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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.  

(ΕΤΑΔ Α.Ε.) 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Παροχή Εργασιών Οδοστρωσίας και 

Ασφαλτόστρωσης στο χώρο στάθμευσης του 

Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού στη θέση 

Φτερόλακα. 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός σύμφωνα 

με τον ισχύοντα Κανονισμό της ΕΤΑΔ Α.Ε., 

περί ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων 

προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών 

και εκπόνησης μελετών όπως ισχύει. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου 

ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε 

χιλιάδων ευρώ (€45.000,00) πλέον ΦΠΑ. Για 

την οδοστρωσία το προϋπολογισθέν ποσό 

ανέρχεται σε €14.000 πλέον ΦΠΑ και για την 

ασφαλτόστρωση το προϋπολογισθέν ποσό 

ανέρχεται σε €31.000 πλέον ΦΠΑ. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Έξι (6) μήνες με δυνατότητα μονομερούς 

παράτασης εκ μέρους ΕΤΑΔ Α.Ε. 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

Μέγιστο διάστημα τρεις (3) εβδομάδες από 

την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση 

δύναται να διακοπεί αζημίως για την ΕΤΑΔ 

Α.Ε. μετά την ολοκλήρωση της οδοστρωσίας, 

κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης, εφόσον οι 

επικρατούσες συνθήκες δεν επιτρέπουν 

ασφαλτόστρωση.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΤΑΔ Α.Ε. 
την 15/11/2019. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

25/11/2019 και ώρα 11:00 π.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

25/11/2019 και ώρα 11:30 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Βουλής 7, 105 62 ΑΘΗΝΑ, 2ος Όροφος, 

Γραφείο 214, Γραφείο Γενικού Πρωτοκόλλου. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Η Αναθέτουσα Εταιρεία   

1.1 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΤΑΔ Α.Ε.) αποτελεί 

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο λειτουργεί χάριν του δημόσιου 

συμφέροντος και κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Είναι Εταιρεία, 

100% θυγατρική της ΕΕΣΥΠ Α.Ε., δεν ανήκει στον δημόσιο τομέα και έχει 

σκοπό τη διαχείριση, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των πάσης 

φύσεως περιουσιακών στοιχείων και επιχειρηματικών μονάδων που της 

ανήκουν κατά κυριότητα ή έχουν περιέλθει σε αυτήν με νόμο ή με 

οποιαδήποτε άλλη πράξη.  

1.2 Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998, με το 

Νόμο 2636/1998, αρχικά με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίηση 

Περιουσίας ΕΟΤ». Το 2000 με το Νόμο 2837/2000, μετονομάστηκε σε 

«Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία», για να μετονομαστεί στη 

συνέχεια, το 2004, με το Νόμο 3270/2004 σε «Εταιρεία Τουριστικής 

Ανάπτυξης (ΕΤΑ) Ανώνυμη Εταιρεία». Το 2011 απορρόφησε την 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. και μετονομάστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 47 

του Ν. 3943/31.03.2011 σε «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.», ενώ 

τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους συγχωνεύτηκε δια απορρόφησης και με την 

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΕΔ) Α.Ε., δυνάμει των διατάξεων του 

Ν. 4002/2011 σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. Δ6Α 1162069 ΕΞ 2011 ΚΥΑ 

(ΦΕΚ 2779/Β/ 2.12.2011), λαμβάνοντας πλέον την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΤΑΔ) Α.Ε. Το 2015, δυνάμει των διατάξεων της 

παρ. 1 του άρθρου 24 Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 626/Β/ 16-04-2015), η ΕΤΑΔ ΑΕ 

απορρόφησε την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 

ΑΕ». Το 2016, δυνάμει των διατάξεων του Νόμου 4389/2016, το σύνολο 

των μετοχών της ΕΤΑΔ Α.Ε. μεταβιβάστηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο στην 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΕΣΥΠ) Α.Ε.  

1.3 Αναλυτική παρουσίαση του έργου της αναθέτουσας Εταιρείας, 

είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://www.etad.gr  

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΤΑΔ Α.Ε., καλεί σε υποβολή προσφορών για την 

ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή Εργασιών Οδοστρωσίας και 

Ασφαλτόστρωσης στο χώρο στάθμευσης του Χιονοδρομικού Κέντρου 

Παρνασσού στη θέση Φτερόλακα». 

 

2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες 

κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως τις διατάξεις: 

 της παρούσας Πρόσκλησης, 

 τις διατάξεις του άρθρου 6 περ. β’ του Ν. 4431/2016 «Κύρωση 

της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 

Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συνεργασία στους τομείς 

Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α’/04.11.2016), 
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σύμφωνα με τις οποίες παραμένουν σε ισχύ και δεν έχουν θιγεί από την 

εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) οι 

Κανονισμοί της Εταιρείας, 

 Το Ν. 4389/2016 και ιδίως των άρθρων 189, 196 επ. και 201 

«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 

στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

94/Α’/27.05.2016), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 

 τις συγκεκριμένες διατάξεις του ν. 4412/2016 που ρητώς 

αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη και στις οποίες γίνεται οικειοθελής 

υπαγωγή,  

 του «Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων 

Προμήθειας Προϊόντων, Παροχής Υπηρεσιών και εκπόνησης Μελετών», 

όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (Συνεδρίαση 

427/23.10.2013) και τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων (03.12.2013) και 

τέθηκε σε ισχύ από 01.01.2014, δυνάμει της απόφασης που ελήφθη κατά 

την με α/α 430/09.12.2013 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η 

οποία επικυρώθηκε στις 07.01.2014, όπως ισχύει. 

 Κριτήριο ανάθεσης της  σύμβασης είναι αυτό  της πλέον 

συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,  βάσει της τιμής. 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - 

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 

Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και 

λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της 

ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών 

κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων, 

 του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας», (ΦΕΚ Α' 248/07-11-2000), 

 του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

3. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Στόχος του παρόντος είναι η «Παροχή Εργασιών Οδοστρωσίας και 

Ασφαλτόστρωσης στο χώρο στάθμευσης του Χιονοδρομικού Κέντρου 

Παρνασσού στη θέση Φτερόλακα» καθ΄ όλη την διάρκεια της Σύμβασης, με 

σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των χρηστών του χιονοδρομικού, καθώς 

και την εξασφάλιση της βέλτιστης και ασφαλούς λειτουργίας του 

υποκαταστήματος, σύμφωνα με την Πρόσκληση, τις υποδείξεις της ΕΤΑΔ 



4 

 

Α.Ε. και την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, κανόνες και πρότυπα και τεχνικές 

προδιαγραφές  

 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

4.1 Το αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση του 

χώρου στάθμευσης ΧΚΠ στη θέση Φτερόλακα, επιφάνειας 2.550,00 m2. Ο χώρος 

έχει ασφαλτοστρωθεί παλαιότερα αλλά παρουσιάζει μεγάλο βαθμό φθοράς 

(αποξηλώσεις ασφαλτοτάπητα, φθορές στο υλικό υπόβασης, λακκούβες 

κ.λπ.). Προβλέπεται καταρχάς η απόξεση των υπολειμμάτων των 

υπαρχόντων τμημάτων ασφάλτου με φρεζάρισμα, η κατασκευή 

ισοπεδωτικής στρώσης ελαχίστου συμπυκνωμένου πάχους 0,08 m, με 

αδρανή θραυστά σταθεροποιουμένου τύπου ώστε να προκύψει η 

προβλεπόμενη γεωμετρική επιφάνεια με τις απαιτούμενες υψομετρικές 

προσαρμογές του εδάφους και τις κατάλληλες κλίσεις για την απορροή 

των ομβρίων καθώς και ο επιθυμητός βαθμός συμπύκνωσης. Στη 

συνέχεια και εφόσον κριθεί ότι οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, τόσο 

για την εκτέλεση των εργασιών όσο και για την διάρκεια - αντοχή του 

υλικού στο συγκεκριμένο περιβάλλον, θα ακολουθήσει η προεπάλειψη 

της επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα και τέλος η κατασκευή της 

ασφαλτικής στρώσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m. 

4.1.1  Αναλυτική περιγραφή των απαραίτητων εργασιών που 

χρειάζονται για την εκτέλεση του έργου παρατίθεται στα  Παραρτήματα Δ’ 

και Ε’ της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

4.1.2  Σύμφωνα με την συγγραφή υποχρεώσεων για την οδοστρωσία 

και ασφαλτόστρωση του χώρου στάθμευσης του ΧΚΠ στη θέση Φτερόλακα, 

η χρονική διάρκεια της παροχής των ως άνω Υπηρεσιών ορίζεται το μέγιστο 

σε τρεις (3) εβδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση 

δύναται να διακοπεί αζημίως για την ΕΤΑΔ Α.Ε. μετά την ολοκλήρωση της 

οδοστρωσίας, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης, εφόσον οι επικρατούσες 

συνθήκες δεν επιτρέπουν ασφαλτόστρωση. 

4.1.3  Η αμοιβή του αναδόχου προσδιορίζεται στο Κεφάλαιο 10: 

Προϋπολογισμός του έργου, της Παρούσας. 

 

5. ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 

Στο πλαίσιο του παρόντος Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, η 

ΕΤΑΔ Α.Ε., καλεί σε υποβολή προσφορών με ανοικτή πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της 

ΕΤΑΔ ΑΕ για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων. Στην περίπτωση αυτή, για τον 

υπολογισμό της προθεσμίας υποβολής προσφοράς λαμβάνεται υπόψη η 

ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στο διαδίκτυο. 
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6. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

6.1. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν 

διευκρινίσεις σχετικά με το τεύχος Πρόσκλησης του Διαγωνισμού, 

υποβάλλοντας γραπτώς προς την ΕΤΑΔ Α.Ε. τα ερωτήματά τους το αργότερο 

μέχρι την 19/11/2019 ημέρα Τρίτη. 

6.2. Τα ερωτήματα πρέπει να είναι επώνυμα και ενυπόγραφα και 

μπορούν να υποβληθούν με επιστολή, τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, ως εξής: 

Σε περίπτωση υποβολής του αιτήματος δι’ επιστολής, η οποία θα 

κατατίθεται στο Γενικό Πρωτόκολλο της Εταιρείας Βουλής 7, 10562 ΑΘΗΝΑ, 

2ος όροφος, γραφείο 214, θα πρέπει να αναγράφεται στο σχετικό έγγραφο, 

καθώς και στον φάκελο που το περιέχει, η παρακάτω ένδειξη: 

 

Προς: την ΕΤΑΔ Α.Ε. 

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Επιλογή Αναδόχου για 

το Έργο: 

«Παροχή Εργασιών Οδοστρωσίας & Ασφαλτόστρωσης στο χώρο 

στάθμευσης του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού στη θέση 

Φτερόλακα». 

Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για τη «Παροχή Εργασιών Οδοστρωσίας & 

Ασφαλτόστρωσης στο χώρο στάθμευσης του Χιονοδρομικού Κέντρου 

Παρνασσού στη θέση Φτερόλακα». 

 

Σε περίπτωση υποβολής του αιτήματος με τηλεομοιοτυπία, αυτό θα 

πρέπει να σταλεί στον αριθμό 210 3339452, υπόψη κου. Νικόλαου 

Μαρματσούρη και να περιλαμβάνει στο κείμενο την ανωτέρω ένδειξη. 

Σε περίπτωση υποβολής του αιτήματος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

αυτό θα πρέπει να αποσταλεί στη διεύθυνση asfaragoulia@etasa.gr & 

nmarmatsouris@etasa.gr και να περιλαμβάνει στο κείμενο την ανωτέρω 

ένδειξη. 

6.3. Για κάθε άλλη επικοινωνία με την ΕΤΑΔ Α.Ε. οι ενδιαφερόμενοι 

που έχουν παραλάβει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μπορούν 

να επικοινωνούν με την εταιρεία στο τηλέφωνο 210 3339559 / 3339536. 

6.4. Η ΕΤΑΔ Α.Ε. θα αξιολογήσει τα αιτήματα για παροχή 

διευκρινίσεων και θα απαντήσει εγγράφως σε όσες περιπτώσεις κρίνει ότι 

αυτό συμβάλλει στη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και την αρτιότερη 

υποβολή των φακέλων προσφορών. Οι απαντήσεις θα κοινοποιηθούν σε 

όλους τους υποψήφιους το αργότερο μέχρι και την 21/11/2019 ημέρα 
Πέμπτη.  

6.5. Τα στοιχεία που παρέχονται από την ΕΤΑΔ Α.Ε. κατά τα ως άνω, 

αποσκοπούν στη διευκόλυνση της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων χωρίς 
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να συνιστούν σε καμία περίπτωση το σύνολο των στοιχείων που οι 

διαγωνιζόμενοι οφείλουν να έχουν λάβει υπόψη τους κατά την υποβολή της 

προσφοράς τους. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ελέγχουν σε κάθε 

περίπτωση με ίδια μέσα και ευθύνη το σύνολο των στοιχείων που σχετίζονται 

με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 

 

7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

7.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

Α) οι οικονομικοί φορείς που αποδεδειγμένα μπορούν να παρέχουν 

υπηρεσίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης με τα υλικά και  τον 

απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό και μηχανήματα, σύμφωνα με την 

σχετική νομοθεσία για έργα οδοποιίας.   

