαδρόμων κίνησης προσωπικού, μηχανημάτων και οχημάτων (ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ
7.5/1816/88/2004)

5 Η κατάσταση του εξοπλισμού να είναι άριστη. Φθαρμένα εργαλεία, καλώδια, φις, πολύπριζα και
πρίζες πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα (Ν.3850/10, ΠΔ 1073/1981, ΑΠ Φ 7.5/1816/88/2004)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Πυρκαγιά

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Αποφυγή τοποθέτησης εύφλεκτων υλικών κοντά σε πηγές ανάφλεξης (ΠΔ 1073/1981)

2 Αποφυγή εκτέλεσης "θερμών" εργασιών (χρήση τροχού, ηλεκτροσυγκόλλησης, φλόγας αερίου)
κοντά σε εύφλεκτα υλικά (Ν 3850/2010, ΠΔ 17/1996, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978)

3 Αποφυγή ανεξέλεγκτης ρίψης σκουπιδιών σε οποιοδήποτε χώρο (ΠΔ 1073/1981)

4 Αποψήλωση θάμνων και χαμηλής βλάστησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

5 Απαγόρευση φωτιάς στο εργοτάξιο για οποιοδήποτε λόγο (πχ θέρμανση) (ΠΔ 1073/1981)

6 Απαγόρευση καπνίσματος και γυμνής φλόγας σε επικίνδυνους χώρους (Ν 3850/2010, ΠΔ
17/1996, ΠΔ 1073/1981)

7 Χρήση πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρες). Για την αποτελεσματική χρήση των
πυροσβεστήρων συνιστάται να γίνεται ενημέρωση του προσωπικού. Επίσης σημειώνεται ότι τα
πυροσβεστικά μέσα πρέπει να τοποθετούνται σε εύκολα προσβάσιμες θέσεις (Ν 3850/2010, ΠΔ
1073/1981, ΠΔ 95/1978)

8 Σύσταση ομάδας πυρασφάλειας εργοταξίου (συνιστάται τα μέλη της να βρίσκονται στο
εργοτάξιο σε καθημερινή βάση, να γνωρίζουν το εργοτάξιο και να έχουν ενημερωθεί για τη
χρήση των πυροσβεστικών μέσων) (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 95/1978, ΠΔ 17/1996)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Θόρυβος

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Τοποθέτηση πηγών θορύβου (πχ γεννήτριες) μακριά από τις θέσεις εργασίας (ΠΔ 149/2006)

2 Απομόνωση των πηγών θορύβου με χωρίσματα (ΠΔ 149/2006)

3 Εκτέλεση θορυβωδών εργασιών (πχ χρήση αεροσυμπιεστή) μακριά από άλλα συνεργεία (ΠΔ
149/2006)

4 Αποφυγή αφαίρεσης σιγαστήρων και των προστατευτικών καλυμμάτων των μηχανημάτων (ΠΔ
149/2006, ΠΔ 395/1994)

5 Συντήρηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του (Ν
3850/2010, ΠΔ 395/1994)

6 Αποστάσεις ασφαλείας από μηχανήματα και εξοπλισμό που παράγει θόρυβο (ΠΔ 149/2006)

7 Περιορισμός της έκθεσης σε θόρυβο με διαχειριστικά μέτρα (διαλείμματα, εναλλαγή αντικειμένου
εργασίας, εναλλαγή εργαζομένων για την εκτέλεση της ίδιας εργασίας) (ΠΔ 149/2006)
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Μέτρα 8 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτίθεται σε θόρυβο από τον γιατρό
εργασίας της επιχείρησης (Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1981)

9 Χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδες, ωτοβύσματα) (Ν 3850/2010, ΠΔ 149/2006, ΠΔ 396/1994)

10 Αποφυγή εργασιών κατά τις ώρες καινής ησυχίας

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Μυοσκελετικοί τραυματισμοί

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Περιορισμός της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων με τη βοήθεια μηχανικών μέσων, όπου είναι
εφικτό (ΠΔ 397/1994)

2 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του φορτίου (βάρος, κέντρο βάρους, όγκος, σχήμα, λαβές, σύσταση) (ΠΔ
397/1994)

3 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτούμενη
σωματική προσπάθεια (στροφή κορμού, απότομη μετακίνηση, ασταθής σωματική στάση) (ΠΔ
397/1994)

4 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος (ελεύθερος χώρος, διαθέσιμο ύψος, κλίση και
ολισθηρότητα δαπέδου, θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός, φωτισμός) (ΠΔ 397/1994)

5 Πριν από κάθε χειρωνακτική διακίνηση φορτίου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά της εργασίας (συχνότητα, διάρκεια, απόσταση, χρόνος ανάπαυσης, ρυθμός
εργασίας) (ΠΔ 397/1994)

