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ΦΟΡΕΑ :   ΔΗΜΟ ΓΟΡΣΤΝΙΑ 
 

Ε Ρ Γ Ο    : «Πεπιθεπειακόρ δπόμορ Ελληνικού Δήμος Γοπηςνίαρ (από ηον Άγιο Ιωάννη έωρ ηη 

διαζηαύπωζη Καλςβάκια)» 

   

                            

                                    

ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ:  ύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016 όπωρ ηποποποιήθηκαν 

 με ηο Ν. 4782/2021                                                                       
 

                                                          Π Ε Ρ Ι Ε Υ Ο Μ Ε Ν A: 
α) Τετληθή Έθζεζε 

β) Προϋποιογηζκός 

γ)  Περηγραθηθό Τηκοιόγηο 

δ) Εηδηθή Σσγγραθή Υποτρεώζεωλ  

ε) Τετληθή Σσγγραθή Υποτρεώζεωλ  

ζη) Στέδηο Αζθάιεηας Υγείας 

δ) Φάθειος Αζθάιεηας Υγείας 

 

 

 

 
 

 
 

Μ Ε Λ Ε Σ  Η 

 
Λαγκάδια,  24 – 05 – 2021 

Ο υντάξασ 
 
 
 

Δημήτριοσ Κοντόσ 
Πολιτικόσ Μηχανικόσ Σ.Ε. 

 
 
 

                                          ΕΘΕΩΡΗΘΗ 
    Λαγκάδια     24 –05 – 2021 

 

Ο Αναπληρωτήσ Προϊςτάμενοσ   
Σμήματοσ Μελετών & Χωροταξίασ  

τησ Δ/νςησ Σ.Τ. & Πολεοδομίασ  Δ. Γορτυνίασ 
 
 
 

ΔΗΜΗΣΡΙΟ  ΚΟΤΣΙΑΔΗ  
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Π.Ε. 



 

 

    

 

Σ Δ Υ Ν Η Κ Ζ   Π Δ Ρ Η Γ Ρ Α Φ Ζ     

 
Α. ΓΔΝΗΚΑ  

Ο Γήμορ Γοπηςνίαρ, δήηεζε κε ην αξηζκ.3824/17 –5 – 2021  έγγξαθό ηνπ, ηελ ζύληαμε κειέηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

αλσηέξσ έξγνπ θαηόπηλ ηεο αξηζ.93366/6 – 04 – 2021 ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ Γήκνπ από ην 5ο ΔΑΠ. 

 

Β. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΔΡΓΟΛΑΒΗΑ 

Με ηελ παξνύζα κειέηε πξνβιέπνληαη εξγαζίεο αζθαιηόζηξσζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ δξόκνπ ηεο Τ.Κ  Διιεληθνύ ηνπ 

Γήκνπ Γνξηπλίαο (από ηνλ Άγην Ισάλλε έσο ηε δηαζηαύξσζε Καιπβάθηα)  κήθνπο  1.132 κ . 

Σπλνιηθή επηθάλεηα αζθαιηόζηξσζεο  3600 m
2    

εθ ησλ νπνίσλ ηα 300 m
2
 είλαη ηζηκεληνζηξσκέλα 

Οη εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ είλαη νη αθόινπζεο:  

Α) Φσκαηνπξγηθά  

Β) Σθπξνδέκαηα γηα θαηαζθεπή ελόο ηερληθνύ 

Γ) Οδνζηξσζία 

Γ) Αζθαιηηθά 

 

 

Γ. ΠΗΣΩΔΗ ΔΡΓΟΤ-ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 

Η πίζησζε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζόλ ησλ  80.000,00 € θαη πξνέξρεηαη από πηζηώζεηο ηνπ 5ος ΔΑΠ.  

Τν έξγν ζα εθηειεζζεί ζπκθώλσο ησλ δηαηάμεσλ πεξί εθηειέζεσο ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, πνπ ηζρύνπλ  Ν. 4412/2016 

θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνύ. 

Τν όξην πιεξσκώλ θαη ε δαπάλε ησλ εξγαζηώλ αλέξρεηαη ζην πνζό ηνπ ζπκθσλεηηθνύ πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ 

δεκνπξαζία ηνπ έξγνπ απαγνξεπκέλεο θάζε ππέξβαζεο ηνπ πνζνύ απηνύ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο 

Υπεξεζίαο. 

   

Γ. ΠΡΟΘΔΜΗΔ – ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ 

Πξνζεζκία πεξαίσζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ εξγαζηώλ νξίδνληαη εκαηόν πενήνηα  (150) εκεξνινγηαθέο εκέξεο. 

Γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηεο πην πάλσ πξνζεζκίαο ζα επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν πνηληθή ξήηξα ζύκθσλα κε ηα 

άξζξα 147,148  ηνπ Ν.4412/2016. 

 

Δ. ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ  

Μέζα ζε δέθα (10) εκέξεο από ηελ εγθαηάζηαζε ν αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ην πξόγξακκα ηνπ 

έξγνπ, κε αλάιπζε ηεο αιιεινπρίαο, ηνπ είδνπο ησλ εξγαζηώλ, ηνπ δηαηηζέκελνπ πξνζσπηθνύ θαη κεραλνινγηθνύ 

εμνπιηζκνύ. 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ                           

ΓΖΜΟ ΓΟΡΣΤΝΗΑ  

Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ    

               

Έπγο: «Περιφερειακόσ δρόμοσ Ελληνικοφ Δήμου 
Γορτυνίασ (από τον Άγιο Ιωάννη ζωσ τη 
διαςταφρωςη Καλυβάκια)» 

  Φοπέαρ:  ΓΖΜΟ ΓΟΡΣΤΝΗΑ  

 
  



 

 

Δπίζεο ππνρξενύηαη λα ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα δείγκαηα γηα ηνπο εξγαζηεξηαθνύο ειέγρνπο γηα ινγαξηαζκό ηνπ. 

Τέινο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηνλ Φάθειν Αζθαιείαο θαη Υγείαο (Φ.Α.Υ.), σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ 

πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ.(Φ.Δ.Κ. 1176/22-9-2000 ηεύρνο Β΄). 

 

Ε. ΓΔΝΗΚΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Οη αθαλείο εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη ππνρξεσηηθά κόλν θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ηεο εβδνκάδνο πνπ 

ιεηηνπξγνύλ νη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε έμνδα θαη θξνληίδα ηνπ, λα κεξηκλά γηα ηελ 

εξγνηαμηαθή ζήκαλζε θαη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηώλ θαη θαζίζηαηαη ππεύζπλνο γηα θάζε αηύρεκα ή δεκία, πνπ ήζειε ζπκβεί ζε νπνηνλδήπνηε  ηξίην ή ζην 

πξνζσπηθό πνπ απαζρνιεί, όπσο πξνθύπηεη από ην ζρεηηθό άξζξν ηεο Δ.Σ.Υ. 

  

 

     Λαγθάδηα    24 – 05 – 2021 

                 Ο  ςνηάξαρ                                                                                                       ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ                                               

                                                                                                                                Ο Αναπληπωηήρ Πποϊζηάμενορ ηος              

 

 

Γημήηπιορ Κονηόρ                                                                              Σμήμαηορ Μελεηών & Υωποηαξίαρ 

Πολιηικόρ Μησανικόρ Σ.Δ.                                                                           ηηρ Γ/νζηρ Σ.Τ. & Πολεοδομίαρ       

 

 

                                                                             

                                                             

                                                                                                                                           Κοςηζιάδηρ Γημήηπιορ 

                                                                                                                                         Πολιηικόρ Μησανικόρ Π.Δ.                       

 

 

 

 



Άπθπο 

Αναθεώπηζηρ Μεπική Ολική

ΟΜΑΓΑ  Α: 

ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ

1

Δκζκαθή θεμελίφν ηετνικών

έργφν και ηάθρφν πλάηοσς έφς

5,0 m Β -  1 ΟΓΟ - 2551 m
3

10 6,50 65,00

2

Καθαριζμός και μόρθφζη

ηάθροσ ηριγφνικής διαηομής ή

ηάθροσ ερείζμαηος, ζε κάθε

είδοσς έδαθος Α-14 ΟΓΟ-1310 m 700 0,65 455,00

520,00

ΟΜΑΓΑ  Β: 

ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 

1

Καηαζκεσές από ζκσρόδεμα

καηηγορίας C16/20 Β - 29.3.1 ΟΓΟ-2532 m
3

10 94,20 942,00

2 Ξσλόησποι τσηών ηοίτφν 38.01 ΟΙΚ 3801 m2 15 13,50 202,50

3

Φαλύβδινοι οπλιζμοί

καηηγορίας B500C (S500s) 38.20.02 ΟΙΚ-3873 kg 200 1,07 214,00

4

Προμήθεια, μεηαθορά ζηη θέζη

εγκαηάζηαζης, και ηοποθέηηζη

προκαηαζκεσαζμένφν 

ηζιμενηοζφλήνφν καηα ΔΛΟΤ

ΔΝ 1916,Ονομαζηικής

διαμέηροσ D800 mm 12.01.01.06 ΥΓΡ 6551.6 m 6,00 103,00 618,00

1.976,50

ΟΜΑΓΑ  Γ:  ΟΓΟΣΡΩΙΑ

1

Υπόβαζη οδοζηρφζίας

μεηαβληηού πάτοσς Γ - 1.1 ΟΓΟ - 3121.Β m
3

200 15,00 3.000,00

2

Βάζη πάτοσς 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-

155) Γ - 2.2 ΟΓΟ-32.11 Β m
2

3.300 2,20 7.260,00

10.260,00

ΟΜΑΓΑ  Γ:  ΑΦΑΛΣΙΚΑ

1 Αζθαληική προεπάλειυη Γ - 3 ΟΓΟ - 4110 m
2

3.300 1,20 3.960,00

2

Αζθαληική ζσγκολληηική

επάλειυη Γ-4 ΟΓΟ-4120 m2 300 0,45 135,00

3

Αζθαληική ζηρώζη

κσκλοθορίας 0,05 μ με τρήζη

κοινής αζθάληοσ Γ-8.1 ΟΓΟ-4521.Β m
2

3.527 8,70 30.684,90

34.779,90

47.536,40

Πποϋπολογιζμόρ μελέηηρ: 80.000,00 €

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ : "Πεπιθεπειακόρ δπόμορ Δλληνικού Γήμος Γοπηςνίαρ 

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ (από ηον Άγιο Ιωάννη έωρ ηη διαζηαύπωζη Καλςβάκια)

ΓΗΜΟ ΓΟΡΣΤΝΙΑ

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ

ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ & ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ

α/α Δίδορ επγαζίαρ
ΑΡΙΘΜ. 

ΣΙΜΟΛ.

Μο-

νάδα
Ποζόηηηα 

Σιμή  

Μονάδαρ

Γαπάνη

ΤΝΟΛΟ 1



Άπθπο 

Αναθεώπηζηρ Μεπική Ολική
α/α Δίδορ επγαζίαρ

ΑΡΙΘΜ. 

ΣΙΜΟΛ.

Μο-

νάδα
Ποζόηηηα 

Σιμή  

Μονάδαρ

Γαπάνη

8.556,55

56.092,95

8.413,94

64.506,89

9,23

64.516,12

15.483,87

80.000,00

Λαγκάδια,  24 - 05 - 2021

Γαπάνη Γ.Δ. & Ο.Δ.  18%

ΤΝΟΛΟ 2 

Αππόβλεπηα 15%

ΤΝΟΛΟ 3 (Γημοππαηούμενερ επγαζίερ)

Φ.Π.Α. 24% 

ςνολική  Γαπάνη Έπγος 

Κοςηζιάδηρ Γημήηπιορ

Πολιηικόρ Μησανικόρ Π.Δ.

Λαγκάδια  24 - 05 - 2021

ΔΘΔΩΡΗΘΗ

Ο Αναπληπωηήρ Πποϊζηάμενορ ηος

Ο ςνηάξαρ Σμήμαηορ Μελεηών & Υωποηαξίαρ ηηρ

       Πολιηικόρ Μησανικόρ Σ.Δ.

ΤΝΟΛΟ 

 Γ/νζηρ Σ.Τ. & Πολεοδομίαρ

Γημήηπιορ Κονηόρ

Αναθεώπηζη



          
EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                      

ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΙΑ                                                  

ΓΗΜΟ ΓΟΡΣΤΝΙΑ                                                              
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ &                           

ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

 

           

 

  ΕΡΓΟ : «Περιφερειακόσ δρόμοσ Ελληνικοφ Δήμου 
Γορτυνίασ (από τον Άγιο Ιωάννη ζωσ τη 
διαςταφρωςη Καλυβάκια)»    

          

  ΦΟΡΕΑ: ΔΗΜΟ ΓΟΡΣΤΝΙΑ 
     

ΠΡΟΤΠ/ΜΟ :  80.000,00 € 

 

Σ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο   Μ Ε Λ Ε Σ Η  
 

1.  ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

1. Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ, φπσο 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Οη ηηκέο κνλάδνο 

πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο απαηηνχληαη γηα 

ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 

Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηηο 

εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή κή κεραληθψλ 

κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κε ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  πξνθχπηεη ην πξνυπνινγηδφκελν άκεζν 

θφζηνο ηνπ Έξγνπ, δειαδή ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ή ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ην 

θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ. ηηο ηηκέο κνλάδνο απηέο, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, πεξηιακβάλνληαη ηα 

θάησζη: 

1.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, έμνδα εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο 

θφξνπο θ.ιπ., πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ 

ηνπ κέζσλ.  

1.2 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο 

ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη 

πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά 

πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  

 Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ 

ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ 

ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 Σν θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο, ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ), 

φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312Β/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην 

αξ. πξση. νηθ 4834/25-1-2013 ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 Ωο «θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο» λνείηαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ απφ ηελ 

παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ θαη ηελ επέθεηλα δηαρείξηζή ηνπο. 

1.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζην Ι.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θ.ιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ 

πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, 

αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θιπ), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο 

πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θ.ιπ., ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ 

(εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ, 

επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζηαηψλ κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν, εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ 

απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

1.4 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, εάλ 

πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ 

εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 
 
 

 

 
 



1.5 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, εθ’ φζνλ 

πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηεκάησλ παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ (ζπαζηεξνηξηβείν), 

ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ θιπ, ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.  

ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε θαηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ, 

θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνπκέλνπ θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη 

ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ 

παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο ζην Έξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θ.ιπ. θαηαζθεπέο απφ 

ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  

Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο: 

(α)  Όηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην Γεκφζην 

(β)  Όηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, αιιά έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα 

εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

1.6 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά κέζα, ηα κεραλήκαηα 

έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, 

1.7 Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο θαη ηελ ιήςε ησλ 

απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή 

αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θ.ιπ., θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ 

κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, 

ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θ.ιπ.) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  

1.8 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο θχζεσο ‘’δνθηκαζηηθψλ 

ηκεκάησλ’’ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη 

θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θ.ιπ.) 

1.9 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ 

(π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο/ιεηηνπξγίεο ηνπ έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε 

ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ 

θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ 

ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ 

νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή 

ηνπο απφ ην Έξγν.  

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

1.10 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ 

πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ πιηθψλ πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα 

(άξζξα πνπ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).  

  Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Έξγνπ πξνδηαγξαθέο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ 

φξσλ  

1.11 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ πνπ 

νθείινληαη: 

(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα Ο.Κ.Ω. θ.ιπ.),  

(β)  ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ),  

(γ)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, 

Γ.Δ.Η, ΓΔΤΑx θ.ιπ.),  

(δ)  ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,  

(ε)  ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ, 
γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε 

άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  



(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ,  

(δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία 

(π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ 

θ.ιπ.). 

1.12 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 

(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο 

πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο  

(2) Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ 

ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ νξπγκάησλ 

θαη γεληθά ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή 

ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη 

ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο θ.ιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ 

πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο. 

1.13 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο 

ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θ.ιπ.) πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ ράξαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα 

ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάκελεο 

θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ 

ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο 

νξίδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο [ΟΚΩ]),  

1.14 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, νη 

δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη’ αληηπαξάζηαζε κε εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ 

ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

 1.15 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε 

κειέηε. 

1.16 Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ εληνπηδνκέλσλ κε εξεπλεηηθέο ηνκέο 

ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο θνίηεο πνηακψλ ή ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ 

πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα 

πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα νζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ 

πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.18 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

1.19 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη 

γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη 

ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ 

θαη πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ιπ.) εθηφο εάλ 

ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο. 

1.20 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. πνπ δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα 

νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ 

θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο 

ηνπ Έξγνπ. 

1.21 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε 

ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ 

ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θ.ιπ.) πνπ 

νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη 

γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.22 Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο 

νδνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεζνδνινγία θαηαζθεπήο ηνπ Αλαδφρνπ θαη απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε 

εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή 

έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο θαη νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο 

ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (θαηαβνιή ηηκήκαηνο 



πξνο ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη, εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή νδψλ πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε 

ππαξρνπζψλ) θαη ε ηειηθή δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο 

εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

1.23 Οη δαπάλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο νδνζηξσκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή αζθαιηηθψλ 

επηζηξψζεσλ επ' απηψλ, φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, δεκηνπξγία νπψλ αγθχξσζεο (πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη 

δαπάλεο κεηαθνξάο θαη απφζεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη σο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. 

1.24 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, ηερληθψλ έξγσλ θ.ιπ., κε 

νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο 

ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.25 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο 

ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θ.ιπ. 

1.26 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ηελ Πνιενδνκία θαη 

ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.27 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππαξρφλησλ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Έξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, 

πδαηνξέκαηα θ.ιπ.), ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 

(1) ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε, 

(2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ ιάβεη κέηξα γηα λα απνηξέςεη ηελ 

είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή άιιεο εξγαζίεο. 

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη 

Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα 

θαηαλεκεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο αιιά αθνξνχλ ζπλνιηθά ην θφζηνο ηνπ έξγνπ φπσο, θξαηήζεηο ή 

ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, 

αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., 

ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, 

φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, θαη δηαθξίλεηαη ζε: 

(α)  ηαζεξά έμνδα, δειαδή άπαμ αλαιακβαλφκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο 

δαπάλεο: 

(1) Δμαζθάιηζεο θαη δηαξξχζκηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, γηα ηελ αλέγεξζε θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ π.ρ.  γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή άιισλ, εθφζνλ 

πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(2) Αλέγεξζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(3) Πεξίθξαμεο ή/θαη δηαηάμεσλ επηηήξεζεο εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ εθφζνλ 

πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(4) Δμνπιηζκνχ  θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ιεηηνπξγηθήο 

εηνηκφηεηαο, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο, θαζψο θαη 

ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

(5) Απνκάθξπλζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη 

νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ  θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο 

Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο. 

(6) Κηλεηνπνίεζεο (εηζθφκηζεο ζην εξγνηάμην) ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ γεληθήο ρξήζεο (π.ρ. γεξαλνί, 

νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ), φπσο πξνβιέπεηαη ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη απνθηλεηνπνίεζεο κε 

ην πέξαο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο. 

(7) Οη δαπάλεο επηζθφπεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηπρφλ ζπκπιεξψζεηο ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζην άκεζν θφζηνο. 

(8) Οη δαπάλεο ζπκπιήξσζεο ησλ ΑΤ/ΦΑΤ (ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο/Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο), 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

(9)  Γηα θφξνπο. 

(10) Γηα εγγπεηηθέο. 

(11) Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ. 

(12) Πξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ. 



(13) Γηάζεζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

(14) Γηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο (π.ρ. εμεχξεζεο ρψξσλ γξαθείσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ, 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ, απαηηήζεσο γηα κειέηεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ πνξεία ησλ 

εξγαζηψλ, εθηεηακέλεο δηαθσλίεο θαη απαίηεζε ηζρπξήο λνκηθήο ππνζηήξημεο, απαηηήζεηο γηα κέηξα 

πξνζηαζίαο απφ κε ιεθζείζεο ππφςε αθξαίεο επηηφπνπ ζπλζήθεο, θινπέο κε θαιππηφκελεο απφ αζθάιηζε). 

(β)  Υξνληθψο ζπλεξηεκέλα έμνδα, δειαδή εμαξηψκελα απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) Υξήζεσο - ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ (πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ θαζαξψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ) 

(2) Πξνζσπηθνχ γεληθήο επηζηαζίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε κφληκεο θαη 

απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζην έξγν (ζε πεξίπησζε κε κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζα 

ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο απαζρφιεζεο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ζην έξγν). Αλεγκέλεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη 

δαπάλεο γηα πξνβιεπφκελεο λφκηκεο απνδεκηψζεηο. Σν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη νη επηζηάηεο, κε 

εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν (π.ρ. ρσκαηνπξγηθά, ηερληθά, αζθαιηηθά) δελ πεξηιακβάλνληαη. 

(3) Ννκηθήο ππνζηήξημεο  

(4) Δμσηεξηθψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ κε ad hoc  κεηάθιεζε 

(5) Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ π.ρ. ρξήζε απηνθηλήησλ 

(6) Λεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ  

(7) Μεηξήζεσλ γεληθψλ δεηθηψλ θαη παξακέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο 

φξνπο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο 

(8) πληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν 

(9) Σφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 

(10) Σν αλαινγνχλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, θφζηνο  έδξαο 

επηρείξεζεο ή/θαη ιεηηνπξγίαο θνηλνπξαμίαο 

 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά έλαληη παξεκθεξψλ πξνο 

απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Σηκνιφγην, απνδεθηά φκσο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή 

εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ 

κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα: 

(1) Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ ζθπξφδεκα, PVC θ.ιπ. 

Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηα ππνάξζξα ησλ 

αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη γηα αληίζηνηρν πιηθφ θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν 

πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο 

ζην παξφλ Σηκνιφγην νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: 

     DN / DM  

  φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 

   DM:  Η ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην 

παξφλ Σηκνιφγην. 

Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο κεγαιχηεξε ππάξρνπζα δηάκεηξνο. 

(2)  Μφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο ηχπνπ FLEXCELL ή αλαιφγνπ 

Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο ζπκβαηηθήο πιάθαο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ (12 

mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο πάρνπο 12 mm, 

κε βάζε ην ιφγν:  

     DN / 12 

 φπνπ DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm. 

(3)   ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC 

Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζπκβαηηθήο ηαηλίαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ (240 
mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε κήθνο ζπκβαηηθή ηαηλίαο πιάηνπο 240 mm, κε 

βάζε ην ιφγν:  

     ΒN / 240  



 φπνπ ΒΝ: Σν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm 

Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

Όπνπ ζηα επηκέξνπο άξζξα ππάξρεη αλαθνξά ζε ΔΣΔΠ ησλ νπνίσλ έρεη αξζεί κε απφθαζε ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή, ε 

ζρεηηθή αλαθνξά κπνξεί λα αληηζηνηρίδεηαη κε αλαθνξά ζε ΠΔΣΔΠ ή άιιν πξφηππν πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζε ζρεηηθφ 

πίλαθα ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο. 

 

 
Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*] παξαπιέπξωο ηεο 

αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΕΤΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο 

ηωλ, θαηά πεξίπηωζε, πιηθώλ ή πξνϊόληωλ. 

 

Η Δεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ 

έξγνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ωο άλω δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ θαζνξίδνληαη νη 

αθόινπζεο ηηκέο κνλάδαο ζε €/m
3
.km 

 

ε αζηηθέο πεξηνρέο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,28   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

Δθηόο πόιεωο   

 · νδνί θαιήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,20   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,19   

 · νδνί θαθήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,25   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

 · εξγνηαμηαθέο νδνί   

 - απφζηαζε < 3 km 0,22   

 - απφζηαζε ≥ 3 km 0,20   

Πξόζζεηε ηηκή γηα παξαηεηακέλε αλακνλή θνξηνεθθόξηωζεο 

(αζθαιηηθά, εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο 

εθζθαθέο) 
0,03 

 
 

Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*] ηωλ άξζξωλ 

ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ ηωλ νπνίωλ νη εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε θπβηθά κέηξα (m
3
), θαηά 

ηνλ ηξόπν πνπ θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν.  

 

ε θακκία πεξίπηωζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή νπνηαδήπνηε άιιε 

πξνζαύμεζε θαη ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε ηα επηκεηξνύκελα m
3
 θάζε εξγαζίαο, όπωο 

θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν. 

 

Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπωο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ηηκνιόγην (ΝΕΣ ΟΔΟ), 

πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή βάζεωο ηωλ άξζξωλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε [*], θαη αλαζεωξείηαη κε 

βάζε ηνλ εθάζηνηε θαζνξηδόκελν θωδηθό αλαζεώξεζεο (δελ πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε 

αλαζεώξεζε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΟΜΑΓΑ Α. : ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ 
 
 

 

Άξζξν Β-1  ΔΚΚΑΦΗ ΘΔΜΔΛΙΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ & ΣΑΦΡΧΝ ΠΛΑΣΟΤ έωο 5,00 m  

(Αλαζεωξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2151) 

 
Δθζθαθή νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 5,0 m, νπνηνπδήπνηε βάζνπο. γηα ηελ ζεκειίσζε ηερληθψλ έξγσλ (ηνίρσλ, βάζξσλ, θξεαηίσλ 

θιπ), θαη ηελ θαηαζθεπή αγσγψλ θαη νρεηψλ (απνρέηεπζεο, απνζηξάγγηζεο, Ο.Κ.Ω.,θιπ.), ζε θάζε είδνπο έδαθνο 

(γαηνεκηβξαρψδεο ή βξαρψδεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ γξαληηηθψλ θαη θξνθαινπαγψλ πεηξσκάησλ), κε νπνηνλδήπνηε 

εμνπιηζκν, κε ή ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ΔΣΔΠ 02-04-00-00 "Δθζθαθέο ζεκειίσλ 

ηερληθψλ έξγσλ". 

 

ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

 Οη απαηηνχκελεο αληιήζεηο θαη ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ λεξψλ, εθηφο άλ ξεηά θαζνξίδεηαη 

ζηελ κειέηε ε ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ 

 Οη θάζε είδνπο απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο παξεηψλ (κε νξηδφληηεο μπινδεχμεηο ή θαηαθφξπθεο αληηζηεξίμεηο κε κεηαιιηθά 

πεηάζκαηα θιπ), εθηφο άλ ξεηά θαζνξίδεηαη ζηελ κειέηε ε ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ 

 Η θνπή, εθξίδσζε θαη απνκάθξπλζε δέλδξσλ νπνηαζδήπνηε πεξηκέηξνπ ζηελ ζέζε ηνπ νξχγκαηνο 

 Η κφξθσζε ηνπ ππζκέλα θαη ηκήκαηνο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο 

ηε ρξήζε πιεπξηθψλ μπινηχπσλ (π.ρ. ζεκέιηα ηερληθψλ έξγσλ, πεξηβιήκαηα αγσγψλ θιπ) 

 Η ζπκπχθλσζε ηνπ ππζκέλα ηνχ νξχγκαηνο 

 Η δηακφξθσζε ησλ απαηηνπκέλσλ δαπέδσλ εξγαζίαο γηα ηελ εθζθαθή ή απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 

 Η δηαινγή, ε θνξηνεθθφξησζε θαη ε κεηαθνξά ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 Η απφζεζε παξά ην ζθάκκα, εθηφο ηνπ ζψκαηνο ηεο νδνχ, ησλ θαηαιιήισλ απφ ηα πξντφληα εθζθαθήο γηα ηελ επαλεπίρσζε 

ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ηνπ ζθάκκαηνο κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηερληθνχ έξγνπ, νρεηνχ ή αγσγνχ  

 Η επαλφξζσζε ηπρφλ δεκηψλ ζε γεηηνληθέο θαηαζθεπέο ή νδνζηξψκαηα ιφγσ θαηαπηψζεσλ ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο. 

 Η απνμήισζε νδνζηξψκαηνο, θξαζπεδνξείζξσλ, πιαθνζηξψζεσλ θαη αφπισλ ηζηκεληνζηξψζεσλ ζηελ ζέζε ηνπ νξχγκαηνο 

 Οη απαηηνχκελεο γεθπξψζεηο ηνπ νξχγκαηνο γηα ηελ δηέιεπζε πεδψλ θαη νρεκάησλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ παξφδησλ 

ηδηνθηεζηψλ (ιακαξίλεο θαηάιιεινπ πάρνπο ή άιιεο δηαηάμεηο γεθχξσζεο) 

 Η επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ζθάκκαηνο κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ. 

 Η θνπή ππάξρνληνο αζθαιηηθνχ ηάπεηα κε αζθαιηνθφθηε θαη ε θαζαίξεζε ηπρφλ ππαξρνπζψλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα ζηελ δψλε ηνπ νξχγκαηνο πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

 

Σν παξφλ άξζξν εθζθαθψλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ηάθξσλ εθαξκφδεηαη ζε νξχγκαηα επηθαλείαο έσο 100 m2, ή ζε επηκήθε 

νξχγκαηα πιάηνπο έσο 5,00 m αλεμάξηεηα απφ ηελ επηθάλεηα θάηνςεο. Οη κεγαιχηεξεο εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ 

θαηαηάζζνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο γεληθέο εθζθαθέο θαη πιεξψλνληαη κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

 

Γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ εθζθαθψλ ζεκειίσλ σο αθεηεξία κέηξεζεο ηνπ βάζνπο ιακβάλεηαη ε ζηάζκε ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ 

(φηαλ πξνβιέπνληαη) θαη νη ζεσξεηηθέο γξακκέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε (πιάηνο ππζκέλα, θιίζεηο παξεηψλ, βαζκίδξεο θαζ’ 

χςνο)/ 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν. 

 

ΔΤΡΩ  (Οινγξάθσο): Έμη  επξώ θαη πελήληα  ιεπηά 

             (Αξηζκεηηθά): 6,50 € 

 

Άξζξν Α-14  ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΧΗ ΣΑΦΡΟΤ ΣΡΙΓΧΝΙΚΗ ΓΙΑΣΟΜΗ `Η ΣΑΦΡΟΤ 

ΔΡΔΙΜΑΣΟ, Δ ΚΑΘΔ ΔΙΓΟΤ ΔΓΑΦΟ  
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-1310) 

 

Καζαξηζκφο θαη κφξθσζε πξαλψλ θαη ππζκέλα πθηζηάκελεο ηάθξνπ ηξηγσληθήο δηαηνκήο ή ηάθξνπ εξείζκαηνο, ζε θάζε είδνπο 

έδαθνο, κε δηαζηάζεηο θαη θιίζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε κειέηε, πνπ ζα εθηειεζζεί κε κεραληθά κέζα ή/θαη εξγαιεία ρεηξφο, κεηά 

ηεο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

 

ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

ε δαπάλε πξνζέγγηζεο θαη ρξήζεο κεραληθψλ κέζσλ,  

ε δαπάλε ηεο εξγαζίαο θαζαξηζκνχ ηεο ηάθξνπ θαη κφξθσζεο ησλ πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηεο ή ηνπ εξείζκαηνο,  

ε δαπάλε θνξηνεθθνξηψζεσλ, ζηαιίαο εμνπιηζκνχ θαη κεηαθνξάο ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  

 

Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή θαη ζηηο ηάθξνπο ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκήο κε πιάηνο ππζκέλα έσο 0,30 m. 

 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο. 

 
 



ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: εμήληα πέληε ιεπηά. 

             Αξηζκεηηθά: 0,65€ 

 

 

 

Άξζξν Β-29.3  ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ C16/20  

 

Άξζξν Β-29.3.1  Καηαζθεπή ξείζξωλ, ηξαπεδνεηδώλ ηάθξωλ, ζηξώζεωλ πξνζηαζίαο ζηεγάλωζεο γεθπξώλ θιπ κε 

ζθπξόδεκα C16/20 

(Αλαζεωξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2532) 
 

Καηαζθεπή θξαζπέδσλ, ξείζξσλ, επελδεδπκέλσλ ηξαπεδνεηδψλ θαη ηξηγσληθψλ ηάθξσλ, θνηηνζηξψζεσλ, επελδξχζεσλ θνίηεο 

ξεκάησλ, ηνίρσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία "ιεπηνηνίρσλ", ζηξψζεσλ πξνζηαζίαο ζηεγάλσζεο γεθπξψλ θ.ι.π. κε 

ζθπξφδεκα C16/20 άνπιν ή ειαθξψο νπιηζκέλν. 

 

ΔΤΡΩ  (Οινγξάθσο): Ελελήληα ηέζζεξα επξώ θαη είθνζη ιεπηά 

             (Αξηζκεηηθά): 94,20 € 

 

38.01  Ξπιόηππνη ρπηώλ ηνίρωλ 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 3801  

 

Ξπιφηππνη ρπηψλ ηνίρσλ εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο, ζε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο κέρξη 

4,00 m, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-04-00-00 "Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)". 

 

Οη δηαζηάζεηο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ηθξησκάησλ, ζαληδσκάησλ, κεηαιιηθψλ πιαηζίσλ θιπ ζηνηρείσλ ηνπ θαινππηνχ θαη ηνπ 

ηθξηψκαηνο ζα είλαη ηέηνηαο αληνρήο ψζηε λα κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ φια ηα επελεξγνχληα θαηά ηελ θαηαζθεπή θνξηία ρσξίο 

παξακνξθψζεηο ή ππνρσξήζεηο.  

 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθψλ, ε εξγαζία αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη 

ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ θαινππηνχ θαη απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηακφξθσζή ηνπ,  

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) επηθαλείαο ζε επαθή κε ην ζθπξφδεκα. 

 

ΔΤΡΩ  ( Οινγξάθσο):Γέθα ηξία  επξώ θαη πελήληα ιεπηά 

             (Αξηζκεηηθά): 13,50 € 

 

 38.20  Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο 

 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, κνξθήο δηαηνκψλ, θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, 

B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη δηακφξθσζεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε 

κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 "Υαιχβδηλνο 

νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ" 

 

Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ). 

 

Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ Οπιηζκνχ. Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ 

Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ.  

 

Οι Πίνακες θα ζσνηαζζονηαι βάζει ηφν ζτεδίφν ηης μελέηης και θα περιλαμβάνοσν λεπηομερώς ηις διαζηάζεις ηφν 
ράβδφν (αναπηύγμαηα), ηις διαμέηροσς, ηις θέζεις ηοποθέηηζης και ηα μήκη σπερκάλσυης, ηα βάρη ανά ηξέρνλ κέηξν 

θαηά δηάκεηξν, ηα επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο 

Οπιηζκνχ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ ηελ 

επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ. 

 



Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ ΚΣΥ-2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη 

ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη 

δπγνινγίνπ. 

 

Ολνκ.  

δηάκεηξνο 

(mm) 

Πεδίν εθαξκνγήο 

Ολνκ. 

δηαηνκή  

(mm
2
) 

Ολνκ.  

κάδα/ 

κέηξν  

(kg/m) 

Ράβδνη 

Κνπινύξεο θαη 

επζπγξακκηζκέλα 

πξνϊόληα 

Ηιεθηξν-

ζπγθνιιεκέλα 

πιέγκαηα θαη 

δηθηπώκαηα 

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 

 
ηηο επηκεηξνχκελεο πνζφηεηοζ, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, 

δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 

 Η ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ κε ζχξκα, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο 

δηαζηαπξψζεηο θαη φρη ελαιιάμ  

 Η πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.  

 Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2), εθηφο αλ ζηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηεη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ. 

 Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην 

δάπεδν εξγαζίαο.  

 Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ 

αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά). 

 Η απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία . 

 
                        Σηκή αλά ρηιηφγξακκν  (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ πδξαπιηθψλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 

 
 

38.20.02 Υαιχβδηλνη νπιηζκνί θαηεγνξίαο B500C  
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-3873 

ΔΤΡΩ  (Οινγξάθσο): Έλα  Επξώ θαη επηά  ιεπηά 

            (Αξηζκεηηθά): 1,07  € 
 

Αξζξν 12.01 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, θαη ηνπνζέηεζε 

πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ηζηκεληνζσιήλσλ θαηα ΔΛΟΣ ΔΝ 1916. 
 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, πιάγηεο κεηαθνξέο, θαηαβηβαζκφο ζην φξπγκα, 

ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ηζηκεληνζσιήλσλ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916, απφ ζθπξφδεκα ειάρηζηεο 

ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο 40 MPa κε ζήκαλζε CE, κε ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγάλσζεο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 

681-1. 

 



Οη ηζηκελνζσιήλεο δηαθξίλνληαη σο εμήο: 

 

[α] Ωο πξνο ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν (DN) πνπ είλαη ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ζε mm 

[β] Ωο πξνο ην πιηθφ θαηαζθεπήο:  άνπινη, νπιηζκέλνη, ηλνπιηζκέλνη 

[γ]   Ωο πξνο ηελ ζπλδεζκνινγία: ηχπνπ ηφξκνπ-εληνξκίαο (O-gee pipes), ηχπoπ "θακπάλαο" (bell-

sochet pipes) 

[δ] Ωο πξνο ηελ εθαξκνγή: ζσιήλεο νκβξίσλ ή αθαζάξησλ, δηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, 

ζσιήλεο πδξαπιηθήο πξνψζεζεο (pipe-jacking). 

[ε]  Ωο πξνο ηελ θιάζε αληνρήο (ζεηξά, strength class), ε νπνία νξίδεηαη σο ην ειάρηζην θνξηίν 

ζξαχζεσο ζε kN/m, δηαηξνχκελν κε ην 1/1000 ηεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ (DN), ζχκθσλα κε ηα 

θαζνξηδφκελα ζην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1916   

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη απφ ηελ θιάζε αληνρήο θαη ηηο ζπλζήθεο έδξαζεο/εγθηβσηηζκνχ (bedding factor), 

πξνθχπηεη, ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1295-1, ην επηηξεπφκελν βάζνο ηνπνζέηεζεο γηα ηα 

εθάζηνηε εθαξκνδφκελα θηλεηά θνξηία. Ωο εθ ηνχηνπ κε κηα κφλνλ θιάζε αληνρήο ηζηκεληνζσιήλσλ 

θαη επηινγή, θαηά πεξίπησζε, ηνπ ηχπνπ έδξαζεο/εγθηβσηηζκνχ ηεο ζσιελνγξακκήο θαιχπηνληαη φιεο 

νη ζπλζήθεο πνπ απαληψληαη ζηα δίθηπα απνρέηεπζεο (ππφ νδνχο βαξεηάο ή ειαθξάο θπθινθνξίαο, 

εθηφο θαηαζηξψκαηνο νδνχ). 

 

Η επίηεπμε ηεο θιάζεσο αληνρήο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ πάρνπο ηνπ ηνηρψκαηνο, ηεο θαηεγνξίαο ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο θαη ηνπ νπιηζκνχ (πιέγκαηα ή/θαη κεηαιιηθέο ίλεο). 

 

Ωο εθ ηνχηνπ ην παξφλ άξζξν αλαθέξεηαη ζε ηζηκεληνζσιήλεο θιάζεσο αληνρήο 120, ρσξίο δηάθξηζε 

σο πξνο ην είδνο ζπλδεζκνινγίαο (ηχπνπ ηφξκνπ-εληνξκίαο ή θακπάλαο) θαη ηελ δηάηαμε ή κή 

νπιηζκνχ.  

 

Η δηάηαμε ηνπ νπιηζκνχ, φζνλ αθνξά ην πάρνο επηθάιπςεο ζα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1 αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο έθζεζεο ηνπ αγσγνχ.  

 

Οη δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1 θαη   κπνξεί λα 

είλαη ελζσκαησκέλνη ζηνπο ζσιήλεο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο ή λα παξαδίδνληαη πξνο ηνπνζέηεζε 

θαηά ηελ ζπλαξκνιφγεζε ηεο ζσιελνγξακκήο. 

   

Οηαλ πξνβιέπεηαη ε ελζσκάησζε ζην ζθπξφδεκα θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ ηζηκέληνπ αλζεθηηθνχ 

ζηα ζεηηθά/ζεηψδε (ηζηκέλην SR: Sulfate Resistant) εθαξκφδεηαη, ζπκβαηηθά, πξνζαχμεζε ηεο 

αληίζηνηρεο ηηκήο κνλάδαο θαηά 10 %. 

 

Οηαλ πξνβιέπεηαη εζσηεξηθή επίζηξσζε πξφζζεηεο πξνζηαζίαο, κε πιηθφ επνμεηδηθήο βάζεσο ή ινηπά 

πιηθά, εθαξκφδεηαη, ζπκβαηηθά, πξνζαχμεζε ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο κνλάδαο θαηά 10 %. 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 

ηζηκεληνζσιήλσλ θιάζεσο αληνρήο (ζεηξαο) 120 κε ζήκαλζε CE θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916, κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο ζηεγάλσζεο, νη απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, ν 

θαηαβηβαζκφο ζην φξπγκα κε κεραληθά κέζα, ε ηνπνζέηεζε, ε εθαξκνγή ηνπ δαθηπιίνπ ζηεγάλσζεο 

θαη ε επζπγξάκκηζε θαη πξνζσξηλή ζηήξημε ησλ ζσιήλσλ κέρξη ηνλ εγθηβσηηζκφ ηνπο, γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο  πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε κεθνηνκηθήο θιίζεο.  

 

Οη εξγαζίεο εθζθαθήο ηνπ νξχγκαηνο, εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ θαη επαλελεπίρσζεο ηνπ ππνινίπνπ 

ηκήκαηνο ηνπ νξχγκαηνο, ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

 

Η ηηκνιφγεζε ζσιήλσλ ελδηακέζσλ δηακέηξσλ, πέξαλ απηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ άξζξν, 

ζα γίλεηαη κε γξακκηθή παξεκβνιή ησλ εθαηέξσζελ ηηκψλ κνλάδαο. 
 

Σηκή αλά ηξέρνλ αμνληθφ κέηξν (κκ) ζσιελνγξακκήο (πξνζκεηξάηαη θαη ην εληφο ησλ θξεαηίσλ ηκήκα 

ησλ ζσιήλσλ) θαηά νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη ηχπν ηζηκεληνζσιήλσλ, αλεμαξηήησο ηνπ κήθνπο 

εθάζηνπ ζσιήλα, σο εμήο: 

 

12.01.01  Σζηκεληνζσιήλεο απνρέηεπζεο θιάζεσο αληνρήο 120 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 

 

12.01.01.01 Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D200 mm 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6551.1 
 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο:    

  Αξηζκεηηθψο:    



 

  

 

12.01.01.06  Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D800 mm 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6551.6 
 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο:  εθαηφλ ηξία   

  Αξηζκεηηθψο:103,00     

 

 

 

ΟΜΑΓΑ Γ. :  ΟΓΟΣΡΧΙΑ 
 

Άξζξν Γ-1.1  Τπόβαζε νδνζηξωζίαο κεηαβιεηνύ πάρνπο 

(Αλαζεωξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-3121.Β) 

 
Καηαζθεπή ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο απφ ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ 

ΔΣΔΠ 05-03-03-00 "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", κε ζπκπχθλσζε θαηά ζηξψζεηο κεγίζηνπ 

ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο θάζε ζηξψζεο 0,10 m, αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε ηεο επηθάλεηαο θαηαζθεπήο, ζε ππαίζξηα 

ή ππφγεηα έξγα. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο, 

 ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, 

 ε δηάζηξσζε, δηαβξoxή θαη πιήξεο ζπκπχθλσζε, ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ κειέηε γεσκεηξηθή επηθάλεηα. 
 

Η επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε γεσκεηξηθή ρσξνζηάζκεζε θαηά δηαηνκέο πξηλ θαη κεηά ηελ θαηαζθεπή ηεο ζηξψζεσο, ζχκθσλα κε 

ηελ κειέηε.  

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν ζπκππθλσκέλεο ππφβαζεο κεηαβιεηνχ πάρνπο  

 

ΔΤΡΩ  (Οινγξάθσο): Δέθα πέληε  Επξώ. 

            (Αξηζκεηηθά): 15,00  

 

 

Άξζξν Γ-2.2   Βάζε πάρνπο 0,10 m (ΠΣΠ Ο-155) 

(Αλαζεωξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-3211.Β) 

 
Καηαζθεπή ζηξψζεο βάζεο νδνζηξσζίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m απφ ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ 

ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή θαη ηελ 

έθηαζε ηεο επηθάλεηαο θαηαζθεπήο, ζε ππαίζξηα ή ππφγεηα έξγα. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο,  

 ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηάζηξσζε, δηαβξoxή θαη πιήξεο ζπκπχθλσζε, ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ κειέηε γεσκεηξηθή επηθάλεηα.  
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ζηξψζεο βάζεο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0.10 m  

 

ΔΤΡΩ  (Οινγξάθσο): Δύν  Επξώ θαη είθνζη  ιεπηά 

            (Αξηζκεηηθά): 2,20  

 
 

 

ΟΜΑΓΑ Γ. :  ΑΦΑΛΣΙΚΑ 
 

Άξζξν Γ-3    ΑΦΑΛΣΙΚΗ ΠΡΟΔΠΑΛΔΙΦΗ 

(Αλαζεωξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4110) 
 



Πξνεπάιεηςε αλαζθάιησηεο επηθάλεηαο κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-0 ή κε φμηλν αζθαιηηθφ γαιάθησκα, αλεμάξηεηα απφ 

ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππαίζξηα θαη ππφγεηα έξγα, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-01 "Αζθαιηηθή 

πξνεπάιεηςε". 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο 

επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, θχιαμε θιπ.),  

 ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε,  

 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν δηαλνκέα αζθάιηνπ (Federal),  

 ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη),  

 ε ελδερφκελε δηάζηξσζε αδξαλνχο πιηθνχ επηθάιπςεο κε ηελ αμία παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απηνχ ζηνλ ηφπν 

δηάζηξσζεο. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο. 
 

 

ΔΤΡΩ  (Οινγξάθσο): Έλα  Επξώ θαη είθνζη  ιεπηά 

            (Αξηζκεηηθά): 1,20  € 

 

 

Άξζξν Γ-4  ΑΦΑΛΣΙΚΗ ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΚΗ ΔΠΑΛΔΙΦΗ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4120) 

 

πγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλψλ ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ 

ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί 

ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, θχιαμε θιπ.), ν θαζαξηζκφο ηεο 

επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, 

ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν δηαλνκέα αζθάιηνπ (Federal) θαη ε 

επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη).  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο. 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: ζαξάληα πέληε ιεπηά 

               Αξηζκεηηθά: 0,45€ 

 

Άξζξν Γ-8    ΑΦΑΛΣΙΚΔ ΣΡΧΔΙ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 
 

Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο, ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο 

επηθάλεηαο, κε αζθαιηφκηγκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηχπνπ Α 

12,5 ή Α 20, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ 

αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο".  

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 

 ε παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη ηεο αζθάιηνπ κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε 

παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο 

 ε παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο  

 ε κεηαθνξά ηνπ ζεξκνχ αζθαιηνκίγκαηνο επί ηφπνπ, ε δηάζηξσζή ηνπ κε fηnisher 

 ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

 ε θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ψηε λα πξνθχςεη ε πξνδηαγξαθφκελε 

επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιφηεηα 

 ε πιήξεο ζπκπχθλσζε θαη επηκειήο ηζνπέδσζε ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ ελψζεσλ γηα ηελ εμάιεηςε ησλ επηθαλεηαθψλ 

ηρλψλ. 

ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο ελζσκαηνπκέλεο αζθάιηνπ 



 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο, απνδεθηήο πνηφηεηαο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 

05-03-11-04, αλάινγα κε ην ζπκππθλσκέλν πάρνο ηεο θαη ηνλ ηχπν ηεο ρξεζηκνπνηνπκέλεο αζθάιηνπ, σο εμήο: 

Άξζξν Γ-8.1  Αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο ζπκππθλωκέλνπ πάρνπο 0,05 m κε ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ  

(Αλαζεωξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4521Β) 
 
 

ΔΤΡΩ  (Οινγξάθσο): Οθηώ  επξώ  θαη εβδνκήληα   ιεπηά  

            (Αξηζκεηηθά): 8,70  € 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

     Λαγθάδηα    24– 05 – 2021 

         Ο  πληάμαο                                                                                                     ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ                                               

                      

 

                                                                                                                       Ο Αλαπιεξωηήο Πξνϊζηάκελνο ηνπ                         

 Γεκήηξηνο Κνληόο                                                                                   Σκήκαηνο Μειεηώλ & Υωξνηαμίαο 

      Πνιηηηθόο Μεραληθόο Π.Δ.                                                                        ηεο Γ/λζεο Σ.Τ. & Πνιενδνκίαο       

 

 

         

           Κνπηζηάδεο Γεκήηξηνο 

                                                                                                                                  Πνιηηηθόο Μεραληθόο Π.Δ.                       
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ΕΙΔΙΚΗ ΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 

Άξζξν 1ν Αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο 

1. Σν έξγν αθνξά φιεο ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο   

2. Ζ  αξρηθή  αμία  ηνπ  αληηθεηκέλνπ ηεο εξγνιαβίαο είλαη  ην ζπλνιηθφ   πνζφ  ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

πξνυπνινγηζκνχ  80.000,00 € 

3. Σα είδε θαη νη πνζφηεηεο ησλ πξνο εθηέιεζε εξγαζηψλ πεξηέρνληαη ζηνλ  πξνυπνινγηζκφ. 

πκβαηηθέο  δε ηηκέο κνλάδαο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηηκνινγίνπ  ηεο  κειέηεο  κεησκέλεο  θαηά  ην  πνζνζηφ 

έθπησζεο. 

 
Άξζξν 2ν Ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Ζ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ε θαηαζθεπή ηνπ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

Διιεληθήο Λνκνζεζίαο, πξνζαξκνζκέλεο ζην Θνηλνηηθφ Γίθαην, πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ησλ Γεκνζίσλ 

Έξγσλ φπσο απηέο ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο θαη ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ ηνλ 

αλάδνρν. Οη δηαηάμεηο απηέο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 ησλ πξφηππσλ Γηαθεξχμεσλ θαη ζηα ινηπά ζηνηρεία 

ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ. 

 

Άξζξν 3ν Ππκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο   

1. Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο νξίδνληαη ζηελ δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο.   

2. ε   πεξίπησζε  δηαθσλίαο  κεηαμχ ησλ ζπκβαηηθψλ  ζηνηρείσλ, επηθξαηέζηεξν είλαη ην πξνεγνχκελν 

θαηά ηε  ζεηξά  εγγξαθήο ζην πίλαθα απηψλ. 

3. Σα ηεχρε ηεο αλάιπζεο ηηκψλ θαη πξνκέηξεζεο δελ απνηεινχλ ζπκβαηηθά  ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο. 

 

Άξζξν 4ν «Δγγπήζεηο Θαιήο Δθηέιεζεο Έξγνπ» 

Πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, απαηηείηαη κεηαμχ άιισλ ε απφ ηνλ αλάδνρν παξνρή εγγχεζεο θαιήο 
εθηέιεζεο θαη’ Λφκν 4281/2014 άπθπο 157 παπαγπ. 1β θαη Λ. 4412/16, άξζξν 72, παξ. β. πγθεθξηκέλα : 

1. ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη 

πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή 

εηδηθφηεξα νξίδεη 

2. ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 ηνπ Λ 4412/16, ε νπνία ζπλεπάγεηαη 

αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, 

ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο εθηφο 

ΦΠΑ. 

3. Ζ Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο εθδίδεηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε 

ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. Σ..Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα 

παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ 

αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην 

Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

4. Ζ εγγχεζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη (ή ηνλ 

θχξην ηνπ έξγνπ ή ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο ζηηο πεξηπηψζεηο δεκνζίσλ  ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη 

παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ  ππεξεζηψλ), δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην 

πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε  επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε  εγγχεζε, δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε 

πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, 

ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηελ εκεξνκελία 
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δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ 

αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή 

κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν 

απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη 

ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

3. Ο Γήκνο κπνξεί λα απνδερζεί ξεηά ή ζησπεξά, ηελ πξφηαζε ηεο εθδφηξηαο πνπ πεξηέρεηαη ζηελ 

εγγπεηηθή, ελψ ζε πεξίπησζε κε απνδνρήο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο επηζηνιήο, δηθαηνχηαη λα ηελ επηζηξέςεη 

ζηελ εθδφηξηα ηαρπδξνκηθψο θαη επί ζπζηάζεη, εληφο απνθιεηζηηθήο  πξνζεζκίαο 10 (δέθα) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο, ηάζζνληαο ηαπηφρξνλα κε ηνλ πξνζθνξφηεξν ηξφπν εχινγε πξνζεζκία 10 

(δέθα) εκεξψλ ζηνλ εγθξηζέληα αλάδνρν γηα ηε δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε ησλ επ’ απηήο ηπρφλ ειιείςεσλ . 

ε πεξίπησζε απξάθηνπ παξειεχζεσο ηεο άλσ πξνζεζκίαο πνπ ζα ηαρζεί, ε Πξντζηάκελε Αξρή έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα επηβάιιεη ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ ηηο θπξψζεηο αξζ.4.2 εδ. β ηεο δηαθήξπμεο ηεο 

δεκνπξαζίαο, αλαθαιψληαο ηελ απφθαζε ηεο θαηαθχξσζεο θαη εγθξίλνληαο ηελ αλάζεζε ηεο θαηαζθεπήο 

ζηελ ακέζσο επφκελε, θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ή θνηλνπξαμία, θαηά ηα εηδηθψο ζηε 

δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο αλαθεξφκελα .  

4. Πξφσξε ιήμε ηεο εθδνζείζαο ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο εγγπεηηθήο επηζηνιήο γηα ηνλ 

νπνηνλδήπνηε ιφγν απνθιείεηαη, ηεο ηπρφλ πιηθήο ηεο απφδνζεο ζηελ εθδφηξηα πεξηιακβαλνκέλεο, 

επεξρνκέλεο ηεο πξφσξεο ιήμεσο απηψλ κφλνλ κε έγγξαθε απαιιαγή ηεο Πξντζηάκελεο αξρήο. Γηα 

ιφγνπο δηαζθάιηζεο ηνπ θχξνπο ηεο ρνξεγεζεζφκελεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, γίλεηαη κλεία ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηνπ Γήκνπ φηη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο θαη κέρξη ηελ απφ ηνλ ίδην έγγξαθε 

απαιιαγή ηεο εθδφηξηαο, κπνξεί λα ζέηεη νπνηνδήπνηε δήηεκα πξνο ηελ ηειεπηαία θαη εηδηθψο νηηδήπνηε 

είλαη δπλαηφ λα επεξεάδεη ην θχξνο ηεο εγγπεηηθήο φπσο ι.ρ. αλ ην ζψκα απηήο έρεη ηπρφλ επηζηξαθεί 

ζηελ εθδφηξηα κε ζθνπφ ηελ αθχξσζή ηεο θαη ηελ απαιιαγή ηεο ηειεπηαίαο» .  

5. Ρν ζχλνιν ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, ακέζσο κεηά 

ηελ έγθξηζε ηνπ Ξξσηνθφιινπ Νξηζηηθήο Ξαξαιαβήο θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ 

ηνπ έξγνπ θαη κφλν κε έγγξαθν απνδέζκεπζεο ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο. 

 

Άξζξν 5ν Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο 

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ  αλαθεξνκέλσλ  ζηελ παξάγξαθν 1.1. εξγαζηψλ εθαξκφδνληαη  νη  Διιεληθέο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Δ.ΣΔ.Π.), ε Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ γηα έξγα Οδνπνηίαο, νη Πξφηππεο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Έξγσλ Οδνπνηίαο (Π.Σ.Π), ν Θαλνληζκφο Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο, φπσο ηζρχνπλ 

ζήκεξα θαη ζχκθσλα κε ηελ γλψκε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. 

 

Άξζξν 6ν Ξξνζεζκίεο απνπεξάησζεο ηνπ έξγνπ   

Σν έξγν πξέπεη λα νινθιεξσζεί ζε δηάζηεκα ΔΘΑΡΝΛ ΞΔΛΖΛΡΑ (150) ΖΚΔΟΥΛ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο (ή απφ ηεο εκεξνκελίαο θνηλνπνίεζεο ζ απηφλ ηνλ 1ν Πίλαθα εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ Λ4412/2016). 

 

Ζ πξνηεξαηφηεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαηά νινθιεξσκέλα ηκήκαηα ζα θαζνξηζζεί κε ηελ έγθξηζε ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο έξγσλ. Παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ δελ αλαγλσξίδεηαη ζηνλ Αλάδνρν, εάλ ηζρπξηζηεί άγλνηα ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο 

πνπ εθηειείηαη ην έξγν. 

 

Παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο δίλεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 147 ηνπ Λ.4412/2016. 

Όιεο νη πξνζεζκίεο αξρίδνπλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ γίλεη ππέξβαζε ηεο 

νιηθήο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ, επηβάιινληαη ζηνλ αλάδνρν πνηληθέο ξήηξεο θαη 

ινηπέο θπξψζεηο ζχκθσλα κε άξζξν 148 ηνπ Λ.4412/2016. θαη ησλ Δηδηθψλ Όξσλ ηεο ΔΤ ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 7ν Σξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο 

Ζ ζεηξά θαη ε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ πξνβιέπνληαη ζε ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζπληάζζεηαη θαη 

εγθξίλεηαη  ζχκθσλα  κε  ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ N.4412/16. Σν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί θαη ηε  
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βάζε γηα ηελ θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ θαηά αλαζεσξεηηθή πεξίνδν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

153 ηνπ παξαπάλσ Λφκνπ. 

Πε έξγα πξνυπνινγηζκνχ άλσ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ (1.000.000) επξψ είλαη ππνρξεσηηθή ε 

ζχληαμε ηεπρψλ ή δηαγξακκάησλ κε ηε κέζνδν ηεο δηθηπσηήο αλάιπζεο. Πε έξγα κηθξφηεξνπ 

πξνυπνινγηζκνχ κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε ζχληαμε ηεπρψλ ή δηαγξακκάησλ κε ηε κέζνδν ηεο 

δηθηπσηήο αλάιπζεο ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 8ν Ρκεκαηηθέο πξνζεζκίεο 

Βάζε ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Λ.4412/2016.ε ζχκβαζε, πέξαλ ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο γηα ηε πεξάησζε ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ έξγνπ, δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη θαη πξνζεζκίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ηκεκάησλ απηνχ (ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο). Οη πξνζεζκίεο απηέο, εθφζνλ νξηζζνχλ, ζα ηεζνχλ ζηε 

ζχκβαζε.  

  

Άξζξν 9ν Ξνηφηεηα ιηθψλ. 

Σα πιηθά πνπ  ζα  ρξεζηκνπνηήζεη ν αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε θάζε θχζεο εξγαζίαο ζα είλαη αξίζηεο 

πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηεχρνο ησλ ηερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο θαη ησλ Δ.ΣΔ.Π. 

θαη Π.Σ.Π. ηνπ Τπνπξγείνπ  Γεκνζίσλ  Έξγσλ, ηηο εγθχθιηεο δηαηαγέο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ηεο 

απνιχηνπ  έγθξηζεο ηεο ππεξεζίαο σο πξνο ηελ πξνέιεπζε, δηαζηξψζεηο, εκθάληζε θ.ι.π, απαιιαγκέλα 

θάζε επηβιαβνχο πξφζκημεο ή θάζε ειαηηψκαηνο ην φπνην κπνξεί λα κεηψζεη ηελ αληνρή θαη ηελ θαιή 

εκθάληζε ηνπ έξγνπ. 

 
Ξξηλ ηελ ελζσκάησζε νπνηνπδήπνηε πιηθνχ ζην έξγν, ζα θαηαηίζεηαη ην πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηάο ηνπ πξνο 
έγθξηζε απφ ηελ πεξεζία.  
Ρα πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο (CE) ησλ πιηθψλ πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηηο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη:  

 ζηελ εγθχθιην 1 ηνπ πνπξγείνπ πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 

ΓΗΞΑΓ/νηθ/9/14-01-2011 θαη αθνξά ζηελ δεκνζίεπζε ησλ ΘΑ γηα ηελ ελζσκάησζε ελαξκνληζκέλσλ 
Δπξσπατθψλ Ξξνηχπσλ ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία. 
 ηεο ΘΑ 6690 (ΦΔΘ 1914/Β/15-6-2012) ε νπνία αθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, 
ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο, ζπκκφξθσζεο θαηζήκαλζεο ζπκκφξθσζεο CE ησλ πξντφλησλ Γνκηθψλ 
Θαηαζθεπψλ. 
 

Άξζξν 10ν ιηθά ρνξεγνχκελα απφ ηνλ εξγνδφηε 

Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα απνδερζεί  ηα  πιηθά  πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη  απφ  ην  εξγνδφηε 

Γήκν, πξνο  ελζσκάησζε, αθαηξνχκελεο  ηεο αμίαο ησλ απφ ην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ηηκνινγίνπ. 

 

Άξζξν 11ν Ξνηφηεηα Δξγαζηψλ-Θαθνηερλίεο  
Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ  ζχκθσλα κε ηηο αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο Δηδηθήο πγγξαθήο 

Τπνρξεψζεσλ, πξφηππεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηελ πεξηγξαθή  θαη ηνπο  φξνπο θάζε άξζξνπ ηνπ Σηκνινγίνπ, 

ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα, ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηέινο ηηο έγγξαθεο εληνιέο θαη νδεγίεο ηεο επηβιέπνπζαο  

Τπεξεζίαο. 

 

Αλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ  ήζειε  δηαπηζησζεί φηη έρνπλ εθηειεζζεί εξγαζίεο πιεκκειείο ή θαθφηερλεο θαη 

φρη ζχκθσλεο κε ηα αλσηέξσ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ  Λ4412/16. 

 

Άξζξν 12ν Ξξνκήζεηα θαη πιεξσκή αζθάιηνπ 

 

Άξζξν 13ν  Δξγνιαβηθά πνζνζηά-Δπηβαξχλζεηο  
ηελ παξνχζα εξγνιαβία ηζρχνπλ  ηα παξαθάησ πνζνζηά γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο εξγνιάβνπ. 

 

Γέθα νθηψ επί ηνηο εθαηφ  (18 %) επί ηελ αμία ησλ εξγαζηψλ πνπ ππνινγίδνληαη κε βάζε  ηηο ηηκέο  κνλάδνο  

ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκνινγίνπ ησλ θαλνληδνκέλσλ βάζεη ηνπ άξζξνπ  17  ηεο παξνχζεο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ 

λέσλ ηηκψλ. 
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Γέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) επί ηεο  πξαγκαηηθήο αμίαο γηα πιηθά θαη εκεξνκίζζηα  εξγαηνηερληηψλ  θ.ι.π. ηνπ  

αλαδφρνπ, πνπ  αλαιίζθνληαη γηα  ηελ εθηέιεζε απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ. Θαηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο 

ηνπ Λ4412/16.  Δπί  ηεο  αμίαο ησλ πιηθψλ ηα νπνία  ηπρφλ ήζειε λα ρνξεγήζεη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ ζηνλ  

αλάδνρν  πξνο ελζσκάησζε ζην έξγν, ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη εξγνιαβηθνχ πνζνζηνχ. 

  
Σν έξγν κε ηίηιν «Ξεξηθεξεηαθφο δξφκνο Διιεληθνχ Γήκνπ Γνξηπλίαο (απφ ηνλ Άγην Ησάλλε έσο ηε 

δηαζηαχξσζε Θαιπβάθηα» ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο «5νπ ΑΔΞ»  θαη ε δαπάλε αλέξρεηαη ζε 80.000,00 

€.  
  

Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη θφξνη, ηέιε, θξαηήζεηο  θαη νπνηεζδήπνηε  άιιεο λφκηκεο επηβαξχλζεηο φπσο 

ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ  δεκηνπξγείηαη  ε  ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπο, φπσο αλαγξάθνληαη ζην άξζξν 

8 ηεο δηαθήξπμεο. Θαηά εμαίξεζε απμνκεηψζεηο  ζην ραξηφζεκν ηηκνινγίσλ ή άιινη  θφξνη ηνπ δεκνζίνπ 

πνπ βαξχλνπλ άκεζα ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν κφλν  ζην ρξφλν πνπ ηζρχνπλ 

θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο  πξνζθνξάο. Σπρφλ κεηαγελέζηεξεο απμνκεηψζεηο, απμνκεηψλνπλ  αληίζηνηρα  

ην νθεηιφκελν εξγνιαβηθφ  αληάιιαγκα. Σα δχν πξνεγνχκελα εδάθηα δελ ηζρχνπλ γηα ην θφξν 

εηζνδήκαηνο ή ηηο ηπρφλ παξαθξαηήζεηο έλαληη ηνπ θφξνπ. 

 

Άξζξν 14ν Δπηκεηξήζεηο. 

1. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ιακβάλνληαη επί ηφπνπ φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηελ 

επηκέηξεζε ησλ πνζνηήησλ ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ. Σα επί ηφπνπ επηκεηξεηηθά ζηνηρεία ιακβάλνληαη 

απφ θνηλνχ απφ ηελ επίβιεςε ηνπ άξζξνπ 136 θαη ηνλ εθπξφζσπν ηνπ αλαδφρνπ, θαηαρσξνχληαη ζε 

επηκεηξεηηθά θχιια εηο δηπινχλ, πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηα δχν κέξε θαη θαζέλα παίξλεη απφ έλα 

αληίγξαθν. 

2. ην ηέινο θάζε κήλα ή ζε άιιε ρξνληθή πεξίνδν πνπ νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο 

ζπληάζζεη επηκεηξήζεηο θαηά δηαθξηηά κέξε ηνπ έξγνπ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειέζζεθαλ ηνλ πξνεγνχκελν 

κήλα.   

Νη επηκεηξήζεηο, ζπλνδεπφκελεο απφ ηα αλαγθαία επηκεηξεηηθά ζηνηρεία θαη ζρέδηα, ζε έληππε 

θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ππνβάιινληαη, απφ ηνλ αλάδνρν ζηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία γηα έιεγρν 

ην αξγφηεξν είθνζη εκέξεο (20) κεηά ην ηέινο ηνπ επνκέλνπ ηεο εθηειέζεψο ηνπο κελφο, αθνχ 

ππνγξαθνχλ απφ απηφλ κε ηελ έλδεημε «φπσο ζπληάρζεθαλ απφ ηνλ αλάδνρν». 

Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 151 ηνπ 4412/16. 

 

Άξζξν 15ν Ινγαξηαζκνί - Ξηζηνπνηήζεηο 

 

Ζ πιεξσκή ζηνλ αλάδνρν ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο γίλεηαη ηκεκαηηθά, κε βάζε ηηο 

πηζηνπνηήζεηο ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζζεί κέζα ζηα φξηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

εξγαζηψλ. 

Αλ απφ ηνλ αλάδνρν θαηαζθεπαζζνχλ εξγαζίεο πέξα απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζην 

ρξνλνδηάγξακκα, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα λα αλαβάιεη ηελ πιεξσκή ησλ επηπιένλ 

εξγαζηψλ, ψζηε λα ζπκπέζεη κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ρξνλνδηάγξακκα. 

Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 152 ηνπ Λ4412/16. 

 

Άξζξν 16ν Απνινγηζηηθέο εξγαζίεο 
Δξγαζίεο  πνπ δελ  αλαθέξνληαη  ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ή πξνβιεπφκελεο ζε απηφλ αιιά κε δπλάκελεο λα 

επηκεηξεζνχλ ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο, εθηεινχληαη απνινγηζηηθά  θαη  απνηηκνχληαη  θαηά ην απνινγηζηηθφ ζχζ-

ηεκα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο  παξ.10 ηνπ άξζξνπ 154 ηνπ Λ4412/16 γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δεκνζίσλ έξγσλ. 

Πηηο απνινγηζηηθέο εξγαζίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη πφκνια, θιείζξα, ρεηξνιαβέο θιπ. 

 

ηελ παξαπάλσ αμία ησλ απνινγηζηηθψλ  θαηαβάιιεηαη επηπιένλ ζηνλ  αλάδνρν θαη εξγνιαβηθφ πνζνζηφ ίζν κε 

δέθα νθηψ [18%]  ην  νπνίν ππφθεηηαη  ζηελ   έθπησζε  ηεο δεκνπξαζίαο ζχκθσλα κε ηε  δηάηαμε  ηεο 

παξαγξάθνπ 2, ηνπ άξζξνπ 126 ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ Λφκνπ. 
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Άξζξν 17ν Απμνκεηψζεηο εξγαζηψλ-λέεο εξγαζίεο 

Αλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ παξαζηεί αλάγθε κεηαβνιήο ησλ εξγαζηψλ, πνπ  αλαθέξνληαη  ζηνλ  

πξνυπνινγηζκφ  ή πξνζζήθε λέσλ  εξγαζηψλ, ζπληάζζεηαη Αλαθεθαιαησηηθφο  Πίλαθαο  ζχκθσλα  κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Λ4412/16. 

Αλ ζην Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα πεξηιακβάλνληαη λέεο εξγαζίεο γηα ηηο  νπνίεο  δελ  ππάξρνπλ ηηκέο 

κνλάδνο, ηφηε απηφο ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα θαη κε ην πξσηφθνιιν θαλνληζκνχ  ηηκψλ  κνλάδνο λέσλ 

εξγαζηψλ. Οη παξαπάλσ θαλνληδφκελεο ηηκέο πξνζαπμάλνληαη θαηά  ην εξγνιαβηθφ πνζνζηφ θαη ππφθεηληαη 

ζηελ έθπησζε ηεο δεκνπξαζίαο. 

 

Άξζξν 18ν πεξζπκβαηηθέο εξγαζίεο-Δηδηθέο ηηκέο 

Αλ  ε κεηαβνιή ησλ πνζνηήησλ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο νκάδεο νκνεηδψλ εξγαζηψλ  είλαη  κεγαιχηεξεο  ηνπ 

νξίνπ πνπ πξνβιέπεη ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8  ηνπ  Λ.1418/84, ηφηε  γηα  ηελ  εθηέιεζε  ησλ  

ππεξζπκβαηηθψλ απηψλ εξγαζηψλ θαη ηελ έγθξηζε εηδηθψλ λέσλ ηηκψλ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 155 ηνπ Λ4412/16. 

 

Άξζξν 19ν Αλαζεψξεζε ηηκψλ. 

Γηα  ηελ αλαζεψξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηηκψλ θαη ησλ  θαλνληδνκέλσλ ηηκψλ κνλάδνο  λέσλ εξγαζηψλ ζα 

εθαξκνζζνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 153 ηνπ Λ4412/16. 

 

Άξζξν 20ν Ξξνθαηαβνιέο 
ηελ παξνχζα εξγνιαβία δελ ρνξεγείηαη πξνθαηαβνιή ζηνλ αλάδνρν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16.1 ηεο 
δηαθήξπμεο. 

 

Άξζξν 21ν Έιεγρνο γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο νδνχ 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο ζε φια ηα ζηάδηα ησλ εξγαζηψλ λα πξνβαίλεη κε δηπισκαηνχρν πνιηηηθφ 

κεραληθφ  ή  ηνπνγξάθν  κεραληθφ  ή άιιν ηερληθφ πνπ λα έρεη ην ζρεηηθφ δηθαίσκα, ζηε ζήκαλζε ηνπ 

άμνλα ηεο νδνχ  ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ αληηζηνίρσλ πςνκέηξσλ ζε  θάζε  πεξίπησζε, ηελ θαηά κήθνο ηνκή  

ηεο  νδνχ, ηφζν ζηηο επζπγξακκίεο φζν θαη ζηηο θακπχιεο θαη ζπλαξκνγή ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ζηε 

ζήκαλζε θαη θαζνξηζκφ ησλ εμσηεξηθψλ νξηνγξακκψλ. 

 

Δπίζεο ππνρξενχηαη φπσο πξνβαίλεη ζην θαζνξηζκφ ησλ πςνκέηξσλ  ηεο ππνδνκήο, ππφβαζεο, βάζεο θαη 

ζηξψζεο θπθινθνξίαο  ηεο  νδνχ, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηνπ αθξηβνχο γεσγξαθηθνχ ζρήκαηνο φπσο  

πξνβιέπεηαη απφ ηε κειέηε θαη ηηο έγγξαθεο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο. 

 

Άξζξν 22ν Ρνπνγξαθηθέο εξγαζίεο θ.π.ι. θαη άιιεο κειέηεο. 

Σν άξζξν 9 ηεο γεληθήο ζπγγξαθήο ππνρξεψζεσλ, ζπκπιεξψλεηαη κε ηα παξαθάησ: Ο αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη φπσο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ πξνβεί κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ζηελ πςνκεηξηθή 

απνηχπσζε θαη ηε ιήςε δηαηνκψλ ηνπ ρψξνπ εξγαζηψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ φγθνπ  ησλ  ρσκαηηζκψλ 

θαη ινηπψλ  ηερληθψλ  ζηνηρείσλ. Δπηπξφζζεηα  ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηελ Τπεξεζία 

ζρέδηα εθαξκνγήο ("σο θαηαζθεπάζζε") γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε 

κειέηε  θξίλεη απαξαίηεηε ε Τπεξεζία, ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή.  
 

Ρέινο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηελ πεξεζία, Ξξφγξακκα Ξνηφηεηαο Έξγνπ ην 

αξγφηεξν εληφο δχν κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ ζα 

θαηαγξάθεηαη ε Οξγαλσηηθή δνκή ηνπ Έξγνπ θαη ζα επηζεκαίλνληαη ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ επζχλε γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ απφ πιεπξάο αλαδφρνπ. Παξάιιεια ζα επηζπλάπηεηαη Πξφγξακκα Δλεξγεηψλ Δθηέιεζεο Έξγνπ 

φπνπ ζα θαιχπηνληαη κε ιεπηνκέξεηα φιεο νη θάζεηο πινπνίεζεο-δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη νη 

αληίζηνηρνη έιεγρνη θαη ηα έληππα θαηαγξαθήο ηνπο. Θαηά ηε ζχληαμή ηνπ λα ιεθζνχλ ππφςηλ νη 

απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ΓΗΠΑΓ/611/01 – ΦΔΘ 1013Β/2-8-01 θαη ΓΗΠΑΓ/501/03 – ΦΔΘ 

928Β/4-7-03 θαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λα ιεθζεί ππφςηλ ε κε αξ.πξση. ΓΗΠΑΓ/νηθ./12 13-01-09 

Απφθαζε ηέσο ΤΠΔΥΩΓΔ «Οδεγίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε εθαξκνγή ησλ Πξνγξακκάησλ 

Πνηφηεηαο Έξγσλ ( ΠΠΔ)». 
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Άξζξν 23ν Σξφλνο εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ 

Ο  ρξφλνο  εγγχεζεο γηα ηελ παξνχζα εξγνιαβία νξίδεηαη ζε δεθαπέληε ( 15 ) κήλεο, απφ ηελ ππνβνιή ηνπ 

ηειηθνχ ζπλνπηηθνχ επηκεηξεηηθνχ πίλαθα.  
 

Θαηά ην ρξφλν εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζεσξεί  

ηαθηηθά  ηα  έξγα, λα ηα δηαηεξεί ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε θαη λα απνθαζηζηά θάζε βιάβε ηνπο. 

 

Δξγαζίεο  γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ πνπ νθείινληαη ζε ρξήζε έξγνπ ,πνπ παξαδφζεθε ζε ρξήζε πξηλ 

απφ ηελ παξαιαβή ηνπ, κε πξσηφθνιιν δηνηθεηηθήο παξαιαβήο, εθηεινχληαη κφλν κε έγθξηζε (έγγξαθε 

εληνιή) ηεο ππεξεζίαο θαη γηα ηε δηαπίζησζε ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απηψλ, ζπληάζζεηαη εηδηθφ  

πξσηφθνιιν, θαη ε δαπάλε απνδίδεηαη ζηνλ αλάδνρν. 

 

Αλ ν αλάδνρνο παξαιείπεη  ηηο  ππνρξεψζεηο  ηνπ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ  έξγσλ θαηά ην ρξφλν  εγγχεζεο, 

νη  απαξαίηεηεο  εξγαζίεο κπνξεί λα εθηειεζζνχλ απφ ηελ ππεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζε βάξνο θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ ππφρξενπ αλαδφρνπ.  

 

 

Άξζξν 24ν Δηδηθφηεξεο ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνιάβνπ 
 

α. Κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη, ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

έξγνπ, θαηά παληφο θηλδχλνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεξηπηψζεσλ δεκηψλ απφ αλσηέξα 

βία, γηα θαιχηεξε δηνίθεζε, επίβιεςε θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

 

β. Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακηά απνδεκίσζε απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε βιάβε επέιζεη 

ζε απηφ, γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή απψιεηα πιηθψλ θαη γεληθά γηα νπνηαδήπνηε δεκία πνπ νθείιεηαη ζε 

ακέιεηα, απξνλνεζία ή αλεπηηεδεηφηεηα απηνχ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή ζε κε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ 

κέζσλ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ππαηηηφηεηαο ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ 

έξγνπ ή αλσηέξαο βίαο. Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηηο βιάβεο πνπ ηνλ 

βαξχλνπλ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. Κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν 

ηνπ έξγνπ. 

 

γ. κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ ηεξείηαη εκεξνιφγην ην νπνίν ζπκπιεξψλεηαη θαζεκεξηλά θαη 

αλαγξάθνληαη, κε ζπλνπηηθφ ηξφπν, ζε απηφ φια φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 146 ηνπ Λ.4412/16 

- Σν εκεξνιφγην ηεξείηαη κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ, ππνγξάθεηαη απφ ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ θαη απφ εληεηαι-

κέλν φξγαλν ηεο επίβιεςεο φηαλ απηφ παξίζηαηαη ζην εξγνηάμην. Σν έλα απνθνπηφκελν θχιιν πεξηέξρεηαη 

ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία εληφο επηά (7) εκεξψλ, κε κέξηκλα ηνπ εληεηαικέλνπ νξγάλνπ ηεο επίβιεςεο, 

εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Οη εγγξαθέο ζην εκεξνιφγην απνηεινχλ 

πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηε δχλακε απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαη 

κεραλεκάησλ θαη γεληθά γηα ηελ παξνρή εηθφλαο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ. 

- Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κπνξεί πάληα λα νξίζεη ηελ εγγξαθή ζην εκεξνιφγην ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξν-

θνξηψλ ή άιισλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζηδηάδνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν ή λα δεηήζεη απφ ηνλ αλάδνρν ηελ 

ηήξεζε θαη άιισλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Δθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν, είλαη δπλαηφ λα δεηεζεί απφ ηε 

Γηεπζχλνπζα πεξεζία λα θαηαγξαθνχλ γεγνλφηα ή θαηαζηάζεηο κε ζθαξηθήκαηα, 

θσηνγξαθίεο, θαηαγξαθέο κε video ή άιιεο κεζφδνπο θαηαγξαθήο νπηηθψλ κέζσλ. ε κεγάια 

έξγα, γηα θάζε εξγνηάμην ζε δηαθξηηή γεσγξαθηθή ελφηεηα ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ρσξηζηέο εκεξήζηεο 

αλαθνξέο πξνφδνπ ή εκεξνιφγην, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε.  

 

- Δθφζνλ ν αλάδνρνο παξαιείπεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα θαζεκεξηλή ηήξεζε εκεξνινγίνπ, επηβάιιεηαη 

εηδηθή πνηληθή ξήηξα θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ εθαηφ (100), νχηε αλψηεξε ησλ πεληαθνζίσλ 
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(500) ΔΤΡΩ, γηα θάζε εκέξα παξάιεηςεο, αλαιφγσο κε ην χςνο ηεο ζπκβαηηθήο δαπάλεο ηνπ έξγνπ. Ζ 

εηδηθή πνηληθή ξήηξα επηβάιιεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, χζηεξα απφ εηδηθή πξφζθιεζε ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο, ζηελ νπνία ν επηβιέπσλ αλαθέξεη εγγξάθσο ηελ παξάιεηςε ηήξεζεο. 

- Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ρσξίο θακία ακνηβή: ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ πξηλ θαη κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο, εθφζνλ ήζειε δηαηαρζεί αξκφδηα θαη λα κε  εθηειεί  

εξγαζίεο  πνπ απαηηνχλ άκεζεο θαηακεηξήζεηο θαη  παξαιαβή θαηά ηελ εκέξα ηνπ αββάηνπ γηαηί ε 

ππεξεζία αξγεί θαη  ζπλεπψο  θάζε εξγαζία   πνπ   ζα   γίλεη  δελ  ζα  κπνξεί  λα  θαηακεηξεζεί  θαη  λα 

πηζηνπνηεζεί. 

Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 146 ηνπ Λ.4412/16 

δ. Ζ δηαρείξηζε ησλ ΑΔΘΘ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ΘΑ 36259/20101 θαη ηνλ 

Λ4042/2012.  

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεηαθέξεη ην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ θαζαηξέζεσλ, θαηεδαθίζεσλ θη 

εθζθαθψλ ζε πηζηνπνηεκέλνπο ρψξνπο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, κε ηελ δαπάλε λα επηβαξχλεη 

ηνλ Αλάδνρν, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ηα πξντφληα απηά  δεηεζνχλ γηα ρξήζε απφ ηνλ Θχξην 

ηνπ Έξγνπ. Δπίζεο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ απνκάθξπλζε θάζε θχζεο αρξήζησλ 

πιηθψλ κεηά  ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ απφ ην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ ρσξίο θακία ακνηβή.  

   

ε. ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε κέζα ζε έλα  κήλα  απφ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ κφληκεο πηλαθίδαο κε ηα 

ζηνηρεία ηνπ έξγνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο. ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε, εληφο, 

ην αξγφηεξν ελφο εμακήλνπ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, κφληκεο επεμεγεκαηηθήο πηλαθίδαο. Σν πιηθφ 

θαηαζθεπήο ηεο κφληκεο επεμεγεκαηηθήο πηλαθίδαο (π.ρ. κέηαιιν, κάξκαξν, πιεμηγθιάο) θαζψο θαη ν 

ηξφπνο ηνπνζέηεζεο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηε κφληκε εγθαηάζηαζή ηεο. Ζ κφληκε απηή πηλαθίδα ζα 

είλαη επδηάθξηηε θαη ζχκθσλα κα ππφδεηγκα ηεο Τπεξεζίαο.   

 

ΑΟΘΟΝ 25ν  Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην 

 

25.1. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ 

δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα 

ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε   λα   εμαιείθνληαη   ή   λα   ειαρηζηνπνηνχληαη   νη   θίλδπλνη   

αηπρεκάησλ ή επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ.7-9),  
Λ.4412/16 (αξ. 138 παξ.7),  Λ. 3850/10 1(αξ. 42). 

 

25.2  Πηα πιαίζηα ηεο επζχλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 

α. Λα εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ.) θαη 

λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα Λ.4412/16 (αξ. 138 παξ.7). 

β. Λα ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη 

Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ: ΓΗΠΑΓ/νηθ. 177/2-3-01, 

ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ889/27-11-02, ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο 

ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο 

θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : Λ.4412/16 (αξ. 138 παξ.7 & 7 θαη αξ. 378). 

γ. Λα επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, λα 

ηνπο ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, 

λα δεηά ηε γλψκε ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 

1073/81 (αξ. 111),  ΠΓ 305/96 (αξ. 10,11),  Λ.3850/10 (αξ. 42-49). 

                                                           
1
  Ο Ν.3850/10 Κύπωζη ηος Κώδικα νόμων για ηην ςγεία και ηην αζθάλεια ηων επγαζομένων άπ. δεύηεπο, καηαπγεί 

διαηάξειρ πος πςθμίζονηαι από αςηόν όπωρ διαηάξειρ ηων : Ν. 1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96,  κλπ 
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Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ. γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε γλψζε απφ 

απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη 

ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην 

έξγν έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία). 

Επισήμανση : Απαγορεύεται ρητά η απασχόληση ανηλίκου στο έργο. 

 

25.3 Πχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα 

αθφινπζα: 
 

25.3.1.ΔΘ ΡΥΛ ΞΟΝΡΔΟΥΛ ΓΛΥΠΡΝΞΝΗΖΠΖ - ΠΣΔΓΗΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΓΔΗΑΠ (ΠΑ ) - ΦΑΘΔΙΝΠ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΓΔΗΑΠ 

(ΦΑ) ΘΑΗ ΠΓΘΔΘΟΗΚΔΛΑ: 

α. Λα δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ ησλ 

πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ ζα 

ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη απφ 20 

εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα: ΠΓ 305/96 (αξ 3 

παξ. 12 θαη 13). Ζ γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα III ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 

305/96. 

β. Λα αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ ηα νπνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο 

ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (αξ.3 παξ.8) θαη ηελ 

ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Λ.4412/16 (αξ. 138 παξ.7 & 8 θαη 

αξ. 378). 

γ. Λα αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο κειέηεο (ηπρφλ παξαιήςεηο πνπ ζα 

δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), ζχκθσλα κε ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα 

εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ, θιπ 

(κέζνδνο θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή αζθάιεηαο, νξγάλσζε, 

εμνπιηζκφο, θιπ). 

δ. Λα αλαπξνζαξκφζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ιφγσ 

ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.9) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 

(παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Λ.4412/16 (αξ. 138 παξ.7 & 8 θαη αξ. 378). 

ε. Λα ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ. 10) 

θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.)ΤΠΔΥΩΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ 

αξρψλ. 

ζη. πκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη ζην Φάθειν Αζθάιεηαο Τγείαο 

(ΦΑΤ). 

Σν ΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη γηα ηα 

άιια εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

Αληίζηνηρα ν ΦΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο κειινληηθά 

αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ. 

1. Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5- 

7) θαη ζηηο ΤΑ : ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ 

(η.) ΤΠΔΥΩΓΔ νη νπνίεο ελζσκαηψζεθαλ ζην Λ.4412/16 (αξ. 138 θαη αξ. 378). 

2. Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 3 

παξ.4), φηαλ: 

α. Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ  πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή. 
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β. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο : Π.Γ.305/96 (αξζ. 12 

παξάξηεκα II). 

γ. Απαηηείηαη   εθ  ησλ  πξνηέξσλ  γλσζηνπνίεζε   ζηελ  αξκφδηα  επηζεψξεζε εξγαζίαο. 

δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ έρνληνο λφκηκν 

δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη   πγείαο   (ΑΤ, ΦΑΤ)   ηνπ   έξγνπ   απφ  

ηελ  αξκφδηα   Δπηζεψξεζε   Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α' ηνπ Λ 4030/2011 (ΦΔΘ 

249/Α/25-11- 2011) θαη  ηελ αξ.  πξση.   10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ  Δηδ.   Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ. 

3. Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 

θάζε Γεκφζηνπ Έξγνπ : ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην 

Λ.4412/16 αξ. (170 θαη 172). 

Ν ΦΑ ζπλνδεχεηαη, απαξαηηήησο, απφ θαηαζθεπαζηηθά Πρέδηα θαη Φσηνγξαθίεο θαηά ηηο 

θάζεηο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ. 

4.  Κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ην 

ζπλνδεχεη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.11) θαη ΤΑ ΓΗ ΠΑΓ/νη θ/889/2002 

(παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ. 

5. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑΤ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ΔΓΘΤΘΙΗΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ. 

 

25.3.2. ΑΛΑΘΔΠΖ ΘΑΘΖΘΝΛΡΥΛ ΠΔ ΡΔΣΛΗΘΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ, ΓΗΑΡΟΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ - ΡΖΟΖΠΖ ΠΡΝΗΣΔΗΥΛ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ 

ΓΔΗΑΠ 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 

α. Λα αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50 

εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην Λ. 3850/10 (αξ.8 παξ.1 θαη αξ. 12 παξ.4). 

β. Λα αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην έξγν 50 θαη 

άλσ εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Λ.3850/10 (αξ.8 παξ.2 θαη αξ. 4 έσο 25). 

γ. Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα εθηφο 

ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο ή λα 

ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο. 

Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν θαη αληίγξαθν 

ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα απφ αληίζηνηρε δήισζε 

απνδνρήο : Λ.3850/10 (αξ.9). 

δ. ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ: ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ 

εξγαζίαο, εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ: 

 Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ 

εξγαζίαο, ησλ πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ  

εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Λ.3850/10 (αξ.43 παξ. 1 α θαη παξ.3-8). 

 Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα  

αλαγξάθνπλ ηηο ππνδείμεηο ηνπο ν Σερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο 

Λ.3850/10 (αξ. 14 παξ. 1 θαη αξ. 17 παξ. 1). 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ. 

Σν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ ηελ 

αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 
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Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο (Λ 

3850/10 αξ.20 παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δπηηξνπή Τγείαο 

θαη Αζθάιεηαο (Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο 

πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Λ.3850/10. 

ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν. 

3. Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ 

αηπρήκαηνο θαη λα ην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Λ.3850/10 (αξ.43  

παξ.2β). 

Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ, θαηαρσξνχληαη ζην 

βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο. 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο αζηπλνκηθέο 

αξρέο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια 

ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα 

ηεξεί ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ 

αηπρήκαηνο Λ.3850/10 (αξ.43 παξ.2α). 

4. Θαηάινγν  ησλ  εξγαηηθψλ  αηπρεκάησλ  πνπ   είραλ  σο  ζπλέπεηα  γηα  ηνλ 

εξγαδφκελν  αληθαλφηεηα  εξγαζίαο  κεγαιχηεξε  ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ  εκεξψλ 

Λ.3850/10(αξ.43παξ.2γ). 

5. Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Λ 3850/10 (αξ. 18 παξ.9). 

 

25.3.3. ΖΚΔΟΝΙΝΓΗΝ ΚΔΡΟΥΛ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ (ΖΚΑ) 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Κέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΚΑ), φηαλ 

απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 

εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ. 14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Τ.Α 130646/1984 

ηνπ (η.) Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. 

Σν ΖΚΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, Σκήκαηα ή Γξαθεία 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο 

Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φ,ηη 

αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο 

εξγαζίαο, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.113 ), Λ. 1396/83 (αξ. 8) θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ κε 

αξ.πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-2003. 

 

25.3.4. ΠΠΣΔΡΗΠΚΝΠ ΠΣΔΓΗΝ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΓΔΗΑΠ (ΠΑ) ΘΑΗ  ΖΚΔΟΝΙΝΓΗΝ ΚΔΡΟΥΛ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ (ΖΚΑ) 

Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ  ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην Ζ Κ Α. 

ηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Ζ.ΚΑ. θάζε αλαζεψξεζε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ 

ΑΤ θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / 

δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΑΤ. 

Κε ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο. 

 

25.4. Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ζην 

εξγνηάμην. 
 

25.4.1 ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑ ΔΟΓΝΡΑΜΗΝ - ΚΔΡΟΑ ΑΡΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ (ΚΑΞ) 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, ηα παξαθάησ 

κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο: 
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α. Σελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ : ΠΓ 105/95, ΠΓ 305//96 (αξ. 12 παξαξη. 

IV κέξνο Α, παξ. 18.1). 

β. Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ ειεθηξηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαέξησλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ απφ ην εξγνηάμην, 

ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο : ΠΓ 1073/81 

(αξ.75-79), ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II, παξ.2). 

γ. Σε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ, πγξψλ ή αεξίσλ θιπ) 

θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ 

: ΠΓ 1073/81 (αξ.92 - 95), ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.6). 

δ. Σε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο : θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήο - 

δηάζσζεο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςε - 

αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, 

θιπ. : ΠΓ 1073/81 (αξ. 92-96), ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.3, 4, 8-10), 

Λ.3850/10(αξ.30, 32, 45). 

ε. Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ (χπαξμε 

ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ) : ΠΓ 1073/81 (αξ. 109,110), Λ. 

1430/84 (αξ. 17,18), ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 13, 14). 

ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Κέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΚΑΠ) ζηνπο εξγαδφκελνπο 

φπσο : πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο δψλεο αζθαιείαο, 

γπαιηά, θιπ, εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο 

πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ : Π.Γ. 1073/81 (αξ. 102-

108), Λ. 1430/84 (αξ. 16-18), ΘΤΑ Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο ΘΤΑ 8881/94 θαη Τ.Α. 

νηθ.Β.5261/190/97, Π.Γ. 396/94, Π.Γ. 305/96 (αξ.9,παξ.γ). 

 

25.4.2. ΔΟΓΝΡΑΜΗΑΘΖ ΠΖΚΑΛΠΖ - ΠΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ, ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ, ΦΝΟΡΥΠΖ - ΔΘΦΝΟΡΥΠΖ - 

ΔΛΑΞΝΘΔΠΖ ΙΗΘΥΛ, ΘΝΟΒΝΠ, ΦΠΗΘΝΗ, ΣΖΚΗΘΝΗ ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΘΙΞ 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 

α. Λα πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαη 

ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε: 

- Σελ Τ.Α αξηζ. ΓΚΔΟ/0/613/16-2-2011 ηνπ η.ΤΠΤΚΔΓΗ: 

«Οδεγίεο ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Έξγσλ» (ΟΚΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7) 

- Σελ ΘΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΤΠΔΘΑ θαη η.ΤΠΤΚΔΓΗ «Τπνρξεψζεηο θαη 

κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε 

θνηλφρξεζηνπο   ρψξνπο   πφιεσλ   θαη   νηθηζκψλ   πνπ   πξννξίδνληαη   γηα   ηελ 

θπθινθνξία πεδψλ » 

Σηο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Οδηθήο Θπθινθνξίαο : Λ.2696/99 (αξ. 9 - 1 1  θαη αξ.52 ) θαη ηελ ηξνπ. απηνχ: 

Λ.3542/07 (αξ. 7-9 θαη αξ.46). 

β. Λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο νδνχο, 

θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Λ. 2696/99 (αξ. 47 , 48) θαη ε ηξνπ. απηνχ: Λ. 3542/07 

(αξ.43,44). 

γ. Λα ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο 

αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ θηλεηψλ πξνβνιέσλ, 

ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-84), ΠΓ 

305/96 (αξ.8.δ θαη αξ.12,παξαξη.Η\/κέξνο Α, παξ.2), Λ.3850/10 (αξ. 31,35). 
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δ. Λα πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο, 

απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ : ΠΓ 216/78, ΠΓ 1073/81 

(αξ.85-91), ΘΤΑ 8243/1113/91 (αξ.8), ΠΓ 305/96 [αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Α παξ. 

11 θαη. κέξνο Β ηκήκα II παξ.4], Λ.2696/99 (αξ.32) θαη ε ηξνπ. απηνχ : Λ. 3542/07 (αξ.30). 

ε.  Λα ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ: α) θξαδαζκνχο: ΠΓ 176/05, β) ζφξπβν: 

ΠΓ 85/91, ΠΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή 

δηαθίλεζε θνξηίσλ: ΠΓ 397/94,  δ) πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη  βηνινγηθνχο παξάγνληεο: 

Λ.3850/10 (άξ. 36-41), ΠΓ 82/10. 

 

25.4.3. ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΑ ΔΟΓΥΛ / ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΗ ΔΟΓΑΠΗΑΠ - ΑΞΝΓΔΗΘΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΡΥΛ. 

Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΠΓ 304/00 (αξ.2). 

α. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ 

(ρσκαηνπξγηθψλ θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ 

αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ ): ΠΓ 1073/81 (αξ. 17, 45-74 ), Λ 

1430/84 (αξ. 11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΠΓ 89/99, ΠΓ 304/00 θαη 

ΠΓ 155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II παξ.7 - 9), ΘΤΑ 

15085/593/03, ΘΤΑ αξ.Γ13ε/4800/03, ΠΓ 57/10, Λ.3850/10 (αξ. 34, 35). 

β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη.IV, κέξνο Β', ηκήκα II, παξ.7.4 θαη 

8.5) θαη ην ΠΓ 304/00 (αξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία : 

1. Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο 

2. Άδεηα θπθινθνξίαο 

3. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο. 

4. Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο) 

5. Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV, 

κέξνο Β', ηκήκα II,   παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. II,   παξ.2.1). 

εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή. 

6. Βεβαίσζε    αζθαινχο    ιεηηνπξγίαο    ηνπ    εμνπιηζκνχ    εξγαζίαο    (νξζή 

ζπλαξκνιφγεζε - εγθαηάζηαζε, θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ 

ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 

89/99 (αξ. 4α παξ.3 θαη 6). 

7. Πηζηνπνηεηηθφ   επαλειέγρνπ   αλπςσηηθνχ   κεραλήκαηνο,   νδεγίεο   ρξήζεο, 

ζπληήξεζεο θαη αληίζηνηρν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ 

ΘΤΑ 15085/593/03 ( αξ.3 θαη αξ.4. παξ.7 ). 

 

25.5. Λνκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην 

εξγνηάμην, ηα νπνία ηεξνχληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

εθηεινχκελνπ έξγνπ. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα απαηηνχκελα 

κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ. 

Σα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα: 

25.5.1. ΘΑΡΔΓΑΦΗΠΔΗΠ : 

Λ 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ. 18-33, 104), ΘΤΑ 8243/1113/91 (αξ.7), ΤΑ 31245/93, Λ. 

2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. III ), Τ.Α. 3009/2/21-γ/94, Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη 

ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV 
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κέξνο Β ηκήκα II, παξ.11), ΘΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΠΓ 455/95 

θαη ε ηξνπ. απηνχ ΠΓ 2/06, ΠΓ 212/06,ΤΑ 21017/84/09. 

25.5.2. ΔΘΠΘΑΦΔΠ (ΘΔΚΔΙΗΥΛ, ΡΑΦΟΥΛ, ΦΟΔΑΡΥΛ, ΘΙΞ), ΑΛΡΗΠΡΖΟΗΜΔΗΠ : 

Λ. 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αξ. 3046/304/89 (αξ.8-αζθάιεηα θαη αληνρή 

θηηξίσλ, παξ.4), ΘΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Λ. 2168/93, ΠΓ 396/94 

(αξ.9 παξ.4 παξαξη. III), ΤΑ 3009/2/21 -γ/94 ,  ΤΑ  2254/230/Φ.6 .9 /94  θα η  ν η  ηξνπ .  απηήο  

:  ΤΑ  Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ: ΠΓ 2/06, ΠΓ 

305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II παξ. 10 ). 

25.5.3. ΗΘΟΗΥΚΑΡΑ ΘΑΗ ΘΙΗΚΑΘΔΠ, ΝΓΝΗ ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ - ΕΥΛΔΠ ΘΗΛΓΛΝ, ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΔ ΤΝΠ, ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΔ 

ΠΡΔΓΔΠ. 

ΠΓ 778/80,  ΠΓ 1073/81 (αξ.34 -44),  Λ.  1430/84 (αξ.  7 -10) ,  ΘΤΑ 16440/Φ. 10.4/445/93, 

ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. III), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Α παξ.1, 10 θαη 

κέξνο Β ηκήκα II παξ.4-6,14 ). 

25.5.4. ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΓΘΝΙΙΖΠΖΠ, ΝΜΓΝΛΝΘΘΝΞΖΠ & ΙΝΗΞΔΠ ΘΔΟΚΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ 

ΠΓ 95/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.96, 99,. 104, 105 ), ΠΓ 70/90 (αξ. 15), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. III), 

Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΘΤΑ αξ.νηθ. 16289/330/99. 

25.5.5. ΘΑΡΑΠΘΔΖ   ΓΝΚΗΘΥΛ   ΔΟΓΥΛ   (ΘΡΗΟΗΑ,   ΓΔΦΟΔΠ,   ΡΝΗΣΝΗ   ΑΛΡΗΠΡΖΟΗΜΖΠ, ΓΔΜΑΚΔΛΔΠ, ΘΙΞ.) 

ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.26- 33, αξ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. III), ΠΓ 

305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II παξ. 12). 

25.5.6. ΞΟΝΔΡΝΗΚΑΠΗΑ ΘΑΗ ΓΗΑΛΝΗΜΖ ΠΖΟΑΓΓΥΛ ΘΑΗ ΙΝΗΞΥΛ ΞΝΓΔΗΥΛ ΔΟΓΥΛ. 

(ήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη 

εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα ηκήκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ ή άιιεο θχζεο έξγσλ θαη 

ζε ζηάζκε ρακειφηεξε ησλ 6.00 κ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.) 

Λ.495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 225/89, ΘΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, 

Λ. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. III), ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ 

: ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II παξ.10). 

25.5.7. ΘΑΡΑΓΡΗΘΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΠΔ ΙΗΚΔΛΗΘΑ ΔΟΓΑ 

(Τπνζαιάζζηεο    εθζθαθέο,    δηακφξθσζε    ππζκέλα    ζαιάζζεο,     θαηαζθεπή πξνβιήηαο θιπ κε ρξήζε 

πισηψλ λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.) ΠΓ 1073/81 (αξ. 100), Λ 1430/84 (αξ.17), ΠΓ 

396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη.ΗΗΗ), ΤΑ 3131.1/20/95/95,  ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα 

II παξ.8.3 θαη παξ. 13). 

25.6. Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα 

απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην. 



 

ειίδα 16 απφ 17 
 

 

 

 

 

 ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΛΝΚΝΘΔΡΖΚΑΡΥΛ ΘΑΗ ΘΑΛΝΛΗΠΡΗΘΥΛ ΓΗΑΡΑΜΔΥΛ: 

 «ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΑ  ΚΔΡΟΑ ΑΠΦΑΙΔΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΗΑΠ ΠΡΝ ΔΟΓΝΡΑΜΗΝ» 

 Α. ΛΝΚΝΗ  Π. Γ.     455/95 ΦΔΘ   268/Α/95 

Λ. 495/76 ΦΔΘ 337/Α/76 Π. Γ.     305/96 ΦΔΘ   212/Α/96 

Λ. 1396/83 ΦΔΘ 126/Α/83 Π. Γ.        89/99 ΦΔΘ     94/Α/99 

Λ. 1430/84 ΦΔΘ 49/Α/84 Π. Γ.     304/00 ΦΔΘ   241/Α/00 

Λ. 2168/93 ΦΔΘ 147/Α/93 Π. Γ.      155/04 ΦΔΘ   121/Α/04 

Λ. 2696/99 ΦΔΘ 57/Α/99 Π. Γ.      176/05 ΦΔΘ    227/Α/05 

Λ. 3542/07 ΦΔΘ 50/Α/07 Π. Γ.      149/06 ΦΔΘ   159/Α/06 

Λ. 3669/08 ΦΔΘ 116/Α/08 Π. Γ.          2/06 ΦΔΘ    268/Α/06 

Λ. 3850/10 ΦΔΘ 84/Α/10 Π. Γ.     212/06 ΦΔΘ    212/Α/06 

Λ. 4030/12 ΦΔΘ249/Α/12 Π. Γ.        82/10 ΦΔΘ    145/Α/10 

Λ.  4281/2014  Π. Γ.        57/10 ΦΔΘ      97/Α/10 

Β. ΞΟΝΔΓΟΗΘΑ ΓΗΑΡΑΓΚΑΡΑ Γ. ΞΝΟΓΗΘΔΠ ΑΞΝΦΑΠΔΗΠ 

Π.Γ.      413/77 ΦΔΘ 128/Α/77 ΤΑ    130646/84 ΦΔΘ     154/Β/84 

Π.Γ.         95/78 ΦΔΘ 20/Α/78 ΘΤΑ     3329/89 ΦΔΘ     132/Β/89 

Π.Γ.      216/78 ΦΔΘ 47/Α/78 ΘΤΑ   8243/1113/91 ΦΔΘ     138/Β/91 

Π.Γ.      778/80 ΦΔΘ 193/Α/80 ΘΤΑ αξ.νηθ. Β. 4373/1205/93 ΦΔΘ     187/Β/93 

Π.Γ.     1073/81 ΦΔΘ 260/Α/81 ΘΤΑ 16440/Φ. 10.4/445/93 ΦΔΘ     765/Β/93 

Π.Γ.      225/89 ΦΔΘ 106/Α/89 ΘΤΑ   αξ. 8881/94 ΤΑ    
αξ.νηθ. 31245/93 ΤΑ     
3009/2/21-γ/94 

ΦΔΘ      450/Β/94 
ΦΔΘ      451/Β/93 
ΦΔΘ      301/Β/94 

Π.Γ.         31/90 ΦΔΘ 31/Α/90 ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 
ΤΑ    3131.1/20/95/95 

ΦΔΘ        73/Β/94 
ΦΔΘ      978/Β/95 

Π.Γ.         70/90 ΦΔΘ 31/Α/90 ΤΑΦ.6.9/13370/1560/95 ΦΔΘ      677/Β/95 

Π.Γ.         85/91 ΦΔΘ 38/Α/91 ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96 ΦΔΘ    1035/Β/96 

Π.Γ.      499/91 ΦΔΘ 180/Α/91 Τ.Ααξ.νηθ.Β.5261/190/97 ΦΔΘ     113/Β/97 

Π. Γ.     395/94 ΦΔΘ   220/Α/94 ΘΤΑ αξ.νηθ. 16289/330/99 ΦΔΘ     987/Β/99 

Π. Γ.     396/94 ΦΔΘ   220/Α/94 ΘΤΑαξ.νηθ. 15085/593/03 ΦΔΘ   1186/Β/03 

Π. Γ.     397/94 ΦΔΘ   221/Α/94 ΘΤΑ αξ. Γ13ε/4800/03 ΦΔΘ     708/Β/03 

Π. Γ.      105/95 ΦΔΘ    67/Α/95 ΘΤΑ   αξ.6952/11 ΦΔΘ     420/Β/11 
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  Γ. ΞΝΟΓΗΘΔΠ ΑΞΝΦΑΠΔΗΠ Γ. ΔΓΘΘΙΗΝΗ  

ΤΑ   3046/304/89 ΦΔΘ       59/Γ/89 ΔΓΘΤΘΙΗΟ 27/03 
ΔΓΘΤΘΙΗΟ 6/08 

ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΔΔΠ 
Π/208/12-9-03 

ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΗΠΑΓ/ νη 
θ/215/31 -3-08 

ΤΑ Φ.28/18787/1032/00 ΦΔΘ   1035/Β/00 ΔΓΘΤΘΙΗΟ .ΔΠ.Δ ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 
ΑΓΑ:Β4Ι1Ι-ΘΦΕ 

ΤΑ αξ. νη θ. 433/2000 ΦΔΘ   1176/Β/00   

ΤΑ ΓΔΔ Π Π/νη θ/85/01 ΦΔΘ     686/Β/01   

ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/01 ΦΔΘ     266/Β/01   

ΤΑ ΓΗ ΠΑΓ/νη θ/889/02 ΦΔΘ       16/Β/03   

ΤΑ ΓΚΔΟ/Ο/613/11 ΦΔΘ     905/Β/11   

ΤΑ   21017/84/09 ΦΔΘ   1287/Β/09   

Ππξνζβεζηηθή δηάηαμε 7, 
Απφθ.  7568.Φ.700.1/96 

ΦΔΘ      155/Β/96   

  

 Λαγθάδηα    24 – 05 – 2021 

         Οι  ςνηάξανηερ                                                                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                               

               

 

                                                                                                   Ο Αναπληπωηήρ Πποϊζηάμενορ ηος            

Δημήηπιορ Κονηόρ                                                                                Σμήμαηορ Μελεηών & Υωποηαξίαρ 

Πολιηικόρ Μησανικόρ Σ.Ε.                                                                    ηηρ Δ/νζηρ Σ.Τ. & Πολεοδομίαρ       

 

         

 

        

                                                                                                                        Δημήηπιορ   Κοςηζιάδηρ  

                                                                                                                          Πολιηικόρ Μησανικόρ Π.Ε.                       
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       EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                          

            ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ                                                       

           ΓΖΜΟ  ΓΟΡΣΤΝΗΑ                                                 

     Γ/ΝΖ Σ.Τ. & ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ 

   ΣΜΖΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ & ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ 

 ΦΟΡΔΑ : ΓΖΜΟ ΓΟΡΣΤΝΗΑ 

 

ΔΡΓΟ : «Περιθερειακός δρόμος Ελληνικού 
Δήμοσ Γορησνίας (από ηον Άγιο Ιωάννη 
έως ηη διαζηαύρωζη Καλσβάκια)» 

 

   

   

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 
 

 ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ 

 

 
1.1  ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΚΜΔ, ΣΤ, ΔΤ, ΠΣΠ θιπ 

  

1.1.1  Η παξνχζα Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (ΣΤ) πεξηιακβάλεη ηνπο ηερληθνχο ζπκβαηηθνχο φξνπο 

ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ησλ ππνινίπσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ν Αλάδνρνο 

ζα εθηειέζεη ηηο θαηαζθεπέο ηνπ έξγνπ. 

1.1.2 Κάζε άξζξν ηεο παξνχζαο ΣΤ πεξηιακβάλεη θαη εηδηθή παξάγξαθν, ζηελ νπνία κλεκνλεχνληαη νη 

εθαξκνδφκελεο ζε απηφ πξνδηαγξαθέο (ΠΣΠ. ΚΣ θιπ). Οη σο άλσ πξνδηαγξαθέο φπσο θαη νπνηεζδήπνηε 

άιιεο, αλαθεξφκελεο ζηα άξζξα ηεο ΣΤ, πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ηκήκαηά ηεο. 

1.1.3 Αλ ν Γηαγσληδφκελνο δηαπηζηψζεη απφθιηζε ζπγθεθξηκέλνπ φξνπ ηεο ΣΤ απφ ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία 

νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηελ Τπεξεζία εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο εθπλένπζαο ηελ εκέξα θαηάζεζεο 

ησλ πξνζθνξψλ, δη΄ εηδηθήο επηζηνιήο. 

 ηελ αληίζεηε πεξίπησζε: 

α. ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο νπνηαζδήπνηε νηθνλνκηθήο απνδεκίσζεο 

β. ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζεί Αλάδνρνο ππνρξενχηαη επί πιένλ λα ζπκπξάμεη κε ην ΚηΔ ζηελ ελαξκφληζε 

ηνπ απνθιίλνληνο φξνπ κε ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία έζησ θη αλ ηνχην ζπλεπάγεηαη νηθνλνκηθή ηνπ 

επηβάξπλζε, επεηδή απηή (αλ ππάξρεη) λνείηαη φηη πεξηιακβάλεηαη ζηνλ εχινγν επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν. 

 

1.2 ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

1.2.1 Γηα νπνηνδήπνηε πιηθφ, θαηαζθεπή, πνηνηηθφ έιεγρν (δηαδηθαζίεο / κεζφδνπο / δνθηκέο θιπ) πνπ δελ 

θαιχπηνληαη απφ: 

- ηνπο θαλνληζκνχο / πξνδηαγξαθέο / θψδηθεο απφ ηα άξζξα ηνπ ΚΜΔ ηεο ΔΤ θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο 

δεκνπξάηεζεο. 

- ηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο, δειαδή ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ΣΤ  

 ζα εθαξκφδνληαη: 

 ηα «Δπξσπατθά Πξφηππα» (ΔΣ) πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο (CEN)  

ή απφ ηελ  Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ηιεθηξνληθήο Σππνπνίεζεο (CENELEC) σο «Δπξσπατθά Πξφηππα 

CEN» ή σο «Κείκελα ελαξκφληζεο (HD) ζχκθσλα κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο ησλ νξγαληζκψλ απηψλ. 

1.2.2 πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα αλσηέξσ θαη θαηά ζεηξάλ ηζρχνο ζα εθαξκφδνληαη:  

α. Οη Κνηλέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ήηνη εθείλεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί κε δηαδηθαζία αλαγλσξηζκέλε απφ ηα 

θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο εληαίαο εθαξκνγήο ζε φια ηα θξάηε - 

κέιε θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 

β. Οη «Δπξσπατθέο Σερληθέο Δγθξίζεηο» (ΔΣΔ) πνπ είλαη νη επλντθέο ηερληθέο εθηηκήζεηο ηεο θαηαιιειφηεηαο 

ελφο πξντφληνο γηα ρξήζε, κε γλψκνλα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηηο θαηαζθεπέο κε βάζε 

ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ηνπο ηηζέκελνπο φξνπο εθαξκνγήο θαη ρξήζεο ηνπ. Σέηνηεο (ΔΣΔ) 

ρνξεγνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλνο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ην εθάζηνηε θξάηνο - 

κέινο. 

γ. Οη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΠΣΠ) ηνπ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη 

Γεκνζίσλ Έξγσλ (Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ) ή ηνπ πξνγελέζηεξνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ (Τ.Γ.Δ) θαζ΄ ν κέξνο 

απηέο δελ αληηβαίλνπλ ηελ Κνηλνηηθή Ννκνζεζία θαη ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξνχζαο ΣΤ. 

δ. πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα παξαπάλσ, ζα εθαξκφδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ (Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ 

Σππνπνίεζεο) θαη ζε ζπκπιήξσζε απηψλ νη Πξνδηαγξαθέο ISO (International Standards Organization) θαη ζε 

ζπκπιήξσζε απηψλ νη ASTM ησλ ΗΠΑ. 

 

1.3 ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΓΗΑΓΩΝΗΕΟΜΔΝΩΝ ΚΑΗ  ΑΝΑΓΟΥΟΤ  
 Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηνπο παξαθάησ φξνπο: 
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1.3.1 Με ηελ επηθχιαμε ηζρχνο ησλ φξσλ ησλ παξαγξ. 1.1 θαη 1.2 ν Αλάδνρνο ζα θαζνξίδεη κε ιεπηνκέξεηα, ζε θάζε 

κειέηε φιεο ηηο εθαξκνζηέεο πξνδηαγξαθέο. Σνχην ζα γίλεηαη φρη αξγφηεξα απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζπλαθνχο 

κειέηεο. 

1.3.2 Κάζε δηαγσληδφκελνο θαη ζπλεπψο ν Αλάδνρνο κε κφλε ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ηνπ αλαγλσξίδεη φηη νη 

πξναλαθεξζείζεο πξνδηαγξαθέο είλαη θαηάιιειεο θαη επαξθείο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ θαη φηη 

αλαιακβάλεη θάζε ππνρξέσζε, θίλδπλν ή ζπλέπεηα πνπ απνξξέεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ. 

 

1.4 ΓΑΠΑΝΔ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 Όιεο νη δαπάλεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ΣΤ θαη ησλ ζρεηηθψλ θαη/ή αλαθεξνκέλσλ θσδίθσλ / 

πξνδηαγξαθψλ / θαλνληζκψλ ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν αζρέησο αλ γίλεηαη ξεηή ζρεηηθή αλαθνξά ηνχηνπ ή φρη. Ο 

Αλάδνρνο δελ ζα επηβαξπλζεί ηηο δαπάλεο γηα κία ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα κφλνλ αλ γίλεηαη ξεηή θαη 

αδηακθηζβήηεηε αλαθνξά ζε ζρεηηθφ άξζξν ηεο ΣΤ πεξί ηνπ αληηζέηνπ.  

 

1.5 ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΤΛΗΚΩΝ ΜΔ ΕΤΓΗΖ 

1.5.1 Γηα ηελ παξαιαβή πιηθψλ πνπ γίλεηαη κε δχγηζε, εθφζνλ ζην αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο πεξηιακβάλεηαη 

εθηέιεζε ηέηνησλ εξγαζηψλ (ρπηνζηδεξά είδε, ζηδεξά είδε θιπ) ν αλάδνρνο ζα θξνληίδεη λα εθδίδεη ηξηπιφηππν 

δχγηζεο θαη παξαιαβήο ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη:  

1. Σν είδνο ηνπ πιηθνχ (πξνεπαιεηκκέλεο αληηνιηζζεξέο ςεθίδεο, ρπηνζηδεξά πιηθά θιπ) 

2. Οη δηαζηάζεηο θαξφηζαο απηνθηλήηνπ 

3. Ο αξηζκφο θπθινθνξίαο ηνπ απηνθηλήηνπ 

4. Η ζέζε ιήςεο 

5. Η ζέζε απφζεζεο 

6. Η ψξα θφξησζεο 

7. Η ψξα θαη ε ζέζε εθθφξησζεο 

8. Σν θαζαξφ βάξνο, θαη 

9. Σν απφβαξν απηνθηλήηνπ θιπ 

1.5.2 Σν παξαπάλσ ηξηπιφηππν ζα ππνγξάθεηαη, θαηά ηελ εθθφξησζε ζην έξγν, απφ ηνλ ή ηνπο ππαιιήινπο ηεο 

Τπεξεζίαο θαη ηνλ Αλάδνρν ή ηνλ αληηπξφζσπφ ηνπ. 

1.5.3 Κάζε θνξηίν απηνθηλήηνπ πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεχεηαη απφ ην παξαπάλσ δειηίν δχγηζήο ηνπ. 

1.5.4 Σα παξαπάλσ δειηία δχγηζεο θαη παξαιαβήο πιηθψλ, ζα πξέπεη λα ζπλνδεπηνχλ ζηε ζπλέρεηα απφ αλαιπηηθή 

επηκέηξεζε θαη ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ηνπ πιηθνχ (πρ γηα ρπηνζηδεξά είδε νη ζέζεηο ηνπνζέηεζεο απηψλ, θιπ) 

 Σα παξαπάλσ ζρέδηα ηνπνζέηεζεο ζα είλαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα εθαξκνγήο ηεο Τπεξεζίαο. 

1.5.5 Βάζεη ησλ παξαπάλσ δειηίσλ δχγηζεο θαη παξαιαβήο πιηθψλ, ησλ αλαιπηηθψλ επηκεηξήζεσλ θαη ησλ ζρεδίσλ 

εθαξκνγήο, ζα ζπληάζζεηαη απφ ηελ Τπεξεζία πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ.  

 

120. ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

121. ΓΔΝΗΚΔ ΔΚΚΑΦΔ 

121.1 Πεδίν εθαξκνγήο - Οξηζκνί 

(α) Σν πεδίν εθαξκνγήο ηηο παξνχζαο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

- Δθηέιεζε ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ ζε πάζεο θχζεσο έδαθνο 

- Άξζε ησλ πάζεο θχζεσο θαηαπηψζεσλ. 

- Πάζεο θχζεσο θαζαηξέζεηο (θηηζκάησλ, κεκνλσκέλσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θηι.) 

(β) Γηα ην παξαπάλσ αληηθείκελν έρνπλ εθαξκνγή ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ΠΣΠ Υ1 κε ηηο φπνηεο βειηηψζεηο, 

ηξνπνπνηήζεηο ή θαη ζπκπιεξψζεηο αλαθέξνληαη παξαθάησ. ε πεξίπησζε αληηθάζεσλ ππεξηζρχεη ην παξφλ. 

(γ) Χο «γεληθέο εθζθαθέο» λννχληαη νη εθζθαθέο θαη εμνξχμεηο γαηψλ-εκίβξαρνπ θαη βξάρνπ (βι. παξ. 121.2) ζε 

νπνηνδήπνηε βάζνο θαη κε πιάηνο κεγαιχηεξν ησλ 3,00 m θαη νη εθζθαθέο θαη εμνξχμεηο ραιαξψλ εδαθψλ (βι. παξ. 

121.2) νπνηνπδήπνηε βάζνπο θαη πιάηνπο. 

121.2 Τιηθά 

Σα πξνο εθζθαθή εδάθε θαηαηάζζνληαη ζε «ραιαξά εδάθε», «γαίεο θαη εκίβξαρνο» θαη «βξάρνο». Αλαιπηηθφηεξα:

  

 Χο «ραιαξά εδάθε» ραξαθηεξίδνληαη νη θπηηθέο γαίεο, ε ηιχο, ε ηχξθε θαη ινηπά εδάθε πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ 

επηρσκαηψζεηο κε αλνκνηνγελή πιηθά.  

 Χο «γαίεο θαη εκίβξαρνο» ραξαθηεξίδνληαη ηα ρψκαηα, ηα ακκνράιηθα, νη θξνθάιεο, ηα ζθιεξά θαη ζπκπαγή πιηθά, 

φπσο ηζηκελησκέλσλ ακκνράιηθσλ, πιεπξηθψλ θνξεκάησλ θαη πξντφλησλ έθπιπζεο θιηηχσλ, ν καιαθφο ή 

απνζαζξσκέλνο βξάρνο, νη κεκνλσκέλνη νγθφιηζνη, θαη ηα ηκήκαηα ζπκπαγνχο βξάρνπ κε φγθν φρη κεγαιχηεξν απφ 

κηζφ (0,5) m3 θαη γεληθά ηα εδάθε πνπ κπνξνχλ λα εθζθαθζνχλ απνηειεζκαηηθά κε εθζθαπηηθά κεραλήκαηα θαη 

αλακνριεπηήξεο (rippers), ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ. 
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 Χο «βξάρνο» ραξαθηεξίδεηαη ην ζπκπαγέο πέηξσκα πνπ δελ κπνξεί λα εθζθαθζεί εάλ δελ ραιαξσζεί κε εθξεθηηθέο 

χιεο, ρξήζε ινζηψλ ή ζθελψλ, θαη νη νγθφιηζνη ή απνζπαζκέλα ηκήκαηα ζπκπαγνχο βξάρνπ, φγθνπ κεγαιχηεξνπ ηνπ 

κηζνχ (0,5) m3. 

 πκπαγήο βξάρνο, θαηά ηνλ νξηζκφ απηφ, ζε αληηδηαζηνιή κε ην καιαθφ ή απνζαζξσκέλν βξάρν γαηψδνπο ή 

εκηβξαρψδνπο ζχζηαζεο, ηνλ νπνίν ν Αλάδνρνο πξνηηκά λα αλαηηλάμεη πξηλ ηελ απνκάθξπλζή ηνπ, ζεσξείηαη ν πγηήο 

βξάρνο ηέηνηαο ζθιεξφηεηαο θαη δνκήο, πνπ δελ κπνξεί λα ραιαξσζεί ή αλακνριεπζεί κε κπνπιληφδα ηχπνπ 

«Caterpilar D - 9L» ή ηζνδπλάκνπ ηχπνπ άιινπ θαηαζθεπαζηή, εθνδηαζκέλε κε κνλφ αλακνριεπηήξα (ripper) 

νξζνγσληθήο δηαηνκήο. 

 Τιηθά, εθηφο απφ νγθφιηζνπο ή απνζπαζκέλα ηκήκαηα ζπκπαγνχο βξάρνπ, ηα νπνία δελ ραιαξψζεθαλ κε αλαηίλαμε 

πξηλ ηελ απνκάθξπλζή ηνπο, δελ ζα ραξαθηεξίδνληαη σο εθζθαθή βξάρνπ, εθηφο εάλ ε ρξήζε αλαηίλαμεο 

απαγνξεχηεθε θαη ε αθαίξεζε κε ινζηνχο, ζθήλεο ή παξφκνηεο κεζφδνπο επηβιήζεθε απφ ηνλ Δξγνδφηε, γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο φπσο π.ρ. ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. 

121.3  Δθηέιεζε εξγαζηψλ 

121.3.1 Πξνζηαζία δηαθόξσλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 

(α) Καηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθζθαθψλ είλαη δπλαηφλ λα απαληεζνχλ δηάθνξνη ζε ιεηηνπξγία αγσγνί Δηαηξεηψλ ή 

θαη Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο (ΟΚΧ). ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 123 ηεο 

παξνχζαο. 

(β) ε πεξίπησζε γεηηλίαζεο ησλ εξγαζηψλ εθζθαθήο κε θηίζκαηα θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο πνπ πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ, ν 

Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, λα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα αζθαιείαο. 

(γ) Όια ηα ζηαζεξά ηνπνγξαθηθά ζεκεία (ηξηγσλνκεηξηθά θαη πνιπγσληθά ζεκεία, ρσξνζηαζκηθέο αθεηεξίεο θηι.), πξέπεη 

λα δηαηεξεζνχλ,, κε θξνληίδα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ. ε πεξίπησζε 

πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ζηαζεξά ζεκεία θαηαζηξαθνχλ, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα επαλαηνπνζεηήζεη. 

(δ) Γεληθά ν Αλάδνρνο είλαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα θάζε απαίηεζε ηξίησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηδησηψλ, απφ 

ηπρφλ πξνμελεζείζεο θζνξέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

121.3.2 Πξνθαηαξθηηθέο εξγαζίεο 

(α) Πξηλ απφ ηελ θάζε έλαξμε ησλ θπξίσο γεληθψλ εθζθαθψλ (γαηψλ - εκίβξαρνπ θαη βξάρνπ) ζα πξαγκαηνπνηείηαη ν 

θαζαξηζκφο θαη ε εθξίδσζε ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηεο εθζθαθήο. Ο θαζαξηζκφο ζπλίζηαηαη ζηελ αθαίξεζε ηνπ 

επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο ηεο θπηηθήο γεο θαη ινηπψλ ραιαξψλ εδαθψλ (βι. παξ. 121.2), ζηελ εθξίδσζε, ζηελ 

εθζάκλσζε θαη θνπή θάζε είδνπο δέλδξσλ, θνξκψλ, ξηδψλ θηι. Δπίζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηεδάθηζε ηπρφλ 

ππαξρφλησλ θηηζκάησλ ή πάζεο θχζεσο θαηαζθεπψλ. 

(β) Όια ηα αθαηάιιεια πιηθά πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηνλ θαζαξηζκφ, εθξίδσζε, θνπή δέλδξσλ, θνξκψλ θιπ. θαη απφ ηελ 

θαηεδάθηζε θηηξίσλ, εξεηπίσλ, θξαθηψλ, παιαηψλ νδνζηξσκάησλ θιπ. ζα απνκαθξχλνληαη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ 

ζε νπνηαδήπνηε απαηηνχκελε απφζηαζε θαη ζε θαηάιιειεο ζέζεηο, ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο. 

(γ) Αληηζέησο ζε πεξίπησζε πνπ ηα επηθαλεηαθά ζηξψκαηα ηεο θπηηθήο γεο είλαη θαηάιιεια γηα επέλδπζε πξαλψλ 

επηρσκάησλ, ηφηε, κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ζα ελαπνηίζεληαη πξνζσξηλψο ζε ζέζεηο ηεο επηινγήο ηνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιεια. 

121.3.3 Απνξξνή πδάησλ 

(α) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη έγθαηξα φια ηα αλαγθαία κέηξα απνξξνήο ησλ πδάησλ, φπσο π.ρ. : 

- Γηα ηελ αλαραίηηζε θαη απνζηξάγγηζε ησλ επηθαλεηαθψλ απνξξνψλ πάλσ απφ ηηο ππαίζξηεο εθζθαθέο (π.ρ. ηάθξνη 

νθξχσλ). 

- Ώζηε θάζε εθηεζεηκέλε επηθάλεηα εθζθαθήο λα απνζηξαγγίδεηαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα απνθεχγεηαη ε δηάβξσζε ησλ 

επηθαλεηψλ  ηεο εθζθαθήο θαη ε ζπζζψξεπζε λεξνχ. 

- Ώζηε ν ππζκέλαο ησλ νξπγκάησλ λα απνζηξαγγίδεηαη ζπλερψο θαιά.  Γη‟ απηφ ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη, φπνπ 

απαηηείηαη, πξνζσξηλνί ή κφληκνη ηάθξνη απνζηξάγγηζεο. 

- Ώζηε ηα ζπλεθηηθά εδάθε λα κελ δηαπνηίδνληαη απφ λεξά. 

(β) Όια ηα παξαπάλσ κέηξα ζα ιακβάλνληαη κε δαπάλεο ηνπ  Αλαδφρνπ, ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε, γηα ηελ εμαζθάιηζε 

επαξθνχο απνζηξάγγηζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ. 

121.3.4 Δθζθαθή 

(α) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ζε θάζε πεξίπησζε ηα θαηάιιεια κεραλήκαηα θαη εξγαιεία θαη γεληθψο λα 

δηαζέηεη ηνλ απαηηνχκελν κεραληθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ εκπξφζεζκε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ . Ο εμνπιηζκφο 

απηφο πξέπεη λα είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο θαη λα ζπληεξείηαη θαλνληθά κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

(β) Όιεο νη εθζθαθέο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο γξακκέο, ηα πξαλή, ηηο θιίζεηο θαη ηηο δηαζηάζεηο πνπ θαίλνληαη ζηα ζρέδηα 

ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ, ή ηηο γξαπηέο εληνιέο ηνπ Δξγνδφηε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνφδνπ θαηαζθεπήο, κπνξεί λα 

θξηζεί απαξαίηεην ή επηζπκεηφ λα ηξνπνπνηεζνχλ νη γξακκέο, ηα πξαλή, νη θιίζεηο θαη νη δηαζηάζεηο ησλ εθζθαθψλ 

πνπ θαίλνληαη ζηα ζρέδηα ή πνπ θαζνξίζηεθαλ απφ ηνλ Δξγνδφηε. Ο Αλάδνρνο δελ ζα δηθαηνχηαη θακία πξφζζεηε 

ακνηβή, πέξα απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο γηα εθζθαθέο, γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο, νχηε ζα δηθαηνχηαη 
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παξάηαζε ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ. Κάζε εθζθαθή πνπ γίλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν γηα ηελ εμαζθάιηζε πξφζβαζεο 

ζε ρψξνπο φπνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζνχλ απαξαίηεηεο εξγαζίεο ή ζε ρψξνπο απφξξηςεο πξντφλησλ εθζθαθήο ή γηα 

νπνηνλδήπνηε άιιν ζθνπφ, ζα πεξηνξίδεηαη ζηα εγθεθξηκέλα απφ ηνλ Δξγνδφηε φξηα θαη ζα εθηειείηαη κε δαπάλεο ηνπ 

Αλαδφρνπ. 

(γ) Θα πξέπεη λα ιακβάλεηαη θάζε κέηξν ψζηε λα απνθεχγνληαη νη ππεξεθζθαθέο. Γηα θάζε ππεξεθζθαθή πνπ πξνθχπηεη 

απφ ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία ή ζθνπφ, εθηφο αλ έρεη δνζεί ζρεηηθή εληνιή ηνπ 

Δξγνδφηε ή θξίζεθε απηή δηθαηνινγεκέλε, ν Αλάδνρνο δελ ζα δηθαηνχηαη πξφζζεηε απνδεκίσζε. Κάζε ηέηνηα 

ππεξεθζθαθή ζα πιεξνχηαη κε εγθεθξηκέλα πξντφληα εθζθαθήο, ή ζθπξφδεκα ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηνπ Δξγνδφηε, 

ην δε θφζηνο ηεο απνθαηάζηαζεο απηήο ζα βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. Ο Δξγνδφηεο κπνξεί λα εγθξίλεη ελαιιαθηηθά κέηξα 

γηα ηελ πιήξσζε ησλ ππεξεθζθαθψλ, ζε θάζε πεξίπησζε φκσο ην θφζηνο ησλ κέηξσλ απηψλ ζα θαιχπηεηαη απφ ηνλ 

Αλάδνρν. Δίλαη επλφεην φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ππεξεθζθαθψλ πνπ νθείινληαη ζε γεσινγηθέο ζπλζήθεο, ν Αλάδνρνο ζα 

απνδεκησζεί γηα ηηο εξγαζίεο πιήξσζήο ηνπο. 

(δ) Μφληκα εθηεζεηκέλεο επηθάλεηεο εθζθαθψλ ζα κνξθψλνληαη θαιαίζζεηα θαη κε θιίζεηο πνπ εμαζθαιίδνπλ επαξθή 

επζηάζεηα θαη  απνζηξάγγηζε. Η ζπληήξεζε ησλ πξαλψλ θαη ε αθαίξεζε ραιαξνχ πεηξψκαηνο απφ κφληκα εθηεζεηκέλα 

πξαλή βξάρνπ ζα γίλεηαη κε δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ. Αθαλφληζηεο εμάξζεηο αδηαηάξαθηνπ βξάρνπ ζα επηηξέπνληαη κφλν 

κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Δξγνδφηε. Πάλησο, αηρκεξά εμάξκαηα ή επηθξεκάκελα ηκήκαηα βξάρνπ, πνπ θαηά ηελ γλψκε 

ηνπ Δξγνδφηε ζπληζηνχλ θίλδπλν, ζα μεζθαξψλνληαη θαη ζα απνκαθξχλνληαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Δξγνδφηε.  

(ε) Θεσξείηαη πηζαλφ φηη κπνξεί λα ππάξρνπλ θνηιφηεηεο, ξήγκαηα, δψλεο ραιαξνχ ή απνζαζξσκέλνπ βξάρνπ ζε δηάθνξεο 

ζέζεηο θαη δηεπζχλζεηο ζηα πεηξψκαηα πνπ πξφθεηηαη λα εθζθαθνχλ, ζηηο ζεκειηψζεηο, ηα πξαλή ησλ εθζθαθψλ θαη ζε 

άιιεο πεξηνρέο. Γη‟ απηφ νη γξακκέο εθζθαθήο πνπ θαίλνληαη ζηα ρέδηα δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη απεηθνλίδνπλ κε 

κεγάιν βαζκφ αθξηβείαο ηηο ηειηθέο ή πξαγκαηηθέο γξακκέο εθζθαθήο πνπ ζα απαηηεζνχλ ή λα εξκελεπζεί φηη δελ 

ππάξρνπλ αζζελείο δψλεο ζην πέηξσκα κέζα απφ ηηο γξακκέο απηέο. 

(ζη) Όζνλ αθνξά ηε ρξήζε εθξεθηηθψλ, απηά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν κεηά απφ εηδηθή έγγξαθε άδεηα ηεο 

Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο, κε επζχλε φκσο πάληνηε ηνπ 

Αλαδφρνπ. 

(δ) Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ππνβάιιεη έγθαηξα ηηο πξνηάζεηο ηνπ ή ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ πξνηάζεψλ ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε 

θάζε εξγαζίαο αλαηηλάμεσλ γηα έγθξηζε απφ ηνλ Δξγνδφηε. 

(ε) Κακία αμίσζε δελ κπνξεί λα εγείξεη ν αλάδνρνο (γηα αλαπξνζαξκνγή ηηκψλ κνλάδαο ή/θαη παξάηαζε πξνζεζκίαο θιπ) 

ζε πεξίπησζε πνπ αξλεζεί ν Δξγνδφηεο λα επηηξέςεη ηε ρξήζε εθξεθηηθψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, νη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο 

ηνπ Αλαδφρνπ έρνπλ γεληθή ηζρχ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ή φρη εθξεθηηθέο χιεο γηα ηε 

ραιάξσζε ηνπ ηζηνχ ή γηα ηελ εθζθαθή θηι. ησλ νξπγκάησλ. 

(ζ) Δθζθαθή κε αλαηηλάμεηο ζα επηηξέπεηαη λα εθηειείηαη κφλν απφ έκπεηξνπο θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπο ηερλίηεο ηνπ 

Αλαδφρνπ, ν επηθεθαιήο ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα έρεη ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηνλ λφκν άδεηα γνκσηνχ, θάησ απφ ηελ 

επίβιεςε πεπεηξακέλσλ ηερληθψλ πνπ δηαζέηνπλ ηα λφκηκα πξνζφληα θαη κφλν φηαλ έρνπλ ιεθζεί ηα εγθεθξηκέλα 

ηζρχνληα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ πξνζηαζία πξνζψπσλ, ησλ έξγσλ θαη ηεο δεκφζηαο ή ηδησηηθήο πεξηνπζίαο. 

(η) Αλαηηλάμεηο γηα εθζθαθέο πνπ ζα εθηεινχληαη θνληά ζε ηειεησκέλεο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ζα ειέγρνληαη θαηά 

ηέηνην ηξφπν, ψζηε νη ηαιαληψζεηο ηνπ ζθπξνδέκαηνο λα κελ έρνπλ ηαρχηεηα κεγαιχηεξε απφ πέληε (5) cm/sec. Με 

βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ απηψλ ή κεηά απφ παξαηεξήζεηο, νη κέζνδνη αλαηηλάμεσλ ζα ηξνπνπνηνχληαη 

θαη ε πνζφηεηα εθξεθηηθψλ ηαπηφρξνλεο ππξνδφηεζεο ζα κεηψλεηαη, εάλ θξίλεηαη απαξαίηεην, γηα λα πεξηνξηζζνχλ ζην 

ειάρηζην νη δηαηαξαρέο ζηηο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, ζηνλ πεξηβάιινληα βξάρν θαη ζηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο ηνπ 

έξγνπ. 

(ηα) Γελ ζα επηηξαπεί ζηνλ Αλάδνρν, εθηφο εάλ εγθξηζεί δηαθνξεηηθά απφ ηελ Τπεξεζία, λα ππξνδνηήζεη εθξεθηηθά ζε 

απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ ηξηάληα (30) m απφ ππφγεηεο ή ππαίζξηεο θαηαζθεπέο ζθπξνδέκαηνο. Σπρφλ δεκηέο πνπ ζα 

πξνθιεζνχλ ζηα έξγα, ζε ηδησηηθή ή ζε δεκφζηα πεξηνπζία απφ ηηο αλαηηλάμεηο, ζα απνθαζίζηαληαη απφ ηνλ Αλάδνρν 

κε δηθά ηνπ έμνδα. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο αλαηίλαμεο ζην κέηξν πνπ είλαη απαξαίηεην θαη κε 

ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη ππεξεθζθαθέο, ε εθζθαθή λα κελ είλαη αθαλφληζηε, λα κελ πξνθαιείηαη 

αδηθαηνιφγεηε δηαηαξαρή ηνπ εδάθνπο, πνπ ζα ην θαζηζηά αζηαζέο, λα κελ θαηαθεξκαηίδεηαη ν βξάρνο πάλσ ζηνλ 

νπνίν ή ζε επαθή κε ηνλ νπνίν, πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζεί ζθπξφδεκα ή εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα ή αλάρσκα θαη λα 

κελ πξνθαινχληαη δεκηέο ζε ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο. 

(ηβ) Δάλ, θαηά ηε γλψκε ηνπ Δξγνδφηε, νη αλαηηλάμεηο είλαη δπλαηφ λα πξνθαιέζνπλ δεκηέο ζην βξάρν πάλσ ζηνλ 

νπνίν ή ζε επαθή κε ηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα εδξαζζνχλ θαηαζθεπέο, λα πξνθαιέζνπλ δεκηέο ή λα δηαηαξάμνπλ 

πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο ή λα δεκηνπξγήζνπλ κεγάιεο ππεξεθζθαθέο ή λα επεξεάζνπλ ηελ επζηάζεηα ηνπ εδάθνπο, ε 

Τπεξεζία κπνξεί λα δψζεη εληνιέο ζηνλ Αλάδνρν λα αιιάμεη ηε δηάκεηξν ή ην κήθνο ησλ νπψλ, λα κεηαβάιεη ηνπο 

ρξφλνπο ππξνδφηεζεο ησλ γνκψζεσλ, λα ρξεζηκνπνηήζεη ειαθξφηεξε γφκσζε, λα εθαξκφζεη πξνξεγκάησζε, ή ήπηα 

κεηάηκεζε ή λα δηαθφςεη ηε ρξεζηκνπνίεζε εθξεθηηθψλ πιψλ θαη λα νινθιεξψζεη ηελ εθζθαθή κε γξακκηθή 

δηάηξεζε, ρξεζηκνπνίεζε ζθελψλ ή άιισλ θαηάιιεισλ κέζσλ. Η έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία  ηεο ηερληθήο θαη ησλ 

κεζφδσλ αλαηίλαμεο ηνπ Αλαδφρνπ, δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε ηνπ γηα ην ζχλνιν ηεο εξγαζίαο πνπ 

ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ην άξζξν απηφ ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ. 

121.3.5 Δπηινγή, δηάζεζε, κεηαθίλεζε πξντόλησλ εθζθαθήο 

(α) Σα θαηάιιεια πξντφληα απφ ηηο εθζθαθέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ππνρξεσηηθά γηα ηελ θαηαζθεπή. Όπνπ είλαη πξαθηηθά 

δπλαηφ, πιηθά θαηάιιεια γηα ρξήζε ζηελ θαηαζθεπή ζα εθζθαθζνχλ ρσξηζηά απφ ηα πιηθά πνπ πξφθεηηαη λα 

απνξξηθζνχλ. Σα θαηάιιεια πιηθά εθζθαθήο ζα επηιέγνληαη θαηά θνξηία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο θαη ζα 
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απνηίζεληαη ζηηο θαζνξηζκέλεο νξηζηηθέο ζέζεηο ή ζα απνηίζεληαη ζε πξνζσξηλνχο ρψξνπο απνζήθεπζεο, απ‟ φπνπ 

αξγφηεξα ζα κεηαθέξνληαη ζηηο θαζνξηζκέλεο νξηζηηθέο ζέζεηο. 

(β) Η ελαπφζεζε ζε ρψξνπο απνζήθεπζεο ζα πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζα γίλεη ρσξίο πξφζζεην θφζηνο 

αλεμάξηεηα απφ ηελ απφζηαζε κεηαθνξάο. Όια ηα άιια πξντφληα εθζθαθήο πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κφληκεο 

θαηαζθεπέο ζα απνξξηθζνχλ ζηηο πεξηνρέο πνπ δείρλνληαη ζηα ζρέδηα ή ζε άιιεο πεξηνρέο πνπ ζα ππνδείμεη ν Αλάδνρνο 

θαη ζα εγθξίλεη ν Δξγνδφηεο. Οη πεξηνρέο απφξξηςεο ζα θαηαιακβάλνπλ ηέηνηεο ζέζεηο, ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχληαη 

δπζκελείο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαη λα κελ εκπιέθνληαη κε νπνηνδήπνηε ηκήκα ησλ έξγσλ. Η απφζεζε ησλ 

πιηθψλ απηψλ ζα έρεη επζηαζή θαη νκνηφκνξθα πξαλή, θαιαίζζεηε εκθάληζε, θαη ζα ηζνπεδψλεηαη ζα εμνκαιχλεηαη, ζα 

δηακνξθψλεηαη θαη ζα απνζηξαγγίδεηαη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δηάβξσζε ησλ πιηθψλ ή ε ζπζζψξεπζε λεξνχ. Η 

δηάζηξσζε ησλ αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο απφξξηςεο, ζα γίλεηαη ζε ζηξψζεηο πνπ δελ 

ζα ππεξβαίλνπλ ην ελάκηζη (1,50) m πάρνο, ρσξίο θακία άιιε ζπκπχθλσζε, εθηφο απφ εθείλε πνπ επηηπγράλεηαη απφ ηα 

κεραλήκαηα κεηαθνξάο θαη δηάζηξσζεο.  

(γ) Σα θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθήο πνπ απφ ηα πξάγκαηα δελ ζα είλαη δπλαηή ε άκεζε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζηηο κφληκεο 

θαηαζθεπέο, επηρψκαηα θηι. ζα κεηαθέξνληαη θαη ζα απνηίζεληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο. Σα 

απνζεθεπκέλα απηά πιηθά θαηφπηλ ζα μαλαθνξησζνχλ θαη ζα κεηαθεξζνχλ ζηηο θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο γηα ηειηθή 

ρξήζε. 

(δ) Καηά ηελ απνζήθεπζε, επαλαθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πιηθψλ ζα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ απνθπγή δηαρσξηζκνχ 

ηνπ βξάρνπ θαη ηελ απνθπγή αλάκημεο ηνπ πιηθνχ απηνχ κε άιια πιηθά. 

(ε) Η ζέζε ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο κπνξεί λα επηιέγεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν, ζα ππφθεηηαη φκσο ζηελ έγθξηζε ηνπ 

Δξγνδφηε. 

(ζη) Σα απνζεθεπκέλα πιηθά ζα μαλαθνξηψλνληαη θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ζηα αλαρψκαηα θαη επηρψκαηα, ην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφ. Μεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ απνζήθεπζεο θαη επαλαθφξησζεο, νη ρψξνη απνζήθεπζεο ζα θαζαξίδνληαη θαη 

ζα δηακνξθψλνληαη κε ζηαζεξέο θιίζεηο, θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Δξγνδφηε. 

(δ) Η απνζήθεπζε ησλ θαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθήο πξέπεη λα γίλεηαη έηζη ψζηε λα δηαρσξίδνληαη αλάινγα κε ηε 

ρξήζε ηνπο θαη εηδηθφηεξα ζε : 

- Τιηθά θαηάιιεια λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε επηρψζεηο θαη αλαρψκαηα.  

- Τιηθά βξάρνπ, θαηάιιεια λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επίρσζε βξάρνπ θαη ιηζνξξηπέο πξνζηαζίαο πξαλψλ ζε δηάθνξεο 

ζέζεηο, φπνπ απαηηείηαη. 

- Τιηθά θαηάιιεια λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα αδξαλή ζθπξνδέκαηνο  

- Άιια πιηθά, θαηάιιεια λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε εηδηθά ηκήκαηα ηνπ έξγνπ ή ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Δξγνδφηε.   

121.3.6 Άξζε θαηαπηώζεσλ 

(α) Η άξζε θαηαπηψζεσλ θαη θαηνιηζζήζεσλ απφ ηα πξαλή νξπγκάησλ θαη επηρσκάησλ ζε νπνηαζδήπνηε θχζεσο έδαθνο, 

ε κεηαθνξά ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε είηε γηα απνζήθεπζε, πξνθεηκέλνπ ηα θαηάιιεια πξντφληα θαηάπησζεο λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θαηαζθεπή επηρσκάησλ ή άιισλ θαηαζθεπψλ, είηε  γηα νξηζηηθή απφξξηςε, ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

κε ηνλ θαηάιιειν κεραληθφ εμνπιηζκφ θαη θαηά ηα ινηπά φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ παξ. 121.3.5 ηνπ παξφληνο. 

(β) Σνλίδεηαη, φηη ν Αλάδνρνο νθείιεη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εθζθαθψλ λα ιακβάλεη φια ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα 

παξεκπνδίζεσο ησλ θαηνιηζζήζεσλ, θαηαθξεκλίζεσλ θιπ., εθαξκφδνληαο ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο εξγαζίαο θαη φηη 

ζα απνδεκηψλεηαη γηα ηελ άξζε ησλ θαηαπηψζεσλ κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ απνδεδεηγκέλα δελ έρεη ππεπζπλφηεηα γη‟ 

απηέο. 

121.4 Πεξηιακβαλφκελεο δαπάλεο 

121.4.1 Γεληθέο εθζθαθέο ραιαξώλ εδαθώλ 

Η ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο αλαγθαίεο δαπάλεο γηα: 

 ηελ εθζθαθή  κε νπνηνδήπνηε κέζν θπηηθψλ  γαηψλ, ηχξθεο, νξγαληθψλ εδαθψλ θαη αθαηάιιεισλ πιηθψλ  πνπ έρνπλ 

πξνέιζεη απφ επηρσκαηψζεηο κε αλνκνηνγελή  πιηθά,  ζε νπνηνδήπνηε  βάζνο θαη πιάηνο πνπ απαηηείηαη απφ ηελ 

εγθεθξηκέλε κειέηε, ελ μεξψ ή κέζα ζην λεξφ. 

 ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξά, κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, είηε γηα πξνζσξηλή απφζεζε 

(ζηνθάξηζκα), πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θπηηθέο γαίεο ζην εξγνηάμην (πιήξσζε  λεζίδσλ, επέλδπζε πξαλψλ 

θηι.) είηε γηα ηελ νξηζηηθή  απφζεζε ηνπο (πεξηζζεχκαηα θαη αθαηάιιεια εδάθε). 

 ηελ θαλνληθή θαη έληερλε δηακφξθσζε ησλ απνζέζεσλ ζε ζεηξάδηα θαη δηαθχιαμή ηνπο κέρξη ηε  ρξνληθή ζηηγκή πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν . 

 ηελ απφζεζε θαη κφξθσζε ησλ αθαηάιιεισλ πιηθψλ ζε ζέζε  έγθξηζεο ηνπ Δξγνδφηε. 

 ηελ θνπή θαη εθξίδσζε ζάκλσλ θαη δέλδξσλ νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ, ζπιινγή ησλ θνκκέλσλ ή  εθξηδσκέλσλ 

δέλδξσλ, ηνλ απνθισληζκφ ηνπο θαη ην ζηνίβαγκα ησλ θνξκψλ θαη ησλ ρνληξψλ θιάδσλ ζε  ζέζεηο πνπ ζα ππνδείμεη ν 

Δξγνδφηεο. 

121.4.2 Γεληθέο εθζθαθέο γαηώλ θαη εκηβξάρνπ 

Η ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο αλαγθαίεο δαπάλεο γηα: 
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 ηελ εθζθαθή ζε έδαθνο γαηψδεο θαη εκηβξαρψδεο ζε νπνηνδήπνηε βάζνο θαη ζε πιάηνο κεγαιχηεξν απφ 3.00 m θαη κε 

νπνηαδήπνηε θιίζε πξαλψλ, κε ρξήζε θαηάιιεισλ εθζθαπηηθψλ κέζσλ ή κε ηα ρέξηα, ελ μεξψ ή κέζα ζην λεξφ 

 ηε κφξθσζε ησλ παξεηψλ ή πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηεο εθζθαθήο 

 ηελ θνπή θαη εθξίδσζε ζάκλσλ θαη δέλδξσλ θηι., φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 121.4.1. 

 ηε ζπκπχθλσζε ηεο ζθάθεο ησλ νξπγκάησλ κέρξη ηνπ αλαγθαίνπ βαζκνχ ζπκπχθλσζεο, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζηελ ΔΣΤ θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 ηε δηαινγή θαη  επηινγή ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο. 

 ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε γηα ηελ θαηαζθεπή 

επηρσκάησλ ή άιισλ σθέιηκσλ θαηαζθεπψλ (θαηάιιεια πξντφληα) ή γηα απφξξηςε ζε ζέζεηο ηεο έγθξηζεο ηνπ 

Δξγνδφηε (αθαηάιιεια πξντφληα). 

 ηελ ελαπφζεζε θαη ηηο νπνηεζδήπνηε θνξηνεθθνξηψζεηο θαη πξνζσξηλέο απνζέζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ 

νξηζηηθή ελαπφζεζε γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ ή άιισλ σθέιηκσλ θαηαζθεπψλ. 

 ηε δηάζηξσζε θαη δηακφξθσζε ησλ πξνζσξηλψλ ή θαη νξηζηηθψλ απνζέζεσλ. 

 ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 121.3.3 ηνπ 

παξφληνο 

 ηελ απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ θαη αληίζηνηρσλ ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο ηελ απνζχλζεζε πιαθνζηξψζεσλ, ηελ 

θαζαίξεζε ζπξκαηφπιεθησλ θηβσηίσλ (SERAZANETI), πάζεο θχζεσο ιηζνδνκψλ θαη θξαζπεδνξείζξσλ, εθηφο αλ 

πξνβιέπεηαη ζην Σηκνιφγην ή απφ έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο μερσξηζηή πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ απηψλ. 

 ηελ εθζθαθή γαηψλ θαη εκηβξάρνπ ζε λέν έξγν ή ζπκπιήξσζε ππάξρνληνο, αλεμάξηεηα ηεο ζέζεο πνπ εθηεινχληαη 

(θνληά ή καθξηά, ρακειά ή πςειά ζρεηηθά κε ην ππάξρνλ έξγν). 

 ηελ εμπγίαλζε ηνπ εδάθνπο (αθαίξεζε ππάξρνληνο επηρψκαηνο) 

 ηελ εθζθαθή γαηψλ θαη εκηβξάρνπ   ηκήκαηνο  ηξαπεδνεηδψλ  ηάθξσλ  κε πιάηνο κεγαιχηεξν ησλ 3,00 m 

 ηε δηεπζέηεζε ρεηκάξξσλ, πνηακψλ θηι., κε πιάηνο κεγαιχηεξν ησλ 3,00 m 

 ηε δηακφξθσζε αλαβαζκψλ γηα ηελ αγθχξσζε ησλ επηρσκάησλ φπσο νξίδεηαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε 

121.4.3 Γεληθέο εθζθαθέο βξάρνπ 

Η ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο αλαγθαίεο δαπάλεο γηα: 

 ηελ εθζθαθή ζε έδαθνο βξαρψδεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεηξσκάησλ κε δπζρέξεηεο εθζθαθήο θαηεγνξίαο γξαληηψλ 

ή θαη θξνθαινπαγψλ , ζε νπνηνδήπνηε βάζνο θαη ζε πιάηνο κεγαιχηεξν απφ 3,00 m θαη κε νπνηαδήπνηε θιίζε πξαλψλ, 

κε νπνηνδήπνηε εθζθαπηηθφ  κέζν ή κε ηα ρέξηα, ρσξίο ηελ ρξήζε ή κε ρξήζε (θαλνληθή ή πεξηνξηζκέλε) εθξεθηηθψλ, 

κφλνλ χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο θαη κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ελ μεξψ ή κέζα ζην λεξφ. 

 ηε κφξθσζε ησλ παξεηψλ ή πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηεο εθζθαθήο θαη ηδηαίηεξα ην μεζθάξσκα θαη ηελ απνκάθξπλζε 

αηρκεξψλ εμαξκάησλ ή επηθξεκάκελσλ ηκεκάησλ βξάρνπ 

 ηελ θνπή θαη εθξίδσζε ζάκλσλ  θαη δέλδξσλ θηι., φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 121.4.1 ηνπ παξφληνο 

 ηε δηαινγή, επηινγή, θφξησζε, κεηαθνξά, ελαπφζεζε θηι. ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 

121.4.2 ηνπ παξφληνο 

 ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 121.3.3 ηνπ 

παξφληνο 

 ηελ απνμήισζε θαη θαζαίξεζε αφπισλ θαη νπιηζκέλσλ ζθπξνδεκάησλ εθηφο αλ πξνβιέπεηαη απφ ην Σηκνιφγην ή απφ 

έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο μερσξηζηή πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ απηψλ 

 ηελ εθζθαθή βξάρνπ ζε λέν έξγν ή ζπκπιήξσζε ππάξρνληνο, αλεμάξηεηα ηεο ζέζεο πνπ εθηεινχληαη (θνληά ή καθξηά, 

ρακειά ή πςειά ζρεηηθά κε ην ππάξρνλ έξγν). 

 ηελ εμπγίαλζε ηνπ εδάθνπο (αθαίξεζε ππάξρνληνο επηρψκαηνο) 

 ηελ εθζθαθή βξάρνπ   ηκήκαηνο  ηξαπεδνεηδψλ  ηάθξσλ,  κε πιάηνο κεγαιχηεξν ησλ 3,00 m 

 ηε δηεπζέηεζε ρεηκάξξσλ, πνηακψλ θηι., κε πιάηνο κεγαιχηεξν ησλ 3,00 m 

 ηε δηακφξθσζε αλαβαζκψλ γηα ηελ αγθχξσζε ησλ επηρσκάησλ φπσο νξίδεηαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε 

121.4.4 Άξζε θαηαπηώζεσλ 

Η ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο αλαγθαίεο δαπάλεο γηα: 

 ηελ  άξζε  θαηαπηψζεσλ  θαη θαηνιηζζήζεσλ απφ ηα πξαλή νξπγκάησλ θαη επηρσκάησλ ζε νπνηαζδήπνηε θχζεσο 

εδάθε. 