Β) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο 

βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, 

IV και V και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της 

παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 

με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Γ) Ενώσεις – Κοινοπραξίες των ανωτέρω φυσικών ή/και νομικών 

προσώπων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Στην περίπτωση των 

ενώσεων δεν απαιτείται οι διαγωνιζόμενοι να έχουν λάβει συγκεκριμένη 

νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η αναθέτουσα 

Εταιρεία διατηρεί, ωστόσο, το δικαίωμα να υποχρεώσει την Ένωση, εφόσον 

ανακηρυχθεί ως Ανάδοχος και πριν την υπογραφή της σύμβασης να λάβει 

συγκεκριμένη νομική μορφή ως εξής: 

(α) να περιβληθεί τη μορφή της κοινοπραξίας κατά τα οριζόμενα στη 

σχετική νομοθεσία ή 

(β) να περιβληθεί τη μορφή Εταιρείας του εμπορικού δικαίου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του εμπορικού νόμου.  

Σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης – Κοινοπραξίας ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας Εταιρείας, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση κατά την οποία, 

εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος των 

Ενώσεων – Κοινοπραξιών δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, 

κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν 

να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή. 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει, κατά το χρόνο εκτέλεσης της 

σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης 
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της κοινής προσφοράς, με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα 

μέλη της Ένωσης – Κοινοπραξίας και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις 

μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη ο οποίος πρέπει να πληροί τους 

όρους των τευχών. Η αντικατάσταση αξιολογείται, με την υποβολή των 

σχετικών δικαιολογητικών, από το αρμόδιο όργανο και εγκρίνεται με 

απόφαση της αναθέτουσας Εταιρείας. 

 7.2. Κάθε συμμετέχον, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να 

μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 

συμμετέχουν, αυτόνομα ή σε κοινοπραξία ή ένωση σε παραπάνω από μία 

προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισμό και μαζί με αυτούς και οι 

προσφορές στις οποίες συμμετείχαν.  

  

8. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

8.1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαγωνιστική 

διαδικασία προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό 

του, ως μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είτε σε ένα εκ των μελών 

του, στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ένας ή περισσότεροι από 

τους ακόλουθους λόγους: 

8.1.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

(α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 

άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ 

L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

(β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο 

εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

(γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με 

την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 

(Α΄ 48),  

(δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 

τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 

και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης 

Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 

εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής και όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει,  
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(ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της 

Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 

309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 

με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 

4557/2018 ο οποίος ενσωμάτωσε την Οδηγία 849/2015/ΕΕ, 

(στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

8.1.2 Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις 

βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Ειδικότερα: 

(α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στους διαχειριστές. 

(β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

(γ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η 

υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους 

εκπροσώπους τους. 

8.1.3 Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό 

έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με αμετάκλητη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η Αναθέτουσα Εταιρεία 

μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει 

τις ως άνω υποχρεώσεις του. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει 

την εγκατάστασή του στην Ελλάδα οι υποχρεώσεις, που αφορούν στις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική́ ασφάλιση. 

 Δεν αποκλείεται, ωστόσο, ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν 

έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
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περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος 

σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο 

αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, θα ήταν σαφώς 

δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 

λάβει μέτρα, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

8.1.4 Όταν η Αναθέτουσα Εταιρεία γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με 

τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, 

μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής:  

(α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 

2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 

υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή  

(β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 

Οι υπό α΄ και β΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει αμετάκλητη και 

δεσμευτική ισχύ. 

8.1.5 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 
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βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,  

(γ) εάν υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους 

οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια 

του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά 

με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 

κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 

σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(στ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 

παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας 

των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 της παρούσας 

και  

(ζ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο 

θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή 

που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

(η)  Αποκλείονται, επίσης, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν 

διαπράξει σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του 

διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, είτε αυτό έχει 

τιμωρηθεί πειθαρχικά, είτε έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς 

και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εναντίον των οποίων εκκρεμεί ενώπιον των 

Δικαστηρίων διαφορά με την Αναθέτουσα Εταιρεία που να αφορά τα 

ανωτέρω. 

8.1.6 Η Αναθέτουσα Εταιρεία μπορεί να μην αποκλείει έναν 

οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που 

αναφέρονται στην περίπτωση β’ της ανωτέρω παραγράφου 8.1.5., υπό την 

προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει 

τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για 

τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

8.2 Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά 

την διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν 

αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν 

είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω καταστάσεις της παραγράφου 

8.1. 

8.3 Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 8.1.1, 8.1.2., 8.1.4. και 

8.1.5 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 
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που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει 

ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν 

επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 

περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα 

κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 

απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, με αμετάκλητη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη 

συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 

μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των 

επανορθωτικών μέτρων εκδίδεται εντός εύλογης προθεσμίας και υπόκειται 

στα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρούσας και την εθνική νομοθεσία 

ένδικα βοηθήματα.  

8.4 Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή 

υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, η ποινή του 

αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια από την διαδικασία του παρόντος 

διαγωνισμού. 

 

9. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα κάτωθι κριτήρια:  

9.1 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να περιλαμβάνουν στη στελέχωσή τους 

τουλάχιστον (1) τεχνικό, ο οποίος σωρευτικά: 

α) Πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) αποτελεί Διπλωματούχο 

Μηχανικό Πολυτεχνικών Σχολών Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα 

της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής που είναι μέλος 

του Τ.Ε.Ε., ββ) είναι κάτοχος τίτλων σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού 

ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής 

που έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος του οικείου επιμελητηρίου ή 

επαγγελματικού συλλόγου, γγ) είναι πτυχιούχος μηχανικός τεχνολογικής 

εκπαίδευσης και Ανώτερων Τεχνικών Σχολών που έχει κατά τις κείμενες 

διατάξεις το επαγγελματικό δικαίωμα να κατασκευάζει έργα.  

β) Ασκεί τεχνική, επαγγελματική δραστηριότητα στη χώρα της εγκατάστασής 

του και εμπλέκεται στην παραγωγή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, 

έχοντας συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο ωρίμανσης, εκτέλεσης, 

συντήρησης και λειτουργίας τους, ήτοι στην κατασκευή, εποπτεία - επίβλεψη 

μέχρι την οριστική παραλαβή, στη διοίκηση - διαχείριση του έργου, σε ό,τι 

αφορά σε θέματα κατασκευής, καθώς και στη μετέπειτα λειτουργία και 

συντήρησή του. 

γ) Έχει προβεί σε έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματός του κατά τις κείμενες 

διατάξεις, τουλάχιστον προ τριετίας στις υποπεριπτώσεις αα) και ββ) της 
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ανωτέρω περ. α) ή προ πενταετίας στην υποπερίπτωση γγ) της ανωτέρω 

περ. α). 

 
9.2 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

αποδεδειγμένη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της 

υπό ανάθεση σύμβασης, και ειδικότερα απαιτείται να έχουν εκτελέσει μια (1) 

τουλάχιστον σύμβαση, η οποία αφορά σε έργα οδοποιίας, με συμβατική αξία 

που ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε ποσό ύψους 45.000,00€, κατά την 

τελευταία τριετία, ήτοι για τα φορολογικά έτη 2016, 2017 και 2018. Σε 

περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, το κριτήριο αυτό αρκεί να πληρείται από 

ένα μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας.  

 
9.3 Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

αποδεδειγμένη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

συμπεριλαμβανομένου και του κύκλου εργασιών στον τομέα 

δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση, ήτοι σε έργα οδοποιίας 

και ειδικότερα να διαθέτουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, υπολογιζόμενο 

κατά τα τρία (3) τελευταία φορολογικά έτη, ήτοι κατά τα φορολογικά έτη 

2016, 2017 και 2018, κατ’ ελάχιστον σε 200% της προϋπολογιζόμενης 

συνολικής εκτιμώμενης αξίας της παρούσας σύμβασης, μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δραστηριοποιείται για 

χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο 

μέσος ετήσιος μέσος κύκλος εργασιών θα υπολογίζεται επί τη βάσει των 

διαχειριστικών περιόδων κατά τις οποίες δραστηριοποιείται.  

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας το κριτήριο 9.3 θα 

πληρείται αθροιστικά. Τα κριτήρια 9.1 και 9.2 αρκεί να πληρούνται από ένα 

μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

 

10. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για το σύνολο του έργου είναι 

σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€45.000,00), πλέον του αναλογούντος 

ΦΠΑ για την παροχή εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης στο χώρο 

στάθμευσης του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού στη θέση Φτερόλακα. 

Το άνωθεν χρηματικό ποσό διαχωρίζεται σε δύο (2) ομάδες εργασιών: 

1) Δεκατέσσερεις χιλιάδες ευρώ (€14.000,00) πλέον ΦΠΑ για 

την οδοστρωσία, ήτοι  απόξεση των υπολειμμάτων του υπάρχοντος 

ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 εκατοστά και 

υπόβαση οδοστρωσίας ελάχιστου συμπυκνωμένου πάχους τουλάχιστον 8 

εκατοστών με αδρανή θραυστά σταθεροποιουμένου τύπου. 
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2) Τριάντα μία χιλιάδες ευρώ (€31.000,00) πλέον ΦΠΑ για την 

ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου 

πάχους 5 εκατοστών,  εάν και εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν. 

 

Στα ανωτέρω  ποσά του προϋπολογισμού περιλαμβάνονται, το 

μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος του προσωπικού, η μεταφορά υλικών 

και μηχανημάτων έργου, σταλίες, το διοικητικό κόστος της σύμβασης, καθώς 

και κάθε άλλη νόμιμη και απαραίτητη δαπάνη όπως  αναφέρονται στους 

Γενικούς Όρους του Παραρτήματος Ε’ «ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ». Δεν περιλαμβάνεται επιχειρηματικό όφελος 18%, και 
ΦΠΑ 24%. Η ισχύς της οικονομικής προσφοράς είναι τουλάχιστον έξι (6) 

μηνών. 

 

11. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι Προσφορές θα κατατεθούν την 25/11/2019 ημέρα Δευτέρα, 

από τις 09:00 έως τις 11:00, στην έδρα της ΕΤΑΔ Α.Ε., Βουλής 7 10562 

Αθήνα, 2ος όροφος, γραφείο 214 (Γενικό Πρωτόκολλο). Επισημαίνεται ότι 

οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα 

έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.  

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. δικαιούται να παρατείνει μονομερώς την ισχύ των 

Προσφορών των διαγωνιζομένων για ίσο με το αρχικό χρονικό διάστημα 

ισχύος τους. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την ως άνω ημέρα και 

ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν αξιολογούνται, αλλά επιστρέφονται 

σφραγισμένες. Επισημαίνεται ότι με την υποβολή της προσφοράς τους οι 

διαγωνιζόμενοι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 

παρούσας Πρόσκλησης και των στοιχείων που τη συνοδεύουν. 

Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών διεξάγεται σε ανοικτή 

συνεδρίαση της Επιτροπής του Διαγωνισμού, στις 25/11/2019 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. σε χώρο που θα έχει ανακοινωθεί έγκαιρα 

στο Κεντρικό Πρωτόκολλο της ΕΤΑΔ Α.Ε. (γρ 214). Στη διαδικασία μπορούν 

να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια 

του νόμιμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.   

 

12. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλει εντός σφραγισμένου 

φακέλου, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «Παροχή Εργασιών Οδοστρωσίας 

και Ασφαλτόστρωσης στο χώρο στάθμευσης του Χιονοδρομικού Κέντρου 

Παρνασσού στη θέση Φτερόλακα», δύο σφραγισμένους υποφακέλους ως 

κάτωθι:  

Α. Σφραγισμένος  Υποφάκελος (Φάκελος Α) εντός του οποίου θα 

υπάρχει: 
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Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει,  όπου ο 

υποψήφιος θα δηλώνει ότι:  α) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον 

αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωμή 

φόρων και τελών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, β) θα προσκομίσει 

υποχρεωτικά, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος, όλα τα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα Γ’ της παρούσας 

Πρόσκλησης, γ) έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσας 

Πρόσκλησης και των στοιχείων που τη συνοδεύουν, τους οποίους αποδέχεται 

ρητά και ανεπιφύλακτα και η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με 

αυτούς, και δ) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικό με 

οποιαδήποτε απόφαση της ΕΤΑΔ Α.Ε. για αναβολή ή ακύρωση του 

Διαγωνισμού. 

Β. Σφραγισμένος  Υποφάκελος  (Φάκελος Β), εντός του οποίου θα 

υπάρχει η Οικονομική Προσφορά του, η οποία θα αναφέρεται στο σύνολο 

της ως άνω (άρθρο 3 της παρούσας Πρόσκλησης) αναφερόμενης 

προμήθειας, με την ένδειξη «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».    

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες η τιμή τους 

υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Εταιρείας.  

Οι οικονομικές προσφορές θα γίνονται με ακρίβεια δύο (2) 
δεκαδικών ψηφίων. 

 

13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 13.1. Ο παρών Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός, θα διεξαχθεί 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού της Εταιρείας, περί 

ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων προμήθειας προϊόντων, παροχής 

υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών, όπως ισχύει, καθώς και το άρθρο 100 

παρ. 4 του ν. 4412/2016 αναλόγως εφαρμοζόμενο. 

13.2. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι αυτό της πλέον 

συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της 

τιμής.   

13.3. Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα παραλάβει, αποσφραγίσει και 

αξιολογήσει τις κατατεθειμένες Προσφορές.  

13.4. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της Υπεύθυνης δήλωσης, η 

Επιτροπή δεν θα προχωρεί στην αποσφράγιση του Υποφακέλου 

«ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του υποψηφίου και ο 

Φάκελος Προσφοράς επιστρέφεται στον υποψήφιο. Επίσης, σε περίπτωση 

που εντός του Φακέλου Προσφοράς δεν υπάρχει Υποφάκελος με την 

Οικονομική Προσφορά, ο υποψήφιος θα αποκλείεται από την περαιτέρω 

διαδικασία του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού και ο Φάκελος 

Προσφοράς θα επιστρέφεται σε αυτόν. 