6 Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνουν. Επίσης η
κατάσταση της υγείας τους και η σωματική τους διάπλαση πρέπει να μη δημιουργούν
προβλήματα στην εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών (Ν 3850/2010, ΠΔ 397/1994)

7 Εξέταση της κατάστασης της υγείας του προσωπικού που εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες από
τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης (Ν. 3850/10, ΠΔ 397/1994, ΠΔ 17/1996, Ν 1568/1985)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Γλίστριμα - παραπάτημα

Βαθμός επικινδυνότητας : 1

Μέτρα 1 Διατήρηση καλού νοικοκυριού στο εργοτάξιο (ΠΔ 1073/1981)

2 Διατήρηση των προσβάσεων σε καλή κατάσταση (ΠΔ 1073/1981)

3 Επαρκής φωτισμός των θέσεων εργασίας και των προσβάσεων σε αυτές (ΠΔ 1073/1981)

4 Αποφυγή περάσματος καλωδίων, σωλήνων, αγωγών σε δάπεδα που χρησιμοποιούνται ως
προσβάσεις ή θέσεις εργασίας. Εναλλακτικά προτείνεται η τοποθέτησή τους σε ασφαλές ύψος ή
το πέρασμα τους από τα άκρα των διαδρόμων. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ληφθεί
υπόψη η προστασία (κάλυψη) και η σήμανση τους (ΠΔ 1073/1981)

5 Άμεσος καθαρισμός των δαπέδων που καθίστανται ολισθηρά (πχ από πτώση λιπαντικών) (ΠΔ
1073/1981)

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Κίνδυνοι από τη χρήση εξοπλισμού εργασίας

Βαθμός επικινδυνότητας : 2

Μέτρα 1 Ο εξοπλισμός εργασίας πρέπει να είναι πιστοποιημένος και να φέρει την ένδειξη CE. Επίσης
πρέπει να συνοδεύεται με εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης του, στην Ελληνική γλώσσα (Ν
3850/2010, ΠΔ 395/1994, ΠΔ 89/1999)

2 Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση του εξοπλισμού εργασίας πρέπει να γίνεται
σύμφωνα με τις προβλέψεις του κατασκευαστή του (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)

3 Οι χειριστές εξοπλισμού εργασίας πρέπει να έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις για το χειρισμό του
και άδειες εφόσον απαιτείται από τη Νομοθεσία ή τον κατασκευαστή του (ΠΔ 395/1984, ΠΔ
305/1996, ΠΔ 89/1999)

4 Ο χειρισμός του εξοπλισμού εργασίας δεν πρέπει να δημιουργεί κινδύνους στο προσωπικό (ΠΔ
395/1984, ΠΔ 89/1999)

5 Ο εξοπλισμός εργασίας πρέπει να διαθέτει ασφαλή συστήματα χειρισμού. Επίσης πρέπει να
φέρει σύστημα ασφαλούς διακοπής λειτουργίας. Ακούσιος χειρισμός πρέπει να αποκλείεται (ΠΔ
395/1984, ΠΔ 89/1999)

6 Ο εξοπλισμός εργασίας πρέπει να φέρει προστατευτικές διατάξεις (προφυλακτήρες) για την
αποφυγή πιασίματος των άκρων των εργαζομένων, ακούσιας διαφυγής υλικών, καθώς και
τυχαίας επαφής με θερμά μέρη τους (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)

7 Ο εξοπλισμός εργασίας πρέπει να διαθέτει τις προβλεπόμενες ενδείξεις και σημάνσεις (ΠΔ
395/1984, ΠΔ 89/1999)
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Μέτρα 8 Πρέπει να εξασφαλίζεται η ευστάθεια του εξοπλισμού εργασίας (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)

9 Ο φωτισμός του χώρου εργασίας πρέπει να είναι επαρκής

10 Αν χρησιμοποιούνται μηχανές εσωτερικής καύσης (ή υπάρχουν αναθυμιάσεις), δεν πρέπει να
λειτουργούν σε χώρο που δεν αερίζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα (ΠΔ 395/1984, ΠΔ
89/1999)

11 Ο εξοπλισμός εργασίας που λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει να είναι γειωμένος και διπλά
μονωμένος (Ν 3850/2010, ΠΔ 1073/1981, ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)

12 Οι κινητοί εξοπλισμοί εργασίας πρέπει να φέρουν σύστημα πέδησης (και εφεδρικό, εφόσον
απαιτείται) (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)

13 Οι κινητοί εξοπλισμοί εργασίας πρέπει να φέρουν φώτα πορείας (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)

14 Οι κινητοί εξοπλισμοί εργασίας πρέπει να φέρουν πυροσβεστήρες, εφόσον δεν προβλέπεται
άλλο μέσο πυρόσβεσης στο χώρο εργασίας (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)