 ηνλ ηπρφλ αλαγθαίν ζξπκκαηηζκφ νγθνιίζσλ 

 ηε δηαινγή, επηινγή θφξησζε κεηαθνξά ελαπφζεζε θιπ. ησλ πξντφλησλ ησλ θαηαπηψζεσλ θαη θαηνιηζζήζεσλ, φπσο 

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 121.4.2 ηνπ παξφληνο. 
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121.5 Δπηκέηξεζε θαη πιεξσκή 

121.5.1 Γεληθέο εθζθαθέο 

(α) Γεληθά 

Οη εξγαζίεο ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ ζα επηκεηξψληαη ζε θπβηθά κέηξα (m³) πιήξσο πεξαησκέλσλ, αλά θαηεγνξία εδάθνπο 

πνπ εκθαλίδεηαη ζην Σηκνιφγην. Η επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ, κε ιήςε 

αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλάδνρνπ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο θαη 

παξνπζία εθπξνζψπνπ απηήο ή αξκνδίαο Δπηηξνπήο. 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε επηκέηξεζε γηα πιεξσκή ζα γίλεηαη κέρξη ηηο ζεσξεηηθέο γξακκέο πνπ δείρλνληαη ζηα ζρέδηα ηεο 

εγθεθξηκέλεο κειέηεο ή πνπ θαζνξίζζεθαλ απφ ηελ Τπεξεζία, αλεμάξηεηα εάλ ηα πξαγκαηηθά φξηα εθζθαθήο βξίζθνληαη 

έμσ απφ ηηο γξακκέο απηέο. 

Οη πνζφηεηεο ησλ εθζθαθψλ ζα ππνινγίδνληαη κε βάζε ηε κέζνδν «εκηάζξνηζκα δηαηνκψλ επί ηελ αληίζηνηρε απφζηαζε 

κεηαμχ ηνπο», κε αλαιπηηθφ ππνινγηζκφ ή κε νπνηαδήπνηε άιιε κέζνδν πνπ ζα θαζνξηζζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε φπνπ κέξνο ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε κειέηε ή ην πξφγξακκα 

θαηαζθεπήο ή ηηο έγγξαθεο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο (ιφγσ δπζρεξεηψλ θπθινθνξίαο ή άιισλ αηηηψλ) ζε δηαζηάζεηο κε 

πιάηνο κηθξφηεξν ησλ 3,00  m, ηφηε, γηα ην κέξνο απηψλ ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ, ζα ηζρχεη ε πιεξσκή κε ην αληίζηνηρν 

άξζξν ηηκνινγίνπ ησλ εθζθαθψλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ηάθξσλ. Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ εθηεινχληαη 

εθζθαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ ζε ζπλέρεηα ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ ηφηε ν δηαρσξηζκφο ζε γεληθέο εθζθαθέο 

θαη εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ ζα γίλεηαη φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 122 ηεο παξνχζαο. 

Η (νη) πνζφηεηα (εο) ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηή (εο) επηκεηξήζεθε (αλ) ζχκθσλα κε ηα 

αλσηέξσ θαη εγθξίζεθε (αλ) απφ ηελ Τπεξεζία, ζα πιεξψλεηαη (νληαη) ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο 

ΓΣΤ γηα ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο εδάθνπο. Η (νη) ηηκή (έο) κνλάδαο ζα απνηειεί (νχλ) πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα 

νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν «Πεξηιακβαλφκελεο Γαπάλεο» ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε 

δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 100 «Γεληθνί Όξνη». 

(β) Δθζθαθέο ραιαξψλ εδαθψλ 

πκπιεξσκαηηθά κε ηα αλαγξαθφκελα ζην εδάθην (α), είλαη δπλαηφλ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην βάζνο εθζθαθήο 

πξνθαζνξίδεηαη ζηε κειέηε ηνπ έξγνπ, ε επηκέηξεζε λα γίλεηαη θαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m
2
). 

(γ) Γεληθέο εθζθαθέο γαηψλ θαη εκηβξάρνπ 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε ππεξεθζθαθήο πνπ εθηείλεηαη πέξα απφ ηηο θαζνξηζκέλεο θιίζεηο θαη γξακκέο εθζθαθήο 

θαη πνπ νθείιεηαη, θαηά ηε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο, ζε ραιαξφηεηα ηνπ πιηθνχ θαη φρη ζε κεησκέλε θξνληίδα θαη έιιεηςε 

εκπεηξίαο θαη επηδεμηφηεηαο ην Αλαδφρνπ, ν επηπιένλ φγθνο πέξα απφ ηηο θαζνξηζκέλεο θιίζεηο θαη γξακκέο εθζθαθήο ζα 

πιεξψλεηαη. 

Απνηειεί επζχλε ηνπ Αλάδνρνπ λα δεηήζεη γξαπηά θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο 

ηεο εθζθαθήο απηήο, δηαθνξεηηθά δελ ζα δηθαηνχηαη θακία επηπιένλ πιεξσκή. 

(δ) Γεληθέο εθζθαθέο βξάρνπ 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη,  φηαλ ε εθζθαθή βξάρνπ πξέπεη λα γίλεη κέρξη θαζνξηζκέλεο γξακκέο θαη θιίζεηο, ε πιεξσκή ζα γίλεηαη 

κέρξη ηηο γξακκέο απηέο. Γελ ζα γίλεηαη κείσζε γηα κηθξή ππνεθζθαθή, πνπ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή απφ ηελ Τπεξεζία. 

Γελ ζα γίλεηαη πιεξσκή γηα ηα πξψηα ηξηάληα εθαηνζηά ηνπ κέηξνπ (30 cm) ππεξεθζθαθήο. ε πεξηπηψζεηο ππεξεθζθαθήο 

πνπ ππεξβαίλεη ηξηάληα εθαηνζηά ηνπ κέηξνπ (30 cm) πέξα απφ ηηο θαζνξηζκέλεο  γξακκέο εθζθαθήο θαη ε νπνία θαηά ηε 

γλψκε ηεο Τπεξεζίαο, δελ νθείιεηαη ζε κεησκέλε θξνληίδα θαη έιιεηςε εκπεηξίαο θαη επηδεμηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ, ε 

ππεξεθζθαθή πέξα απφ ηα πξψηα ηξηάληα εθαηνζηά ηνπ κέηξνπ (30 cm) ζα επηκεηξάηαη γηα πιεξσκή σο εθζθαθή βξάρνπ. 

Απνηειεί επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ λα δεηήζεη γξαπηά θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο 

ηεο εθζθαθήο απηήο, δηαθνξεηηθά δελ ζα δηθαηνχηαη θακία επηπιένλ πιεξσκή. 

121.5.2 Άξζε θαηαπηώζεσλ 

(α) Οη εξγαζίεο άξζεο θαηαπηψζεσλ ζα επηκεηξψληαη ζε θπβηθά κέηξα (m³) πιήξσο πεξαησκέλσλ. Η επηκέηξεζε ζα γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ. 

Η επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ Αλάδνρνπ, ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο θαη παξνπζία εθπξνζψπνπ απηήο ή αξκφδηαο Δπηηξνπήο. 

(β) Η (νη) πνζφηεηα (εο) ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηή (εο) επηκεηξήζεθε (αλ) ζχκθσλα κε ηα 

αλσηέξσ θαη εγθξίζεθε (αλ) απφ ηελ Τπεξεζία, ζα πιεξψλεηαη (νληαη) ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο 

παξνχζαο ΓΣΤ. Η (νη) ηηκή (έο) κνλάδαο ζα απνηειεί (νχλ) πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ 

παξάγξαθν «Πεξηιακβαλφκελεο Γαπάλεο» ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 100 «Γεληθνί Όξνη». 

Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη ν Αλάδνρνο δηθαηνχηαη πιεξσκήο κφλν γηα άξζε θαηαπηψζεσλ γηα ηηο νπνίεο απνδεδεηγκέλα δελ 

επζχλεηαη. Πξνο ηνχην απαηηείηαη, γηα θάζε πεξίπησζε πιεξσκήο άξζεο θαηαπηψζεσλ, ζρεηηθή έγγξαθή βεβαίσζε ηεο 

Τπεξεζίαο. 

 

125.5.2 Πιεξσκή 

Η (νη) πνζφηεηα (εο) ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηή (εο) επηκεηξήζεθε (αλ) ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ 

θαη εγθξίζεθε (αλ) απφ ηελ Τπεξεζία, ζα πιεξψλεηαη (νληαη) ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ γηα ηηο 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο πιηθψλ επαλεπίρσζεο. Η (νη) ηηκή (έο) κνλάδαο ζα απνηειεί (νχλ) πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη 

ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν «Πεξηιακβαλφκελεο Γαπάλεο» ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη 

αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 100 «Γεληθνί Όξνη». 
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Γ - 3  ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 

 

 

3.1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 

 Η θαηαζθεπή ππαίζξησλ ή ππφγεησλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ απφ άνπιν, νπιηζκέλν ή πξνεληεηακέλν ζθπξφδεκα δηαθφξσλ 

θαηεγνξηψλ. 

 

3.2 ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

3.2.1 Γηα ην παξαπάλσ αληηθείκελν έρνπλ εθαξκνγή ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο 1997 κε ηηο φπνηεο 

βειηηψζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ή θαη ζπκπιεξψζεηο αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

3.2.2 Όηαλ ζπκπιεξσζεί ε επεμεξγαζία θαη εθδνζνχλ επηζήκσο νη πξνδηαγξαθέο ()Κ ζηηο νπνίεο παξαπέκπεη ν Κ.Σ.. ΄97 (ΦΔΚ 

315/Β-17-4-97), ηφηε απηνδίθαηα ζα ζεσξεζεί φηη ηζρχνπλ απηέο ζηε ζέζε ησλ αληίζηνηρσλ πξνδηαγξαθψλ ASTM πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ζηνλ νπνίν δίλεηαη ε αληηζηνηρία ησλ κεζφδσλ ειέγρνπ θαη εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ  πνπ ζα έρεη ηζρχ απφ ην κεηαβαηηθφ 

ζηάδην κεηαπήδεζεο απφ ηηο πξνδηαγξαθέο ASTM, DIN θαη ΔΛΟΣ ζηηο ελνπνηεκέλεο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π. ()Κ. 

 

 

 

 

     ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΑ ΜΔΘΟΓΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ 

/ΠΡΟΣΤΠΑ (Κ) 

 

Αξηζκόο  

Πξνηύπνπ  

Αληίζηνηρν 

άιιν Πξόηππν 

Θέκα 

    

 301-84 ASTM C 127 Πξνζδηνξηζκφο εηδηθνχ βάξνπο θαη απνξξνθεηηθφηεηαο ρνλδξφθθνθσλ 

αδξαλψλ 

 302-84 ASTM C 128 Πξνζδηνξηζκφο θαηλνκέλνπ εηδηθνχ βάξνπο ιεπηφθνθθσλ αδξαλψλ 

 303-84 ΔΛΟΣ 671 Παξαζθεπή θαη ζπληήξεζε δνθηκίσλ ζθπξνδέκαηνο 

 304-84 ΔΛΟΣ 722 Έιεγρνο αληνρήο ζε ζιίςε πξνηχπσλ δνθηκίσλ ζθπξνδέκαηνο 

 305-84 ASTM C 117 Πξνζδηνξηζκφο πιηθνχ ιεπηφηεξνπ απφ 75 ριζη. ε αδξαλή πιηθά 

(πξνζδηνξηζκφο κε πγξφ θνζθίληζκα) 

 306-84 ASTM C 142 Πξνζδηνξηζκφο ζβψισλ αξγίινπ θαη εχζξππησλ θφθθσλ ζηα αδξαλή 

 307-84 ASTM C 233 

θαη C 260 

Δηδηθή πξνδηαγξαθή γηα αεξαθηηθά πξφζζεηα γηα ην ζθπξφδεκα 

 308-84 ASTM C 494 Δηδηθή πξνδηαγξαθή γηα ρεκηθά πξφζζεηα ζθπξνδέκαηνο 

 309-84 ΔΛΟΣ 521 Γνθηκή θάζηζεο 

 310-84 ΔΛΟΣ 520 Γνθηκή VEBE 

 311-84 ASTM C 231 Έιεγρνο πνζνζηνχ αέξα λσπνχ ζθπξνδέκαηνο κε ηε κέζνδν ηεο πίεζεο 

 312-84 ASTM C 280 Πξνζδηνξηζκφο πηζαλήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ αδξαλψλ κε ηα αιθάιηα 

ηνπ ηζηκέληνπ (κέζνδνο ξάβδνπ θνληάκαηνο) 

 313-84 ASTM C 403 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ πήμεο ησλ κηγκάησλ ζθπξνδέκαηνο κε 

αληίζηαζε ζε δηείζδπζε 

 314-84 ASTM C 156 

θαη C 309 

Δηδηθή πξνδηαγξαθή γηα πγξά ζπλζεηηθά πιηθά πνπ δεκηνπξγνχλ 

κεκβξάλε ζπληήξεζεο ζθπξνδέκαηνο 

 315-84 ASTM C 40 Οξγαληθέο πξνζκίμεηο ζε ιεπηφθθνθα αδξαλή γηα ζθπξφδεκα 

 316-84 ASTM C 642 Πξνζδηνξηζκφο εηδηθνχ βάξνπο, πγξαζίαο απνξξφθεζεο θαη θελψλ ζην 

ζθιεξπκέλν ζθπξφδεκα 

 317-84 ASTM C 627 Πξνζδηνξηζκφο δξαζηηθφηεηαο ησλ αδξαλψλ κε ηα αιθάιηα ηνπ 

ηζηκέληνπ (ρεκηθή κέζνδνο) 

 318-84 DIN 1048 Γνθηκή εμάπισζεο 

 320-84 ASTM C1367 Κνθθνκεηξηθή αλάιπζε ησλ αδξαλψλ 



9 

 

Αξηζκόο  

Πξνηύπνπ  

Αληίζηνηρν 

άιιν Πξόηππν 

Θέκα 

 321-84 ASTM C 88 Αλζεθηηθφηεηα ζε απνζάζξσζε (πγεία) αδξαλψλ πιηθψλ κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ζεηηθνχ λάηξίνπ ή ζεηηθνχ καγλεζίνπ 

 322-84 ASTM C 29 Πξνζδηνξηζκφο θαηλφκελνπ βάξνπο θαη θελψλ ζηα αδξαλή πιηθά 

 323-84 ASTM C 232 Γνθηκή εμίδξσζεο ζθπξνδέκαηνο 

 326-84 ASTM C 123 Πξνζδηνξηζκφο ηεο Πεξηεθηηθφηεηαο ησλ αδξαλψλ ζε θφθθνπο κηθξνχ 

εηδηθνχ βάξνπο 

 328-84 ΔΛΟΣ 345 Πνηνηηθφο έιεγρνο λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζθπξφδεκα 

 331-84 ASTM C 309 

θαη C 156 

Έιεγρνο πιηθψλ ζπληήξεζεο ζθπξνδέκαηνο 

 332-84 ASTM C 295 Πεηξνγξαθηθή εμέηαζε αδξαλψλ 

 333-84 ASTM C 496 ηαηηθφ κέηξν ειαζηηθφηεηαο ζθπξνδέκαηνο 

 334-84 ASTM C 215 Γπλακηθφ κέηξν ειαζηηθφηεηαο ζθπξνδέκαηνο  

 335-84 ASTM C 152 Δξππζκφο ζθπξνδέκαηνο 

 336-84 ASTM C 157 πζηνιή μήξαλζεο 

 337-84 DIN 1048 Γηαπεξαηφηεηα ζθπξνδέκαηνο 

 338-84 ASTM C 457 Μηθξνζθνπηθφο πξνζδηνξηζκφο θελψλ αέξα 

 341-84 ASTM C 496 Έιεγρνο αληνρήο ζε δηάξξεμε δνθηκίσλ ζθπξνδέκαηνο 

 342-84 ASTM C 597 Μέηξεζε ηαρχηεηαο δηάδνζεο ππέξερσλ ζην ζθπξφδεκα 

 343-84 ASTM C 805 Κξνπζηκέηξεζε ζην ζθπξφδεκα 

 345-84 ASTM C 131 Αληνρή ζε ηξηβή θαη θξνχζε (Los Angeles) 

 346-84 ASTM D 2419 Ιζνδχλακν άκκνπ 

 350-84 DIN 4030 Οιηθή πεξηεθηηθφηεηα ζε ζεηηθά, άιαηα δηαιπηά ζε HCI 

 363-84 ASTM C 87 Δπίδξαζε νξγαληθψλ πξνζκίμεσλ ζηελ αληνρή ακκνθνληακάησλ κε 

ιεπηά αδξαλή 

 

Αξηζκόο  

Πξνηύπνπ  

Θέκα 

ΔΛΟΣ - 344* πζρέηηζε ηεο αληνρήο απνθνπηφκελνπ ππξήλα ζθπξνδέκαηνο απφ ζξαπζηά αζβεζηνιηζηθά αδξαλή κε 

ηε ζπκβαηηθή αληνρή 

ΔΛΟΣ - 345* Σν χδσξ αλάκημεο θαη ζπληήξεζεο ζθπξνδέκαηνο 

ΔΛΟΣ - 346* Σν έηνηκν ζθπξφδεκα 

ΔΛΟΣ - 408* Θξαπζηά αδξαλή γηα ζπλεζηζκέλα ζθπξνδέκαηα 

ΔΛΟΣ - 515* θπξνδέηεζε φηαλ ε Θεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ρακειή 

ΔΛΟΣ - 516 Γεηγκαηνιεςία λσπνχ ζθπξνδέκαηνο 

ΔΛΟΣ - 517* θπξνδέηεζε φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ςειή 

ΔΛΟΣ - 739 Έιεγρνο αληνρήο ζε θάκςε 

 * ρέδηα Πξνηχπσλ ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Πξνηππνπνίεζεο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξάξηεκα ηνπ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 

 

3.2.3 Οη θαηεγνξίεο ζθπξνδέκαηνο ζα αθνινπζνχλ ηελ νλνκαηνινγία θαη ραξαθηεξηζηηθή αληνρή fck φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.2 ηνπ 

Κ.Σ.. „97  

 (1) ε ζρέζε κε ηελ Π.Σ.Π. Ο 150 εθδφζεσο 1966 απφ ην η. Τ.Γ.Δ. ζα ηζρχνπλ νη παξαθάησ ζπκπιεξψζεηο - ηξνπνπνηήζεηο. 

 (2) Δλαιιαθηηθά, θαη θαηφπηλ έγθξηζεο απφ ηελ Τπεξεζία, είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ε παξάγξαθνο 3.3 ηνπ άξζξνπ Δ -3 ηεο 

Σ..Τ., θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ηελ θνθθνκέηξεζε ησλ πιηθψλ θαη ηα ππφινηπα ζέκαηα ηα ζηγφκελα ζηε ζρεηηθή παξάγξαθν 3.3, 

αληί ησλ αληίζηνηρσλ ηεο ΠΣΠ Ο 150. 

3.3 ΟΡΗΜΟΗ 

 Ιζρχνπλ φπσο αλαπηχζζνληαη ιεπηνκεξψο ζην άξζξν 3 ηνπ Κ.Σ.. „97  

 

3.4 ΔΗΓΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ  
 

3.5 ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΗ ΤΜΒΑΣΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ 

3.5.1 Γεληθά 



10 

 

3.5.1.1 ην παξφλ άξζξν πεξηιακβάλνληαη νη θαλφλεο θαη δηαηάμεηο γηα ηελ παξαζθεπή θαη δηακφξθσζε ζθπξνδέκαηνο ηεο επηζπκεηήο 

θαηεγνξίαο θαη ησλ πιηθψλ θαη κέζσλ πνπ απαηηνχληαη γηα απηφ. 

3.5.1.2  Αληίζεηα δελ πεξηιακβάλνληαη: 

α. θπξνδέκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη κε ειαθξχηεξα ή βαξχηεξα αδξαλή, κε πξνζκίμεηο ειαθξχηεξσλ ή βαξχηεξσλ αδξαλψλ θαη  κε αδξαλή 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζξαχζε παιαηνχ ζθπξνδέκαηνο. 

β. Οη δηαηάμεηο νη ζρεηηθέο κε ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ θνηλψλ ραιχβσλ ηνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ησλ ηελφλησλ πξνέληαζεο 

ηνπ πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο, πεξηιακβάλνληαη φκσο θαηαζθεπαζηηθέο δηαηάμεηο ζρεηηθέο κε ηελ απφζηαζε ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ θαη 

ηηο επηθαιχςεηο ηνπο. 

γ. Γηαηάμεηο ζρεηηθέο κε ηηο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ, ηηο επηηξεπφκελεο ηάζεηο θιπ γηα ηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη νη θαλνληζκνί θαη πξνδηαγξαθέο, 

ζηνπο νπνίνπο παξαπέκπνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΚΜΔ. 

 

3.5.2 Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Κ.Σ.. ΄97 
 Ιζρχνπλ ηα αθφινπζα εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

3.5.2.1 Όπνπ ζηνλ Κ.Σ.. ΄97 αλαθέξεηαη ν φξνο «αγνξαζηήο», γεληθψο ππνλνείηαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ΣΤ (θαη ησλ ινηπψλ Σεπρψλ 

Γεκνπξάηεζεο) ν Κχξηνο ηνπ Έξγνπ (ΚηΔ) δηα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ, εθηφο ησλ παξ. 4.3.4.8 θαη 4.3.4.10  θαη 12.1.1.16 ηνπ Κ.Σ.. „97 

3.5.2.2  Όπνπ ζηνλ Κ.Σ.. ΄97 αλαθέξεηαη ν φξνο «πξνκεζεπηήο», ππνλνείηαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ΣΤ (θαη ησλ ινηπψλ Σεπρψλ 

Γεκνπξάηεζεο) ν Αλάδνρνο, εθηφο αλ ξεηψο ν Κ.Σ.. ΄97 αλαθέξεηαη ζε ηξίηνλ (ιρ εξγνζηάζην παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο, ιαηνκείν θιπ). ε 

θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη έλαληη ηνπ ΚηΔ αθέξαηεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο, ρσξίο απαηηήζεηο απνδεκίσζεο, πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηπρφλ ππνρξεψζεσλ ή επζπλψλ 

ηξίησλ απέλαληη ζηνλ ίδην ή απέλαληη ζηνλ ΚηΔ, εθηφο αλ ζηνλ Κ.Σ.. ΄97 ή ζηελ θείκελε λνκνζεζία ξεηψο πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά, κε 

ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο. 

Οκνίσο ππνλνείηαη γεληθά ν Αλάδνρνο, φπνπ ζηνλ ΚΣ ΄97 αλαθέξεηαη ν φξνο "ελδηαθεξφκελνο" ή "εθείλνο πνπ δεηά" (ιφγσ ράξε ηε κειέηε 

ζχλζεζεο ζθπξνδέκαηνο), εθηφο αλ ξεηψο νξίδεηαη δηαθνξεηηθά 

3.5.2.3 Η παξάγξαθνο 4.3.4.8 ηνπ Κ.Σ.. ΄97  ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

 «Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ πξνκεζεχεηαη ηα αδξαλή έηνηκα απφ επηρείξεζε ιαηνκείνπ, ηφηε κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ 

ιαηνκείνπ παξαγσγήο ζα ζπκθσλείηαη ε δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ πνπ ζα παξαδνζνχλ κε αλνρέο πνπ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηηο 8 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο 

γηα ηα θφζθηλα ηα κεγαιχηεξα ησλ 4 ή Νν 4 θαη ηηο 6 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο γηα ηα θφζθηλα ηεο άκκνπ. Η αλνρή ζην θφζθηλν 25 δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 4 

εθαηνζηηαίεο κνλάδεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 4.3.2.6 ηνπ Κ.Σ.. ΄97. 

Η ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ ιαηνκείνπ παξαγσγήο ζα ηίζεηαη ππφςε ηεο Τπεξεζίαο ρσξίο απηφ λα απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηηο 

νπνηεζδήπνηε επζχλεο ηνπ γηαηί απηφο είλαη ν κφλνο ππεχζπλνο απέλαληη ζηελ Τπεξεζία» 

3.5.2.4 Η παξ. 4.3.4.10 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

 «Αλεμάξηεηα απφ ην πνηνο παξάγεη ηα αδξαλή (ν Αλάδνρνο ή άιιν ιαηνκείν) ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαζθαιίζεη ζηελ Τπεξεζία φηη απηή 

ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί ζην ιαηνκείν ηα απνηειέζκαηα ειέγρσλ ησλ αδξαλψλ πνπ παξάγεη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Τπεξεζία έρεη ην 

δηθαίσκα λα απαγνξεχεη ζηνλ Αλάδνρν λα πξνκεζεχεηαη αδξαλή απφ ην ζπγθεθξηκέλν ιαηνκείν» 

3.5.2.5 Η παξ.5.2.1.3 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

 «Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δεκνπξαηνχκελνπ έξγνπ ζ΄ απηφλ, λα ζπληάμεη ηηο απαηηνχκελεο (ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα 

πξνδηαγξαθή θαη ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο) κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ βάζεη ησλ ηχπσλ αδξαλψλ, ηζηκέληνπ, λεξνχ θιπ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη 

ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ θαη ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο θαη λα ηηο ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία. 

Οη αλαινγίεο ζχλζεζεο πνπ θαζνξίζηεθαλ φπσο παξαπάλσ, κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο απφ ηελ Τπεξεζία, απνηεινχλ ηηο αλαινγίεο ζχλζεζεο πνπ ζα 

εθαξκνζηνχλ ζην ππφςε έξγν» 

3.5.2.6 Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 5.2.3.1 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

 «Η κειέηε ζχλζεζεο ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, κε ηα αδξαλή, ην ηζηκέλην, ηα πξφζζεηα θαη πηζαλψο ην λεξφ, πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν, ε δε ζρεηηθή δαπάλε βαξχλεη ηνλ ίδην» 

3.5.2.7 Η παξ. 5.2.3.2 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

 «Δάλ νη ηδηφηεηεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ.5.2.3.1 δελ είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ηα πιηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ ζην 

Δξγαζηήξην, ν Αλάδνρνο είλαη απφιπηα ππεχζπλνο λα επηθέξεη φιεο ηηο αλαγθαίεο αιιαγέο ή ηελ πιήξε αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, ψζηε λα επηηχρεη, ζε 

ζπλεξγαζία κε ην εξγαζηήξην, ηηο απαηηνχκελεο ηδηφηεηεο, ε δε ζρεηηθή δαπάλε βαξχλεη ηνλ ίδην» 

3.5.2.8 Η παξ. 5.2.3.3 ηνπ Κ.Σ.. „97 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

 «Δθηφο απφ ηηο αλαινγίεο ησλ πιηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 5.2.3.1 ζηε Μειέηε ζχλζεζεο ζα δίλεηαη θαη ε θακπχιε ηνπ ιφγνπ λεξφ/ηζηκέλην (Ν/Σ) θαη 

αληνρήο γηα έλα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 3 ΜΡα (30ργξ/εθ2) εθαηέξσζελ ηεο απαηηνχκελεο αληνρήο fm» 

3.5.2.9 Η ηειεπηαία πξφηαζε ηεο παξ. 8.6 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 «Αλ πξφθεηηαη ...... θάζηζε» θαηαξγείηαη  

3.5.2.10 Η παξ. 12.1.1.14 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

  «Ο Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη ζηελ Τπεξεζία ην δηθαίσκα λα ειέγρεη ην εξγνζηάζην απφ ην νπνίν πξνκεζεχεηαη ζθπξφδεκα σο πξνο ηελ ηήξεζε απηήο 

ηεο πξνδηαγξαθήο. Άιισο ε Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα απαγνξεχζεη ζηνλ Αλάδνρν ηελ αγνξά θαη ρξήζε ζην έξγν ζθπξνδέκαηνο απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν εξγνζηάζην ζθπξνδέκαηνο» 

3.5.2.11 Σφζνλ ε παξ. 13.3.2, φζνλ θαη νη δχν ηειεπηαίεο πξνηάζεηο ηεο παξ. 13.4.1 ηνπ Κ.Σ.. „97 ηξνπνπνηνχληαη σο εμήο: 

 «Η Τπεξεζία ή ν Αλάδνρνο έρνπλ ην δηθαίσκα λα απμήζνπλ ηνλ αξηζκφ δνθηκίσλ κηαο δεηγκαηνιεςίαο απφ έμη (6) ζε δψδεθα (12) δνθίκηα. ε θάζε 

πεξίπησζε ε δαπάλε ησλ επί πιένλ 6 δνθηκίσλ βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ» 

 

3.5.3 Πξνζζήθεο ζηνλ Κ.Σ.. ΄97  
 πκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Σ.. ΄97 ηζρχνπλ θαη ηα αθφινπζα: 

3.5.3.1  ην ηέινο ηεο παξ. 3.20 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 πξνζηίζεληαη νη αθφινπζεο παξάγξαθνη (νξηζκνί): 

 «3.21  «θπξφδεκα επί ηφπνπ» ιέγεηαη ην ζθπξφδεκα πνπ δηαζηξψλεηαη ζε λσπή θαηάζηαζε ζηελ ηειηθή ηνπ ζέζε. 

3.22 «Πξφρπην ζθπξφδεκα» , αλαθέξεηαη ζε κεηαθεξφκελα ζηνηρεία απφ ζθπξφδεκα, ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη ζε εξγνζηάζην πξνθαηαζθεπήο ή ζην 

εξγνηάμην θαη ηνπνζεηνχληαη ζηηο ηειηθέο ηνπο ζέζεηο αθνχ ην ζθπξφδεκα ζθιεξπλζεί 

3.23 «Νσπφ ζθπξφδεκα», ιέγεηαη ην ζθπξφδεκα πνπ δελ έρεη αθφκε ζθιεξπλζεί θαη είλαη αθφκα θαηεξγάζηκν 

3.24 «θιεξπκέλν ζθπξφδεκα» ιέγεηαη ην ζθπξφδεκα πνπ έρεη ζθιεξπλζεί ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε δελ είλαη πηα θαηεξγάζηκν.» 

3.5.3.2 ην ηέινο ηεο παξ. 4.3.2.16 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 πξνζηίζεληαη ηα αθφινπζα εδάθηα: 

 « Η απνδνρή ή κε ηεο αλαθεξφκελεο ζην πξνεγνχκελν εδάθην παξάιεηςεο ησλ ειέγρσλ ηνπ ιαηνκείνπ ελαπφθεηηαη ζηελ Τπεξεζία» 

3.5.3.3  Πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 4.3.2.20 σο εμήο: 

 «4.3.2.20Δθηφο απφ ηηο δχν ζεηξέο πξνηχπσλ θφζθηλσλ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ-408 (φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 4.3.2.1) γίλνληαη δεθηέο θαη άιιεο ζεηξέο πξφηππσλ θφζθηλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επηζήκσο απφ ηηο ρψξεο 

κέιε ηεο ΔΟΚ (πρ ζεηξά θφζθίλσλ ISO θιπ). Ο αξηζκφο ησλ λέσλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ θφζθηλσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα πεξηγξάθνληαη κε 

αλάινγε αθξίβεηα (πξνο ηηο ηξεηο ζεηξέο ησλ απνδεθηψλ απφ απηήλ ηελ πξνδηαγξαθή θφζθηλσλ) νη θακπχιεο θνθθνκεηξηθήο αλάιπζεο ησλ 
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ θαη IV . ηελ πεξίπησζε απηή νη ζρεηηθνί πίλαθεο 4.3.2.10 α θαη β, 4.3.2.11α θαη β, 4.3.2.12 α θαη β θαη 4.3.2.13 α θαη β ζα 

πξέπεη λα αλαπξνζαξκνζηνχλ ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ βξνρίδσλ ησλ λέσλ θφζθηλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θακπχιεο ησλ 

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ θαη IV. Γηα ηα θφζθηλα απηά ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηάιιεινο ζπκβνιηζκφο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ζχγρπζε ζρεηηθά 

κε ηνπο ζπκβνιηζκνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν 4.3.2.1»  

3.5.3.4 ην ηέινο ηεο παξ. 4.3.4.5 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 πξνζηίζεηαη ην αθφινπζν εδάθην: 

 « ε θάζε πεξίπησζε φκσο ζα γίλεηαη ην αθφινπζν ειάρηζην πιήζνο ειέγρσλ θαηαιιειφηεηαο ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ αδξαλψλ: 

-  Έιεγρνο πιαζηηθφηεηαο θαη  ηζνδπλάκνπ άκκνπ: Μία (1) δνθηκή αλά 300κ3  έηνηκεο θαηαζθεπήο ζθπξνδέκαηνο 

- Έιεγρνο πγείαο ησλ πεηξσκάησλ : ηξεηο (3) δνθηκέο αλά πεγή αδξαλψλ» 

3.5.3.5  Μεηά ηελ παξ. 4.4.4 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 πξνζηίζεληαη νη αθφινπζεο δχν παξάγξαθνη: 

 «4.4.5  Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ λεξνχ αλάκημεο (θαη ηνπ ηπρφλ πάγνπ) ζα ιακβάλεηαη ππφςε ε επηθαλεηαθή πγξαζία ησλ αδξαλψλ θαη ην λεξφ πνπ 

πεξηέρνπλ ηα πξφζζεηα, πνπ ζα αθαηξείηαη απφ ηελ θαζνξηδφκελε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ αλάκημεο πνπ έρεη πξνζδηνξηζζεί απφ ηε κειέηε ζχλζεζεο 

4.4.6 Η πνζφηεηα λεξνχ αλάκημεο πνπ ζα πξνζηίζεηαη ζην κίγκα ζα πξέπεη λα κεηξάηαη κε εηδηθή απηφκαηε ζπζθεπή κέηξεζεο πξνζαξκνζκέλε ζηνλ 

αλακηθηήξα ηνπ ζθπξνδέκαηνο» 

3.5.3.6  Μεηά ηελ παξάγξαθν 4.5.9 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 πξνζηίζεηαη ε αθφινπζε παξάγξαθνο: 

 «4.5.10  Σα πξφζζεηα θαη νη ρεκηθέο ελψζεηο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηηο αξρηθέο ηνπο ζπζθεπαζίεο θαη λα 

πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηηο αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο θαη ηελ αιινίσζε (Tampering). Γηα ηελ απνζήθεπζε πξέπεη λα ηεξνχληαη νη 

νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή»  

3.5.3.7  Μεηά ηελ 5.2.3.4 ηνπ Κ.Σ..΄97 πξνζηίζεηαη ε αθφινπζε παξάγξαθνο: 

 «5.3.2.5 Τπεχζπλνο γηα ηα ζηνηρεία ηεο ηππηθήο απφθιηζεο κε ηα νπνία έγηλε ε κειέηε ζχλζεζεο είλαη ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, εθηφο αλ έρεη ηεζεί απφ ηελ 

Τπεξεζία ειάρηζην φξην ηππηθήο απφθιηζεο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξεζεί θαηά ηελ κειέηε ζχλζεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ» 

3.5.3.8   Μεηά ηελ παξ. 6.9 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 πξνζηίζεληαη νη αθφινπζεο παξάγξαθνη: 

 «6.10  Η αλάκημε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη ζην ζηαζεξφ ζπγθξφηεκα παξαγσγήο απαγνξεπκέλεο ηεο αλάκημεο κε ηα ρέξηα. Γηα ηελ 

αλάκημε ηνπ εξγνηαμηαθνχ έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο ηζρχεη ε παξάγξαθνο 12.1.2.3 

6.11 ηελ ζέζε αλάκημεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη αλαξηεκέλε πηλαθίδα κε επαλάγλσζηεο νδεγίεο αλάκημεο γηα θάζε θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο πνπ ζα 

πεξηιακβάλνπλ : 

α. Καηεγνξία ηεο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 

β. ηνηρεία ηζηκέληνπ (ηχπνπ θαη θαηεγνξία αληνρήο, πνζφηεηα ηζηκέληνπ θαη πεξηεθηηθφηεηα ζε ρηιηφγξακκα αλά θπβηθφ κέηξν παξαγψκελνπ  

ζθπξνδέκαηνο) 

γ. ηνηρεία αδξαλψλ (είδνο θαηά θιάζκα θαη πνζφηεηα) 

δ. Η θάζηζε ηνπ λσπνχ ζθπξνδέκαηνο (ή άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ, κέηξεζεο ηνπ εξγάζηκνπ, ζχκθσλα κε ηε κειέηε ζχλζεζεο). 

ε. Σα πξφζζεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο (είδνο θαη πνζφηεηα) 

ζη. Ο ιφγνο λεξνχ πξνο ηζηκέλην (ζπληειεζηήο Ν/Σ) 

δ. Σν βάξνο ή φγθνο ηνπ λεξνχ αλά κ3 παξαγφκελνπ ζθπξνδέκαηνο. 

6.12 Σα κεραλήκαηα αλάκημεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (αλακηθηήξεο) ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ  ηέιεηα αλάκημε 

θαη νκνηφκνξθε θαηαλνκή ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ πιηθψλ κέζα ζηε κάδα ην λσπνχ ζθπξνδέκαηνο. Οη αλακηθηήξεο ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε δνρείν 

απνζήθεπζεο λεξνχ, επαξθνχο πνζφηεηαο, φπσο επίζεο θαη κε απηφκαηε ζπζθεπή κέηξεζεο ηνπ λεξνχ θάζε κίγκαηνο. Καιφ είλαη λα ππάξρνπλ κεραληθά 

κέζα κέηξεζεο ησλ ζηξνθψλ ηνπ ηχκπαλνπ ηνπ αλακηθηήξα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν ίδηνο αξηζκφο ζηξνθψλ γηα θάζε κίγκα θαη λα κελ αδεηάδεη ν 

αλακηθηήξαο πξηλ λα ζπκπιεξσζεί ν παξαπάλσ αξηζκφο ζηξνθψλ. Πάλησο, ε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ ηχκπαλνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάκημεο 

πξέπεη λα είλαη απηή πνπ πξνδηαγξάθεηαη απφ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ αλακηθηήξα. 

Ο ρεηξηζκφο ησλ αλακηθηήξσλ ζα πξέπεη λα είλαη ΠΛΗΡΩ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΔΝΟ, λα γίλεηαη απφ πξφζσπα πεπεηξακέλα θαη εμαζθεκέλα ζηελ 

παξαγσγή ζθπξνδέκαηνο κε ζηαζεξή εξγαζηκφηεηα. 

6.13 Γηαθξίλνληαη ηξεηο θχξηνη ηχπνη αλακηθηήξσλ βάζεη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ έρεη ν άμνλαο πεξηζηξνθήο: 

α.      Καηαθφξπθνπ άμνλα 

β.      Οξηδνληίνπ άμνλα (ζηαζεξνί ή αλαηξεπφκελνη) 

γ.       Κεθιηκέλνπ άμνλα (αλαηξεπφκελνη) 

Δμάιινπ απφ πιεπξάο ηεο θηλνχζαο δχλακεο αλάκημεο, νη αλακηθηήξεο δηαθξίλνληαη ζε: 

α.     Αλακηθηήξεο βηαίαο αλάκημεο    

β.     Αλακηθηήξεο κε ειεχζεξε πηψζε ησλ πιηθψλ κε βαξχηεηα 

Γεληθά θαηά ζεηξά θαηαιιειφηεηαο πξνηηκψληαη αλακηθηήξεο ησλ αξρηθψλ θαηεγνξηψλ ησλ παξαπάλσ δηαθξίζεσλ, αλάινγα κε ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

έξγνπ. 

Έηζη ζε εξγνηάμην πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ επηβάιιεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε αλακηθηήξσλ βηαίαο αλάκημεο, ελψ ζε ζνβαξά έξγα απαηηείηαη ε 

ρξήζε αλακηθηήξα νξηδφληηνπ άμνλα. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο κηθξψλ έξγσλ δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο θαη χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, κπνξνχλ 

λα κελ εθαξκνζηνχλ ηα πξνδηαγξαθφκελα ζε απηήλ ηελ παξάγξαθν γηα ηελ εθινγή ησλ αλακηθηήξσλ. 

6.14 Οη αλακηθηήξεο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνη κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή θαη ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο Τπεξεζίαο θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο γηα ηπρφλ θζνξέο ζε ζρέζε πξνο ηα ζρέδηα ηνπ εξγνζηαζίνπ, ηπρφλ δε εθζαξκέλα ηκήκαηα πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη. 

Δηδηθφηεξα νξίδεηαη φηη δελ επηηξέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε αλακηθηήξσλ ησλ νπνίσλ νη ιεπίδεο αλάκημεο (blades) παξνπζηάδνπλ θζνξά πάλσ απφ 10% 

ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ηνπο δηαηνκή, Γελ ζα επηηξέπεηαη επίζεο ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ κεραλήκαηνο αλ πξνεγνπκέλσο δελ απνκαθξπλζνχλ εληειψο ηα 

ζπζζσξεπκέλα ζηεξενπνηεκέλα εληφο ηνπ ηπκπάλνπ θαη ησλ κεξψλ ηνπ θνληάκαηα ή ηζηκέληα. 

6.15 Γελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη αλακηθηήξεο απφδνζεο κηθξφηεξεο απφ έλα ζαθί ηζηκέλην θαη δελ ζα θνξηψλεηαη ν αλακηθηήξαο  κε πνζφηεηα 

κίγκαηνο κεγαιχηεξε απφ απηή πνπ εγγπάηαη ην εξγνζηάζην ηνπ αλακηθηήξα γηα ηελ ζσζηή αλάκημεο θαη ιεηηνπξγία. 

αλ απφδνζε ηνπ αλακηθηήξα πάλησο νξίδεηαη σο ν κέγηζηνο φγθνο έηνηκνπ πιήξνπο αλακεκηγκέλνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ κπνξεί λα παξάγεη ζε έλα θχθιν 

ιεηηνπξγίαο ν αλακηθηήξαο (γίλεηαη δηάθξηζε απφ ηνλ ζπλνιηθφ γεσκεηξηθφ φγθν ηνπ αλακηθηήξα θαη απφ ην άζξνηζκα ησλ φγθσλ ησλ ραιαξψλ 

ζπζηαηηθψλ ηνπ κίγκαηνο) 

6.16 Οη αλακηθηήξεο δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη κε πνζφηεηα κίγκαηνο κεγαιχηεξεο απηήο πνπ ζπλίζηαηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, Η Τπεξεζία κπνξεί λα 

δεηήζεη κείσζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ κίγκαηνο, φηαλ νη δνθηκέο απφδνζεο ηνπ αλακηθηήξα δείμνπλ φηη απηφ είλαη απαξαίηεην. 

6.17 Η εθ λένπ αλάκημε ζθπξνδέκαηνο, πνπ έρεη ζθιεξπλζεί κεξηθψο, δειαδή ε επαλάκημε κε ή ρσξίο πξφζζεην ηζηκέλην, αδξαλή ή λεξφ, δελ 

επηηξέπεηαη. Σν ππφςε ζθπξφδεκα ζα απνξξίπηεηαη θαη ε ζρεηηθή  επζχλε θαη έμνδα ζα βαξχλνπλ ηνλ  Αλάδνρν. 

6.18Απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο Απηφκαηεο Μέηξεζεο πζηαηηθψλ Μίγκαηνο  

6.18.1 Κάζε ζεκείν παξνρήο αδξαλψλ θαη ηζηκέληνπ ζηηο ρνάλεο θφξησζεο ηνπ αλακηθηήξα ζα έρεη ζπζθεπή δχγηζεο, ε νπνία ζα δηαζέηεη νξαηφ, ρσξίο 

ειαηήξηα, δείθηε απεπζείαο αλάγλσζεο ζε βαζκνλνκεκέλε θιίκαθα ζε κνλάδεο ρηιηφγξακκσλ πνπ ζα παξέρεη έλδεημε βάξνπο ζε θάζε ζηάδην ηεο 

ιεηηνπξγίαο δχγηζεο, απφ κεδέλ κέρξη ηνπ κέγηζηνπ θνξηίνπ, ή ςεθηαθή αλάγλσζε πνπ ζα παξέρεη κεδεληθή έλδεημε γηα κεδέλ θνξηίν ή  θαηάιιειε 

έλδεημε γηα ην πξνθαζνξηζκέλν θνξηίν δχγηζεο θαη αληίζηνηρε έλδεημε γηα νπνηνδήπνηε θνξηίν κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν ηνπ πξνθαζνξηζκέλνπ. 



12 

 

6.18.2 Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη πξφηππα ζηαζκά δνθηκψλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ απαηηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο 

θαη ζσζηήο ιεηηνπξγίαο θάζε ζπζθεπήο δχγηζεο. Σνπιάρηζηνλ θάζε κήλα, ή πην ζπρλά αλ απαηηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, ζα εθηειείηαη βαζκνλφκεζε ησλ 

δπγψλ ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ  κε αθξίβεηα 1%, ζε φιν ην εχξνο ηεο θιίκαθαο. Σα ζηνηρεία ηεο βαζκνλφκεζεο πξέπεη λα θαηαηίζεληαη ζηελ Τπεξεζία. 

6.18.3 Μεηά ην ηέινο θάζε δνθηκήο ειέγρνπ θαη πξηλ απφ ηελ ρξήζε ησλ θαηαγξαθηθψλ ζπζθεπψλ, ζα γίλνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν νη απαηηνχκελεο 

πξνζαξκνγέο, επηδηνξζψζεηο ή αληηθαηαζηάζεηο, ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζπζθεπψλ. 

6.18.4 Ο εμνπιηζκφο κέηξεζεο πξέπεη λα δηαζέηεη απηνκαηηζκφ πνπ ζα επηηξέπεη, αλάινγα κε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε πγξαζία ησλ αδξαλψλ, ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ βάξνπο ησλ πιηθψλ ηνπ κίγκαηνο, αιιά θαη έκκεζα ηνπ αληίζηνηρνπ βάξνπο απαηηνχκελνπ επί πιένλ χδαηνο ζην κίγκα. 

6.18.5 Ο εμνπιηζκφο κέηξεζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο θαη δηαηεηαγκέλνο έηζη, ψζηε λα κπνξνχλ λα ξπζκίδνληαη, ε ζεηξά θαη ν ρξφλνο ηξνθνδνζίαο  

ησλ πιηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη θαιή αλάκημε ησλ αδξαλψλ θαη φπνπ είλαη εθηθηφ, ηνπ ηζηκέληνπ κε ηα αδξαλή. Απηή ε ξχζκηζε ζα 

επηηπγράλεηαη κε ηνλ έιεγρν ησλ ζπξίδσλ εθθφξησζεο ηνπ εμνπιηζκνχ κέηξεζεο. 

6.18.6 Ο εμνπιηζκφο κέηξεζεο ζα δηαζέηεη αθξηβή, απηφκαην θαηαγξαθηθφ κεραληζκφ, πνπ ζα πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία, θαη ν νπνίνο ζα 

θαηαγξάθεη ηα βάξε φισλ ησλ πιηθψλ θαηά ηελ ηξνθνδνζία ηνπο ζηνλ αλακηθηήξα. 

Ο κεραληζκφο ζα παξέρεη ζπλερή νξαηή θαηαγξαθή, ζε δηαγξακκηζκέλε  ηαηλία, ηνπ βάξνπο ηνπ ηζηκέληνπ, ηνπ λεξνχ θαη θάζε θαηεγνξίαο 

αδξαλνχο θαη ηνπ ρξφλνπ αλάκημεο αλά δηαζηήκαηα φρη κεγαιχηεξα ησλ πέληε ιεπηψλ. 

6.18.7 Η ηαηλία , πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζην θαηαγξαθηθφ, ζα ζηεξίδεηαη θαζ’ φιν ην πιάηνο ηεο ζε ζηαζεξή θαη ιεία βάζε ψζηε λα είλαη δπλαηέο 

ζεκεηψζεηο κε ην ρέξη, ρσξίο λα θαηαζηξέθεηαη ην πιηθφ ηεο. Σν νξαηφ ηκήκα ηεο ηαηλίαο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη πεξίνδν φρη κηθξφηεξε απφ ηξηάληα (30) 

ιεπηά. 

Κάζε ηαηλία ζα είλαη δηαγξακκηζκέλε θαη ηππσκέλε ψζηε λα κπνξεί λα ραξαθηεξίδεηαη εχθνια, νη δε πνζφηεηεο θαη ν ρξφλνο λα δηαβάδνληαη 

απεπζείαο, ρσξίο κέηξεζε ή ππνινγηζκφ. Όιεο νη ηαηλίεο ηνπ θαηαγξαθηθνχ ζα παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία. 

6.18.8 Ο εμνπιηζκφο ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ ζα δηαζέηεη απηνκαηηζκφ επηινγήο κίγκαηνο, φπνπ ζα έρνπλ θαηαρσξεζεί φιεο νη επηιεγείζεο ζπλζέζεηο, 

αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

6.18.9 Σν λεξφ ζα κεηξάηαη θαηά βάξνο ή φγθν, Ο κεραληζκφο παξνρήο λεξνχ ζηνπο αλακηθηήξεο δελ ζα επηηξέπεη δηαξξνέο, φηαλ νη βαιβίδεο είλαη 

θιεηζηέο, ΟΙ βαιβίδεο πιήξσζεο θαη εθθέλσζεο ηεο δεμακελήο λεξνχ ζα είλαη ζπγρξνληζκέλεο, ψζηε νη βαιβίδεο εθθέλσζεο λα κελ αλνίγνπλ πξηλ 

θιείζνπλ πιήξσο νη βαιβίδεο πιήξσζεο. Ο αγσγφο παξνρήο λεξνχ ζην ζπγθξφηεκα παξαγσγήο ζα είλαη επαξθψο κνλσκέλνο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

ζέξκαλζε ή ςχμε ηνπ λεξνχ  ζε πεξηφδνπο ζεξκνχ ή ςπρξνχ θαηξνχ. 

6.18.10 Ο εμνπιηζκφο ζα δηαζέηεη ζπζθεπή θαηάιιειε γηα ηελ ξχζκηζε ηεο δφζεο ηνπ αεξαθηηθνχ θαη ησλ άιισλ πξνζκίθησλ. Ο κεραληζκφο παξνρήο 

πιηθψλ ηεο ζπζθεπήο απηήο ζα είλαη ζπγρξνληζκέλνο κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ κεραληζκψλ κέηξεζεο ηεο δφζεο θαη εθθέλσζεο ηνπ λεξνχ, ψζηε ε αλάκημε 

ησλ πξνζκίθησλ λα είλαη απηφκαηε. Η ζπζθεπή ζα έρεη δπλαηφηεηα άκεζεο πξνζαξκνγήο, γηα ηελ κεηαβνιή ηεο πνζφηεηαο ησλ πξνζκίθησλ. 

6.18.11 Ο εμνπιηζκφο ζα δηαζέηεη ζπζθεπή γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ παξαγφκελσλ παξηίδσλ ζθπξνδέκαηνο.» 

3.5.3.9  ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 7.3 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 πξνζηίζεληαη νη αθφινπζεο παξάγξαθνη: 

 «7.4 Γεληθά θάζε ζθπξφδεκα κπνξεί λα κεηαθεξζεί κε θάδνπο  

7.5 Σν ζθπξφδεκα πνπ κεηαθέξεηαη ζε κεηαθνξηθέο ηαηλίεο πξέπεη λα είλαη ζπλεθηηθφ. ηηο ζέζεηο πνπ ην ζθπξφδεκα πέθηεη απφ ηελ κεηαθνξηθή 

ηαηλία, πξέπεη λα ππάξρνπλ θαηάιιειεο δηαηάμεηο πνπ λα εκπνδίδνπλ ηελ απφκημε» 

3.5.3.10  ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 8.11 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 πξνζηίζεληαη νη αθφινπζεο παξάγξαθνη: 

 «8.12 Σν εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα πξέπεη λα δηαζηξψλεηαη ην ηαρχηεξν δπλαηφ κεηά ηελ αλάκημή ηνπ, ψζηε λα κελ ειαηηψλεηαη ην εξγάζηκφ ηνπ θαη λα 

κελ αιιάδεη ε ζχλζεζή ηνπ. Ο ρξφλνο κεηαμχ ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ ηζηκέληνπ ζηνλ αλακηθηήξα ζε επαθή κε ηα (πγξά) αδξαλή θαη ηεο δηάζηξσζεο ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ κία ψξα θαηά ηνλ ρεηκψλα θαη 3/4 ηεο ψξαο θαηά ην θαινθαίξη. 

ε θακία πεξίπησζε, δελ επηηξέπεηαη ν ρξφλνο κεηαμχ ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ ηζηκέληνπ ζηνλ αλακηθηήξα ζε επαθή κε ηα (πγξά) αδξαλή θαη ηεο 

δηάζηξσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο λα ππεξβαίλεη ηα 3/4 ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο πήμεο ηνπ ηζηκέληνπ. 

8.13 Σν έηνηκν ζθπξφδεκα ζα πξέπεη, αλ είλαη δπλαηφλ, λα δηαζηξψλεηαη ακέζσο κεηά ηελ παξάδνζή ηνπ ζην εξγνηάμην. 

8.14 Πξηλ απφ ηελ δηάζηξσζε νπνηαζδήπνηε πνζφηεηαο ζθπξνδέκαηνο ζα πξέπεη λα γίλεηαη πξνζεθηηθφ θαζάξηζκα ησλ μπιφηππσλ απφ δηάθνξα πιηθά 

πνπ πηζαλφλ λα ππάξρνπλ, φπσο πξηνλίδηα, κηθξά θνκκάηηα μχισλ, άρπξα, ραξηηά, ζθφλεο, απνηζίγαξα θιπ. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ θάζε ηκήκαηνο 

ηνπ έξγνπ, ην ήδε νινθιεξσκέλν ηκήκα πξέπεη λα επηζεσξείηαη θαη λα εηδνπνηείηαη ε Τπεξεζία γηα νηηδήπνηε δηαπηζησζεί φηη ζα κπνξνχζε λα 

επεξεάζεη ηε ζσζηή ζπλέρεηα ησλ εξγαζηψλ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα λα πξνζδηνξίζεη ηε κεζνδνινγία κε ηελ νπνία ζα 

αξζεί ε επηδήκηα θαηάζηαζε ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία. Η κεζνδνινγία απηή ππφθεηηαη ζε έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία. 

8.15 Η δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο επηηξέπεηαη κφλνλ κεηά  ηελ παξαιαβή απφ ηελ Τπεξεζία ησλ μπιφηππσλ θαη ηνπ νπιηζκνχ, φπσο επίζεο θαη 

κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιελψζεσλ, αγσγψλ, θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ πάζεο θχζεο πνπ ηπρφλ πξννξίδνληαη λα 

ελζσκαησζνχλ ζην ζθπξφδεκα. Απαξαίηεηα θαηά ηελ δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα παξεπξίζθεηαη θαηάιιεινο αξηζκφο (ηνπιάρηζηνλ έλαο) 

μπινπξγψλ πνπ ζα παξαθνινπζνχλ ηηο ππνζηεξίμεηο ησλ μπιφηππσλ. 

ε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ έξγνπ, ε Τπεξεζία ζα πξέπεη λα εηδνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο πξηλ απφ θάζε ζθπξνδέηεζε. (Βιέπε ζρεηηθά άξζξν Γ-5.5.4.8). 

8.16 Απαγνξεχεηαη ε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο ππφ βξνρή. Δπίζεο πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε δηάζηξσζε, φηαλ ππάξρεη πηζαλφηεηα ακέζσο κεηά απφ 

απηήλ ή θαηά ην πξψην 24σξν λα επαθνινπζήζεη λεξνπνληή, 

8.17 Δπίζεο ε Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα απαγνξεχεη ηελ δηάζηξσζε φζεο θνξέο νη θαηξηθέο ζπλζήθεο γεληθά (ήιηνο, ζεξκφηεηα, ςχρνο, βξνρή, 

ρηφλη, άλεκνη θιπ) εκπνδίδνπλ, θαηά ηελ θξίζε ηεο, ηελ θαλνληθή δηάζηξσζε θαη πήμε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

8.18 Η δηάζηξσζε ζα γίλεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα απνθεχγεηαη ε κεηάζεζε ηνπ ζηδεξνχ νπιηζκνχ. Η πξφνδνο ηεο δηάζηξσζεο πξέπεη λα έρεη ηέηνην 

ξπζκφ, ψζηε ε εξγαζία λα είλαη ζπλερήο θαη νκαιή κέρξη πιήξνπο ζπκπιήξσζεο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ πνπ έρεη πξνθαζνξηζηεί θαη ην ζθπξφδεκα λα 

είλαη πάληνηε λσπφ θαη κε ην εξγάζηκν πνπ έρεη πξνθαζνξηζηεί. 

8.19 Η δηάζηξσζε ζα γίλεηαη ζε νκνηφκνξθεο ζηξψζεηο, κε πάρνο πνπ λα εμαξηάηαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ ζπκπχθλσζεο. Γηα λα 

απνθεπρζεί ν ζρεκαηηζκφο νξηδφληησλ αξκψλ εξγαζίαο, ε δηάζηξσζε πξέπεη λα γίλεηαη αξθεηά γξήγνξα θαη ε ζπκπχθλσζε λα γίλεηαη θαηά ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζχλδεζε ησλ ζηξψζεσλ ρσξίο λα παξακείλεη νξαηφο θαηαζθεπαζηηθφο αξκφο κεηαμχ ησλ ζηξψζεσλ. 

8.20 Σν άδεηαζκα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζε ζσξνχο θαη ε θαηαλνκή ησλ ζσξψλ κε δνλεηή απαγνξεχεηαη επεηδή ππάξρεη θίλδπλνο απφκημεο. 

8.21 Η δηάζηξσζε ζε εηδηθέο θαηαζθεπέο ή θαηά δηαθφξνπο εηδηθνχο ηξφπνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο κειέηεο (δηάζηξσζε θάησ απφ ην λεξφ, 

δηάζηξσζε κε πεπηεζκέλν αέξα, κε εθηφμεπζε, κε ελέζεηο θ.ι.π.) ζα γίλεηαη βάζεη εηδηθψλ θάζε θνξά κειεηψλ πνπ απαηηνχλ εηδηθή εκπεηξία θαη πνπ ζα 

εγθξίλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία. 

8.22 Πξηλ απφ θάζε ζθπξνδέηεζε ζα πξνεγείηαη επηζεψξεζε απφ ηελ Τπεξεζία (βιέπε θαη παξ. 8.15) πνπ ζα αθνξά θαη΄ ειάρηζηνλ: 

- Σελ ζηεξεφηεηα ησλ μπινηχπσλ θαη ηθξησκάησλ ( ε επηζεψξεζε ησλ μπινηχπσλ θαη ηθξησκάησλ αθνξά ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηελ κειέηε, 

θαζψο θαη ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπο. Ο έιεγρνο εμαξηάηαη απφ ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ έξγνπ. Η επηζεψξεζε πξέπεη λα γίλεηαη ιεπηνκεξψο ζηα ζνβαξά θαη 

δχζθνια έξγα θαη ζηηο ιεπηέο θαηαζθεπέο, ελψ κπνξεί λα πεξηνξηζζεί ζε νπηηθφ έιεγρν ζε έλα κεγάιν βαζκφ απφ ζπλήζε νηθνδνκηθά έξγα). 

- Σελ νκνηφκνξθε επηθάιπςε ησλ θαινππηψλ κε πξντφληα πνπ δηεπθνιχλνπλ ην μεθαινχπσκα 

- Σελ ζηεγαλφηεηα ησλ αξκψλ κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ησλ μπινηχπσλ. 

- Σελ ζπκθσλία ησλ δηαζηάζεσλ ησλ μπινηχπσλ κε ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα. 

- Σελ θαζαξφηεηα ησλ μπινηχπσλ θαη ησλ επηθαλεηψλ δηαθνπήο ζθπξνδέηεζεο. 

- Σελ επηθαλεηαθή θαηάζηαζε ησλ νπιηζκψλ θαη ησλ ηελφλησλ πξνέληαζεο 
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- Σελ ζέζε θαη δηάκεηξν ησλ νπιηζκψλ (θαη ησλ ηελφλησλ), ηελ ζηεξέσζή ηνπο, ηελ πνηφηεηα ησλ ζπλδέζεψλ ηνπο θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ 

ζσιήλσλ (αλ πξνβιέπνληαη ζπγθνιιήζεηο, πξέπεη λα ειέγρεηαη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ ραιχβσλ θαη ηεο κεζφδνπ πνπ ζα 

εθαξκνζηεί). 

- Σελ θαλνληθφηεηα ησλ θακπχισλ ησλ ηελφλησλ κέζα ζηνπο ζσιήλεο. 

- Σελ θαλνληθφηεηα ησλ αγθπξψζεσλ, ηελ ζέζε ηνπο θαη ηελ ζηεξέσζή ηνπο. 

- Σελ παξνπζία ζην εξγνηάμην ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ελδερφκελα απαηηείηαη γηα ξχζκηζε ηνπ μπιφηππνπ  

- Σελ παξνπζία ζην εξγνηάμην ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έγρπζε θαη ηελ ζπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο 

- Σελ θαιή θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έγρπζε θαη ηελ ζπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

8.23 Δπίζεο ζα πξέπεη, πξηλ απφ θάζε ζθπξνδέηεζε λα έρεη εμαζθαιηζζεί φηη ν ππάξρσλ εμνπιηζκφο ιεηηνπξγεί θαιά θαζψο θαη φηη ππάξρεη πξφζζεηνο 

εμνπιηζκφο ψζηε νη εξγαζίεο ζθπξνδέκαηνο λα νινθιεξσζνχλ φπσο πξέπεη αθφκα θαη ζε πεξίπησζε ζνβαξήο κεραληθήο βιάβεο. Η ηειεπηαία απαίηεζε 

ζα εθαξκφδεηαη ζε ζνβαξά έξγα θαη ζα πξέπεη λα γίλεηαη κλεία ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη ζε θάζε πεξίπησζε 

ηελ απφιπηε επζχλε γηα νηηδήπνηε ζπκβεί ηε θέξεη ν Αλάδνρνο. 

8.24 Δπί πιένλ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα έρεη εμαζθαιηζζεί φηη ππάξρνπλ φια ηα πιηθά θαη ν εμνπιηζκφο γηα ηα 

ηειεηψκαηα θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο» 

3.5.3.11 ην ηέινο ηεο παξ. 9.5 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 πξνζηίζεληαη νη αθφινπζεο παξάγξαθνη: 

 «9.6 Η ζπκπχθλσζε κε δφλεζε πξέπεη λα γίλεηαη θάησ απφ ηελ επίβιεςε πεπεηξακέλνπ πξνζσπηθνχ θαη λα αθνινπζεί ηνπο εμήο θαλφλεο: 

α. Η δφλεζε ζα είλαη εζσηεξηθή, εθηφο αλ ήζειε νξηζζεί απφ ηελ Τπεξεζία δηαθνξεηηθή, φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ 

 Η ζπκπχθλσζε κε εζσηεξηθνχο δνλεηέο ζα ζπκπιεξψλεηαη θαη κε δφλεζε κε δνλεηέο επηθαλείαο, φπνπ απαηηείηαη ε δηακφξθσζε ιείαο επηθαλείαο 

φπσο πρ  θαηαζηξψκαηα, δνθνί θαη  πιάθεο γεθπξψλ θαη θηηξίσλ. 

 Γνλεηέο πάλσ ζηνπο μπιφηππνπο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν φπνπ είλαη αδχλαηε ε εθαξκνγή εζσηεξηθψλ δνλεηψλ (πνιχ ιεπηέο δηαηνκέο, ιεπηνί ζηχινη, 

πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία θιπ). 

β. Ο ηχπνο ησλ δνλεηψλ ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

 Πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα κεηαδψζνπλ ζην ζθπξφδεκα δφλεζε κε ζπρλφηεηα ηνπιάρηζηνλ 3600 παικψλ αλά πξψην ιεπηφ, φηαλ βξίζθνληαη ζε θφξησζε. 

γ. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη ζην έξγν επαξθή αξηζκφ δνλεηψλ ψζηε λα γίλεηαη δπλαηή ε ζπκπχθλσζε θάζε κίγκαηνο, ακέζσο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε 

ηνπο ζηνπο μπιφηππνπο. 

δ. Ο ρεηξηζκφο ησλ δνλεηψλ ζα είλαη ηέηνηνο, ψζηε λα επεξεάδεηαη ην ζθπξφδεκα ζε θάζε ζέζε κέζα ζηνπο μπιφηππνπο γχξσ απφ ηνπο νπιηζκνχο, ζηηο 

γσλίεο θιπ 

ε. Η δφλεζε ζα εθαξκφδεηαη ζην ζθπξφδεκα πνπ έρεη δηαζηξσζεί πξφζθαηα. Οη εζσηεξηθνί  δνλεηέο ζα κπαίλνπλ θαη ζα βγαίλνπλ απφ ην ζθπξφδεκα 

βξαδέσο θαη ζα δηαηεξνχληαη θαηά ην δπλαηφλ ζε θαηαθφξπθε πεξίπνπ ζέζε, εθηφο απφ εηδηθέο πεξηπηψζεηο (ξερέο δηαηνκέο, ή δχζθνια 

πξνζπειάζηκεο). Η δφλεζε ζα έρεη ηέηνηα δηάξθεηα θαη έθηαζε ψζηε λα επέξρεηαη ηέιεηα ζπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο αιιά δελ πξέπεη λα δηαξθεί 

πεξηζζφηεξν απφ ην απαηηνχκελν, γηαηί ηφηε πξνθαιεί απφκημε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

ζη. Οη δνλεηέο επηθαλείαο ζα εθαξκφδνληαη ηφζν ρξφλν, φζνο απαηηείηαη γηα λα βπζηζηνχλ ηα ρνλδξά αδξαλή  κέζα ζηελ ππνθείκελε κάδα ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο θαη λα πξνθχςεη νκνηφκνξθε εκθάληζε επαξθνχο πνιηνχ γηα ηελ δηακφξθσζε νκαιήο επηθαλείαο. 

δ. Οη δνλεηέο πνπ εθαξκφδνληαη πάλσ ζηνπο μπιφηππνπο ζα πξνζαξκφδνληαη ζε απηνχο θαηά ηξφπν ψζηε λα κεηαδίδνπλ επαξθή δφλεζε ζην ζθπξφδεκα 

θαη ζα κεηαθηλνχληαη θαηαθφξπθα απφ θάησ πξνο ηα πάλσ, παξάιιεια κε ην αλέβαζκα ησλ ζηξψζεσλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Σν χςνο κεηαθίλεζεο δελ ζα 

ππεξβαίλεη ην χςνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ έρεη επεξεαζζεί απφ ηελ δφλεζε. Οξηδφληηα νη δνλεηέο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 9.3 ηνπ Κ.Σ.. ‘97  

ε. Η δφλεζε πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη κε αλάδεπζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε μχιηλεο ή ζηδεξέο ξάβδνπο θνληά ζηνπο μπιφηππνπο ή ζε ζέζεηο φπνπ δελ είλαη 

δπλαηφλ λα θηάζνπλ νη δνλεηέο (γσλίεο θιπ) ψζηε λα πξνθχπηνπλ νκαιέο επηθάλεηεο θαη ππθλφ ζθπξφδεκα. 

ζ. θπξφδεκα πνπ έρεη ήδε ζπκππθλσζεί, κπνξεί λα βειηησζεί κε επαλαδφλεζε αξγφηεξα, θάησ απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξαγξάθνπ 9.5. Η 

επαλαδφλεζε θιείλεη ηηο ηξηρνεηδείο ξσγκέο πιαζηηθήο ζπζηνιήο , ηηο ξσγκέο απφ θαηαθάζηζε θαη ηα θελά θάησ απφ ηηο νξηδφληηεο ξάβδνπο νπιηζκνχ. 

9.7 ην ζεκείν δηάζηξσζεο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ δηαζέζηκνη, εθηφο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο δνλεηέο πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζζεί θαη πξφζζεηνη δνλεηέο 

πνπ ζα θαιχπηνπλ πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ, βιαβψλ θιπ.» 

 

3.5.3.12  ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 10.7 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 πξνζηίζεηαη ην αθφινπζν εδάθην: 

 «ε φζεο πεξηπηψζεηο πξνβιέπεηαη ε κεηαγελέζηεξε ζηεγάλσζε ηεο επηθαλείαο κε αζθαιηηθά ή άιιεο θχζεο πιηθά (πρ ζηεγάλσζε θαηαζηξψκαηνο 

γεθπξψλ, νρεηψλ θιπ) ζα γίλεηαη απνδεθηή ε ρξήζε  πιηθνχ ζπληήξεζεο, εθφζνλ απηφ είλαη ζπκβαηφ κε ην πξνβιεπφκελν είδνο ζηεγάλσζεο θαη εθφζνλ 

ζπλνδεχεηαη θαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαζθεπήο ηνπ πιηθνχ ζπληήξεζεο γηα ηελ ζπκβηβαζηφηεηα ηνπ κε ην πξνβιεπφκελν είδνο 

ζηεγάλσζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο ζέζεηο ησλ αξκψλ εξγαζίαο ε ζπληήξεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε πγξαζία απαγνξεπνκέλεο ηεο ρξήζεο κεκβξάλεο.» 

 

3.5.3.13  Μεηά ηελ παξ. 10.8 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 πξνζηίζεληαη νη αθφινπζεο παξάγξαθνη: 

 «10.9 Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ε απαηηνχκελε πγξαζία θαηά ηε ζπληήξεζε εμαζθαιίδεηαη κε ηηο αθφινπζεο κεζφδνπο: 

α. Βχζηζκα ή πιεκκχξηζκα: Αλ πξφθεηηαη γηα πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία απηά ηνπνζεηνχληαη ζε δεμακελέο λεξνχ. Αλ πξφθεηηαη γηα δάπεδα ή γηα πιάθεο 

νηθνδνκψλ, ζηα φξηα ηεο πιάθαο ή ηνπ δαπέδνπ ρηίδεηαη έλα δξνκηθφ κνλφ ηνχβιν (ή ηνπνζεηείηαη άκκνο, ρψκα θιπ) νιφθιεξε δε ε επηθάλεηα 

πιεκκπξίδεηαη κε λεξφ, Σν χςνο ηνπ λεξνχ πξέπεη λα είλαη ηφζν ψζηε θαλέλα ηκήκα ηεο πιάθαο λα κε κέλεη αθάιππην. πλήζσο αξθεί χςνο 1-2 εθ. 

 

β. Γηαβξνρή: Πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη λα γίλεηαη κε πεξηζηξνθηθνχο εθηνμεπηήξεο ή ςεθαζηήξεο παξφκνηνπο κε εθείλνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 

πφηηζκα. 

γ. Δπηθάιπςε: Υξεζηκνπνηνχληαη ζηξψκαηα, ιηλάηζεο, άρπξα, άκκνο θαη πιαζηηθά θχιια κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ λα επηβξαδχλνπλ ηελ εμάηκηζε ηνπ 

λεξνχ απφ ηηο ειεχζεξεο επηθάλεηεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

δ. Δπάιεηςε: ηηο ειεχζεξεο επηθάλεηεο ςεθάδεηαη θαηάιιειν πγξφ ην νπνίν ζρεκαηίδεη κηα κηθξνχ πάρνπο αδηαπέξαζηε πιαζηηθή κεκβξάλε. Σν πγξφ 

είλαη ζπλήζσο ρξσκαηηζκέλν ψζηε λα ειέγρεηαη ε θαζνιηθφηεηα ηεο επάιεηςεο. Η κέζνδνο απηή εκπνδίδεη ηελ εμάηκηζε ηνπ λεξνχ, γηα φζν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ε κεκβξάλε παξακέλεη αηξαπκάηηζηε. 

 Η επηινγή ζα γίλεηαη κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

Αλ ε ζπληήξεζε γίλεηαη φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 10.3, νη ιηλάηζεο κπνξνχλ λα δηαηεξνχληαη πγξέο κε πιαζηηθνχο ζσιήλεο κηθξήο δηακέηξνπ 

πνπ απιψλνληαη πάλσ ζηηο ιηλάηζεο. Σα ειεχζεξα άθξα ησλ ζσιήλσλ είλαη ζθξαγηζκέλα, απφ κηθξέο δε ηξχπεο πνπ αλνίγνληαη ζηηο παξάπιεπξεο 

επηθάλεηέο ηνπο ηξέρεη λεξφ ζε κηθξή πνζφηεηα. Με ηε κέζνδν απηή ε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ θαηαλαιίζθεηαη είλαη κηθξή θαη δελ δεκηνπξγνχληαη 

πξνβιήκαηα απνρέηεπζεο. Η κέζνδνο έρεη απνδεηρζεί εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθή, ηδίσο ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, γηαηί ζπγρξφλσο ζθηάδεη αιιά θαη 

δηαπνηίδεη ην ζθπξφδεκα. 

 

10.10  Δηδηθφηεξα γηα ηελ ζπληήξεζε κε επάιεηςε απηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη σο αθνινχζσο: 

 (1) Η ρεκηθή ζχλζεζε πνπ δεκηνπξγεί ηελ πγξή κεκβξάλε πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη κε κε ρεηξνθίλεηνπο  κεραληθνχο ςεθαζηήξεο (power operated atomizing 

spray equipment) κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ηειεησκάησλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ακέζσο πξνηνχ ραζεί ε γπαιάδα ηεο επηθαλεηαθήο 

πγξαζίαο, αιιά πάλησο πξνηνχ εκθαληζηεί νπνηαδήπνηε ζπζηνιή μήξαλζεο ή άιιε αθαλφληζηε ξεγκάησζε. 
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 Καηά ηελ δηάξθεηα πεξηφδσλ θαχζσλα πξέπεη κέρξη ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ρεκηθήο ζχλζεζεο, ε επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο λα θαιχπηεηαη κε λεξφ 

ςεθαζκέλν απφ αθξνθχζην. Πάλησο ε ρεκηθή ζχλζεζε δελ πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη πάλσ ζε ιηκλάδνληα λεξά. Πξέπεη λα επηδηνξζψλεηαη νπνηαδήπνηε 

δεκηά ζπκβεί ζηελ πγξή κεκβξάλε πξνηνχ πεξάζνπλ 7 κέξεο απφ ηε δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

 (2) Η ρεκηθή ζχλζεζε πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη κε ξπζκφ 1 ιίηξν αλά 4-5 κ2 επηθαλείαο, εθηφο αλ ν θαηαζθεπαζηήο θαζνξίδεη δηαθνξεηηθά. Ξερεηιίζκαηα, 

βνπιηάζκαηα, ιεπηέο πεξηνρέο, ζθαινπαηάθηα, ή δηαθνπέο ζηελ ηνπνζέηεζε ηεο ζχλζεζεο απνηεινχλ ζεκάδη φηη απηή δελ γίλεηαη ηθαλνπνηεηηθά. ε φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ε ρεκηθή ζχλζεζε πνπ ηπρφλ πεξηέρεη θαη ρξσζηηθά πξέπεη λα είλαη αλακηγκέλε κε κεγάιε επηκέιεηα θαη ηα ρξσζηηθά 

δηαζθνξπηζκέλα νκνηφκνξθα ζε νιφθιεξν ηνλ ςεθαζηήξα. Η ρεκηθή ζχλζεζε πξέπεη λα δηαηεξείηαη ρξεζηκνπνηήζηκε (κε ςεθαζκφ) θαη ζε ζεξκνθξαζία 

πάλσ απφ 25C θαη δελ πξέπεη λα αξαηψλεη, ή λα αιινηψλεηαη θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν κεηά ηελ θαηαζθεπή ηεο. Πξέπεη λα αθνινπζνχληαη νη 

ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ζρεηηθά κε ηελ απνζήθεπζε, κεηαθνξά, εθαξκνγή, κέηξα αζθαιείαο θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

10.11  Δπηηάρπλζε ζθιήξπλζεο κε ζεξκφηεηα (ηερλεηή σξίκαλζε) 

 (1) Η ηαρχηεηα ζθιήξπλζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κπνξεί λα απμεζεί κε ζέξκαλζε, γηαηί ε αλχςσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηηο πξψηεο ψξεο ηεο ζθιήξπλζεο 

κέζα ζε νξηζκέλα φξηα, απμάλεη ηελ αληνρή ηεο κηθξήο ειηθίαο. Δλ ηνχηνηο, ε ηειηθή αληνρή κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ εθείλε πνπ ζα είρε ην 

ζθπξφδεκα αλ είρε ζπληεξεζεί ζε θαλνληθή ζεξκνθξαζία. Απνθαζηζηηθνί παξάγνληεο ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ν ρψξνο έλαξμεο επηβνιήο ηεο 

ζεξκφηεηαο, ε ηαρχηεηα αλχςσζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο, ε κέγηζηε ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο, ε δηάξθεηα ζέξκαλζεο θαη ε ηαρχηεηα ςχμεο. Η επηηπρία ηεο  

επεμεξγαζίαο κε ζέξκαλζε εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ ηζηκέληνπ, αιιά δελ κπνξνχλ λα δνζνχλ γεληθνί θαλφλεο. 

 Έηζη πξηλ απφ θάζε εθαξκνγή, πξέπεη λα γίλεη έιεγρνο ηεο κεζφδνπ πνπ ζα αθνινπζεζεί ζε δνθηκαζηηθά κίγκαηα. Πξέπεη επίζεο λα εμαζθαιίδεηαη φηη 

ηα ζηνηρεία ζθπξνδέκαηνο πνπ ζεξκαίλνληαη δελ αθήλνληαη λα μεξαζνχλ πξφσξα ζε απαξάδεθην βαζκφ ή λα θξπψζνπλ απφηνκα. Η επεμεξγαζία κε 

ζέξκαλζε κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ζθιεξπκέλνπ ζθπξνδέκαηνο (πρ ιφγνο αληνρήο ζε εθειθπζκφ πξνο αληνρή ζε ζιίςε ηδηφηεηεο 

παξακφξθσζεο, αλζεθηηθφηεηα) 

 (2) Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ νξίδεηαη φηη ε επηηάρπλζε ζθιήξπλζεο κε ζεξκφηεηα ζα κπνξεί λα εθηειεζηεί κφλν φηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ρσξίο 

λα αληίθεηηαη ζηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζηελ Τπεξεζία πξνο έγθξηζε κειέηε ηεο κεζφδνπ 

(νξγάλσζε, εμνπιηζκφο θιπ) πνπ ζα έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ζα βαζίδεηαη ζε ηζρχνληεο θαλνληζκνχο / δηεζλή πξαθηηθή. 