13.5. Στη διαδικασία έχουν δικαίωμα να παρίστανται οι ίδιοι οι 

Συμμετέχοντες ή εκπρόσωπός τους, ο οποίος θα προσκομίσει στην Επιτροπή, 
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Εξουσιοδότηση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

υποψηφίου. 

13.6. Μετά το άνοιγμα των Οικονομικών Προσφορών θα αναδειχθεί 

ως Προσωρινός Ανάδοχος αυτός που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα, 

από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, ο οποίος θα κληθεί να 

προσκομίσει στην ΕΤΑΔ Α.Ε. εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 

σε αυτόν ειδικής σχετικής πρόσκλησης όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα και 

δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο Παράρτημα Γ’ της παρούσας καθώς 

και Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (Παράρτημα Α’), η οποία θα 

ανέρχεται στο 5% της προσφοράς του Αναδόχου (μη συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ) και θα έχει διάρκεια τριών (3) μηνών από την έναρξη των υπηρεσιών 

ή αορίστου χρόνου. 

Η κατά τα ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα 

εκδίδεται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 

μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη 

της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 

Μπορεί, επίσης, να εκδίδεται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε 

αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 

γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 

οικονομικό φορέα εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα 

που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

έχουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. 

Η Αναθέτουσα Εταιρεία δύναται να επικοινωνήσει με τους φορείς που 

φέρονται να έχουν εκδώσει την Εγγυητική Επιστολή, προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά της.  

13.7. Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα παραλάβει και θα αξιολογήσει τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα και δικαιολογητικά, που θα καταθέσει ο προσωρινός 

ανάδοχος. Σε περίπτωση που τα νομιμοποιητικά έγγραφα και δικαιολογητικά, 

που θα καταθέσει ο προσωρινός ανάδοχος, δεν ανταποκρίνονται στους 

όρους της παρούσας θα κληθεί να υποβάλλει τούτα ο επόμενος κατά σειρά 

μειοδότης κ.ο.κ. 

 

14. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

14.1. Με απόφαση του Αρμόδιου Οργάνου της ΕΤΑΔ Α.Ε. συστήνεται 

Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία θα διενεργήσει την αποσφράγιση και 

αξιολόγηση των Προσφορών των συμμετεχόντων, και ειδικότερα του 

υποφακέλου Α και του υποφακέλου Β, κατά το άρθρο 12 της παρούσας, 

καθώς και των νομιμοποιητικών εγγράφων και των δικαιολογητικών, που θα 

προσκομίσει ο προσωρινός ανάδοχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
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Κανονισμό της Εταιρείας και τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 13.6 της 

παρούσας. 

14.2. Η Επιτροπή συντάσσει ενιαίο Πρακτικό σχετικά με τη διεξαγωγή 

και το αποτέλεσμα της διαδικασίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

ανωτέρω άρθρο 13 της παρούσας, στο οποίο θα αναφέρονται οι 

αποκλεισθέντες υποψήφιοι και οι επιμέρους λόγοι αποκλεισμού καθενός εξ 

αυτών, ο πίνακας κατάταξης των μη αποκλεισθέντων υποψηφίων, καθώς και 

το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των νομιμοποιητικών εγγράφων και των 

δικαιολογητικών, που θα καταθέσει ο προσωρινός ανάδοχος.  

14.3. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την εισήγηση της Επιτροπής 

Διαγωνισμού προς το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Εταιρείας για την 

κατακύρωση της σύμβασης ή την ματαίωση του διαγωνισμού. 

14.4. Η Επιτροπή θα υποβάλλει προς έγκριση το ως άνω Πρακτικό στο 

Αρμόδιο Όργανο της ΕΤΑΔ Α.Ε.  

 

15. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

15.1. Η απόφαση για την κατακύρωση του αποτελέσματος του 

Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού λαμβάνεται από το Αρμόδιο Όργανο 

της ΕΤΑΔ Α.Ε. Η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα και δεσμεύει 

την ΕΤΑΔ Α.Ε. και τον διαγωνιζόμενο από την γνωστοποίησή της σε αυτόν.  

15.2. Το αποτέλεσμα του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (με 

αναφορά στους αποκλεισθέντες υποψηφίους και στους επιμέρους λόγους 

αποκλεισμού καθενός εξ αυτών) γνωστοποιείται, δια του Αρμόδιου Οργάνου, 

εγγράφως, με απόδειξη παραλαβής ή μέσω τηλεομοιοτυπίας, ή μέσω 

ηλεκτρονικού μηνύματος,  στον αριθμό που έχει δηλωθεί κατά την παραλαβή 

του παρόντος τεύχους Πρόσκλησης σε όλους τους συμμετέχοντες που 

υπέβαλαν φάκελο προσφοράς. Σε περίπτωση γνωστοποίησης μέσω 

τηλεομοιοτυπίας, ως χρόνος παραλαβής από τον ενδιαφερόμενο λογίζεται η 

σχετική επισημείωση της συσκευής τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου επί του διαβιβασθέντος εγγράφου. 

15.3. Κατόπιν της γνωστοποίησης του περιεχομένου της απόφασης, 

καλείται ο Ανάδοχος για την υπογραφή της Σύμβασης. 

 

16. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται για μέγιστο χρονικό διάστημα έως  

τριών (3) εβδομάδων από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται 

να διακοπεί αζημίως για την ΕΤΑΔ Α.Ε. μετά από έγγραφη ειδοποίηση της 

ΕΤΑΔ ΑΕ, εφόσον οι καιρικές συνθήκες κριθούν ακατάλληλες για την 

εκτέλεση των εργασιών ασφαλτόστρωσης και για την διάρκεια – αντοχή του 

υλικού στο συγκεκριμένο περιβάλλον. 

Το έργο δύναται να παραταθεί μόνο κατόπιν της σύμφωνης γνώμης 

της ΕΤΑΔ Α.Ε. 
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 Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με το «ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» του Παραρτήματος Ε’. 

 

17. ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

17.1. Η πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου θα γίνεται από την 

αναθέτουσα Εταιρεία μετά την ολοκλήρωση εκάστου τμήματος της σύμβασης 

ήτοι, οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση, με ευθύνη της Αρμόδιας Μονάδας 

της ΕΤΑΔ Α.Ε., κατά τον επόμενο της έκδοσης του τιμολογίου ημερολογιακό 

μήνα, κατόπιν της πιστοποίησης ποιότητας και ποσότητας των υπηρεσιών 

που παρασχέθηκαν και της σύνταξης του σχετικού πρακτικού καλής 

εκτέλεσης από την Αρμόδια Μονάδα της ΕΤΑΔ Α.Ε., καθώς επίσης και της 

υποβολής των ανάλογων τιμολογίων και των λοιπών νόμιμων παραστατικών 

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού, 

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, και σε διάστημα 

σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας της ΕΤΑΔ Α.Ε. 

Η πληρωμή των τιμολογίων για τις παρεχόμενες εργασίες θα γίνεται 

επί τη βάσει της κατακυρωθείσας τιμής, σύμφωνα με την προσφορά του 

αναδόχου. 

 

18. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΔ Α.Ε. 

18.1. Η ΕΤΑΔ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της 

ευχέρεια, να ζητήσει όποια συμπληρωματική πληροφορία ή έγγραφο 

χρειάζεται, από κάθε ενδιαφερόμενο. 

18.2. Η ΕΤΑΔ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το 

αποτέλεσμα του Διαγωνισμού στο Μειοδότη, να ζητήσει βελτίωση της 

προσφοράς του Προσωρινού Αναδόχου, να ματαιώσει οριστικά τον 

Διαγωνισμό με ή χωρίς τροποποίηση των όρων, χωρίς οιαδήποτε αποζημίωση 

του Μειοδότη και των λοιπών υποψηφίων που έλαβαν μέρος στο 

Διαγωνισμό. 

 

19. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

19.1 Όλες οι διαφορές, διαφωνίες ή διενέξεις που τυχόν προκύψουν 

από την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας πρόσκλησης ή της 

σύμβασης που θα υπογραφεί θα υπάγονται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα 

των δικαστηρίων των Αθηνών. Ο παρών Διαγωνισμός και η σύμβαση που θα 

υπογραφεί διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. 

19.2 Το οικονομικό αντάλλαγμα, όπως αυτό θα έχει καθοριστεί στην 

Οικονομική Προσφορά των υποψηφίων δεν θα ξεπερνά σε κάθε περίπτωση 

τον μέγιστο προϋπολογισμό της σύμβασης. Το οικονομικό αυτό αντάλλαγμα 

αποτελεί την πλήρη αποζημίωσή του αναδόχου της σύμβασης για την πλήρη, 

επιτυχή και εμπρόθεσμη εκτέλεση του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών 

που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 
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τεκμαίρεται ότι για τον προσδιορισμό του έχουν συνυπολογισθεί και ληφθεί 

υπόψη από τους υποψηφίους όλες οι δαπάνες και κάθε μορφής έξοδα που θα 

απαιτηθούν για την εκτέλεση της παροχής των υπηρεσιών αυτών, όλες οι 

δαπάνες για φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, και λοιπά κόστη με τα οποία 

βαρύνεται ο ανάδοχος, τα γενικά έξοδα και το όφελός του όπως επίσης και 

κάθε δαπάνη και επιβάρυνση ανεξαρτήτως αιτιολογίας μη ρητά 

κατονομαζόμενης στην παρούσα αναγκαία όμως για την παροχή του έργου. 

Οι υπολογισμοί για την  Οικονομική Προσφορά γίνονται με ευθύνη του 

υποψηφίου. Στο προσφερόμενο οικονομικό αντάλλαγμα δεν περιλαμβάνεται 

ο αναλογών ΦΠΑ.  

         19.3 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά 

ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των 

περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) 

που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίσης, να εκδίδεται από το 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 

παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα 

εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με 

τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό.  

Η Αναθέτουσα Εταιρεία δύναται να επικοινωνήσει με τους φορείς που 

φέρονται να έχουν εκδώσει την Εγγυητική Επιστολή, προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά της.  

Με την εγγυητική επιστολή ο εγγυητής παραιτείται των ενστάσεων 

διζήσεως και διαιρέσεως και αναγνωρίζει και αναλαμβάνει έναντι της ΕΤΑΔ 

Α.Ε. να καταβάλλει το ορισθέν στο έγγραφο της εγγύησης χρηματικό ποσό 

με μόνη τη δήλωση της ΕΤΑΔ Α.Ε. προς τον εγγυητή, χωρίς ο εγγυητής να 

μπορεί να ερευνά, ούτε εάν υπάρχει, ούτε εάν είναι νόμιμη η απαίτηση. Η 

Εγγυητική Επιστολή, εάν δεν είναι διατυπωμένη στην Ελληνική, θα 

συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση, διαφορετικά είναι απαράδεκτη. 

Τα έξοδα και τα τέλη για την έκδοση, διατήρηση σε ισχύ και 

κατάπτωση της πιο πάνω Εγγυητικής Επιστολής βαρύνουν αποκλειστικά τον 

κάθε υποψήφιο. 

 

20. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

20.1 Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι ο Ανάδοχος εκτελεί 

τις ανατεθειμένες σε αυτόν υπηρεσίες πλημμελώς ή εκτός του 

προβλεπόμενου χρόνου, τότε η ΕΤΑΔ Α.Ε. κατ΄ αρχήν προβαίνει σε έγγραφη 

σύσταση. Εν συνεχεία, ρητά συμφωνείται ότι, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος 

δεν αποκαταστήσει τις πλημμέλειες αυτές ή δεν τις εκτελέσει εντός εύλογης 
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προθεσμίας που θα ταχθεί από την ΕΤΑΔ Α.Ε., τότε η τελευταία διατηρεί το 

δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης με ταυτόχρονη κατάπτωση της 

Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 

20.2 Η ανωτέρω ποινική ρήτρα συνομολογείται ως δίκαιη και εύλογη 

εν όψει των χρονικών παραμέτρων της παρούσας σύμβασης και της εν γένει 

σημασίας της για την ΕΤΑΔ Α.Ε. 

 

            

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ  

 

 

  

 
 

  

                              Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 

                                Γεώργιος Τερζάκης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ 
ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ……………€. …………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….…. 

ΠΡΟΣ:  την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ,  

            Βουλής 7, 105 62 Αθήνα 

Κύριοι, 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι: 

Σε σχέση με τη Σύμβαση για τη ..........(εφεξής η «Σύμβαση») μεταξύ 

αφενός της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), και 

αφετέρου ............................ (ο «Πελάτης μας»), που ανεδείχθη ανάδοχος 

του Διαγωνισμού που είχε προκηρύξει η Εταιρεία σας για την «Παροχή 
Εργασιών Οδοστρωσίας και Ασφαλτόστρωσης στο χώρο στάθμευσης 
του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού στη θέση Φτερόλακα», 

ΕΓΓΥΩΜΕΘΑ ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα προς την Εταιρεία σας, 

ευθυνόμενοι αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ως αυτοφειλέτες για ποσοστό 5% 

επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ και πιο συγκεκριμένα ποσού  

ύψους……………………….. ευρώ, του Πελάτη μας ΥΠΕΡ αυτού, για την ακριβή, 

πιστή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση των οποιασδήποτε φύσης υποχρεώσεών 

του, κύριων και παρεπόμενων, σύμφωνα με τη Σύμβαση. Επίσης η παρούσα 

Εγγυητική Επιστολή ισχύει και η Τράπεζά μας θα σας καταβάλει το πλήρες 

ποσό αυτής ακόμη και σε περίπτωση που τυχόν ο Πελάτης μας υπαχθεί στις 

διατάξεις των άρθρων 44, 45, 46 ή 46α του ν. 1892/90.  