15 Οι κινητοί εξοπλισμοί εργασίας πρέπει να διαθέτουν συστήματα μείωσης των συνεπειών
ενδεχόμενης σύγκρουσης (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)

16 Κατά το χειρισμό τους πρέπει να δίνεται προσοχή για την αποφυγή παγίδευσης εργαζόμενου σε
κινούμενα μέρη (πχ τροχοί, ερπύστριες) (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)

17 Η εγκατάσταση των εξοπλισμών εργασίας που χρησιμοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες
πρέπει να είναι ασφαλής (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)

18 Οι εξοπλισμοί εργασίας που χρησιμοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει να φέρουν
ευδιάκριτη ένδειξη του ονομαστικού φορτίου τους (καθώς και κάθε συσχηματισμού τους) (ΠΔ
395/1984, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 89/1999)

19 Οι εξοπλισμοί εργασίας που χρησιμοποιούνται για ανυψωτικές εργασίες πρέπει να διαθέτουν τις
προβλεπόμενες ενδείξεις και σημάνσεις (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)

20 Πρέπει να δίνεται μέριμνα για την αποφυγή πρόσκρουσης, ελεύθερης πτώσης καθώς και
ακούσιας απαγκίστρωσης του φορτίου (ΠΔ 395/1984, ΠΔ 89/1999)

21 Εφόσον από τη χρήση εξοπλισμού εργασίας προκύπτουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι, ο χειρισμός
πρέπει να γίνεται μόνο από εργαζόμενους στους οποίους έχει ανατεθεί η χρήση του (ΠΔ
395/1984, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 89/1999)

22 Εφόσον από τη χρήση εξοπλισμού εργασίας προκύπτουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι, οι εργασίες
ελέγχου, συντήρησης, μετατροπής και επισκευής του πρέπει να γίνονται από αρμόδιο πρόσωπο
(Ν 3850/2010, ΠΔ 395/1984, ΠΔ 305/1996, ΠΔ 89/1999)

Μ.Α.Π. 1 Κράνος με ενσωματωμένη μάσκα ηλεκτροσυγκολλητή ΕΝ 175, ΕΝ 169

2 Παπούτσια (απαραίτητα για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ  ISO 20345 (S3)

3 Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων ΕΝ 361, EN 358

4 Γάντια ΕΝ 388:2016 (έναντι μηχανικών κινδύνων)

5 Κράνος (απαραίτητο για κάθε εργασία στο εργοτάξιο) ΕΝ 397

6 Γάντια για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 388, ΕΝ 407, EN 12477

7 Ποδιά για ηλεκτροσυγκολλήσεις ΕΝ 470,  ΕΝ ISO 11611:2015

8 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ ISO 20471 (class 2)

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΥΠΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Ανάλυση εργασίας : Εργασίες σε οδούς υπό κυκλοφορίας

Ενδεχόμενος ΚΙΝΔΥΝΟΣ : Τροχαίο

Βαθμός επικινδυνότητας : 3

Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδό υπό κυκλοφορία πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες
αρχές και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. (ΥΑ 503/2003)

2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενημερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,
ώστε να διευθετηθεί το θέμα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η
συνδρομή της τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. (ΥΑ 503/2003)

3 Η προσωρινή σήμανση της οδού πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήματα της
ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική κυκλοφοριακή μελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο
από τα σκαριφήματα). (ΥΑ 503/2003)

4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών,
αποτρέποντας τους μη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται
η είσοδος οχημάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο. (ΠΔ 305/1996, ΥΑ
503/2003)
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Μέτρα 5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου. (ΥΑ 503/2003)

6 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς. (ΥΑ 503/2003, ΠΔ
396/1994)

7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και ο ευρύτερος χώρος περί αυτόν
(οδόστρωμα). (ΥΑ 503/2003)

8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήματα και μηχανήματα πρέπει να ασφαλίζονται. (ΥΑ
503/2003)

9 Η ανάρτηση των πινακίδων, κατά τις ανυψωτικές εργασίες που απαιτούνται για την τοποθέτηση
τους, πρέπει να γίνεται ξεχωριστά για καθεμία και με «πνιχτό» δέσιμο. (ΥΑ 503/2003)

10 Οι εργαζόμενοι πρέπει να απομακρύνονται από το χώρο τοποθέτησης των πινακίδων μέχρι να
πλησιάσουν στο έδαφος. (ΥΑ 503/2003)

11 Οι εργαζόμενοι που τοποθετούν πινακίδες και στηθαία πρέπει να χρησιμοποιούν γάντια. (ΥΑ
503/2003, ΠΔ 396/1994)

12 Οι πινακίδες πρέπει να στερεώνονται, ώστε να μην ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση).
(ΥΑ 503/2003)