Ιδηαίηεξε έκθαζε ζα δίδεηαη ζηηο επηπηψζεηο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ηφζν ζηελ αιιεινπρία ησλ θάζεσλ αλέγεξζεο / θαηαζθεπήο (ι.ρ. ζε πεξίπησζε 

ζπνλδπισηήο θαηαζθεπήο κε επί ηφπνπ ζθπξνδεηήζεηο) φζν θαη ζηηο θάζεηο πξνέληαζεο / ηάλπζεο θαισδίσλ γεληθψο. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνλ θίλδπλν απφ ελδερφκελε κε απνδνρή ηεο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπ απφ ηελ Τπεξεζία.» 

 

 

3.5.3.14 Μεηά ηελ παξ. 11.9 ηνπ Κ.Σ.. „97 πξνζηίζεληαη νη αθφινπζεο παξάγξαθνη: 

«11.10  Η ηήξεζε ησλ εκεξψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 6.11.6 δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ απφ ηηο επζχλεο ηνπ απφ πηζαλέο βιάβεο ηνπ 

ζθειεηνχ ιφγσ θαζπζηέξεζεο ζηελ ζθιήξπλζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ή ιφγσ ππεξθφξησζεο ηεο θαηαζθεπήο. 

11.11  Δηδηθφηεξα γηα ηνπο μπιφηππνπο γίλεηαη αλαθνξά ζην άξζξν Γ-5 απηήο ηεο ΣΤ» 

 

3.5.3.15  ην ηέινο ηεο παξ. 12.1.1.3 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 πξνζηίζεληαη ηα αθφινπζα 

 «Ο Αλάδνρνο, ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο «πξνκεζεπηήο» είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαζθαιίδεη γηα ηελ Τπεξεζία ην δηθαίσκα λα ηεο θνηλνπνηνχληαη ηα 

απνηειέζκαηα ειέγρσλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο απφ ην εξγνζηάζην εθ΄ φζνλ δεηεζνχλ απφ απηήλ (ηελ Τπεξεζία). ε αληίζεηε πεξίπησζε ε Τπεξεζία έρεη ην 

δηθαίσκα λα απαγνξεχζεη ζηνλ Αλάδνρν ηελ ρξήζε ζην έξγν ζθπξνδέκαηνο απφ ην ζπγθεθξηκέλν εξγνζηάζην ζθπξνδέκαηνο» 

3.5.3.16 Μεηά ηελ παξ. 12.10.4 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 πξνζηίζεληαη νη αθφινπζεο παξάγξαθνη: 

 «12.10.5  Η θαηαιιειφηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζε άληιεζε, ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, κε δνθηκαζηηθά αλακίγκαηα ή κε 

εηδηθέο δνθηκέο αληιεζηκφηεηαο. Γηεπθξηλίδεηαη δε φηη ν Αλάδνρνο θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ θαηαζθεπή αληιεηνχ ζθπξνδέκαηνο, ζε 

ζπζρεηηζκφ κε ην έξγν, ηε ζέζε ηνπ ζθπξνδεηνχκελνπ ζηνηρείνπ, ην πξφγξακκα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, ηνλ κεραληθφ εμνπιηζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θιπ, 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ πξνβιέπεηαη ξεηά ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ε θαηαζθεπή αληιεηνχ ζθπξνδέκαηνο. 

12.10.6 Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ε ρξεζηκνπνίεζε θπζηθψλ (ζηξνγγπιεπκέλσλ) αδξαλψλ δηεπθνιχλεη ηελ άληιεζε. 

12.10.7 Δπεηδή έρεη απνθαζηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ αληιεζηκφηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ, γη΄ απηφ ην ιφγν θαηά ηελ 

άθημε ησλ θιαζκάησλ αδξαλψλ ζην εξγνηάμην, ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη ζρνιαζηηθά κε πχθλσζε ησλ δνθηκψλ θνζθίληζεο (πρ κία δεηγκαηνιεςία αλά 

δέθα απηνθίλεηα) ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε ζχκπησζε ηεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο ησλ αδξαλψλ κα ηελ αληίζηνηρε ηεο κειέηεο ζχλζεζεο. 

12.10.8 Σν αληιεηφ ζθπξφδεκα ζπλήζσο έρεη εξγάζηκν κε θάζηζε απφ 10-12 εθαηνζηά. 

12.11 Γαπάλεο Αλαδφρνπ θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 

 Όιεο νη δαπάλεο εμνπιηζκνχ, νξγάλσζεο, ζρεηηθήο κειέηεο, πξνζζέησλ θιπ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηηο εηδηθέο δηαζηξψζεηο ζθπξνδέκαηνο ή ηελ 

θαηαζθεπή ησλ εηδηθψλ ζθπξνδεκάησλ ηνπ ππφςε άξζξνπ 12 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 ζα πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα - εθηφο αλ άιισο πξνδηαγξάθεηαη ζηνπο 

φξνπο δεκνπξάηεζεο - ζηηο ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα έρνπλ ιεθζεί ππφςε απφ ηνλ Αλάδνρν ηπρφλ άιιεο ζπκβαηηθέο επηπηψζεηο (ιρ 

ηήξεζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο» 

3.5.3.17   ην ηέινο ηεο εηζαγσγηθήο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ ΚΣ ΄97 πξνζηίζεηαη ε αθφινπζε πξφηαζε: 

 "Δηδηθφηεξα γηα εξγαζίεο έγρπησλ παζζάισλ θαη θεθαινδέζκσλ ηνπο ηζρχεη ζπκπιεξσκαηηθά θαη ε παξάγξαθνο 9.2.4" 

3.5.3.18  ην ηέινο ηεο παξ. 13.2.2 ηνπ ΚΣ ΄97 πξνζηίζεληαη ηα αθφινπζα: 

 "ε πεξίπησζε πνπ - χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο  - παξαζηεί αλάγθε ζπζρέηηζεο ησλ ζπκβαηηθψλ αληνρψλ δνθηκηψλ (ειηθίαο 28 

εκεξψλ) ζχκθσλα κε δηαθνξεηηθνχο θαλνληζκνχο (θαη ζπγθεθξηκέλα DIN αθελφο θαη Διιεληθνχο ή Δπξσθψδηθεο αθεηέξνπ), ζα ιακβάλνληαη ππφςε νη 

αθφινπζεο πξνζεγγηζηηθέο ζρέζεηο αλαγσγήο: 

βWN = 1,28 f ck'cyl            γηα βW > 15 Mpa 

βWN = 1,35 f ck'cyl            γηα βW  15 Mpa 

φπνπ ζπκβνιίδνληαη 

βWN = ε νλνκαζηηθή αληνρή (Nennfestigkeit) ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαηά DIN 1018 

f ck'cyl = ε ραξαθηεξηζηηθή αληνρή ζθπξνδέκαηνο θαηά ΚΜΚΔ (ή ΔC2 ή ΔNV 206) κε βάζε  

           θπιηλδξηθά δνθίκηα δηακέηξνπ 15 cm θαη χςνπο 30cm  

Σα πξνεγνχκελα δελ ππνθαζηζηνχλ ηα πξνδηαγξαθφκελα ζηελ επφκελε παξάγξαθν 13.2.3, αιιά ηζρχνπλ ζπκπιεξσκαηηθά 

3.5.3.19 ην ηέινο ηεο 13.5.11 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 πξνζηίζεηαη: « θαη χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο» 

3.5.3.20 ην ηέινο ηεο παξ. 13.7.4 πξνζηίζεηαη « θαη επηθέξνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο επεκβάζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αηζζεηηθήο θαη ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ έξγνπ» 

3.5.3.21 ην ηέινο ηεο παξ. 13.7.8 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 πξνζηίζεηαη: 

 «Κάζε κία απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο (πνηλέο) απνδεκηψζεηο «Α», «Β», «Γ» ή «Γ» ζα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ θαηαβνιή απφ ηελ πιεπξά ηνπ Αλαδφρνπ 

απνδεκηψζεσλ ιφγσ ηπρφλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ» 

3.5.3.22 Πξνζηίζεηαη ε αθφινπζε εηζαγσγηθή παξάγξαθνο ζην άξζξν 14 ηνπ Κ.Σ.. „97.  

 «ην κέηξν πνπ ηα αλαθεξφκελα ζην παξφλ άξζξν, έξρνληαη ζε αληίθαζε κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο ινηπνχο θαλνληζκνχο ζηνπο νπνίνπο παξαπέκπνπλ 

ν ΚΜΔ, ε παξνχζα ΣΤ θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο, ζα ηζρχεη θάζε θνξά ην αξηζκεηηθφ φξην ή δηάηαμε πνπ νδεγεί πεξηζζφηεξν πξνο ηελ πιεπξά 

(θαηά ζεηξά ηζρχνο) ηεο αζθάιεηαο, ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, ηεο αλζεθηηθφηεηαο ζηνλ ρξφλν, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αηζζεηηθήο» 
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3.5.3.23 Πξνζηίζεηαη ε αθφινπζε εηζαγσγηθή παξάγξαθνο ζηελ παξ. 14.3 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 (πξηλ απφ ηελ παξ. 14.3.1) 

 «Αξκνί εξγαζίαο ζρεκαηίδνληαη εθεί πνπ γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο δηαθφπηεηαη ε ζθπξνδέηεζε. Οη αξκνί απηνί πξέπεη λα είλαη φζν γίλεηαη ιεπηφηεξνη 

γηαηί ζε απηνχο ε αληνρή εθειθπζκνχ θαη δηάηκεζεο είλαη ρακειή θαη ζπλεπψο ε θέξνπζα αληνρή ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ πεξηνρή ηνπο κεησκέλε. 

Αθφκα ππάξρεη θίλδπλνο, απφ θαθή ηερληθή ζηηο ζέζεηο απηέο ην ζθπξφδεκα λα είλαη πδαηνδηαπεξαηφ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε πξνζηαζία ηνπ 

νπιηζκνχ ζε δηάβξσζε είλαη κεησκέλε. Οη αξκνί εξγαζίαο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη, φζν απηφ είλαη δπλαηφ, ζε ζέζεηο πνπ ην ζθπξφδεκα δελ έρεη 

κεγάιεο θαηαπνλήζεηο ή εθεί πνπ ρξεηάδεηαη έλαο αξκφο γηα άιινπο ιφγνπο. Γελ πξέπεη λα ζρεκαηίδνληαη νξηδφληηνη αξκνί ζην χςνο δηαθχκαλζεο ηνπ 

λεξνχ ζε πεξηπηψζεηο έξγσλ κέζα ζην λεξφ. Γηαθνπή ηεο εξγαζίαο θαη δηακφξθσζε θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ ζα γίλεηαη φηαλ θαη φπνπ πξνβιέπεηαη ζηα 

ζρέδηα, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε δηαθνξεηηθήο εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο» 

3.5.3.24 ην ηέινο ηεο παξ. 14.3.1 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 πξνζηίζεληαη ηα αθφινπζα: 

 «Σν ίδην κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη κε εθηνμεπφκελν λεξφ ή πεπηεζκέλν αέξα ή κε ακκνβνιή ή άιιε θαηάιιειε επεμεξγαζία γηα λα απνκαθξπλζεί ε 

αλψηεξε ζηξψζε ηζηκέληνπ θαη λα θαλνχλ ηα ρνλδξφθνθθα αδξαλή κε κέζν βάζνο 5ριζη. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή ζα πξέπεη λα πξνθπιάζζνληαη απφ 

ηελ ελδερφκελε βιάβε νη επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ αξκφ. (ιρ απνθνπή ηεο αθκήο ησλ φςεσλ ηνπ αξκνχ θαη ξεγκάησζε ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο)» 

3.5.3.25 Μεηά ην ηέινο ηεο παξ. 14.3.5 ηνπ Κ.Σ.. „97 πξνζηίζεληαη νη αθφινπζεο παξάγξαθνη: 

 «14.3.6  Αλάινγα πξνο ηελ παξάγξαθν απηή (14.3) ηζρχνπλ θαη ηα ζρεηηθά κε ηνπο αζέιεηνπο αξκνχο εξγαζίαο πνπ πξνέξρνληαη πρ απφ θαηξηθέο 

επηξξνέο» 

ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, ε επηθάλεηα ζπλέλσζεο ησλ δχν ζηξψζεσλ είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ζηαηηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ θνξέα, ε ζχλδεζε λέαο θαη παιαηάο ζηξψζεο ζα γίλεηαη κε ζπγθφιιεζε κε επνμεηδηθέο ξεηίλε (θφιια), ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο θαη κε 

πιηθά ηεο έγθξηζήο ηεο. 

Η πξνθχπηνπζα παξαπάλσ δαπάλε ζπγθφιιεζεο βαξχλεη ηνλ αλάδνρν 

14.3.7  Γηα ηελ δηακφξθσζε νπνηνπδήπνηε αξκνχ εξγαζίαο πνπ δελ έρεη πξνβιεθζεί ζηα ζεσξεκέλα ιεπηνκεξεηαθά ζρέδηα πξέπεη λα δεηείηαη ε έγθξηζε 

ηεο Τπεξεζίαο. 

14.3.8 Οξηδφληηνη θαηαζθεπαζηηθνί αξκνί ζα ηνπνζεηνχληαη φπσο πξνβιέπεηαη ζηα ζεσξεκέλα ζρέδηα. 

 Σν ζθπξφδεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα επάλσ 0.50κ ηεο ζηξψζεο, ε άλσ επηθάλεηα ηνπ νπνίνπ ζα απνηειέζεη θαηαζθεπαζηηθφ αξκφ γηα ηελ επφκελε 

ζηξψζε, πξέπεη λα έρεη θάζηζε φρη κεγαιχηεξε απφ ηελ νλνκαζηηθή θάζηζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηε κειέηε ζχλζεζεο ρσξίο ηελ πξφζζεηε θάζηζε (ησλ 

αλνρψλ) 

 Η άλσ ζηξψζε ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα ζπκππθλψλεηαη κε δνλεηέο πνπ εηζάγνληαη θαηαθφξπθα ζε θνληηλέο κεηαμχ ηνπο ζέζεηο, απνκαθξχλνληαη αξγά 

θαη παξακέλνπλ ζε θάζε ζέζε κφλν ηφζν ρξνληθφ δηάζηεκα φζν απαηηείηαη γηα ηελ ζσζηή ζπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Γελ πξέπεη λα εκθαληζηεί 

ππεξβνιηθή πνζφηεηα θνληάκαηνο ζηελ επηθάλεηα αιιά νχηε λα παξακείλνπλ νη κεγαιχηεξεο δηαβαζκίζεηο ησλ ρνλδξφθνθθσλ αδξαλψλ νξαηέο ζαλ 

αλσκαιίεο ζηελ επάλσ επηθάλεηα. Η επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ είλαη θνληά ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ησλ μπινηχπσλ ή ζε ζηξψκα ελέκαηνο, 

πξέπεη λα δηακνξθψλεηαη (tamp) ειαθξά κε θαηάιιειν εξγαιείν ψζηε, φηαλ αθαηξεζεί ν μπιφηππνο λα δψζεη αθκή πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

επηζπκεηή γξακκή θαη ηελ πςνκεηξηθή ηεο ζέζε. Η επηθάλεηα ηνπ ζθιεξπκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζα παξνπζηάδεη πνιπάξηζκεο αλσκαιίεο κε πιάηνο φρη 

κηθξφηεξν απφ 5ριζη θαη φρη κεγαιχηεξν απφ 30 ριζη. 

 ηελ ζέζε ηνπ αξκνχ πξέπεη, αθνχ μαλαζηεξεσζεί ζθηθηά ν μπιφηππνο, λα δηαζηξσζεί λέν ζθπξφδεκα ζην πξνεηνηκαζκέλν νξηδφληην θαηαζθεπαζηηθφ 

αξκφ ρσξίο λα ξίρλεηαη ην πιηθφ απφ χςνο κεγαιχηεξν ησλ 0,50κ. 

 ηελ ζπλέρεηα ην ζθπξφδεκα πξέπεη λα ζπκππθλσζεί κε δνλεηή πνπ εηζάγεηαη ζε θνληηλέο κεηαμχ ηνπο ζέζεηο ρσξίο λα αθνπκπάεη ζην απφ θάησ 

ζθιεξπκέλν ζθπξφδεκα. 

14.3.9  Καηαθφξπθνη θαηαζθεπαζηηθνί αξκνί ζα πξέπεη λα δεκηνπξγνχληαη ζηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα ζεσξεκέλα ζρέδηα θαη λα πεξηιακβάλνπλ θαη 

ηα ηπρφλ δηαηκεηηθά θιεηδηά ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα . 

14.3.10 Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δελ είλαη δπλαηφλ λα δηαζηξσζεί ρσξίο δηαθνπή κία νξηδφληηα ζηξψζε νιφθιεξε, ζα νινθιεξσζεί κε ζθπξνδέηεζε ζε 

θαηαθφξπθν κέησπν (at a vertical bulkhead) έηζη ψζηε, φηαλ επαλαιεθζεί ε εξγαζία, φιεο νη αλψηεξεο επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο λα είλαη νξηδφληηεο. 

14.3.11 Αλ ε ζθπξνδέηεζε δηαθνπεί, ρσξίο απηφ λα έρεη πξνβιεθζεί, κεηαμχ δχν πξνθαζνξηζκέλσλ θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ, πξέπεη λα θαιπθζεί ην 

εθηεζεηκέλν κέησπν κε κία ζηξψζε ηζηκεληνθνλίαο γηα λα δεκηνπξγεί θαζαξή νξηδφληηα γξακκή ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Όηαλ ε ζθπξνδέηεζε 

μαλαξρίζεη ε ζηξψζε ηζηκεληνθνλίαο πξέπεη λα  απνκαθξπλζεί (κε ζπξκαηφβνπξηζα ή ακκνβνιή θιπ) 

14.3.12 ε θαηαζθεπαζηηθνχο αξκνχο θεθιηκέλσλ επηθαλεηψλ πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία ζθελνεηδψλ απνιήμεσλ (feather edges). ηηο ζέζεηο 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνη ηχπνη (block out forms) ψζηε λα δίλνπλ έλα ειάρηζην πάρνπο λένπ ζθπξνδέκαηνο 0,15κ. 

14.3.13 Γεληθψο, ζα ηζρχνπλ ηα αθφινπζα γηα ηελ κφξθσζε θαη πινπνίεζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ: 

14.3.14.1 Οη θαηαζθεπαζηηθνί αξκνί ζα είλαη φπσο πεξηγξάθνληαη ζηα Δγθεθξηκέλα ρέδηα Δθαξκνγήο ηεο κειέηεο ή φπσο απαηηείηαη απφ ηελ Τπεξεζία, Ο 

Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηνπο πξφζζεηνπο αξκνχο πνπ ζα αξκφδνπλ ζην θαηαζθεπαζηηθφ ηνπ πξφγξακκα κε δηθά ηνπ έμνδα. Η ζέζε θαη νη 

ιεπηνκέξεηεο ησλ πξφζζεησλ θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ ζα ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία θαη ζα είλαη έηζη ε δηάηαμε ψζηε λα ειαρηζηνπνηεί 

ηελ πηζαλφηεηα ξεγκάησζεο ιφγσ ζπζηνιήο μήξαλζεο. Δλδέρεηαη σζηφζν λα πξνβιέπνληαη θαη αξκνί ζπγθέληξσζεο ξσγκψλ ή/θαη δηαρσξηζηηθνί 

αξκνί (πάληνηε ζχκθσλα κε ηε κειέηε). Γηα ηελ πεξίπησζε απηή ηα πιηθά ζπκπιήξσζεο, ζθξάγηζεο θαη ζηεγαλνπνίεζεο ησλ αξκψλ ζα έρνπλ εγθξηζεί 

απφ ηελ Τπεξεζία. 

14.3.14.2 Η ζθπξνδέηεζε ζα είλαη ζπλερήο κεηαμχ θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ. Δθηφο αλ θαζνξηζηεί ή εγθξηζεί δηαθνξεηηθά ν ρξφλνο κεηαμχ ηνπ 

θαινππψκαηνο δχν γεηηνληθψλ ηκεκάησλ απφ ζθπξφδεκα δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο απφ 4 εκέξεο. Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία 

πξνο έγθξηζε έλα ιεπηνκεξέο ρξνλνδηάγξακκά πνπ ζα δείρλεη πξνηάζεηο γηα ηελ ζθπξνδέηεζε φισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ, θαη ζα ζπκπεξηιακβάλεη 

ηνλ ρξφλν ζθπξνδέηεζεο ζε φια ηα γεηηνληθά ηκήκαηα ησλ δηαθφξσλ θαηαζθεπψλ. 

14.3.14.3 Η άλσ επηθάλεηα ηνηρείσλ θαη (νιφζσκσλ) βάζξσλ ηνπ θάζε ηκήκαηνο πνπ ζα ζθπξνδεηείηαη πξέπεη λα είλαη νξηδφληηα εθηφο αλ πεξηγξάθεηαη 

δηαθνξεηηθά ζηε χκβαζε. Ο νπιηζκφο πάλσ απφ ην ηκήκα ζθπξνδέηεζεο πνπ θαινππψλεηαη ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη επαξθψο ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

κεηαθίλεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινππψκαηνο θαη ηεο πήμεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη λα εμαζθαιίδνληαη επαξθείο επηθαιχςεηο πξνο φιεο 

ηηο ειεχζεξεο επηθάλεηεο κε ηε ρξήζε επαξθνχο αξηζκνχ θαηάιιεισλ απνζηαηψλ.  Οη μπιφηππνη πνπ επεθηείλνληαη πάλσ απφ ηνλ αξκφ ζηελ εθηεζεηκέλε 

επηθάλεηα ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη απφ ζθπξφδεκα πξηλ ηνπνζεηεζεί ην επφκελν ηκήκα ζθπξνδέηεζεο. 

14.3.14.4 Οη ελζσκαησκέλεο εζνρέο θαη νη ιαζηηρέληεο απνιήμεηο γηα ηηο ηζηκεληελέζεηο ζα κνξθψλνληαη ζηελ φςε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ γεληθά 

φπσο θαίλεηαη ζηα Δγθεθξηκέλα ρέδηα Δθαξκνγήο ηεο κειέηεο θαη φπσο θαη φπνπ απαηηείηαη απφ ηελ Δπίβιεςε».  

3.5.3.25ην ηέινο ηεο εηζαγσγηθήο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Κ.Σ.. ΄97 πξνζηίζεηαη ε αθφινπζε πξφηαζε: 

 «Δηδηθφηεξα γηα ηηο εξγαζίεο έγρπησλ παζζάισλ θαη ησλ θεθαινδέζκσλ ηνπο ηζρχεη ην άξζξν Γ-10 ηεο παξνχζαο» 

 

3.5.4 Πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία (Π..) 
3.5.4.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πιεξνθνξεί ηελ Τπεξεζία έγθαηξα γηα ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο έγρπζεο γηα θάζε ηχπν 

κέινπο. Θα πξέπεη λα ζηέιλεηαη ζηελ Τπεξεζία έλα αληίγξαθν φισλ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δνθηκίσλ ειηθίαο 3,7 θαη 28 εκεξψλ, ακέζσο κφιηο 

είλαη δηαζέζηκα. 

3.5.4.2 Γηα φια ηα πξνεληεηακέλα κέιε ν Αλάδνρνο ζα ζηέιλεη ζηελ Τπεξεζία  εληφο 7 εκεξψλ κεηά ηελ πξνέληαζε, έλα πηζηνπνηεηηθφ πνπ ζα 

πξέπεη λα δείρλεη ηελ δχλακε θαη ηελ επηκήθπλζε ησλ ηελφλησλ κεηά ηελ αγθχξσζή ηνπο, ηελ αληνρή θαη ηελ ειηθία ησλ δνθηκίσλ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν Γ-7 ηεο ΣΤ θαη ηελ ειάρηζηε ειηθία ηνπ  ζθπξνδέκαηνο ηελ ψξα πνπ εθαξκφζηεθε ε πξνέληαζε ζην κέινο. 
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3.5.4.3 Σν κήθνο, νη δηαζηάζεηο ηεο δηαηνκήο θαη ε επζχηεηα φισλ ησλ πξνεληεηακέλσλ κειψλ απφ πξνθαηαζθεπαζκέλν ζθπξφδεκα ζα κεηξηέηαη ζε 

282 κέξεο κεηά ηε ρχηεπζε (ζθπξνδέηεζε). Δθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά νη επηηξεπφκελεο απνθιίζεηο δηαζηάζεσλ δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηα 

αθφινπζα: 

 Μήθνο      Απφθιηζε 

 έσο 3 m     3 mm 

 3  έσο 4.5m     5 mm 

 4.5 έσο 6m     8mm 

 Πξφζζεην γηα θάζε επηπιένλ 6m  3mm 

 Γηαηνκή (θάζε δηεχζπλζε) 

 έσο 500mm     2mm 

 500 έσο  750 mm    3mm 

 Πξφζζεην γηα θάζε επηπιένλ 250mm  2mm 

 Δπζχηεηα ή θχξησζε (απφθιηζε απφ ηελ επζεία) 

 έσο 3m    βέινο 3mm 

 3 έσο 6m    βέινο 5mm 

 6 έσο 12m    βέινο 8mm 

 Πξφζζεην γηα θάζε επηπιένλ 6m βέινο 3mm 

3.5.4.4 Όηαλ ε Τπεξεζία απαηηεί ηελ εθηέιεζε δνθηκψλ, δελ ζα ζηέιλνληαη Π.. ζην Δξγνηάμην πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο δνθηκέο κέρξη λα 

νινθιεξσζνχλ ηθαλνπνηεηηθά νη δνθηκέο. 

3.5.4.5 Όια ηα Π.. ζα ζεκεηψλνληαη κε αλεμίηειν ρξψκα γηα λα θαίλεηαη ε έλδεημε ηνπ κέινπο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα Δγθεθξηκέλα ρέδηα 

Δθαξκνγήο ηεο Μειέηεο, ε γξακκή παξαγσγήο ζηελ νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ, ε εκεξνκελία πνπ ρπηεχζεθε ην ζθπξφδεκα θαη εάλ είλαη 

ζπκκεηξηθήο δηαηνκήο, ν ζσζηφο ηνπο πξνζαλαηνιηζκφο ζην Έξγν. Οη ελδείμεηο ζα είλαη γξακκέλεο ζε ηέηνηα ζέζε ψζηε λα κελ θαίλνληαη φηαλ ην 

κέινο είλαη ζηελ κφληκε ζέζε ηνπ. 

3.5.4.6 Κάζε Π.. ζα πξέπεη λα ζθπξνδεηείηαη ζε κία νινθιεξσκέλε θάζε. Σν ζθπξφδεκα ζα δνλείηαη θαη νη άλσ επηθάλεηεο ζα νκαινπνηνχληαη κε 

εηδηθφ πήρπ ή πιάθα δηάζηξσζεο ζθπξνδέκαηνο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη ε επηθάλεηα «θιείλεη» θαλνληθά. Οη φςεηο ησλ Π.. πνπ ζα ζπλδεζνχλ 

ζηελ ζπλέρεηα κε άιιεο πξνθαηαζθεπαζκέλεο κνλάδεο ή πνπ ζα είλαη ζε επαθή κε επί ηφπνπ ζθπξφδεκα ζα ππνβάιινληαη ζε πεξαηηέξσ 

πξνεηνηκαζία ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη ηελ δηεζλή πξαθηηθή αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία πνπ έρεη πξνηείλεη ν Αλάδνρνο θαη 

ρσξίο ηνχην λα αληίθεηηαη ζηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. 

3.5.4.7 Οη πξνηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα αλχςσζε, θφξησζε, κεηαθνξά, εθθφξησζε, απνζήθεπζε θαη ηνπνζέηεζε ησλ Π.. ζα ππνβάιινληαη ζηελ 

Τπεξεζία πξνο έγθξηζε. Οη κνλάδεο ζα αλπςψλνληαη ζε φξζηα ζέζε, κε ζέζεηο αλάξηεζεο κέζα ζηα φξηα πνπ θαίλνληαη ζηα Δγθεθξηκέλα ρέδηα 

Δθαξκνγήο ηεο Μειέηεο ή ζε ζέζεηο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζα κεηαθέξνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη ζηε ζέζε ηνπο κε πξνζνρή 

ρσξίο πξνζθξνχζεηο. 

3.5.4.8 Σα Π.. δελ ζα αλπςψλνληαη απφ ηηο ζέζεηο ρχηεπζεο ηνπο κέρξη λα απνθηήζεη ην ζθπξφδεκα ηελ απαηηνχκελε αληνρή, πνπ ζα είλαη γεληθά κία 

νξηαθή αληνρή ζε ζιίςε θαη πνπ δελ ζα είλαη κηθξφηεξε απφ ην δηπιάζην ησλ ηάζεσλ πνπ παξνπζηάδεηαη θαηά ηελ αλχςσζε θαη απνζήθεπζε. Δάλ 

θξηζεί αλαγθαίν ζα παξαζθεπάδνληαη πξφζζεηα δνθίκηα ζθπξνδέκαηνο θαη ζα ππνβάιινληαη ζε δνθηκέο πξηλ απφ ηελ αλχςσζε ησλ κνλάδσλ. 

3.5.4.9 Σα απνζεθεπκέλα Π.. ζα ζηεξίδνληαη ζε ηέηνηεο ζέζεηο έδξαζεο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη νη ηάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη είλαη πάληα 

κηθξφηεξεο απφ ηηο επηηξεπφκελεο ηάζεηο ζρεδηαζκνχ. Η απνζήθεπζε ζα γίλεη ψζηε ηα Π.. λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ειηθία. Η 

ζπζζψξεπζε εγθισληζκέλνπ λεξνχ θαη βιαβεξψλ ζσκάησλ ζηα Π.. ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη. Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ απνθπγή 

ηεο ζθνπξηάο θαη ηεο εμάλζεζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

3.5.4.10 Σα Π.. δελ ζα απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ ηφπν ηεο θαηαζθεπήο ηνπο κέρξη λα πεξάζνπλ 21 εκέξεο απφ ηελ εκέξα ζθπξνδέηεζεο ηνπο θαη κέρξη 

λα απνθηήζεη ην ζθπξφδεκα κηα ειάρηζηε αληνρή ίζε κε ην 95% ηεο απαηηνχκελεο αληνρήο ησλ 28 εκεξψλ. Σα Π.. δελ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 

έξγν κέρξη ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκίσλ ησλ 28 εκεξψλ λα θξηζνχλ φηη είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθφκελεο απαηηήζεηο θαη λα έρεη γίλεη 

επηζεψξεζε ησλ Π.. απφ ηελ Δπίβιεςε θαη επηηξαπεί ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζην έξγν. 

3.5.4.11 Σα Π.. δελ ζα πξέπεη λα κεηαθηλνχληαη πιεπξηθά πξηλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ επί ηφπνπ ζθπξνδέκαηνο. 

 

3.5.5 Δπηθαλεηαθά ηειεηώκαηα ζθπξνδέκαηνο 
3.5.5.1 Γεληθά 

α. Σα επηθαλεηαθά ηειεηψκαηα ζθπξνδέκαηνο δηαθξίλνληαη ζε: 

- Σειεηψκαηα επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ απνμήισζε ησλ μπινηχπσλ 

- Σειεηψκαηα επηθαλεηψλ πιαζηηθνχ ζθπξνδέκαηνο ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε επηθάλεηεο πνπ δελ βξίζθνληαη ζε επαθή κε μπιφηππνπο θαη ζηηο νπνίεο 

ε επεμεξγαζία πνπ ηπρφλ γίλεηαη εθηειείηαη θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ην ζθπξφδεκα είλαη αθφκε «πιαζηηθφ» 

β. Η επίηεπμε ησλ πξνδηαγξαθφκελσλ νξαηψλ επηθαλεηψλ / επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ ζθπξνδέκαηνο πξνυπνζέηεη θαηάιιειε κειέηε, επίβιεςε θαη 

κέζα θαη απνηειεί επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ. 

γ. Πξνβιέπνληαη γεληθά πέληε ηχπνη επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ ζθπξνδέκαηνο πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ απνμήισζε ησλ μπινηχπσλ: 

 -     Σειεηψκαηα ηχπνπ Α 

 -     Σειεηψκαηα ηχπνπ Β 

 -     Σειεηψκαηα ηχπνπ Γ 

 -     Σειεηψκαηα ηχπνπ Γ 

 -     Σειεηψκαηα ηχπνπ Δ 

Αλαιπηηθφηεξα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηειεησκάησλ απηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ μπιφηππνπ θαη ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο κε ηνλ νπνίν 

πξνβιέπεηαη λα επηηεπρζνχλ νη απαηηνχκελεο ηδηφηεηεο, αλαπηχζζνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3.5.5.2 κέρξη 3.5.5.6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη λα παξακείλεη ην ζθπξφδεκα αλεπίρξηζην αλαθχπηνπλ δηάθνξεο απαηηήζεηο επηινγήο ηειεηψκαηνο σο άλσ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ζέζε ηεο επηθάλεηαο θαη κε άιινπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

Μπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ θαη άιινη ηχπνη επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ γηα αλεπίρξηζηα ζθπξνδέκαηα, νη νπνίνη ζα πξνδηαγξάθνληαη ηδηαίηεξα ζε θάζε 

πεξίπησζε. 

δ. Η εθινγή ηνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο ζθπξνδέκαηνο ζε επαθή κε μπιφηππνπο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ππνθεηκεληθή, αιιά θαηά ηελ επηινγή 

παίξλεηαη ππφςε: 

- Σν θφζηνο ηειεηψκαηνο 

- Η επθνιία επίηεπμεο ηειεηψκαηνο πςειήο ζηάζκεο 

- Η αιιαγή ηεο εκθάληζεο φηαλ επηδξάζνπλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, ν ρξφλνο, ή ε ρξήζε 

- Η επθνιία ζπληήξεζεο   

 Σν είδνο ησλ επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ θαζνξίδεηαη ζηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. ε πεξίπησζε έιιεηςεο ηέηνηνπ θαζνξηζκνχ, νξίδεηαη απφ ηελ 

Τπεξεζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο. 
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ε. Ιδαληθά, νπνηνδήπνηε ηειείσκα πξέπεη λα κε έρεη αλεπηζχκεηεο ελαιιαγέο ρξψκαηνο ή θπζηθέο αζπλέρεηεο. Απηφο ν βαζκφο ηειεηφηεηαο δελ κπνξεί 

πνηέ λα επηηεπρζεί. Διαηηψκαηα ζηελ επηθάλεηα απφ ηελ δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε έρνπλ απνθαζηζηηθή ζεκαζία ζηελ επίηεπμε πςειήο 

πνηφηεηαο επηθαλεηαθνχ ζθπξνδέκαηνο. Σν ζθπξφδεκα πξέπεη λα παξάγεηαη έηζη ψζηε λα ειαηηψλεηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο επηθαλεηαθψλ 

θειίδσλ. Σνχην απαηηεί πξνζνρή πνπ πξέπεη λα δνζεί ζε δηάθνξεο θάζεηο ηεο παξαγσγήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, πξφζζεηα κε εθείλεο πνπ έρνπλ ζρέζε 

κε ηελ παξαγσγή ζθπξνδέκαηνο θαιήο αληνρήο θαη αλζεθηηθφηεηαο. 

ζη. Η απνξξφθεζε ηεο επηθαλείαο ηνπ μπιφηππνπ επεξεάδεη ην βάζνο θαη ηελ νκνηνκνξθία ηνπ ρξψκαηνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Η επηθάλεηα ηνπ 

μπιφηππνπ, αλάινγα πξνο ηελ πνηφηεηα ηνπ ηειεηψκαηνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, δελ πξέπεη λα ιεθηάδεη ην ζθπξφδεκα ή λα αληηδξά ρεκηθά καδί ηνπ. 

Πξηλ απφ ηελ δηάζηξσζε πξέπεη λα επαιείθεηαη κε ιεπηή, νκνηφκνξθε ζηξψζε, απφ έλα θαηάιιειν πιηθφ, γηα λα απνθνιιάηαη απφ ην ζθπξφδεκα. 

Οη αξκνί ησλ θαινππηψλ πξέπεη λα θιείλνπλ πδαηνζηεγαλά. 

δ. Σν κίγκα ηνπ ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα είλαη ηθαλνπνηεηηθά ζπλεθηηθφ ψζηε λα ειαηηψλεηαη ε θίλεζε ηνπ λεξνχ σο πξνο ηα  ζηεξεά ζπζηαηηθά, Σα 

ρξψκαηα ησλ ζπζηαηηθψλ, ε δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη νη αλαινγίεο κίμεο κπνξεί αλ εμαξηψληαη άκεζα απφ ηελ απαηηνχκελε εκθάληζε. 

ε. Οη κέζνδνη κεηαθνξάο, δηάζηξσζεο θαη ζπκπχθλσζεο, πξέπεη λα είλαη ηέηνηεο ψζηε λα ειαηηψλεηαη  ε απφκημε θαη εμαζθαιίδεηαη απνηειεζκαηηθή 

ζπκπχθλσζε. Σν ζθπξφδεκα πξέπεη, εθφζνλ είλαη δπλαηφλ, λα ζπκππθλψλεηαη ζπλερψο θαζψο δηαζηξψλεηαη, κε εζσηεξηθφ δνλεηή, πνπ λα έρεη 

επαξθή ηζρχ, θαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ εγθιείεηαη αέξαο απφ ην ζθπξφδεκα πνπ ζα ζπκππθλσζεί απφ πάλσ. 

ζ. Σν ζθπξφδεκα πξέπεη λα ζπληεξείηαη θαηά ζηαζεξφ θαη φκνην ηξφπν θαη πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη απφ κεραληθέο βιάβεο (πρ. απφ θξνχζε) ή απφ 

ιέθηαζκα (πρ απφ πξνεμέρνπζεο ξάβδνπο) 

η. Τςειήο πξνζηαζίαο επηθάλεηεο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κφλν απφ επζπλείδεηνπο πεπεηξακέλνπο ηερλίηεο κε επαξθή επηηήξεζε θαη επίβιεςε. Θα 

πξέπεη θαηά ζπλέπεηα ν Αλάδνρνο λα εμαζθαιίζεη πξνζσπηθφ κε θαηάιιεια πξνζφληα θαη λα ηνπο επηηεξεί κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα 

απνδνζνχλ, φπνπ πξνδηαγξάθνληαη ζρεηηθά, νη απαηηνχκελεο πςειήο πνηφηεηαο επηθάλεηαο αλεπίρξηζηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

ηα. Πξνβιέπνληαη γεληθά δχν ηχπνη επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ ζθπξνδέκαηνο πνπ δελ βξίζθεηαη ζε επαθή κε μπιφηππνπο: 

-     Σειείσκα πιαζηηθνχ ζθπξνδέκαηνο ηχπνπ ΠΑ 

-     Σειείσκα πιαζηηθνχ ζθπξνδέκαηνο ηχπνπ ΠΒ 

ηβ. Γηα ηηο επηθάλεηεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην έδαθνο, ή πνπ πξφθεηηαη λα επηρσζνχλ ζα αθνινπζνχληαη νη θαηαζθεπαζηηθέο 

κνξθέο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζα είλαη δπλαηή ε παξάιεηςε ρξεζηκνπνίεζεο μπιφηππνπ θαη ε ζθπξνδέηεζε ησλ 

έξγσλ ζε απεπζείαο επαθή κε ην έδαθνο, αλ ην πξνβιέπεη ε κειέηε, ή αλ ην εγθξίλεη ε Τπεξεζία, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

3.5.5.2 Απαηηήζεηο γηα επηθαλεηαθά ηειεηψκαηα ζθπξνδέκαηνο ζε επαθή κε μπιφηππνπο 

α. Θέζε εθαξκνγήο θαη είδνο ηειεηψκαηνο 

Ι Ο ηχπνο ηνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο πνπ ζα απαηηεζεί γηα ζθπξφδεκα ζε επαθή κε μπιφηππνπο εμαξηάηαη απφ ην  είδνο ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ 

(ζηχινο, δνθφο, πιάθα παηψκαηνο, ηνηρείν, θιηκαθνζηάζην) ηελ ζέζε ηνπ ζηελ θαηαζθεπή θαη ην εάλ πξνβιέπεηαη λα δερζεί πξφζζεην ηειείσκα, 

φπσο  θνλίακα, πιαθάθηα, ρξσκαηηζκφ θιπ. 

ΙΙ ε θάζε πεξίπησζε, ν ηχπνο ηνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο ζα πξνδηαγξάθεηαη κε ζαθήλεηα  

ΙΙΙ Όηαλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζηελ ηηκή κνλάδαο θαηαζθεπήο ζθπξνδεκάησλ ηεο παξνχζαο πξνδηαγξαθήο, ζα 

πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλα ε δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα ηε δηακφξθσζε επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ ζθπξνδέκαηνο ζε επαθή κε μπιφηππνπο ηχπνπ 

Α. 

β. Έιεγρνο ρξψκαηνο 

 Όηαλ απαηηείηαη νκνηνκνξθία ρξψκαηνο ηεο επηθαλείαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο  θάζε ρξεζηκνπνηνχκελν πιηθφ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζηαζεξά απφ ηελ 

ίδηα πεγή (αδξαλή, ηζηκέλην, ηπρφλ πξφζζεην, λεξφ). Ο Αλάδνρνο είλαη απφιπηα ππεχζπλνο λα έρεη εμαζθαιίζεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνκεζεπηεί 

απφ ηελ ίδηα πεγή φιεο ηηο πνζφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Σα αδξαλή πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθά ζε δηάξθεηα θαη 

απαιιαγκέλα απφ ξππάλζεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ θειίδεο. Οη αλαινγίεο κίμεο θαη ε θνθθνκέηξεζε ηδηαίηεξα ησλ ιεπηψλ αδξαλψλ, πξέπεη 

λα δηαηεξνχληαη ζηαζεξέο. ε κεγάια «παλψ» μπινηχπσλ πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ απφ θφληξα-πιαθέ κε μχιν θαη 

αληίζηξνθα. Δπίζεο πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ νκνηνκνξθία ηεο ζπληήξεζεο γηαηί κπνξεί λα επεξεαζζεί ην ρξψκα. 

γ. Γηεπθνιπληηθά απνμήισζεο (πιηθά απνθφιιεζεο) μπινηχπσλ 

 Σα δηεπθνιπληηθά απνμήισζεο ησλ μπινηχπσλ πξέπεη λα επηιέγνληαη θαηάιιεια γηα ηνλ ζθνπφ πνπ θαινχληαη λα επηηχρνπλ. ε εληαίεο, νξαηέο 

επηθάλεηεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ην ίδην δηεπθνιπληηθφ απνμήισζεο μπινηχπσλ. Η επάιεηςε ηνπ δηεπθνιπληηθνχ ηεο απνθφιιεζεο πιηθνχ 

πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθε θαη πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε επαθή ηνπ κε νπιηζκφ ή ηνπο ηέλνληεο πξνέληαζεο. Αλ ε επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο 

πξννξίδεηαη λα δερζεί θαη πξφζζεην ηειείσκα (κε θνλίακα, ρξσκαηηζκφ θιπ) ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ην ζπκβαηφ ηνπ δηεπθνιπληηθνχ 

απνμήισζεο κε ην είδνο ηεο επίζηξσζεο. 

δ. πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 

 Η πθή, ην ρξψκα θαη ε αληνρή ζε δηάξθεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο επεξεάδνληαη απφ ηελ ζπληήξεζε. Όπνπ ε εκθάληζε απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα, 

ε κέζνδνο ζπληήξεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ αθαίξεζεο ησλ μπινηχπσλ πξέπεη λα πξνζέρνληαη ηδηαίηεξα θαη ππφθεηληαη ζηελ 

έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. ηνηρεία πνπ πξννξίδνληαη λα έρνπλ ην ίδην επηθαλεηαθφ ηειείσκα, πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ζπληήξεζε. 

ε. Πξνζηαζία ησλ ηειεησκάησλ 

 Δπηθαλεηαθά ηειεηψκαηα πςειήο πνηφηεηαο είλαη επαίζζεηα ζε ηξαπκαηηζκφ κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ μπιφηππνπ θαη ρξεηάδνληαη εηδηθή πξνζηαζία 

ζε πεξηνρέο πνπ είλαη εθηεζεηκέλεο ζε θίλδπλν ηξαπκαηηζκνχ. ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία ηέηνηνη θίλδπλνη ηξαπκαηηζκνχ, 

ε Τπεξεζία είλαη δπλαηφλ λα δεηήζεη απφ ηνλ Αλάδνρν λα ιάβεη εηδηθά πξφζζεηα κέηξα, ρσξίο απφ ηνλ ιφγν απηφ λα πξνθχπηεη γηα ηνλ Αλάδνρν 

θαλέλα δηθαίσκα γηα πξφζζεηε απνδεκίσζε ή παξάηαζε πξνζεζκίαο. 

 

3.5.5.3 Πεξηγξαθή ηχπσλ επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ ζθπξνδέκαηνο ζε επαθή κε μπιφηππνπο  

α. Σειείσκα ηχπνπ Α 

 Σν ηειείσκα απηφ επηηπγράλεηαη κε ρξήζε ζσζηά κνξθσκέλνπ μπιφηππνπ απφ ζαλίδεο πξηζηήο μπιείαο κε θιεηζηνχο αξκνχο. ηελ επηθάλεηα ζα 

θαίλνληαη ηα απνηππψκαηα ησλ λεξψλ ηεο πξηζηήο μπιείαο θαη ησλ αξκψλ. Μπνξεί λα εκθαλίδνληαη επίζεο κηθξέο αηέιεηεο (θνηιψκαηα) 

πξνθαινχκελεο απφ ηελ παγίδεπζε αέξα ή λεξνχ, αιιά ε επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλε απφ θελά, ζπνγγψδεηο πεξηνρέο θαη κεγάιεο 

αηέιεηεο 

 ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα ηειεηψκαηα θαινππσκέλσλ επηθαλεηψλ νη νπνίεο δελ είλαη νξαηέο θαη ζπλεπψο ελδερφκελε ηξαρχηεηα δελ είλαη 

αλεπηζχκεηε. Η επηθάλεηα ηφηε γεληθά δελ ρξεηάδεηαη άιιε επεμεξγαζία κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ μπινηχπσλ εθηφο απφ επηδηφξζσζε ειαηησκαηηθνχ 

ζθπξνδέκαηνο, γέκηζκα ησλ νπψλ ησλ ζπλδέζκσλ ησλ μπινηχπσλ θαη ηελ θαζνξηζκέλε ζπληήξεζε. 

β. Σειείσκα ηχπνπ Β 

 Σν ηειείσκα απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε ζσζηά κνξθσκέλνπ μπιφηππνπ απφ πιαληζκέλεο ζαλίδεο. ηελ επηθάλεηα ζα θαίλνληαη ειαθξά 

απνηππψκαηα ησλ λεξψλ ηεο μπιείαο θαη ησλ αξκψλ. Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηδεξφηππνο ή ηχπνο απφ άιιν θαηάιιειν πιηθφ, 

Μπνξεί λα εκθαλίδνληαη επίζεο κηθξέο αηέιεηεο (θνηιψκαηα) πξνθαινχκελεο απφ ηελ παγίδεπζε αέξα ή λεξνχ, αιιά ε  επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη 

απαιιαγκέλε απφ θελά, ζπνγγψδεηο πεξηνρέο θαη κεγάιεο αηέιεηεο 

 ε πεξηνρέο φπνπ νη νπέο απφ ηνπο ζπλδέζκνπο ηνπ μπιφηππνπ έρεη θαζνξηζηεί λα παξακείλνπλ ζαλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επηθαλείαο ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο, ην  ζε εζνρή  εθηεζεηκέλν άθξν ηνπ ηκήκαηνο ηνπ ζπλδέζκνπ ηνπ μπιφηππνπ πνπ παξακέλεη ζην ζθπξφδεκα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε 
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εηδηθή θαηεξγαζία. ε πεξηνρέο φπνπ νη νπέο απφ ηνπο ζπλδέζκνπο ηνπ μπινηχπνπ  δελ έρεη θαζνξηζηεί λα παξακείλνπλ ζαλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

επηθαλείαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (ε παξαδνρή απηή ζα ηζρχεη γεληθά, εθηφο αλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο), νη θνηιφηεηεο 

πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηνπο ζπλδέζκνπο ηνπ μπινηχπνπ πξέπεη λα γεκίδνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 3.5.5.5 γηα ηηο 

επηδηνξζψζεηο ησλ άιισλ νπψλ θαη ειαηησκάησλ. 

 Ο ηξφπνο απηφο είλαη ίδηνο κε απηφλ πνπ θαζνξίζηεθε ζηα επηθαλεηαθά ηειεηψκαηα ηχπνπ Α εθηφο απφ ην φηη ην θνλίακα είλαη δπλαηφλ, ζχκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, λα πεξηέρεη θαη ιίγν ιεπθφ ηζηκέλην ψζηε ην ηειηθφ ρξψκα ηνπ επηδηνξζσκέλνπ ηκήκαηνο λα είλαη ίδην κε απηφ ηεο 

ππφινηπεο επηθάλεηαο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ πθή ηνπ ηκήκαηνο. Πξνηνχ γίλεη ε επηδηφξζσζε ζηελ θαηαζθεπή πξέπεη λα θηηαρηνχλ δνθηκαζηηθά 

κίγκαηα θνληάκαηνο θαη ιεπθνχ ηζηκέληνπ θαη λα αθεζνχλ λα μεξαζνχλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ ρξψκα πνπ ζα εγθξίλεη ε Τπεξεζία. Θα 

αθνινπζήζεη ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα. 

γ. Σειεηψκαηα ηχπνπ Γ 

 Σν ηειείσκα απηφ πξνυπνζέηεη ηελ ρξεζηκνπνίεζε ζθπξνδέκαηνο πςειήο πνηφηεηαο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο fck/15Mpα (150 ργξ/εθ2) θαη 

θαηάιιεια κνξθσκέλν μπιφηππν κε ζθιεξή θαη ιεία επηθάλεηα. Οη επηθάλεηεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα είλαη ιείεο κε αθξηβείο θαη θαζαξέο 

αθκέο. Μφλν πνιχ κηθξέο επηθαλεηαθέο αηέιεηεο είλαη αλεθηέο θαη απνθιείεηαη  ε εκθάληζε θειίδσλ ή ε αιινίσζε ηνπ ρξψκαηνο απφ ηα 

δηεπθνιπληηθά αθαίξεζεο ησλ μπινηχπσλ 

 Γηα ηηο νπέο ησλ ζπλδέζκσλ ησλ μπιφηππσλ ηζρχνπλ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ γηα ην ηειείσκα ηχπνπ Β. 

 Γηα ηα νξαηά κέξε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη επηθαλεηαθφ ηειείσκα ηχπνπ Γ ηνπιάρηζηνλ (ή θαη αλψηεξν πνηνηηθά, δειαδή ηχπνπ Γ ή Δ) 

δ. Σειείσκα ηχπνπ Γ 

 Σν ηειείσκα απηφ επηηπγράλεηαη αθνχ πξψηα παξαρζεί ηειείσκα ηχπνπ Β ζε επηκειψο ζπκππθλσκέλν ζθπξφδεκα πςειήο πνηφηεηαο, 

ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο fck/25Mpα (250 ργξ/εθ2) δηαζηξσκέλν ζε θαηάιιεια κνξθσκέλνπο μπιφηππνπο. Αθνινπζεί βειηησηηθή επεμεξγαζία 

ηεο επηθάλεηαο, δειαδή πξνζεθηηθή εμάιεηςε φισλ ησλ πξνεμνρψλ απφ ηζηκέλην θαη ιεπηφ αδξαλέο. 

 Πξέπεη λα θαηαβιεζεί θάζε πξνζπάζεηα ψζηε λα επηηεπρζεί εληαίν ρξψκα ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Δπίζεο πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζηελ εθινγή ηνπ 

δηεπθνιπληηθνχ αθαίξεζεο ησλ μπιφηππσλ γηα λα εμαζθαιηζζεί φηη ε επηθάλεηα είλαη απαιιαγκέλε θειίδσλ ή ρξσκαηηθψλ αιινηψζεσλ 

 Γηα ηηο νπέο ησλ ζπλδέζκσλ ησλ μπινηχπσλ ηζρχνπλ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ γηα ην ηειείσκα ηχπνπ Β 

ε. Σειείσκα ηχπνπ Δ 

 Σν ηειείσκα απηφ επηηπγράλεηαη αθνχ πξψηα παξαρζεί ηειείσκα ηχπνπ Γ θαη ζηε ζπλέρεηα  θαη ελψ αθφκα ην ζθπξφδεκα είλαη λσπφ, αθνινπζήζεη 

πιήξσζε φισλ ησλ επηθαλεηαθψλ αηειεηψλ κε εηδηθά παξαζθεπαδφκελν θνλίακα απφ ηζηκέλην θαη ιεπηφ αδξαλέο, Πξέπεη λα θαηαβιεζεί θάζε 

πξνζπάζεηα ψζηε λα επηηεπρζεί εληαίν ρξψκα ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Μεηά ηελ θαηάιιειε ζπληήξεζε ε επηθάλεηα πξέπεη λα ηξηθηεί, φπνπ είλαη 

αλαγθαίν θαη λα παξαρζεί επηθάλεηα ιεία θαη νκαιή.  

 Γηα ηηο νπέο ησλ ζπλδέζκσλ ησλ μπινηχπσλ ηζρχνπλ φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ γηα ην ηειείσκα ηχπνπ Β 

 

3.5.5.4 Καζνξηζκφο ησλ ηχπσλ ησλ ηειεησκάησλ ζθπξνδέκαηνο ζε επαθή κε μπιφηππνπο γηα ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ. 

α. Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ε επηινγή ησλ ηχπσλ ησλ ηειεησκάησλ γηα ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ απνηειεί επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ θαη 

θαζνξίδεηαη ζηελ κειέηε πξνζθνξάο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ αληίθεηληαη ζηνπο πξνδηαγξαθφκελνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. 

β. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ απφ ζθπξφδεκα πεξηιακβάλεηαη 

θαη ην επηθαλεηαθφ ηειείσκα ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζαλ ηειείσκα ηχπνπ Α 

 Μεγάιεο αηέιεηεο, φπσο πξναλαθέξζεθε, κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ απφξξηςε ηεο  θαηαζθεπήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Γηα ηηο κηθξφηεξεο αηέιεηεο 

φκσο θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αληνρήο ζε δηάξθεηα ζα γίλνληαη δηνξζψζεηο απηψλ ησλ αηειεηψλ κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξαθάησ 

παξάγξαθν 3.5.5.5. ηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ ζα πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα, αλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, ε θαηαζθεπή 

επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο ηχπνπ Α 

γ. Αλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζηελ πεξίπησζε ηερληθψλ έξγσλ νδνπνηίαο θαη ζπλαθψλ άιισλ ηερληθψλ έξγσλ, ε 

γξακκή δηαρσξηζκνχ ησλ επηθαλεηψλ κε ηειείσκα ηχπνπ Α απφ ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο επηθάλεηεο πςειήο πνηφηεηαο (επηθάλεηεο κε ηειεηψκαηα 

ηχπνπ Β έσο θαη Δ θαη άιια) ζα βξίζθεηαη 0.50κ θάησ απφ ηε γξακκή ηνπ εδάθνπο, φπσο πξφθεηηαη απηή λα δηακνξθσζεί κε ηα έξγα ηεο ππφςε 

εξγνιαβίαο. Οη γξακκέο απηέο απνηεινχλ θαη ηα φξηα ηεο επηκέηξεζεο ησλ επηθαλεηψλ πςειήο πνηφηεηαο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηπρφλ 

πξνβιεπφκελε εηδηθή ακνηβή απηψλ (εθηφο αλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά) 

δ. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φπνπ απαηηείηαη θαηαζθεπή επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ πςειήο πνηφηεηαο, γίλεηαη εηδηθή πξνδηαγξαθή ηεο έθηαζεο θαη ηνπ 

είδνπο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θάζε ηχπνπ ηειεηψκαηνο θαη θαζνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε ηα απαηηνχκελα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ μπινηχπσλ 

ή/θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηειεηψκαηνο κε κεζφδνπο θαη θξηηήξηα απνδνρήο πνπ πξνδηαγξάθνληαη αλαιπηηθά. 

 Οη ηηκέο απηψλ ησλ ηχπσλ επηθαλεηψλ θαηά θαλφλα επηκεηξνχληαη θαη πιεξψλνληαη ηδηαίηεξα, εθηφο αλ άιισο πξνδηαγξάθεηαη ζηνπο φξνπο 

δεκνπξάηεζεο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ζα ηίζεληαη ζαλ πξφζζεην θξηηήξην ζηνλ έιεγρν ζπκκφξθσζεο θαη ζηελ ζπκκφξθσζε θαηαζθεπήο θαη ε 

ζπκθσλία ηνπ ηχπνπ ηνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πξνο ηα πξνδηαγξαθφκελα ζηνπο εηδηθνχο ηχπνπο επηθαλεηψλ, νπφηε ζε 

πεξίπησζε κε απνδνρήο ησλ νξαηψλ επηθαλεηψλ ζα κπνξεί λα δεηεζεί ε θαζαίξεζε νιφθιεξεο ηεο θαηαζθεπήο θαη ε αλαθαηαζθεπή απηήο κε 

επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ ψζηε λα ζπκθσλήζεη κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ή λα επηβιεζεί άιιε πνηλή ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

δεκνπξάηεζεο. 

 

3.5.5.5 Γηφξζσζε κηθξψλ αηειεηψλ ζε επηθαλεηαθά ηειεηψκαηα ηχπνπ Α 

 Ακέζσο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ μπινηχπσλ φιεο νη αλψκαιεο πξνεμνρέο ζηηο επηθάλεηεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα αθαηξεζνχλ. Σπρφλ ππάξρνληα θελά 

ή νπέο πνπ ζα είλαη ζρεκαηηζκέλεο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ζπλδεηηθψλ ξάβδσλ ζα θαζαξηζηνχλ, ζα δηαπνηηζηνχλ πιήξσο, ηνπιάρηζηνλ επί 3 ψξεο 

κε λεξφ θαη ζα γεκίζνπλ κε πξνζνρή κε ηζρπξή ηζηκεληνθνλία. 

 Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο ηζηκεληνθνλίαο πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ ηα ειεχζεξα λεξά. 

 Η ηζηκεληνθνλία απηή πξέπεη λα πεξηέρεη ηζηκέλην θαη ιεπηή άκκν δηεξρφκελε απφ θφζθηλν 0.65 ριζη. ζηηο αλαινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη 

γηα ην ζθπξφδεκα πνπ ππνβάιιεηαη ζε ηειείσκα, θαζψο επίζεο θαη λεξφ αξθεηφ ψζηε λα δίλεη επάιεηςε ππθλή θαη ζπλεθηηθή. Σν θνλίακα πξέπεη λα 

πξνζπζηαιεί  κε ην λα αλακηρζεί ηνπιάρηζηνλ κία ψξα πξηλ απφ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θαη λα μαλααλακηρζεί, ρσξίο πξνζζήθε λεξνχ, ακέζσο πξηλ 

απφ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ. 

 ηε ζπλέρεηα ελφζσ ην εθαξκνζκέλν θνλίακα είλαη αθφκε πιαζηηθφ, ζα γίλεη ζπζηεκαηηθφ ηξίςηκν κε ιηλάηζα, κε θνλίακα απφ ηζηκέλην θαη ιεπηφ 

αδξαλέο. Σν κίγκα ηζηκέληνπ θαη ιεπηνχ αδξαλνχο ζα έρεη ηα ίδηα ζπζηαηηθά κε απηφ πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ εθηφο απφ ην φηη δελ πξέπεη λα 

πεξηέρεη λεξφ. Σν ηειηθφ απηφ ηξίςηκν πξέπεη λα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ηα γεκηζκέλα θελά λα έξζνπλ ζην ίδην επίπεδν (πεξαζηά) κε ηελ 

επηθάλεηα ηνπ γεηηνληθνχ ζθπξνδέκαηνο θαη νιφθιεξε ε επηθάλεηα λα απνθηήζεη νκνηφκνξθε πθή θαη ρξσκαηηζκφ. Θα αθνινπζήζεη ε ζπληήξεζε 

ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηζκέλα. 

 Μηθξήο έθηαζεο ειαηησκαηηθέο επηθάλεηεο (κεγάιεο έθηαζεο ειαηησκαηηθέο επηθάλεηεο ζπληζηνχλ ιφγν απφξξηςεο ηεο θαηαζθεπήο) ζα 

επηζθεπάδνληαη κε θαζαίξεζε ηνπ ειαηησκαηηθνχ ηκήκαηνο θαη ηνπνζέηεζε λένπ ζθπξνδέκαηνο θαη ζχλδεζε απηνχ  κε ην ππάξρνλ ζε ζρήκα 

«θιείδνο», «ρειηδνλνπξάο» ή «άγθηζηξνπ». Σν ζθπξφδεκα γηα ηελ επηζθεπή (κπαιψκαηα) ζα είλαη μεξφηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν θαη ζα 

θνπαλίδεηαη πιήξσο, ζα ιεθζεί δε πξφλνηα ψζηε πξηλ απφ θάζε ηειηθή επεμεξγαζία λα έρεη απνκαθξπλζεί θάζε πιεφλαζκα λεξνχ. 



19 

 

 Η ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ησλ παξαπάλσ επηζθεπψλ, ε επεμεξγαζία ησλ επηθαλεηψλ, πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Κ.Σ.. „97 

φπσο απηφ ζπκπιεξψζεθε κε ηηο παξαγξάθνπο 3.5.3.12 θαη 3.5.3.13 ηνπ παξφληνο. Οη αξκνί δηαζηνιήο πξέπεη λα είλαη θαζαξνί απφ 

ηζηκεληνθνλίακα. 

 

3.5.5.6 Αηέιεηεο επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ μπιφηππσλ 

α. ε βάζνο 40ριζη απφ ηελ ηειηθή εθηεζεηκέλε επηθάλεηα ζθπξνδέκαηνο απαγνξεχεηαη λα ππάξρνπλ ζηδεξνχρα κεηαιιηθά αληηθείκελα, εθηφο απφ ηα 

απαηηνχκελα είδε πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί εηδηθά γηα λα βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα. 

β. Γελ πξέπεη λα γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα δηνξζσζνχλ ηπρφλ αηέιεηεο ή λα γίλεη ην ηειείσκα θαινππσκέλσλ επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κέρξη λα 

επηζεσξεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία, Η Τπεξεζία πξέπεη λα επηζεσξήζεη ηδηαίηεξα ηηο πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ θπςειψζεηο γηα λα απνθαζίζεη αλ 

πξφθεηηαη γηα επηθαλεηαθέο αηέιεηεο ή δνκηθά ειαηηψκαηα. Σα ηειεπηαία πξέπεη λα επηδηνξζψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο κεζφδνπο πνπ πξνηείλνληαη 

απφ ηνλ Αλάδνρν θαη εγθξίλνληαη απφ ηελ Τπεξεζία. 

γ. Οη πεξηνρέο εγθνπψλ, ζθνηηψλ θαη θνηινηήησλ πξέπεη λα θαζαξίδνληαη κε επηκέιεηα θαη λα πξνεηνηκάδνληαη κε αθκέο πεξίπνπ θάζεηεο ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο, λα ηξίβνληαη νη επηθάλεηεο γηα επηδηφξζσζε κε ηζηκεληνπνιηφ, θαη λα γεκίδνληαη κε ηζηκεληνθνλίακα θαη άκκν ζηηο 

ίδηεο αλαινγίεο κε απηέο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ επηδηνξζψλεηαη. Σν θνλίακα πξέπεη λα ζπκπηεζηεί θαιά ψζηε λα γεκίζεη ηειείσο ηελ θνηιφηεηα θαη 

λα ππνβιεζεί ζε ηειείσκα ψζηε λα παξνπζηάδεη πθή θαη κνξθή ίδηα κε απηή ησλ γεηηνληθψλ επηθαλεηψλ. 

δ. Σπρφλ εμαλζήκαηα ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, κε δηάιπκα πδξνρισξηθνχ 

νμένο  10% θαη λα μεπιπζεί ε πεξηνρή επηκειψο κε λεξφ απφ κάληθα ακέζσο κφιηο ε επηθάλεηα ηνπ λεξνχ παχζεη λα αθξίδεη. 

 

3.5.5.7 Γηακφξθσζε επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ πιαζηηθνχ ζθπξνδέκαηνο 

α. Σειείσκα πιαζηηθνχ ζθπξνδέκαηνο ηχπνπ ΠΑ  

Ι. Οη επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο πνπ δελ εθάπηνληαη ζε ηχπνπο θαη δηακνξθψλνληαη κε ηειείσκα ηχπνπ ΠΑ ζα δηακνξθψλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο 

απφ ηα ζρέδηα κνξθέο θαη ζρήκαηα, κε ηελ ζπλήζε επηπεδφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κφξθσζε ηεο επηθαλείαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ 

ζπκπχθλσζε ηνπ θαη αθνχ ηππαλζεί κε θαηάιιειν πήρπ ζθπξνδέηεζεο κε επζείεο αθκέο. Ο έιεγρνο επηπεδφηεηαο πνπ ζα γίλεηαη κε πήρπ ηξηψλ (3) 

κέηξσλ δελ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη αλσκαιίεο κεγαιχηεξεο απφ 10 ριζη. Η κεηαθίλεζε ηνπ πήρπ γηα ηνλ έιεγρν ηεο επηπεδφηεηαο ζα γίλεηαη ην 

πνιχ θαηά ην κηζφ ηνπ κήθνο γηα ην έιεγρν ηεο επηπεδφηεηαο ζε λέα ζέζε . 

ΙΙ. Όηαλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο νη επηθάλεηεο πνπ πξφθεηηαη λα θαιπθζνχλ κε πιηθφ θάιπςεο (δηακφξθσζε 

δαπέδνπ ή θάιπςε κε ρψκαηα ζθπξνδέκαηνο θιπ) κε ηελ εμαίξεζε ηεο θαηαζθεπήο ζηεγαλσηηθψλ ζηξψζεσλ, ηφηε ζηελ ηηκή ηνπ ζθπξνδέκαηνο 

πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλα ε δαπάλε γηα επηθαλεηαθά ηειεηψκαηα πιαζηηθνχ ζθπξνδέκαηνο ηχπνπ ΠΑ. 

β. Σειείσκα πιαζηηθνχ ζθπξνδέκαηνο ηχπνπ ΠΒ (ηειείσκα κε ιείαλζε) 

 Γεληθψο φπνπ πξνβιέπεηαη λα ππάξμνπλ επηθάλεηεο γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζεί ηειείσκα πιαζηηθνχ ζθπξνδέκαηνο κε ιείαλζε (ηχπνπ ΠΒ). 

 

3.5.6 Πνηνηηθόο έιεγρνο 
3.5.6.1 Γεληθά  

α. Όιεο νη εξγαζίεο ζθπξνδέκαηνο ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηεο Τπεξεζίαο ηεο νπνίαο ην έξγν ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν. Ο έιεγρνο 

απηφο ζα αζθείηαη είηε απφ ηα εληεηαγκέλα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο είηε απφ εηδηθνχο Όξνπο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ, νη νπνίνη ζα εθδίδνπλ θαη ηα 

ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά θαη ησλ νπνίσλ ν ξφινο ζα θαζνξίδεηαη ζηε χκβαζε. Η αξκνδηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο εθηείλεηαη ζε φια ηα κέξε ηεο 

θαηαζθεπήο, πξνπαξαζθεπήο, ηξφπνπ παξαγσγήο, ηδηνηήησλ ησλ πξνζθνκηδφκελσλ πιηθψλ θιπ. 

β. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο έρεη ζθνπφ λα απνδείμεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο θαηαζθεπήο γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία θαηαζθεπάζηεθε ην έξγν. 

γ. Όινη νη ζπζηεκαηηθνί έιεγρνη ησλ πιηθψλ, ησλ κεζφδσλ θαηαζθεπήο θαη ησλ ηειεησκέλσλ πξντφλησλ ζα γίλνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν, ν νπνίνο είλαη 

απφιπηα ππεχζπλνο γηα ηελ πνηφηεηα, εκθάληζε, αζθάιεηα θαη αλζεθηηθφηεηα ζε δηάξθεηα ηνπ θαηαζθεπαδφκελνπ έξγνπ. Όιεο νη δαπάλεο γηα ηνπο 

παξαθάησ ειέγρνπο θαηαβάιινληαη απφ ηνλ Αλάδνρν. 

δ. Οη έιεγρνη πνπ ζα θάλεη ε Τπεξεζία δελ απαιιάζζνπλ ηνλ Αλάδνρν θαηά θαλέλα ηξφπν θαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν απφ ηελ επζχλε ηνπ γηα ην 

έληερλν ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

ε. Η Τπεξεζία έρεη αξκνδηφηεηα λα θαζνξίδεη φια ηα επί κέξνπο εηδηθά ζέκαηα, φπσο πξνθχπηνπλ θαη αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή ή θαη 

ζε άιια ζέκαηα, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά, αιιά είλαη αλαγθαία γηα ηε πιήξε έληερλε, αζθαιή, θαιαίζζεηε θιπ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 

ζη. Η Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα ζηακαηά θάζε εξγαζία ζθπξνδέκαηνο, αλ ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 

πξνδηαγξαθήο ή θαη άιισλ εηδηθφηεξσλ πξνδηαγξαθψλ πνπ ηζρχνπλ ζε θάζε έξγν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο, γηα 

θάζε έξγν νδεγίεο θαη εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο. 

δ. Η Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα δηαηάζζεη ηελ θαηεδάθηζε νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο, έξγνπ απφ ζθπξφδεκα, ην νπνίν δελ ήζειε θαηαζθεπαζζεί 

ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή θαη ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή ήζειε απνδεηρζεί απφ ηνπο πξνδηαγξαθφκελνπο ειέγρνπο θαη δνθηκαζίεο 

φρη ζχκθσλν πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, ιφγσ θαθήο εξγαζίαο, ή ρξήζεο ειαηησκαηηθψλ 

πιηθψλ ή δεκηψλ, ιφγσ κε επαξθνχο πξνζνρήο θαη θαζνδήγεζεο θιπ. Απηή ε θαηεδάθηζε ζα γίλεηαη αθφκε θη αλ ε ειαηησκαηηθή εξγαζία, έγηλε ζε 

γλψζε ή απφ ακέιεηα ηεο Τπεξεζίαο θαηά ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ . 

ε. Κάζε δαπάλε ή δεκηά απφ απηή ηε θαηεδάθηζε βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν, εθηφο αλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ειαηησκαηηθήο εξγαζίαο ππάξρεη έγγξαθε 

εληνιή ηεο Τπεξεζίαο, κε ηελ νπνία λα ηξνπνπνηνχληαη νη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ. 

ζ. Ο αλαθεξφκελνο πνηνηηθφο έιεγρνο είλαη δεηγκαηνιεπηηθφο θαη ηνλ δηελεξγεί ε Τπεξεζία αλεμάξηεηα απφ ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν πνπ εθηειεί ν 

Αλάδνρνο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ κε ηνλ ζθνπφ λα γίλνπλ απνδεθηά ηα πιηθά, ε εξγαζία θαη νη θαηαζθεπέο ηνπο απφ ηελ Τπεξεζία. 

η. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηφλ ε Τπεξεζία λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηνπ Αλαδφρνπ (ζε φζε 

έθηαζε θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα επηζπκεί) γηα ηνλ εμσηεξηθφ πνηνηηθφ έιεγρν. Σέηνηα δπλαηφηεηα πρ αλαθέξεηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν 

Αλάδνρνο έρεη εγθαηαζηήζεη επί ηφπνπ θαηάιιειν εμνπιηζκέλν εξγαζηήξην ζθπξνδέκαηνο (κε ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ, ην επηζηεκνληθφ θαη 

βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ θιπ) θαη εθφζνλ ε Τπεξεζία ζεσξεί , θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ 

εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο θαηά αδηάβιεην ηξφπν. 

ηα. Δπηζεκαίλεηαη θαη πάιη φηη ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο δειαδή γηα ηελ αληνρή ηνπ, ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ζην ρξφλν, ηελ αλζεθηηθφηεηά ηνπ ζε αηκνζθαηξηθέο ή ρεκηθέο πξνζβνιέο 

 θαη γεληθά γηα φιεο ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ΣΤ θαζψο θαη ζηελ  Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

 

3.5.6.2 Δλέξγεηεο Πνηνηηθνχ ειέγρνπ 

α. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο ζπζηεκαηηθνχο έιεγρνπο ησλ πιηθψλ, ησλ κεζφδσλ θαηαζθεπήο θαη ησλ ηειεησκέλσλ 

πξντφλησλ. 

Ι. Έιεγρνη κε ηε βνήζεηα κέηξεζεο 

-    δνθηκέο ησλ πιηθψλ γηα ηελ παξαιαβή ηνπο, 

- έιεγρνη δηαζηάζεσλ μπιφηππνπ, νπιηζκνχ, πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ θιπ 

ΙΙ. Οπηηθνί έιεγρνη (επηζεψξεζε) 

- αλαγλψξηζε ησλ πιηθψλ 
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- εμέηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζπκκφξθσζεο 

- έιεγρνο ηεο αληηζηνίρηζεο ησλ κεηξήζεσλ πξνο ηελ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

- έιεγρνο ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

- έιεγρνο ησλ μπιφηππσλ, νπιηζκψλ, δηάζηξσζεο ζθπξνδέκαηνο θιπ 

β. Γηα ηνπο έιεγρνπο κε ηε βνήζεηα νξγάλσλ κέηξεζεο θαη ηνπο νπηηθνχο ειέγρνπο (επηζεψξεζε) έρεη γίλεη αλαθνξά ζηα επί κέξνπο θεθάιαηα απηήο 

ηεο πξνδηαγξαθήο. πκπιεξσκαηηθά ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη ηα παξαθάησ πνπ εληάζζνληαη ζηηο ελέξγεηεο ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ. 

 

3.5.6.3 Παξαιαβή εξγνζηαζηαθνχ ζθπξνδέκαηνο 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο εξγνζηαζηαθνχ ζθπξνδέκαηνο ζα ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

α. Πξηλ απφ ηελ έγρπζε ηνπ εξγνζηαζηαθνχ ζθπξνδέκαηνο ην εξγνζηάζην παξαζθεπήο ζα πξέπεη λα παξαδίλεη ζηνλ Αλάδνρν δειηίν απνζηνιήο γηα 

θάζε πνζφηεηα ζθπξνδέκαηνο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ: 

- Σν φλνκα ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο 

- Σνλ ραξαθηεξηζηηθφ αξηζκφ ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο 

- Σελ εκεξνκελία θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ θνξηεγνχ 

- Σν φλνκα ηνπ Αλαδφρνπ ( ή ηελ επσλπκία ηεο Αλαδφρνπ εηαηξείαο) 

- Σν έξγν θαη ηελ ηνπνζεζία ηεο εξγαζίαο θαη/ή ην φλνκα ηνπ ηερληθνχ έξγνπ 

- Σελ πνζφηεηα ζθπξνδέκαηνο ζε θπβηθά κέηξα 

- Σνλ ρξφλν θφξησζεο θαη ηελ ππνγξαθή απνζηνιέα 

- Σελ ραξαθηεξηζηηθή αληνρή (ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή) 

- Σελ αλαινγία ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ κίγκαηνο αλά m 3 παξαγσγήο 

- Σελ θάζηζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο (ή άιιν ζηνηρείν κέηξεζεο ηεο εξγαζηκφηεηαο αλ έρεη πξνβιεθζεί δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο) 

- Σνλ ηχπν θαη ηελ θαηεγνξία αληνρήο ηνπ ηζηκέληνπ πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί  

- Γηα ρξήζε ζε νπιηζκέλα θαη πξνεληεηακέλα ζθπξνδέκαηα ηνλ ιφγν λεξνχ/ηζηκέληνπ (ζπληειεζηήο Ν/Σ) 

β. Δπίζεο θαηά πεξίπησζε, θαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνδηαγξαθή ζα πξέπεη λα δίλνληαη θαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία 

- Η ειάρηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην 

- Η κέγηζηε δηάκεηξνο αδξαλψλ 

- Η ρξήζε θαη ν ηξφπνο πξνζζήθεο πξφζζεησλ 

γ. Δπίζεο πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ρψξνο γηα λα πξνζηεζνχλ θαηά ηελ άθημε ηνπ έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο ζην εξγνηάμην θαη ηα εμήο: 

- Ώξα άθημεο ηνπ έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο ζην εξγνηάμην 

- Ώξα ζπκπιήξσζεο ηεο δηάζηξσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

 

3.5.6.4 Παξαιαβή πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ 

 Αλεμάξηεηα απφ ην αλ ηα πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία παξαζθεπάδνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Αλάδνρν ή απφ εηδηθφ ππεξγνιάβν / εξγνζηάζην γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ, ζα ππάξρεη δειηίν απνζηνιήο. Σν δειηίν απνζηνιήο πξέπεη λα πηζηνπνηεί φηη ε θαηαζθεπή έρεη γίλεη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 

παξαγγειίαο. Πξέπεη λα δίλνληαη νη παξαθάησ πιεξνθνξίεο: 

-   Ηκεξνκελίεο θαηαζθεπήο θαη απνζηνιήο 

-  εκάλζεηο ραξαθηεξηζκνχ γηα θάζε ζηνηρείν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξαγγειία 

 

3.5.6.5 Έιεγρνο κεζφδνπ ζπληήξεζεο (κε δνθίκηα) 

 Γηα φζεο πεξηπηψζεηο επηζπκεί ε Τπεξεζία, φπσο επίζεο θαη φηαλ πξνδηαγξάθεηαη εηδηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, ζα κπνξνχλ λα παξζνχλ 

«δνθίκηα ηνπ έξγνπ» ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 10.4, 10.5 θαη 10.6 ηνπ Κ.Σ.. „97 γηα ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο κεζφδνπ 

ζπληήξεζεο. 