Το παραπάνω ποσό υποσχόμαστε και είμαστε υποχρεωμένοι να σας 

καταβάλουμε αμέσως και το αργότερο μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη 

σχετική έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, 

αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαιτήσεώς σας. Δεν απαιτείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή 

συναίνεση του Πελάτη μας για την πληρωμή αυτή και δεν θα ληφθεί υπόψη 

οποιαδήποτε τυχόν επιφύλαξη, αντίρρηση, ένσταση ή προσφυγή του Πελάτη 

μας ή οποιοδήποτε ένδικο μέσο ή βοήθημα, με οποιοδήποτε αίτημα, 

συμπεριλαμβανομένων και των αιτημάτων περί μη κατάπτωσης και μη 

πληρωμής της παρούσας, ή περί θέσης αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

Επίσης, με την παρούσα, σας δηλώνουμε ότι παραιτούμαστε, ρητά και 

ανεπιφύλακτα, από ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως, από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του 

πρωτοφειλέτη, ακόμη και των μη προσωποπαγών, και γενικά από κάθε 

ένστασή μας ως εγγυητή, που απορρέει από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα 

(συμπεριλαμβανομένων των ενστάσεων των άρθρων 852 - 857, 862 - 864, 

866 - 868 του Αστικού Κώδικα). 
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Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή έχει διάρκεια τριών (3) μηνών ή 

αορίστου χρόνου και  ισχύει μέχρι την ………., οπότε μέχρι την ημερομηνία 

ισχύος της παρούσας πρέπει να έχει περιέλθει στην Τράπεζα μας οποιοδήποτε 

τυχόν αίτημα κατάπτωσης της παρούσας. Με την παρέλευση της 

ημερομηνίας αυτής, η παρούσα καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη και ανίσχυρη. 

Σε κάθε περίπτωση η ισχύς της παρούσας παύει είτε με την επιστροφή του 

σώματος αυτής στην Τράπεζα είτε εάν λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 

υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της παρούσας, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου, το οποίο, καθώς και οιοδήποτε άλλο 

τέλος ή δαπάνη, βαρύνει τον Πελάτη μας. 

Βεβαιώνουμε, τέλος, ότι το σύνολο των εν ισχύ εγγυητικών επιστολών 

που έχει χορηγήσει η Τράπεζά μας στο Δημόσιο και στα Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 

υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων, που έχει οριστεί από το Υπουργείο 

Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ ΑΣ   

Του οικονομικού φορέα  …………………………………………………………….………………….. 

με έδρα …………………............................................................, 

οδός ………………………………………., αριθμός ……, 

τηλέφωνο ……………………….,fax ………………………………,   e-mail ………………………… 

 

Για τη συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία θα 

διενεργηθεί κατά την 25/11/2019, σύμφωνα με την  6885-15/11/2019 

Πρόσκληση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε., για την ανάδειξη 

αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: «Παροχή Εργασιών Οδοστρωσίας 

και Ασφαλτόστρωσης στο χώρο στάθμευσης του Χιονοδρομικού Κέντρου 

Παρνασσού στη θέση Φτερόλακα». 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 

  

2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ 

  

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος του 

προσωπικού, η μεταφορά υλικών και μηχανημάτων έργου, σταλίες,  το 

διοικητικό κόστος της σύμβασης, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη και 

απαραίτητη δαπάνη. Δεν περιλαμβάνεται επιχειρηματικό όφελος 18%, 
και ΦΠΑ 24%.  

Η ισχύς της οικονομικής προσφοράς είναι τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 

 

ΤΟΠΟΣ…………………………………                                                    
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …………………………                                                

Ο/Η ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ/ΟΥΣΑ (Σφραγίδα και 
Υπογραφή)……………………………………………………….…………………….   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή 

σε αντίγραφα απλά ή όπου απαιτείται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του 

Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α’/26.03.2014), επικυρωμένα. Για την ισχύ των 

δικαιολογητικών αυτών ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 

12 του Ν. 4412/2016. 

 

1. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

1.1. Για ανώνυμες εταιρείες: 

 Το ΦΕΚ δημοσίευσης της σύστασης της εταιρείας. 

 Το Κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει 

κατόπιν τροποποιήσεών του, σε ακριβές αντίγραφο από το ΜΑΕ. 

 Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. με τη σύσταση, και νόμιμη 

εκπροσώπηση (ονόματα και αρμοδιότητες) της εταιρείας.  

1.2. Για Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) 

 Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. με τη σύσταση, και νόμιμη 

εκπροσώπηση με τα στοιχεία διαχειριστή.  

1.3. Για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης: 

 Το καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, με όλες τις 

τροποποιήσεις του, σε αντίγραφα θεωρημένα από το Πρωτοδικείο, καθώς και 

τα σχετικά ΦΕΚ. 

 Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί καταστατικών 

τροποποιήσεων. 

1.4. Για προσωπικές εταιρείες: 

 Το καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, με όλες τις 

τροποποιήσεις του, σε αντίγραφα θεωρημένα από το Πρωτοδικείο. 

 Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί καταστατικών 

τροποποιήσεων. 

1.5. Για Ατομική Επιχείρηση: 

 Βεβαίωση Έναρξης Επαγγέλματος και τυχόν μεταβολές. 
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2. ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

2.1. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας εν ισχύ (πρωτότυπο ή 

αντίγραφο). 

2.2. Αποδεικτικό Μη Οφειλής – Ασφαλιστικής Ενημερότητας εν ισχύ 

(πρωτότυπο ή  αντίγραφο). 

2.3. Πιστοποιητικό του ΓΕ.ΜΗ. (για νομικά πρόσωπα) εν ισχύ από 

το οποίο να προκύπτει ότι: 

α. Δεν έχει λυθεί η εταιρεία αλλά και δεν έχει κατατεθεί αίτηση, αγωγή 

ή δικαστική απόφαση για λύση αυτής. 

β. Δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση αλλά και δεν έχει κατατεθεί αίτηση, 

αγωγή ή δικαστική απόφαση για διορισμό εκκαθαριστή. 

γ. Δεν έχει πτωχεύσει η εταιρεία και δεν βρίσκεται σε πτωχευτικό 

συμβιβασμό καθώς και δεν έχει κατατεθεί αίτηση για πτώχευση και 

πτωχευτικό συμβιβασμό. 

δ. Δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει κατατεθεί 

αίτηση για θέση αυτής υπό αναγκαστική διαχείριση. 

 

2.4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 

Του Νόμιμου Εκπροσώπου για τα Νομικά Πρόσωπα, ότι ούτε ο ίδιος 

ούτε  τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία, έχουν καταδικαστεί με 

απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου  και του Φυσικού Προσώπου 

για τις Ατομικές Επιχειρήσεις, ότι 

Α. Δεν έχει καταδικαστεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού 

δικαστηρίου για: 

(α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται 

στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ 

L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

(β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί 

της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο 

εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

(γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 

σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
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Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

(δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 

τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 

και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης 

Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 

εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής και όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει,  

(ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της 

Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 

309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 

με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 

4557/2018 ο οποίος ενσωμάτωσε την Οδηγία 849/2015/ΕΕ, 

(στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Β. Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο 

(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς:  

(α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου με αμετάκλητη και 

δεσμευτική ισχύ από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 

(Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 

διενεργηθέντες ελέγχους, ή  

(β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου με αμετάκλητη και 

δεσμευτική ισχύ από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

 Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο 

(2) διενεργηθέντες ελέγχους. 

Γ. Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά καταβολή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωμή φόρων και τελών που 

οφείλει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (φορολογικά και ασφαλιστικά 

ενήμερος). 
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Δ. Δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 8.1.5. 

της Πρόσκλησης. 

Ε. Δεν του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 

άρθρου 74 του Ν.4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού. 

ΣΤ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις του είναι αληθείς. Γνωρίζει και 

αποδέχεται ότι η αλήθεια των δηλώσεών του θα ελεγχθεί πριν την υπογραφή 

της σύμβασης, και ότι θα αποκλεισθεί, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις του 

αποδειχθεί αναληθής. 

 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας όλα τα ως άνω 

έγγραφα στοιχεία και πιστοποιητικά υποβάλλονται για κάθε μέλος της 

ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας χωριστά. 

 

2.5. Δικαιολογητικά κριτηρίων προεπιλογής του Άρθρου 9. 

(α)  Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά εγγραφής ή άλλο αποδεικτικό μέσο της 

καταλληλόλητας του διαγωνιζόμενου για τη απόδειξη καταλληλότητας 

άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 9.1. 

 

(β)  Παραστατικά πληρωμών, συμβάσες ή Ιδιωτικά Συμφωνητικά με 

οικονομικούς φορείς της ημεδαπής ή/και αλλοδαπής για την απόδειξη της 

τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 9.2. 

 
(γ)  Οικονομικές καταστάσεις με οικονομικούς φορείς της ημεδαπής ή/και 

αλλοδαπής για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας του άρθρου 9.3. 

 

2.6. Επικαιροποίηση και υπογραφή ΣΑΥ - ΦΑΥ 

Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να λάβει υπόψη του τις προβλέψεις του ΣΑΥ - 

ΦΑΥ  του υποδείγματος των Παραρτημάτων ΣΤ’ και Ζ’ αντίστοιχα. Πρέπει να τα 

προσκομίσει προ της υπογραφής της σύμβασης,  αφού τα τροποποιήσει, προσαρμόσει 

και αναθεωρήσει σύμφωνα με τη μεθοδολογία (πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, 

εξοπλισμός, υλικά, κλπ.) που θα εφαρμόσει στο έργο και σύμφωνα με τις πληροφορίες 

που υπάρχουν σχετικά με έργα στην περιοχή του υπό του παρόντος αναφερομένου 

έργου και της διαμορφωθείσης κατάστασης στην περιοχή του έργου στο χρόνο 

εκκίνησης και πέρατος των εργασιών. Επίσης θα το αναπτύξει προσθέτοντας και 

βελτιώνοντας πληροφορίες όπου υπάρχει δυνατότητα. Αρμόδιος για την 

επικαιροποίηση του ΣΑΥ - ΦΑΥ θα είναι ο συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση 

του έργου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 Το τεύχος αυτό των Τεχνικών Προδιαγραφών Έργων Οδοποιίας αφορά τους 

τεχνικούς συμβατικούς όρους (τεχνικά χαρακτηριστικά ποιότητας και συμπεριφοράς) 

που επιτρέπουν την περιγραφή εργασιών και υλικών, έτσι ώστε η εργασία, ή τα υλικά 

να εκπληρώνουν τον προβλεπόμενο από τις μελέτες σκοπό τους, σύμφωνα με τους 

οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών, ο 

Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΧΩΡΩΝ 

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΤΕΡΟΛΑΚΑ» στο 

Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού.  

 

 Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν γενικά τις 

μηχανικές, φυσικές και χημικές ιδιότητες, τις κατηγορίες και τα πρότυπα, 

τους όρους δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής των εργασιών και των υλικών 

και των μερών που τις αποτελούν. Περιλαμβάνουν επίσης την τεχνική ή τις 

μεθόδους κατασκευής και όλες τις λοιπές απαιτήσεις, τις οποίες η Υπηρεσία 

μπορεί να προδιαγράφει με γενικές ή ειδικές διατάξεις, όσον αφορά 

ολοκληρωμένες εργασίες και τα υλικά ή τα μέρη που τις αποτελούν. 

  

 Βασικός σκοπός των Τεχνικών αυτών Προδιαγραφών είναι: 

 Η άρτια κατασκευή σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, την απαιτούμενη 

και επιβαλλόμενη ασφάλεια εκτέλεσης των έργων και την προσαρμογή των 

συνθηκών της εκτέλεσης των έργων, μέσα στα πιο πάνω όρια. 

 Ρητά αναφέρεται ότι ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει όλα τα 

έργα και τις επί μέρους εργασίες με πεπειραμένους και ειδικευμένους τεχνίτες 

με χρήση των καταλληλότερων κατά περίπτωση μηχανικών μέσων και 

οχημάτων, με κάθε επιμέλεια και σύμφωνα με τους κανόνες της εμπειρίας και 

της τεχνικής επιστήμης, και ότι πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς 

όλους του όρους του τεύχους αυτού όσον αφορά την ποιότητα των υλικών και 

τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. 

 

 Στο παρόν τεύχος γίνεται αναφορά και περιγραφή των βασικών και συνήθων 

εργασιών που συναντώνται σε παρόμοιας φύσης έργα. Πιθανόν ορισμένες 

περιγραφόμενες εργασίες, υλικά, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες να μην 

συναντώνται στο συγκεκριμένο έργο, ή να διαφέρουν. Η αναγραφή τους στο παρόν 

τεύχος γίνεται για την περίπτωση που απαιτηθεί να γίνουν αλλαγές (κατά το στάδιο της 

κατασκευής του έργου) και να υιοθετηθούν κατασκευαστικές λύσεις και να γίνει χρήση 

υλικών που δεν προβλέπονται από την μελέτη, οπότε οι όροι αυτοί έχουν πλήρη 

εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των διαφόρων άρθρων, 

περιγραφών και τευχών της μελέτης, υπερισχύουν όσα περιγράφονται αναλυτικά στο 

περιγραφικό τιμολόγιο της μελέτης σε συνδυασμό βέβαια με τις εγκεκριμένες κάθε 

φορά ΕΤΕΠ.   