13 Συνιστάται να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόμενος για την προσωρινή ρύθμιση της
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόμενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο,
κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σημαία. Επίσης πρέπει να είναι ενημερωμένος για
τους τρόπους ρύθμισης της κυκλοφορίας και ενημέρωσης των διερχόμενων οδηγών. Κατά τη
διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιμοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισμό του εργοταξίου
από την οδό. (Ν 3850/2010, ΥΑ 503/2003)

14 Να χρησιμοποιείται, αν απαιτείται, όχημα προειδοποίησης των διερχόμενων οδηγών. (ΥΑ
503/2003)

15 Πρέπει να ελέγχεται σε καθημερινή βάση ότι δεν μετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήμανσης
ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα τα
μέτρα ασφάλειας. (ΥΑ 503/2003)

Μ.Α.Π. 1 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ ISO 20471 (class 2)
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο παρών ΦΑΥ συντάχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΔ 305/1996 «Ελάχιστες προδια-
γραφές για ασφάλεια και υγεία που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργο-
τάξια σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ.», ΦΕΚ 212Α, 29/8/1996 και αποσκοπεί στην 
πρόληψη των κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ΄ όλη τη διάρκεια 
ζωής του έργου
Οι προβλέψεις του παρόντος ΦΑΥ στηρίζονται:
 Στην Ελληνική Νομοθεσία (Νομοθετήματα που αφορούν στην Υγιεινή, Υγεία και Ασφάλεια

των εργαζομένων γενικά, αλλά και Νομοθετήματα που αφορούν στην Ασφάλεια για τα τε-
χνικά έργα και τις εργασίες που εκτελούνται σε αυτά).

 Σε προδιαγραφές εξοπλισμού που πρόκειται να ενσωματωθεί στο έργο.
 Σε προδιαγραφές υλικών που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο.
 Στην καλή πρακτική, σύμφωνα με τους κανόνες των διεθνών προτύπων, της εμπειρίας και

τέχνης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την εκτέλεση του έργου, ο αναθεωρημένος ΦΑΥ πρέπει να παραδοθεί στον 
Κύριο του έργου. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση διαχωρισμού του έργου σε επιμέρους ιδιοκτή-
τες, κάθε ιδιοκτήτης πρέπει να λάβει αντίγραφο του ΦΑΥ.
Ο ΦΑΥ περιέχει χρήσιμα στοιχεία για την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση του έργου καθώς 
και για εργασίες μετατροπής του. Συνεπώς πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κάθε φορά που κρίνε-
ται απαραίτητο από τους εμπλεκόμενους και να ενημερώνεται εφόσον προκύπτουν στοιχεία.
Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία των εργα-
ζομένων ελέγχεται από την αρμόδια Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργα-
σία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ΦΑΥ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την Ελληνική Νομοθεσία. 

2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η τεχνική περιγραφή που ακολουθεί είναι σύντομη και παρατίθεται για την ευκολότερη καταν-
νόηση του έργου από τον αναγνώστη του ΣΑΥ. Η τεχνική περιγραφή δεν υποκαθιστά και δεν 
υπερισχύει της τεχνικής περιγραφής κάθε επιμέρους μελέτης του έργου. 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ:  

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ακολουθήσουν τροποποιήσεις της μελέτης κατά τη διάρκεια των
εργασιών, ο Συντονιστής Ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να ενημερώσει την 
παρούσα σύντομη τεχνική περιγραφή, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα.
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3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Οι Κανονισμοί με βάση του οποίους συντάχθηκε η μελέτη αναφέρονται παρακάτω.
…………………………
………………………..

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση τροποποιήσεων της μελέτης ο κατάλογος των Κανονισμών πρέπει να 
ενημερώνεται, ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα.

4. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
Οι παραδοχές που ακολουθούν προέρχονται από τη μελέτη. Οι παραδοχές δεν υποκαθιστούν 
και δεν υπερισχύουν των αντίστοιχων της μελέτης.
…………………………
………………………..
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση τροποποιήσεων της μελέτης, ο κατάλογος των παραδοχών πρέπει να
ενημερώνεται, ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα.

5. ΥΛΙΚΑ
Τα υλικά που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο πρέπει να είναι σύμφωνα με τα αναφε-
ρόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών.
…………………………
………………………..
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν κεφάλαιο του ΦΑΥ πρέπει να ενημερώνεται, σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές Υλικών που ενσωματώνονται στο έργο. Ιδιαίτερα χρήσιμη κρίνεται η απευθείας 
παραπομπή στο Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ).

6. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Για τις εργασίες συντήρησης καθώς και μελλοντικές επεμβάσεις στο έργο κρίνεται χρήσιμο να 
ληφθούν υπόψη οι επισημάνσεις που αναφέρονται παρακάτω.
…………………………
………………………..
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση τροποποιήσεων της μελέτης, οι παρακάτω επισημάνσεις πρέπει να 
ενημερώνονται, ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα.

7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σε ειδικό παράρτημα στο τέλος αυτού του τεύχους παρατίθενται οι Οδηγίες Ασφαλούς Εργασί-
ας σε πινακοποιημένη μορφή για εύκολη ανάγνωση και αναζήτηση. Οι οδηγίες αφορούν στις 
εργασίες συντήρησης, καθαρισμού, μετατροπής,  που αναμένονται, κατά τη διάρκεια ζωής του 
έργου.
Κάθε Οδηγία Ασφαλούς Εργασίας περιέχει:
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 Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων
 Αναφορά των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιούνται

από το προσωπικό 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Τεχνικός Ασφάλειας του συνεργείου που θα εκτελέσει τις συγκεκριμένες εργασί-
ες οφείλει να συντάξει Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου και να την υποβάλλει στον εργο-
δότη του. Ο επικεφαλής του συνεργείου πρέπει να λάβει υπόψη του τα περιεχόμενα τόσο της 
Οδηγίας Ασφαλούς Εργασίας όσο και της Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΧΕΔΙΑ «AS BUILT»   
Ο Συντονιστής Ασφαλείας κατά την εκτέλεση του έργου οφείλει να συμπεριλάβει στο παρόν κε-
φάλαιο του ΦΑΥ κατάλογο των μελετών εφαρμογής και των "as built" σχεδίων του έργου.
AS BUILT  
…………………………
………………………..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
Παρακάτω παρουσιάζεται το μητρώο επεμβάσεων στο έργο. Το μητρώο επεμβάσεων στο έργο 
πρέπει να ενημερώνεται μετά από κάθε νέα επέμβαση σε αυτό, με τα στοιχεία που θα προκύ-
πτουν κάθε φορά.
…………………………
………………………..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
2011 - 2020

 Εγκ. 13308/466/2020 Εφαρμογή του άρθρου δέκατου τρίτου της Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου της 20.03.2020 (ΦΕΚ 68 Α’) – Διατάξεις για την άσκηση καθηκόντων ιατρού ερ-
γασίας.

 Π.Ν.Π./2020 Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης, ΦΕΚ
68/Α’/20.03.2020

 Εγκ. Οικ. 12339/404/2020 –  Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την
αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

 Υ.Α.Δ22/4193/2019  Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ),
με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες, ΦΕΚ 4607/Β` 13.12.2019

 Υ.Α.οικ.74285/176/Φ113/2018 Τροποποίηση-συμπλήρωση της οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)’
(Β’ 519 6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες,
ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 (Α’ 198) και αντι-
στοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 22/1976 (Α’ 6) ή
το π.δ. 31/1990 (Α’ 11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του προεδρικού αυτού
διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ΦΕΚ 2942/Β`/20.7.2018

 Υ.Α.41320/1885/2018 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 1592/58/13.1.2017 «Ειδι-
κός Κατάλογος ιατρών του άρθρου 16 παρ. 2 του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την 
Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 
3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» 
(ΦΕΚ Α΄ 84) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει», ΦΕΚ 3398/Β`/10.8.2018
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 Υ.Α.οικ.74285/176/φ113/2018 Τροποποίηση-συμπλήρωση της οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 
(Η)΄(Β΄΄519 6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και 
ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 (198/Α) 
και αντιστοίχιση των υφιστάμενων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 22/1976 
(6/Α) ή το π.δ. 31/1990 (11/Α) με τις άδειες που εκδίδονται κατ εφαρμογή του προεδρικού 
αυτού διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 Υ.Α.32126/1463/2018 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/28/27.11.2017 «Ηλε-
κτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης κα-
θηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ», ΦΕΚ 2404/Β`/25.6.2018

 Υ.Α.111/2017/2018  Τροποποίηση-Συμπλήρωση της αριθμ. 3015811/2663 (ΦΕΚ 1410/Β΄/
6.9.2010) κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με τον καθορισμό μέτρων ελέγχου και κυ-
ρώσεων για την εκτέλεση του αριθμ. 1272/2008/ΕΚ κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου και Κατάργηση της υπουργικής απόφασης 265/2002, (ΦΕΚ 
1214/Β΄/19.9.2002) σχετικά με την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία επικίνδυνων 
παρασκευασμάτων και της αριθμ. 378/1994 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 705/Β΄/
20.9.1994) σχετικά με την ταξινόμηση, επισήμανση, συσκευασία και επικίνδυνων ουσιών, 
ΦΕΚ 1876/Β`/24.5.2018