 Η δαπάλε ησλ δνθηκίσλ απηψλ βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. Σα δνθίκηα απηά ζα θαηαζθεπάδνληαη θαη ζα ζπληεξνχληαη  σο δίδπκα ησλ δνθηκηψλ 7 ή 28 

εκεξψλ (αληηδείγκαηα). 

 

3.5.6.6 Έιεγρνο πξνφδνπ ζθιήξπλζεο (κε δνθίκηα) 

α. Γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαηαζθεπήο πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο (φπσο επίζεο θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο δπζκελψλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ 

ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο) ζα παίξλνληαη «δνθίκηα ηνπ έξγνπ» (ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 10.4 ηνπ Κ.Σ.. „97 απηήο ηεο 

πξνδηαγξαθήο) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζε ειηθίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θάζεηο ηεο θαηαζθεπήο. 

β. Δηδηθά ζεκαληηθέο θάζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο είλαη: 

-     Η αθαίξεζε ησλ μπινηχπσλ 

-     Η επηβνιή κεξηθήο πξνέληαζεο 

-     Η επηβνιή ηεο νιηθήο πξνέληαζεο 

-     Η θφξηηζε  

γ. Σέηνηεο δνθηκέο είλαη επίζεο ρξήζηκεο φηαλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ δπζκελείο επηπηψζεηο νθεηιφκελεο ζε 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. 

δ. Δθφζνλ πξφθεηηαη λα αληηκεησπηζζνχλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θάζεηο θαηαζθεπήο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηεξγαζίαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη 

ρξεηαζηεί ν έιεγρνο ηεο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηηο αληίζηνηρεο πξνο ηηο θάζεηο απηέο ειηθίεο θαηαζθεπήο, ζα παίξλνληαη θαη ζα δνθηκάδνληαη 

ηα αθφινπζα δνθίκηα ειέγρνπ ζθιήξπλζεο (αλά παξηίδα ζθπξνδέκαηνο θαη αλά ρξνληθά δηαθέξνπζα εηδηθά ζεκαληηθή θάζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

θαηαζθεπήο): 

 

 Γνθίκηα κε ίζν αξηζκφ θαη σο δίδπκα ησλ ζπκβαηηθψλ δνθηκίσλ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 13.3 ή 13.5 ηνπ Κ.Σ.. „97, εθηφο αλ ν αξηζκφο ηνπο 

πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθφο ζηελ ΔΤ θαη ζηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 

ε. Όηαλ αλά παξηίδα ζθπξνδέκαηνο αληηκεησπίδεηαη κφλν κία ηδηαίηεξε ζεκαληηθή θάζε θαηαζθεπήο ζπλίζηαηαη λα παίξλνληαη ηνπιάρηζηνλ δχν 

νκάδεο «δνθηκηψλ ηνπ έξγνπ» ζε ίζν αξηζκφ θαη σο δίδπκα ησλ ζπκβαηηθψλ δνθηκίσλ ησλ παξαγξάθσλ 13.3 ή 13.5 ηνπ Κ.Σ.. ΄97. 

 Η πξψηε νκάδα δνθηκάδεηαη ζε κία ειηθία ζθπξνδέκαηνο ηνπ εθηηκάηαη φηη ζα έρεη αλαπηπρζεί ε δεηνχκελε αληνρή θαη αλ ν πξψηνο έιεγρνο 

αληνρήο δελ έδσζε ηα απαηηνχκελα απνηειέζκαηα ζα δνθηκάδεηαη ε δεχηεξε ζεηξά δνθηκίσλ ζε επφκελε ρξνληθή ζηηγκή. 

ζη. ε θάζε πεξίπησζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αληνρήο ηεο παξηίδαο ζθπξνδέκαηνο, γηα ηε δεδνκέλε ειηθία παίξλεηαη ππφςε ν κέζνο φξνο αληνρήο 

ησλ δνθηκίσλ ειέγρνπ ζθιήξπλζεο, ζα πξέπεη φκσο λα ζπλεθηηκάηαη θαη ην γεγνλφο φηη γηα δνκηθά ζηνηρεία κε δηαζηάζεηο πνπ απνθιίλνπλ 

νπζησδψο απφ ηηο δηαζηάζεηο ησλ δνθηκίσλ είλαη δπλαηφλ λα παξνπζηαζηεί δηάθνξνο βαζκφο ζθιήξπλζεο απφ ηνλ αληίζηνηρν ησλ δνθηκίσλ, πρ ιφγσ 

δηαθνξεηηθήο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ζεξκφηεηαο ζην ζθπξφδεκα. 

 

3.5.6.7 Έιεγρνο αληνρήο ζθπξνδέκαηνο γηα ηελ ελσξίηεξε πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ 
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 ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο επηδεηεί πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ ζθπξνδέκαηνο πξηλ απφ ηηο 28 εκέξεο, ή αλ πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά ζηνπο φξνπο 

δεκνπξάηεζεο, ζα παίξλνληαη θαη δνθίκηα πνπ ζα ειέγρνληαη ζε  ζηηο 7 εκέξεο (θαλνληθά ζπληεξνχκελα θαηά DIN 1048) ίζα ζηνλ αξηζκφ θαη απφ 

ηα ίδηα ηα κίγκαηα κε ηα ζπκβαηηθά δνθίκηα ηνπ θαλνληθνχ ειέγρνπ ησλ 28 εκεξψλ. 

 

 

3.5.6.8 Ηκεξνιφγην εξγαζηψλ 

 ην εξγνηάμην πξέπεη λα ηεξείηαη έλα εκεξνιφγην εξγαζηψλ (ην εκεξνιφγην αλήθεη ζηηο ρσξίο ακνηβή εηδηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ), πνπ 

πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο: 

- Μεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο αέξα 

- Ηκεξνκελίεο ζθπξνδέηεζεο θαη αθαίξεζεο μπινηχπσλ 

- Απνδνρή πιηθψλ θαη ζπζηαηηθψλ 

- Απνηειέζκαηα δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ φισλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ  

- Σελ ζχλζεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη (ηχπν ηζηκέληνπ θαη αδξαλψλ) 

- Δπηζεσξήζεηο θαη ειέγρνπο ηνπνζέηεζεο ησλ νπιηζκψλ θαη ησλ ηελφλησλ 

- Σελ ζεξκνθξαζία ηνπ ζθπξνδέκαηνο (φηαλ ε ζθπξνδέηεζε γίλεηαη κε πνιχ ςπρξφ θαηξφ) 

- Σηο ζεκαληηθέο νδεγίεο πνπ ειήθζεζαλ ζην εξγνηάμην 

- Σελ πεξηγξαθή ζπκβάλησλ. 

 

3.6 ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΠΟΤ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΟΝΣΑΙ Δ ΑΤΣΟ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 

 

3.6.1 Οη θαηεγνξίεο ησλ ζθπξνδεκάησλ πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζην παξφλ άξζξν θαιχπηνπλ ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ηηο παξαθάησ 

εξγαζίεο  

3.6.1.1 Άνπιν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C8/10 (θνηηνζηξψζεηο, εμνκαιπληηθέο ζηξψζεηο) 

 Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή κε νπιηζκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ θνηηνζηξψζεσλ, εμνκαιπληηθψλ ζηξψζεσλ ζεκειίσλ θιπ 

3.6.1.2 Άνπιν ή θαη ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο  C12/15 (ηνίρνη, βάζξα, πηεξπγφηνηρνη) 

 Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ζεκειίσλ θαη αλσδνκήο άνπισλ ηνίρσλ αληηζηήξημεο, βάζξσλ πιαθνζθεπψλ νρεηψλ θαη άνπισλ 

πηεξπγφηνηρσλ φπσο επίζεο θαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ βάζεσλ ηζηγθνζθεπψλ θηηζκάησλ. 

3.6.1.3 Άνπιν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C8/10 ( ξείζξα, θξαζπεδφξεηζξα, ηάθξνη) 

 Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή έδξαζεο ξείζξσλ θαη θξαζπέδσλ, επελδεδπκέλσλ ηάθξσλ θάζε είδνπο. 

3.6.1.4 Άνπιν ή θαη ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C8/10 (πεξηβιήκαηα νρεηψλ) 

 Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή πεξηβιεκάησλ ζσιελσηψλ νρεηψλ ή αγσγψλ (πξνθαηαζθεπαζκέλνη ηζηκεληνζσιήλεο, απνρεηεχζεηο, 

ακηαληνηζηκεληνζσιήλεο, πιαζηηθνί ζσιήλεο δηέιεπζεο θαισδίσλ ΟΣΔ, ΓΔΗ θιπ, ζηδεξνζσιήλεο θάζε είδνπο θιπ), φπσο επίζεο θαη έδξαζεο 

ζσιήλσλ απνζηξάγγηζεο 

3.6.1.5 Άνπιν ή θαη  νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15 (βάζξα, ηνίρνη, πηεξπγφηνηρνη, ξείζξα, ηάθξνη, πιάθεο πξφζβαζεο) 

 Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή: 

α. νιφζσκσλ αθξνβάζξσλ (ζεκειίσλ θαη αλσδνκήο) νπνηνπδήπνηε χςνπο κε ηα ζπλδεδεκέλα πηεξχγηα ηνπο 

β. πιαθψλ πξνζβάζεσλ, θξαζπέδσλ, ξείζξσλ, ζηεξεψλ εγθηβσηηζκνχ,  επελδεδπκέλσλ ηάθξσλ, δηακφξθσζεο ππζκέλα θξεαηίσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε 

νκαιήο ξνήο, δηακφξθσζεο ζηξψζεο θζνξάο κέζα ζε νρεηνχο, θνηηνζηξψζεσλ επέλδπζεο θνίηεο ξεκκάησλ ζθπξνδέκαηνο κφξθσζεο θιίζεσλ θαη 

πξνζηαζίαο ζηεγάλσζεο γεθπξψλ 

γ. ηάθξσλ, θξαζπέδσλ, ξείζξσλ, θξαζπεδφξεηζξσλ θιπ πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε ρξήζε εηδηθψλ κεραλεκάησλ θαηαζθεπήο (πρ θπιηφκελνπ 

κεηαιιφηππνπ ή αλαιφγνπ). 

δ. ηεο βάζεο ζηδεξψλ ππιψλσλ ειεθηξνθσηηζκνχ χςνπο ίζνπ ή κεγαιπηέξνπ  απφ 20κ 

ε. ηνίρσλ (ζεκειίσλ θαη αλσδνκήο) πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ «ιεπηφηνηρσλ» δηαηνκψλ. 

 

3.6.1.6  Οπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 (ιεπηφηνηρνη ηνίρνη, επέλδπζε παζζαινζηνηρηψλ θιπ) 

 Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή : 

α. ιεπηφηνηρσλ νπιηζκέλσλ ηνίρσλ (ζεκέιηα θαη αλσδνκή) νπνηνπδήπνηε χςνπο. Τπελζπκίδεηαη φηη ιεπηφηνηρνη ζεσξνχληαη νη ηνίρνη πνπ αξρίδνπλ κε 

πάρνο π ζηε  ζηέςε ην αλψηαην 0,50κ κε νκαιή κεηαβνιή θαη κε πάρνο ζηε βάζε κηθξφηεξν απφ D=0.07 Υ Η+π φπνπ Η ην χςνο ηνπ ηνίρνπ ζε 

κέηξα 

β. επέλδπζεο ηεο φςεο παζζαινζηνηρηψλ. 

 

3.6.1.7 Οπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 (πιάθεο πιήξεηο, νιφζσκα κεζφβαζξα, θηβσηνεηδείο νρεηνί θιπ νπνηνπδήπνηε χςνπο) 

Υξεζηκνπνηείηαη  γηα ηελ θαηαζθεπή: 

α. νξηδνληίσλ θνξέσλ ακθηέξεηζησλ γεθπξψλ ή νρεηψλ 

β. θηβσηνεηδψλ νρεηψλ κε επζχγξακκν ή θακπχιν άμνλα φπνπ πεξηιακβάλεηαη ην ζθπξφδεκα νιφθιεξεο ηεο θηβσηνεηδνχο δηαηνκήο (πιάθα θάιπςεο, 

πιεπξηθά ηνηρψκαηα θαη πιάθα ζεκειίσζεο) 

γ. πιαηζησηψλ γεθπξψλ κε ζεκειίσζε ζε πέδηια (αλνηθηφ πιαίζην) ή ζε πιάθα ζεκειίσζεο (θιεηζηφ πιαίζην) φπνπ πεξηιακβάλεηαη ην ζθπξφδεκα ηνπ 

νξηδφληηνπ θνξέα ησλ πιεπξηθψλ ηνηρσκάησλ θαη ησλ ζεκειίσλ (ή πιάθεο ζεκειίσζεο) 

δ. πιαηζησηψλ γεθπξψλ επί παζζζαινζηνηρηψλ φπνπ πεξηιακβάλεηαη ν νξηδφληηνο θνξέαο κε ηηο δνθνχο έδξαζεο ή ηα πιεπξηθά ηνηρψκαηα κέρξη ηελ 

θεθαιή ησλ παζζάισλ 

ε. ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο β, γ, θαη δ, ησλ ζπλερφκελσλ πηεξπγνηνίρσλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ηε γέθπξα ( ή ηνλ νρεηφ) ησλ ηχκπαλσλ ηεο 

γέθπξαο (ή ηνπ νρεηνχ) θαη ηηο θνξσλίδαο (πιίλζνο) 

ζη. νιφζσκσλ κεζφβαζξσλ θαη θαηαθφξπθσλ ππνζηπισκάησλ (κεζφβαζξσλ θαη αθξνβάζξσλ) γεθπξψλ κε ηελ ηπρφλ νξηδφληηα δνθφ ζχλδεζήο ηνπο  

δ. ησλ ζεκειίσλ θαη ηεο ηπρφλ θνηηφζηξσζεο πνπ θαηαζθεπάδνληαη νπιηζκέλα θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ ζηαηηθή ιεηηνπξγία ζνισηψλ γεθπξψλ 

(ζεσξεηηθνχ αλνίγκαηνο κεγαιπηέξνπ απφ 6,00κ) θαη γηα νπνηνδήπνηε χςνο ηνπ θνξέα απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. 

 

3.6.1.8  Οπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 (ζνισηνί νρεηνί) 

 Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή: 

α. ζνισηψλ νρεηψλ θάζε είδνπο ζε επζπγξακκία  ή θαη ζε θακπχιεο   

β. νρεηψλ πνπ ππνινγίδνληαη ζαλ θιεηζηνί θακππιφκνξθνη θνξείο (πεξηιακβάλεηαη θαη ε πιάθα έδξαζεο πνπ ζα θαηαζθεπάδεηαη νπιηζκέλε θαη ζα 

ζπκκεηέρεη ζηελ ζηαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ νρεηνχ) κε πάρε ηνηρσκάησλ ην πνιχ ίζα πξνο L/5 γηα ηελ θνηηφζηξσζε  θαη L/7 γηα ηα βάζξα θαη ην ηφμν 

(κε ειάρηζην δνκηθφ πάρνο 0,35κ) φπνπ L ζα είλαη ην ειεχζεξν  άλνηγκα ησλ νρεηψλ ζηε ζηάζκε ηεο επίρσζεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ 

ην νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ ζνισηνχ νρεηνχ ππεξβαίλεη ην παξαπάλσ πάρνο, ηφηε ην ζηνηρείν απηφ ζα πεξηιακβάλεηαη ζηηο εξγαζίεο ηεο σο άλσ 

3.6.5 παξαγξάθνπ. 
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γ. νρεηψλ σνεηδνχο ή / θαη ζθνπθνεηδνχο δηαηνκήο. 

 

3.6.1.9 Άνπιν ή θαη νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 (κηθξνθαηαζθεπέο, θξεάηηα, νξζνγσληθέο ηάθξνη θιπ)  

 Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή: 

α. ησλ θαιπκκάησλ, ηνπ ππζκέλα θαη ησλ ηνηρσκάησλ θξεαηίσλ θάζε είδνπο αγσγψλ( απνρέηεπζεο, ΟΣΔ, ΓΔΗ, θιπ) νξζνγσληθψλ ηάθξσλ θαη 

ινηπψλ κηθξνθαηαζθεπψλ 

β. επελδχζεσλ πξαλψλ πνπ γίλνληαη ζηηο πεξηνρέο ησλ αθξνβάζξσλ γεθπξψλ θαη νη νπνίεο θαηαζθεπάδνληαη είηε κε επί ηφπνπ ζθπξνδέηεζε είηε κε 

δνθηκή πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ απφ ζθπξφδεκα. 

 

3.6.1.10 Οπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 (θαιχκκαηα θξεαηίσλ) 

 Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή θαιπκκάησλ θξεαηίσλ  θάζε είδνπο αγσγψλ (απνρέηεπζε, Ο.Σ.Δ, Γ.Δ.Η. θ.ι.π.) 

 

3.6.1.11 Οπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 (νιφζσκα αθξφβαζξα, ζσξάθηα, πξνζθεθάιαηα, δνθνί έδξαζεο γεθπξψλ πεδνδξφκηα γεθπξψλ θαη 

ηνίρνη) 

 Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή: 

α. ζσξαθίσλ, πξνζθεθαιαίσλ, θεθαινδέζκσλ θαη δνθψλ έδξαζεο γεθπξψλ θαη «πιαθψλ ηξηβήο» γηα ηελ ζηήξημε ζηεζαίσλ ηχπνπ ΣΔ-1. 

β. νιφζσκσλ αθξνβάζξσλ (ζεκειίσλ θαη αλσδνκέο)νπνηνπδήπνηε χςνπο κε ηα ζπλδεδεκέλα πηεξχγηα ηνπο, πιάθεο πξφζβαζεο. 

γ. πεδνδξνκίσλ γεθπξψλ θαη ηνίρσλ . 

3.6.1.12 Οπιηζκέλν ή πξνεληεηακέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 (πιάθεο πιήξεηο νπνηνπδήπνηε χςνπο, νιφζσκα κεζφβαζξα θιπ) 

 Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή: 

α. νξηδνληίσλ θνξέσλ ακθηέξεηζησλ γεθπξψλ 

β. πιαηζησηψλ γεθπξψλ κε ζεκειίσζε ζε πέδηια (αλνηθηφ πιαίζην) ή ζε πιάθα ζεκειίσζεο (θιεηζηφ πιαίζην) φπνπ πεξηιακβάλεηαη ην ζθπξφδεκα ηνπ 

νξηδφληηνπ θνξέα, ησλ πιεπξηθψλ ηνηρσκάησλ θαη ησλ ζεκειίσλ (ή πιάθεο ζεκειίσζεο). 

γ. πιαηζησηψλ γεθπξψλ επί παζζαινζηνηρηψλ, φπνπ πεξηιακβάλεηαη ν νξηδφληηνο θνξέαο κε ηηο δνθνχο έδξαζεο ή ηα πιεπξηθά ηνηρψκαηα κέρξη ηελ 

θεθαιή ησλ παζζάισλ. 

δ. ησλ ζπλερφκελσλ πηεξπγφηνηρσλ ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο β θαη γ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ηελ γέθπξα ησλ ηχκπαλσλ ηεο γέθπξαο θαη ηε 

θνξσλίδαο (πιίλζνπ) 

ε. νιφζσκσλ, κεζφβαζξσλ θαη θαηαθφξπθσλ ππνζηπισκάησλ νπνηαζδήπνηε δηαηνκήο (κεζφβαζξσλ θαη αθξνβάζξσλ) γεθπξψλ κε ηελ ηπρφλ 

νξηδφληηα δνθφ ζχλδεζεο ηνπο θαη ηα ηπρφλ πεδνδξφκηα  

3.6.1.13 Οπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 (βάζξα νπνηαζδήπνηε δηαηνκήο κε ρξήζε νιηζζαίλνληνο ή αλαξξηρνκέλνπ μπιφηππνπ) 

 Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή θνξκψλ βάζξσλ νιφζσκεο ή θηβσηηφκνξθεο ή άιιεο δηαηνκήο κε θαζ΄ χςνο ζηαζεξά ή κεηαβαιιφκελα 

ραξαθηεξηζηηθά γηα νπνηνδήπνηε χςε απφ ην έδαθνο κε ρξήζε νιηζζαίλνληνο ή αλαξξηρφκελνπ μπιφηππνπ. 

 

3.6.1.14 Οπιηζκέλν ή πξνεληεηακέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C30/37 (πιάθεο κε δηάθελα θαηαζθεπαδφκελεο ζε νηνδήπνηε χςνο απφ ην επίπεδν 

αλαθνξάο)   

 Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή: 

α. ηνπ νξηδφληηνπ θνξέα κνξθήο πιάθαο κε δηάθελα (θηβσηνεηδνχο ή/θαη θπθιηθήο δηαηνκήο) ή πιαθνδνθψλ, αλεμαξηήησο ηεο κεζνδνινγίαο 

θαηαζθεπήο ηνπ νξηδφληηνπ θνξέα γηα νπνηνδήπνηε χςνο (Η) ηνπ θάησ πέικαηνο ηνπ θνξέα) απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. 

β. ησλ θεθιηκέλσλ ππνζηπισκάησλ γεθπξψλ κνξθψλ «V» χςνπο Η γηα νπνηνδήπνηε χςνο Η απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. 

 

3.6.1.15 Οπιηζκέλν ή πξνεληεηακέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C30/37 (βάζξα νπνηαζδήπνηε δηαηνκήο κε ρξήζε νιηζζαίλνληνο ή αλαξξηρψκελνπ 

μπιφηππνπ, δνθνχ έδξαζεο θιπ) 

 Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή: 

α. βάζξσλ γεθπξψλ νπνηαδήπνηε δηαηνκήο, κε ζπλερή ζθπξνδέηεζε, κε ρξήζε νιηζζαίλνληνο μπιφηππνπ. 

β. Γνθψλ έδξαζεο γεθπξψλ νπνηαζδήπνηε δηαηνκήο. 

3.6.1.16 Πξνεληεηακέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C40/50 γηα ηελ θαηαζθεπή θνξέσλ γεθπξψλ ή άιισλ πξνεληεηακέλσλ ζηνηρείσλ 

 Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή: 

α. ησλ νξηδνληίσλ ηκεκάησλ ηνπ θνξέα γεθπξψλ νπνηαδήπνηε δηαηνκήο. 

β. Οπνησλδήπνηε νξηδνληίσλ ή θαηαθφξπθσλ ζηνηρείσλ νπνηαζδήπνηε δηαηνκήο 

3.6.2 Όιεο νη παξαπάλσ εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ: 

α. Σελ πξνκήζεηα ησλ θάζε θχζεο απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη ηα κεηαθνξά ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε (αδξαλή νπνηαζδήπνηε δηαβάζκηζεο θαη 

κεγίζηνπ θφθθνπ, λεξφ, ηζηκέλην νπνηνπδήπνηε ηχπνπ θαη αληνρήο θαη ζε νπνηαδήπνηε απαηηνχκελε πνζφηεηα, ηπρφλ απαηηνχκελα πξφζζεηα 

ξεπζηνπνηεηηθά ε ππεξξεπζηνπνηεηηθά θαη ζηαζεξνπνηεηηθά, θαηάιιεια πξφζζεηα ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο ψζηε ην 

ζθπξφδεκα λα παξακέλεη ζε εξγάζηκε θαηάζηαζε φπσο θαη νπνηαδήπνηε άιια πξφζζεηα κάδεο ζθπξνδέκαηνο) 

β. Σελ εθηέιεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο (μπιφηππνη, ηθξηψκαηα, πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδψκαηα, νιηζζαίλνληα θνξεία 

αλσδνκψλ, νιηζζαίλνληεο ή αλαξξηρφκελνη μπιφηππνη βάζξσλ, θνξεία θαη ινηπέο ζπζθεπέο γηα δφκεζε ελ πξνβφισ, πξνθαηαζθεπέο, κεηαθνξά θαη 

ηνπνζέηεζε ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ ζην έξγν) 

γ. Σελ αλάκημε ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ηελ κεηαθνξά ζην εξγνηάμην, ηελ δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζή ηνπ. 

δ. Σελ ζχληαμε κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδέκαηνο θαη παξαζθεπήο δνθηκαζηηθψλ κηγκάησλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε παξαζθεπήο ζθπξνδεκάησλ. 

ε. Σηο δεηγκαηνιεςίεο θαη ειέγρνπο ζχκθσλα κε ηα πξνδηαγξαθφκελα ζην παξφλ άξζξν. 

ζη. Σα επηθαλεηαθά ηειεηψκαηα ηχπνπ Α φπσο πξνδηαγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.5.5.3.α γηα επηθάλεηεο ζε επαθή κε μπιφηππν. 

δ. Σελ επηδηφξζσζε ησλ ηπρψλ αηειεηψλ ζχκθσλα κε ηα πξνδηαγξαθφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.5.5.5 

ε. Σελ κφξθσζε ηειεησκάησλ πιαζηηθνχ ζθπξνδέκαηνο ηχπνπ ΠΑ (κε ιείαλζε) γηα ηηο επηθάλεηεο πνπ δελ βξίζθνληαη ζε επαθή κε μπιφηππν 

ζ. Σελ θαηαζθεπή λέαο πξνζπέιαζεο εμππεξέηεζεο ηνπ έξγνπ ή δηακφξθσζε ηπρφλ ππάξρνπζαο πξνζπέιαζεο (ηφζν γηα ηηο εξγαζίεο απιψλ 

ζθπξνδεηήζεσλ φζν θαη γηα ηηο ππφινηπεο εξγαζίεο) 

η. Σελ κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε κε κεραλήκαηα ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ ή ηελ θαηαζθεπή ηνπο απ΄ επζείαο ζηελ ηειηθή ηνπο 

ζέζε 

ηα Σελ πξνζθφκηζε θαη απνθφκηζε ηνπ απαηηνχκελνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ έληερλε θαη έγθαηξε απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ 

ηβ.  Σελ εξγαζία θαη ηα πιηθά ησλ θπιηλδξηθψλ ή άιινπ ζρήκαηνο ελζέησλ γηα ηελ θαηαζθεπή εηδηθψλ δηαηνκψλ (πρ πιάθεο κε δηάθελα) δηακέηξνπ ή 

δηαηνκήο  ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, απφ θαηάιιειν πιηθφ πνπ λα κελ επεξεάδεη δπζκελψο ην ζθπξφδεκα ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο θαη κε 

θαηάιιειε αληνρή θαη πνηφηεηα γεληθφηεξα, ψζηε λα κελ πθίζηαηαη θακία παξακφξθσζε απφ ηελ πγξαζία, ηηο θάζε είδνπο ζηαηηθέο θαη δπλακηθέο 

επηβαξχλζεηο θιπ κέρξη πιήξνπο πήμεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, κε ηελ ηπρφλ αλαγθαία ελίζρπζε ησλ ζσκάησλ κε δηαθξάγκαηα, κε ηνπνζέηεζε ησλ 

ζσκάησλ ηνχησλ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη κε ηελ νιηθή απψιεηα πνπ ζα ζεσξεζεί φηη παξακέλνπλ ελζσκαησκέλα κνλίκσο ζην ζθπξφδεκα ή 

απνκαθξχλνληαη ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 
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ηγ. Σελ εξγαζία θαη πιηθά ηνπνζέηεζεο κε νπιηζκέλσλ ζσιήλσλ απνζηξάγγηζεο βάζξσλ θαη ηνίρσλ αληηζηήξημεο φπσο θαζνξίδεηαη ζηε κειέηε θάζε 

έξγνπ. 

ηδ Σελ εξγαζία θαη πιηθά ηεο δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο ή άιινπ πιηθνχ πνπ ηπρφλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ κφξθσζε αξκψλ. 

 

3.7 ΔΠΙΜΔΣΡΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΧΜΗ 

3.7.1  Δπηκέηξεζε 

α.  Η επηκέηξεζε ησλ ζθπξνδεκάησλ ζα γίλεηαη γηα θάζε είδνο εξγαζηψλ ζθπξνδεκάησλ θαη γηα θάζε θαηεγνξία απηψλ ζε κ3 πξαγκαηηθνχ φγθνπ, φπσο 

απηφο ζα πξνθχςεη απφ ηηο δηαζηάζεηο ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ζρέδηα, ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηηο ΠΣΠ 

ησλ εηδηθψλ εξγαζηψλ ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα θάζε είδνπο ζθπξνδέκαηα θιπ, αθαηξνπκέλσλ ησλ νπνηνλδήπνηε θελψλ. 

 Γηεπθξηλίδεηαη φηη φπνπ ζηηο θαηαζθεπέο ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην χςνο απφ ην έδαθνο ε ζηάζκε απηνχ λνείηαη φπσο δηακνξθψζεθε κε εληνιή 

ηεο Τπεξεζίαο πξηλ απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ ζθπξνδεκάησλ. 

β. Η επηκέηξεζε ηνπ φγθνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηελ ρξεζηκνπνίεζε μπινηχπσλ, ζα γίλεη κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ ρσξίο 

λα επηκεηξάηαη ν επηπιένλ φγθνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηνπ ηπρφλ δηαζηξψζεθε ιφγσ ηεο έιιεηςεο ησλ μπιφηππσλ. 

γ. Απφ ηνλ φγθν ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα αθαηξείηαη ν φγθνο ησλ πεξηθιεηνκέλσλ θελψλ, πνπ δηακνξθψλνληαη κε ζσιήλεο ή κε έλζεηα ζψκαηα, κε 

ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζχκθσλα κε ηε κειέηε. 

δ. Γελ ζα αθαηξείηαη  ν φγθνο ησλ ινμνηκεκέλσλ ή ζηξνγγπιεπκέλσλ γσληψλ νχηε ν φγθνο ησλ κεηαιιηθψλ εμαξηεκάησλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην 

ζθπξφδεκα. Δπίζεο δελ ζα αθαηξείηαη ν φγθνο πνπ θαηαιακβάλνπλ ζσιήλεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην ζψκα ηνπ βάζξνπ ή ησλ ηνίρσλ αληηζηήξημεο 

γηα ηελ απνζηξάγγηζε θαη πξνζηαζία απηψλ. 

3.7.2  Πιεξσκή 

α. Η πιεξσκή ζα πξνζδηνξηζζεί κε βάζε ηα κ3 πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ επηκέηξεζε, φπσο νξίδεηαη παξαπάλσ επί ηελ αληίζηνηρε ηηκή γηα θάζε 

είδνπο εξγαζίεο ζθπξνδεκάησλ 

β. ηελ ηηκή κνλάδνο γηα θάζε είδνο εξγαζίεο ζθπξνδεκάησλ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζην 

παξφλ άξζξν θαη εηδηθφηεξα ζηελ παξάγξαθν 3.6.2 απηνχ. 

γ. ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη επίζεο: 

Ι. Η αλεγκέλε δαπάλε ζπγθξνηεκάησλ παξαγσγήο αδξαλψλ πιηθψλ παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο, ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο ησλ πιηθψλ απφ ηελ βξνρή, 

ηνλ παγεηφ θιπ, ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο ή θαη άιισλ κεζφδσλ γηα ηελ ζθπξνδέηεζε κε δεζηφ ή θξχν θαηξφ θαη παγεηφ (φπσο θαη ε αλεγκέλε 

δαπάλε ζχληαμεο ησλ ζρεηηθψλ κειεηψλ πξνζηαζίαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο γηα ζθπξνδέηεζε κε δεζηφ ή θξχν θαηξφ θαη παγεηφ).  

ΙΙ. Οη δεκηέο απφ νπνηνδήπνηε ιφγν θαη ζε νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ έξγνπ ή κεραλήκαηνο θιπ απφ αηηίεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο πεξί 

αλσηέξαο βίαο θαη ινηπέο άιιεο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ ηερληθή κειέηε ηνπ έξγνπ ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο κφξθσζεο ησλ ζηνηρείσλ 

ζηηο αθξηβείο δηαζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη  ζηα ζρέδηα 

ΙΙΙ Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο, ηνπνζέηεζεο θαη απνκάθξπλζεο ησλ αλαγθαίσλ ηθξησκάησλ θαη μπινηχπσλ. 

IV  Οη δαπάλεο φισλ ησλ κεραληθψλ κέζσλ, εξγαιείσλ, πιηθψλ , νξγάλσλ, ειέγρσλ θαη δνθηκψλ θάζε είδνπο φπσο επίζεο θαη ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαηηεζεί γα ηελ πιήξε εξγαζία θαη αθφκε θάζε άιιε δαπάλε έζησ θαη αλ δελ πεξηγξάθεηαη ξεηά αιιά είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

δ. Δηδηθφηεξα, επηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ή θαη άιια θξηηήξηα 

πνπ ζα έρνπλ ηεζεί ζηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ηφηε νη επαθνινπζνχληεο έιεγρνη, δεηγκαηνιεςίεο, δνθηκέο, κειέηεο, δνθηκαζηηθέο θνξηίζεηο θιπ 

βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ζηα θξηηήξηα ησλ πξνδηαγξαθψλ, κεηά θαη ηνπο πξφζζεηνπο ειέγρνπο ν Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα επαλαθαηαζθεπάζεη ην ηκήκα ή ηελ θαηαζθεπή  ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε, ελψ εθ παξαιιήινπ ε Τπεξεζία θαηά ηελ απφιπηε 

θξίζε ηεο ζα κπνξεί λα δεηήζεη θαη ηηο επαπεηινχκελεο απφ ηελ ζχκβαζε πνηληθέο ξήηξεο ή θαη ηελ έθπησζε ηνπ Αλαδφρνπ απφ ηελ ηπρφλ 

θαζπζηέξεζε πνπ ζα ήζειε πξνθχςεη (ζρεηηθή ε παξάγξαθνο 13.7 ηνπ Κ.Σ.. ΄97). 

ε. Πιεξσκέο γηα έξγα απφ ζθπξφδεκα δηελεξγνχληαη θαλνληθά κεηά ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ ζε ζιίςε δνθηκίσλ  ειηθίαο 28 εκεξψλ θαη εθφζνλ 

βξεζεί φηη πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Γηα ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ ηεζεί θαη άιια θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο 

ζθπξνδέκαηνο ζα πξέπεη λα έρνπλ γίλεη θαη νη έιεγρνη ζπκκφξθσζεο κε ηα πξφζζεηα θξηηήξηα θαη εθφζνλ έρεη βξεζεί φηη εθπιεξνχληαη θαη ηα 

θξηηήξηα απηά, κφλν ηφηε ζα δηελεξγνχληαη νη ζρεηηθέο πιεξσκέο. 

 Αλ δελ πιεξνχληαη φια ηα θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο, ηφηε νη ζρεηηθέο πιεξσκέο παξακέλνπλ ζε εθθξεκφηεηα κέρξη ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ 

απνδνρήο ηεο θαηαζθεπήο. 

 Δθφζνλ δεηεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν, είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη πιεξσκέο γηα έξγα ζθπξνδέκαηνο πξηλ απφ ηηο 28 εκέξεο, εθφζνλ 

παξζνχλ θαη δνθίκία ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζε κηθξφηεξε ειηθία, Σα δνθίκηα απηά ζα ζπληεξνχληαη θαλνληθά φπσο θαη ηα 

δνθίκηα ησλ 28 εκεξψλ, ζα θαηαζθεπάδνληαη ζε ίζν αξηζκφ θαη απφ ην ίδην κίγκα κε ηα ζπκβαηηθά δνθίκηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ ησλ 28 εκεξψλ θαη ζα 

δνθηκάδνληαη ζε ζιίςε φρη λσξίηεξα απφ 7 κέξεο. Γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα δνθίκηα ησλ 7 εκεξψλ ζα πξέπεη λα έρεη απνθαηαζηαζεί απφ ηε 

κειέηε ζχλζεζεο ζρέζε αλάπηπμεο ηεο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε ειέγρνπο αληνρήο ηνπιάρηζηνλ ζηηο 7 εκέξεο θαη 28 εκέξεο. 

 Πξνο ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο ζρέζεο αλάπηπμεο ηεο αληνρήο ηεο κειέηεο ζχλζεζεο ζα ζπγθξίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ ζιίςεο ζηηο 

7 θαη πιένλ  εκέξεο γηα λα θαζνξηζηεί αλ εθπιεξψλεηαη θαη΄ αξρήλ ην θξηηήξην ζπκκφξθσζεο ζιηπηηθήο αληνρήο θαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη 

λσξίηεξεο πιεξσκέο. Δλ πάζε πεξηπηψζεη φκσο ην θξηηήξην ζπκκφξθσζεο ζιηπηηθήο αληνρήο ζα παξακέλεη πάληνηε ν έιεγρνο ζιηπηηθήο αληνρήο 

ησλ ζπκβαηηθψλ δνθηκίσλ ειηθίαο 28 εκεξψλ θαλνληθά ζπληεξνχκελσλ. 

ζη. ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη (εθηφο αλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά) ε δαπάλε δηακφξθσζεο επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ επηθαλεηψλ 

ζθπξνδέκαηνο ζε επαθή κε μπιφηππνπο πςειήο πνηφηεηαο (ηχπσλ Β,Γ,Γ,Δ θαη άιισλ εηδηθψλ ηχπσλ) πνπ ζα επηκεηξεζνχλ θαη ζα πιεξσζνχλ κε 

εηδηθέο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ. 
 

520. ΟΓΟΣΡΩΗΑ 

521. ΒΑΖ, ΤΠΟΒΑΖ ΑΠΟ ΑΤΝΓΔΣΟ ΤΛΗΚΟ 

Χο πξνο ηελ θαηαζθεπή θαη επίβιεςε βάζεσλ θαη ππνβάζεσλ απφ αζχλδεην πιηθφ (ζξαπζηφ ή ζπιιεθηφ ακκνράιηθν) ηζρχνπλ νη 

ΠΣΠ 0150  θαη 0155 ηνπ ΤΓΔ. 

522. ΑΝΣΗΠΑΓΔΣΗΚΔ ΣΡΩΔΗ ΑΠΟ ΑΤΝΓΔΣΟ ΤΛΗΚΟ (ΤΠΟΒΑΖ) 

522.1 Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί 

Οη αληηπαγεηηθέο ζηξψζεηο θαηαζθεπάδνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ νδνζηξψκαηνο απφ βιάβεο ιφγσ επίδξαζεο παγεηνχ. Οη ππφςε 

ζηξψζεηο απνηεινχληαη απφ ζπλζέζεηο αδξαλψλ, ηα νπνία δελ είλαη εππαζή ζε παγεηφ θαη είλαη επαξθψο πδαηνπεξαηέο αθφκε θαη ζε 

ζπκππθλσκέλε θαηάζηαζε. Δθαξκφδνληαη ζηελ θαηαζθεπή ππνβάζεσλ νδψλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ. 

Οη αληηπαγεηηθέο ζηξψζεηο απνηεινχληαη απφ:  
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 ζπλζέζεηο ακκνράιηθσλ, κε πηζαλή πξνζζήθε ζξαπζηψλ αδξαλψλ (π.ρ. απφ θπζηθφ πέηξσκα, ζθσξίεο πςηθακίλσλ, ηπηάκελε ηέθξα), 

ή 

 ζπλζέζεηο ζξαπζηψλ ζθχξσλ - γαξκπηιίνπ - άκκνπ, ή γαξκπηιίνπ - άκκνπ (π.ρ. απφ θπζηθφ πέηξσκα, ζθσξίεο πςηθακίλσλ, ηπηάκελε 

ηέθξα). 

522.2 Τιηθά 

Σα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά είλαη : 

(1) πλζέζεηο ραιίθσλ θαη ακκνράιηθσλ κε πνζνζηφ 5% θαηά βάξνο θφθθσλ κηθξφηεξσλ ησλ 0,063 mm θαη πνζνζηφ >40% θαηά 

βάξνο θφθθσλ κεγαιχηεξσλ ησλ 2 mm. 

(2) πλζέζεηο άκκσλ θαη ακκνράιηθσλ κε πνζνζηφ 5% θαηά βάξνο θφθθσλ κηθξφηεξσλ ησλ 0,063 mm θαη πνζνζηφ 40% θαηά βάξνο 

θφθθσλ κεγαιχηεξσλ ησλ 2 mm. 

(3) πλζέζεηο απφ ιηζνζπληξίκκαηα (γαξκπίιη) θαη άκκν ιαηνκείνπ δηαβαζκίζεσλ απφ 0/5 έσο 0/32, θαζψο θαη απφ ζξαπζηά ζθχξα, 

γαξκπίιη θαη άκκν ιαηνκείνπ δηαβαζκίζεσλ 0/45 θαη 0/56. 

Δθηφο ησλ πξνεγνπκέλσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπλζέζεηο αδξαλψλ ησλ πεξηπηψζεσλ (1) θαη (2) κε πξνζζήθε ζξαπζηψλ 

αδξαλψλ, θαζψο θαη ζπλζέζεηο αδξαλψλ ηεο πεξίπησζεο (3) κε πξνζζήθε ζπιιέθηεο άκκνπ. ηελ πεξίπησζε πξνζζήθεο ζπιιέθηεο 

άκκνπ, ην πνζνζηφ ησλ κηθξφηεξσλ ησλ 2 mm θφθθσλ ζην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ηεο ζχλζεζεο ησλ αδξαλψλ πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 20% θαηά βάξνο. 

Σν πνζνζηφ ησλ πιένλ ρνλδξφθνθθσλ αδξαλψλ (ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ πνζνζηνχ θφθθσλ εθηφο δηαβάζκηζεο) πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 10% θαηά βάξνο. 

Σν πνζνζηφ ησλ ρνλδξφθνθθσλ θφθθσλ εθηφο δηαβάζκηζεο πξέπεη λα κελ ππεξβαίλεη ην 10% θαηά βάξνο. 

ην αλψηεξν ηκήκα ηεο αληηπαγεηηθήο ζηξψζεο θαη ζε πάρνο 20 cm, ην πνζνζηφ ησλ κεγαιχηεξσλ ησλ 2 mm θφθθσλ ζην ζπλνιηθφ 

πνζνζηφ ηεο ζχλζεζεο ησλ αδξαλψλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 30% θαηά βάξνο. Οη άκκνη θαη ηα ακκνράιηθα πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ 

απηή ηελ απαίηεζε επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη, εθφζνλ απνδεηθλχεηαη φηη ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο σο πξνο ην βαζκφ 

ζπκπχθλσζεο θαη σο πξνο ην κέηξν παξακφξθσζεο (ή αληίζηνηρα ην CBR) ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 522.5.2 θαη ε ζηξψζε είλαη 

ζε ζπκππθλσκέλε θαηάζηαζε ηθαλνπνηεηηθά πδαηνπεξαηή. 

Δθηφο ησλ πξνεγνχκελσλ, ζηα αλψηεξα 20 cm ηεο αληηπαγεηηθήο ζηξψζεο ην πνζνζηφ ησλ κεγαιχηεξσλ ησλ 2 mm θφθθσλ ζηηο 

ζπλζέζεηο ηεο πεξίπησζεο (1) δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 75% θαηά βάξνο θαη ζηηο ζπλζέζεηο ηεο πεξίπησζεο (3) ην 85% θαηά 

βάξνο. Δπίζεο ην πνζνζηφ ησλ κεγαιχηεξσλ ησλ 16 mm θφθθσλ ζηηο ζπλζέζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ (1) θαη (2), φπσο θαη ην πνζνζηφ 

ησλ κεγαιχηεξσλ ησλ 22 mm θφθθσλ ζηηο ζπλζέζεηο ηεο πεξίπησζεο (3) δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 40% θαηά βάξνο. 

Σν επηηξεπφκελν πνζνζηφ θφθθσλ κηθξφηεξσλ ησλ 0,063 mm θαζνξίδεηαη (παξάιιεια κε ηελ εππάζεηα ζε παγεηφ) θαη απφ ηελ 

εππάζεηα ησλ πιηθψλ θαη ζπλζέζεσλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ζε δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη πξνζδηνξίδεηαη, 

έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ησλ παξαγξάθσλ 522.5.1 θαη 522.5.2. 

Σα πιηθά θαηαζθεπήο κεηαθέξνληαη ζην εξγνηάμην δηαβξεγκέλα. 

Απαγνξεχεηαη ε θαηαζθεπή φηαλ ην έδαθνο ζεκειίσζεο βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ επίδξαζε παγεηνχ. 

Σν ειάρηζην πάρνο θάζε ζηξψζεο ή επηκέξνπο ζηξψζεο ζε ζπκππθλσκέλε θαηάζηαζε εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ κεγίζηνπ 

θφθθνπ ηεο ζχλζεζεο ησλ αδξαλψλ θαη είλαη: 

 ζπλζέζεηο αδξαλψλ 0/32 mm 12 cm 

 ζπλζέζεηο αδξαλψλ 0/45 mm 15 cm 

 ζπλζέζεηο αδξαλψλ 0/56 mm 18 cm 

 ζπλζέζεηο αδξαλψλ 0/63 mm 20 cm 

H αληηπαγεηηθή ζηξψζε πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη έηζη, ψζηε λα παξνπζηάδεη νκνηνκνξθία σο πξνο ηελ αληνρή ηεο θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηεο ζε παξακφξθσζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε θφξησζε, εθθφξησζε θαη δηάζηξσζε ησλ αδξαλψλ πιηθψλ πξέπεη λα 

γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε απφκημε. Η ζπκπχθλσζε ηνπ δηαζηξσκέλνπ πιηθνχ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηε βέιηηζηε 

πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ, ζε πνιιέο θάζεηο εξγαζίαο. 

522.3   Δθηέιεζε Δξγαζηψλ 

522.3.1 Βαζηθέο αξρέο θαηαζθεπήο 

Η αληηπαγεηηθή ζηξψζε πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε απνζηξάγγηζε ηφζν θαηά ηελ θαηαζθεπή, 

φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο νδνχ. ηα νξχγκαηα θαηαζθεπάδεηαη κέρξη ηηο εγθαηαζηάζεηο απνξξνήο ησλ νκβξίσλ θαη 

ζηα επηρψκαηα κέρξη ην ζηξαγγηζηηθφ αγσγφ, ή ην πξαλέο. 

Αλ δελ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηελ Τπεξεζία, ζηελ πεξηνρή ηεο ππεξπςσκέλεο νξηνγξακκήο ηνπ νδνζηξψκαηνο, ε θάησ 

επηθάλεηα ηεο ζηξψζεο δηακνξθψλεηαη κε θιίζε 4% πξνο ηα έμσ. Η θιίζε απηή πξέπεη λα αξρίδεη ζε απφζηαζε 1,0 m, απφ ηελ 

ππφςε νξηνγξακκή πξνο ην κέζνλ ηνπ νδνζηξψκαηνο. 

Όηαλ επί ηεο αληηπαγεηηθήο ζηξψζεο ππάξρεη ζηαζεξνπνηεκέλε βάζε/ππφβαζε, ε αληηπαγεηηθή ζηξψζε επεθηείλεηαη 20 cm πέξαλ 

ηεο ππφςε βάζεο/ππφβαζεο θαη ηειεηψλεη κε θιίζε 1:1,5. 

Αληί ηεο αληηπαγεηηθήο ζηξψζεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ εδάθην, κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ κε θαηεξγαζκέλεο βάζεηο 

ακκνράιηθσλ, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζην εδάθην 4 πνπ αθνινπζεί. 

Σν πάρνο ηεο αληηπαγεηηθήο ζηξψζεο ζην ηκήκα κεηαμχ ηεο νξηνγξακκήο ηεο ζηαζεξνπνηεκέλεο επηθαλείαο θαη ηνπ πξαλνχο (ή 

αληίζηνηρα ησλ πιεπξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ απνξξνήο) κπνξεί λα κεησζεί, εθφζνλ εμαζθαιίδεηαη ε αλεκπφδηζηε απνζηξάγγηζε. ηα 

ρακειφηεξα ζεκεία ησλ θνηισκάησλ ηεο κεθνηνκήο πξέπεη λα απμάλεηαη ην πάρνο ηεο αληηπαγεηηθήο ζηξψζεο θαη λα πξνβιέπνληαη 

πξφζζεηεο εγθαηαζηάζεηο απνζηξάγγηζεο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζε νκβξίσλ πδάησλ. Σν κεγαιχηεξν απηφ πάρνο ζα 

εθαξκφδεηαη απφ ην ρακειφηεξν ζεκείν ηνπ θνηιψκαηνο θαη ζε κήθνο 10 m πξνο θάζε κία απφ ηηο δχν πιεπξέο. 
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ε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ν πδξνθφξνο νξίδνληαο αλέξρεηαη έσο ηελ επηθάλεηα ζεκειίσζεο πξνβιέπνληαη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο 

γηα ηε ζχλζεζε ησλ αδξαλψλ ζην θαηψηεξν ηκήκα ηεο ζηξψζεο (βι. παξ. 522.5.1). Αληί απηψλ φκσο, κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ 

γαηνπθάζκαηα κεηαμχ ηνπ εδάθνπο ζεκειίσζεο θαη ηεο αληηπαγεηηθήο ζηξψζεο, κεηά απφ έιεγρν ηεο θαηαιιειφηεηάο ηνπο θαη 

έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.  

Αλ είλαη αλακελφκελν, φηη νη απαηηήζεηο σο πξνο ην βαζκφ ζπκπχθλσζεο πνπ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 522.5.2-1 ή/θαη σο πξνο ην 

κέηξν παξακφξθσζεο (ή αληίζηνηρα ην CBR) δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ (βι. παξ. 522.5.2), πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κία απφ ηηο 

επφκελεο κεζφδνπο: 

 Βειηίσζε ή ζηαζεξνπνίεζε ηνπ εδάθνπο ζεκειίσζεο (έδξαζεο). 

 Βειηίσζε ηεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο ηεο ζχλζεζεο ησλ αδξαλψλ ηεο αληηπαγεηηθήο ζηξψζεο κε πξνζζήθε αδξαλψλ 

ζπγθεθξηκέλεο δηαβάζκηζεο. 

 Αχμεζε ηνπ πάρνπο ηεο αληηπαγεηηθήο ζηξψζεο, ή αληίζηνηρα ηεο ππεξθείκελεο ζηαζεξνπνηεκέλεο βάζεο. 

 Αληηθαηάζηαζε ηεο αληηπαγεηηθήο ζηξψζεο κε αληηζηνίρνπ πάρνπο κε θαηεξγαζκέλεο βάζεηο ακκνράιηθσλ (πεξηγξάθνληαη ζην 

εδάθην 4). 

Η εθινγή ηεο θαηά πεξίπησζε θαηαιιειφηεξεο κεζφδνπ ζα γίλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ζα δεηείηαη έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία. 

522.3.2 Κνθθνκεηξηθή Γηαβάζκηζε  

Γηα ηελ ηειεησκέλε ζηξψζε ηζρχνπλ νη νξηαθέο ηηκέο ηεο παξαγξάθνπ 522.2. Σν πνζνζηφ θφθθσλ κηθξφηεξσλ ησλ 0,063 mm δελ 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 7% θαηά βάξνο. 

ε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ν πδξνθφξνο νξίδνληαο αλέξρεηαη έσο ηελ επηθάλεηα ζεκειίσζεο, ην θαηψηεξν ηκήκα ηεο ζηξψζεο 

ειάρηζηνπ πάρνπο 20 cm θαηαζθεπάδεηαη έηζη ψζηε ην πνζνζηφ θφθθσλ κηθξφηεξσλ ησλ 0,063 mm λα κε ππεξβαίλεη ην 5% θαηά 

βάξνο. 

Πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 7% θαηά βάξνο θφθθσλ κηθξφηεξσλ ησλ 0,063 mm γίλεηαη δεθηφ, κφλνλ φηαλ απνδεηθλχεηαη ε 

θαηαιιειφηεηα ηεο ζχλζεζεο ησλ αδξαλψλ αλαθνξηθά κε ηελ πδαηνπεξαηφηεηα, ηε κε εππάζεηα ζε παγεηφ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ σο πξνο ην βαζκφ ζπκπχθλσζεο. 

522.3.3 πκπύθλσζε 

Η αληηπαγεηηθή ζηξψζε πξέπεη λα ζπκππθλψλεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ν ειάρηζηνο βαζκφο ζπκπχθλσζεο D
Pr

 

πνπ θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 522.3.3-1. 

ε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ν έιεγρνο ηνπ βαζκνχ ζπκπχθλσζεο γίλεηαη έκκεζα (ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ, πνπ κπνξεί λα 

πξνέξρνληαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο) κε ηε δνθηκή θφξηηζεο πιάθαο, ε ζρέζε ησλ κέηξσλ παξακφξθσζεο 

(2ε πξνο 1ε θφξηηζε) Ev2/Ev1 δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ ηηκή 2,2 φηαλ πξνδηαγξάθεηαη βαζκφο ζπκπχθλσζεο DPr103% (ή 98% 

ηεο ηξνπνπνηεκέλεο δνθηκήο Proctor) θαη Ev2/Ev1 2,5 φηαλ πξνδηαγξάθεηαη DPr < 103%. 

Δθηφο απφ ηελ απαίηεζε γηα ην κέηξν παξακφξθσζεο ηνπ εδάθνπο ζεκειίσζεο: Δv2 45 MN/m
2 

(ή αληίζηνηρα CBR 9%), ηζρχεη ε 

απαίηεζε γηα ηελ αληηπαγεηηθή ζηξψζε: Δv2 120 MN/m
2 

(CBR 24%). 

ε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ππάξρεη ζηξψζε βάζεο πάλσ απφ ηελ αληηπαγεηηθή ζηξψζε, ε νπνία ηθαλνπνηεί ηηο πξναλαθεξφκελεο 

απαηηήζεηο, κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, ε απαίηεζε γηα ηελ αληηπαγεηηθή ζηξψζε κπνξεί λα είλαη: Δv2 100 MN/m
2
 (CBR 

20%). 

Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κέηξνπ παξακφξθσζεο (ή ηνπ CBR) θαη ηεο ππθλφηεηαο μεξνχ πιηθνχ ξd ζηα πιαίζηα ησλ ειέγρσλ, 

επηηξέπνληαη νη απνθιίζεηο: 

 Αλ ν αξηζκφο ησλ δνθηκψλ ειέγρσλ θάζε ζηξψζεο (ή ζέζεο ειέγρνπ) είλαη κηθξφηεξνο απφ πέληε (5), φια ηα επηκέξνπο 

απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη εληφο ησλ επηηξεπφκελσλ νξίσλ. 

 Αλ νη δνθηκέο ειέγρνπ είλαη πέληε ή πεξηζζφηεξεο, επηηξέπεηαη θάζε θνξά έλα (1) επηκέξνπο απνηέιεζκα λα απνθιίλεη απφ ην 

απαηηνχκελν κέηξν παξακφξθσζεο (ή αληίζηνηρα ην CBR) φρη πεξηζζφηεξν απφ 10%, ελψ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ 

ζπκπχθλσζεο φρη πεξηζζφηεξν απφ 3% απφ ηελ ππθλφηεηα μεξνχ πιηθνχ. 

ε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία αηηηνινγνχληαη κε δεθηά απνηειέζκαηα (π.ρ. ζχλζεζε πνιχ αλνκνηφκνξθσλ πιηθψλ), κπνξνχλ λα 

πξνζδηνξίδνληαη θαη λα δίδνληαη νη κέγηζηεο ηηκέο πνπ επηηπγράλνληαη κε ζπκππθλψζεηο δεηγκάησλ. 

Πίνακας 522.3.3-1: Ελάτιζηες απαιηήζεις για ηο βαθμό ζσμπύκνωζης DPr μιγμάηων σλικών καηαζκεσής ανηιπαγεηικών 

ζηρώζεων 

 

Νν. 

 

Πεξηνρή 

 

πλζέζεηο πιηθώλ 

D
Pr

  (%) (δνθηκή Proctor) 

ηξνπνπνηεκέλε πξόηππε 

1 2 3 4 5 

1 Δπηθάλεηα αληηπαγ. 

ζηξψζεο κέρξη 

βάζνο 0,2 m  

πλζέζεηο ακκνράιηθσλ θιηκαθσηήο ή αλνηθηήο 

(ζπλερνχο) δηαβάζκηζεο (πεξίπησζε (1) παξ. 522.2), 

θαζψο θαη ζπλζέζεηο πιηθψλ απφ ζξαπζηή άκκν, 

γαξκπίιη θαη πηζαλφλ ζξαπζηά ζθχξα δηαβαζκίζεσλ 

απφ 0/5 έσο 0/56  (πεξίπη. (3) παξάγξ. 522.3) 

98 103 

  Υάιηθεο ζηελήο δηαβάζκηζεο (έλα θιάζκα)  (πεξίπη. 

(1) παξ. 522.3), θαζψο θαη ζπλζέζεηο άκκσλ θαη 

ακκνράιηθσλ (πεξίπη. (2) παξάγξ. 522.2) 

95 100 

2 Δθηφο ηεο πεξηνρήο 

Νν. 1 

Όιεο νη ζπλζέζεηο πιηθψλ ηεο πεξηνρήο Νν. 1 95 100 
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522.3.4 Πνηνηηθνί έιεγρνη  

Τελική ζηάθμη 

Η ηειηθή ζηάζκε ηεο επηθαλείαο ηεο αληηπαγεηηθήο ζηξψζεο δελ πξέπεη λα δηαθέξεη πεξηζζφηεξν απφ ± 2,0 cm απφ απηή πνπ 

θαζνξίδεηαη. 

Ομαλόηηηα  

Οη αλσκαιίεο ηεο επηθαλείαο ηεο αληηπαγεηηθήο ζηξψζεο δελ πξέπεη λα  είλαη κεγαιχηεξεο ησλ 2,0 cm, κεηξνχκελεο κε 4κεηξν πήρε. 

Η κέηξεζε γίλεηαη θαηά θαλφλα ζην κέζνλ θάζε ισξίδαο θπθινθνξίαο. 

522.4 Πεξηιακβαλφκελεο Γαπάλεο 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επηηφπνπ ηνπ Έξγνπ, απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ηνπ θαηάιιεινπ 

πιηθνχ, θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ.522.2. 

522.5 Δπηκέηξεζε θαη Πιεξσκή 

 Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο αληηπαγεηηθήο ζηξψζεο (ππφβαζεο) ζα επηκεηξψληαη ζε θπβηθά κέηξα (m³), πιήξσο πεξαησκέλσλ, αλά 

νξηδφκελε ζχλζεζε αδξαλψλ πνπ εκθαλίδεηαη ζην Σηκνιφγην. Η επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο 

παξνχζαο ΓΣΤ. 

 Η (νη) πνζφηεηα (εο) ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηή (εο) επηκεηξήζεθε (αλ) ζχκθσλα κε ηα 

αλσηέξσ θαη εγθξίζεθε (αλ) απφ ηελ Τπεξεζία, ζα πιεξψλεηαη (νληαη) αλά νξηδφκελε ζχλζεζε αδξαλψλ ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ. Η (νη) ηηκή (έο) κνλάδαο ζα απνηειεί (νχλ) πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ 

αλσηέξσ παξάγξαθν «Πεξηιακβαλφκελεο Γαπάλεο» ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 100 «Γεληθνί Όξνη». 

523. ΜΖ ΚΑΣΔΡΓΑΜΔΝΔ ΒΑΔΗ ΚΑΗ ΤΠΟΒΑΔΗ ΑΜΜΟΥΑΛΗΚΩΝ 

523.1 Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί  

Η θαηαζθεπή βάζεσλ/ππνβάζεσλ απφ ακκνράιηθν κε εππαζψλ ζηελ επίδξαζε παγεηνχ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κεηά από έγθξηζε 

ηεο Τπεξεζίαο ζε αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ πνπ πξνδηαγξάθνληαη ζηηο ΠΣΠ Ο150 ή/θαη Ο155. 

Οη ππφςε βάζεηο απνηεινχληαη απφ:  

 ζπλζέζεηο ακκνράιηθσλ κε πηζαλή πξνζζήθε ζξαπζηψλ αδξαλψλ, ή 

 ζπλζέζεηο ζξαπζηψλ ζθχξσλ - γαξκπηιίνπ - άκκνπ, ή γαξκπηιίνπ - άκκνπ. 

523.2 Τιηθά  

Υξεζηκνπνηνχκελα πιηθά είλαη: 

(4) πλζέζεηο ακκνράιηθσλ δηαβαζκίζεσλ 0/32, 0/45 ή 0/56, κε πηζαλή πξνζζήθε ζξαπζηψλ αδξαλψλ. 

(5) πλζέζεηο απφ ιηζνζπληξίκκαηα (γαξκπίιη) θαη άκκν δηαβάζκηζεο 0/32, ή απφ ζξαπζηά ζθχξα, γαξκπίιη θαη άκκν 

δηαβαζκίζεσλ 0/45 ή 0/56. 

Η θνθθνκεηξηθή θακπχιε ησλ ζπλζέζεσλ ησλ αδξαλψλ πξέπεη λα βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα πνπ θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ 

αθνινπζνχλ: 

 γηα ζπλζέζεηο ακκνράιηθσλ αληηζηνηρεί ν Πίλαθαο 523.2-1.  

 γηα ζπλζέζεηο απφ ιηζνζπληξίκκαηα (γαξκπίιη) θαη άκκν ή απφ ζξαπζηά ζθχξα, γαξκπίιη θαη άκκν αληηζηνηρεί ν Πίλαθαο 

523.2-2.  

Οη απαηηήζεηο απηέο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη αθφκε θαη ζηελ ηειεησκέλε ζηξψζε.  

Σα πιηθά θαηαζθεπήο κεηαθέξνληαη ζην εξγνηάμην νκνηφκνξθα αλακηγκέλα θαη δηαβξεγκέλα. 

Πίλαθαο 523.2-1: Δπηηξεπόκελα όξηα θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο γηα βάζεηο/ππνβάζεηο ακκνράιηθσλ 

Άλνηγκα βξνρίδαο Γηεξρόκελν πνζνζηό  (% θαηά βάξνο) 

[mm] 0/32 mm 0/45 mm 0/56 mm 

0,063 0 - 7 0 - 7 0 - 7 

0,25 3 - 27 2 - 25 2 - 25 

0,5 8 - 32 5 - 30 5 - 30 

1,0 13 - 36 11 - 35 11 - 35 

2,0 20 - 40 18 - 40 18 - 40 

4,0 27 - 51 26 - 48 24 - 47 

8,0 39 - 67 37 - 61 33 - 57 

16,0 59 - 82 50 - 74 44 - 68 

31,5 90 - 100 70 - 90 51 - 81 

45,0    90 - 100 70 - 90 

56,0       90 - 100 

Πίνακας 523.2-2: Επιηρεπόμενα όρια κοκκομεηρικής διαβάθμιζη για βάζεις/σποβάζεις θρασζηών 

ζκύρων 
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Άλνηγκα βξνρίδαο  Γηεξρόκελν πνζνζηό  (% θαηά βάξνο) 

(mm) 0/32 mm 0/45 mm 0/56 mm 

0,063 0 - 7 0 - 7 0 - 7 

0,25 2 - 20 2 - 20 2 - 20 

0,71 9 - 30 7 - 30 7 - 30 

2,0 18 - 40 16 - 40 16 - 40 

5,0 30 - 55 27 - 51 27 - 51 

11,2 48 - 71 40 - 64 39 - 63 

22,4 70 - 90 58 - 81 54 - 77 

31,5 90 - 100 70 - 90 61 - 81 

45,0    90 - 100 70 - 90 

56,0       90 - 100 

523.3  Δθηέιεζε Δξγαζηψλ 

523.3.1 Καηαζθεπή 

Σν ειάρηζην πάρνο θάζε ζηξψζεο ή επηκέξνπο ζηξψζεο ζε ζπκππθλσκέλε θαηάζηαζε εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ κέγηζηνπ 

θφθθνπ ηεο ζχλζεζεο ησλ αδξαλψλ θαη είλαη: 

 ζπλζέζεηο αδξαλψλ 0/32 mm 12 cm 

 ζπλζέζεηο αδξαλψλ 0/45 mm  15 cm 

 ζπλζέζεηο αδξαλψλ 0/56 mm 18 cm 

H ζηξψζε πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη, έηζη ψζηε λα παξνπζηάδεη νκνηνκνξθία σο πξνο ηελ αληνρή ηεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο ζε 

παξακφξθσζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε θφξησζε, εθθφξησζε θαη δηάζηξσζε ησλ αδξαλψλ πιηθψλ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, 

ψζηε λα απνθεχγεηαη ε απφκημε. Γελ επηηξέπεηαη ε πξνζσξηλή απφζεζε ηεο ζχλζεζεο ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ζην εξγνηάμην. Η 

ζπκπχθλσζε ηνπ δηαζηξσκέλνπ πιηθνχ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηε βέιηηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ, ζε πνιιέο θάζεηο εξγαζίαο. 

Η βάζε/ππφβαζε επεθηείλεηαη ηνπιάρηζηνλ 20 cm πέξαλ ηεο αζθαιηηθήο βάζεο θαη ηειεηψλεη κε θιίζε π:β1:1,5. 

523.3.2 Κνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε  

Γηα ηελ ηειεησκέλε ζηξψζε ηζρχνπλ νη νξηαθέο ηηκέο ηεο παξαγξάθνπ 523.2. 

Μεγαιχηεξν ηνπ επηηξεπφκελνπ πνζνζηφ θφθθσλ κηθξφηεξσλ ησλ 0,063 mm γίλεηαη δεθηφ, κφλνλ φηαλ απνδεηθλχεηαη ε 

θαηαιιειφηεηα ηεο ζχλζεζεο ησλ αδξαλψλ αλαθνξηθά κε ηελ πδαηνπεξαηφηεηα, ηε κε εππάζεηα ζε παγεηφ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ σο πξνο ην βαζκφ ζπκπχθλσζεο. 

523.3.3 Βαζκόο ζπκπύθλσζεο  

Ο βαζκφο ζπκπχθλσζεο D
Pr

 πξέπεη λα κελ είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 103% ηεο πξφηππεο δνθηκήο Proctor (ή 98% ηεο ηξνπνπνηεκέλεο 

δνθηκήο Proctor). 

ε πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία ν έιεγρνο ηνπ βαζκνχ ζπκπχθλσζεο γίλεηαη έκκεζα (ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ, πνπ κπνξεί λα 

πξνέξρνληαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο) κε ηε δνθηκή θφξηηζεο πιάθαο, ε ζρέζε ησλ κέηξσλ παξακφξθσζεο 

(2ε πξνο 1ε θφξηηζε) πξέπεη λα είλαη Ev2/Ev1 2,2. 

Όηαλ ε απαίηεζε γηα ην κέηξν παξακφξθσζεο ηεο αληηπαγεηηθήο ζηξψζεο είλαη: Δv2  120 MN/m
2
 ή αληίζηνηρα CBR 24%, ηζρχεη 

γηα ηε βάζε: 

 γηα βάζεηο πεξίπησζεο (1) παξ. 523.2 

20 cm: Δv2  150 MN/m
2 
 (CBR 30%) 

25 cm: Δv2  180 MN/m
2 
 (CBR 36%) 

 γηα βάζεηο πεξίπησζεο (2) παξ. 523.2.2 

15 cm: Δv2 150 MN/m
2
 (CBR 30%) 

20 cm: Δv2  180 MN/m
2
 (CBR 36%) 

Όηαλ ε απαίηεζε γηα ην κέηξν παξακφξθσζεο ηεο αληηπαγεηηθήο ζηξψζεο είλαη: Δv2  100 MN/m
2
 ή αληίζηνηρα CBR  20% (βι. παξ. 

522.3.3), ηζρχεη γηα ηε βάζε: 

 γηα βάζεηο πεξίπησζεο (1) παξ. 523.2. 

20 cm: Δv2 120 MN/m
2
 (CBR 24%) 

25 cm: Δv2  150 MN/m
2
 (CBR 30%) 

 γηα βάζεηο πεξίπησζεο (2) παξ. 523.2. 

15 cm: Δv2  120 MN/m
2
 (CBR 24%) 

20 cm: Δv2  150 MN/m
2
 (CBR 30%) 

Όηαλ νη ππφςε βάζεηο θαηαζθεπάδνληαη επί ηνπ εδάθνπο ζεκειίσζεο θαη ιεηηνπξγνχλ ζπγρξφλσο θαη σο αληηπαγεηηθέο ζηξψζεηο 

(ζχκθσλα κε ηελ παξάγξ. 522.2), ηφηε εθηφο απφ ηελ απαίηεζε γηα ην κέηξν παξακφξθσζεο ηνπ εδάθνπο ζεκειίσζεο: Δv2 45 

MN/m
2 

(CBR 9%), ηζρχεη ε απαίηεζε γηα ηε βάζε: Δv2 150 MN/m
2
 (CBR 30%). 

ηα πιαίζηα ησλ ειέγρσλ, επηηξέπνληαη νη επφκελεο απνθιίζεηο: 

 Αλ ν αξηζκφο ησλ δνθηκψλ ειέγρσλ θάζε ζηξψζεο (ή ζέζεο ειέγρνπ) είλαη κηθξφηεξνο απφ πέληε (5), φια ηα επηκέξνπο 

απνηειέζκαηα πξέπεη λα βξίζθνληαη εληφο ησλ επηηξεπφκελσλ νξίσλ. 
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 Αλ νη δνθηκέο ειέγρνπ είλαη πέληε ή πεξηζζφηεξεο, επηηξέπεηαη θάζε θνξά έλα (1) επηκέξνπο απνηέιεζκα λα είλαη κηθξφηεξν απφ 

ην απαηηνχκελν κέηξν παξακφξθσζεο (ή CBR), φρη φκσο πεξηζζφηεξν απφ 10%. 

523.3.4 Σειηθή ζηάζκε  

Η ηειηθή ζηάζκε ηεο επηθαλείαο ηεο βάζεο δελ πξέπεη λα δηαθέξεη πεξηζζφηεξν απφ ± 2,0 cm απφ απηή πνπ θαζνξίδεηαη. 

523.3.5 Oκαιόηεηα  

Οη αλσκαιίεο ηεο επηθαλείαο ηεο βάζεο δελ πξέπεη λα  είλαη κεγαιχηεξεο ησλ 2,0 cm, κεηξνχκελεο κε 4κεηξν πήρε. Η κέηξεζε 

γίλεηαη θαηά θαλφλα ζην κέζνλ θάζε ισξίδαο θπθινθνξίαο. 

523.3.6 Καηαζθεπαζηηθό πάρνο θαη βάξνο  

Σν θαηαζθεπαζηηθφ πάρνο (cm) ή ην αληίζηνηρν βάξνο αλαγφκελν ζηελ επηθάλεηα θαηαζθεπήο (kg/m
2
) δελ πξέπεη λα ππνιείπεηαη απφ 

ην πξνδηαγξαθφκελν πεξηζζφηεξν απφ 10%. 

αλ θαηαζθεπαζηηθφ πάρνο ζεσξείηαη ν αξηζκεηηθφο κέζνο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ θάζε ζηξψζεο ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ. 

Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ δελ ιακβάλνληαη ππφςε απνηειέζκαηα κεηξήζεσλ πνπ ππεξβαίλνπλ ην πξνδηαγξαθφκελν 

ζηε ζχκβαζε ηνπ έξγνπ πάρνο πεξηζζφηεξν απφ 3,0 cm. 

Αλεμάξηεηα απφ ην κέζν φξν, δελ επηηξέπεηαη ζε θακία πεξίπησζε ην θαηαζθεπαζηηθφ πάρνο λα ππνιείπεηαη απφ ην 

πξνδηαγξαθφκελν πάρνο ζηε ζχκβαζε ηνπ έξγνπ, πεξηζζφηεξν απφ 3,5 cm. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ βάξνπο γίλεηαη θαηά θαλφλα γηα ην ζπλνιηθφ έξγν. Η Τπεξεζία έρεη φκσο ην δηθαίσκα λα 

δεηήζεη ειέγρνπο γηα επηκέξνπο ηκήκαηα. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ηα επηκέξνπο ηκήκαηα αληηζηνηρνχλ ζε εξγαζίεο ηνπιάρηζηνλ κίαο 

εκέξαο θαη ηζρχνπλ νη ίδηεο απαηηήζεηο. 

523.3.7 Πνηνηηθνί έιεγρνη  

Οη πνηνηηθνί έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν πξνο απφδεημε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ πξνβιεπφκελσλ πιηθψλ θαη ζπλζέζεσλ 

πιηθψλ θαηαζθεπήο. Οη έιεγρνη απηνί κπνξνχλ λα παξαιείπνληαη, ζε πεξίπησζε πνπ είλαη γλσζηή ε θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ. 

Οη πνηνηηθνί έιεγρνη πεξηιακβάλνπλ: 

 Κνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ηεο ζχλζεζεο ησλ αδξαλψλ πιηθψλ 

 Ππθλφηεηα Proctor ηεο ζχλζεζεο ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο (πξφηππε δνθηκή: DIN 18127, AASHTO T99, ASTM D698 ή 

ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor: AASHTO T180, ASTM D1557) 

 Πξνέιεπζε ησλ αδξαλψλ πιηθψλ 

 Πνζνζηφ λεξνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή. 

523.3.8 Έιεγρνη απηεπηζηαζίαο  

Οη έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο, εθφζνλ απηφ 

δεηεζεί. Σν είδνο θαη ε έθηαζε ησλ ειέγρσλ είλαη : 

Έιεγρνη θαηά ηελ θαηαζθεπή: 

 Γηαηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηηο ζπλζέζεηο ησλ  αδξαλψλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξαγξάθνπο, 522.2 θαη 

522.3.1, φπνηε θξίλεηαη αλαγθαίν. 

Έιεγρνη ζηελ έηνηκε ζηξψζε: 

 Κνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε, ηνπιάρηζηνλ αλά 2500t ζχλζεζεο πιηθψλ θαηαζθεπήο. 

 Βαζκφο ζπκπχθλσζεο, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη απφ ηελ ππθλφηεηα Proctor (πξφηππε δνθηκή: DIN 18127, AASHTO T99, ASTM 

D698 ή ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor: AASHTO T180, ASTM D1557) θαη ηελ ππθλφηεηα μεξνχ πιηθνχ (DIN 18125 Teil 2), αλά 

απνζηάζεηο 500 m, φκσο ηνπιάρηζηνλ αλά 6000 m
2
 θαηαζθεπαδφκελεο βάζεο. 

 Μέηξν παξακφξθσζεο (DIN 18134) ή CBR (AASHTO T193, ASTM D1883, BS 1377),  φπνηε θξίλεηαη αλαγθαίν. 

 Σειηθή ζηάζκε θαη νκαιφηεηα, φπνηε θξίλεηαη αλαγθαίν. 

 Καηαζθεπαζηηθφ πάρνο ή βάξνο. 

523.3.9 Σειηθνί έιεγρνη  

Η δεηγκαηνιεςία θαη νη ππφςε έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ ηνλ αλάδνρν, παξνπζία εθπξνζψπνπ ηεο Τπεξεζίαο. Σν είδνο θαη ε 

έθηαζε ησλ ειέγρσλ δίδνληαη ζηα επφκελα: 

 Κνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε, φπνηε θξίλεηαη αλαγθαίν, φκσο ηνπιάρηζηνλ αλά 5000 t ζχλζεζεο πιηθψλ θαηαζθεπήο. 

 Βαζκφο ζπκπχθλσζεο, o oπνίνο ππνινγίδεηαη απφ ηελ ππθλφηεηα Proctor (πξφηππε; δνθηκή: DIN 18127, AASHTO T99, ASTM 

D698 ή ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor: AASHTO T180, ASTM D1557) θαη ηελ ππθλφηεηα μεξνχ πιηθνχ (DIN 18125 Teil 2), φπνηε 

θξίλεηαη αλαγθαίν, φκσο ηνπιάρηζηνλ αλά 6000 m
2
 θαηαζθεπαδφκελεο βάζεο. 

 Μέηξν παξακφξθσζεο (DIN 18134) ή CBR (AASHTO T193, ASTM D1883, BS 1377),  φπνηε θξίλεηαη αλαγθαίν. 

 Σειηθή ζηάζκε, ην πνιχ αλά 50 m. 

 Οκαιφηεηα, φπνηε θξίλεηαη αλαγθαίν. 

 Καηαζθεπαζηηθφ πάρνο ή βάξνο. 

523.4 Πεξηιακβαλφκελεο Γαπάλεο 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επηηφπνπ ηνπ Έξγνπ, απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ηνπ θαηάιιεινπ 

πιηθνχ, θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 523.3. 
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523.5 Δπηκέηξεζε θαη Πιεξσκή 

 Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο κε θαηεξγαζκέλσλ βάζεσλ θαη ππνβάζεσλ ακκνράιηθσλ ζα επηκεηξψληαη ζε θπβηθά κέηξα (m³) 

πιήξσο πεξαησκέλσλ, αλά νξηδφκελε ζχλζεζε αδξαλψλ πνπ εκθαλίδεηαη ζην Σηκνιφγην. Η επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ. 