 

 Όπου σημειώνεται ο όρος "Υπηρεσία" εννοείται η Διευθύνουσα Υπηρεσία του 
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έργου, αλλά και οποιοδήποτε άλλο σχήμα εκπροσωπεί νόμιμα τον κύριο του έργου, 

κατά περίπτωση και σε συνεννόηση πάντοτε με την Διευθύνουσα Υπηρεσία, όπως οι 

επιβλέποντες μηχανικοί που έχουν οριστεί κατά κατηγορία εργασιών ή για το σύνολο 

του έργου, οι μελετητές, ειδικοί σύμβουλοι ή οι έχοντες την υψηλή επίβλεψη εκτέλεσης 

των εργασιών. Σε κάθε περίπτωση πάντως την τελική ευθύνη των εγκρίσεων έχει η 

Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου που αποτελεί και τον νόμιμο εκπρόσωπο του κυρίου 

του έργου. 

 

 Όπου σημειώνεται ο όρος "σχέδια της Υπηρεσίας" εννοείται τα επίσημα 

σχέδια της μελέτης του έργου που έχουν συνταχθεί με ευθύνη των μελετητών και έχουν 

εγκριθεί από την Υπηρεσία, και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης. 

 

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 Στο παρόν έργο, σύμφωνα με την με αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 

(ΑΔΑ:Β4Γ71-19Ι) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: «Έγκριση 

τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με 

υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

2221/Β΄/30.7.2012, έχουν πλήρη και υποχρεωτική εφαρμογή οι Ελληνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, καθώς και τα Θεσμοθετημένα 

Εναρμονισμένα Πρότυπα (ΕΛΟΤ).  

 

Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) είναι πλήρως εναρμονισμένες 

με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τα οποία είναι κάθε φορά σε ισχύ, έτσι ώστε να 

διευκολύνεται η επίτευξη του στόχου της ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς στον τομέα των 

Δομικών Έργων. 

 

Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) παραπέμπουν σε Διεθνή και 

Ευρωπαϊκά Πρότυπα κατά συστηματικό τρόπο, ο οποίος διασφαλίζει τη χρήση της 

εκάστοτε ισχύουσας έκδοσης αυτών των Προτύπων 

 

Οι τίτλοι των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) που αφορούν στο 

έργο αυτό, χωρίς δεσμευτική αναφορά, περιέχονται στον  παρακάτω πίνακα. Σε κάθε 

περίπτωση, εάν και όποτε απαιτηθεί,  έχουν ισχύ όλες οι Ελληνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 

 

Το πλήρες κείμενο των εν λόγω Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) 

περιέχεται στο συνημμένο Παράρτημα 2, της με αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 

(ΑΔΑ:Β4Γ71-19Ι) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: «Έγκριση 

τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με 

υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

221/Β΄/30.7.2012, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τεύχους, 

όπως αυτές ισχύουν μετά την αναστολή εφαρμογής ορισμένων σύμφωνα με την  υπ. 

αρ. ΔΚΠ/οικ.1211/01-082016 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & 

Δικτύων με θέμα: "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) 

Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)" (ΦΕΚ:2524/Β/2). 
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Αναφορικά με όσα από τα εθνικά κανονιστικά κείμενα αντίκεινται στις 

εγκρινόμενες με την παρούσα Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), παύουν να 

ισχύουν από την ημερομηνία εφαρμογής των ΕΤΕΠ. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΕΠ) 

 

  01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

  05 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

  05-03 Οδοστρώματα 

118 ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 
Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή 

υλικά Α27 

122 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-

11-01 
Ασφαλτική προεπάλειψη 

123 ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04 
Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς 

κοκκομετρικής διαβάθμισης (κλειστού τύπου) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος των 

εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως αυτά 

ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση. 

 

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

 
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και 
την απόδοση των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή 
µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.  
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µε τις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου 
προκύπτει το προϋπολογιζόµενο άµεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το 
συνολικό κόστος των επί µέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες 
συνθέτουν το φυσικό αντικείµενο του Έργου. Στις τιµές µονάδος αυτές, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται τα κάτωθι:  

 
1.1  Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, 

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

 
1.2  Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, 

κυρίων και βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των 
εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και 
προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις 
των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες 
πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.  
 
Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία 
µεταφορικών µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων 
εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, 
λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε 
την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους της Πρόσκλησης.  
 
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 13128/2010) και εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο 
αρ. πρωτ. σικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής, δεν περιλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές του 
τιµολογίου.  
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Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 
συγκεκριµένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα 
διαχείρισή τους. 

  
1.3  Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, 

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

  
1.4  Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία 

εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των 
δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό 
εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, 
σύµφωνα µε τους όρους Πρόσκλησης.  

 
1.5  Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής 

προκατασκευασµένων στοιχείων, εφ' όσον προβλέπονται από τους όρους 
δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων παραγωγής θραυστών υλικών 
(σπαστηροτριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κ.λπ., στον 
εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  
 
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου 
χώρου, η κατασκευή των υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των 
µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι 
λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές 
των πρώτων υλών στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις 
θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των 
εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών 
τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο 
υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία 
και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  
 
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των 
χώρων έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
 
(α)  Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει 

παραχωρηθεί από το Δηµόσιο  
(β)  Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει 

ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-
λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου.  

 
1.6  Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, 

τα µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις,  
 
1.7  Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή 

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

 
1.8  Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής 

των πάσης φύσεως "δοκιµαστικών τµηµάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. 
και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και 
δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κ.λπ.)  

 
1.9  Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και 

βοηθητικού µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) 
που απαιτούνται για συγκεκριµένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο 
πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται 
τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η 
αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, 
βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα 
ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι 
ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 
αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το 
Έργο.  

 
Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού 
εξοπλισµού που διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για 
οποιαδήποτε άλλη αιτία.  

 
1.10  Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη 

θέση ενσωµάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και 
εηαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. 
πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου 
αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 
επισηµαίνονται µε αστερίσκο[*]).  
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Έργου 
προδιαγραφές, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων. 

  
1.11  Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις 

µηχανηµάτων και προσωπικού που οφείλονται:  
 

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

 
(β)  στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του 

χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η 
δυνατότητα τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών), 

  
(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους 

αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑχ κ.λπ.),  
 
(δ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 

εµποδίων,  
 
(ε)  στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 

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

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

οχηµάτων,  
 
(ζ)  σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη 

περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες 
συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, 
εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

  
1.12  Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και 

οχηµάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
  

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

 
(2)  Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και 

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

 
1.13  Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού 
δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται 
για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης 
µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της 
οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες 
κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, οι 
δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του 
έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, 
υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΩ]),  

 
1.14  Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που 

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

 
1.15  Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού 

σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη.  
 
1.16  Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης µε τα στοιχεία 

των εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών 
δικτύων Ο.Κ.Ω.  
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1.17  Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή 
τεχνικών εντός κοίτης ποταµών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει 
δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς 
και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των επιφανειακών, 
υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα 
κατασκευαζόµενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, 
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης.  

 
1.18  Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και 

ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών.  

 
1.19  Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων 

εργασίας στα διάφορα τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής 
κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν 
δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και 
οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων 
εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την 
διατήρησή τους. 

 
1.20  Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των 

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

 
1.21  Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι 

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

  
1.22  Εφ' όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης 

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

 
1.23  Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων 

για την εφαρµογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. 
σκούπισµα, καθαρισµός, δηµιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισµα), καθώς 
και οι δαπάνες µεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως 
αποτέλεσµα των παραπάνω εργασιών. 

  
1.24  Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, 

φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων 
συµβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς 
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τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.  
 
1.25  Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης 

να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες 
σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ικριωµάτων κ.λπ.  

 
1.26  Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις 

αρµόδιες Αρχές, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, 
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη 
δηµοπράτησης.  

 
1.27  Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και 

απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων 
(δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, 
διώρυγες, υδατορέµατα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των 
εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:  

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

µεταχείριση,  
(2)   θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο 

Ανάδοχος δεν λάβει µέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών 
από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.  

 
Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών 
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης 
φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν µπορούν να κατανεµηθούν σε συγκεκριµένες εργασίες 
αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, 
όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, 
δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, 
έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το 
προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.  
 
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του 
προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του 
Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και 
διακρίνεται σε:  
 
(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαµβανόµενα κατά τη διάρκεια της σύµβασης, 

τα  
  οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες:  
 

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

 
(2)   Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του 

Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.  
 
(3)   Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 

χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύµβασης. 

  
(4)   Εξοπλισµού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 

διασφάλιση λειτουργικής ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 
ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών 
απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.  
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(5)  Αποµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων 

µετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των 
χώρων κατά τρόπο αποδεκτό και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους 
Περιβαλλοντικούς Όρους.  

 
(6)   Κινητοποίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του απαιτούµενου εξοπλισµού 

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

 
(7)   Οι δαπάνες επισκόπησης των µελετών του έργου και τυχόν συµπληρώσεις 

τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο άµεσο κόστος.  
 
(8)   Οι δαπάνες συµπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και  
 Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
 
(9)   Για φόρους.  
 
(10)  Για εγγυητικές.  
 
(11)  Ασφάλισης του έργου. (12) Προσυµβατικού σταδίου.  
 
(13)  Διάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας.  
 
(14)  Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και 

λοιπών εγκαταστάσεων, χρηµατοοικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως για 
µελέτες που µπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, 
εκτεταµένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νοµικής υποστήριξης, 
απαιτήσεις για µέτρα προστασίας από µη ληφθείσες υπόψη ακραίες 
επιτόπου συνθήκες, κλοπές µη καλυπτόµενες από ασφάλιση).  

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

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

  
(2)  Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την 

προϋπόθεση µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε 
περίπτωση µη µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαµβάνεται 
υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιµότητα στο έργο). Ανηγµένες 
περιλαµβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόµενες νόµιµες 
αποζηµιώσεις. Το επιστηµονικό προσωπικό και οι επιστάτες, µε 
εξειδικευµένο αντικείµενο (π.χ. χωµατουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν 
περιλαµβάνονται. 

  
(3)  Νοµικής υποστήριξης 
  
(4)  Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc µετάκληση  
 
(5)  Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού 

π.χ. χρήση αυτοκινήτων  
 
(6)  Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήµατα 

µεταφοράς προσωπικού  
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(7)  Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραµέτρων που προβλέπονται στους 

εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση 
προς αυτούς  

 
(8)  Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο  
 
(9)  Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος  
 
(10) Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της  
 επιχείρησης, κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας  
 
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου 
βαρύνει τον Κύριο του Έργου.  
 
Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται 
στο παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά όµως σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, 
ή εργασιών που επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να 
αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους.  
 
Όπου στα επιµέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί 
µε απόφαση η υποχρεωτική εφαρµογή, η σχετική αναφορά µπορεί να 
αντιστοιχίζεται µε αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαµβάνεται 
σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ – ΠΕΤΕΠ 

(ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΕΠ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ) 

 

05-03 Οδοστρώματα 05-03 Οδοστρώματα 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-

03-00 

Στρώσεις οδοστρώματος 

από ασύνδετα αδρανή 

υλικά 

ΠΕΤΕΠ 05-03-

03-00 

Στρώσεις οδοστρωμάτων 

από ασύνδετα αδρανή 

υλικά Α27 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-

11-04 

Ασφαλτικές στρώσεις 

κλειστού τύπου 

ΠΕΤΕΠ 05-03-

11-04 

Στρώσεις ασφαλτικού 

σκυροδέματος συνεχούς 

κοκκομετρικής διαβάθμισης 

(κλειστού τύπου) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
                 

Α. Τ. 
ΑΡΙΘΜ.

ΝΕΤ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 
ΑΝΑΘ/ΣΗΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΤΙΜΗ [*] 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΤΙΜΗ ανα 

M3 > 5km 

M3 

ΥΛΙΚΟΥ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΤΑΦ / km 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

(km) 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΤΑΦ / M3 

ΣΥΝ. 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΤΑΦΑΣ 

ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΙΜΗΣ ΜΟΝ. 

ΣΥΝ. ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΣ 
ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕΡΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΟΛΙΚΗ 

    
ΟΜΑΔΑ : Δ - 
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

                            

Δ.2 
ΟΔΟ - 

Δ-2.1 

Απόξεση ασφαλτικού 

οδοστρώματος 

(φρεζάρισμα) σε βάθος 

έως 4 cm 

ΟΔΟ-1132 m2 1,15               1,15 2.550,00 2.932,50   

Γ.3 
ΟΔΟ – 

Γ-1.2 

Υπόβαση οδοστρωσίας 

συμπυκωμένου πάχους 

10 εκ 

ΟΔΟ-3111.Β m2 1,10 0,19 204 38,76 60 98,76 5.925,60 2,32 3,42 2.550,00 8.730,60   

                          
  

Σύνολο ομάδας ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 
11.663,10 

                        
  

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΟΦΕΛΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 18% 
2.099,36 

                             ΣΥΝΟΛΟ 13.762,46 

                             ΦΠΑ 24% 1.749,47 

                          
  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
15.511,92 

                                

    ΟΜΑΔΑ : Ε - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ                            

Δ.1 
ΟΔΟ -  

Δ-3 
Ασφαλτική προεπάλειψη ΟΔΟ-4110 m2 1,20               1,20 2.550,00 3.060,00   

Δ.5 
ΟΔΟ -  

Δ-5.1 

Ασφαλτική στρώση βάσης 

συμπυκνωμένου πάχους 

5 εκ 

ΟΔΟ-4321.Β m2 7,10 0,19 127,5 24,225 60 84,225 5.053,50 1,98 9,08 2.550,00 23.158,50   

  
 

          Σύνολο ομάδας ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ 26.218,50 

            ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΟΦΕΛΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 18% 4.719,33 

               ΣΥΝΟΛΟ 30.937,83 

ΣΗΜΙΕΩΣΗ: Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής 

μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. Στις τιμές αυτές προστίθεται, όπου προβλέπεται , η δαπάνη του μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις 

συνθήκες εκτέλεσης του έργου. Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου σε οδό καλής βατότητας, απόστασης > 5km, η τιμή μονάδας ανά m3 υλικού και 

χιλιόμετρο είναι 0.19 ευρώ. 