 Υ.Α.25049/1253/2018  Κύρωση του ειδικού καταλόγου Ιατρών του άρθρου 16 παρ.2 του 
«Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε), που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία 
και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 84/Α) όπως αυτό συμπληρώθηκε και ισχύει, 
ΦΕΚ 1580/Β`/8.5.2018

 Υ.Α.16974/758/2018 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/28/27.11.2017 «Ηλε-
κτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης κα-
θηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ», ΦΕΚ 1242/Β`/4.4.2018

 Π.Δ.82/2018  Τροποποίηση του π.δ. 307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων 
που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους» 
(135 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2017/164/EE 
της Επιτροπής (ΕΕ L 27/1.2.2017), ΦΕΚ 152/Α`/21.8.2018

 Αρ. Πρωτ. 33405/Δ9 1493/2018, ΦΕΚ --/15/6.2018 Ιατροί Εργασίας
 ΠΔ134/2017 «Οργανισμός  Υπουργείου  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και  Κοινωνικής

Αλληλεγγύης, ΦΕΚ Α' 168/6-11-2017»
 Υ.Α.50067/28/2017 Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και 

διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, ΦΕΚ 3952/Β`/
10.11.2017

 Υ.Α. ΔΝΣγ/οικ. 38108/ΦΝ 466/2017 - Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου, ΦΕΚ 1956/Β΄/
7.6.2017

 Υ.Α.1865/2017 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4229/395/2013 (Β’ 318) κοινής υπουργικής 
απόφασης με θέμα: «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που δρα-
στηριοποιούνται με την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης 
αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκατα-
στάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού 
αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο», ΦΕΚ 1865/Β`/26.5.2017
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 Υ.Α.Οικ.52780/ΔΤΒΝ/894/Τμ. Δ/Φ.14.1/2017 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφα-
σης υπ’ αριθμ. 3329/15.2.1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) «Κανονισμοί για την παραγωγή, 
αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών», ΦΕΚ 1628/Β`/16.5.2017

 Υ.Α.Οικ.21867/2016 «Όροι, προϋποθέσεις κα διαδικασίες εγκρίσεων τύπου και αδειών κυ-
κλοφορίας που αφορούν τα Μηχανήματα Έργων (Μ.Ε.) και τα οχήματα ειδικής κατηγορίας, 
ΦΕΚ 3276/Β΄/12.10.2016

 Υ.Α.Οικ.84123/305/Φ113/2016 Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αριθ. Οικ.1032/166/
Φ.Γ.9.6.4 (Η)’ (Β’ 519 6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότη-
τες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το Π.δ. 113/2012 
(Α’/198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Π.δ. 
22/1976 (Α’/6) ή το Π.δ. 31/1990 (Α’/11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του 
Προεδρικού αυτού διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ΦΕΚ 2481/Β`/11.8.2016

 Υ.Α.Οικ.34331/Δ9.8920/2016 «Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
(Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)», 
ΦΕΚ 2458/Β`/10.8.2016

 Υ.Α.Οικ.52019/ΔΤΒΝ 1152/2016 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2014/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φε-
βρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις συ-
σκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαι-
ρες (αναδιατύπωση), ΦΕΚ 1426/Β`/20.5.2016

 Ν4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ"

 Εγκ. οικ. 24120/1336/2014 - Ανακοίνωση δημοσίευσης της υ.α. με αριθ. 14867/825/2014 
(1241/Β) «Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας 
στην εργασία στα τεχνικά έργα»

 ΠΔ115/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότη-
τες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογι-
κών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και της επιτήρη-
σης ατμολεβήτων και (γ) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας
για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, καθορισμός επαγγελματικών 
προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών από φυσικά 
πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ 200Α/12

 ΠΔ114/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την 
επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της
λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζε-
στού νερού, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση 
της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ 199Α/12

 ΠΔ113/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρι-
σμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανη-
μάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋπο-
θέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα 
και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ 198Α/12

 ΠΔ112/2012 «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την 
επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών 
εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά 
πρόσωπα», ΦΕΚ 197Α/12
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 Εγκ. 27/2012 - (Αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ./369/15.10.2012) Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (ΕΣΥ) 
των δημοπρατούμενων έργων, άρθρου σχετικού με τα «απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και 
υγείας στο εργοτάξιο»

 ΕΚΓ27/ΔΙΠΑΔ/οικ/369 «Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (ΕΣΥ) των δημοπρατούμενων έργων, 
άρθρου σχετικού με τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια» 
15/10/2012

 ΕΓΚ10201/ΣΕΠΕ «Θεώρηση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας», 27/03/2012
 ΥΑ6690/2012 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, 

διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης και σήμανση συμμόρφωσης «CE», ΦΕΚ 1914Β/12
 Ν4030/2011, «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές δια-