 Η (νη) πνζφηεηα (εο) ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηή (εο) επηκεηξήζεθε (αλ) ζχκθσλα κε ηα 

αλσηέξσ θαη εγθξίζεθε (αλ) απφ ηελ Τπεξεζία, ζα πιεξψλεηαη (νληαη) αλά νξηδφκελε ζχλζεζε αδξαλψλ ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ. Η (νη) ηηκή (έο) κνλάδαο ζα απνηειεί (νχλ) πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ 

αλσηέξσ παξάγξαθν «Πεξηιακβαλφκελεο Γαπάλεο» ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 100 «Γεληθνί Όξνη». 

 

540. AΦΑΛΣΗΚΑ 

541.  ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΡΖ ΣΡΩΖ ΑΠΟ ΑΦΑΛΣΗΚΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ 

541.1  Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί 

Απηέο νη αζθαιηηθέο ζηξψζεηο αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή νδνζηξψκαηνο απφ αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα, θιεηζηνχ ή αλνηθηνχ ηχπνπ. 

Σν αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή αληηνιηζζεξήο ζηξψζεο, είλαη αζθαιηφκηγκα παξαγφκελν θαη 

δηαζηξσλφκελν "ελ ζεξκψ", απζηεξά ειεγκέλεο ζχλζεζεο, απφ θαζαξή ή ηξνπνπνηεκέλε κε βειηησηηθά άζθαιην θαη ζθιεξά αδξαλή 

πιηθά. Με ηε κέζνδν απηή, ιφγσ ηεο πςειήο κεραληθήο αληνρήο ηνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο, εμαζθαιίδεηαη αθελφο κελ ε 

ελίζρπζε ηνπ νδνζηξψκαηνο (φηαλ γίλεηαη ζε πάρε κεγαιχηεξα ησλ 4 cm) θαη αθεηέξνπ ε επίηεπμε εμαηξεηηθψλ επηθαλεηαθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ νκαιφηεηαο, νκνηνκνξθίαο, αληίζηαζεο ζε νιίζζεζε θαη επηθαλεηαθήο πθήο. Δθαξκφδεηαη ζε λέεο θαηαζθεπέο ζε 

νδνχο κε ζεκαληηθή θπθινθνξία θαη γηα ηελ αλαθαίληζε-ζπληήξεζε παιαηψλ νδνζηξσκάησλ. ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ιεπηψλ 

ζηξψζεσλ ζε παιαηά νδνζηξψκαηα, ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα ειέγρεηαη ε επάξθεηα ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηνπ ππνθείκελνπ 

νδνζηξψκαηνο (θαη ε νκαιφηεηα ηεο επηθάλεηαο) θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε ηθαλνπνηεηηθή ζπγθφιιεζε ηεο ηειηθήο ζηξψζεο. Μία 

απνηειεζκαηηθή πξνεηνηκαζία, γηα ηηο ζπλήζεηο πεξηπηψζεηο θζνξψλ, είλαη ην θξεδάξηζκα "ελ ςπρξψ" θαη ζηε ζπλέρεηα κία ηζρπξή 

ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε κε θαηηνληθφ γαιάθησκα. 

Κξηηήξηα επηινγήο ηύπνπ ζηξώζεο. ΣΤΠΟ 1: Αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα ππθλήο ζχλζεζεο, κε νλνκαζηηθφ κέγεζνο αδξαλψλ 12,5 

mm, ή 9,5 mm. Δθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο, πνπ ελδηαθέξεη, πέξα απφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο αληηνιηζζεξφηεηαο, ε ελίζρπζε θαη ε 

ζηεγαλφηεηα ηνπ νδνζηξψκαηνο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, δελ επηηπγράλεηαη κεγάιν βάζνο καθξνυθήο. 

ΣΤΠΟ 2: Αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα αλνηθηήο ζχλζεζεο, κε νλνκαζηηθφ κέγεζνο αδξαλψλ 12,5 mm, ή 9,5 mm. 

Με ηνλ ηχπν απηφ, εμαζθαιίδεηαη θαιχηεξε  καθξνυθή, κε απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε δηαηήξεζε ηεο αληίζηαζεο ζε νιίζζεζε θαη ζε 

πςειέο ηαρχηεηεο. Λφγσ απμεκέλνπ πνζνζηνχ θελψλ, ε δηάξθεηα δσήο ηνπ αζθαιηνηάπεηα είλαη ζρεηηθά κηθξφηεξε, ζε ζχγθξηζε κε 

ηνλ Σχπν 1.  

Σα ζπληζηψκελα πάρε ζηξψζεσλ ησλ παξαπάλσ ηχπσλ αζθαιηνκηγκάησλ είλαη 4 cm (γηα νλνκαζηηθφ κέγεζνο κέγηζηνπ θφθθνπ 12,5 

mm), ή 3 cm (γηα νλνκαζηηθφ κέγεζνο κέγηζηνπ θφθθνπ 9,5 mm).  
 

541.2 Τιηθά θαηαζθεπήο 

541.2.1 Αδξαλή πιηθά 

Σα αδξαλή δηαθξίλνληαη ζε ρνλδξφθνθθα ζπγθξαηνχκελα ζην θφζθηλν Νν 8 (2,36 mm), ζε ιεπηφθνθθα δηεξρφκελα απφ ην θφζθηλν 

Νν 8 θαη ζπγθξαηνχκελα ζην θφζθηλν Νν 200 θαη ζε παηπάιε δηεξρφκελε απφ ην θφζθηλν Νν 200. 

Υνλδξόθνθθν πιηθό. ηηο αζθαιηηθέο ζηξψζεηο ην ρνλδξφθνθθν θιάζκα ησλ αδξαλψλ είλαη εθείλν πνπ πξνζδίδεη θπξίσο ηηο 

ραξαθηεξηζηηθέο αληηνιηζζεξέο ηδηφηεηεο (κηθξνυθή θαη καθξνυθή) ηεο επηθαλείαο ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη γηα απηφ  ζα πξέπεη λα 

απνηειείηαη θαηά 100% απφ αδξαλέο πιηθφ κε εμαηξεηηθά κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά, κεγάιε θαζαξφηεηα θαη θαηάιιειν ζρήκα 

θφθθσλ. 

Kαζαξόηεηα θαη ζρήκα θόθθσλ. Σν ρνλδξφθνθθν θιάζκα πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ζξαχζε πεηξψκαηνο κε ηα πξνδηαγξαθφκελα 

κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη λα είλαη απαιιαγκέλν απφ επηβιαβείο πξνζκίμεηο (άξγηιν, νξγαληθά ή άιια καιαθά εχζξππηα πιηθά). 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνέξρεηαη απφ θπζηθέο απνζέζεηο πνηακψλ ή ρεηκάξξσλ, νη πξνο ζξαχζε θξνθάιεο ζα πξέπεη λα 

ζπγθξαηνχληαη απφ θφζθηλν κε άλνηγκα νπήο ηξηπιάζην ηνπ νλνκαζηηθνχ κεγέζνπο ησλ θφθθσλ θαη ην 80% ηνπιάρηζηνλ ησλ θφθθσλ 

πνπ ζπγθξαηνχληαη ζην θφζθηλν Νν 4, λα έρεη κία ηνπιάρηζηνλ ζξαπζηγελή επηθάλεηα. 

Οη θφθθνη πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ θπβνεηδνχο κνξθήο. Ο έιεγρνο ηνπ ζρήκαηφο ηνπο ζα γίλεηαη κε ηε κέζνδν BS 812 (παξ. 

105.1
)
, κε πξνζδηνξηζκφ γηα ην ζπγθξαηνχκελν ζην θφζθηλν 6,3 mm (1/4”) πιηθφ ηνπ “δείθηε πιαθνεηδνχο” (Flakiness Index), ν 

νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο απφ 30%. 

 

Μεραληθέο ηδηόηεηεο. Οη απαηηήζεηο γηα ηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ ρνλδξφθνθθνπ αδξαλνχο πιηθνχ αθνξνχλ ζηα παξαθάησ: 

 Γείθηεο αληίζηαζεο ζε ζηίιβσζε PSV (Polished  Stone Value), ζχκθσλα κε ηε δνθηκή BS 812. 

 Γείθηεο αληίζηαζεο ζε απφηξηςε AAV (Aggregate Abrasion Value), ζχκθσλα κε ηε δνθηκή BS 812. 

 Αληίζηαζε ζε ηξηβή θαη θξνχζε θαηά Los Angeles, ζχκθσλα κε ηε δνθηκή ASTM C 131. 

Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ζρέδηα ή ζηελ ΔΣΤ, νη επηηξεπφκελεο ηηκέο ηνπο ζα είλαη: 

 PSV 50 

 AAV10 

 LA24  
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Λεπηόθνθθν πιηθό. Σν ιεπηφθνθθν θιάζκα (δηεξρφκελν απφ ην θφζθηλν Νν 8 θαη ζπγθξαηνχκελν ζην θφζθηλν Νν 200), πξέπεη λα 

απνηειείηαη απφ θφθθνπο γσληψδεηο, ζξαπζηγελείο θαη απαιιαγκέλνπο απφ άξγηιν ή άιιεο επηβιαβείο πξνζκίμεηο. ε πεξηπηψζεηο 

βαξηάο θπθινθνξίαο, είλαη πξνηηκφηεξν λα είλαη ηεο ίδηαο πξνέιεπζεο κε ην ρνλδξφθνθθν πιηθφ. ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα 

είλαη ζξαπζηφ αζβεζηνιηζηθήο ζχζηαζεο ή θπζηθήο πξνέιεπζεο. 

 

Παηπάιε. Η παηπάιε πξνζηίζεηαη (ζε πεξίπησζε έιιεηςεο), γηα λα ζπκπιεξψζεη ηελ θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ηνπ κίγκαηνο ησλ 

αδξαλψλ. Μπνξεί λα είλαη ιηζνζχληξηκκα νξπθηήο ή άιιεο πξνέιεπζεο (ζθφλε απφ ζθσξίεο), πδξάζβεζηνο, ηζηκέλην, ηπηάκελε 

ηέθξα, ή άιιε θαηάιιειε νξπθηή χιε, ε νπνία θαηά ην ρξφλν ρξεζηκνπνίεζήο ηεο λα είλαη αξθεηά μεξή, ψζηε λα ξέεη ειεχζεξα θαη 

λα κε δεκηνπξγεί ζπζζσκαηψκαηα. Η παηπάιε δελ πξέπεη λα πεξηέρεη άξγηιν ή νξγαληθέο πξνζκίμεηο θαη λα κελ έρεη πιαζηηθφηεηα, 

εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ηζηκέλην ή πδξάζβεζην. Η ζπληζηψκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ηεο παηπάιεο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 541.2.1-1. 

 

Πίνακας 541.2.1-1:  Σσνιζηώμενη κοκκομεηρική διαβάθμιζη παιπάλης 

Κνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε παηπάιεο 

Κφζθηλν ηεηξ. νπήο Γηεξρφκελν % 

600 κ  (Νν  30) 

300 κ  (Νν  50) 

75 κ  (Νν 200) 

100 

90 - 100 

70 - 100 

541.2.2 Αζθαιηηθό ζπλδεηηθό 

Θα ρξεζηκνπνηείηαη θαζαξή άζθαιηνο, ε νπνία πξέπεη είλαη ζχκθσλε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνδηαγξαθήο ΠΣΠ Α200 ή, γηα φζνπο 

ηχπνπο δελ εκπεξηέρνληαη ζε απηή, ζχκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή ASTM D 946.  

O ηχπνο ηεο αζθάιηνπ ζπληζηάηαη λα είλαη 60/70, ή ελαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κίγκα αζθάιηνπ 80/100 θαη 40/50 ζε 

αλαινγία 50:50.  

Γηα ηελ εμαζθάιηζε πςειψλ απαηηήζεσλ θαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο π.ρ. γέθπξεο, φπνπ απαηηνχληαη απμεκέλα κεραληθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη κεγάιε δηάξθεηα δσήο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, ηξνπνπνηεκέλε άζθαιηνο (ε βαζηθή είλαη ζπλήζσο 80/100) κε 

πξφζζεηα βειηησηηθά (ζεξκνπιαζηηθά, πνιπκεξή, ειαζηνκεξή θηι.), χζηεξα απφ εηδηθή εξγαζηεξηαθή κειέηε. 

Πξνζζήθε βειηησηηθνχ πξνζθχζεσο ζηελ άζθαιην ζα γίλεηαη φηαλ ηα αδξαλή παξνπζηάδνπλ πδξνθηιία, ή ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο 

πνπ θαζνξίδεη ε Τπεξεζία. Ο ηχπνο θαη ην αθξηβέο πνζνζηφ ηνπ αληηπδξνθίινπ, ζα θαζνξίδεηαη απφ ην εξγαζηήξην, κε ηε δνθηκή 

εκβάπηηζεο-ζιίςεο ASTM D 1075 . 

541.2.3 Μειέηε ζύλζεζεο 

Κνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε. Σν ζπλνιηθφ κίγκα ησλ αδξαλψλ κπνξεί λα πξνθχπηεη απφ ζχλζεζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ επί κέξνπο 

θιαζκάησλ, είηε λα πξνζθνκίδεηαη εληαίν ζην εξγνζηάζην παξαγσγήο αζθαιηνκίγκαηνο θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ρσξίο δηαρσξηζκφ 

θαη αλαζχλζεζε, εθφζνλ είλαη νκνηφκνξθν θαη κε ζηαζεξή θνθθνκεηξηθή ζχλζεζε.  

Η θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ηνπ ζπλνιηθνχ κίγκαηνο ησλ αδξαλψλ πιηθψλ (ρνλδξφθνθθν, ιεπηφθνθθν θαη παηπάιε), αλάινγα κε ηνλ 

ηχπν ηνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο θαη ην νλνκαζηηθφ κέγεζνο ηνπ κέγηζηνπ θφθθνπ, πξέπεη λα βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα ηνπ 

Πίλαθα 541.2.3-1. 

Σν πνζνζηφ (ζην ζπλνιηθφ κίγκα ησλ αδξαλψλ) ηνπ δηεξρφκελνπ απφ ην θφζθηλν Νν 8 πιηθνχ, είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηνλ 

εξγνηαμηαθφ έιεγρν, επεηδή δηαρσξίδεηαη ην ρνλδξφθνθθν απφ ην ιεπηφθνθθν πιηθφ. Μίγκαηα πνπ πεξηέρνπλ πνζνζηφ δηεξρφκελνπ 

απφ ην θφζθηλν Νν 8 πιηθνχ θνληά ζην κέγηζην επηηξεπφκελν, δίδνπλ επηθάλεηα κε ζρεηηθά ιεπηή πθή, ελψ δηαβαζκίζεηο πνπ 

πιεζηάδνπλ ζην ειάρηζην, δίδνπλ επηθάλεηα ζρεηηθά αδξή.  

Σα φξηα θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο πνπ δίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 541.2.3-1, ηζρχνπλ θαηά βάξνο, εθφζνλ ηα εηδηθά βάξε ηνπ 

ρνλδξφθνθθνπ θαη ηνπ ιεπηφθνθθνπ πιηθνχ δελ δηαθέξνπλ πάλσ απφ 5%. Αλ ππάξρεη κεγαιχηεξε δηαθνξά, ηα φξηα ηνπ πίλαθα θαη νη 

αλαινγίεο ζχλζεζεο θαηά βάξνο ηνπ ζπλνιηθνχ κίγκαηνο αδξαλψλ, ζα πξέπεη λα αλαρζνχλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθά βάξε ηνπο. 

Αλζεθηηθόηεηα ζε απνζάζξσζε (πγεία). Η δνθηκή ζα γίλεηαη κε ηελ πξφηππε κέζνδν AASHTO T 104 (κε ρξεζηκνπνίεζε ζεηηθνχ 

λαηξίνπ). Η απψιεηα (ζε πνζνζηφ ηνπ βάξνπο) δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 9%. 

Ηζνδύλακν άκκνπ. Σν ηζνδχλακν άκκνπ ζα πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξφηππε κέζνδν AASHTO T 176 επί ηνπ κίγκαηνο ησλ 

αδξαλψλ (πξηλ ηελ πξνζζήθε ηεο αζθάιηνπ θαη ηεο πξφζζεηεο παηπάιεο). Πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 55. 

Πίνακας 541.2.3-1: Κοκκομεηρική διαβάθμιζη ηων αδρανών και ζσνιζηώμενο πάτος ζηρώζης 

Μέγεζνο θόζθηλνπ ηεηξαγσληθήο νπήο 

ΣΤΠΟ 1 

(ππθλήο ζύλζεζεο) 

ΣΤΠΟ 2 

(αλνηθηήο ζύλζεζεο) 

Ολνκαζηηθφ κέγεζνο κέγηζηνπ θφθθνπ 

12,5 mm 9,5 mm 12,5 mm 9,5 mm 

(ASTM) Πνζνζηφ δηεξρφκελσλ απφ ηα αληίζηνηρα θφζθηλα 

19,00 mm (3/4'') 

12,50 mm (1/2'') 

9,50 mm (3/8'') 

4,75 mm (No 4) 

2,36 mm (No 8) 

1,18  mm (No 16) 

0,30 mm (No 50) 

0,07 mm (No 200) 

100 

90 - 100 

- 

44 - 74 

28 - 58 

- 

5 - 21 

2 - 10 

- 

100 

90 - 100 

55 - 85 

32 - 67 

- 

7 - 23 

2 - 10 

100 

85 - 100 

60 - 90 

20 - 50 

5 - 25 

3 - 19 

0 - 10 

- 

- 

100 

85 - 100 

40 - 70 

10 - 35 

5 - 25 

0 - 12 

- 

πληζηψκελν πάρνο ζηξψζεο 3-4 cm 2,5-3 cm 3-4 cm 2,5-3 cm 
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541.2.4 Πνζνζηό αζθάιηνπ - ραξαθηεξηζηηθά θαηά Marshall  

Μεηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αλαινγηψλ ησλ αδξαλψλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο, 

αθνινπζεί ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ  βέιηηζηνπ πνζνζηνχ αζθάιηνπ κε ηε κέζνδν Marshall. Σα ραξαθηεξηζηηθά θαηά Marshall, 

ηα θελά, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο πδξνθηιίαο κε ηε δνθηκή εκβάπηηζεο-ζιίςεο, δίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 

541.2.4-1. 

Πίνακας 541.2.4-1:  Χαρακηηριζηικά δοκιμής  Marshall  

Υαξαθηεξηζηηθά Σύπνο 1 Σύπνο 2 

πκπχθλσζε (αξηζκφο θηχπσλ ζε θάζε πιεπξά ηνπ δνθηκίνπ) 75 75 

Δπζηάζεηα ζηνπο 50C (N)  8000  6000 

Παξακφξθσζε δνθηκίνπ [mm] 2 - 4 2 - 5 

Κελά αέξνο (% ζπκππθλσκέλνπ αζθαιηνκίγκαηνο) 3 - 5 5 - 15 

Διάρηζηνο ιφγνο αληνρήο ζηε δνθηκή εκβάπηηζεο-ζιίςεο 0,8 0,7 

541.3 Δθηέιεζε Δξγαζηψλ 

541.3.1 Παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο 

Παξάγεηαη ζηηο ίδηεο εγθαηαζηάζεηο κε ηα ζπλήζε αζθαιηνκίγκαηα, ζχκθσλα κε ηελ ΠΣΠ Α265  (παξ. 4). 

Δπεηδή ε ςχμε ησλ αζθαιηνκηγκάησλ πνπ δηαζηξψλνληαη ζε ιεπηφ πάρνο είλαη ηαρεία, νη ζεξκνθξαζίεο παξαγσγήο είλαη θάπσο 

πςειφηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ησλ αζθαιηνκηγκάησλ ζπλήζνπο πάρνπο. Οη ζπληζηψκελεο ζεξκνθξαζίεο αλάκημεο (ζεξκνθξαζία 

ζηελ έμνδν ηνπ αλακηθηήξα) είλαη 130° - 170° C. ε πεξίπησζε ρξήζεο ηξνπνπνηεκέλεο αζθάιηνπ, ζα δεηνχληαη πιεξνθνξίεο απφ 

ην αξκφδην εξγαζηήξην ειέγρνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ βειηησηηθνχ-ηξνπνπνηεηηθνχ ηεο αζθάιηνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη ε αλάγθε ηήξεζεο ησλ ζεξκνθξαζηψλ θαη θπξίσο θαηά ηελ αλάκημε, ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ αιινίσζεο ηεο αζθάιηνπ. 

Καηά ηε κεηαθνξά ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα, γηα ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ, 

ψζηε θαηά ηε δηάζηξσζε λα ηεξνχληαη νη ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίεο, πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. Γηα απηφ, ζπληζηάηαη λα επηβάιιεηαη 

ε θάιπςε ησλ θνξηεγψλ κεηαθνξάο αζθαιηνκίγκαηνο. 

541.3.2 πγθνιιεηηθή επάιεηςε 

Λφγσ ηνπ κηθξνχ πάρνπο ησλ αληηνιηζζεξψλ ηαπήησλ, απαηηείηαη ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε κε κηθξή πνζφηεηα αζθαιηηθνχ 

γαιαθηψκαηνο (λα παξακέλνπλ ηειηθά ηνπιάρηζηνλ 300 g/m
2
 αζθαιηηθνχ ζπλδεηηθνχ), γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο επηθάλεηαο 

νιίζζεζεο ηνπ ηάπεηα πάλσ ζηελ επηθάλεηα έδξαζεο. 

Απνβιέπνληαο ζηελ επηηπρία κίαο νκνηνγελνχο επάιεηςεο πάλσ ζε φιε ηελ επηθάλεηα, ε δηάρπζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε 

δηαλνκέα αζθάιηνπ θαη κε αξαησκέλν αζθαιηηθφ γαιάθησκα κε πεξηεθηηθφηεηα 30% ζε άζθαιην. (Γαιάθησκα κε πεξηεθηηθφηεηα 

ζε άζθαιην π.ρ. 60% αξαηψλεηαη πξνζεθηηθά, κε πξνζζήθε πδαηηθήο θάζεο 100% - δεηνχληαη νδεγίεο απφ ην εξγνζηάζην 

παξαγσγήο ηνπ γαιαθηψκαηνο - γηα ιήςε γαιαθηψκαηνο πνπ λα δίδεη ππφιεηκκα αζθαιηηθνχ 30%). 

541.3.3 Γηάζηξσζε αζθαιηηθνύ ζθπξνδέκαηνο 

Οη ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίεο δηάζηξσζεο εμαξηψληαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο θαη ηεο αζθάιηνπ, ην πάρνο ηεο ζηξψζεο θαη 

ηηο επηθξαηνχζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζα θαζνξίδνληαη από ηελ Τπεξεζία. Σα ζπλήζε φξηα ζεξκνθξαζηψλ είλαη 120° - 140° C. 

Πεξηνξηζκνί θαηξηθώλ ζπλζεθώλ. ε πεξίπησζε βξνρήο, δπλαηνχ αλέκνπ θαη ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ πεξηβάιινληνο (θάησ ησλ 

10° C), νη εξγαζίεο ζα δηαθφπηνληαη. Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο ιεπηψλ ζηξψζεσλ (2,5 - 3 cm), ζα πξέπεη ε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο λα είλαη άλσ ησλ 20° C. 

541.3.4 πκπύθλσζε 

Ιζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΠΣΠ Α265 (παξ. 5.3). Δηδηθά γηα ηνπο ηάπεηεο ηχπνπ 2, απαηηείηαη ειαθξχηεξε θπιίλδξσζε κε 

νδνζηξσηήξα 10-12 t, κε ιείνπο θπιίλδξνπο. πλήζσο αξθνχλ 2 - 3 δηειεχζεηο. Η ππεξβνιηθή ζπκπχθλσζε, ή ζπκπχθλσζε φηαλ ην 

αζθαιηφκηγκα έρεη ςπρζεί, ζα νδεγήζεη ζε ζξαχζε ησλ αδξαλψλ.  

541.3.5 Έιεγρνη πιηθώλ θαηαζθεπήο 

Ιζρχνπλ νη γεληθέο αξρέο πνπ εθαξκφδνληαη θαη γηα ηα ζπλήζε αζθαιηνκίγκαηα (ΠΣΠ Α265, παξ. 6 θαη 7). 

Ιδηαίηεξε πξνζνρή εθηζηάηαη ζηελ πνηφηεηα ησλ ρνλδξφθνθθσλ αδξαλψλ, απφ ηα νπνία θπξίσο εμαξηψληαη ηα επηθαλεηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αληηνιηζζεξήο ζηξψζεο.  

Οη εθηεινχκελνη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη είλαη νη εμήο: 

α.  Αζθαιηηθφ ζπλδεηηθφ 

Σα πξνβιεπφκελα ζηελ ΠΣΠ Α200, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνδηαγξαθέο ASTM  D 946 θαη D 3381. 

β.  Αδξαλή πιηθά 

Δθηφο απφ ηηο δνθηκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ΠΣΠ Α265, εθηεινχληαη θαη νη εμήο δνθηκέο" 

- ρήκα θφθθσλ (Flakiness Index) BS 812 Part 105.1 

- Γείθηεο αληίζηαζεο ζε ζηίιβσζε (PSV) BS 812  Part 3 

- Γείθηεο θζνξάο ζε απφηξηςε (AAV) BS 812  Part 3 

- Φζνξά ζε ηξηβή θαη θξνχζε (Los Angeles) ASTM C 131 

γ. Αζθαιηφκηγκα 

Κελά αέξνο ζην ζπκππθλσκέλν αζθαιηφκηγκα ASTM D 3203 
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δ. Σειηθή επηθάλεηα 

Δπηθαλεηαθή πθή (κέζνδνο ηεο άκκνπ)  ASTM E 965    

541.3.6 Έιεγρνο εγθαηάζηαζεο παξαγσγήο αζθαιηηθνύ ζθπξνδέκαηνο 

 

Ο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο παξαγσγήο θαη ηεο νκνηνκνξθίαο ηνπ παξαγφκελνπ αζθαιηηθνχ 

ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηα ζπλήζε αζθαιηνκίγκαηα (παξ. 7 ηεο ΠΣΠ Α265).  

Ο έιεγρνο ηεο νκνηνκνξθίαο ηνπ παξαγφκελνπ αζθαιηνκίγκαηνο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο κειέηεο ζχλζεζεο, ζα γίλεηαη κε εμέηαζε 

ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ δεηγκάησλ, κε βάζε ην κέζν φξν ηνπο.  

Οη κέγηζηεο επηηξεπφκελεο απνθιίζεηο (κέζνο φξνο δεηγκάησλ), σο πξνο ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ηεο κειέηεο ζχλζεζεο, ησλ πνζνζηψλ 

θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ πνζνζηνχ αζθάιηνπ, δίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 541.3.6-1.  

Δπί πιένλ, θαλελφο κεκνλσκέλνπ δείγκαηνο νη απνθιίζεηο δε ζα ππεξβαίλνπλ ηα φξηα απηά, επαπμεκέλα θαηά 20%.  

Πίνακας 541.3.6-1: Μέγιζηες επιηρεπόμενες αποκλίζεις από ηη μελέηη ζύνθεζης (Μ.Ο. δειγμάηων) 

Μέγεζνο θόζθηλνπ Αλνρή επί ησλ πνζνζηώλ δηεξρόκελσλ % 

12,50 mm (1/2'') θαη άλσ 

 9,50 mm (3/8'') 

 4,75 mm (No 4) 

 2,36 mm (No 8) 

 1,18 mm (No 16) 

 0,60 mm (No 30) 

 0,30 mm (No 50) 

 0,075 mm (No 200) 

 

Άζθαιηνο % θαηά βάξνο ζην αζθαιηφκηγκα 

± 8 

± 7 

± 7 

± 6 

± 6 

± 5 

± 5 

± 3 

 

± 0,4 

Παξαηήξεζε:  

Αλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ αλνρψλ πξνθχςεη θακπχιε εθηφο ησλ επηηξεπφκελσλ νξίσλ ηνπ Πίλαθα 541.3.6-1, απηφ δελ ζα 

απνηειέζεη ιφγν απφξξηςεο ηνπ πιηθνχ. 

541.3.7 Έιεγρνη θαη απαηηήζεηο γηα ηελ ηειηθή ζηξώζε  

Μεηά ηελ ηειηθή ζπκπχθλσζε, αθνινπζνχλ νη παξαθάησ έιεγρνη ηεο αζθαιηηθήο ζηξψζεο, γηα λα δηαπηζησζεί, θαηά πφζνλ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ πεξηιακβάλεη ε ζχκβαζε ηνπ έξγνπ: 

α.  ηάζκε 

Η ηειηθή επηθάλεηα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ “εξπζξά” ηεο κειέηεο (ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνβιεπφκελε επίθιηζε), κε 

απνθιίζεηο φρη κεγαιχηεξεο ησλ ± 6 mm. 

β.  Οκαιφηεηα 

Παξάιιεια ζηνλ άμνλα ηεο νδνχ, νη θπκαηηζκνί ή άιιεο ηνπηθέο αλσκαιίεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα 5 mm. Η κέηξεζε ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε 4κεηξν πήρε. 

Δγθάξζηα ζηνλ άμνλα ηεο νδνχ, νη απνθιίζεηο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα 3 mm. Η κέηξεζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε 3κεηξν πήρε. 

Οη κεγαιχηεξνπ κήθνπο θπκαηηζκνί θαη ε άλεζε θπθινθνξίαο, ζα ειέγρνληαη (ζε πεξηπηψζεηο ζεκαληηθψλ έξγσλ θαη κεηά απφ 

απαίηεζε ηεο Τπεξεζίαο) κε νκαιφκεηξν ηχπνπ Bump-Integrator. Ο δείθηεο αλσκαιηψλ δε ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ ηηκή ησλ 130 

cm/km. 

γ.  Πάρνο ζηξψζεο 

Σν πάρνο ηεο ζηξψζεο ζα ειέγρεηαη κε ιήςε θαξψησλ, ζε ππθλφηεηα ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ αλά 4000 m
2
.  

Ο αξηζκεηηθφο κέζνο φισλ ησλ κεηξήζεσλ πξέπεη λα είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο απφ ην πάρνο πνπ θαζνξίδεη ε ζχκβαζε ηνπ έξγνπ. 

Κακία κεκνλσκέλε κέηξεζε δελ πξέπεη λα ππνιείπεηαη ηνπ πξνδηαγξαθφκελνπ πάρνπο πεξηζζφηεξν απφ 10%, εθηφο εάλ θαζνξίδεη 

δηαθνξεηηθά ε Τπεξεζία (π.ρ. επηζηξψζεηο ζε παιαηφ αζθαιηηθφ ππφζηξσκα). 

δ.  Βαζκφο ζπκπχθλσζεο 

Η κέζε ηηκή ηνπ βαζκνχ ζπκπχθλσζεο, δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 96% θαη θακία κεκνλσκέλε ηηκή δελ πξέπεη λα είλαη 

κηθξφηεξε απφ 94%. Ο έιεγρνο γίλεηαη κε ηε κέζνδν ASTM D 1188
 
,
 
ζηα δνθίκηα πνπ θφπεθαλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ πάρνπο. 

ε. Δπηθαλεηαθή πθή 

Σν κέζν βάζνο πθήο ζα ειέγρεηαη κε ηε κέζνδν ηεο θειίδαο ηεο άκκνπ θαηά ASTM Δ 965, ή κε άιιε εγθεθξηκέλε κέζνδν, ην 

αξγφηεξν 7 εκέξεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο θαη πξηλ ε νδφο δνζεί ζηελ θπθινθνξία. Γηα θάζε ισξίδα, ζα γίλεηαη 

έιεγρνο ζε ζεκεία απέρνληα ηνπιάρηζηνλ 50 m κεηαμχ ηνπο θαη 50 cm απφ ην άθξν ηνπ θαηαζηξψκαηνο ηεο νδνχ. Σν ζπληζηψκελν 

θαη επηδησθφκελν κε ηε κειέηε ειάρηζην κέζν βάζνο πθήο είλαη 1,0 mm γηα ηνλ ηχπν 1 θαη 1,5 mm, γηα ηνλ ηχπν 2. 

541.4  Πεξηιακβαλφκελεο Γαπάλεο 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επηηφπνπ ηνπ Έξγνπ, απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ηνπ θαηάιιεινπ 

πιηθνχ, θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ.541.3. 

541.5  Δπηκέηξεζε θαη Πιεξσκή 

 Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο αληηνιηζζεξήο αζθαιηηθήο ζηξψζεο ζα επηκεηξψληαη ζε θπβηθά κέηξα (m³) πιήξσο πεξαησκέλσλ, αλά 

ηχπν (αλνηθηνχ ή θιεηζηνχ) αζθαιηνζθπξνδέκαηνο πνπ εκθαλίδεηαη ζην Σηκνιφγην. Η επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ. 



33 

 

 Η (νη) πνζφηεηα (εο) ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηή (εο) επηκεηξήζεθε (αλ) ζχκθσλα κε ηα 

αλσηέξσ θαη εγθξίζεθε (αλ) απφ ηελ Τπεξεζία, ζα πιεξψλεηαη (νληαη) ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ γηα 

ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο αζθαιηνζθπξνδέκαηνο. Η (νη) ηηκή (έο) κνλάδαο ζα απνηειεί (νχλ) πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη 

ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν «Πεξηιακβαλφκελεο Γαπάλεο» ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη 

αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 100 «Γεληθνί Όξνη». 

542. ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΡΖ ΑΦΑΛΣΗΚΖ ΣΡΩΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΠΟΡΩΓΟΤ ΤΝΘΔΖ 

542.1 Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί 

Απηέο νη αζθαιηηθέο ζηξψζεηο αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή πνξσδψλ ηαπήησλ, σο επηθαλεηαθή αληηνιηζζεξή ζηξψζε θπθινθνξίαο. 

Σν αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή αληηνιηζζεξήο ζηξψζεο πνξψδνπο ζχλζεζεο, είλαη αζθαιηφκηγκα 

παξαγφκελν θαη δηαζηξσλφκελν "ελ ζεξκψ", απζηεξά ειεγκέλεο ζχλζεζεο, απφ ζθιεξά αδξαλή πιηθά θαη ηξνπνπνηεκέλε κε 

βειηησηηθά άζθαιην, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε δηάξθεηα δσήο ησλ πνξσδψλ ζηξψζεσλ είλαη κηθξφηεξε ζπγθξηηηθά κε άιινπο ηχπνπο 

αληηνιηζζεξψλ ηαπήησλ. Με ηε κέζνδν απηή, εμαζθαιίδεηαη ε επίηεπμε εμαηξεηηθψλ επηθαλεηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ νκαιφηεηαο, 

νκνηνκνξθίαο, αληίζηαζεο ζε νιίζζεζε θαη επηθαλεηαθήο πθήο θαη ε γξήγνξε απνξξνή ησλ νκβξίσλ. Απφ ηηο ππνθείκελεο ζηξψζεηο, 

πξέπεη λα έρεη εμαζθαιηζζεί ε ζηεγαλφηεηα θαη ε επάξθεηα θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηνπ νδνζηξψκαηνο. Δθαξκφδεηαη ζε λέεο 

θαηαζθεπέο ζε νδνχο κε ζεκαληηθή θπθινθνξία θαη γηα ηελ αλαθαίληζε-ζπληήξεζε παιαηψλ νδνζηξσκάησλ. ε πεξίπησζε 

εθαξκνγήο ηεο ζε παιαηά νδνζηξψκαηα, ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα ειέγρεηαη ε επάξθεηα ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηνπ 

ππνθείκελνπ νδνζηξψκαηνο θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε ηθαλνπνηεηηθή ζπγθφιιεζε ηεο ηειηθήο ζηξψζεο. Μία απνηειεζκαηηθή 

πξνεηνηκαζία, γηα ηηο ζπλήζεηο πεξηπηψζεηο θζνξψλ, είλαη ην θξεδάξηζκα "ελ ςπρξψ" θαη ζηε ζπλέρεηα κία ηζρπξή ζπγθνιιεηηθή 

απάιεηςε κε θαηηνληθφ γαιάθησκα. 

542.2 Τιηθά  

542.2.1 Αδξαλή πιηθά  

Σα αδξαλή δηαθξίλνληαη ζε ρνλδξφθνθθα ζπγθξαηνχκελα ζην θφζθηλν Νν 8 (2,36 mm), ζε ιεπηφθνθθα δηεξρφκελα απφ ην θφζθηλν 

Νν 8 θαη ζπγθξαηνχκελα ζην θφζθηλν Νν 200 θαη ζε παηπάιε δηεξρφκελε απφ ην θφζθηλν Νν 200. 

Υνλδξόθνθθν πιηθό. ηηο αζθαιηηθέο ζηξψζεηο ην ρνλδξφθνθθν θιάζκα ησλ αδξαλψλ είλαη εθείλν πνπ πξνζδίδεη θπξίσο ηηο 

ραξαθηεξηζηηθέο αληηνιηζζεξέο ηδηφηεηεο (κηθξνυθή θαη καθξνυθή) ηεο επηθαλείαο ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη γηα απηφ ζα πξέπεη λα 

απνηειείηαη θαηά 100% απφ αδξαλέο πιηθφ κε εμαηξεηηθά κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά, κεγάιε θαζαξφηεηα θαη θαηάιιειν ζρήκα 

θφθθσλ. 

Kαζαξόηεηα θαη ζρήκα θόθθσλ.  Σν ρνλδξφθνθθν θιάζκα πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ζξαχζε πεηξψκαηνο κε ηα πξνδηαγξαθφκελα 

κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ επηβιαβείο πξνζκίμεηο (άξγηιν, νξγαληθά ή άιια καιαθά εχζξππηα πιηθά). 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνέξρνληαη απφ θπζηθέο απνζέζεηο πνηακψλ ή ρεηκάξξσλ, νη πξνο ζξαχζε θξνθάιεο ζα πξέπεη λα 

ζπγθξαηνχληαη απφ θφζθηλν κε άλνηγκα νπήο ηξηπιάζην ηνπ νλνκαζηηθνχ κεγέζνπο ησλ θφθθσλ θαη ην 90% ηνπιάρηζηνλ ησλ θφθθσλ 

πνπ ζπγθξαηνχληαη ζην θφζθηλν Νν 4, λα έρεη κία ηνπιάρηζηνλ ζξαπζηγελή επηθάλεηα θαη ην 75% δχν ή πεξηζζφηεξεο. 

Οη θφθθνη πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ θπβνεηδνχο κνξθήο. Ο έιεγρνο ηνπ ζρήκαηφο ηνπο ζα γίλεηαη κε ηε κέζνδν BS 812 

(παξάγξ. 105.1), κε πξνζδηνξηζκφ, γηα ην ζπγθξαηνχκελν ζην θφζθηλν 6,3 mm (1/4”) πιηθφ, ηνπ “δείθηε πιαθνεηδνχο” (Flakiness 

Index), ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο απφ 30%. 

Μεραληθέο ηδηόηεηεο. Οη απαηηήζεηο γηα ηηο κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ ρνλδξφθνθθνπ αδξαλνχο πιηθνχ αθνξνχλ ζηα παξαθάησ: 

 Γείθηεο αληίζηαζεο ζε ζηίιβσζε PSV (Polished  Stone Value), ζχκθσλα κε ηε δνθηκή BS 812. 

 Γείθηεο αληίζηαζεο ζε απφηξηςε AAV (Aggregate Abrasion Value), ζχκθσλα κε ηε δνθηκή BS 812. 

 Αληίζηαζε ζε ηξηβή θαη θξνχζε θαηά Los Angeles, ζχκθσλα κε ηε δνθηκή ASTM C 131. 

Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ζρέδηα ή ζηελ ΔΣΤ, νη επηηξεπφκελεο ηηκέο ηνπο ζα είλαη: 

 PSV 50 

 AAV10 

 LA24 

Λεπηφθνθθν πιηθφ  

Σν ιεπηφθνθθν θιάζκα (δηεξρφκελν απφ ην θφζθηλν Νν 8 θαη ζπγθξαηνχκελν ζην θφζθηλν Νν 200), πξέπεη λα απνηειείηαη απφ 

θφθθνπο γσληψδεηο, ζξαπζηγελείο θαη απαιιαγκέλνπο απφ άξγηιν ή άιιεο επηβιαβείο πξνζκίμεηο. ε πεξηπηψζεηο βαξείαο 

θπθινθνξίαο, είλαη πξνηηκφηεξν λα είλαη ηεο ίδηαο πξνέιεπζεο κε ην ρνλδξφθνθθν πιηθφ. ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα είλαη 

αζβεζηνιηζηθήο ζχζηαζεο ή θπζηθήο πξνέιεπζεο. Σν πνζνζηφ παηπάιεο ζην ιεπηφθνθθν θιάζκα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 10%. 

Παηπάιε  

Η παηπάιε πξνζηίζεηαη (ζε πεξίπησζε έιιεηςεο), γηα λα ζπκπιεξψζεη ηελ θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ηνπ κίγκαηνο ησλ αδξαλψλ. 

Μπνξεί λα είλαη ιηζνζχληξηκκα νξπθηήο ή άιιεο πξνέιεπζεο (ζθφλε απφ ζθσξίεο), πδξάζβεζηνο, ηζηκέλην, ηπηάκελε ηέθξα, ή άιιε 

θαηάιιειε νξπθηή χιε, ε νπνία θαηά ην ρξφλν ρξεζηκνπνίεζήο ηεο λα είλαη αξθεηά μεξή, ψζηε λα ξέεη ειεχζεξα θαη λα κε 

δεκηνπξγεί ζπζζσκαηψκαηα. Η παηπάιε δελ πξέπεη λα πεξηέρεη άξγηιν ή νξγαληθέο πξνζκίμεηο θαη λα κελ έρεη πιαζηηθφηεηα, εθηφο 

αλ πξφθεηηαη γηα ηζηκέλην ή πδξάζβεζην. Η ζπληζηψκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ηεο παηπάιεο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 542.2.1-1. 
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Πίνακας 542.2.1-1: Σσνιζηώμενη κοκκομεηρική διαβάθμιζη παιπάλης 

 
Κνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε παηπάιεο 

Κφζθηλν ηεηξαγσληθήο νπήο Γηεξρφκελν % 

600 κ  (Νν  30) 

300 κ  (Νν  50) 

75 κ  (Νν 200) 

100 

90 - 100 

70 - 100 

542.2.2 Αζθαιηηθό ζπλδεηηθό  

Θα ρξεζηκνπνηείηαη άζθαιηνο 60/70 ή, ελαιιαθηηθά, κίγκα αζθάιηνπ 80/100 θαη 40/50, ηξνπνπνηεκέλε κε πξφζζεηα βειηησηηθά 

(π.ρ. ζεξκνπιαζηηθά, πνιπκεξή, ειαζηνκεξή, ίλεο θηι.), χζηεξα απφ εηδηθή εξγαζηεξηαθή κειέηε.  

Πξνζζήθε βειηησηηθνχ πξνζθχζεσο ζηελ άζθαιην ζα γίλεηαη φηαλ ηα αδξαλή παξνπζηάδνπλ πδξνθηιία ή ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ 

θαζνξίδεη ε Τπεξεζία. Ο ηχπνο θαη ην αθξηβέο πνζνζηφ ηνπ αληηπδξνθίινπ, ζα θαζνξίδεηαη απφ ην εξγαζηήξην, κε ηε δνθηκή 

εκβάπηηζεο-ζιίςεο ASTM D 1075. 

 

542.2.3 Μειέηε ζύλζεζεο 

Κνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε  

Σν ζπλνιηθφ κίγκα ησλ αδξαλψλ κπνξεί λα πξνθχπηεη απφ ζχλζεζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ επί κέξνπο θιαζκάησλ, είηε λα 

πξνζθνκίδεηαη εληαίν ζην εξγνζηάζην παξαγσγήο αζθαιηνκίγκαηνο θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ρσξίο δηαρσξηζκφ θαη αλαζχλζεζε, 

εθφζνλ είλαη νκνηφκνξθν θαη κε ζηαζεξή θνθθνκεηξηθή ζχλζεζε.  

Η θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ηνπ ζπλνιηθνχ κίγκαηνο ησλ αδξαλψλ πιηθψλ (ρνλδξφθνθθν, ιεπηφθνθθν θαη παηπάιε), αλάινγα κε ηνλ 

ηχπν ηνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο θαη ην νλνκαζηηθφ κέγεζνο ηνπ κέγηζηνπ θφθθνπ, πξέπεη λα βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα ηνπ 

Πίλαθα 542.2.4-1. Σν ιεπηφθνθθν θιάζκα ζα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην απαηηνχκελν, γηα ην “ζθήλσκα” ησλ ρνλδξψλ θφθθσλ. 

Σα φξηα θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο πνπ δίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 542.2.4-1, ηζρχνπλ θαηά βάξνο, εθφζνλ ηα εηδηθά βάξε ηνπ 

ρνλδξφθνθθνπ θαη ηνπ ιεπηφθνθθνπ πιηθνχ δε δηαθέξνπλ πάλσ απφ 5%. Αλ ππάξρεη κεγαιχηεξε δηαθνξά, ηα φξηα ηνπ πίλαθα θαη νη 

αλαινγίεο ζχλζεζεο θαηά βάξνο ηνπ ζπλνιηθνχ κίγκαηνο αδξαλψλ, ζα πξέπεη λα αλαρζνχλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθά βάξε ηνπο. 

Αλζεθηηθφηεηα ζε απνζάζξσζε (πγεία)  

Η δνθηκή ζα γίλεηαη κε ηελ πξφηππε κέζνδν AASHTO T 104 (κε ρξεζηκνπνίεζε ζεηηθνχ λαηξίνπ). Η απψιεηα (ζε πνζνζηφ ζηα 

εθαηφ θαηά βάξνο) δελ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 9%. 

Ιζνδχλακν άκκνπ  

Σν ηζνδχλακν άκκνπ ζα πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξφηππε κέζνδν AASHTO T 176 επί ηνπ κίγκαηνο ησλ αδξαλψλ (πξηλ απφ 

ηελ πξνζζήθε ηεο αζθάιηνπ θαη ηεο πξφζζεηεο παηπάιεο) θαη πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 55. 

Ποζοζηό αζθάληοσ  

Σν βέιηηζην πνζνζηφ αζθάιηνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ην εξγαζηήξην. 

542.2.4 Απνθιίζεηο από ηε κειέηε ζύλζεζεο  

Ο έιεγρνο ηεο νκνηνκνξθίαο ηνπ παξαγνκέλνπ αζθαιηνκίγκαηνο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο κειέηεο ζχλζεζεο, ζα γίλεηαη κε εμέηαζε 

ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ δεηγκάησλ, κε βάζε ηνλ κέζν φξν ηνπο. 

Οη κέγηζηεο επηηξεπφκελεο απνθιίζεηο (κέζνο φξνο δεηγκάησλ) ησλ πνζνζηψλ θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ 

πνζνζηνχ αζθάιηνπ, δίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 542.3.4-1. Δπί πιένλ, θαλελφο κεκνλσκέλνπ δείγκαηνο νη απνθιίζεηο δελ ζα ππεξβαίλνπλ 

ηα φξηα απηά, επαπμεκέλα θαηά 20%. Όιεο νη δαπάλεο ησλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. Η επηινγή ηνπ 

εξγαζηεξίνπ ζα γίλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ζα δεηείηαη έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία. 

Πίνακας 542.2.4-1:  Κοκκομεηρική διαβάθμιζη ηων αδρανών 

Μέγεζνο θόζθηλνπ 

ηεηξαγσληθήο νπήο 

(ASTM) 

Ολνκαζηηθό κέγεζνο κέγηζηνπ θόθθνπ 

12,5 mm 9,5 mm 

Πνζνζηφ δηεξρφκελν απφ ηα αληίζηνηρα θφζθηλα 

19,00 mm (3/4'') 

12,50 mm (1/2'') 

 9,50 mm (3/8'') 

 4,75 mm (No 4) 

 2,36 mm (No 8) 

 1,18  mm (No 16) 

 0,30 mm (No 50) 

 0,07 mm (No 200) 

100 

90 - 100 

60 - 100 

15 - 40 

4  - 12 

- 

-   

2 - 5 

100 

100 

90  - 100 

30 - 50 

5  - 15 

- 

- 

2 - 5 

πληζηψκελν πάρνο ζηξψζεο 4 - 5 cm 3 - 4 cm 

Πίνακας 542.2.4-2: Μέγιζηες επιηρεπόμενες αποκλίζεις από ηη μελέηη ζύνθεζης (Μ.Ο. δειγμάηων) 

Μέγεζνο θφζθηλνπ [mm] 12,50 9,50 4,75 2,36 1,18 0,60 0,30 0,075 

Αλνρή επί ησλ πνζνζηψλ δηεξρνκέλσλ % ± 8 ± 7 ± 7 ± 6 ± 6 ± 5 ± 5 ± 3 
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Άζθαιηνο % θαηά βάξνο ζην αζθαιηφκηγκα  ± 0,4 

Παξαηήξεζε: Αλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ αλνρψλ πξνθχςεη θακπχιε εθηφο ησλ επηηξεπνκέλσλ νξίσλ ηνπ Πίλαθα 542.2.4-2, 

απηφ δελ ζα απνηειέζεη ιφγν απφξξηςεο ηνπ πιηθνχ. 

542.2.5 Υαξαθηεξηζηηθά αζθαιηνκίγκαηνο  

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βέιηηζηνπ πνζνζηνχ αζθάιηνπ, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία κε ην νξπθηέιαην, πνπ έρεη αλαπηχμεη ζηηο 

ΗΠΑ ε Οκνζπνλδηαθή Τπεξεζία Απηνθηλεηνδξφκσλ (FHWA).  

Σα δνθίκηα Marshall θαηαζθεπάδνληαη κε 50 θηχπνπο ζε θάζε πιεπξά ηνπο θαη ηα θελά αέξνο (% ζπκππθλσκέλνπ αζθαιηνκίγκαηνο) 

πξέπεη λα είλαη 18 - 24 %.  

Καηά ηνλ έιεγρν ηεο πδξνθηιίαο κε ηε δνθηκή εκβάπηηζεο-ζιίςεο, ν ειάρηζηνο ιφγνο αληνρψλ πξέπεη λα είλαη 0,5 (ηα δνθίκηα 

θαηαζθεπάδνληαη κε θνξηίν ζπκπίεζεο 140 kg/cm
2
 (2000 psi) θαη κε αλάκημε αδξαλψλ θαη αζθάιηνπ, αθνχ πξνζεξκαλζνχλ ζηε 

βέιηηζηε ζεξκνθξαζία αλάκημεο). 

542.3 Δθηέιεζε Δξγαζηψλ 

542.3.1 Παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο  

Παξάγεηαη ζηηο ίδηεο εγθαηαζηάζεηο κε ηα ζπλήζε αζθαιηνκίγκαηα, ζχκθσλα κε ηελ ΠΣΠ Α265  (παξάγξ. 4). ε ζχγθξηζε κε άιιεο 

ζπλζέζεηο αδξαλψλ, ην ρνλδξφθνθθν θιάζκα ζεξκαίλεηαη πεξηζζφηεξν, ιφγσ ηεο παξνπζίαο κηθξνχ πνζνζηνχ ιεπηφθνθθνπ πιηθνχ. 

Πξέπεη ινηπφλ λα ιακβάλνληαη κέηξα, ψζηε ε ζεξκνθξαζία ησλ αδξαλψλ λα κελ είλαη πνιχ πςειή θαη λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή θαζ΄ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο 

Δπεηδή ε ςχμε ησλ αζθαιηνκηγκάησλ πνπ δηαζηξψλνληαη ζε ιεπηφ πάρνο είλαη ηαρεία, νη ζεξκνθξαζίεο παξαγσγήο είλαη θάπσο 

πςειφηεξεο, απφ ηηο αληίζηνηρεο ησλ αζθαιηνκηγκάησλ ζπλήζνπο πάρνπο. Η ζεξκνθξαζία αλάκημεο (ζεξκνθξαζία ζηελ έμνδν ηνπ 

αλακηθηήξα) πξέπεη λα είλαη 150° - 170° C, ζα δεηνχληαη πάλησο πιεξνθνξίεο απφ ην αξκφδην εξγαζηήξην ειέγρνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ βειηησηηθνχ-ηξνπνπνηεηηθνχ ηεο αζθάιηνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη ε αλάγθε ηήξεζεο ησλ ζεξκνθξαζηψλ θαη θπξίσο θαηά ηελ αλάκημε, ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ αιινίσζεο ηεο αζθάιηνπ. 

Καηά ηε κεηαθνξά ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ, 

ψζηε θαηά ηε δηάζηξσζε λα ηεξνχληαη νη ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίεο, πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

Η ρξήζε πεηξειαίνπ, γηα ηελ επρεξή εθθφξησζε ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο, απαγνξεχεηαη. 

542.3.2 Απνξξνή νκβξίσλ, ζηξώζε έδξαζεο, ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε 

Η ζηξψζε έδξαζεο ησλ πνξσδψλ ηαπήησλ ζα είλαη αζθαιηνζθπξφδεκα ππθλήο ζχλζεζεο θαη θαηάιιειεο επίθιηζεο, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή απνξξνή ησλ νκβξίσλ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζηξψζεο έδξαζεο, ρσξίο λα εηζέξρεηαη λεξφ ζηηο ππνθείκελεο 

ζηξψζεηο. Σν λεξφ ηεο βξνρήο πξέπεη λα ξέεη εγθάξζηα ζηνλ άμνλα ηεο νδνχ θαη αλεκπφδηζηα πξνο ην κε εληζρπκέλν έξεηζκα, ην 

νπνίν πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθφ ζηελ επίδξαζε παγεηνχ (αληηπαγεηηθή ζηξψζε) θαη λα βξίζθεηαη 1 cm ρακειφηεξα απφ ηελ 

επηθάλεηα ηεο ζηξψζεο έδξαζεο ηνπ πνξψδε ηάπεηα, αλ απηφ δελ επηδξά αξλεηηθά ζηελ αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο. Πξέπεη επίζεο 

λα δίδεηαη πξνζνρή, ζηε κε παξεκπφδηζε ηεο απνξξνήο ησλ νκβξίσλ ιφγσ παξνπζίαο θπηψλ ζην έξεηζκα. 

Λφγσ ηνπ κηθξνχ πάρνπο ησλ πνξσδψλ ηαπήησλ, απαηηείηαη ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε κε κηθξή πνζφηεηα αζθαιηηθνχ γαιαθηψκαηνο 

(λα παξακέλνπλ ηειηθά ηνπιάρηζηνλ 300 g/m
2
 αζθαιηηθνχ ζπλδεηηθνχ), γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο επηθάλεηαο νιίζζεζεο ηνπ 

ηάπεηα πάλσ ζηελ επηθάλεηα έδξαζεο, θαζψο θαη γηα πξφζζεηε ζηεγαλνπνίεζε ηεο επηθαλείαο ηεο ζηξψζεο έδξαζεο. 

Απνβιέπνληαο ζηελ επηηπρία κίαο νκνηνγελνχο επάιεηςεο πάλσ ζε φιε ηελ επηθάλεηα, ε δηάρπζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε 

δηαλνκέα αζθάιηνπ θαη κε αξαησκέλν αζθαιηηθφ γαιάθησκα κε πεξηεθηηθφηεηα 30% ζε άζθαιην. (Γαιάθησκα κε πεξηεθηηθφηεηα 

ζε άζθαιην π.ρ. 60% αξαηψλεηαη πξνζεθηηθά, κε πξνζζήθε πδαηηθήο θάζεο 100% - δεηνχληαη νδεγίεο απφ ην εξγνζηάζην 

παξαγσγήο ηνπ γαιαθηψκαηνο - γηα ιήςε γαιαθηψκαηνο πνπ λα δίδεη ππφιεηκκα αζθαιηηθνχ 30%). 

542.3.3 Γηάζηξσζε αζθαιηηθνύ ζθπξνδέκαηνο  

Η δηάζηξσζε ζα γίλεηαη ζε φιν ην πιάηνο ηνπ δξφκνπ, ρσξίο θαηά κήθνο ξαθέο. Αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ (π.ρ. ιφγσ παξεκπφδηζεο 

ηεο θπθινθνξίαο), ε έλσζε ησλ ισξίδσλ ζα γίλεηαη κε πξνζεθηηθή ζέξκαλζε ηεο ήδε θαηαζθεπαζκέλεο επηθαλείαο, ψζηε λα κελ 

εκπνδίδεηαη ε απνξξνή. ηηο θαηά κήθνο ή εγθάξζηεο ζηνλ άμνλα ηεο νδνχ ξαθέο απαγνξεχεηαη ε επάιεηςε κε αζθαιηηθφ, ή ε 

θαηαζθεπή αξκνχ ζπγθφιιεζεο, ιφγσ παξεκπφδηζεο ηεο απνξξνήο ησλ νκβξίσλ. 

Η ειάρηζηε ζεξκνθξαζία δηάζηξσζεο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο θαη ηεο αζθάιηνπ, ην πάρνο ηεο ζηξψζεο θαη ηηο 

επηθξαηνχζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία. Σα ζπλήζε φξηα ζεξκνθξαζηψλ είλαη 90° - 120° C. 

ε πεξίπησζε βξνρήο, δπλαηνχ αλέκνπ ή ζεξκνθξαζηψλ θάησ ησλ 20° C, νη εξγαζίεο ζα δηαθφπηνληαη. Γελ επηηξέπεηαη επίζεο 

δηάζηξσζε, παξνπζία λεξνχ ζηελ επηθάλεηα έδξαζεο ησλ πνξσδψλ ηαπήησλ. 

542.3.4 πκπύθλσζε  

Θα γίλεηαη ειαθξά θπιίλδξσζε κε νδνζηξσηήξα 8-10 t κε ιείνπο θπιίλδξνπο (ζπλήζσο αξθνχλ 1-2 δηειεχζεηο). 

Η ππεξβνιηθή ζπκπχθλσζε, ή ζπκπχθλσζε φηαλ ην αζθαιηφκηγκα έρεη ςπρζεί, ζα νδεγήζεη ζε ζξαχζε ησλ αδξαλψλ.  

 

542.3.5   Πνηνηηθνί έιεγρνη 

Έλεγτοι σλικών καηαζκεσής  

Ιζρχνπλ νη γεληθέο αξρέο πνπ εθαξκφδνληαη θαη γηα ηα ζπλήζε αζθαιηνκίγκαηα (ΠΣΠ Α265, παξάγξ. 6 θαη 7). 

Ιδηαίηεξε πξνζνρή εθηζηάηαη ζηελ πνηφηεηα ησλ ρνλδξφθνθθσλ αδξαλψλ, απφ ηα νπνία θπξίσο εμαξηάηαη ε αληηνιηζζεξφηεηα ηεο 

ζηξψζεο. 

Οη εθηεινχκελνη εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη είλαη νη εμήο: 
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(α) Αδξαλή πιηθά 

- ρήκα θφθθσλ (Flakiness Index) BS 812 Part 105.1  

- Γείθηεο αληίζηαζεο ζε ζηίιβσζε (PSV) BS 812  Part 3 

- Γείθηεο θζνξάο ζε απφηξηςε (AAV) BS 812  Part 3 

- Φζνξά ζε ηξηβή θαη θξνχζε (Los Angeles) ASTM C 131 

(β) Αζθαιηφκηγκα, αζθαιηηθφ ζπλδεηηθφ - βειηησηηθφ αζθάιηνπ 

- Μειέηε ζχλζεζεο γηα πνξψδεηο ηάπεηεο FHWA-RD-2 

- Γνθηκή Cantabro 

-  

Λεηηνπξγία εγθαηάζηαζεο παξαγσγήο αζθαιηηθνύ ζθπξνδέκαηνο. Ιζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα γηα ηα ζπλήζε αζθαιηνκίγκαηα 

(παξάγξ. 7 ηεο ΠΣΠ Α265). 

 

Έιεγρνη θαη απαηηήζεηο γηα ηελ ηειηθή ζηξώζε. Μεηά ηελ ηειηθή ζπκπχθλσζε, αθνινπζνχλ νη παξαθάησ έιεγρνη ηεο αζθαιηηθήο 

ζηξψζεο, γηα λα δηαπηζησζεί, θαηά πφζνλ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ πεξηιακβάλεη ε ζχκβαζε ηνπ έξγνπ: 

(α)  ηάζκε 

Η ηειηθή επηθάλεηα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ “εξπζξά” ηεο κειέηεο (ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνβιεπφκελε επίθιηζε), κε 

απνθιίζεηο φρη κεγαιχηεξεο ησλ ± 6 mm. 

(β)  Οκαιφηεηα 

Παξάιιεια ζηνλ άμνλα ηεο νδνχ, νη θπκαηηζκνί ή άιιεο ηνπηθέο αλσκαιίεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα 5 mm. Η κέηξεζε ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε 4κεηξν πήρε. 

Δγθάξζηα ζηνλ άμνλα ηεο νδνχ, νη απνθιίζεηο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηα 3 mm. Η κέηξεζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε 3κεηξν πήρε. 

Οη κεγαιχηεξνπ κήθνπο θπκαηηζκνί θαη ε άλεζε θπθινθνξίαο, ζα ειέγρνληαη (ζε πεξηπηψζεηο ζεκαληηθψλ έξγσλ θαη κεηά απφ 

απαίηεζε ηεο Τπεξεζίαο) κε νκαιφκεηξν ηχπνπ Bump-Intergrator. Ο δείθηεο αλσκαιηψλ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ ηηκή ησλ 

130 cm/km. 

(γ)  Πάρνο ζηξψζεο 

Σν πάρνο ηεο ζηξψζεο ζα ειέγρεηαη κε ιήςε θαξψησλ, ζε ππθλφηεηα ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ αλά 4000 m
2
.  

Ο αξηζκεηηθφο κέζνο φισλ ησλ κεηξήζεσλ πξέπεη λα είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο απφ ην πάρνο πνπ θαζνξίδεη ε ζχκβαζε ηνπ έξγνπ. 

Κακία κεκνλσκέλε κέηξεζε δελ πξέπεη λα ππνιείπεηαη ηνπ πξνδηαγξαθφκελνπ πάρνπο πεξηζζφηεξν απφ 10%, εθηφο εάλ θαζνξίδεη 

δηαθνξεηηθά ε Τπεξεζία (π.ρ. επηζηξψζεηο ζε παιαηφ αζθαιηηθφ ππφζηξσκα). 

542.4   Πεξηιακβαλφκελεο Γαπάλεο 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επηηφπνπ ηνπ Έξγνπ, απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ηνπ θαηάιιεινπ 

πιηθνχ, θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ.542.3. 

542.5  Δπηκέηξεζε θαη Πιεξσκή 

 Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο αληηνιηζζεξνχ πνξψδνπο αζθαιηνηάπεηα ζα επηκεηξψληαη ζε θπβηθά κέηξα (m³) πιήξσο πεξαησκέλσλ, 

αλά ηχπν ζχλζεζεο αδξαλψλ πνπ εκθαλίδεηαη ζην Σηκνιφγην. Η επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο 

παξνχζαο ΓΣΤ. 

 Η (νη) πνζφηεηα (εο) ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηή (εο) επηκεηξήζεθε (αλ) ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ 

θαη εγθξίζεθε (αλ) απφ ηελ Τπεξεζία, ζα πιεξψλεηαη (νληαη) αλά ηχπν ζχλζεζεο αδξαλψλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο 

παξνχζαο ΓΣΤ. Η (νη) ηηκή (έο) κνλάδαο ζα απνηειεί (νχλ) πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 

«Πεξηιακβαλφκελεο Γαπάλεο» ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 100 «Γεληθνί Όξνη». 

 

559. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ 

559.1  Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί 

Πεξηιακβάλεηαη ε απνθαηάζηαζε νδνζηξσκάησλ νδψλ, ζηηο νπνίεο εθηειείηαη εθζθαθή ζθακκάησλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε αγσγψλ ή 

θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ (θξεαηίσλ θηι.). Η απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο ζα θαιχςεη ππνρξεσηηθά φιε ηελ επηθάλεηα ησλ 

νδψλ πνπ ζα έρεη θαζαηξεζεί. 

559.2  Τιηθά 

Σα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά είλαη: 

 Τιηθφ ππφβαζεο ηεο ΠΣΠ Ο150 

 Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε ηεο ΠΣΠ Α-11 θαη Α-201 

 Αζθαιηηθφ ηεο ΠΣΠ Α265 ηχπνπ Β 

 θπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 
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559.3  Δθηέιεζε Δξγαζηψλ 

Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνχ κέζα ζηελ ηάθξν θαη χζηεξα απφ ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη πξέπεη απηή λα 

επαλεπηρσζεί ακέζσο θαη λα ζπκππθλσζεί ην πιηθφ πιεξψζεσο. Η νξηζηηθή αλαθαηαζθεπή ηνπ νδνζηξψκαηνο πξέπεη λα εθηειεζζεί 

ακέζσο. Η ζχλδεζε κε ην πθηζηάκελν νδφζηξσκα πξέπεη λα γίλεη κε επζχγξακκε θαη αηρκεξή αθκή, λα είλαη δε νκαιή θαη 

ζπλεθηηθή. 

παζκέλα θνκκάηηα νδνζηξψκαηνο θνληά ζηελ αθκή πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη κε λέα θνπή, κε κεράλεκα θνπήο νδνζηξσκάησλ. Η 

απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο πξέπεη λα εθηειεζζεί θαηά ηνλ ίδην ηξφπν θαη ζηελ ίδηα πνηφηεηα κε ην ζπλερφκελν νδφζηξσκα. 

Αλ θαη' εμαίξεζε, ε νξηζηηθή απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο δελ κπνξεί λα γίλεη ακέζσο, πξέπεη επζχο κεηά ηελ επαλαπιήξσζε 

ηεο ηάθξνπ ηνπ αγσγνχ, απηή λα θιεηζζεί κε πξνζσξηλή επηθάιπςε κε αζθαιηφκηγκα. Αλ εκθαληζζνχλ βιάβεο ηεο πξνζσξηλήο 

επηθάιπςεο, πξέπεη απηέο λα απνθαηαζηαζνχλ ακέζσο. 

Η επαλαθνξά ησλ αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή : 

(1) Τπφβαζεο ζπλνιηθνχ ηειηθνχ πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 25 cm πνπ ζα θαηαζθεπαζζεί ζχκθσλα κε ηελ ΠΣΠ Ο150, κε ζξαπζηφ πιηθφ 

δηαβάζκηζεο Β ή Γ, είηε απφ αζβεζηνιηζηθφ πιηθφ ιαηνκείνπ, είηε πξνέιεπζεο ρεηκάξξνπ. 

(2) Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ΜΔ-Ο ή αζθαιηηθφ γαιάθησκα ζχκθσλα κε ηηο ΠΣΠ Α-11 θαη Α-201 

(3) Αζθαιηηθφ νδφζηξσκα πνπ απνηειείηαη απφ κία ζηξψζε θπθινθνξίαο θαη ζα θαηαζθεπαζζεί ζχκθσλα κε ηελ ΠΣΠ Α 265 ηχπνπ 

Β ζε ζπκππθλσκέλν πάρνο ηνπιάρηζηνλ 5 cm απφ αδξαλέο αζβεζηνιηζηθφ πιηθφ ιαηνκείνπ. 

Η απνθαηάζηαζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ νδνζηξψκαηνο κε ζθπξφδεκα πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή: 

(1) Τπφβαζεο ζπλνιηθνχ ηειηθνχ πάρνπο 15 cm πνπ ζα θαηαζθεπαζζεί ζχκθσλα κε ηελ ΠΣΠ Ο150, κε ζξαπζηφ πιηθφ δηαβάζκηζεο 

Β ή Γ, είηε απφ αζβεζηνιηζηθφ πιηθφ ιαηνκείνπ, είηε πξνέιεπζεο ρεηκάξξνπ. 

(2) θπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20, ηειηθνχ πάρνπο 15 cm. 

559.4  Πεξηιακβαλφκελεο Γαπάλεο 

Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα φιεο ηηο εξγαζίεο, ηα πιηθά θαη ηε ρξήζε θάζε είδνπο εμνπιηζκνχ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε 

θαη έληερλε, θαηά ηα αλσηέξσ θαη θαηά ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα ηεο κειέηεο, εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο 

αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ. 

559.5  Δπηκέηξεζε – Πιεξσκή 

Οη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζα επηκεηξψληαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m²) πιήξσο πεξαησκέλσλ, γηα 

θάζε ηχπν απνθαηάζηαζεο (άζθαιην, ζθπξφδεκα) πνπ εκθαλίδεηαη ζην Σηκνιφγην. Η επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ.  Η επηθάλεηα ζα ππνινγίδεηαη απφ ην κήθνο ηεο απνθαηάζηαζεο επί ην "ζπκβαηηθφ πιάηνο 

ηνπ ζθάκκαηνο", πξνζαπμεκέλν θαηά 2 x 0,10 = 0,20 m. 

Η (νη) πνζφηεηα (εο) ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηή (εο) επηκεηξήζεθε (αλ) ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη 

εγθξίζεθε (αλ) απφ ηελ Τπεξεζία, ζα πιεξψλεηαη (νληαη) ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 100.5 ηεο παξνχζαο ΓΣΤ γηα ηνπο δηάθνξεο 

ηχπνπο απνθαηάζηαζεο νδνζηξσκάησλ. Η (νη) ηηκή (έο) κνλάδαο ζα απνηειεί (νχλ) πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ 

αλσηέξσ παξάγξαθν «Πεξηιακβαλφκελεο Γαπάλεο» ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 100 «Γεληθνί Όξνη». 

 
560. ΖΜΑΝΖ 

561. ΑΦΑΗΡΔΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΖΜΑΝΖ 

561.1 Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί 

Πεξηιακβάλεηαη ε αθαίξεζε πθηζηάκελεο νξηδφληηαο ζήκαλζεο απφ γξακκέο, κελχκαηα ή ζχκβνια ε νπνία αληίθεηηαη κε ηελ 

αλαζεσξεκέλε δηάηαμε θπθινθνξίαο. 

561.2 Τιηθά 

Γελ πεξηιακβάλνληαη πιηθά. 

561.3 Δθηέιεζε Δξγαζηώλ 

Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία γηα έγθξηζε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ αθαίξεζε ηεο 

νξηδφληηαο ζήκαλζεο αλάινγα κε ην πιηθφ κε ην νπνίν απηή έρεη θαηαζθεπαζηεί. 

Κξηηήξην απνδνρήο ησλ ηξφπσλ θαη ησλ κέζσλ είλαη λα κε κείλνπλ επί ηνπ νδνζηξψκαηνο κφληκα ίρλε ηεο ζήκαλζεο, νχηε λα 

παξνπζηαζζεί παξακφξθσζε ή ξσγκή ζην νδφζηξσκα. Απηφ επαιεζεχεηαη κφλν κε δνθηκή επί ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη φρη 

εξγαζηεξηαθά. 

Δηδηθά γηα ζήκαλζε απφ απιφ ρξψκα επηηξέπεηαη ε ρξήζε θινγνβφινπ κφλν φηαλ ε επηθάλεηα θπθινθνξίαο πξφθεηηαη είηε λα 

επαλεπηζηξσζεί είηε λα θαηαζηξαθεί, κεηά ην πέξαο ηεο αλάγθεο γηα αλαδηάηαμε ηεο ζήκαλζεο. 
 

561.4 Πεξηιακβαλόκελεο Γαπάλεο 

• Οη εξγαζίεο αθαίξεζεο ηεο ζήκαλζεο αλεμάξηεηα απφ ηε ρξήζε κεραληθψλ ή κε κέζσλ. 

• Σα κέηξα πξνζηαζίαο πξνζσπηθνχ, θαηά ηηο εξγαζίεο αθαίξεζεο, κε ηαπηφρξνλε ειαρηζηνπνίεζε ηεο φριεζεο θπθινθνξίαο πεδψλ 

θαη νρεκάησλ. 

• Η απνκάθξπλζε θαη απφξξηςε αθαηξεζέλησλ πιηθψλ. 
 

561.5 Δπηκέηξεζε θαη Πιεξσκή 

Δπηκέηξεζε. Η επηκέηξεζε γίλεηαη ζε m2 πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο νξηδφληηαο ζήκαλζεο (γξακκψλ, κελπκάησλ ή 

ζπκβφισλ). 

Πιεξσκή. Δθηφο αλ ε δαπάλε εξγαζηψλ ζεσξείηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο άιισλ εξγαζηψλ, ε πιεξσκή ζα 

γίλεηαη κε βάζε ηε ζρέζε: 

Πιεξσκή = m2 επηκέηξεζεο x ηηκή κνλάδαο. 
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562. ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΖΜΑΝΖ 

562.1 Πεδίν Δθαξκνγήο - Οξηζκνί 

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνζσξηλή θαη ε κφληκε νξηδφληηα ζήκαλζε ησλ νδνζηξσκάησλ κε γξακκέο ζπλερείο ή δηαθεθνκκέλεο, κελχκαηα, 

ή ζχκβνια. 

• Πξνζσξηλή νξίδεηαη ε ζήκαλζε ε νπνία πινπνηείηαη επί νδνζηξσκάησλ ηα νπνία πξφθεηηαη κειινληηθά λα θαιπθζνχλ ή φηαλ ε 

κφληκε ζήκαλζε πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη κειινληηθά είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ πξνζσξηλά απαηηνχκελε. Γηα ηελ πξνζσξηλή ζήκαλζε 

ζα ρξεζηκνπνηείηαη: 

- Απιφ ρξψκα ζήκαλζεο ή πξνδηακνξθσκέλε ζήκαλζε ε νπνία επηηξέπεηαη λα είλαη κε αθαηξνχκελε φηαλ ε επηθάλεηα ηνπ 

νδνζηξψκαηνο πξφθεηηαη λα επηθαιπθζεί ή θαηαζηξαθεί. 

- Αθαηξνχκελε πξνδηακνξθσκέλε ζήκαλζε (π.ρ. ηαηλία), φηαλ επί ηεο ίδηαο επηθάλεηαο πξφθεηηαη λα εθαξκνζζεί αλαδηάηαμε ηεο 

ζήκαλζεο. 

Μφληκε νξίδεηαη ε ζήκαλζε ε νπνία πινπνηείηαη επί ηεο ηειηθήο ζηξψζεο ηνπ νδνζηξψκαηνο. Γηα ηε κφληκε ζα ρξεζηκνπνηείηαη απιφ 

ρξψκα ζήκαλζεο ή πιαζηηθά ή πξνδηακνξθσκέλε ζήκαλζε, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ θαηεγνξία θαη ην πεξηβάιινλ ηεο 

νδνχ. Η επηινγή ηνπ πιηθνχ ζε ζρέζε κε ηελ θαηεγνξία ηεο νδνχ θαη ην πεξηβάιινλ ηεο ζπληζηάηαη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ 

επφκελν πίλαθα. 

Σν ρξψκα ηεο ζήκαλζεο ζα είλαη: 

• Λεπθφ γηα ηε κφληκε ζήκαλζε 

• Κίηξηλν γηα ηελ εξγνηαμηαθή ζήκαλζε θαη γηα εηδηθέο απαγνξεχζεηο ζε αζηηθέο νδνχο. 

 

562.2 Τιηθά 

562.2.1 Γεληθέο απαηηήζεηο 

Οη επηδφζεηο νξηδφληηαο ζήκαλζεο ζα είλαη ζχκθσλα κε EN1436-1 θαη ΔΝ1790. 

Η πηζηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ πξέπεη λα έρεη γίλεη κε ε δνθηκή αληνρήο ζχκθσλα κε ΔΝ1824 ή ΔΝ13197. 

Όια ηα πιηθά ζα έρνπλ αληαλαθιαζηηθά θαη αληηνιηζζεξά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ΔΝ1423, ΔΝ1424. 

Σν εξγνζηάζην παξαγσγήο ησλ πιηθψλ ζα είλαη πηζηνπνηεκέλν κε ζχζηεκα πνηφηεηαο θαηά ISO 9001. 

562.2.2 Δίδε πιηθώλ 

• Απιφ ρξψκα ζήκαλζεο (ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ζπζηαηηθψλ) ζχκθσλα κε ΔΝ1871 

• Πιαζηηθά 

- Θεξκνπιαζηηθά ζχκθσλα κε ΔΝ1871 

- Φπρξνπιαζηηθά ζχκθσλα κε ΔΝ1871 

- Πξνδηακνξθσκέλε ζήκαλζε ζχκθσλα κε ΔΝ1790 

562.3 Δθηέιεζε Δξγαζηώλ 

ηηο εξγαζίεο πεξηιακβάλνληαη: 

Η δηεπζέηεζε θπθινθνξίαο γηα ηελ αλεκπφδηζηε πινπνίεζε ηεο νξηδφληηαο ζήκαλζεο. 

Ο θαζαξηζκφο ηνπ νδνζηξψκαηνο, φπνπ πξφθεηηαη λα εθαξκνζζεί ε ζήκαλζε, κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ ή ρεηξνλαθηηθά. 

Η πξνεηνηκαζία ζήκαλζεο (ζηίμε – πηθεηάξηζκα) θαη πξνεξγαζία πιηθψλ. 

Η θαηαζθεπή ηεο ζήκαλζεο. 

Σα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο ζήκαλζεο θαη ε άξζε απηψλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο. 

Η θαηαζθεπή ηεο ζήκαλζεο κε απιφ ρξψκα γίλεηαη κε δηπιή επάιεηςε ε πξψηε κε πάρνο 250 κ θαη ε επαθνινπζνχζα δεχηεξε κε 

πάρνο 380 κ. 

562.4 Πεξηιακβαλόκελεο Γαπάλεο 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επηηφπνπ ηνπ έξγνπ φισλ ησλ πιηθψλ θαη κέζσλ ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ  εξγαζηψλ. 