 ΦΠΑ 24% 7.425,08 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 38.362,91 

 

. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) 

(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) 

 

 

ΤΜΗΜΑ Α : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το παρόν Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας συντάχθηκε σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 και την απόφαση 

ΔΕΕΠΠ/οικ./85/14.05.2001/ΦΕΚ 686 Β΄/01.06.2001 «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφαλείας και 

Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραιτήτων στοιχείων για την 

έγκριση μελέτης στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή / και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε δημόσιο 

έργο». Το αρχικό αυτό Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας περιλαμβάνει πληροφορίες οι οποίες θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον Ανάδοχο κατασκευής του έργου στα πλαίσια της διαχείρισης 

της Ασφάλειας και της Υγείας κατά τη φάση κατασκευής.  

Ο Ανάδοχος επίσης, θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις γενικές αρχές πρόληψης του εργασιακού 

κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 17/96, προσαρμοσμένες για τα τεχνικά έργα και 

συγκεκριμένα: 

 Την εξάλειψη των κινδύνων στην πηγή τους 

 Την αντιμετώπιση των κινδύνων στην πηγή τους. 

 Την εκτίμηση των κινδύνων που θα μπορούν να αποφευχθούν και τα προτεινόμενα 

μέτρα πρόληψης τους. 

 Την περιγραφή της μεθόδου εργασίας και του τυχόν, απαιτούμενου εξοπλισμού, όπου 

αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω υψηλής επικινδυνότητας κατά την κατασκευή, 

συντήρηση ή επισκευή του έργου. 

 Την αντικατάσταση επικίνδυνων υλικών από λιγότερα επικίνδυνα. 

 Την προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα 

ατομικής προστασίας. 

 Την προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις. 

 Τις αρχιτεκτονικές, τεχνικές ή/ και οργανωτικές επιλογές προκειμένου να 

προγραμματίζονται οι διάφορες εργασίες ή φάσεις εργασίας που διεξάγονται ταυτόχρονα 

ή διαδοχικά. 

 Την πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων 

εργασίας. 

 Το σχεδιασμό ενός συστήματος διαχείρισης της πρόβλεψης του εργασιακού κινδύνου, 

στο οποίο θα αναφέρονται συγκεκριμένα οι ρόλοι και αρμοδιότητες των στελεχών 

διοίκησης του έργου, καθώς και των ειδικών θεσμών για την πρόληψη του 

επαγγελματικού κινδύνου (Τεχνικός Ασφαλείας, Συντονιστής Ασφαλείας και Υγείας των 

Εργαζομένων) που προβλέπονται από την νομοθεσία.  

 

Επίσης θα περιλαμβάνονται οι βασικές διαδικασίες ασφάλειας και υγείας της εργασίας (π.χ. 

αναφορά εργατικών ατυχημάτων, έκτακτης ανάγκης, χρήση εκρηκτικών, κατάρτισης 

προσωπικού, ιατρικών εξετάσεων) καθώς και οδηγίες ασφαλούς εργασίας, όπου αυτό απαιτείται 

(π.χ. χρήση μέσων ατομικής προστασίας, εργασία σε ύψος). 

 

Σκοπός του συστήματος είναι να αποτελέσει την βάση για τον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος οργάνωσης και διαχείρισης της ασφάλειας από τον ανάδοχο κατασκευής. 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, καθώς και με βάση τα προβλεπόμενα στην Αποφ.ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2-

03-01(ΦΕΚ 266/Β/14-03-01) και τα υποδείγματα που εκπόνησε το Τεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδας, καταρτίστηκε το παρόν Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας του έργου, 

πληρώντας τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Πληροφορίες για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν. 

 Εναλλακτικές μεθόδους εργασίας για εργασίες που οι κίνδυνοι δεν μπορούν να 

αποφευχθούν. 

 Για τον εναπομείναντα εργασιακό κίνδυνο, θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα 

μέτρα για την πρόληψη του. 

 Πληροφορίες για υλικά κατασκευής που μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για την υγεία 

των εργαζομένων. 

 Μελέτες για κατασκευές, διατάξεις και εξοπλισμούς που απαιτούνται για εργασίες 

υψηλού κινδύνου και προκύπτουν από τις μελέτες (ειδικοί τύποι ικριωμάτων, διατάξεις 

για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος, μεγάλα ορύγματα ή επιχώματα κ.τ.λ.) 

 Διαδικασίες για τον χειρισμό θεμάτων ασφαλείας και υγείας για μελέτες που γίνονται 

αφού έχει αρχίσει η κατασκευή του έργου. 

 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 

 

Ο Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του 

Σχεδίου και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον 

αφορά θέματα ΑΥΕ και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ. 

 

Το ΣΑΥ αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) 

εμπεριέχονται οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας 

και Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ 

ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου έτσι όπως κατασκευάστηκε. 

 

ΤΜΗΜΑ Β : ΓΕΝΙΚΑ 

1.1  

1.2 Τίτλος του Έργου : 

«ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΤΕΡΟΛΑΚΑ» 

 

1.3 Ακριβής διεύθυνση του Έργου : 

Περιοχή Φτερόλακα στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού (Χ.Κ.Π.) 

 

1.4 Στοιχεία Κυρίου του Έργου : ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. 

Οδός  : ……. 

Ταχ.Κωδ. : ……. 

Τηλ. : ……. 

Telefax : ……. 

E-mail : ……. 

 

1.5 Στοιχεία Υπόχρεου για την Εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Οδός και αριθμός έδρας: ............................................................. 

Τ.Κ.: ................... 
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Πόλη: .................................. 

Τηλ. ..................................... 

Fax: ..................................... 

 

1.6 Σύντομη Περιγραφή του Έργου : 

Το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών αφ΄ ενός της οδοστρωσίας, και αφετέρου υπό τις 

κατάλληλες συνθήκες της νέας ασφαλτόστρωσης στον υφιστάμενο κατεστραμμένο 

ασφαλτοτάπητα του παρακείμενου χώρου στάθμευσης στον σταθμό Κάτω -¨Ηρα (Φτερόλακα).  

 

1.7 Περιγραφή φάσεων εκτέλεσης του Έργου 

Οι κύριες φάσεις υλοποίησης του έργου είναι οι εξής: 

1. Κατασκευή εξισωτικών στρώσεων με θραυστά υλικά 

2. Ασφαλτόστρωση επιφανειών 

 

Για την κατασκευή του έργου θα χρησιμοποιηθούν επί τόπου: 

- Κατάλληλα κάθε φορά, σε μέγεθος και είδος μηχανήματα για την διενέργεια των 

απαιτούμενων εξισωτικών εργασιών με θραυστά υλικά. 

- Κατάλληλα μηχανήματα για τις εργασίες ασφαλτόστρωσης. 

 

Γενικά πάντως στην κατασκευή θα χρησιμοποιηθεί από τον Ανάδοχο όποιο μέσο θεωρηθεί αυτός 

προσφορότερο και εναρμονιζόμενο στην κάθε συγκεκριμένη περίπτωση με έγκριση της 

Επίβλεψης. 

 

ΤΜΗΜΑ Γ : ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

Λαμβάνονται  υπόψη οι γενικές αρχές πρόληψης εργασιακών κινδύνων που αναφέρονται στο 

άρθρο 7 του Π.Δ 17/96 προσαρμοσμένες στα τεχνικά έργα και ειδικότερα: 

 Εξάλειψη κινδύνων. 

 Αντιμετώπιση κινδύνων στην πηγή τους. 

 Εκτίμηση κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν και μέτρα που προτείνονται για 

την πρόληψή τους. 

 Περιγραφή της μεθόδου εργασίας και του τυχόν απαιτούμενου εξοπλισμού, όπου αυτός 

θεωρείται απαραίτητος λόγω υψηλής επικινδυνότητας κατά την διάρκεια κατασκευής, 

συντήρησης και επισκευής του έργου. 

 Αντικατάσταση επικίνδυνων υλικών με άλλα, λιγότερο επικίνδυνα. 

 Προτεραιότητα στα μέτρα ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής 

προστασίας. 

 Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο. 

 Αρχιτεκτονικές, τεχνικές ή/και οργανωτικές εναλλακτικές για την επίτευξη 

προγραμματισμού των διαφόρων εργασιών και σταδίων εργασίας που γίνονται 

ταυτόχρονα ή διαδοχικά. 

Οι επισυναπτόμενοι πίνακες, που συντίθενται οριζόντια μεν από προκαταγεγραμμένες «πηγές 

κινδύνων», κατακόρυφα δε από μη προκαθορισμένες «φάσεις εργασίας», συμπληρώνονται με 

αναγραφή των αριθμών 1, 2, ή 3 στους κόμβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται η 

πιθανή πηγή κινδύνου. Η χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του 

συντάκτη για την ένταση των κινδύνων 

   Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: 
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είτε (i) : η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση εργασίας και είναι 

πολύ πιθανό να συμβεί ατύχημα (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεμελίων δίπλα 

σε παλαιά οικοδομή), 

είτε (ii) : οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων 

καταστάσεων (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι μικρής 

συνεκτικότητας ή υδροφορεί, κλπ.) , 
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Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Φ 1.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01000. Αστοχίες εδάφους 

01100.   

Φυσικά πρανή 

01101 
Κατολίσθηση - Απουσία / ανεπάρκεια 

υποστήριξης 
         

01102 
Αποκολλήσεις - Απουσία / ανεπάρκεια 

προστασίας 
         

01103 
Στατική επιφόρτιση - Εγκαταστάσεις  / 

εξοπλισμός 
         

01104 Δυναμική επιφόρτιση - Φυσική αιτία 1 1        

01105 Δυναμική επιφόρτιση - Ανατινάξεις          

01106 
Δυναμική επιφόρτιση - Κινητός 

εξοπλισμός 
1 1        

01200.  

Τεχνητά πρανή 

& Εκσκαφές 

01201 
Κατάρρευση - Απουσία / ανεπάρκεια 

υποστήριξης 
         

01202 
Αποκολλήσεις - Απουσία / ανεπάρκεια 

προστασίας 
         

01203 Στατική επιφόρτιση - Υπερύψωση          

01204 
Στατική επιφόρτιση - Εγκαταστάσεις  / 

εξοπλισμός 
         

01205 Δυναμική επιφόρτιση - Φυσική αιτία          

01206 Δυναμική επιφόρτιση - Ανατινάξεις          

01207 
Δυναμική επιφόρτιση - Κινητός 

εξοπλισμός 
         

01300.  

Υπόγειες 

εκσκαφές 

01301 
Καταπτώσεις οροφής / παρειών. 

Ανυποστήλωτα τμήματα 
         

01302 
Καταπτώσεις οροφής / παρειών. 

Ανεπαρκής υποστύλωση 
         

01303 
Καταπτώσεις οροφής / παρειών. 

Καθυστερημένη υποστύλωση 
         

01304 Κατάρρευση μετώπου προαβολής          

01400.  

Καθιζήσεις 

01401 
Ανυποστήρικτες παρακείμενες 

εκσκαφές 
         

01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή          

01403 Διάνοιξη υπογείου έργου          

01404 Ερπυσμός          

01405 Γεωλογικές / γεωχημικές μεταβολές          

01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα          
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01407 Υποσκαφή / απόπλυση          

01408 Στατική επιφόρτιση          

01409 Δυναμική καταπόνηση - φυσική αιτία          

01410 
Δυναμική καταπόνηση - 

ανθρωπογενής αιτία 
         

01411 Δράση κυμάτων          

01412 Δράση ρευμάτων          

01500. 

Άλλη πηγή 

01501           

01502           

01503           

02000. Κίνδυνοι  από εργοταξιακό εξοπλισμό 

02100.  

Κίνηση 

οχημάτων και 

μηχανημάτων 

02101 Συγκρούσεις οχήματος - οχήματος          

02102 Συγκρούσεις οχήματος - προσώπων 1 1        

02103 
Συγκρούσεις οχήματος - σταθερού 

εμποδίου 
         

02104 
Συθλίψεις μεταξύ οχήματος - 

οχήματος 
         

02105 
Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - 

σταθερού εμποδίου 
         

02106 
Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες 

συστημάτων 
         

02107 
Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής 

ακινητοποίηση 
         

02108 
Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής 

προστασία 
         

02109 
Μέσα σταθερής τροχιάς. 

Εκτροχιασμός 
         

02200.  

Ανατροπή 

οχημάτων και 

μηχανημάτων 

02201 Ασταθής έδραση          

02202 Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου 1 1        

02203 Έκκεντρη φόρτωση          

02204 Εργασία σε πρανές          

02205 Υπερφόρτωση          

02206 Μεγάλες ταχύτητες          

02300.  

Μηχανήματα 

με κινητά μέρη 

02301 Στενότητα χώρου          

02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης          
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02303 
Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων 

τμημάτων - πτώσεις 
         

02304 
Ανεπαρκής κάλυψη κιν. Τμημάτων - 

παγιδεύσεις μελών 
         

02305 
Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & 

τμήματά τους  
         

02306 Θραύση συρματόσχοινου γερανών          

02400.  