τάξεις», ΦΕΚ 249Α/11
 ΥΑ2223/2011 «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ)», ΦΕΚ 

1227Β/11
 ΥΑ6952/2011 «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την 

εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για 
την κυκλοφορία πεζών», ΦΕΚ 420Β/11

2006 - 2010

 Ν3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζο-
μένων», ΦΕΚ 84Α,  ο οποίος αντικατέστησε το Ν1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των ερ-
γαζομένων», ΦΕΚ 117Α/85 και το ΠΔ17/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και 
της υγείας των εργαζομένων σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», 
ΦΕΚ 11Α/96, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ159/1999 (ΦΕΚ 157Α/99)

 ΠΔ82/2010 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των 
εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (τεχνητή οπτική 
ακτινοβολία), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2006/25/ΕΚ», ΦΕΚ 145Α/10

 ΠΔ57/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποί-
ηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93», ΦΕΚ 97Α, όπως 
τροποποιήθηκε με το ΠΔ81/2011, ΦΕΚ 197Α/10

 ΥΑ21017/2009 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με
τις εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο 
από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και με τις εργα-
σίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμία-
ντο», ΦΕΚ 1287Β/09

 Εγκ. 6/2008  «Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) 
και την κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) των Δημοσίων Έργων» ΦΕΚ--/
31/3.2008

 ΕΓΚ6/ΔΙΠΑΔ/οικ/215 «Διευκρινήσεις σχετικά με την εκπόνηση ΣΑΥ και ΦΑΥ των Δημοσίων 
Έργων» 31/03/2008

 ΠΔ162/2007 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημι-
κούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροποποίηση του π.δ. 
307/1986 όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/15/ΕΚ», ΦΕΚ 202Α/07

 ΠΔ212/2006 «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, 
σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με
την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και Συμβουλίου», ΦΕΚ 212Α/06
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 ΠΔ149/2006 «Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των 
εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρ-
μόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ», ΦΕΚ 159Α/06

2000 - 2005

 ΠΔ 176/2005 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση ερ-
γαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμούς), σε συμ-
μόρφωση με την Οδηγία 2002/44/ΕΚ», ΦΕΚ 227Α/05

 ΚΥΑ 15085/ 15085/593/2003 «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» ΦΕΚ 
1186/Β'/25-8-2003

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

 ΑΠ. ΔΙΠΑΔ/οικ 889/2002 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων», ΦΕΚ 16Β/03

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

 ΑΠ.ΔΕΕΠΠ/οικ 85/2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φα-
κέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο 
στάδιο της οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο», ΦΕΚ 
686Β/01

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

Προ του 2000
 Ν2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 57Α, όπως τροποποιήθηκε 

με το Ν3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», ΦΕΚ 50Α/99
 ΠΔ 90/1999 «Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθεσης 

των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας 
τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποί-
ηση και συμπλήρωση του π.δ. 307/86 “Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθε-
νται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους” (135/Α) 
όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 77/93 (34/Α)» ΦEK 94/A/13-5-99

 ΠΔ 17/1996  «Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων 
κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK», ΦEK 11/
A/18-1-96)

 ΠΔ305/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται 
στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ», ΦΕΚ 
212Α/96

 ΠΔ105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργα-
σία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», ΦΕΚ 67Α/95

 Ν2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, Υγιεινής – 
Ασφάλειας κλπ», ΦΕΚ 112Α/94, όπως συμπληρώθηκε με την ΥΑ 25231/10 «Κατηγοριοποίη-
ση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρη-
τές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)», ΦΕΚ 2150Β/94

 ΠΔ397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακί-
νηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργα-
ζομένων σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/ΕΟΚ», ΦΕΚ 221Α/94
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 ΠΔ396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργα-
ζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94

 ΠΔ395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλι-
σμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδη-
γία του Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ», ΦΕΚ 220Α/94, όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ89/1999 
(ΦΕΚ 94Α/99) και ΠΔ304/2000 (ΦΕΚ 241Α/00) και ΠΔ155/2004 (ΦΕΚ 121Α/04).

 ΠΔ77/1993 «προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς πα-
ράγοντες. Τροποποίηση και συμπλήρωση προς την οδηγία του συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ», 
ΦΕΚ 34Α/93

 ΚΥΑ16440/1993 «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων 
μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών», ΦΕΚ 
756Β/93

 ΠΔ225/1989 «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» ΦΕΚ 106Α/89
 ΠΔ307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημι-

κούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους», ΦΕΚ 135Α, όπως τροποποιήθηκε με
το ΠΔ12/2012, ΦΕΚ 19Α

 N 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»  ΦΕΚ 177/Α/18-10-1985
 N1430/1984 «Κύρωση της αριθμ. 62 Διεθνούς Συμβάσεις Εργασίας, που αφορά τις δια-