Κάζε είδνπο εξγαζία ε νπνία απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε έληερλε θαη αζθαιή νινθιήξσζε πινπνίεζεο ηεο νξηδφληηαο ζήκαλζεο. 

562.5 Δπηκέηξεζε θαη Πιεξσκή 

Δπηκέηξεζε. Η επηκέηξεζε γίλεηαη ζε m2 πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο νξηδφληηαο ζήκαλζεο κε βάζε ην ρξεζηκνπνηεζέλ πιηθφ. ηελ 

πεξίπησζε πινπνίεζεο δηαθεθνκκέλεο γξακκήο δελ πεξηιακβάλνληαη ηα θελά. 

Πιεξσκή. Η πιεξσκή γίλεηαη κε βάζε ηε ζρέζε: 

Πιεξσκή απινχ ρξψκαηνο = m2 επηκέηξεζεο x ηηκή κνλάδαο. 

Πιεξσκή ζεξκνπιαζηηθνχ = m2 επηκέηξεζεο x ηηκή κνλάδαο. 

Πιεξσκή ςπρξνπιαζηηθνχ = m2 επηκέηξεζεο x ηηκή κνλάδαο. 

Πιεξσκή πξνδηακνξθσκέλεο ζήκαλζεο = m2 επηκέηξεζεο x ηηκή κνλάδαο. 

 
    Λαγθάδηα    24 – 05 – 2021 

              Ο  πληάμαο                                                                                                       ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ                                               

                                                                                                                             Ο Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο ηνπ                 

 Γεκήηξηνο Κνληόο                                                                       Σκήκαηνο Μειεηώλ & Υσξνηαμίαο 

         Πνιηηηθόο Μεραληθόο Σ.Δ.                                                                           ηεο Γ/λζεο Σ.Τ. & Πνιενδνκίαο       
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 ΣΜΗΜΑ Α  

Γεληθά 

 

Σν παξόλ ζρέδην αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπληάζζεηαη ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 305/96 θαη 

εηδηθόηεξα ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 3, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο 

(ΑΤ) θαη ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΦΑΤ), πξνθεηκέλνπ γηα δεκόζηα έξγα γηα ηα νπνία δελ 

απαηηείηαη έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο, απνηεινύλ ηκήκα ηεο ηερληθήο κειέηεο πνπ ππνβάιιεηαη γηα 

έγθξηζε, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο ξπζκίζεηο ηεο 433/2000 Απόθαζεο ηνπ ΤπεΥσΓΔ (ΦΔΚ1176 Β) κε ηελ 

νπνία θαζηεξώλεηαη ν ΦΑΤ σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή θάζε 

δεκόζηνπ έξγνπ. 

Σν παξόλ ζρέδην θαηαξηίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη από ην κειεηεηή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ (όπσο 

πξνβιέπεηαη ζην ηξίην εδάθην ηνπ πξννηκίνπ ηνπ Α Παξαξηήκαηνο ηεο 130159/97 εγθπθιίνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ εξγαζίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΓ 305/96) 

Σν παξόλ ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο, ζα αλαπξνζαξκόδεηαη κε επζύλε ηνπ αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηώλ θαη ηηο ελδερόκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα επέιζνπλ (όπσο 

νξίδεηαη ζηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ΠΓ 305/96) Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα ηεξείηαη ζην 

εξγνηάμην κε επζύλε ηνπ αλαδόρνπ νιόθιεξνπ ηνπ έξγνπ (παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ΠΓ 305/96) 

Αληηθεηκεληθόο ζθνπόο ηνπ Αλαδόρνπ ζα είλαη λα νινθιεξώζεη ην έξγν ρσξίο αηπρήκαηα ή επηπηώζεηο 

ζηελ πγεία θαλελόο. ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεξγνιάβνπο θαη ηνπο επηβιέπνληεο κεραληθνύο επί ηόπνπ 

ηνπ έξγνπ γηα εξγαζίεο νδνπνηίαο, ειεθηξνινγηθέο θαη θπηνηερληθέο, ζα δηαζθαιίζεη όηη ζα γίλνπλ 

πξνβιέςεηο γηα λα επηζεκαλζνύλ νη πηζαλνί θίλδπλνη, νη νπνίνη πηζαλόλ λα εκθαληζηνύλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ θαη ζπγρξόλσο ζα ιάβεη κέηξα γηα ηελ απαινηθή ή ηελ ειαρηζηνπνίεζε απηώλ ζε 

έλα απνδεθηό επίπεδν. ε ζπλεξγαζία κε ηνπο εξγαδόκελνπο ν Αλάδνρνο ζα θαζηεξώζεη κεζόδνπο 

απνθπγήο αηπρεκάησλ. Σα κέιε ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ζα πξνζιακβάλεη ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρνπλ 

εθπαηδεπηεί πξν ηεο αλάιεςεο ησλ εξγαζηαθώλ ηνπο θαζεθόλησλ ώζηε λα απνθεπρζνύλ νπνηεζδήπνηε 

ελέξγεηεο πνπ ίζσο ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηα ίδηα ή ηξίηνπο. 

Κάζε εξγαδόκελνο πξηλ γίλεη δεθηόο ζην εξγνηάμην, πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα 

πνπ ζα δνζεί από ηνλ Σερληθό Αζθαιείαο ηνπ έξγνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ζα γλσζηνπνηεζνύλ 

νη θαλόλεο αζθάιεηαο. 

πγρξόλσο ζα ππάξρεη δηαζέζηκν ζην εξγνηάμην ην παξόλ έγγξαθν .Α.Τ. κε ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο, 

πνπ ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη ζην εξγνηάμην. 

Όηαλ πξόθεηηαη λα εθηειεζηεί κία ζπγθεθξηκέλε εξγαζία κε εηδηθέο απαηηήζεηο, ν εξγνηαμηάξρεο ζα 

ζπγθαιεί ζύζθεςε ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη όιν ην θύξην πξνζσπηθό ηνπ έξγνπ, ώζηε λα ελεκεξσζεί 

ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πεξί αζθάιεηαο. 

Ο ηερληθόο αζθάιεηαο ζα εθηειεί πεξηνδηθνύο ειέγρνπο ώζηε λα εμαζθαιίδεη ηε ζπκκόξθσζε κε ηηο 

ξπζκίζεηο πεξί αζθαιείαο. Αλ ν ηερληθόο αζθάιεηαο παξαηεξήζεη νπνηαδήπνηε κε ζπκκόξθσζε, ζα 

ζπγθιεζεί ζύζθεςε κε ηελ παξνπζία όισλ ησλ κειώλ πνπ εκπιέθνληαη. Σν αληηθείκελν ηεο ζύζθεςεο 

ζα είλαη ε εμέηαζε ηεο κε ζπκκόξθσζεο θαη ε απόθαζε γηα ηελ δηνξζσηηθή ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί. Αθνινύζσο αλ ν ηερληθόο αζθάιεηαο δηαπηζηώζεη θαηόπηλ επηζεώξεζεο όηη νη 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πξέπεη λα ην αλαθέξεη άκεζα ζηνλ Αλάδνρν ηνπ 

έξγνπ. 

Από ηνλ Αλάδνρν ζα νξηζζεί ε εκεξνκελία κηαο ηνπιάρηζηνλ κεληαίαο ζύζθεςεο γηα ζέκαηα αζθάιεηαο 

ζύκθσλα κε ην Π.Γ. 17/96 άξζξν ΙΙ, ζηελ νπνία ζύζθεςε ζα ζπκκεηέρνπλ όινη νη εξγαδόκελνη θαηά 

ηνκείο, νη νπνίνη ζα θάλνπλ ελππόγξαθα ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο. Σα ζέκαηα ηεο 

ζύζθεςεο ζα θαζνξίδνληαη από ηνλ ηερληθό αζθάιεηαο κε ηελ ζύκθσλε γλώκε ηνπ εξγνηαμηάξρε. 

Όηαλ δηαπηζησζεί κία κε ζπκκόξθσζε σο πξνο ηελ αζθάιεηα ν ηερληθόο αζθάιεηαο πεξηγξάθεη ηελ 

δηαπηζησκέλε θαηάζηαζε θαη δίλεη γξαπηά ηηο απαηηνύκελεο εληνιέο ζρεηηθά κε ηηο δηνξζσηηθέο 

ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα εθηειεζζνύλ. Ο παξαιήπηεο ηεο πξναλαθεξόκελεο εληνιήο πξέπεη λα 

πινπνηήζεη εληόο θαζνξηζκέλνπ ρξόλνπ ηηο ππνδεηθλπόκελεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Αθνινύζσο ν 

ηερληθόο αζθάιεηαο ζα επηζεσξήζεη θαη ζα επηβεβαηώζεη όηη έρεη γίλεη ε δηνξζσηηθή ελέξγεηα. Σπρόλ κε 

ζπκκόξθσζε ηνπ ππεπζύλνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ άκεζε ζύληαμε αλαθνξάο κε ζπκκόξθσζεο από 

ηνλ ηερληθό αζθαιείαο πξνο ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ. 



ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο απηό πξέπεη λα αλαθεξζεί ακέζσο ζηνλ ηερληθό αζθάιεηαο. Η θνηλνπνίεζε 

πξέπεη λα γίλεη ηελ ίδηα ηελ εκέξα ηνπ αηπρήκαηνο, ώζηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο. 

Καζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, ν ηερληθόο αζθάιεηαο πξέπεη λα είλαη ελήκεξνο ζρεηηθά κε ηελ 

ζπλνιηθή εξγαζία πνπ έρεη εθηειεζηεί θαη ην ζπλνιηθό αξηζκό ησλ αηπρεκάησλ πνπ ζπλέβεζαλ θαη ηηο 

ώξεο εξγαζίαο πνπ ράζεθαλ. ην ηέινο θάζε έηνπο ν ηερληθόο αζθαιείαο ζα ζπληάζζεη κία ζηαηηζηηθή 

εηήζηα αλαθνξά ζρεηηθά κε ηα αηπρήκαηα πνπ ζπλέβεζαλ ζην έξγν θαηά ην δηαλπζέλ έηνο. Ο Αλάδνρνο 

ζα ιακβάλεη έλα αληίγξαθν ηεο πξναλαθεξόκελεο αλαθνξάο. 

Όια ηα έγγξαθα ζρεηηθά κε ζέκαηα αζθάιεηαο αξρεηνζεηνύληαη, όια ηα αηπρήκαηα εμεηάδνληαη θαη 

αλαιύνληαη θαη ππνβάιιεηαη αλαθνξά ζηνλ Αλάδνρν γηα πεξαηηέξσ κειέηε πξόιεςεο θαη ιήςε 

απνθάζεσλ. 

1. Δίδνο ηνπ έξγνπ θαη ρξήζε απηνύ 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απνηειεί ε Περιφερειακόσ δρόμοσ Ελληνικοφ Δήμου Γορτυνίασ (από τον Άγιο 
Ιωάννη ζωσ τη διαςταφρωςη Καλυβάκια).  

2. ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ 

 πξνβιέπνληαη εξγαζίεο αζθαιηόζηξσζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ δξόκνπ ηεο Σ.Κ  Διιεληθνύ ηνπ Γήκνπ 

Γνξηπλίαο (από ηνλ Άγην Ισάλλε έσο ηε δηαζηαύξσζε Καιπβάθηα)  κήθνπο  1.132 κ . 

πλνιηθή επηθάλεηα αζθαιηόζηξσζεο  3600 m2    εθ ησλ νπνίσλ ηα 300 m2 είλαη ηζηκεληνζηξσκέλα 

Οη εξγαζίεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ είλαη νη αθόινπζεο:  

Α) Υσκαηνπξγηθά  

Β) θπξνδέκαηα γηα θαηαζθεπή ελόο ηερληθνύ 

Γ) Οδνζηξσζία 

Γ) Αζθαιηηθά 

3. Αθξηβήο δηεύζπλζε ηνπ έξγνπ 

Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ζηνλ Γήκν Γνξηπλίαο θαη ζηελ Σ.Κ Διιεληθνύ ηεο Γ.Δ Σξηθνιόλσλ. 

4. ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ 

ΓΗΜΟ ΓΟΡΣΤΝΙΑ ΝΟΜΟΤ ΑΡΚΑΓΙΑ 

5. Πεξηγξαθή ησλ θάζεσλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ησλ εθαξκνδνκέλσλ θαηά θάζε κεζόδσλ 

εξγαζίαο 

 

ηελ παξάγξαθν απηή πεξηγξάθνληαη κε ζαθή θαη θαηαηνπηζηηθό ηξόπν νη θάζεηο / ππνθάζεηο εξγαζίαο 

πνπ εκθαλίδνληαη ζην ππνβαιιόκελν κε ηε κειέηε ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηώλ, ηα ρξεζηκνπνηνύκελα ζε 

θάζε κία κεραλήκαηα, ηα θπξηόηεξα βνεζεηηθά κέζα, νη ηξόπνη νξηδόληηαο θαη θαηαθόξπθεο δηαθίλεζεο 

πιηθώλ, θιπ. 

 

Σν έξγν ζα θαηαζθεπαζηεί ζε κηα θάζε. 

 

 Α΄ Φάζε: Οδνπνηία. 



Σ.Α.Υ.- σελ.  
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 ΣΜΗΜΑ Β 

Κίλδπλνη πνπ ελέρεηαη λα εκθαληζηνύλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

 
ΟΓΗΓΙΔΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 

Σπκπιεξώλνληαη νη επηζπλαπηόκελνη πίλαθεο, πνπ ζπληίζεληαη νξηδόληηα κελ από πξνθαηαγεγξακκέλεο "πεγέο θηλδύλσλ", 

θαηαθόξπθα δε από κε πξνθαζνξηζκέλεο "θάζεηο θαη ππνθάζεηο εξγαζίαο".  

 

Ο ζπληάθηεο ηνπ ΣΑΥ: 

 

1. Αληηζηνηρίδεη ηηο θάζεηο / ππνθάζεηο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ κειεηώκελνπ έξγνπ, όπσο απηέο απαξηζκνύληαη ζην παξαπάλσ 

ζεκείν Α.6 ηνπ ΣΑΥ, ζε ζέζεηο ηνπ πηλαθηδίνπ πνπ, γηα ιόγνπο επθνιίαο, είλαη ελζσκαησκέλν ζε όινπο ηνπο πίλαθεο (αλ ππάξρεη 

αλάγθε δηάθξηζεο πεξηζζόηεξσλ θάζεσλ / ππνθάζεσλ, ζα πξέπεη λα γίλεη αληίζηνηρε πξνζαξκνγή ηνπ πηλαθηδίνπ). 

 

2. Γηα θάζε επί κέξνπο θάζε / ππνθάζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, επηζεκαίλεη ηνπο θηλδύλνπο πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, ελδέρεηαη λα 

παξνπζηαζηνύλ. Η επηζήκαλζε είλαη γίλεηαη κε ηελ αλαγξαθή ησλ αξηζκώλ 1, 2, ή 3 ζηνπο θόκβνπο ηνπ πίλαθα, όπνπ αληίζηνηρα 

εληνπίδεηαη πηζαλή πεγή θηλδύλνπ. Η ρξήζε ησλ αξηζκώλ είλαη ππνθεηκεληθή, απνδίδεη δε ηελ αληίιεςε ηνπ ζπληάθηε γηα ηελ 

έληαζε ησλ θηλδύλσλ. 

 

Ο αξηζκόο 3 ραξαθηεξίδεη πεξηπηώζεηο όπνπ δηαπηζηώλεηαη όηη: 

είηε (i) 

ε πεγή θηλδύλνπ είλαη ζπλερώο παξνύζα θαηά ηελ εμεηαδόκελε θάζε / ππνθάζε εξγαζίαο (π.ρ. θίλδπλνο θαηάξξεπζεο θαηά ηελ 

εθζθαθή ζεκειίσλ δίπια ζε παιαηά νηθνδνκή), 

είηε (ii) 

νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ δεκηνπξγνύλ απμεκέλε πηζαλόηεηα επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ, (π.ρ. θίλδπλνο αζηνρίαο ησλ πξαλώλ 

εθζθαθήο, όηαλ ην έδαθνο είλαη κηθξήο ζπλεθηηθόηεηαο, ή πδξνθνξεί, θιπ.), 

είηε (iii) 

ν θίλδπλνο είλαη πνιύ ζνβαξόο, έζησ θαη αλ ε πηζαλόηεηα λα επηζπκβεί είλαη πεξηνξηζκέλε (π.ρ. θίλδπλνο έθξεμεο ιόγσ απξόζεθηεο 

ρξήζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ή γπκλήο θιόγαο ζε ρώξν απνζήθεπζεο εθξεθηηθώλ ή ζε δεμακελή θαπζίκσλ). 

Ο αξηζκόο 1 ραξαθηεξίδεη πεξηπηώζεηο όπνπ: 

είηε (i) 

ε πεγή θηλδύλνπ εκθαλίδεηαη πεξηνδηθά ή κε ρξνληθά δηαιείπνληα ηξόπν (π.ρ. θίλδπλνη ηξαπκαηηζκώλ από αλαηξνπέο πιηθώλ, ζε 

νηθνδνκηθό εξγνηάμην), 

είηε (ii) 

δελ ζπληξέρνπλ εηδηθέο αηηίεο αύμεζεο ησλ θηλδύλσλ (π.ρ. θίλδπλνη από ηελ θίλεζε νρεκάησλ ζε έλα επξύρσξν ππαίζξην εξγνηάμην), 

είηε (iii) 

ν θίλδπλνο δελ είλαη ζνβαξόο, έζησ θαη αλ ε πηζαλόηεηα λα επηζπκβεί είλαη κεγάιε (π.ρ. θίλδπλνη από ηελ εθηέιεζε ππαίζξησλ 

εξγαζηώλ ζε ζπλζήθεο θαύζσλα). 

Ο αξηζκόο 2 ραξαθηεξίδεη ηηο ζεσξνύκελεο σο "ελδηάκεζεο" ησλ 1 θαη 3 πεξηπηώζεηο. 

 

 

Φ
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 (1) 1 Οδνπνηία  
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   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε Φάζε 4ε Φάζε 5ε 

Κίλδπλνη Πεγέο θηλδύλσλ Φ 1 Φ 2 Φ 3 Φ 4 Φ 5 

01000. Αζηνρίεο εδάθνπο        

01100. Φπζηθά πξαλή 01101 Καηνιίζζεζε. Απνπζία / αλεπάξθεηα ππνζηήξημεο      

01102 Απνθνιιήζεηο. Απνπζία / αλεπάξθεηα πξνζηαζίαο      

01103 ηαηηθή επηθόξηηζε. Δγθαηαζηάζεηο / εμνπιηζκόο      

01104 Γπλακηθή επηθόξηηζε. Φπζηθή αηηία       

01105 Γπλακηθή επηθόξηηζε. Αλαηηλάμεηο      

01106 Γπλακηθή επηθόξηηζε. Κηλεηόο εμνπιηζκόο 1     

01200. Σερλεηά πξαλή & Δθζθαθέο 01201 Καηάξξεπζε. Απνπζία / αλεπάξθεηα ππνζηήξημεο 1     

01202 Απνθνιιήζεηο. Απνπζία / αλεπάξθεηα πξνζηαζίαο      

01203 ηαηηθή επηθόξηηζε. Τπεξύςσζε      

01204 ηαηηθή επηθόξηηζε. Δγθαηαζηάζεηο / εμνπιηζκόο      

01205 Γπλακηθή επηθόξηηζε. Φπζηθή αηηία  1     

01206 Γπλακηθή επηθόξηηζε. Αλαηηλάμεηο      

01207 Γπλακηθή επηθόξηηζε. Κηλεηόο εμνπιηζκόο 1     

01300. Τπόγεηεο εθζθαθέο 01301 Καηαπηώζεηο νξνθήο / παξεηώλ. Αλππνζηήισηα ηκήκαηα      

01302 Καηαπηώζεηο νξνθήο / παξεηώλ. Αλεπαξθήο ππνζηύισζε      

01303 Καηαπηώζεηο νξνθήο / παξεηώλ. Καζπζηεξεκέλε ππνζηύισζε      

01304 Καηάξξεπζε κεηώπνπ πξνζβνιήο      

01400. Καζηδήζεηο 01401 Αλππνζηήξηθηεο παξαθείκελεο εθζθαθέο 1     

01402 Πξνϋπάξρνπζα ππόγεηα θαηαζθεπή      

01403 Γηάλνημε ππνγείνπ έξγνπ      

01404 Δξππζκόο      

01405 Γεσινγηθέο / γεσρεκηθέο κεηαβνιέο      

01406 Μεηαβνιέο πδξνθόξνπ νξίδνληα      

01407 Τπνζθαθή / απόπιπζε      

01408 ηαηηθή επηθόξηηζε      

01409 Γπλακηθή θαηαπόλεζε - θπζηθή αηηία      

01410 Γπλακηθή θαηαπόλεζε - αλζξσπνγελήο αηηία 1     

01500. Άιιε πεγή 01501       

01502       

01503       
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   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε Φάζε 4ε Φάζε 5ε 

Κίλδπλνη  Πεγέο θηλδύλσλ Φ 1 Φ 2 Φ 3 Φ 4 Φ 5 

02000. Κίλδπλνη από εξγνηαμηαθό εμνπιηζκό       

02100. Κίλεζε νρεκάησλ θαη 

κεραλεκάησλ 

02101 πγθξνύζεηο νρήκαηνο – νρήκαηνο 1     

02102 πγθξνύζεηο νρήκαηνο – πξνζώπσλ 1     

02103 πγθξνύζεηο νρήκαηνο - ζηαζεξνύ εκπνδίνπ 1     

02104 πλζιίςεηο κεηαμύ νρήκαηνο - νρήκαηνο 1     

02105 πλζιίςεηο κεηαμύ νρήκαηνο - ζηαζεξνύ εκπνδίνπ 1     

02106 Αλεμέιεγθηε θίλεζε. Βιάβεο ζπζηεκάησλ      

02107 Αλεμέιεγθηε θίλεζε. Διιηπήο αθηλεηνπνίεζε 1     

02108 Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο. Αλεπαξθήο πξνζηαζία      

02109 Μέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο. Δθηξνρηαζκόο      

02200. Αλαηξνπή νρεκάησλ θαη 

κεραλεκάησλ 

02201 Αζηαζήο έδξαζε 1     

02202 Τπνρώξεζε εδάθνπο / δαπέδνπ      

02203 Έθθεληξε θόξησζε      

02204 Δξγαζία ζε πξαλέο      

02205 Τπεξθόξησζε      

02206 Μεγάιεο ηαρύηεηεο      

02300. Μεραλήκαηα κε θηλεηά κέξε 02301 ηελόηεηα ρώξνπ      

02302 Βιάβε ζπζηεκάησλ θίλεζεο      

02303 Αλεπαξθήο θάιπςε θηλνπκέλσλ ηκεκάησλ - πηώζεηο      

02304 Αλεπαξθήο θάιπςε θηλ. ηκεκάησλ - παγηδεύζεηο κειώλ      

02305 Σειερεηξηδόκελα κεραλήκαηα & ηκήκαηά ηνπο      

02400. Δξγαιεία ρεηξόο 02401 Αεξνζπκπηεζηήο      

02402 Γνλεηήο      

02403       

02500. Άιιε πεγή 02501       

02502       

02503       
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   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε Φάζε 4ε Φάζε 5ε 

Κίλδπλνη  Πεγέο θηλδύλσλ Φ 1 Φ 2 Φ 3 Φ 4 Φ 5 

03000. Πηώζεηο από ύςνο         

03100. Οηθνδνκέο - θηίζκαηα 03101 Καηεδαθίζεηο      

03102 Κελά ηνίρσλ      

03103 Κιίκαθα      

03104 Δξγαζία ζε ζηέγεο      

03200. Γάπεδα εξγαζίαο – πξνζπειάζεηο 03201 Κελά δαπέδσλ      

03202 Πέξαηα δαπέδσλ      

03203 Δπηθιηλή δάπεδα      

03204 Οιηζζεξά δάπεδα      

03205 Αλώκαια δάπεδα      

03206 Αζηνρία πιηθνύ δαπέδνπ       

03207 Τπεξπςσκέλεο δίνδνη θαη πεδνγέθπξεο      

03208 Κηλεηέο ζθάιεο θαη αλεκόζθαιεο      

03209 Αλαξηεκέλα δάπεδα. Αζηνρία αλάξηεζεο      

03210 Κηλεηά δάπεδα. Αζηνρία κεραληζκνύ      

03211 Κηλεηά δάπεδα. Πξόζθξνπζε      

03300. Ιθξηώκαηα 03301 Κελά ηθξησκάησλ      

03302 Αλαηξνπή. Αζηνρία ζπλαξκνιόγεζεο      

03303 Αλαηξνπή. Αζηνρία έδξαζεο      

03304 Καηάξξεπζε. Αζηνρία πιηθνύ ηθξηώκαηνο      

03305 Καηάξξεπζε. Αλεκνπίεζε      

03400. Σάθξνη / θξέαηα 03401 Πηώζε κειώλ ζηελ εθζθαθή      

03402       

03500. Άιιε πεγή 03501       

03502       

03503       
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   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε Φάζε 4ε Φάζε 5ε 

Κίλδπλνη  Πεγέο θηλδύλσλ Φ 1 Φ 2 Φ 3 Φ 4 Φ 5 

04000. Δθξήμεηο - Δθηνμεπόκελα πιηθά - 

ζξαύζκαηα 

       

04100. Δθξεθηηθά - Αλαηηλάμεηο 04101 Αλαηηλάμεηο βξάρσλ      

04102 Αλαηηλάμεηο θαηαζθεπώλ      

04103 Αηειήο αλαηίλαμε ππνλόκσλ      

04104 Απνζήθεο εθξεθηηθώλ      

04105 Υώξνη απνζήθεπζεο ππξνκαρηθώλ      

04106 Γηαθπγή - έθιπζε εθξεθηηθώλ αεξίσλ & κηγκάησλ      

04200. Γνρεία θαη δίθηπα ππό πίεζε 04201 Φηάιεο αζεηηιίλεο / νμπγόλνπ      

04202 Τγξαέξην      

04203 Τγξό άδσην      

04204 Αέξην πόιεο      

04205 Πεπηεζκέλνο αέξαο      

04206 Τπνζαιάζζηνο αγσγόο δηάζεζεο ιπκάησλ      

04207 Γίθηπα ύδξεπζεο      

04208 Διαηνδνρεία / πδξαπιηθά ζπζηήκαηα      

04300. Αζηνρία πιηθώλ ππό έληαζε 04301 Βξαρώδε πιηθά ζε ζιίςε      

04302 Πξνεληάζεηο νπιηζκνύ / αγθπξίσλ      

04303 Καηεδάθηζε πξνεληεηακέλσλ ζηνηρείσλ      

04304 πξκαηόζρνηλα      

04305 Δμνιθεύζεηο      

04306 Λαμεύζεηο / ηεκαρηζκόο ιίζσλ      

04400. Δθηνμεπόκελα πιηθά 04401 Δθηνμεπόκελν ζθπξόδεκα      

04402 Ακκνβνιέο      

04403 Σξνρίζεηο / ιεηάλζεηο      

04500. Άιιε πεγή 04501       

04502       

04503       
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   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε Φάζε 4ε Φάζε 5ε 

Κίλδπλνη  Πεγέο θηλδύλσλ Φ 1 Φ 2 Φ 3 Φ 4 Φ 5 

05000. Πηώζεηο - κεηαηνπίζεηο πιηθώλ & αληηθεηκέλσλ      

05100. Κηίζκαηα - θέξσλ νξγαληζκόο 05101 Αζηνρία. Γήξαλζε      

05102 Αζηνρία. ηαηηθή επηθόξηηζε      

05103 Αζηνρία. Φπζηθή δπλακηθή θαηαπόλεζε      

05104 Αζηνρία. Αλζξσπνγελήο δπλακηθή θαηαπόλεζε      

05105 Καηεδάθηζε      

05106 Καηεδάθηζε παξαθεηκέλσλ      

05200. Οηθνδνκηθά ζηνηρεία 05201 Γήξαλζε πιεξσηηθώλ ζηνηρείσλ      

05202 Γηαζηνιή - ζπζηνιή πιηθώλ      

05203 Απνμήισζε δνκηθώλ ζηνηρείσλ      

05204 Αλαξηεκέλα ζηνηρεία & εμαξηήκαηα      

05205 Φπζηθή δπλακηθή θαηαπόλεζε      

05206 Αλζξσπνγελήο δπλακηθή θαηαπόλεζε      

05207 Καηεδάθηζε      

05208 Αξκνιόγεζε / απαξκνιόγεζε πξνθαηαζθ. ζηνηρείσλ      

05300. Μεηαθεξόκελα πιηθά - 

Δθθνξηώζεηο 

05301 Μεηαθνξηθό κεράλεκα. Αθαηαιιειόηεηα / αλεπάξθεηα 1     

05302 Μεηαθνξηθό κεράλεκα. Βιάβε 1     

05303 Μεηαθνξηθό κεράλεκα. Τπεξθόξησζε 1     

05304 Απόθιηζε κεραλήκαηνο. Αλεπαξθήο έδξαζε      

05305 Αηειήο / έθθεληξε θόξησζε      

05306 Αζηνρία ζπζθεπαζίαο θνξηίνπ 1     

05307 Πξόζθξνπζε θνξηίνπ      

05308 Γηαθίλεζε αληηθεηκέλσλ κεγάινπ κήθνπο      

05309 Υεηξσλαθηηθή κεηαθνξά βαξέσλ θνξηίσλ      

05310 Απόιπζε ρύδελ πιηθώλ. Τπεξθόξησζε      

05311 Δξγαζία θάησ από ζηιό      

05400. ηνηβαζκέλα πιηθά 05401 Τπεξζηνίβαζε      

05402 Αλεπάξθεηα πιεπξηθνύ πεξηνξηζκνύ ζσξνύ      

05403 Αλνξζνινγηθή απόιεςε      

05500. Άιιε πεγή 05501       

05502       

05503       
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   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε Φάζε 4ε Φάζε 5ε 

Κίλδπλνη  Πεγέο θηλδύλσλ Φ 1 Φ 2 Φ 3 Φ 4 Φ 5 

06000. Ππξθατέο        

06100. Δύθιεθηα πιηθά 06101 Έθιπζε / δηαθπγή εύθιεθησλ αεξίσλ      

06102 Γεμακελέο / αληιίεο θαπζίκσλ      

06103 Μνλσηηθά, δηαιύηεο, PVC θιπ. εύθιεθηα      

06104 Αζθαιηνζηξώζεηο / ρξήζε πίζζαο 1     

06105 Απηαλάθιεμε - εδαθηθά πιηθά      

06106 Απηαλάθιεμε – απνξξίκκαηα      

06107 Δπέθηαζε εμσγελνύο εζηίαο. Αλεπαξθήο πξνζηαζία      

06200. πηλζήξεο & βξαρπθπθιώκαηα 06201 Δλαέξηνη αγσγνί ππό ηάζε      

06202 Τπόγεηνη αγσγνί ππό ηάζε      

06203 Δληνηρηζκέλνη αγσγνί ππό ηάζε      

06204 Δξγαιεία πνπ παξάγνπλ εμσηεξηθό ζπηλζήξα      

06300. Τςειέο ζεξκνθξαζίεο 06301 Υξήζε θιόγαο – νμπγνλνθνιιήζεηο      

06302 Υξήζε θιόγαο – θαζζηηεξνθνιιήζεηο      

06303 Υξήζε θιόγαο – ρπηεύζεηο      

06304 Ηιεθηξνζπγθνιιήζεηο      

06305 Ππξαθηώζεηο πιηθώλ      

06400. Άιιε πεγή 06401 Πεξηβάιινληεο Θάκλνη      

06402       

06403       

07000. Ηιεθηξνπιεμία        

07100. Γίθηπα - εγθαηαζηάζεηο 07101 Πξνϋπάξρνληα ελαέξηα δίθηπα      

07102 Πξνϋπάξρνληα ππόγεηα δίθηπα 1     

07103 Πξνϋπάξρνληα εληνηρηζκέλα δίθηπα      

07104 Πξνϋπάξρνληα επίηνηρα δίθηπα      

07105 Γίθηπν ειεθηξνδόηεζεο έξγνπ      

07106 Αλεπαξθήο αληηθεξαπληθή πξνζηαζία      

07200. Δξγαιεία-κεραλήκαηα 07201 Ηιεθηξνθίλεηα κεραλήκαηα 1     

07202 Ηιεθηξνθίλεηα εξγαιεία      

07300. Άιιε πεγή 07301 Θεξκνζπγθνιιεηηθή κεραλή πιαζηηθώλ ζσιήλσλ      

07302       

07303       
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   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε Φάζε 4ε Φάζε 5ε 

Κίλδπλνη  Πεγέο θηλδύλσλ Φ 1 Φ 2 Φ 3 Φ 4 Φ 5 

08000. Πληγκόο / Αζθπμία        

08100. Νεξό 08101 Τπνβξύρηεο εξγαζίεο      

08102 Δξγαζίεο ελ πισ - πηώζε      

08103 Βύζηζε / αλαηξνπή πισηνύ κέζνπ      

08104 Παξόρζηεο / παξάιηεο εξγαζίεο. Πηώζε      

08105 Παξόρζηεο / παξάιηεο εξγαζίεο. Αλαηξνπή κεραλήκαηνο      

08106 Τπαίζξηεο ιεθάλεο  / Γεμακελέο. Πηώζε      

08107 Τπαίζξηεο ιεθάλεο / Γεμακελέο. Αλαηξνπή κεραλήκαηνο      

08108 Πιεκκύξα / Καηάθιπζε έξγνπ      

08200. Αζθπθηηθό πεξηβάιινλ 08201 Βάιηνη, ηιείο, θηλνύκελεο άκκνη      

08202 Τπόλνκνη, βόζξνη, βηνινγηθνί θαζαξηζκνί      

08203 Βύζηζε ζε ζθπξόδεκα, αζβέζηε , θιπ.      

08204 Δξγαζία ζε θιεηζηό ρώξν - αλεπάξθεηα νμπγόλνπ      

08300. Άιιε πεγή 08301       

08302       

08303       

09000. Δγθαύκαηα        

09100. Τςειέο ζεξκνθξαζίεο 09101 πγθνιιήζεηο / ζπληήμεηο  2   2 

09102 Τπέξζεξκα ξεπζηά       

09103 Ππξαθησκέλα ζηεξεά      

09104 Σήγκαηα κεηάιισλ      

09105 Άζθαιηνο / πίζζα   2   

09106 Καπζηήξεο      

09107 Τπεξζεξκαηλόκελα ηκήκαηα κεραλώλ 1 1 1 1 1 

209200. Καπζηηθά πιηθά 09201 Αζβέζηεο      

09202 Ομέα      

09203       

09300. Άιιε πεγή 09301       

09302       

09303       
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   Φάζε 1ε Φάζε 2ε Φάζε 3ε Φάζε 4ε Φάζε 5ε 

Κίλδπλνη Πεγέο θηλδύλσλ Φ 1 Φ 2 Φ 3 Φ 4 Φ 5 

10000. Έθζεζε ζε βιαπηηθνύο παξάγνληεο      

10100. Φπζηθνί παξάγνληεο 10101 Αθηηλνβνιίεο     1 

10102 Θόξπβνο / δνλήζεηο 1  1 2  

10103 θόλε 1  1 1  

10104 Τπαίζξηα εξγαζία. Παγεηόο 1 1 1 1 1 

10105 Τπαίζξηα εξγαζία. Καύζσλαο 1 1 1 1 1 

10106 Υακειή ζεξκνθξαζία ρώξνπ εξγαζίαο 1 1 1 1 1 

10107 Τςειή ζεξκνθξαζία ρώξνπ εξγαζίαο 1 1 1 1 1 

10108 Τγξαζία ρώξνπ εξγαζίαο      

10109 Τπεξπίεζε / ππνπίεζε      

10110       

10111       

10200. Υεκηθνί παξάγνληεο 10201 Γειεηεξηώδε αέξηα      

10202 Υξήζε ηνμηθώλ πιηθώλ      

10203 Ακίαληνο      

10204 Αηκνί ηεγκάησλ      

10205 Αλαζπκηάζεηο πγξώλ / βεξλίθηα, θόιιεο, κνλσηηθά, δηαιύηεο  1    

10206 Καπλαέξηα αλαηηλάμεσλ      

10207 Καπζαέξηα κεραλώλ εζση. θαύζεο      

10208 πγθνιιήζεηο  1   1 

10209 Καξθηλνγόλνη παξάγνληεο      

10210       

10211       

10212       

10300. Βηνινγηθνί παξάγνληεο 10301 Μνιπζκέλα εδάθε      

10302 Μνιπζκέλα θηίξηα      

10303 Δξγαζία ζε ππνλόκνπο, βόζξνπο, βηνινγηθνύο θαζαξηζκνύο      

10304 Υώξνη πγηεηλήο      

10305       

10306       

10307       

10400. Άιιε παξάγνληεο 10401       

 10402       
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 ΣΜΗΜΑ Γ 

Μέηξα γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ απνηξνπή ησλ θηλδύλσλ θαη γεληθά γηα ηελ αζθάιεηα θαη 

ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ 

 

ΟΓΗΓΙΔΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 

Γηα θάζε “πεγή θηλδύλσλ” πνπ έρεη επηζεκαλζεί ζηνπο πίλαθεο ηνπ Τκήκαηνο Β (ζηήιε 1), θαηαγξάθνληαη νη θάζεηο / ππνθάζεηο 

όπνπ ππάξρεη πηζαλόηεηα εκθάληζεο (ζηήιε 2), αλαγξάθνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πνπ πξνβιέπνπλ ηε 

ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο (ζηήιε 3), θαη ζπκπιεξώλνληαη ηα θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπληάθηε αλαγθαία πξόζζεηα ή εηδηθά κέηξα 

πξνζηαζίαο πνπ επηβάιινληαη από ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ή απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ (ζηήιε 4). 

 

(*) Αλαθέξνληαη νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ πεξηέρνπλ ηα απαηηνύκελα θάζε θνξά κέηξα 

(**) Πεξηγξάθνληαη κέηξα πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπληάθηε απαηηνύληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά δελ 

πξνβιέπνληαη από ηε λνκνζεζία ή ε πξόβιεςε δελ είλαη επαξθήο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Δπίζεο εδώ πξέπεη λα 

πεξηγξαθνύλ θαη ηα εηδηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ εηδηθνύο θηλδύλνπο (βι. άξζξν 3, παξ.5 ηνπ 

Π.Γ. 305/96) 
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ΔΠΙΗΜΑΜΔΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 

ΣΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΤ 

ΣΜΗΜΑΣΟ Β 
ΜΔΣΡΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΤΝ 

(1) 

ΠΗΓΔ 

ΚΙΝΓΤΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΔΙ ΔΡΓΑΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ (*) 

(4) 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ Ή ΔΙΓΙΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΔΡΓΑΙΔ ΠΟΤ 

ΔΝΔΥΟΤΝ 

ΔΙΓΙΚΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ (**) 

01201 Φ1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

01202 Φ1, Φ3 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

01204 Φ3 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

01205 Φ1, Φ3 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

01207 Φ1 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

01401 Φ1, Φ3 , Φ4, Φ5 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96   

01405 Φ3 , Φ4 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96   

01410 Φ1  Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

02101 Φ1, Φ3 , Φ4 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ.  31/1990  

02102 Φ1, Φ3 , Φ4 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ.  31/1990  

02103 Φ1, Φ3 , Φ4 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 31/1990  

02104 Φ1, Φ3 , Φ4 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 31/1990  

02105 Φ1, Φ3 , Φ4 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 31/1990  

02107 Φ1, Φ3 , Φ4 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 31/1990  

02201 Φ1, Φ3 , Φ4, Φ5 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ.  31/1990  

02205 Φ3 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 305/96, Π.Γ.  31/1990  

02302 Φ4, Φ5 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 31/1990  

02402 Φ3 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 31/1990  

05301 Φ1, Φ3 , Φ4, Φ5 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

05302 Φ1, Φ4 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

05303 Φ1, Φ3 , Φ4 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

05304 Φ4 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

05308 Φ5 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ  397/1994  

05308 Φ5 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ  397/1994  

06103 Φ2 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Ν.158/1975  

06104 Φ3 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Ν.158/1975  

06201 Φ2, Φ5 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Ν.158/1975  

06202 Φ2, Φ5 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Ν.158/1975  

06204 Φ3, Φ5 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Ν.158/1975  
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06301 Φ5 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Ν.158/1975  

06304 Φ5 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Ν.158/1975  

06305 Φ3 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Ν.158/1975  

07101 Φ3, Φ5 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Ν.158/1975  

07102 Φ1, Φ3, Φ5 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Ν.158/1975  

07105 Φ5 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Ν.158/1975  

07106 Φ5 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Ν.158/1975  

07201 Φ3, Φ5 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Ν.158/1975  

07202 Φ3, Φ5 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Ν.158/1975  

07301 Φ3 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Ν.158/1975  

08106 Φ3 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

08106 Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, Φ5 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

09101 Φ2 ,Φ5 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 31/1990  

09105 Φ2 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 31/1990  

09107 Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, Φ5 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96, Π.Γ. 31/1990  

010101 Φ5 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

010102 Φ1, Φ3, Φ4 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

010103 Φ1, Φ3, Φ4 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

010104 Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, Φ5 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

010105 Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, Φ5 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

010106 Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, Φ5 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

010107 Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, Φ5 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

010205 Φ2 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  

010208 Φ2, Φ5 Π.Γ. 305/96, Π.Γ. 1073/81, Π.Γ. 17/96  
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Σπκπιεξσκαηηθά ησλ πξναλαθεξνκέλσλ λνκνζεηηθώλ δηαηαγκάησλ, ζε θάζε θάζε ηνπ έξγνπ πξνηείλνληαη 

ηα εμήο: 

 

 Πεξίθξαμε θαη ζήκαλζε ηνπ εξγνηαμίνπ γηα ηελ πξνζηαζία θαη έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ησλ 

δηεξρόκελσλ ηξνρνθόξσλ. Γεκηνπξγία αζθαιώλ δηόδσλ γηα ηελ δηέιεπζε ησλ πεδώλ ζηνπο ρώξνπο 

θαη ζηα ζεκεία πνπ νη εξγαζίεο ηνπ εξγνηαμίνπ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγνύλ θηλδύλνπο. Δπίζεο 

πεξίθξαμε ηνπ εξγνηαμίνπ πξνο απνθπγήλ εηζόδνπ αηόκσλ κε ερόλησλ εξγαζία θαζώο θαη δώσλ. 

 Πξνκήζεηα εθηόο ηνπ θξάλνπο θαη θσζθνξνύρνπ γηιέθνπ ζηνπο εξγαδνκέλνπο εληόο ηνπ 

νδνζηξώκαηνο. 

 Καζεκεξηλή εθπαίδεπζε θαη ππελζύκηζε ησλ θηλδύλσλ ζηνπο εξγαδόκελνπο από ηνλ εξγνηαμηάξρε 

θαη ηνλ ηερληθό αζθαιείαο. 
 

Καηά ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο πξνηείλνληαη ηα εμήο: 

 

 Αλ θαη ηα πξαλή ζα αληηζηεξίδνληαη, ζα πξέπεη πάληα λα ππάξρεη έιεγρνο γηα ηπρόλ ραιάξσζε θαη 

βιάβε. 

 Να ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηα αξκόδηα ζπλεξγεία ηεο ΓΔΗ θαη ηνπ ΟΣΔ θαζώο θαη ηνπ δήκνπ ώζηε 

λα εληνπηζζνύλ νη ζέζεηο ησλ δηθηύσλ θαη λα απνθεπρζεί ε θαηαζηξνθή ηνπο.  
 

Σε όηη αθνξά ηα κεραλήκαηα κε θηλεηά κέξε: 

 

 Κάιπςε ησλ θηλνύκελσλ ηκεκάησλ ησλ κεραλεκάησλ όπνπ είλαη δπλαηόλ θαζώο θαη 

 Σνπνζέηεζε πξνεηδνπνηεηηθώλ πηλαθίδσλ. 

 

Σε όηη αθνξά ηε κεηαθνξά θνξηίσλ: 

 

 πλερή ππελζύκηζε ησλ νδεγώλ γηα απμεκέλε πξνζνρή ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο 

 Υξήζε ζεκάλζεσο γηα δηαθνπή θπθινθνξίαο – παξαθάκςεηο. 

 

Αλαιπηηθέο νδεγίεο αζθαιείαο γηα αλπςσηηθέο εξγαζίεο θαη κεηαθνξά θνξηίσλ 

 

Σα απαηηνύκελα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ θαηά ηηο αλπςσηηθέο εξγαζίεο θαη κεηαθνξέο θνξηίσλ 

είλαη: 

 Ο αλπςσηηθόο κεραληζκόο λα έρεη ηε δπλαηόηεηα αλύςσζεο ηνπ θνξηίνπ. 

 Ο αλπςσηηθόο κεραληζκόο λα θέξεη πηλαθίδα κε δηάγξακκα αλπςσηηθήο ηθαλόηεηαο θαη έρεη ειεγρζεί 

πξηλ ηε ρξήζε. 

 Ο αλπςσηηθόο κεραληζκόο λα έρεη ηηο πξνβιεπόκελεο πηζηνπνηήζεηο, από ηξίην κέξνο. 

 Οη ρεηξηζηέο λα έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζόληα (αδεηνύρνη ρεηξηζηέο ή βνεζνί ππό ηελ επνπηεία 

ρεηξηζηή). 

 Σα ζπξκαηόζρνηλα – ζακπάληα λα είλαη ειεγκέλα θαη πξνζαξηεκέλα ζσζηά ζην θνξηίν. 

 Η πεξηνρή λα είλαη απνθιεηζκέλε γηα ηνπο κε έρνληεο εξγαζία. 

 Οη εξγαδόκελνη ζε γεηηνληθά ζεκεία λα έρνπλ ελεκεξσζεί. 

 Να ππάξρεη ζπλερώο θαιή νξαηόηεηα ηνπ θνξηίνπ από ηνλ ρεηξηζηή ή ππάξρεη έκπεηξνο 

θνπκαληαδόξνο. 

 Γηα κεγάια θνξηία λα ρξεζηκνπνηνύληαη αέξηδεο από έκπεηξν πξνζσπηθό.  

 Οη αλπςσηηθνί κεραληζκνί λα βξίζθνληαη ζε ζέζεηο όπνπ είλαη εδξαζκέλνη θαιά. 

 Απαγνξεύεηαη ε ειεύζεξε αηώξεζε θνξηίνπ. 

 Απαγνξεύεηαη ε ππεξθόξησζε ηνπ αλπςσηηθνύ κεραληζκνύ. 

 Απαγνξεύεηαη ε πξνζπάζεηα πιάγηαο κεηαθνξάο θνξηίνπ. 

 Απαγνξεύεηαη  ε απόηνκε αλύςσζε/ θαηέβαζκα. 

 Απαγνξεύεηαη ε δηαθίλεζε θνξηίσλ πάλσ από εξγαδνκέλνπο. 

 Απαγνξεύεηαη ε παξακνλή θάησ από θνξηία πνπ κεηαθηλνύληαη ή αλπςώλνληαη. 

 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε αλπςσηηθώλ όηαλ πλένπλ ζπειιώδεηο άλεκνη. 
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Αλαιπηηθέο νδεγίεο αζθαιείαο γηα ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ 

 

Γηα ηε ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε ησλ θνξηίσλ ζεκεηώλνληαη ηα εμήο: 

 Μείσζε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν ηεο ρεηξσλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ κε ππνθαηάζηαζε ηεο 

από κεραληθά κέζα. 

 Τπνβνήζεζε ηεο ρεηξσλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ κε κεραληθά κέζα. 

 Δθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ νξζό ηξόπν ρεηξσλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ. 

 Οη εξγαδόκελνη λα είλαη ζε θαηάιιειε θπζηθή θαη ζσκαηηθή θαηάζηαζε ρσξίο κπνζθειεηηθά 

πξνβιήκαηα (εμέηαζε από ηνλ ηαηξό εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο). 

 Δπίβιεςε γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ησλ νδεγηώλ θαη ηερληθώλ ρεηξσλαθηηθήο δηαθίλεζεο θνξηίσλ. 

 Σα θνξηία έρνπλ ζεκεία πηαζίκαηνο θαη νη εξγαδόκελνη θνξνύλ πάληα γάληηα απνθεύγνληαο ην 

γιίζηξεκα ησλ θνξηίσλ επάλσ ηνπο. 

 Απνθεύγνληαη ρεηξσλαθηηθέο κεηαθηλήζεηο όηαλ απαηηνύληαη ζηξνθέο ηνπ θνξκνύ, ζηάζε πξνβόινπ, 

ζπγθξάηεζε θνξηίνπ ζε ηελησκέλα ρέξηα ζηελ έθηαζε θαη γεληθά ζέζεηο ηνπ ζώκαηνο νη νπνίεο 

επηβαξύλνπλ ζεκαληηθόηαηα ην κπνζθειεηηθό ζύζηεκα.   

 ηάζε ζώκαηνο ζρεηηθά θνληά ζην θνξηίν κε ην έλα πόδη ιίγν κπξνζηά πξνο ηε θαηεύζπλζε πνπ ζα 

θηλεζνύκε. 

 Γηα αλύςσζε θνξηίσλ λα ιπγίδνπκε ηα γόλαηα, λα θξαηάκε ίζηα ηε πιάηε καο θαη λα αλπςώλνπκε 

ην θνξηίν κε ηα πόδηα. 

 Βαζηά αλαπλνή πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πξνζπάζεηαο (βνεζάεη ζηελ ππνζηήξημε ηεο ζπνλδπιηθήο 

ζηήιεο). 

 Απνθπγή κεηαθνξάο θνξηίνπ πνπ θιείλεη ην νπηηθό πεδίν. 

 Απνθπγή ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ θνξκνύ. 

 Υξήζε θαηάιιεισλ ππνδεκάησλ. 

 Υξήζε εηδηθώλ δσλώλ ππνζηήξημεο ηεο κέζεο. 

 Απνθπγή ησλ απόηνκσλ θηλήζεσλ. 

 

 

Γεληθά, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε ηα θάησζη  1)ν Ν1418/84 όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεη θαη 

ζπκπιεξσζεί   θαη   ηζρύεη   ζήκεξα,   2)ην  Π.Γ. 305/96,     3) ε Οδεγία 92/57/ΔΟΚ,  4) ε  Τ.Α. 

ΓΙΠΑΓ/νηθ/177/2001, ε Τ.Α. ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002, 5)ην Π.Γ. 60/2007, ην Π.Γ.  1073/1981, ην 

Π.Γ.17/96,ην Π.Γ.31/1990, ην Π.Γ.  397/1994,ν Ν. 158/1975. 
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 ΣΜΗΜΑ Γ 

Πξόζζεηα ζηνηρεία 

1. Γίνδνη πξνζπέιαζεο ζην εξγνηάμην θαη πξόζβαζεο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο 

 

Οη ρώξνη θαη ηα δάπεδα εξγαζίαο, νη νδνί θπθινθνξίαο θαη νη πξνζβάζεηο ζην εξγνηάμην πξέπεη λα 

θαηαζθεπάδνληαη θαη λα δηαηεξνύληαη αζθαιείο. 

Οη νδνί θπθινθνξίαο πξέπεη λα έρνπλ ειάρηζην πιάηνο 60 εθαηνζηά ηνπ κέηξνπ.  

Οη νδνί πξνζπέιαζεο πξνο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, ρώξνπο δηακνλήο θαη ρώξνπο εξγαιείσλ πξέπεη λα 

δηαηάζζνληαη θαη ζπληεξνύληαη θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε νη απαζρνινύκελνη λα κπνξνύλ λα κεηαβαίλνπλ 

θαη λα απνρσξνύλ αζθαιώο. 

 

2. Γίνδνη θπθινθνξίαο πεδώλ θαη νρεκάησλ εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ 

 

Δληόο ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα ηεξνύληαη νη ηζρύνληεο θαλνληζκνί αζθαινύο θπθινθνξίαο, ηόζν γηα 

ηελ θίλεζε ησλ πεδώλ όζν θαη γηα ηελ θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ θαη κεραλεκάησλ. 

Η δηέιεπζε θαη παξακνλή αηόκσλ ζην ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ απαγνξεύεηαη, εθηόο από ην 

εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ θαηαζθεπή πξνζσπηθό ηνπ έξγνπ. 

Η θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ ηνπ εξγνηαμίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ ζα γίλεηαη από ηα 

θαηάιιεια δηακνξθσκέλα ηκήκαηα. 

Γηα ηελ αζθαιή θπθινθνξία πεδώλ θαη νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ εληόο ηνπ ρώξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ 

ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ θώδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο (ΚΟΚ). 

 

3. Υώξνη εγθαηάζηαζεο ηνπ βαζηθνύ κεραληθνύ εμνπιηζκνύ 

 

Σα βαξηά εξγαιεία αζθαιίδνληαη επί ηόπνπ ελώ ηα κηθξόηεξα (εξγαιεία ρεηξόο, κηθξνζπζθεπέο θιπ.) 

απνζεθεύνληαη ζηνπο δηακνξθσκέλνπο ρώξνπο απνζήθεπζεο κε επζύλε ησλ εξγαηώλ πνπ ηα 

ρξεζηκνπνηνύλ. 

 

4. Υώξνη απνζήθεπζεο 

 

Γελ πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία απνζεθώλ θαπζίκσλ, ιηπαληηθώλ θιπ. Οη κηθξέο πνζόηεηεο πνπ 

απαηηνύληαη ζα παξαδίδνληαη θαζεκεξηλά από ηα ηνπηθά πξαηήξηα θαπζίκσλ. 

 

5. Υώξνη ζπιινγήο αρξήζησλ θαη επηθίλδπλσλ πιηθώλ 
 

Σα πιηθά απηά ζα νδεγνύληαη άκεζα πξνο ηελ πιεζηέζηεξε ρσκαηεξή κέζσ θνξηεγώλ.  

 

 

6. Υώξνη πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη πξώησλ βνεζεηώλ 
 

Γηα ηελ αιιαγή ηεο ελδπκαζίαο θαη ηε θύιαμε ησλ ελδπκάησλ πξέπεη λα δηαηίζεληαη επαξθείο θαη 

θαηάιιεινη ρώξνη. 

 

Γηα ηνπο ρώξνπο πγηεηλήο θαη ην πόζηκν λεξό ηζρύνπλ νη Τγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 

θνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ. 
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Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηνλ αλεθνδηαζκό ησλ ρώξσλ εξγαζίαο κε πόζηκν λεξό θαη 

επαξθείο εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο θαη λα πξνβιέςεη θαηάιιεινπο ρώξνπο εξγαζίαο ηνπ 

πξνζσπηθνύ ηνπ ππό δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο (ςύρνο, βξνρή, θαύζσλαο). 
 

ε εξγαζίεο ξππαξέο ή εξγαζίεο επηθίλδπλεο γηα ηελ πξόθιεζε αζζελεηώλ πξέπεη λα ππάξρεη ε 

δπλαηόηεηα λίςεσο θαη θαζαξηζκνύ κε ληνπο ζε θαηάιιεινπο ρώξνπο θαζώο θαη πιύζε θαη απνιύκαλζε 

ησλ ζηνιώλ. 
 

Δληόο ηνπ εξγνηαμίνπ πξέπεη λα ππάξρεη θαηάιιεινο ρώξνο γηα ηε δηαηήξεζε  ηνπ θαγεηνύ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε θαιή θαηάζηαζε. 
 

ηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε πξνζηαζία πγείαο ή αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ην απαηηεί πξέπεη 

λα απαγνξεύεηαη ζηνπο απαζρνινύκελνπο λα ηξώλε, λα πίλνπλ ή λα θαπλίδνπλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο. 
 

Οη απαζρνινύκελνη νθείινπλ λα επηκεινύληαη ηδηαίηεξα γηα ηελ αηνκηθή ηνπο θαζαξηόηεηα, ηδίσο πξηλ 

ηνπ θαγεηνύ θαη πξηλ από ηελ αλαρώξεζε από ηνλ ηόπν εξγαζίαο. 
 

Οη εηδηθέο ζηνιέο εξγαζίαο πξέπεη λα αθαηξνύληαη πξηλ ην θαγεηό θαη πξηλ ηελ αλαρώξεζε από ην ρώξν 

εξγαζίαο. 

 

Ιδηαίηεξε κέξηκλα πξέπεη λα ιακβάλεηαη γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ ησλ 

θαγεηώλ. 
 

ην εξγνηάμην ζα ππάξρεη πξόρεηξν κηθξό θαξκαθείν γηα ηελ παξνρή ησλ πξώησλ βνεζεηώλ 

ηνπνζεηεκέλν ζε ζέζε εύθνια πξνζηηή θαη ππό ηελ επίβιεςε εληεηαικέλνπ πξνζσπηθνύ. Σν θαξκαθείν 

ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαη΄ ειάρηζην ηα αθόινπζα είδε : 

 

 Δίδνο 

1.  θεύαζκα γηα ην θάςηκν 

2.  Δζπλεύζηκε ακκσλία 

3.  Απνζηεηξσκέλεο Γάδεο  θπηία ησλ 5 εθ., 10 εθ. Καη 15 εθ. 

4.  Δπίδεζκνη γάδαο ησλ 0,10*2,50 

5.  Σξηγσληθνί επίδεζκνη 

6.  Λεπθνπιάζη ξνιιό 

7.  Φαιίδη 

8.  Σζηκπίδα 

9.  Τθαζκα ιεπηό γηα θαζαξηζκό (Cleaning tissue) 

10.  Αληηζεπηηθό δηάιπκα (θαηά πξνηίκεζε κεξθνπξνρξσκ) 

11.  Τγξό ζαπνύλη εληόο πιαζηηθήο ζπκπηέζηκεο θηάιεο 

12.  Διαζηηθόο επίδεζκνο 

13.  Αληηζηακηληθή αινηθή 

14.  παζκνιπηηθό 

15.  Αληηνθηθόο νξόο 

16.  Δλέζηκν θνξηηδνλνύρν ζθεύαζκα ησλ 100 mg (Αληηζνθ) 

17.  ύξηγγεο πιαζηηθέο κηαο ρξήζεσο ησλ 5 cc – ηεκ. 3 

18.  ύξηγγεο πιαζηηθέο κηαο ρξήζεσο ησλ 10 cc – ηεκ. 3 

19.  Γηζθία αληηδηαξξνηθά 

20.  Γηζθία αληηόμηλα 

 

Η ηαηξηθή θάιπςε ησλ εθηάθησλ πεξηζηαηηθώλ ζα γίλεηαη ζην πιεζηέζηεξν Κέληξν Τγείαο θαη  ζην 

Ννζνθνκείν  Σξίπνιεο. 

7. Άιια ζεκεία, ρώξνη ή δώλεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

Γελ ππάξρνπλ. 
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8. ην ηκήκα απηό ελζσκαηώλεηαη επίζεο ε κειέηε γηα ηελ θαηαζθεπή ηθξησκάησλ, εθόζνλ 

αληηκεησπίδεηαη πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία απηά πξέπεη λα είλαη εηδηθήο κνξθήο γηα ηηο αλάγθεο 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ, άιιεο από απηή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί 

ηθξησκάησλ (Π.Γ. 778/80 θαη Π.Γ. 1073/81). 

 

Γελ ππάξρνπλ. 

 

 ΣΜΗΜΑ Δ 

Καιέο πξαθηηθέο γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 

επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ 

 
(Σπκπιεξσκαηηθά ησλ λνκνζεηηθώλ δηαηάμεσλ ζηνπο νπνίνπο γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ πίλαθα Γ, θαηαρσξίδνληαη εδώ 

θσηναληίγξαθα δνθηκαζκέλσλ πξαθηηθώλ θαη ιύζεσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο Αζθάιεηαο θαη Υγείαο ησλ Δξγαδνκέλσλ). 
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11..11  ΓΓΔΔΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΣΣνν  ππααξξόόλλ  ηηεεύύρρννοο  ηηννππ  ΦΦααθθέέιιννππ  ΑΑζζθθααιιεείίααοο  θθααηη  ΤΤγγεείίααοο  ––  ((ΦΦΑΑΤΤ)),,  ααθθννξξάά  ηηνν  έέξξγγνν::  ""  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόόσσ  
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ααζζθθααιιεείίααοο  θθααηη  ππγγεείίααοο  ππννππ  ππξξέέππεεηη  λλαα  εεθθααξξκκόόδδννλληηααηη  ζζηηαα  ππξξννζζσσξξηηλλάά  ήή  θθηηλλεεηηάά  εεξξγγννηηάάμμηηαα  ζζεε  ζζππκκκκόόξξθθσσζζεε  ππξξννοο  



                                                                                                                          Φ.Α.Υ. – 
σελ. 

 

3 

ηηεελλ  ννδδεεγγίίαα  9922//5577//ΔΔΟΟΚΚ»»  θθααηη  ηηεελλ  ΓΓΙΙΠΠΑΑΓΓ//ννηηθθ//117777//0022..0033..0011--  ΦΦΔΔΚΚ  ΒΒ//226666//1144..0033..0011  --  ΑΑππόόθθααζζεε  ηηννππ  ΤΤθθ..  

ΠΠΔΔΥΥΩΩΓΓΔΔ..  
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11..55  ΑΑΓΓΔΔΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΣΣΑΑΚΚΔΔΤΤΗΗ  ΓΓεελλ  ααππααηηηηεείίηηααηη  άάδδεεηηαα  θθααηηααζζθθεεππήήοο  ηηννππ  έέξξγγννππ  ππέέξξααλλ  ηησσλλ  εεγγθθξξίίζζεεσσλλ  ηηεεοο  δδεεκκννππξξααζζίίααοο..  
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ΓΓεελλ  ππππάάξξρρννππλλ  ηηδδηηααηηηηεεξξόόηηεεηηεεοο  ζζηηεε  ζζηηααηηηηθθήή  δδννκκήή,,  ηηεελλ  εεππζζηηάάζζεεηηαα  θθααηη  ααλληηννρρήή  ηηννππ  έέξξγγννππ  ��    

ΟΟηη  ζζέέζζεεηηοο  ηησσλλ  δδηηθθηηύύσσλλ  ηηννππ  ΟΟ..ΣΣ..ΔΔ  θθααηη  ηηεεοο  ΓΓΔΔΗΗ  ζζαα  ααππννηηππππσσζζννύύλλ  εελλδδεεηηθθηηηηθθάά  ζζηηεελλ  ννξξηηδδννλληηηηννγγξξααθθίίαα  ηηννππ  ννηηθθηηζζκκννύύ  ααππόό  

ηηηηοο  ααλληηίίζζηηννηηρρεεοο  ηηεερρλληηθθέέοο  ππππεεξξεεζζίίεεοο..      

ΓΓεελλ  ππππάάξξρρννππλλ  ζζέέζζεεηηοο  εεμμόόδδσσλλ  θθηηλλδδύύλλσσλλ..  ��  

ΓΓεελλ  ααππααηηηηννύύλληηααηη  ννδδννίί  δδηηααθθππγγήήοο  θθααζζόόζζννλλ  ηηνν  εεξξγγννηηάάμμηηνν  εείίλλααηη  ππααλληηααρρόόζζεελλ  εειιεεύύζζεεξξνν..      

ΓΓεελλ  ααππααηηηηννύύλληηααηη  ηηδδηηααίίηηεεξξεεοο  ζζηηααηηηηζζηηηηθθέέοο  κκεειιέέηηεεοο..      

ΓΓεελλ  ππππάάξξρρννππλλ  ββηηόόηηννππννηη  ππννππ  ρρξξήήδδννππλλ  αα  ππξξννζζηηααζζίίααοο..  ��  

ΗΗ  ιιήήςςεε  ηησσλλ  ππιιηηθθώώλλ  ζζαα  γγίίλλεεηη  ααππόό  εεγγθθεεθθξξηηκκέέλλαα  ιιααηηννκκεείίαα  ήή  δδααλλεεηηννζζααιιάάκκννπποο..    

  

33..  ΟΟΓΓΗΗΓΓΙΙΔΔ  &&  ΥΥΡΡΗΗΙΙΜΜΑΑ  ΣΣΟΟΙΙΥΥΔΔΙΙΑΑ  

33..11  ΠΠΡΡΩΩΣΣΔΔ  ΒΒΟΟΗΗΘΘΔΔΙΙΔΔ    

ΟΟ  ηηεερρλληηθθόόοο  ααζζθθάάιιεεηηααοο  θθααηη  ππγγεείίααοο  θθξξννλληηίίδδεεηη  γγηηαα  ηηεελλ  εεθθππααίίδδεεππζζεε  δδύύνν  ηηννππιιάάρρηηζζηηννλλ  εεξξγγννδδεεγγώώλλ  ζζεε  ζζέέκκααηηαα  ππξξώώηησσλλ  

ββννεεζζεεηηώώλλ,,  ώώζζηηεε  λλαα  ππααξξέέρρννλληηααηη  ππξξώώηηεεοο  ββννήήζζεεηηεεοο  ζζύύκκθθσσλλαα  κκεε  ηηννπποο  θθααλλννλληηζζκκννύύοο..  ΘΘαα  ππππάάξξρρννππλλ  θθααξξκκααθθεείίαα  κκεε  

εεππααξξθθήή  εεθθόόδδηηαα  ππξξώώηησσλλ  ββννεεζζεεηηώώλλ,,  γγηηαα  ηηεελλ  ππεεξξίίππηησσζζεε  κκηηθθξξννααηηππρρεεκκάάηησσλλ  ζζηηνν  εεξξγγννηηάάμμηηνν..  ΑΑλλ  έέλλααοο  εεξξγγααδδόόκκεελλννοο  

ηηξξααππκκααηηηηζζηηεείί  ήή  ππξξννθθύύςςεεηη  άάιιιινν  ζζννββααξξόό  ππξξόόββιιεεκκαα  ππγγεείίααοο,,  ππξξέέππεεηη  λλαα  θθιιεεζζεείί  θθααηηάάιιιιεειιεε  ββννήήζζεεηηαα  κκεε  ηηεειιέέθθσσλλνν  ήή  άάιιιινν  

ηηξξόόππνν..  ΑΑλλ  δδηηααππηηζζηησσζζεείί  όόηηηη  εε  ααηηηηίίαα  ηηννππ  ααηηππρρήήκκααηηννοο  εείίλλααηη  εειιεεθθηηξξννππιιεεμμίίαα  ήή  θθσσηηηηάά,,  νν  ζζρρεεηηηηθθόόοο  θθίίλλδδππλλννοο  ζζαα  

ααππννκκααθθξξππλλζζεείί  ππξξηηλλ  ηηεε  ππααξξννρρήή  ββννήήζζεεηηααοο  ζζηηνν  ζζύύκκαα..  ΓΓηηααππηηζζηηώώλλεεηηααηη  εε  θθααηηάάζζηηααζζεε  ηηννππ  ζζύύκκααηηννοο  σσοο  ππξξννοο  ηηηηοο  ααηηζζζζήήζζεεηηοο  

ηηννππ..  ΠΠξξέέππεεηη  λλαα  ααππννθθεεύύγγεεηηααηη  όόζζνν  ηηνν  δδππλλααηηόόλλ  εε  κκεεηηααθθίίλλεεζζήή  ηηννππ  εεθθηηόόοο  ααλλ  ππξξέέππεεηη  λλαα  ααππννκκααθθξξππλλζζεείί  ααππόό  θθάάππννηηνν  

θθίίλλδδππλλνν..  ΟΟ  ππααζζώώλλ  δδηηααηηεεξξεείίηηααηη  δδεεζζηηόόοο  θθααηη  ζζηηεεγγλλόόοο  θθααηη  λλαα  εειιεεγγρρζζεείί  νν  ζζθθππγγκκόόοο  ηηννππ..  ΑΑλλ  δδηηααππηηζζηησσζζεείί  όόηηηη  ηηνν  ζζύύκκαα  

ααλλααππλλέέεεηη  κκεε  δδππζζθθννιιίίαα,,  ππξξέέππεεηη  λλαα  εεθθααξξκκννζζζζεείί  ππίίεεζζεε  ζζηηεελλ  ππιιεεγγήή..  ΑΑλλ  εε  ααηηκκννξξξξααγγίίαα  εείίλλααηη  ααππόό  ππόόδδηη  ήή  ρρέέξξηη,,  ππξξέέππεεηη  ηηνν  

άάθθξξνν  λλαα  ββξξίίζζθθεεηηααηη  ζζεε  ύύςςννοο  γγηηαα  λλαα  κκεεηησσζζεείί  εε  ααηηκκννξξξξααγγίίαα..  

  

33..22  ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΙΙΓΓΔΔ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗΜΜΑΑΣΣΑΑ  ΑΑΦΦΑΑΛΛΔΔΙΙΑΑ    

ΣΣαα  θθααηηάάιιιιεειιαα  ππξξννεεηηδδννππννηηεεηηηηθθάά  ζζήήκκααηηαα  θθααηη  ααθθίίζζεεοο  ηηννππννζζεεηηννύύλληηααηη  ζζηηηηοο  ζζέέζζεεηηοο  εεξξγγααζζίίααοο..  ΟΟηη  εεξξγγααδδόόκκεελλννηη  ζζαα  

εελλεεκκεεξξώώλλννλληηααηη  κκέέζζσσ  ααππηηώώλλ  ηησσλλ  ζζεεκκάάηησσλλ  θθααηη  ααθθηηζζώώλλ,,  γγηηαα  ηηννπποο  θθηηλλδδύύλλννπποο  ππννππ  ααθθννξξννύύλλ  ηηεελλ  εεξξγγααζζίίαα  ηηννπποο..  ΟΟηη  

ααθθίίζζεεοο  ααζζθθάάιιεεηηααοο  ζζαα  εείίλλααηη  ζζεε  κκννξξθθήή  ζζθθίίηηζζσσλλ,,  ζζύύκκθθσσλλαα  κκεε  ηηννπποο  θθααλλννλληηζζκκννύύοο  ααζζθθάάιιεεηηααοο..    

  

33..33  ΠΠΡΡΟΟΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΑΑΣΣΔΔΤΤΣΣΙΙΚΚΟΟ  ΔΔΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΜΜΟΟ    

ΟΟ  ππξξννζζσσππηηθθόόοο  ππξξννζζηηααηηεεππηηηηθθόόοο  εεμμννππιιηηζζκκόόοο  θθάάζζεε  εεξξγγααδδόόκκεελλννππ  ππξξέέππεεηη  λλαα  εείίλλααηη  ηηέέηηννηηννππ  ηηύύππννππ  θθααηη  ζζεε  θθααηηάάζζηηααζζεε  

ηηέέηηννηηαα,,  ώώζζηηεε  λλαα  κκεελλ  ηηννλλ  εεθθζζέέηηεεηη  ζζεε  θθηηλλδδύύλλννπποο..  ΌΌηηααλλ  ππππάάξξρρεεηη  θθίίλλδδππλλννοο  εεππααθθήήοο  κκεε  θθηηλλννύύκκεελλαα  κκέέξξεε  κκεερρααλλεεκκάάηησσλλ  ήή  

κκεε  εελλεεξξγγννππννηηεεκκέέλλνν  εεμμννππιιηηζζκκόό,,  ήή  όόππννππ  εε  δδηηααδδηηθθααζζίίαα  εεξξγγααζζίίααοο  εείίλλααηη  ηηέέηηννηηαα  ππννππ  ππππάάξξρρεεηη  ππααξξόόκκννηηννοο  θθίίλλδδππλλννοο::    

11..  ΣΣαα  ξξννύύρραα  ηησσλλ  εεξξγγααδδννκκέέλλσσλλ  ζζαα  εεθθααξξκκόόδδννππλλ  ζζηηνν  ζζώώκκαα    

22..  ΓΓεελλ  ζζαα  θθννξξηηννύύλληηααηη  θθννιιηηέέ,,  ββξξααρρηηόόιιηηαα,,  ξξννιιόόγγηηαα  ρρεεηηξξόόοο,,  δδααρρηηππιιίίδδηηαα  ήή  ππααξξόόκκννηηαα  ααλληηηηθθεείίκκεελλαα    

33..  ΣΣαα  κκααιιιιηηάά  θθεεθθααιιήήοο  θθααηη  ππξξννζζώώππννππ  ζζαα  ππεεξξηηννξξίίδδννλληηααηη  ήή  ζζαα  έέρρννππλλ  ηηέέηηννηηνν  κκήήθθννοο  ώώζζηηεε  λλαα  ααππννθθεεύύγγεεηηααηη  εε  ππεεξξίίππηησσζζεε  

λλαα  ππηηααζζηηννύύλλ  ζζηηεε  δδηηάάξξθθεεηηαα  ηηεεοο  εεξξγγααζζίίααοο..    

44..  ΟΟηη  εεξξγγααδδόόκκεελλννηη  ππννππ  ρρεεηηξξίίδδννλληηααηη  κκεερρααλλήήκκααηηαα  θθάάηησσ  ααππόό  ζζππλλζζήήθθεεοο  όόππννππ  ππππάάξξρρεεηη  θθίίλλδδππλλννοο  ηηξξααππκκααηηηηζζκκννύύ  ηησσλλ  

ππννδδηηώώλλ,,  ζζαα  θθννξξννύύλλ  ππξξννζζηηααηηεεππηηηηθθάά  ππππννδδήήκκααηηαα..    
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55..  ΟΟηη  εεξξγγααδδόόκκεελλννηη  ππννππ  εεθθηηίίζζεελληηααηη  ζζεε  θθίίλλδδππλλνν  θθηηλλννύύκκεελλσσλλ  ννρρεεκκάάηησσλλ  ζζαα  θθέέξξννππλλ  εεππδδηηάάθθξξηηηηεε  έέλλδδππζζεε  ζζύύκκθθσσλλαα  κκεε  ηηηηοο  

ηηζζρρύύννππζζεεοο  δδηηααηηάάμμεεηηοο..    

66..  ΌΌιιννηη  ννηη  εεξξγγααδδόόκκεελλννηη  ζζαα  θθέέξξννππλλ  ππππννδδήήκκααηηαα  θθααηηάάιιιιεειιαα  γγηηαα  ηηεελλ  ππξξννζζηηααζζίίαα  ηηννπποο..  ΗΗ  ζζόόιιαα  θθααηη  ηηαα  ηηααθθννύύλληηαα  ηησσλλ  

ππααππννππηηζζηηώώλλ  ζζαα  εείίλλααηη  ααππόό  θθααηηάάιιιιεειινν  ππιιηηθθόό,,  ώώζζηηεε  λλαα  ααππννθθεεύύγγεεηηααηη  νν  θθίίλλδδππλλννοο  ννιιίίζζζζεεζζεεοο..  ΤΤππννδδήήκκααηηαα  ππννππ  έέρρννππλλ  

θθηηάάζζεεηη  ζζεε  ζζεεκκεείίνν  θθζζννξξάάοο  ηηέέηηννηηνν  ππννππ  δδεελλ  ππααξξέέρρννππλλ  ηηεελλ  ααππααηηηηννύύκκεελλεε  ππξξννζζηηααζζίίαα,,  δδεελλ  ζζαα  ρρξξεεζζηηκκννππννηηννύύλληηααηη..    

77..  ΌΌιιννηη  ννηη  εεξξγγααδδόόκκεελλννηη  ζζαα  θθέέξξννππλλ  ππξξννζζηηααηηεεππηηηηθθάά  θθξξάάλλεε  ζζεε  όόιιννπποο  ηηννπποο  ρρώώξξννπποο  όόππννππ  εείίλλααηη  εελλδδεερρόόκκεελλννοο  νν  θθίίλλδδππλλννοο  

ππηηώώζζεεοο  ήή  εεθθηηόόμμεεππζζεεοο  ααλληηηηθθεεηηκκέέλλσσλλ..    

88..  ΌΌηηααλλ  ννηη  εεξξγγααδδόόκκεελλννηη  εεξξγγάάδδννλληηααηη  ζζεε  ππςςεειιάά  ζζεεκκεείίαα  ππξξέέππεεηη  λλαα  εεθθννδδηηάάδδννλληηααηη  θθααηη  λλαα  ρρξξεεζζηηκκννππννηηννύύλλ  δδώώλλεεοο  

ααζζθθααιιεείίααοο  ήή  άάιιιιεεοο  ζζππζζθθεεππέέοο  ππξξννζζηηααζζίίααοο  ααππόό  mmώώζζεε..    

99..  ΌΌηηααλλ  ννηη  εεξξγγααδδόόκκεελλννηη  εείίλλααηη  εεθθηηεεζζεεηηκκέέλλννηη  ζζεε  θθίίλλδδππλλνν  εειιεεθθηηξξννππιιεεμμίίααοο,,  ζζαα  θθέέξξννππλλ  κκεε  ααγγώώγγηηκκνν  ππξξννζζηηααηηεεππηηηηθθόό  

εεμμννππιιηηζζκκόό  ζζηηνν  θθεεθθάάιιηη,,  ππννππ  ζζαα  έέρρεεηη  ηηεελλ  θθααηηάάιιιιεειιεε  ααλληηίίζζηηααζζεε  γγηηαα  ηηεελλ  ππππάάξξρρννππζζαα  ηηάάζζεε..    

1100..  ΌΌππννππ  ννηη  εεξξγγααδδόόκκεελλννηη  εεθθηηίίζζεελληηααηη  ζζεε  δδππλλααηηννύύοο  ααλλέέκκννπποο  ήή  άάιιιιεεοο  ζζππλλζζήήθθεεοο  ππννππ  ίίζζσσοο  εεππηηθθέέξξννππλλ  ηηεελλ  ααππώώιιεεηηαα  ηηννππ  

εεμμννππιιηηζζκκννύύ  ααππηηννύύ,,  ζζαα  δδέέλλεεηηααηη  κκεε  ηηξξόόππνν  ώώζζηηεε  λλαα  εεμμααζζθθααιιίίδδεεηηααηη  εε  ζζηηααζζεεξξόόηηεεηηάά  ηηννππ..    