Εργαλεία 

χειρός 

02401 Αεροσυμπιεστής.          

02402 Ηλεκτροσυγκόλληση          

02403           

02500.  

Πλωτά 

ναυπηγήματα 

02501 Συγκρούσεις πλωτού          

02502 
Συγκρούσεις πλωτού - σταθερού 

εμποδίου 
         

02503 
Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες 

συστημάτων 
         

02504 
Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής 

ακινητοποίηση 
         

02505 Βύθιση          

02600. 

 Καταδυτικό 

συνεργείο 

02601 Βλάβες συσκευών παροχής οξυγόνου          

02602 
Συγκρούσεις πλωτού συνοδείας δύτη - 

πλωτού 
         

02603 Βύθιση πλωτού συνοδείας          

02604 
Τραυματισμός δύτη από διαπλέον 

σκάφος 
         

02700. Άλλη 

πηγή 

02701           

02702           

02703           

03000. Πτώσεις από ύψος 

03100.  

Οικοδομές - 

κτίσματα 

03101 Κατεδαφίσεις          

03102 Κενά τοίχων          

03103 Κλίμακα          

03104 Εργασία σε στέγες          

03200.  

Δάπεδα 

εργασίας - 

προσπελάσεις 

03201 Κενά δαπέδων          

03202 Πέρατα δαπέδων προς θάλασσα          

03203 Επικλινή δάπεδα           

03204 Ολισθηρά δάπεδα          

03205 Ανώμαλα δάπεδα          
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03206 Αστοχία υλικού δαπέδου          

03207 
Υπερυψωμένες δίοδοι και 

πεζογέφυρες 
         

03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες          

03209 
Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία 

ανάρτησης 
         

03210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού          

03211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση          

03300.  

Ικριώματα 

03301 Κενά ικριωμάτων          

03302 Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης          

03303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης          

03304 
Κατάρρευση. Αστοχία υλικού 

ικριώματος 
         

03305 Κατάρρευση. Ανεμοπίεση          

03400. 

Τάφροι/φρέατα 

03401 Πτώση μελών στην εκσκαφή          

03402 Φρέαρ          

03500.  

Άλλη πηγή 

03501           

03502           

03503           

04000. Εκρήξεις - Εκτοξευόμενα υλικά θραύσματα 

04100.  

Εκρηκτικά - 

Ανατινάξεις 

04101 Ανατινάξεις βράχων          

04102 Ανατινάξεις κατασκευών          

04103 Ατελής ανατίναξη υπονόμων          

04104 Αποθήκες εκρηκτικών          

04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών          

04106 
Διαφυγή - έκλυση εκρητικών αερίων 

και μιγμάτων 
         

04200.  

Δοχεία και 

δίκτυα υπό 

πίεση 

04201 Φιάλες ασετιλίνης / οξυγόνου          

04202 Υγραέριο          

04203 Υγρό άζωτο          

04204 Αέριο πόλης          

04205 Πεπιεσμένος αέρας          

04206 
Υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης 

λυμάτων 
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04207 Δίκτυα ύδρευσης          

04208 Ελαιοδοχεία /υδραυλικά συστήματα          

04300.  

Αστοχία 

υλικών υπό 

πίεση 

04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη          

04302 Προεντάσεις οπλισμού / αγκυρίων          

04303 
Κατεδάφιση προεντεταμένων 

στοιχείων 
         

04304 Συρματόσχοινα          

04305 Εξολκεύσεις          

04306 Λαξεύσεις / τεμαχισμός λίθων          

04400. 

Εκτοξευόμενα 

υλικά 

04401 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα          

04402 Αμμοβολές          

04403 Τροχίσεις / λειάνσεις          

04500.  

Άλλη πηγή 

04501           

04502           

04503           

05000. Εκρήξεις – Πτώσεις-μετατοπίσεις υλικών & αντικειμένων 

05100. 

 Κτίσματα - 

φέρων 

οργανισμός 

05101 Αστοχία. Γήρανση          

05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση          

05103 
Αστοχία. Φυσική δυναμική 

καταπόνηση 
         

05104 
Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική 

καταπόνηση 
         

05105 Κατεδάφιση          

05106 Κατεδάφιση παρακειμένων          

05200.  

Οικοδομικά 

στοιχεία 

05201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων          

05202 Διαστολή - συστολή υλικών          

05203 Αποξήλωση δομικών στοιχείων          

05204 Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα          

05205 Φυσική δυναμική καταπόνηση          

05206 Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση          

05207 Κατεδάφιση          

05208 
Αρμολόγηση / απαρμολόγηση 

προκατασκευασμένων στοιχείων 
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05300. 

Μεταφερόμεν

α υλικά - 

Εκφορτώσεις 

05301 
Μεταφορικό μηχάνημα. 

Ακαταλληλότητα / ανεπάρκεια 
         

05302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη 1 1        

05303 
Μεταφορικό μηχάνημα 

υππερφόρτωση 
1 1        

05304 
Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής 

έδραση 
         

05305 Ατελής / έκκεντρη φόρτωση          

05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου          

05307 Πρόσκρουση φορτίου          

05308 
Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου 

μήκους 
         

05309 
Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων 

φορτίων 
         

05310 
Απόλυση χύδην υλικών. 

Υπερφόρτωση 
         

05311 Εργασία κάτω από σιλό          

05400.  

Στοιβασμένα 

υλικά 

05401 Υπερστοίβαση          

05402 
Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού 

σωρού 
         

05403 Ανορθολογική απόληψη          

05500. 

 Άλλη πηγή 

05501           

05502           

05503           

06000. Πυρκαϊές 

06100.  

Εύφλεκτα 

υλικά 

06101 Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων          

06102 Δεξαμενές / αντλίες καυσίμων          

05103 Μονωτικά, διαλύτες. PVC κλπ 

εύφλεκτα 
         

05104 Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας          

06105 Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά          

06106 Αυτανάφλεξη - απορρίμματα          

06107 
Επέκταση εξωγενούς εστίας. 

Ανεπαρκής προστασία 
         

06200. 

Σπινθήρες & 

βραχυκυκλώμ

ατα 

06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση          

06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση          
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06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση          

06204 
Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό 

σπινθήρα 
         

06300.   

Υψηλές 

θερμοκρασίες 

06301 Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις          

06302 Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις          

06303 Χρήση φλόγας - χυτεύσεις          

06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις          

06305 Πυρακτώσεις υλικών          

06400.  

Άλλη πηγή 

06401           

06402           

06403           

07000. Ηλεκτροπληξία 

07100.  

Δίκτυα - 

εγκαταστάσεις 

07101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα          

07102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα          

07103 Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα          

07104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα          

07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου          

07106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία          

07200. 

 Εργαλεία - 

μηχανήματα 

07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα          

07202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία          

07300. 

Άλλη πηγή 

07301           

07302           

07303           

08000. Πνιγμός / Ασφυξία 

08100.  

Νερό 

08101 Υποβρύχιες εργασίες          

08102 Εργασίες εν πλω - πτώση          

08103 Βύθιση / ανατροπή πλωτού μέσου          

08104 
Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. 

Πτώση 
         

08105 
Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. 

Ανατροπή μηχανήματος 
         

08106 
Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές. 

Πτώση 
         

08107 
Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές. 

Ανατροπή μηχανήματος 
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08108 Πλημμύρα / Κατάκλιση έργου          

08109 Ισχυροί κυματισμοί          

08200.  

Ασφυκτικό 

περιβάλλον 

08201 Βάλτοι, ιλύς, κινούμενες άμμοι          

08202 
Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί 

καθαρισμοί 
         

08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη, κλπ.          

08204 
Εργασία σε κλειστό χώρο - 

ανεπάρκεια οξυγόνου 
         

08300.  

Άλλη πηγή 

08301           

08302           

08303           

09000. Εγκαύματα 

09100.  

Υψηλές 

θερμοκρασίες 

09101 Συγκολλήσεις / συντήξεις          

09102 Υπέρθερμα ρευστά          

09103 Πυρακτωμένα στερεά          

09104 Τήγματα μετάλλων          

09105 Άσφαλτος / πίσσα          

09106 Καυστήρες          

09107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών          

09200. 

 Καυστικά 

υλικά 

09201 Ασβέστης          

09202 Οξέα          

09203           

09300.  

Άλλη πηγή 

09301           

09302           

09303           

1000. Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες 

10100.  

Φυσικοί 

παράγοντες 

10101 Ακτινοβολίες          

10102 Θόρυβος / δονήσεις          

10103 Σκόνη          

10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός          

10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας          

10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας          

10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας          

10108 Υγρασία χώρου εργασίας          

10109 Υπερπίεση / υποπίεση          
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είτε (iii) : ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι 

περιορισμένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής 

φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων). 

 

   Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου : 

είτε (i) : η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι 

τραυματισμών από ανατροπές υλικών, σε οικοδομικό εργοτάξιο), 

είτε (ii) : δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση 

οχημάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο), 

είτε (iii): ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός , έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ. 

κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες καύσωνα). 

 

   Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως «ενδιάμεσες» των 1 και 3 περιπτώσεις. 

 

Ο Ανάδοχος κατασκευής του Έργου πρέπει να λάβει τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα για την 

πρόληψη και έλεγχο των κινδύνων που ενδέχεται να εμφανιστούν στη φάση κατασκευής και που 

10110           

10111           

10200.  

Χημικοί 

παράγοντες 

10201 Δηλητηριώδη αέρια          

10202 Χρήση τοξικών υλικών          

10203 Αμίαντος          

10204 Ατμοί τηγμάτων          

10205 
Αναθυμιάσεις υγρών / βερνίκια, 

κόλλες, μονωτικά, διαλύτες 
         

10206 Καπναέρια ανατινάξεων          

10207 
Καυσαέρια μηχανών εσωτερικής 

καύσης 
         

10208 Συγκολλήσεις          

10209 Καρκινογόνοι παράγοντες          

10210           

10211           

10212           

10300.  

Βιολογικοί 

παράγοντες 

10301 Μολυσμένα εδάφη          

10302 Μολυσμένα κτίρια          

10303 
Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, 

βιολογικούς καθαρισμούς 
         

10304 Χώροι υγιεινής          

10305           

10306           

10307           
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επισημαίνονται στους πίνακες που ακολουθούν και όσων άλλων αυτός κρίνει ότι απαιτείται. 

Επίσης, θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις ή και παρατηρήσεις 

που τίθενται στο τμήμα Γ καθώς και τις σχετικές με την Ασφάλεια και Υγεία προβλέψεις στην ΕΣΥ 

της Πρόσκλησης. 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι φάσεις εργασίας. 

 

ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ 

Κατασκευή εξισωτικών στρώσεων με θραυστά υλικά 

 

Φ1 

Ασφαλτόστρωση επιφανειών 

 

Φ2 

 

ΤΜΗΜΑ Δ: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

1.8 Οδηγίες σύνταξης 

Για κάθε “πηγή κινδύνων” που έχει επισημανθεί στους πίνακες του Τμήματος Β (στήλη 1), 

καταγράφονται οι φάσεις  όπου υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης (στήλη 2), αναγράφονται οι 

σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη μέτρων προστασίας (στήλη 

3), και συμπληρώνονται τα κατά την κρίση του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα 

προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου (στήλη 4). 

 

(1) 

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ 

ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ (**) 

01101 Φ2, Φ3, Φ4 

Ν. 15 68/'85, ΤΡ. Ν. 

176/'88, Ν. 168/'87, Ν. 

2224/94, Π∆ 17/'96 

 

01102 Φ2, Φ3, Φ4 

Ν. 15 68/'85, ΤΡ. Ν. 

176/'88, Ν. 168/'87, Ν. 

2224/94, Π∆ 17/'96 

 

01103 Φ2, Φ3, Φ4 

Ν. 15 68/'85, ΤΡ. Ν. 

176/'88, Ν. 168/'87, Ν. 

2224/94, Π∆ 17/'96 

 

01201 Φ2, Φ3, Φ4 Π∆ 1073/81: Τµήµα Ι  

01202 Φ2, Φ3, Φ4 ΠΔ 1073/81 άρθρα 2,9,13  

01204 Φ2, Φ3, Φ4 

Π∆ 1073/81: άρθρα 7, 10 

και Π.∆. 305/96, 

Παράρτηµα IV, Β II, παρ.10 

Ν' απαγορευθεί η χωρίς λόγο 

παραμονή προσωπικού κοντά 

στα πρανή των εκσκαφών 

02100(01-03) Φ2, Φ3, Φ4 

Π∆ 1073/81: άρθρο 8, Π.∆. 

305/96, Τµήµα ΙΙ, Π.∆. 

778/80: άρθρα 12, 14, 15, 

Π.∆. 89/99, Π.∆. 395/94 

Θα πρέπει να ληφθούν µμέτρα 

κυκλοφοριακού ελέγχου 

02301 Φ2, Φ3, Φ4, Φ5 

Π∆ 395/94, Π.∆. 89/99, 

Π.∆.  1073/81: άρθρα 

67,76 

Θα πρέπει να συντηρούνται και 

να ελέγχονται όλα τα 

µμηχανήματα και να 

λαμβάνονται µμέτρα για την 

αποφυγή της έκθεσης των 
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(1) 

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ 

ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ (**) 

εργαζοµένων σε κινδύνους από 

βλάβες µηχανηµάτων. 

02401 Φ2, Φ4 Π Π∆ 395/94, Π.∆. 89/99  

02404 Φ3, Φ4 

Π Π∆ 395/94, Π.∆. 89/99, 

Π.∆.  1073/81: άρθρα 

67,76 

 

03401 Φ2, Φ3, Φ4 

Π∆ 1073/81: άρθρα 9, 11, 

12, 40 ,Π.∆. 778/80: αρθ. 