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

 ΥΑ130646/1984 «Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας», ΦΕΚ 154Β/84
 Ν1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομές και 

λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα», ΦΕΚ 126Α/83
 ΠΔ1073/1981 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδο-

μών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού», ΦΕΚ 260Α/81
 ΠΔ778/1980 «Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών», 

ΦΕΚ 193Α/80
 ΠΔ95/1978 «Περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουμένων εις εργασίας συ-

γκολλήσεων» ΦΕΚ 20Α/78


Σελίδα 11 από 13





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΣΗΜΑΝΣΗ
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
(ΦΑΥ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Οδηγίες ασφαλούς εργασίας

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΑΤΟΙΟΥ ΚΑΙ 
ΔΡΟΣΙΝΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Οδηγίες ασφαλούς εργασίας

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΥΠΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Μέτρα 1 Πριν την έναρξη των εργασιών σε οδό υπό κυκλοφορία πρέπει να ενημερωθούν οι αρμόδιες
αρχές και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. (ΥΑ 503/2003)

2 Η τροχαία της περιοχής πρέπει να ενημερωθεί για τις εργασίες και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις,
ώστε να διευθετηθεί το θέμα των αδειών. Επίσης πρέπει να καθοριστεί αν απαιτείται η
συνδρομή της τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. (ΥΑ 503/2003)

3 Η προσωρινή σήμανση της οδού πρέπει να γίνεται όπως προβλέπεται από τα σκαριφήματα της
ΥΑ 502/2003 ή τη σχετική μελέτη (εφόσον η περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε κάποιο από τα
σκαριφήματα). (ΥΑ 503/2003)

4 Πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης και ικανοποιητική περίφραξη του χώρου των εργασιών,
αποτρέποντας τους μη έχοντες εργασία να εισέλθουν σε αυτόν. Επίσης πρέπει να αποτρέπεται
η είσοδος οχημάτων, που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους, στο χώρο. (ΥΑ 503/2003)

5 Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται εντός της περίφραξης του έργου. (ΥΑ 503/2003)

6 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα συνεχώς. (ΥΑ 503/2003, ΠΔ
396/1994)

7 Να διατηρείται καθαρός ο χώρος εργασίας άλλα και ο ευρύτερος χώρος περί αυτόν
(οδόστρωμα). (ΥΑ 503/2003)

8 Μετά το τέλος της εργασίας όλα τα οχήματα και μηχανήματα πρέπει να ασφαλίζονται. (ΥΑ
503/2003)

9 Η ανάρτηση των πινακίδων, κατά τις ανυψωτικές εργασίες που απαιτούνται για την τοποθέτηση
τους, πρέπει να γίνεται ξεχωριστά για καθεμία και με «πνιχτό» δέσιμο. (ΥΑ 503/2003)

10 Οι εργαζόμενοι πρέπει να απομακρύνονται από το χώρο τοποθέτησης των πινακίδων μέχρι να
πλησιάσουν στο έδαφος. (ΥΑ 503/2003)

11 Οι εργαζόμενοι που τοποθετούν πινακίδες και στηθαία πρέπει να χρησιμοποιούν γάντια. (ΥΑ
503/2003, ΠΔ 396/1994)

12 Οι πινακίδες πρέπει να στερεώνονται, ώστε να μην ανατραπούν (βαριές βάσεις, πρόσδεση).
(ΥΑ 503/2003)

13 Συνιστάται να χρησιμοποιείται τουλάχιστον ένας εργαζόμενος για την προσωρινή ρύθμιση της
κυκλοφορίας αν κριθεί απαραίτητο. Ο εργαζόμενος πρέπει να φοράει φωσφορίζον γιλέκο,
κράνος, παπούτσια και να κρατάει κόκκινη σημαία. Επίσης πρέπει να είναι ενημερωμένος για
τους τρόπους ρύθμισης της κυκλοφορίας και ενημέρωσης των διερχόμενων οδηγών. Κατά τη
διάρκεια των εργασιών πρέπει να χρησιμοποιούνται κώνοι, για το διαχωρισμό του εργοταξίου
από την οδό. (ΥΑ 503/2003)

14 Να χρησιμοποιείται, αν απαιτείται, όχημα προειδοποίησης των διερχόμενων οδηγών. (ΥΑ
503/2003)

15 Πρέπει να ελέγχεται σε καθημερινή βάση ότι δεν μετακινήθηκαν ή αφαιρέθηκαν υλικά σήμανσης
ή ασφάλισης. Σε περίπτωση που έχει συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα τα
μέτρα ασφάλειας. (ΥΑ 503/2003)

Μ.Α.Π. 1 Ανακλαστικό γιλέκο ΕΝ 471 (class 2)
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