1111..  ΌΌιιαα  ηηαα  άάηηννκκαα  ππννππ  ρρεεηηξξίίδδννλληηααηη  ππιιηηθθάά  ππννππ  εελλδδεερρννκκέέλλσσοο  ηηξξααππκκααηηίίζζννππλλ  ήή  εεξξεεζζίίζζννππλλ  ηηαα  ρρέέξξηηαα,,  ζζαα  θθέέξξννππλλ  

ππξξννζζσσππηηθθόό  ππξξννζζηηααηηεεππηηηηθθόό  εεμμννππιιηηζζκκόό,,  θθααηηάάιιιιεειινν  γγηηαα  ηηεελλ  ααππννθθππγγήή  ηηέέηηννηησσλλ  ηηξξααππκκααηηηηζζκκώώλλ..    

1122..  ΔΔίίλλααηη  ππππννρρξξεεσσηηηηθθάά  γγηηαα  θθάάζζεε  εεξξγγααδδόόκκεελλνν  ππννππ  ρρεεηηξξίίδδεεηηααηη  ήή  εεθθηηίίζζεεηηααηη  ζζεε  ππιιηηθθόό  ηηνν  ννππννίίνν  εελλδδεερρννκκέέλλσσοο  λλαα  

ππξξννθθααιιέέζζεεηη  ηηξξααππκκααηηηηζζκκόό  ήή  εεξξεεζζηηζζκκόό  ηησσλλ  κκααηηηηώώλλ  εε  ρρξξήήζζεε  θθααηηααιιιιήήιισσλλ  γγππααιιηηώώλλ,,  ππξξννζζηηααηηεεππηηηηθθώώλλ  θθααιιππκκκκάάηησσλλ  

ππξξννζζώώππννππ  ήή  άάιιιιννππ  ηηέέηηννηηννππ  εείίδδννπποο  ππξξννζζηηααζζίίαα  γγηηαα  ηηαα  κκάάηηηηαα,,  θθααηηάάιιιιεειιαα  γγηηαα  ηηεελλ  εεξξγγααζζίίαα  ππννππ  εεθθηηεειιεείίηηααηη..    

1133..  ΟΟ  ππξξννζζσσππηηθθόόοο  ππξξννζζηηααηηεεππηηηηθθόόοο  εεμμννππιιηηζζκκόόοο  ζζαα  δδηηααηηεεξξεείίηηααηη  ζζεε  θθααιιήή  θθααηηάάζζηηααζζεε  ααππόό  άάππννςςεε  ππγγηηεεηηλλήήοο  θθααηη  

ιιεεηηηηννππξξγγίίααοο..  

  

33..44  ΠΠΤΤΡΡΟΟΠΠΡΡΟΟΣΣΑΑΙΙΑΑ    

ΟΟ  εεμμννππιιηηζζκκόόοο  ππππξξόόζζββεεζζεεοο  ζζαα  ζζππλληηεεξξεείίηηααηη  ζζύύκκθθσσλλαα  κκεε  ηηηηοο  ννδδεεγγίίεεοο  ηηννππ  θθααηηααζζθθεεππααζζηηήή  ήή  ηηεεοο  ααξξκκόόδδηηααοο  ααξξρρήήοο..    

33..55  ΜΜΗΗΥΥΑΑΝΝΗΗΜΜΑΑΣΣΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΜΜΟΟ  ΣΣαα  κκεερρααλλήήκκααηηαα  θθααηη  νν  εεμμννππιιηηζζκκόόοο  ζζαα  θθέέξξννππλλ  θθααηηάάιιιιεειιεε  ππξξννζζηηααζζίίαα  

ώώζζηηεε  λλαα  ααππννθθεεύύγγεεηηααηη  εε  εεππααθθήή  ηησσλλ  εεξξγγααδδννκκέέλλσσλλ  κκεε  θθηηλλννύύκκεελλαα  ηηκκήήκκααηηαα  ααππηηώώλλ  θθααηη  λλαα  ππααξξεεκκππννδδίίδδεεηηααηη  εε  ππξξόόζζββααζζεε  

ηησσλλ  εεξξγγααδδννκκέέλλσσλλ  ζζεε  ρρώώξξννπποο  ιιεεηηηηννππξξγγίίααοο  ππννππ  ζζεεσσξξννύύλληηααηη  εεππηηθθίίλλδδππλλννηη..  ΣΣαα  ππξξννζζηηααηηεεππηηηηθθάά  κκέέζζαα  ζζαα  εείίλλααηη  

ζζρρεεδδηηααζζκκέέλλαα,,  θθααηηααζζθθεεππααζζκκέέλλαα,,  εεγγθθααηηεεζζηηεεκκέέλλαα  θθααηη  ζζππλληηεεξξεεκκέέλλαα  ώώζζηηεε  λλαα  εείίλλααηη  ηηθθααλλάά  λλαα  εεθθηηεειιννύύλλ  ααππννδδννηηηηθθάά  ηηηηοο  

ιιεεηηηηννππξξγγίίεεοο  γγηηαα  ηηηηοο  ννππννίίεεοο  ππξξννννξξίίδδννλληηααηη  ΟΟηη  ππεεξξηηζζηηξξεεθθόόκκεελλννηη  άάμμννλλεεοο,,  ζζύύλλδδεεζζκκννηη  θθααηη  δδααθθηηύύιιηηννηη,,  ββίίδδεεοο  θθααηη  θθννρριιίίεεοο,,  ζζαα  

ππξξννζζηηααηηεεύύννλληηααηη  όόππννππ  εείίλλααηη  εελλδδεερρόόκκεελλεε  εε  εεππααθθήή  κκεε  εεξξγγααδδννκκέέλλννπποο..  ΌΌιιννηη  ννηη  ηηξξννρρννίί  ιιεείίααλλζζεεοο  ζζαα  θθέέξξννππλλ  

ππξξννζζηηααηηεεππηηηηθθόό  θθάάιιππκκκκαα  εεππααξξθθννύύοο  ααλληηννρρήή..  εε  εεξξγγααζζίίεεοο  ηηξξννρρίίζζκκααηηννοο  --κκννλληηααξξίίζζκκααηηννοο  ζζσσιιήήλλσσλλ  εεππηηββάάιιιιεεηηααηη  εε  ρρξξήήζζεε  

εεηηδδηηθθώώλλ  γγααλληηηηώώλλ  θθααηη  κκάάζζθθααοο..  ΗΗ  ζζππλληηήήξξεεζζεε  κκεερρααλληηζζκκννύύ  ήή  εεμμννππιιηηζζκκννύύ  ζζεε  θθίίλλεεζζεε  ααππααγγννξξεεύύεεηηααηη  όόηηααλλ  εε  εεππααθθήή  κκεε  ηηαα  

θθηηλλννύύκκεελλαα  κκέέξξεε  κκππννξξεείί  λλαα  ηηξξααππκκααηηίίζζεεηη  ηηννπποο  εεξξγγααδδννκκέέλλννπποο..  ΟΟηη  κκεεηηααθθεεξξόόκκεελλεεοο  θθιιίίκκααθθεεοο  ζζαα  εεππηηζζεεσσξξννύύλληηααηη  ππξξηηλλ  ηηεε  

ρρξξήήζζεε  θθααηη  δδεελλ  ζζαα  ρρξξεεζζηηκκννππννηηννύύλληηααηη  θθιιίίκκααθθεεοο  κκεε  ρρααιιααξξάά  ήή  ζζππααζζκκέέλλαα  ζζθθααιιννππάάηηηηαα  ήή  άάιιιιεεοο  εεππηηθθίίλλδδππλλεεοο  ααηηέέιιεεηηεεοο..  

 
33..66..  ΟΟ  ΚΚΙΙΝΝΗΗΣΣΟΟ  ΔΔΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΜΜΟΟ  ΘΘΑΑ  ΔΔΙΙΝΝΑΑΙΙ  ΔΔΦΦΟΟΓΓΙΙΑΑΜΜΔΔΝΝΟΟ  ΜΜΔΔ::  ��    

ΔΔππδδηηάάθθξξηηηηνν  ππξξννεεηηδδννππννηηεεηηηηθθόό  ζζήήκκαα..    ΣΣξξόόππνν  θθσσηηηηζζκκννύύ  ηηεεοο  δδηηααδδξξννκκήήοο  ππννππ  δδηηααλλύύεεηη,,  κκππξξννζζηηάά  θθααηη  ππίίζζσσ,,  όόηηααλλ  ιιεεηηηηννππξξγγεείί  

θθααηηάά  ηηηηοο  ππεεξξηηόόδδννπποο  ααλλεεππααξξθθννύύοο  θθσσηηηηζζκκννύύ  θθααηη  δδππζζκκεελλώώλλ  ααηηκκννζζθθααηηξξηηθθώώλλ  ζζππλλζζεεθθώώλλ..  ��  ΠΠξξόόζζζζεεηηαα  θθώώηηαα  όόππννππ  εείίλλααηη  

ααππααξξααίίηηεεηηαα  γγηηαα  ηηννλλ  εεππααξξθθήή  θθσσηηηηζζκκόό  ηηννππ  ρρώώξξννππ  εεξξγγααζζίίααοο  γγύύξξσσ  ααππόό  ηηννλλ  εεηηδδηηθθόό  εεμμννππιιηηζζκκόό..  ��  ΈΈλλααλλ  KKααζζξξέέππηηεε  ήή  

KKααζζξξέέππεεοο,,  ππααξξέέρρννλληηααοο  ζζηηννλλ  ρρεεηηξξηηζζηηήή  κκεε  ππααξξααππννηηεεκκέέλλεε  ζζέέαα  ππίίζζσσ  ααππόό  ηηνν  όόρρεεκκαα  ήή  ζζύύκκππιιεεγγκκαα  ννρρεεκκάάηησσλλ..  ΣΣνν  δδάάππεεδδνν  

ηηννππ  θθηηλλεεηηννύύ  εεμμννππιιηηζζκκννύύ  ζζαα  δδηηααηηεεξξεείίηηααηη  εειιεεύύζζεεξξνν  ααππόό  ππιιηηθθάά,,  εεξξγγααιιεείίαα  ήή  ααλληηηηθθεείίκκεελλαα  ηηαα  ννππννίίαα::    ααππννηηεειιννύύλλ  θθίίλλδδππλλνν  

γγηηαα  ππηηώώζζεε  ��  ππααξξεεκκππννδδίίδδννππλλ  ηηννλλ  έέιιεεγγρρνν  ηηννππ  ννρρήήκκααηηννοο  ��  ααππννηηεειιννύύλλ  θθίίλλδδππλλνν  γγηηαα  ηηνν  ρρεεηηξξηηζζηηήή  ήή  άάιιιιννπποο  εεππηηββάάηηεεοο  ζζηηεελλ  

ππεεξξίίππηησσζζεε  ��  ααηηππρρήήκκααηηννοο..  ΚΚααλλέέλλααοο  εεξξγγααδδόόκκεελλννοο  δδεελλ  ζζαα  εεππηηββηηββάάδδεεηηααηη,,  ννύύηηεε  ζζαα  εεγγθθααηηααιιεείίππεεηη  όόρρεεκκαα,,  εελλόόζζσσ  ααππηηόό  

ββξξίίζζθθεεηηααηη  ζζεε  θθίίλλεεζζεε,,  εεθθηηόόοο  ζζεε  ππεεξξίίππηησσζζεε  έέθθηηααθθηηεεοο  ααλλάάγγθθεεοο..    

ΚΚααλλέέλλααοο  εεξξγγααδδόόκκεελλννοο  δδεελλ  ζζαα  ρρεεηηξξίίδδεεηηααηη  θθηηλλεεηηόό  εεμμννππιιηηζζκκόό,,  εεθθηηόόοο  εεάάλλ  νν  ρρεεηηξξηηζζηηήήοο::  ��εείίλλααηη  θθάάηηννρρννοο  άάδδεεηηααοο  ννδδήήγγεεζζεεοο  

θθααηηάάιιιιεειιεεοο  θθααηηεεγγννξξίίααοο  όόππννππ  ααππηηόό  ααππααηηηηεείίηηααηη  ααππόό  λλννκκννζζεεηηηηθθέέοο  δδηηααηηάάμμεεηηοο..  ��  γγλλσσξξίίδδεεηη  ηηηηοο  ννδδεεγγίίεεοο  ιιεεηηηηννππξξγγίίααοο  ππννππ  

ααθθννξξννύύλλ  ηηνν  όόρρεεκκαα  θθααηη  ��  έέρρεεηη  εεηηδδηηθθεεππηηεείί  λλαα  ρρεεηηξξίίδδεεηηααηη  ηηννλλ  εεμμννππιιηηζζκκόό..  ΌΌηηααλλ  νν  ρρεεηηξξηηζζηηήήοο  έέρρεεηη  εεύύιιννγγνν  ιιόόγγνν  λλαα  ππηηζζηηεεύύεεηη  

όόηηηη  νν  εεμμννππιιηηζζκκόόοο  ήή  ηηνν  θθννξξηηίίνν  εείίλλααηη  εεππηηθθίίλλδδππλλνν,,  ππξξέέππεεηη  λλαα  ιιάάββεεηη  ηηαα  θθααηηάάιιιιεειιαα  κκέέηηξξαα..    

 
33..77  ΑΑΝΝΤΤΦΦΩΩΣΣΙΙΚΚΑΑ  ΜΜΔΔΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΗΗΥΥΑΑΝΝΙΙΜΜΟΟΙΙ  

 

  33..77..11  ΓΓΔΔΝΝΙΙΚΚΔΔ  ΓΓΙΙΑΑΣΣΑΑΞΞΔΔΙΙ    



                                                                                                                          Φ.Α.Υ. – 
σελ. 
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ΟΟηη  εεξξγγννδδόόηηεεοο  ππξξέέππεεηη  λλαα  δδηηααζζέέηηννππλλ  έέλλαα  θθααιιάά  ζζρρεεδδηηααζζκκέέλλνν  ππξξόόγγξξαακκκκαα  ααζζθθάάιιεεηηααοο  ππννππ  λλαα  εεμμααζζθθααιιίίδδεεηη  όόηηηη  όόιιαα  ηηαα  

ααλλππςςσσηηηηθθάά  κκέέζζαα  θθααηη  κκεερρααλληηζζκκννίί  εεππηηιιέέγγννλληηααηη,,  εεγγθθααζζίίζζηηααλληηααηη,,  εεμμεεηηάάδδννλληηααηη,,  δδννθθηηκκάάδδννλληηααηη,,  ζζππλληηεεξξννύύλληηααηη,,  ιιεεηηηηννππξξγγννύύλλ  

θθααηη  ααππννζζππλλααξξκκννιιννγγννύύλληηααηη::  ��  κκεε  ζζθθννππόό  ηηεελλ  ααππννθθππγγήή  ππηηζζααλλννύύ  ααηηππρρήήκκααηηννοο  ��  ζζύύκκθθσσλλαα  κκεε  ηηηηοο  ααππααηηηηήήζζεεηηοο  ηησσλλ  

εεζζλληηθθώώλλ  λλόόκκσσλλ,,  θθααλλννλληηζζκκώώλλ  θθααηη  ππξξννδδηηααγγξξααθθώώλλ  ..  ΚΚάάζζεε  ααλλππςςσσηηηηθθόό  κκέέζζνν  κκααδδίί  κκεε  ηηαα  δδννκκηηθθάά  ζζηηννηηρρεείίαα  ηηννππ,,  

ππξξννζζααξξηηήήζζεεηηοο,,  ααγγθθππξξώώζζεεηηοο  θθααηη  ππππννζζηηεεξξίίγγκκααηηαα  ζζαα  ππξξέέππεεηη  λλαα  ζζρρεεδδηηάάδδεεηηααηη  θθααηη  λλαα  θθααηηααζζθθεεππάάδδεεηηααηη  ζζσσζζηηάά,,  λλαα  εείίλλααηη  ααππόό  

ζζηηααζζεεξξόό  ππιιηηθθόό  θθααηη  λλαα  έέρρεεηη  εεππααξξθθήή  ααλληηννρρήή  γγηηαα  ηηνν  ζζθθννππόό  ππννππ  ρρξξεεζζηηκκννππννηηεείίηηααηη..  ΚΚάάζζεε  ααλλππςςσσηηηηθθόό  κκέέζζνν  θθααηη  κκεερρααλληηζζκκόόοο  

όόηηααλλ  ααγγννξξάάδδεεηηααηη  ζζαα  ππξξέέππεεηη  λλαα  ζζππλλννδδεεύύεεηηααηη  ααππόό  ννδδεεγγίίεεοο  ρρξξήήζζεεοο  θθααηη  ππηηζζηηννππννηηεεηηηηθθόό  εειιέέγγρρννππ  ααππόό  ααξξκκόόδδηηνν  ππξξόόζζσσππνν  ήή  

εεγγγγύύεεζζεε  ζζππκκθθσσλλίίααοο  κκεε  ηηννπποο  εεζζλληηθθννύύοο  λλόόκκννπποο  θθααηη  θθααλλννλληηζζκκννύύοο  ππννππ  ααθθννξξννύύλλ::  ��  ηηνν  κκέέγγηηζζηηνν  θθννξξηηίίνν  ααζζθθααιιννύύοο  

εεξξγγααζζίίααοο  ��  ηηαα  ααζζθθααιιήή  θθννξξηηίίαα  εεξξγγααζζίίααοο  γγηηαα  δδηηάάθθννξξεεοο  ααθθηηίίλλεεοο,,  εεάάλλ  εε  ααλλππςςσσηηηηθθήή  κκεερρααλλήή  έέρρεεηη  κκεεηηααββιιεεηηήή  ααθθηηίίλλαα..  ��  

ηηηηοο  ζζππλλζζήήθθεεοο  ρρξξήήζζεεοο,,  ζζηηηηοο  ννππννίίεεοο  ηηνν  κκέέγγηηζζηηνν  ήή  δδηηάάθθννξξαα  θθννξξηηίίαα  ααζζθθααιιννύύοο  εεξξγγααζζίίααοο  κκππννξξννύύλλ  λλαα  κκεεηηααθθηηλλννύύλληηααηη..  

ΚΚάάζζεε  ααλλππςςσσηηηηθθόό  κκέέζζνν  θθααηη  κκεερρααλληηζζκκόόοο  ππννππ  έέρρεεηη  έέλλαα  κκννλλααδδηηθθόό  θθννξξηηίίνν  ααζζθθααιιννύύοο  εεξξγγααζζίίααοο  ππξξέέππεεηη  λλαα  ηηνν  ααλλααγγξξάάθθεεηη  

θθααζζααξξάά  ζζεε  εεκκθθααλλέέοο  ζζεεκκεείίνν  ζζύύκκθθσσλλαα  κκεε  ηηννπποο  εεζζλληηθθννύύοο  λλόόκκννπποο  θθααηη  θθααλλννλληηζζκκννύύοο..  ΚΚάάζζεε  ααλλππςςσσηηηηθθόό  κκέέζζνν  θθααηη  

κκεερρααλληηζζκκόόοο  ππννππ  έέρρεεηη  κκεεηηααββιιεεηηόό  ααζζθθααιιέέοο  θθννξξηηίίνν  εεξξγγααζζίίααοο  ππξξέέππεεηη  λλαα  εεθθννδδηηάάδδεεηηααηη  κκεε  δδεείίθθηηεε  θθννξξηηίίννππ  θθααηη  άάιιιιαα  κκέέζζαα,,  

ππννππ  λλαα  δδεείίρρλλννππλλ  θθααζζααξξάά  ζζηηννλλ  ρρεεηηξξηηζζηηήή  θθάάζζεε  κκέέγγηηζζηηνν  ααζζθθααιιέέοο  θθννξξηηίίνν  εεξξγγααζζίίααοο  θθααηη  ηηηηοο  ζζππλλζζήήθθεεοο  ππννππ  ααππηηόό  

εεθθααξξκκόόδδεεηηααηη..  ΌΌιιαα  ηηαα  ααλλππςςσσηηηηθθάά  κκέέζζαα  ππξξέέππεεηη  λλαα  ππππννζζηηεεξξίίδδννλληηααηη  εεππααξξθθώώοο  θθααηη  ααζζθθααιιώώοο..  ΣΣαα  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  

ααλληηννρρήήοο  ββάάξξννπποο  ηηννππ  εεδδάάθθννπποο,,  ππάάλλσσ  ζζηηνν  ννππννίίνν  ιιεεηηηηννππξξγγεείί  εε  ααλλππςςσσηηηηθθήή  ζζππζζθθεεππήή,,  ππξξέέππεεηη  λλαα  εεμμεεηηάάδδννλληηααηη  ππξξηηλλ  ηηεε  

ρρξξήήζζεε..    

  

33..77..22  ΔΔΓΓΚΚΑΑΣΣΑΑΣΣΑΑΗΗ    

ηηααζζεεξξάά  ααλλππςςσσηηηηθθάά  κκέέζζαα  ππξξέέππεεηη  λλαα  εεγγθθααζζίίζζηηααλληηααηη  ααππόό  ααξξκκόόδδηηαα  ππξξόόζζσσππαα  έέηηζζηη  ώώζζηηεε  ��  λλαα  κκεελλ  κκππννξξεείί  λλαα  

κκεεηηααθθηηλλεεζζννύύλλ  ααππόό  θθννξξηηίίνν,,  δδόόλλεεζζεε  ήή  άάιιιιεεοο  εεππηηδδξξάάζζεεηηοο  ��  νν  ρρεεηηξξηηζζηηήήοο  λλαα  κκεελλ  εεθθηηίίζζεεηηααηη  ζζεε  θθίίλλδδππλλνν  ααππόό  θθννξξηηίίαα,,  

ζζππξξκκααηηόόζζρρννηηλλαα  ήή  ηηύύκκππααλλαα  ��  νν  ρρεεηηξξηηζζηηήήοο  λλαα  κκππννξξεείί  λλαα  έέρρεεηη  ννξξααηηόόηηεεηηαα  ηηεεοο  δδώώλλεεοο  ηησσλλ  εεξξγγααζζηηώώλλ  ήή  λλαα  εεππηηθθννηηλλσσλλεείί  

κκέέζζσσ  ηηεειιεεθθώώλλννππ,,  ζζεεκκάάηησσλλ  ήή  άάιιιισσλλ  θθααηηάάιιιιεειισσλλ  κκέέζζσσλλ  κκεε  όόιιαα  ηηαα  ζζεεκκεείίαα  θθόόξξηησσζζεεοο  θθααηη  εεθθθθόόξξηησσζζεεοο..  ΑΑλλάάιιννγγαα  κκεε  

ηηννπποο  εεζζλληηθθννύύοο  λλόόκκννπποο  θθααηη  θθααλλννλληηζζκκννύύοο  ζζαα  ππξξέέππεεηη  λλαα  ππππάάξξρρεεηη  ααππόόζζηηααζζεε  ηηννππιιάάρρηηζζηηννλλ  6600  ccmm  ήή  ππεεξξηηζζζζόόηηεεξξνν  κκεεηηααμμύύ  

ηησσλλ  θθηηλλννύύκκεελλσσλλ  ηηκκεεκκάάηησσλλ  ήή  ηησσλλ  θθννξξηηίίσσλλ  ηησσλλ  ααλλππςςσσηηηηθθώώλλ  κκέέζζσσλλ  θθααηη  ::  ��  ζζηηααζζεεξξώώλλ  ααλληηηηθθεεηηκκέέλλσσλλ  ζζηηννλλ  

ππεεξξηηββάάιιιιννλληηαα  ρρώώξξνν,,  όόππσσοο  ηηννίίρρσσλλ  θθααηη  ζζηηύύιισσλλ..  ��  εειιεεθθηηξξηηθθώώλλ  ααγγσσγγώώλλ..  ΗΗ  ααππόόζζηηααζζεε  ααππόό  εειιεεθθηηξξηηθθννύύοο  ααγγσσγγννύύοο  

ππξξέέππεεηη  λλαα  εείίλλααηη  κκεεγγααιιύύηηεεξξεε  ζζεε  ππςςεειιέέοο  ηηάάζζεεηηοο  ζζύύκκθθσσλλαα  κκεε  ηηννπποο  εεζζλληηθθννύύοο  λλόόκκννπποο  θθααηη  θθααλλννλληηζζκκννύύοο..  ΗΗ  ααλληηννρρήή  θθααηη  εε  

ζζηηααζζεεξξόόηηεεηηαα  ηησσλλ  ααλλππςςσσηηηηθθώώλλ  κκέέζζσσλλ  ππξξέέππεεηη  λλαα  ππξξννββιιέέππεεηη  θθααηη  ηηεελλ  εεππίίδδξξααζζεε  ηησσλλ  δδππλλάάκκεεσσλλ  ηηννππ  ααλλέέκκννππ,,  ζζηηηηοο  ννππννίίεεοο  

κκππννξξεείί  λλαα  εεθθηηεεζζννύύλλ..  ΚΚαακκηηάά  κκεεηηααββννιιήή  ζζηηεελλ  θθααηηααζζθθεεππήή  ήή  εεππηηζζθθεεππήή  δδεελλ  κκππννξξεείί  λλαα  γγίίλλεεηη  ζζεε  ηηκκήήκκαα  ηηννππ  ααλλππςςσσηηηηθθννύύ  

κκέέζζννππ,,  εε  ννππννίίαα  κκππννξξεείί  λλαα  εεππεεξξεεάάζζεεηη  ηηεελλ  ααζζθθάάιιεεηηάά  ηηννππ,,  ρρσσξξίίοο  ηηεελλ  άάδδεεηηαα  θθααηη  εεππίίββιιεεςςεε  ααξξκκννδδίίννππ  ππξξννζζώώππννππ..  

  

  33..77..33  ΔΔΛΛΔΔΓΓΥΥΟΟΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ  ΓΓΟΟΚΚΙΙΜΜΔΔ    

ΣΣαα  ααλλππςςσσηηηηθθάά  κκέέζζαα  θθααηη  ηηαα  ηηκκήήκκααηηαα  ηηννππ  ααλλππςςσσηηηηθθννύύ  κκεερρααλληηζζκκννύύ,,  όόππσσοο  ννξξίίδδεεηηααηη  ααππόό  εεζζλληηθθννύύοο  λλόόκκννπποο  θθααηη  

θθααλλννλληηζζκκννύύοο,,  ππξξέέππεεηη  λλαα  εεμμεεηηάάδδννλληηααηη  θθααηη  λλαα  δδννθθηηκκάάδδννλληηααηη  ααππόό  ααξξκκόόδδηηνν  ππξξόόζζσσππνν::  ��  ππξξηηλλ  ρρξξεεζζηηκκννππννηηεεζζννύύλλ  γγηηαα  

ππξξώώηηεε  θθννξξάά..  ��  κκεεηηάά  ηηεελλ  ααλλέέγγεεξξζζεε  ζζεε  εεξξγγννηηάάμμηηνν..  ��  ζζεε  δδηηααζζηηήήκκααηηαα  θθααζζννξξηηζζκκέέλλαα  ααππόό  εεζζλληηθθννύύοο  λλόόκκννπποο  θθααηη  

θθααλλννλληηζζκκννύύοο..  ��  κκεεηηάά  ααππόό  θθάάζζεε  ζζεεκκααλληηηηθθήή  κκεεηηααηηξξννππήή  ήή  εεππηηζζθθεεππήή..  ΟΟ  ηηξξόόππννοο  κκεε  ηηννλλ  ννππννίίνν  ππξξέέππεεηη  λλαα  δδηηεεμμάάγγννλληηααηη  ννηη  

έέιιεεγγρρννηη  θθααηη  ννηη  δδννθθηηκκέέοο  ααππόό  ηηνν  ααξξκκόόδδηηνν  ππξξόόζζσσππνν  θθααηη  ηηαα  θθννξξηηίίαα  δδννθθηηκκήήοο  ππννππ  ππξξέέππεεηη  λλαα  εεθθααξξκκόόδδννλληηααηη  γγηηαα  ηηαα  δδηηάάθθννξξαα  

εείίδδεε  ααλλππςςσσηηηηθθώώλλ  κκέέζζσσλλ  θθααηη  κκεερρααλληηζζκκώώλλ  ππξξέέππεεηη  λλαα  εείίλλααηη  ζζύύκκθθσσλλαα  κκεε  ηηννπποο  εεζζλληηθθννύύοο  λλόόκκννπποο  θθααηη  θθααλλννλληηζζκκννύύοο..  ΣΣαα  

ααππννηηεειιέέζζκκααηηαα  ηησσλλ  εειιέέγγρρσσλλ  θθααηη  δδννθθηηκκώώλλ  ζζηηαα  ααλλππςςσσηηηηθθάά  κκέέζζαα  θθααηη  κκεερρααλληηζζκκννύύοο  ππξξέέππεεηη  λλαα  θθααηηααγγξξάάθθννλληηααηη  ζζεε  

θθααζζννξξηηζζκκέέλλεε  κκννξξθθήή  θθααηη  ζζύύκκθθσσλλαα  κκεε  ηηννπποο  εεζζλληηθθννύύοο  λλόόκκννπποο  θθααηη  θθααλλννλληηζζκκννύύοο,,  λλαα  εείίλλααηη  δδηηααζζέέζζηηκκαα  ζζηηεελλ  ααξξκκόόδδηηαα  

ααξξρρήή,,  ζζηηννπποο  εεξξγγννδδόόηηεεοο  θθααηη  ηηννπποο  εεξξγγααδδννκκέέλλννπποο  ήή  ηηννπποο  ααλληηηηππξξννζζώώππννπποο  ηηννπποο  

  

33..77..44  ΥΥΔΔΙΙΡΡΙΙΜΜΟΟ        

ΚΚααλλέέλλαα  ααλλππςςσσηηηηθθόό  κκέέζζνν  δδεελλ  ππξξέέππεεηη  λλαα  ρρξξεεζζηηκκννππννηηεείίηηααηη  ααππόό  εεξξγγααδδόόκκεελλνν  ππννππ::    εείίλλααηη  θθάάηησσ  ηησσλλ  1188  ρρξξννλλώώλλ,,  δδεελλ  

ζζεεσσξξεείίηηααηη  θθααηηάάιιιιεειιννοο  ααππόό  ηηααηηξξηηθθήήοο  άάππννςςεεοο,,    δδεελλ  έέρρεεηη  εεθθππααηηδδεεππζζεείί  εεππααξξθθώώοο  ζζύύκκθθσσλλαα  κκεε  ηηννπποο  εεζζλληηθθννύύοο  λλόόκκννπποο  θθααηη  

θθααλλννλληηζζκκννύύοο  ήή  δδεελλ  έέρρεεηη  ηηαα  θθααηηάάιιιιεειιαα  ππξξννζζόόλληηαα..  ΣΣνν  ααλλππςςσσηηηηθθόό  κκέέζζνν  ήή  κκεερρααλληηζζκκόόοο  δδεελλ  ππξξέέππεεηη  λλαα  εεππηηββααξξύύλλεεηηααηη  

ππάάλλσσ  ααππόό  ηηνν  ααζζθθααιιέέοο  θθννξξηηίίνν  εεξξγγααζζίίααοο  ηηννππ,,  εεθθηηόόοο  ααππόό  ηηεελλ  ππεεξξίίππηησσζζεε  εειιέέγγρρννππ,,  όόππσσοο  ννξξίίδδεεηηααηη  ααππόό  ααξξκκόόδδηηνν  ππξξόόζζσσππνν  

ήή  θθάάηησσ  ααππόό  ηηεελλ  θθααζζννδδήήγγεεζζήή  ηηννππ..  ΌΌππννππ  ααππααηηηηεείίηηααηη  ηηδδηηααίίηηεεξξεε  ππξξννζζννρρήή  γγηηαα  ππηηζζααλλόό  θθίίλλδδππλλνν,,  ηηαα  ααλλππςςσσηηηηθθάά  κκέέζζαα  δδεελλ  

ππξξέέππεεηη  λλαα  ρρξξεεζζηηκκννππννηηννύύλληηααηη  ρρσσξξίίοο  ππξξόόββιιεεςςεε  θθααηηάάιιιιεειιεεοο  ζζεεκκααηηννδδόόηηεεζζεεοο..  ΚΚααλλέέλλαα  άάηηννκκαα  δδεελλ  ππξξέέππεεηη  λλαα  

κκεεηηααθθέέξξεεηηααηη  κκεε  ηηαα  ααλλππςςσσηηηηθθάά  κκέέζζαα,,  εεθθηηόόοο  ααλλ  έέρρννππλλ  θθααηηααζζθθεεππααζζζζεείί,,  εεγγθθααηηααζζηηααζζεείί  θθααηη  ρρξξεεζζηηκκννππννηηννύύλληηααηη  γγηη''  ααππηηόό  ηηνν  

ζζθθννππόό,,  ζζύύκκθθσσλλαα  κκεε  ηηννπποο  εεζζλληηθθννύύοο  λλόόκκννπποο  θθααηη  θθααλλννλληηζζκκννύύοο,,  εεθθηηόόοο  ααππόό  ηηεελλ  ππεεξξίίππηησσζζεε  εεθθηηάάθθηηννππ  ααλλάάγγθθεεοο  ζζηηεελλ  

ννππννίίαα::  κκππννξξεείί  λλαα  ζζππκκββεείί  ζζννββααξξόόοο  ήή  ζζααλλάάζζηηκκννοο  ηηξξααππκκααηηηηζζκκόόοο  ��  ηηνν  ααλλππςςσσηηηηθθόό  κκέέζζνν  κκππννξξεείί  λλαα  ρρξξεεζζηηκκννππννηηεεζζεείί  κκεε  

ααζζθθάάιιεεηηαα  ΚΚάάζζεε  ηηκκήήκκαα  ηηννππ  θθννξξηηίίννππ  γγηηαα  λλαα  ααλλππςςσσζζεείί  ήή  λλαα  θθααηηέέββεεηη  ζζσσζζηηάά  ζζαα  ππξξέέππεεηη  λλαα  ααλλααξξηηάάηηααηη  ήή  λλαα  ππππννζζηηεεξξίίδδεεηηααηη  
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θθααηηάάιιιιεειιαα,,  γγηηαα  ηηεελλ  ααππννθθππγγήή  θθηηλλδδύύλλσσλλ  ..  ΟΟηη  ππιιααηηθθόόξξκκεεοο  ήή  ννηη  ππππννδδννρρεείίοο  ππννππ  ρρξξεεζζηηκκννππννηηννύύλληηααηη  γγηηαα  ααλλύύςςσσζζεε  

ππιιίίλλζζσσλλ,,  ππιιααθθηηδδίίσσλλ,,  ππιιααθθώώλλ  ήή  άάιιιισσλλ  εειιεεύύζζεεξξσσλλ  ππιιηηθθώώλλ  ππξξέέππεεηη  λλαα  θθααιιύύππηηννλληηααηη  έέηηζζηη,,  ώώζζηηεε  λλαα  εεκκππννδδίίδδεεηηααηη  εε  ππηηώώζζεε  

ππιιηηθθώώλλ..  ΦΦννξξηησσκκέέλλαα  θθααξξόόηηζζηηαα  ηηννππννζζεεηηεεκκέέλλαα  ααππ''  εεππζζεείίααοο  ζζεε  ππιιααηηθθόόξξκκαα  γγηηαα  ααλλύύςςσσζζεε  ήή  θθάάζζννδδνν  ππξξέέππεεηη  λλαα  

ααζζθθααιιίίδδννλληηααηη..  ώώζζηηεε  λλαα  κκεελλ  κκππννξξννύύλλ  λλαα  κκεεηηααθθηηλλεεζζννύύλλ  θθααηη  εε  ππιιααηηθθόόξξκκαα  ππξξέέππεεηη  λλαα  θθααιιύύππηηεεηηααηη  θθααηηάάιιιιεειιαα,,  γγηηαα  λλαα  

ααππννθθεεύύγγεεηηααηη  εε  ππηηώώζζεε  ηησσλλ  ππεεξξηηεερρόόκκεελλσσλλ  ππιιηηθθώώλλ..  ΑΑλλππςςώώλλννλληηααοο  θθααξξόόηηζζηη  δδεελλ  ππξξέέππεεηη  λλαα  ρρξξεεζζηηκκννππννηηννύύκκεε  ηηννλλ  ηηξξννρρόό  

ζζααλλ  κκέέζζνν  ααλλύύςςσσζζεεοο,,  εεθθηηόόοο  εεάάλλ  ιιεεθθζζννύύλλ  κκέέηηξξαα  ππννππ  λλαα  εεκκππννδδίίδδννππλλ  ηηννλλ  άάμμννλλαα  λλαα  ννιιηηζζζζήήζζεεηη  έέμμσσ  ααππόό  ηηνν  έέδδξξααλλνν..  ΓΓηηαα  

ηηεελλ  ααππννθθππγγήή  ηηννππ  θθηηλλδδύύλλννππ,,  κκααθθξξηηάά  ααλληηηηθθεείίκκεελλαα,,  όόππσσοο  δδννθθάάξξηηαα,,  ππξξέέππεεηη  λλαα  θθααζζννδδεεγγννύύλληηααηη  κκεε  ζζππξξκκααηηόόζζρρννηηλλνν  θθααηηάά  

ηηεελλ  ααλλύύςςσσζζεε  θθααηη  ηηεελλ  θθάάζζννδδνν..  ΟΟηη  ρρώώξξννηη  εεππίί  ηηννππ  εεδδάάθθννπποο  ππξξέέππεεηη  λλαα  ζζρρεεδδηηάάδδννλληηααηη  θθααηη  λλαα  ξξππζζκκίίδδννλληηααηη  έέηηζζηη,,  ώώζζηηεε  ννηη  

εεξξγγααδδόόκκεελλννηη  λλαα  κκεελλ  ππππννρρξξεεννύύλληηααηη  λλαα  ζζθθύύββννππλλ  ζζεε  θθεελλόό  ρρώώξξνν  γγηηαα  θθόόξξηησσκκαα  ήή  μμεεθθόόξξηησσκκαα..  ΗΗ  ααλλύύςςσσζζεε  θθννξξηηίίσσλλ  ζζεε  

κκέέξξεε  θθααλλννλληηθθήήοο  θθππθθιιννθθννξξίίααοο  ννρρεεκκάάηησσλλ,,  ππξξέέππεεηη  λλαα  γγίίλλεεηηααηη  ζζεε  ππεεξξηηθθξξααγγκκέέλλνν  ρρώώξξνν  ήή,,  όόηηααλλ  ααππηηόό  δδεελλ  εείίλλααηη  εεθθηηθθηηόό  

((ππ..ρρ..  γγηηαα  ννγγθθώώδδεε  ααλληηηηθθεείίκκεελλαα)),,  λλαα  ιιαακκββάάλλννλληηααηη  κκέέηηξξαα  ππξξννζζσσξξηηλλήήοο  δδηηααθθννππήήοο  ήή  εεθθηηξξννππήήοο  ηηεεοο  θθππθθιιννθθννξξίίααοο,,  γγηηαα  όόζζνν  

ρρξξννλληηθθόό  δδηηάάζζηηεεκκαα  ρρξξεεηηααζζζζεείί  

  

33..88  ΤΤΣΣΗΗΜΜΑΑΣΣΑΑ  ΟΟΞΞΤΤΓΓΟΟΝΝΟΟΤΤ    

ΑΑππααγγννξξεεύύεεηηααηη  ννηη  εεξξγγααδδόόκκεελλννηη  ::  ΝΝαα  εεππηηηηξξέέππννππλλ  ιιάάδδηη  ήή  ππεεηηξξέέιιααηηνν  λλαα  έέξξζζεεηη  ζζεε  εεππααθθήή  κκεε  θθηηάάιιεεοο  ννμμππγγόόλλννππ,,  ββάάλλεεοο,,  

ξξππζζκκηηζζηηέέοο  ήή  άάιιιιαα  εεμμααξξηηήήκκααηηαα    ΝΝαα  ρρεεηηξξίίδδννλληηααηη  θθηηάάιιεεοο  ήή  εεμμααξξηηήήκκααηηαα  ννμμππγγόόλλννππ  κκεε  ιιααδδσσκκέέλλαα  ρρέέξξηηαα  ήή  γγάάλληηηηαα..  

ΟΟμμππγγόόλλνν  δδεελλ  ζζαα  ρρξξεεζζηηκκννππννηηεείίηηααηη  ::    εε  ααεεξξννθθίίλλεεηηαα  εεξξγγααιιεείίαα  ��  ΓΓηηαα  ηηεελλ  έέλλααξξμμεε  ιιεεηηηηννππξξγγίίααοο  θθηηλλεεηηήήξξσσλλ  εεζζσσηηεεξξηηθθήήοο  

θθααύύζζεεοο  ��  ΓΓηηαα  ηηννλλ  θθααζζααξξηηζζκκόό  ξξννππρρηηζζκκννύύ  ήή  εεμμννππιιηηζζκκννύύ  ��  ΓΓηηαα  ηηεε  δδεεκκηηννππξξγγίίαα  ππίίεεζζεεοο  ��  ΓΓηηαα  ηηννλλ  εεμμααεεξξηηζζκκόό  ηησσλλ  

ρρώώξξσσλλ  εεξξγγααζζίίααοο    

  

33..99  ΜΜΔΔΣΣΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΤΤΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ    

ΌΌππννππ  κκεεηηααθθέέξξννλληηααηη  ππιιηηθθάά  θθααηη  εεμμννππιιηηζζκκόόοο,,  ζζαα  θθννξξηηώώλλννλληηααηη  θθααηη  ααζζθθααιιίίδδννλληηααηη  θθααηηάά  ηηξξόόππνν  ώώζζηηεε  λλαα  ααππννθθεεύύγγεεηηααηη  εε  

ννππννηηααδδήήππννηηεε  θθίίλλεεζζεε  ηηννππ  θθννξξηηίίννππ,,  δδεεκκηηννππξξγγώώλληηααοο  θθίίλλδδππλλνν  γγηηαα  ηηννπποο  εεξξγγααδδννκκέέλλννπποο..  ΣΣαα  κκέέζζαα  ππξξόόζζδδεεζζεεοο  ηηννππ  θθννξξηηίίννππ  

ζζαα  εείίλλααηη  ηηθθααλλάά  λλαα  ααππννηηξξέέππννππλλ  ηηεε  κκεεηηααηηόόππηηζζεε  ηηννππ  θθννξξηηίίννππ  ζζεε  ζζρρέέζζεε  κκεε  ηηνν  κκεεηηααθθννξξέέαα  ππππόό  ζζππλλζζήήθθεεοο  θθξξεελλααξξίίζζκκααηηννοο  

ήή  έέθθηηααθθηηεεοο  ααλλάάγγθθεεοο..  ΌΌππννππ  έέλλαα  θθννξξηηίίνν  κκεεηηααθθέέξξεεηηααηη  κκεε  ηηεε  ββννήήζζεεηηαα  ααλλππςςσσηηηηθθννύύ  ννρρήήκκααηηννοο,,  ηηνν  θθννξξηηίίνν  δδεελλ  ζζαα  εεμμέέρρεεηη  

ααππόόζζηηααζζεε  κκεεγγααιιύύηηεεξξεε  ααππόό  ηηνν  κκηηζζόό  ύύςςννοο  ηηννππ  ααππόό  ηηεε  ββάάζζεε  ηηννππ  ννρρήήκκααηηννοο  θθααηη  ηηεελλ  ππίίζζσσ  έέδδξξααζζήή  ηηννππ..  ΚΚάάζζεε  θθννξξηηίίνν  ηηνν  

ννππννίίνν  ππππόόθθεεηηηηααηη  ζζεε  κκεεηηααηηόόππηηζζεε  θθααηηάά  ηηεε  κκεεηηααθθννξξάά  ζζαα  ππξξννζζδδέέλλεεηηααηη  ααλλ  εε  ννππννηηααδδήήππννηηεε  κκεεηηααηηόόππηηζζήή  ηηννππ  ζζαα  ζζππλληηεειιννύύζζεε  

ζζηηεελλ  ααζζηηάάζζεεηηάά  ηηννππ..  

  

33..1100  ΓΓΙΙΑΑΓΓΙΙΚΚΑΑΙΙΔΔ  ΚΚΑΑΣΣΑΑΚΚΔΔΤΤΗΗ    

ΚΚααηηάά  ηηεελλ  ααλλέέγγεεξξζζεε  θθηηηηξξίίσσλλ  ήή  θθααηηααζζθθεεππώώλλ  ζζαα  ππααξξέέρρννλληηααηη  ααζζθθααιιεείίοο  ρρώώξξννηη  εεξξγγααζζίίααοο  θθααζζ''  όόιιεε  ηηεε  δδηηάάξξθθεεηηαα  ηηεεοο  

ααλλέέγγεεξξζζεεοο..  ΑΑππηηννίί  ννηη  ρρώώξξννηη  κκππννξξεείί  λλαα  εείίλλααηη  δδάάππεεδδαα,,  θθααηηααζζηηξξώώκκααηηαα  ήή  μμππιιόόηηππππννηη..  ΠΠξξννζζσσξξηηλλάά  δδάάππεεδδαα,,  θθααηηααζζηηξξώώκκααηηαα  

ήή  μμππιιόόηηππππννηη  ζζαα  ηηννππννζζεεηηννύύλληηααηη  ζζηηνν  εεππίίππεεδδνν  όόππννππ  εεθθηηεειιεείίηηααηη  εε  εεξξγγααζζίίαα..  ΑΑλλ  δδεελλ  εείίλλααηη  εεθθηηθθηηόό,,  έέλλαα  ππξξννζζσσξξηηλλόό  δδάάππεεδδνν  

ζζαα  ηηννππννζζεεηηεεζζεείί  ζζεε  εεππίίππεεδδνν  όόζζνν  ηηνν  δδππλλααηηόόλλ  ππιιεεζζηηέέζζηηεεξξαα  ζζηηνν  εεππίίππεεδδνν  εεξξγγααζζίίααοο..  ΚΚααηηάά  ηηεελλ  ααλλέέγγεεξξζζεε  θθηηηηξξίίσσλλ  ήή  

θθααηηααζζθθεεππώώλλ,,  ννηη  εεξξγγααδδόόκκεελλννηη  ζζαα  ππξξννζζηηααηηεεύύννλληηααηη  ααππόό  ηηξξααππκκααηηηηζζκκόό  ιιόόγγσσ  mmώώζζεεοο  ααππόό  κκεε  ππξξννθθππιιααγγκκέέλλαα  ααλλννίίγγκκααηηαα  

ηησσλλ  θθααηηααζζθθεεππώώλλ  ζζεε  θθάάζζεε  εεππίίππεεδδνν  33  κκέέηηξξαα  ήή  ππεεξξηηζζζζόόηηεεξξνν  ππάάλλσσ  ααππόό  ηηνν  έέδδααθθννοο..  ΗΗ  ππξξννζζηηααζζίίαα  ααππηηήή  ππααξξέέρρεεηηααηη  κκεε  

θθηηγγθθιιηηδδώώκκααηηαα,,  δδώώλλεεοο  ααζζθθααιιεείίααοο  θθααηη  άάιιιιαα  κκέέζζαα..  ΚΚάάζζεε  άάλλννηηγγκκαα  δδααππέέδδννππ  ήή  ννξξννθθήήοο  ππννππ  ααππννηηεειιεείί  θθίίλλδδππλλνν  γγηηαα  ηηννπποο  

εεξξγγααδδννκκέέλλννπποο  ζζαα  θθααιιύύππηηεεηηααηη  ήή  ζζαα  έέρρεεηη  ππξξννζζηηααηηεεππηηηηθθάά  θθηηγγθθιιηηδδώώκκααηηαα..  ΌΌππννππ  ππππάάξξρρεεηη  θθίίλλδδππλλννοο  ππηηώώζζεεοο  ππιιηηθθώώλλ  ζζεε  

ρρώώξξννπποο  εεξξγγααζζίίααοο,,  ζζαα  ππααξξεεκκππννδδίίδδεεηηααηη  εε  εείίζζννδδννοο  ζζεε  ααππηηννύύοο  ηηννπποο  ρρώώξξννπποο  θθααηη  ζζαα  ππππάάξξρρννππλλ  ππξξννεεηηδδννππννηηεεηηηηθθέέοο  

ππηηλλααθθίίδδεεοο..  ΟΟηη  εεξξγγααδδόόκκεελλννηη  ππννππ  εεηηζζέέξξρρννλληηααηη  ζζεε  ρρώώξξννπποο  όόππννππ  γγίίλλννλληηααηη  εεξξγγααζζίίεεοο  θθααηηααζζθθεεππήήοο,,  εεππηηζζθθεεππήήοο,,  θθααηηεεδδάάθθηηζζεεοο  

ήή  εεθθζζθθααθθέέοο,,  ζζαα  θθέέξξννππλλ  ππξξννζζηηααηηεεππηηηηθθάά  θθξξάάλλεε  θθααηη  δδεελλ  ζζαα  ηηαα  ββγγάάδδννππλλ  εελλόόζζσσ  ββξξίίζζθθννλληηααηη  ζζεε  ρρώώξξννπποο  όόππννππ  ππππάάξξρρεεηη  

θθίίλλδδππλλννοο  ααππόό  ππηηώώζζεε  ααλληηηηθθεεηηκκέέλλσσλλ..    

  

33..1111  ΔΔΚΚΚΚΑΑΦΦΔΔ,,  ΦΦΡΡΔΔΑΑΣΣΑΑ,,  ΥΥΩΩΜΜΑΑΣΣΟΟΤΤΡΡΓΓΙΙΚΚΑΑ    
  

33..1111..11  ΓΓΔΔΝΝΙΙΚΚΔΔ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΑΑΞΞΔΔΙΙ    

ΠΠξξέέππεεηη  λλαα  ιιαακκββάάλλννλληηααηη  εεππααξξθθεείίοο  ππξξννθθππιιάάμμεεηηοο  ζζεε  θθάάζζεε  εεξξγγααζζίίαα  εεθθζζθθααθθήήοο,,  θθξξέέααηηννοο  ήή  ννξξύύγγκκααηηννοο  θθααηη  γγεελληηθθάά  

ρρσσκκααηηννππξξγγηηθθώώλλ  όόππσσοο::  ��  θθααηηάάιιιιεειιεε  ααλληηηηζζηηήήξξηημμεε  ήή  άάιιιιννοο  ηηξξόόππννοο,,  γγηηαα  ηηεελλ  ααππννθθππγγήή  ηηννππ  θθηηλλδδύύλλννππ  ηηεεοο  ππηηώώζζεεοο  ηησσλλ  

εεξξγγααδδννκκέέλλσσλλ  ήή  κκεεηηααθθίίλλεεζζεεοο  εεδδάάθθννπποο,,  ββξξάάρρσσλλ  ήή  άάιιιιννππ  ππιιηηθθννύύ..  ��  ααππννθθππγγήή  θθηηλλδδύύλλσσλλ  ππννππ  ππξξννθθύύππηηννππλλ  ααππόό  ηηεελλ  

ππηηώώζζεε  ααηηόόκκσσλλ,,  ππιιηηθθώώλλ  ήή  ααλληηηηθθεεηηκκέέλλσσλλ  ήή  ηηεελλ  εεηηζζξξννήή  λλεεξξννύύ  ζζηηεελλ  εεθθζζθθααθθήή..  ΗΗ  ααλληηηηζζηηήήξξηημμεε  ήή  άάιιιιεε  ζζηηήήξξηημμεε  γγηηαα  θθάάζζεε  

ηηκκήήκκαα  εεθθζζθθααθθήήοο,,  θθξξέέααηηννοο  ήή  ρρσσκκααηηννππξξγγηηθθώώλλ,,  δδεελλ  ππξξέέππεεηη  λλαα  ααλλεεγγεείίξξεεηηααηη  λλαα  κκεεηηααηηξξέέππεεηηααηη  ήή  λλαα  ααππννζζππλλααξξκκννιιννγγεείίηηααηη,,  

ππααξξάά  κκόόλλνν  θθάάηησσ  ααππόό  ηηεελλ  εεππίίββιιεεςςεε  ααξξκκόόδδηηννππ  ππξξννζζώώππννππ..  ΟΟηη  εεξξγγααζζίίεεοο  δδεελλ  ππξξέέππεεηη  λλαα  μμεεθθηηλλννύύλλ,,  ααλλ  δδεελλ  έέρρεεηη  

ππξξααγγκκααηηννππννηηεεζζεείί  εεππηηζζεεώώξξεεζζεε  ηηννππ  ρρώώξξννππ  ηηεεοο  εεξξγγααζζίίααοο  ααππόό  ααξξκκόόδδηηνν  άάηηννκκνν,,  όόππσσοο  θθααζζννξξίίδδεεηηααηη  ααππόό  ηηννπποο  εεζζλληηθθννύύοο  
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λλόόκκννπποο  θθααηη  θθααλλννλληηζζκκννύύοο  θθααηη  ααλλ  δδεελλ  έέρρεεηη  ζζεεσσξξεεζζεείί  ααζζθθααιιέέοο  γγηηαα  εεξξγγααζζίίαα  ηηνν  ηηκκήήκκαα  ηηεεοο  εεθθζζθθααθθήήοο,,  ηηννππ  θθξξέέααηηννοο  θθααηη  

ηησσλλ  ρρσσκκααηηννππξξγγηηθθώώλλ..    

  

33..1111..22  ΔΔΚΚΚΚΑΑΦΦΔΔ    

ΠΠξξηηλλ  ααξξρρίίζζεεηη  εε  εεθθζζθθααθθήή  ζζηηνν  εεξξγγννηηάάμμηηνν  ππξξέέππεεηη::  ��  όόιιεε  εε  εεξξγγααζζίίαα  εεθθζζθθααθθήήοο  λλαα  έέρρεεηη  ζζρρεεδδηηααζζζζεείί  θθααηη  λλαα  έέρρεεηη  

ααππννθθααζζηηζζζζεείί  εε  κκέέζζννδδννοο  ηηεεοο  εεθθζζθθααθθήήοο  θθααηη  ηηνν  εείίδδννοο  ηηεεοο  ααππααηηηηννύύκκεελλεεοο  εεξξγγααζζίίααοο  ππππννζζηηήήξξηημμεεοο..  ��  λλαα  έέρρεεηη  εεππααιιεεζζεεππζζεείί  

εε  ζζηηααζζεεξξόόηηεεηηαα  ηηννππ  εεδδάάθθννπποο  ααππόό  ααξξκκόόδδηηνν  ππξξόόζζσσππνν..  ��  λλαα  έέρρεεηη  εειιεεγγρρζζεείί  ααππόό  ααξξκκόόδδηηνν  ππξξόόζζσσππνν  όόηηηη  ηηαα  εεθθααππηηόόκκεελλαα  

θθηηίίξξηηαα,,  ννηη  θθααηηααζζθθεεππέέοο  ήή  ννηη  δδξξόόκκννηη  δδεελλ  ζζαα  εεππεεξξεεααζζζζννύύλλ  ααππόό  ηηεελλ  εεθθζζθθααθθήή..  ��  νν  εεξξγγννδδόόηηεεοο  ζζαα  εεππααιιεεζζεεύύζζεεηη  ηηεε  ζζέέζζεε  

όόιισσλλ  ηησσλλ  εεγγθθααηηααζζηηάάζζεεσσλλ  θθννηηλλήήοο  σσθθέέιιεεηηααοο,,  όόππσσοο  ππππόόγγεεηηννηη  ααππννρρεεηηεεππηηηηθθννύύ  ααγγσσγγννίί,,  ααγγσσγγννίί  ααεεξξίίννππ,,  λλεεξξννύύ  θθααηη  

εειιεεθθηηξξηηθθννίί  ααγγσσγγννίί,,  ππννππ  εείίλλααηη  δδππλλααηηόόλλ  λλαα  ππξξννθθααιιέέζζννππλλ  εεππηηθθίίλλδδππλλεεοο  θθααηηααζζηηάάζζεεηηοο  θθααηηάά  ηηεε  δδηηάάξξθθεεηηαα  ηηεεοο  εεξξγγααζζίίααοο..  ��  

εεθθ''  όόζζννλλ  εείίλλααηη  ααππααξξααίίηηεεηηνν  γγηηαα  ηηεελλ  ααππννθθππγγήή  θθηηλλδδύύλλσσλλ,,  λλαα  δδηηααθθννππεείί  ήή  λλαα  ααππννζζππλλδδεεζζεείί  εε  ππααξξννρρήή  ααεεξξίίννππ,,  λλεεξξννύύ,,  

εειιεεθθηηξξηηζζκκννύύ..  ��  ααλλ  ννηη  ππππόόγγεεηηννηη  ααγγσσγγννίί,,  ννηη  θθααιισσδδηηώώζζεεηηοο  δδεελλ  εείίλλααηη  δδππλλααηηόόλλ  λλαα  ααθθααηηξξεεζζννύύλλ  ήή  λλαα  ααππννζζππλλδδεεζζννύύλλ,,  λλαα  

ππεεξξηηθθξξααρρζζννύύλλ,,  λλαα  ααππννκκννλλσσζζννύύλλ  θθααηη  λλαα  ζζεεκκεεηησσζζννύύλλ  θθααηηάάιιιιεειιαα  ήή  λλαα  ππξξννζζηηααηηεεππζζννύύλλ  κκεε  άάιιιινν  ηηξξόόππνν..  ��  λλαα  

θθααζζννξξηηζζζζεείί  εε  ζζέέζζεε  ηησσλλ  γγεεθθππξξώώλλ,,  ππξξννζζσσξξηηλλώώλλ  δδξξόόκκσσλλ  θθααηη  ηησσλλ  ζζσσξξώώλλ  ππννππ  έέρρννππλλ  εεθθζζθθααθθζζεείί..  ��  ααλλ  εείίλλααηη  ααλλααγγθθααίίνν  

γγηηαα  ηηεελλ  ααππννθθππγγήή  θθηηλλδδύύλλννππ,,  ηηνν  έέδδααθθννοο  λλαα  θθααζζααξξίίδδεεηηααηη  ααππόό  δδέέλληηξξαα,,  ννγγθθόόιιηηζζννπποο  θθααηη  άάιιιιαα  εεκκππόόδδηηαα..  ��  νν  εεξξγγννδδόόηηεεοο  λλαα  

δδηηααππηηζζηηώώζζεεηη  όόηηηη  εε  γγεε  ππννππ  ζζαα  εεθθζζθθααθθζζεείί  δδεελλ  εείίλλααηη  κκννιιππζζκκέέλλεε  ααππόό  ββιιααββεεξξάά  ρρεεκκηηθθάά  ήή  ααέέξξηηαα  ήή  θθάάππννηηαα  άάιιιιεε  εεππηηθθίίλλδδππλλεε  

ρρεεκκηηθθήή  ννππζζίίαα,,  όόππσσοο  νν  αακκίίααλληηννοο..  ΌΌιιεεοο  ννηη  εεξξγγααζζίίεεοο  εεθθζζθθααθθώώλλ  ππξξέέππεεηη  λλαα  εεππηηββιιέέππννλληηααηη  ααππόό  ααξξκκόόδδηηνν  ππξξόόζζσσππνν  θθααηη  

ππξξέέππεεηη  λλαα  δδίίλλννλληηααηη  ζζααθθεείίοο  ννδδεεγγίίεεοο  ζζηηννπποο  ρρεεηηξξηηζζηηέέοο  ππννππ  εεθθηηεειιννύύλλ  ηηεελλ  εεξξγγααζζίίαα..  ΟΟηη  ππιιεεππξξέέοο  ηηεεοο  εεθθζζθθααθθήήοο  ππξξέέππεεηη  λλαα  

εεππηηζζεεσσξξννύύλληηααηη  ππξξννζζεεθθηηηηθθάά::  ��  θθααζζεεκκεεξξηηλλάά,,  ππξξηηλλ  ααππόό  θθάάζζεε  ββάάξξδδηηαα  θθααηη  κκεεηηάά  ααππόό  δδηηααθθννππήή  εεξξγγααζζίίααοο  γγηηαα  δδηηάάζζηηεεκκαα  

κκεεγγααιιύύηηεεξξνν  ηηεεοο  κκηηααοο  εεκκέέξξααοο..  ��  κκεεηηάά  ααππόό  θθάάζζεε  ααλλααηηίίλλααμμεε..  ��  κκεεηηάά  ααππόό  ααππξξννζζδδόόθθεεηηεε  θθααηηααθθξξήήκκλληηζζεε  εεδδάάθθννπποο..  ��  

κκεεηηάά  ααππόό  ζζεεκκααλληηηηθθήή  ββιιάάββεε  ηησσλλ  ππππννζζηηεεξξηηγγκκάάηησσλλ..  ��  κκεεηηάά  ααππόό  δδππλλααηηήή  ββξξννρρόόππηησσζζεε,,  ππααγγεεηηόό  ήή  ρρηηόόλληη..  ��  όόηηααλλ  

ααππααλληηώώλληηααηη  ζζρρεεκκααηηηηζζκκννίί  ββξξάάρρσσλλ..  ΓΓεελλ  ππξξέέππεεηη  λλαα  ηηννππννζζεεηηννύύλληηααηη  ήή  λλαα  κκεεηηααθθηηλλννύύλληηααηη  θθννξξηηίίαα,,  εεγγθθααηηααζζηηάάζζεεηηοο  ήή  

εεμμννππιιηηζζκκόόοο  θθννλληηάά  ζζηηαα  άάθθξξαα  ηηεεοο  εεθθζζθθααθθήήοο,,  όόππννππ  εείίλλααηη  ππηηζζααλλόόλλ  λλαα  ππξξννθθααιιέέζζννππλλ  ηηεελλ  θθααηηάάξξξξεεππζζήή  ηηεεοο,,  ζζέέηηννλληηααοο  έέηηζζηη  

ζζεε  θθίίλλδδππλλνν  θθάάππννηηαα  άάηηννκκαα,,  εεθθηηόόοο  εεάάλλ  έέρρννππλλ  ιιεεθθζζεείί  κκέέηηξξαα,,  όόππσσοο  ααλληηηηζζηηήήξξηημμεε  ήή  ππααζζζζάάιισσζζεε,,  γγηηαα  λλαα  κκεελλ  ππππννρρσσξξννύύλλ  ννηη  

ππιιεεππξξέέοο..  ΟΟηη  ππιιεεππξξέέοο  ηηεεοο  εεθθζζθθααθθήήοο  ππξξέέππεεηη  λλαα  εείίλλααηη  εεθθννδδηηααζζκκέέλλεεοο  κκεε  ααγγθθππξξσσκκέέλλννπποο  ππξξννζζθθξξννππζζηηήήξξεεοο  θθααηη  θθξξάάγγκκααηηαα  

γγηηαα  λλαα  εεκκππννδδίίδδννππλλ  ηηεελλ  εείίζζννδδνν  ηησσλλ  ννρρεεκκάάηησσλλ  ζζηηεελλ  εεθθζζθθααθθήή..  ΓΓεελλ  εεππηηηηξξέέππννλληηααηη  ββααξξηηάά  ννρρήήκκααηηαα  θθννλληηάά  ζζηηεελλ  εεθθζζθθααθθήή,,  

εεθθηηόόοο  θθααηη  ααλλ  ννηη  εεξξγγααζζίίεεοο  ζζηηήήξξηημμεεοο  ηηνν  εεππηηηηξξέέππννππλλ  ..  ΔΔάάλλ  κκηηαα  εεθθζζθθααθθήή  εείίλλααηη  ππηηζζααλλόόλλ  λλαα  εεππεεξξεεάάδδεεηη  ηηεελλ  ααζζθθάάιιεεηηαα  κκηηααοο  

θθααηηααζζθθεεππήήοο,,  ζζηηεελλ  ννππννίίαα  ββξξίίζζθθννλληηααηη  εεξξγγααδδόόκκεελλννηη,,  ππξξέέππεεηη  λλαα  ιιαακκββάάλλννλληηααηη  κκέέηηξξαα  γγηηαα  ηηεελλ  ππξξννζζηηααζζίίαα  ηηεεοο  θθααηηααζζθθεεππήήοο  

ααππόό  θθααηηάάξξξξεεππζζεε..  ΟΟηη  ππιιεεππξξέέοο  εεθθζζθθααθθώώλλ,,  όόππννππ  ννηη  εεξξγγααδδόόκκεελλννηη  εείίλλααηη  εεθθηηεεζζεεηηκκέέλλννηη  ζζεε  θθίίλλδδππλλνν  ααππόό  θθηηλλννύύκκεελλνν  έέδδααθθννοο,,  

ππξξέέππεεηη  λλαα  ααζζθθααιιίίδδννλληηααηη  κκέέζζσσ  θθιιίίζζεεοο,,  ααλληηηηζζηηήήξξηημμεεοο,,  θθννξξεεηηήήοο  ππεεξξίίθθξξααμμεεοο  ήή  άάιιιισσλλ  ααππννηηεειιεεζζκκααηηηηθθώώλλ  κκέέζζσσλλ  ..  ΌΌιιεε  εε  

εεξξγγααζζίίαα  ππππννζζηηήήξξηημμεεοο  ππξξέέππεεηη  λλαα  εειιέέγγρρεεηηααηη  ηηααθθηηηηθθάά,,  γγηηαα  λλαα  εεμμααζζθθααιιίίδδεεηηααηη  όόηηηη  ηηαα  ππππννζζηηεεξξίίγγκκααηηαα,,  ζζθθήήλλεεοο  θθ..ιι..ππ..  εείίλλααηη  

ζζηηααζζεεξξάά  θθααηη  δδεελλ  ππααξξααηηεεξξεείίηηααηη  ππππεεξξββννιιηηθθήή  θθάάκκςςεε  ήή  ππααξξαακκόόξξθθσσζζεε..  ΌΌιιεε  εε  μμππιιεείίαα  ππννππ  ππππόόθθεεηηηηααηη  ζζεε  κκεεηηααββααιιιιόόκκεελλεεοο  

θθααηηξξηηθθέέοο  ζζππλλζζήήθθεεοο  ππξξέέππεεηη  λλαα  εειιέέγγρρεεηηααηη  ηηααθθηηηηθθάά  γγηηαα  μμεεξξααζζίίαα,,  ζζππξξξξίίθθλλσσζζεε  θθααηη  ζζάάππηηζζκκαα  

  

33..1122  ΔΔΛΛΔΔΓΓΥΥΟΟ  ΚΚΤΤΚΚΛΛΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΑΑ    

ΘΘαα  ππππάάξξρρεεηη  έέιιεεγγρρννοο  θθππθθιιννθθννξξίίααοο  όόππννππ  εε  ααθθααλλόόλληηζζηηεε  θθίίλλεεζζεε  ννρρεεκκάάηησσλλ  ααππννηηεειιεείί  θθίίλλδδππλλνν  γγηηαα  ηηννπποο  εεξξγγααδδννκκέέλλννπποο..  

ΑΑππηηόό  ζζππκκππεεξξηηιιαακκββάάλλεεηη  ννρρήήκκααηηαα  ηηξξννρρααίίααοο,,  ζζεεκκααηηννδδόόηηεεοο,,  ππηηλλααθθίίδδεεοο,,  θθώώλλννπποο,,  θθξξάάγγκκααηηαα,,  ππααξξααθθάάκκςςεεηηοο,,  ξξππζζκκίίζζεεηηοο  

θθππθθιιννθθννξξίίααοο  ήή  άάιιιιεεοο  ηηεερρλληηθθέέοο  ήή  όόξξγγααλλαα  ζζύύκκθθσσλλαα  κκεε  ηηηηοο  ππεεξξηηζζηηάάζζεεηηοο..  ΦΦξξάάγγκκααηηαα,,  θθώώλλννηη  ήή  άάιιιιαα  εεμμααξξηηήήκκααηηαα  ζζαα  

ηηννππννζζεεηηννύύλληηααηη  ζζεε  θθααλλννλληηθθάά  δδηηααζζηηήήκκααηηαα  ζζηηεελλ  άάκκεεζζεε  ππεεξξηηννρρήή  ηησσλλ  εεξξγγααζζηηώώλλ  θθααηη  ζζεε  ζζέέζζεε  ηηέέηηννηηαα  ώώζζηηεε  λλαα  δδίίλλννππλλ  

εεππααξξθθήή  ππξξννεεηηδδννππννίίεεζζεε  ζζηηννπποο  ννδδεεγγννύύοο  γγηηαα  λλαα  ααππννθθεεύύγγεεηηααηη  εε  ααλλάάγγθθεε  ααππόόηηννκκννππ  θθξξεελλααξξίίζζκκααηηννοο..  ΔΔξξγγααζζίίεεοο  ήή  

εεμμννππιιηηζζκκόόοο  ππννππ  ββξξίίζζθθννλληηααηη  ζζηηνν  δδξξόόκκνν  ζζαα  ππξξννζζηηααηηεεύύννλληηααηη  κκεε  θθααηηάάιιιιεειιεεοο  ππηηλλααθθίίδδεεοο,,  θθώώηηαα,,  θθξξάάγγκκααηηαα,,  ξξππζζκκίίζζεεηηοο  

θθππθθιιννθθννξξίίααοο  ήή  άάιιιιννπποο  ηηξξόόππννπποο..  ΣΣαα  όόξξγγααλλαα  εειιέέγγρρννππ  ζζαα  ηηίίζζεελληηααηη  ζζεε  ιιεεηηηηννππξξγγίίαα  ππξξηηλλ  ηηεελλ  έέλλααξξμμεε  ηησσλλ  εεξξγγααζζηηώώλλ  θθααηη  ζζαα  

ααππννκκααθθξξύύλλννλληηααηη  όόηηααλλ  δδεελλ  ππππάάξξρρεεηη  ααλλάάγγθθεε  ππξξννζζηηααζζίίααοο..  ΟΟηη  εεξξγγααδδόόκκεελλννηη  σσοο  ξξππζζκκηηζζηηέέοο  θθππθθιιννθθννξξίίααοο  ζζαα  

ααππααζζρρννιιννύύλληηααηη  ζζηηηηοο  ααθθόόιιννππζζεεοο  ππεεξξηηππηηώώζζεεηηοο::  ��  όόηηααλλ  ααππααηηηηεείίηηααηη  λλαα  ππεεξξάάζζννππλλ  ααππηηννθθίίλλεεηηαα  ζζεε  ππεεξξηηννρρέέοο  ΌΌππννππ  

ππππάάξξρρννππλλ  ννρρήήκκααηηαα  εεξξγγααζζίίααοο  ήή  εεμμννππιιηηζζκκόόοο  ππννππ  ίίζζσσοο  θθξξάάδδννππλλ  κκεεξξηηθθώώοο  ήή  ννιιηηθθώώοο  ηηνν  δδξξόόκκνν..  ��  όόηηααλλ  ππππάάξξρρεεηη  ααλλάάγγθθεε  

κκννλλννδδξξόόκκεεζζεεοο  ζζηηεελλ  ππεεξξηηννρρήή  θθααηηααζζθθεεππήήοο,,  όόππννππ  ννηη  όόγγθθννηη  θθππθθιιννθθννξξίίααοο  εείίλλααηη  κκεεγγάάιιννηη,,  ννηη  ηηααρρύύηηεεηηεεοο  ππξξννζζέέγγγγηηζζεεοο  εείίλλααηη  

κκεεγγάάιιεεοο  θθααηη  δδεελλ  ρρξξεεζζηηκκννππννηηεείίηηααηη  ζζύύζζηηεεκκαα  ζζεεκκααηηννδδόόηηεεζζεεοο..  ��  όόηηααλλ  δδεελλ  κκππννξξεείί  λλαα  γγίίλλεεηη  ζζππλληηννλληηζζκκόόοο  ηηεεοο  

θθππθθιιννθθννξξίίααοο  κκεε  ηηνν  ππππάάξξρρννλλ  ζζύύζζηηεεκκαα  θθππθθιιννθθννξξίίααοο,,  ��  όόηηααλλ  δδεελλ  εεππααξξθθεείί  ηηνν  ππππάάξξρρννλλ  ζζύύζζηηεεκκαα  ζζεεκκααηηννδδόόηηεεζζεεοο  γγηηαα  ηηεε  

ξξύύζζκκηηζζεε  ηηεεοο  θθππθθιιννθθννξξίίααοο  ήή  όόηηααλλ  ππιιηηθθάά  ππννππ  ααππααηηηηννύύλληηααηη  γγηηαα  ηηεελλ  θθααηηααζζθθεεππήή  ηηννππ  έέξξγγννππ  ήή  θθααηηααζζθθεεππέέοο,,  ππξξννεεμμέέρρννππλλ  ζζεε  

κκίίαα  δδηηααζζηηααύύξξσσζζεε  θθααηη  έέηηζζηη  ππααξξεεκκππννδδίίδδννππλλ  ηηεελλ  θθππθθιιννθθννξξίίαα..  ��  όόηηααλλ  εεξξγγααδδόόκκεελλννηη  ήή  εεμμννππιιηηζζκκόόοο  ααππααζζρρννιιννύύλληηααηη  ζζηηνν  

ξξεεύύκκαα  θθππθθιιννθθννξξίίααοο  ζζεε  ννππννηηααδδήήππννηηεε  ζζέέζζεε  όόππννππ  εεππεεξξρρόόκκεελλαα  ννρρήήκκααηηαα  δδεελλ  έέρρννππλλ  εεππααξξθθήή  ππξξννεεηηδδννππννίίεεζζεε..  ��  ζζεε  

ππεεξξηηννρρέέοο  κκεεγγάάιισσλλ  ηηααρρππηηήήηησσλλ  θθααηη  όόγγθθννππ  θθππθθιιννθθννξξίίααοο..  όόππννππ  ααππααηηηηεείίηηααηη  ππξξννζζσσξξηηλλήή  ππξξννζζηηααζζίίαα  εελλόόζζσσ  όόξξγγααλλαα  

ξξύύζζκκηηζζεεοο  θθππθθιιννθθννξξίίααοο  ααλλεεγγεείίξξννλληηααηη  ήή  ααθθααηηξξννύύλληηααηη..  ��  γγηηαα  ππξξννζζηηααζζίίαα  έέθθηηααθθηηεεοο  ααλλάάγγθθεεοο,,  όόππννππ  άάιιιιαα  όόξξγγααλλαα  
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ξξύύζζκκηηζζεεοο  θθππθθιιννθθννξξίίααοο  δδεελλ  εείίλλααηη  άάκκεεζζαα  δδηηααζζέέζζηηκκαα..  ��  ζζεε  θθάάζζεε  ππεεξξίίππηησσζζεε  όόππννππ  δδεελλ  ππααξξέέρρεεηηααηη  εεππααξξθθήήοο  ππξξννζζηηααζζίίαα  ζζεε  

εεξξγγααδδννκκέέλλννπποο,,  εεμμννππιιηηζζκκόό  θθααηη  θθππθθιιννθθννξξίίαα  κκέέζζσσ  άάιιιισσλλ  ηηξξόόππσσλλ  ξξύύζζκκηηζζεεοο  θθππθθιιννθθννξξίίααοο..  ��  ΚΚάάζζεε  ξξππζζκκηηζζηηήήοο  

θθππθθιιννθθννξξίίααοο  ζζαα  εείίλλααηη  εεθθννδδηηααζζκκέέλλννοο  θθααηη  ζζαα  ρρξξεεζζηηκκννππννηηεείί::  oo  θθααηηάάιιιιεειιεε  έέλλδδππζζεε  κκεε  θθσσζζθθννξξίίδδννππζζαα  ηηααηηλλίίαα  oo  θθξξάάλλννοο  

κκεε  θθσσζζθθννξξίίδδννππζζαα  ηηααηηλλίίαα  oo  ηηξξόόππνν  εεππηηθθννηηλλσσλλίίααοο  κκεε  άάιιιιννπποο  ξξππζζκκηηζζηηέέοο  θθππθθιιννθθννξξίίααοο  ηηεεοο  ννκκάάδδααοο  όόππννππ  δδεελλ  εείίλλααηη  ννξξααηηννίί  

κκεεηηααμμύύ  ηηννπποο  oo  θθααθθόό  θθααηηάά  ηηεε  δδηηάάξξθθεεηηαα  ηηεεοο  λλύύρρηηααοο  

33..1133  ΦΦΤΤΛΛΑΑΞΞΗΗ  ΣΣΟΟΤΤ  ΔΔΡΡΓΓΟΟΣΣΑΑΞΞΙΙΟΟΤΤ    

ΟΟ  ππππεεύύζζππλλννοο  εεξξγγννδδεεγγόόοο  ζζαα  ππεεξξηηθθξξάάζζζζεεηη  ηηνν  ρρώώξξνν  εεξξγγααζζηηώώλλ  κκεεηηάά  ηηνν  ηηέέιιννοο  ηηεεοο  εεξξγγααζζίίααοο  κκεε  ααλλααθθιιααζζηηηηθθόό  θθόόθθθθηηλλνν  

ππιιέέγγκκαα  θθααηη  ζζαα  ηηννππννζζεεηηννύύλληηααηη  ννηη  θθααηηάάιιιιεειιεεοο  ζζεεκκάάλλζζεεηηοο  γγηηαα  ηηεελλ  θθππθθιιννθθννξξίίαα  ζζηηεελλ  ππεεξξηηννρρήή,,  ααλλ  ααππααηηηηεείίηηααηη..  ΘΘαα  

εεμμααζζθθααιιίίδδεεηηααηη  νν  ππεεξξηηννξξηηζζκκόόοο  ηησσλλ  κκεερρααλλεεκκάάηησσλλ  θθααηη  ηηννππ  εεμμννππιιηηζζκκννύύ  θθααηη  γγεελληηθθόόηηεεξξαα  ηησσλλ  ππιιηηθθώώλλ  ηηννππ  έέξξγγννππ  ζζεε  

ααζζθθααιιεείίααοο  ρρώώξξννπποο  εελληηόόοο  ηηννππ  θθόόθθθθηηλλννππ  ππιιέέγγκκααηηννοο..  
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