20 

Όλες οι τάφροι και τα 

επικίνδυνα χάσµατα πρέπει να 

εξασφαλίζονται από πτώσεις 

περιµετρικά. 

03402 Φ2, Φ3, Φ4 

Π∆ 1073/81: άρθρα 9, 11, 

12, 40 ,Π.∆. 778/80: αρθ. 

20 

Όλες οι τάφροι και τα 

επικίνδυνα χάσµατα πρέπει να 

εξασφαλίζονται από πτώσεις 

περιµετρικά. 

04207 Φ2, Φ3, Φ4 
ΠΔ 85/91, ΠΔ42/03 & Α.Π. 

7755/160/΄88 
 

05105  
ΠΔ 1073/81: 

άρθρα18,27,28,33 

Η κατεδάφιση των υψηλότερων 

τμημάτων της λιθοδομής θα 

γίνει με χρήση περονοφόρου 

οχήματος με κλωβό για τον 

εργαζόμενο, και ελαφρά 

εργαλεία χειρός. Στα 

χαμηλότερα θα γίνει με ελαφρά 

εργαλεία χειρός, αφού 

προηγηθούν η κατασκευή 

ικριωμάτων εργασίας και οι 

αντιστηρίξεις των τοίχων. Στην 

περιοχή των εργασιών  και σε 

απόσταση τουλάχιστον 6 m δεν 

θα υπάρχουν άλλα άτομα 

πέραν των εργαζομένων. Ο 

χώρος θα είναι πάντοτε 

περιφραγμένος και τα 

ακατεδάφιστα τμήματα θα 

αντιστηρίζονται με κάθε 

πρόσφορο μέσο, μέχρι την 

ολοκλήρωση των εργασιών 

05302 Φ2, Φ3, Φ4 
Π.Δ. 305/96 και ΠΔ 

1073/81 
 

05304 Φ3 
ΠΔ 395/94, Π.Δ. 89/99, 

Π.Δ. 1073/81: άρθρα 67,76 
 

07102 Φ2, Φ3, Φ4 
Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 και 

ΠΔ 1073/81: άρθρο 78 

Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα 

ασφαλείας όπως: καταβίβαση 

ιστού, κατασκευή ειδικών 

ξύλινων πλαισίων – 

περιθωρίων ασφαλείας σε 

σημεία συνήθων διελεύσεων. 

07202 Φ2, Φ3, Φ4 Π.Δ. 305/96  

09101 Φ3 
ΠΔ 1073/81: άρθρα 96, 

104 

Πρέπει να διατίθενται 

κατάλληλα μέτρα ατομικής 

προστασίας. 
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(1) 

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ 

ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ (**) 

09105 Φ4, Φ5 
ΠΔ 1073/81: άρθρα 96, 

104 

Για την αντιμετώπιση του 

κινδύνου επαφής με καυτή 

άσφαλτο, πρέπει να 

χρησιμοποιείται η άσφαλτος 

που προδιαγράφεται στις 

ΟΣΜΕΟ και ο Ανάδοχος να 

παράσχει την κατάλληλη 

εκπαίδευση για την προστασία 

των εργαζομένων. 

 

(*) Αναφέρονται οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα 

(π.χ. άρθρο 38 παρ.3 του Π.Δ. 1073/81) 

(**) Περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των 

εργαζομένων, αλλά δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι επαρκής για τη 

συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που πρέπει 

να ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ. άρθρο 3, παρ.5 του Π.Δ. 

305/96). 

 

ΤΜΗΜΑ Ε: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Λόγω της φύσης των προβλεπόμενων εργασιών, και της έκτασης επέμβασης, το εργοτάξιο δεν 

νοείται κατ΄ανάγκη ενιαίο σε όλο το μήκος του. Η αναφορά παρακάτω σε «εργοτάξιο» ισχύει όπως 

αυτό θα οριοθετείται κάθε φορά με χαρακτηριστικό και εύκολα αντιληπτό τρόπο, ανάλογα με την 

πρόοδο εκτέλεσης του έργου. 

 

1.9 Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας. 

Οι χώροι και τα δάπεδα εργασίας, οι οδοί κυκλοφορίας και οι προσβάσεις στο εργοτάξιο πρέπει 

να έχουν ελάχιστο πλάτος 60 cm. Οι οδοί προσπέλασης προς τις θέσεις εργασίας, χώρους 

διαμονής και χώρους εργαλείων πρέπει να διατάσσονται και συντηρούνται κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε οι απασχολούμενοι να μπορούν να μεταβαίνουν και να αποχωρούν ασφαλώς. 

 

1.10 Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου 

Εντός του εργοταξίου πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανονισμοί ασφαλούς κυκλοφορίας, τόσο 

για την κίνηση των πεζών όσο και για την κίνηση μεταφορικών μέσων και οχημάτων. Η διέλευση 

και παραμονή ατόμων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται, εκτός από το εξουσιοδοτημένο 

για την κατασκευή του έργου προσωπικό. 

Για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και μηχανημάτων εντός του χώρου του 

εργοταξίου ισχύουν οι διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας (ΚΟΚ). 

 

1.11 Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού 

Τα βαριά εργαλεία θα ασφαλίζονται επί τόπου ενώ τα μικρότερα (εργαλεία χειρός, μικροσυσκευές 

κλπ.) θα αποθηκεύονται σε διαμορφωμένους χώρους αποθήκευσης με ευθύνη των εργατών που 

τα χρησιμοποιούν. 
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1.12 Χώροι αποθήκευσης 

Δεν προβλέπεται η δημιουργία αποθηκών καυσίμων, λιπαντικών κ.α. Οι μικρές ποσότητες που 

απαιτούνται θα παραδίδονται καθημερινά από τοπικά πρατήρια καυσίμων. 

 

1.13 Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών 

Τα υλικά αυτά θα οδηγούνται άμεσα προς την πλησιέστερη επίσημη χωματερή μέσω φορτηγών. 

 

1.14 Πρώτες βοήθειες 

Στο εργοτάξιο θα υπάρχει πρόχειρο μικρό φαρμακείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών 

τοποθετημένο σε θέση εύκολα προσιτή και υπό την επίβλεψη εντεταλμένου προσωπικού. Το 

φαρμακείο θα πρέπει να διαθέτει κατ΄ελάχιστο τα ακόλουθα είδη: 

 Σκεύασμα για το κάψιμο 

 Εισπνεύσιμη αμμωνία 

 Αποστειρωμένες γάζες κυτία των 5 εκ., 10 εκ. και 15 εκ. 

 Επίδεσμοι γάζας των 0,10*2,50 

 Τριγωνικοί επίδεσμοι 

 Λευκοπλάστ ρολό 

 Τσιμπίδα 

 Ύφασμα λεπτό για καθαρισμό (cleaning tissue) 

 Αντισηπτικό διάλυμα (κατά προτίμηση μερκουροχρωμ) 

 Υγρό σαπούνι εντός πλαστικής συμπιεσμένης φιάλης 

 Ελαστικός επίδεσμος 

 Αντιισταμινική αλοιφή 

 Σπασμολυτικό 

 Αντιοφικός ορός 

 Ενέσιμο κορτιζονούχο σκεύασμα των 100mg (αντισόκ) 

 Σύριγγες πλαστικές μίας χρήσεως των 5 cc – τεμ.3 

 Σύριγγες πλαστικές μίας χρήσεως των 10 cc – τεμ.3 

 Δισκία αντιδιαρροϊκά 

 Δισκία αντιόξινα 

Η ιατρική κάλυψη των εκτάκτων περιστατικών θα γίνεται σε πρώτη φάση στο κοντινότερο Κέντρο 

Υγείας. 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ: ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

 

1.15 Μηχανικός Εξοπλισμός 

 

Οι Συμβάσεις εκτέλεσης τεχνικών έργων του Δημόσιου τομέα αναφέρουν ως απαραίτητη 

προϋπόθεση τη διάθεση του απαραίτητου εξοπλισμού εκ μέρους του Αναδόχου του έργου. Ο 

εξοπλισμός ποικίλει ανάλογα με το είδος των εργασιών, το μέγεθός τους και την ιδιαίτερη 

δυσκολία τους (τοπικές συνθήκες), με εξαίρεση των τυπικό εξοπλισμό ο οποίος απαιτείται για τη 

μεταφορά υλικών και προσωπικού – ο οποίος επίσης ποικίλει. 
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Οι μηχανές εφευρέθηκαν και χρησιμοποιούνται για να λύνουν προβλήματα. Δυστυχώς, η κακή 

χρήση, ο ακατάλληλος χειρισμός και η πλημμελής συντήρηση σε συνδυασμό με εξωγενείς 

παράγονες ως προς το μηχάνημα και τον χειριστή, γίνονται αιτία ατυχημάτων. 

 

Σημεία προσοχής 

 Ένα μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον για την εργασία(-ες) που έχει 

κατασκευασθεί. 

 Απαγορεύεται η υπερφόρτωση μηχανήματος. 

 Μόνον αδειούχοι χειριστές επιτρέπεται να χειρίζονται τα μηχανήματα. 

 Η άδεια των χειριστών πρέπει να είναι σε ισχύ. 

 Απαγορεύεται η χρήση ερπυστριοφόρων μηχανημάτων σε άσφαλτο. 

 Η συντήρηση και η τήρηση καρτέλας (βιβλίου) συντήρησης για κάθε μηχάνημα είναι 

υποχρεωτική. 

 Απαγορεύονται οι αυτοσχεδιασμοί στη χρήση και συντήρηση του μηχανήματος. 

 Όλα τα μηχανήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πυροσβεστήρα και φαρμακείο. 

 Όλα τα συστήματα ασφαλείας πρέπει να λειτουργούν καλώς. 

 Ο εξοπλισμός των ανυψωτικών μηχανημάτων πρέπει να αναγράφει το φορτίο 

ανύψωσης. 

 Πιστοποιητικό ανυψωτικής ικανότητας απαιτείται για όλους τους γερανούς. 

 Η θέση του μηχανήματος δεν πρέπει να είναι επισφαλής για το ίδιο και για τρίτους. 

 Όλα τα Μ.Ε. πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας και πινακίδα «ΜΕ». 

 Η καρότσα των αυτοκινήτων φορτηγών πρέπει να είναι σκεπασμένη όταν μεταφέρεται 

άμμος ή 3Α. 

 Η επιθεώρηση των ανυψωτικών μηχανημάτων είναι υποχρεωτική και πρέπει να 

καταγράφεται. 

 Ειδικά μέτρα πρέπει να λαμβάνονται λόγω εναέριων αγωγών ενέργειας και 

τηλεπικοινωνιών. 

 Προσοχή στα υπόγεια δίκτυα κατά την εκσκαφή τάφρων. 

 Ο εξοπλισμός ανύψωσης (σαμπάνια, ιμάντες, συρματόσχοινα) πρέπει να είναι σε καλή 

κατάσταση. Η επιθεώρησή του είναι υποχρεωτική πριν από τη χρήση του. 

 

1.16 Διακίνηση Φορτίων 

Η ανύψωση και η μεταφορά φορτίων στα εργοτάξια κατά κανόνα γίνονται με χρήση μηχανικών 

μέσων (γερανοί, παλάγκα, βαρούλκα κλ.π.) εν τούτοις εξακολοθούν να υπάρχουν περιπτώσεις 

που γίνονται χειρωνακτικά. 

Οι χειρωνακτικές εργασίες (ανύψωση, μεταφορά, έλξη, ώθηση ή απόθεση φορτίων), έχουν ως 

συνήθεις συνέπειες: 

 Κόπωση των εργαζομένων 

 Καταπόνηση της σπονδυλικής στήλης 

 Ατυχήματα 

 Καθυστέρηση της παραγωγής 

 

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, 

αρκεί να αναφερθεί ότι στη Μ. Βρετανία το 12,5% των εργατικών τραυματισμών οφείλεται στην 

υπερπροσπάθεια των εργαζομένων. Από αυτούς τους τραυματισμούς, το 74% προκλήθηκε 

κυρίως από ανύψωση φορτίων, ενώ ως συνέπεια αυτών το 61% των εργαζομένων παρουσίασε 

σοβαρά προβλήματα στη μέση. 
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Η χρήση μηχανικών μέσων κάνει την εργασία πιο εύκολη και πιο αποδοτική, παρόλο που σε 

ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να προκληθούν ατυχήματα όπως όταν η λειτουργία του 

μηχανήματος δεν είναι καλή ή όταν δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας κατά τη χρήση του. 

 

Σημεία προσοχής: 

 Η διακίνηση φορτίων με μηχανικά μέσα πρέπει να προτιμάται σε σχέση με την 

χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, όπου είναι εφικτή. 

 Απαραίτητη είναι η εκ του νόμου πρόληψη των πιθανών ατυχημάτων που μπορούν να 

προκληθούν κατά την εργασία. Πρέπει να υπάρχει όμως και προληπτικός σχεδιασμός 

κανόνων από τον εργοδότη για την αποφυγή τυχαίων συμβάντων, όπως και η κατάλληλη 

οργάνωση των θέσεων εργασίας. 

 Πρέπει να τηρούνται οι βασικοί κανόνες που διέπουν την ασφαλή λειτουργία και χρήση 

των μηχανικών μέσων (συσκευές ανύψωσης, οχήματα, χωματουργικά μηχανήματα 

κ.τ.λ.). 

 Πρέπει να προβλέπονται κατά περίπτωση προληπτικά μέτρα ασφαλείας για την 

χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν μελλοντικά 

ατυχήματα. 

 

1.17 Υπαίθριες εργασίες σε συνθήκες καύσωνα 

Οι οδηγίες αυτές ενδιαφέρουν όλους τους εργαζόμενους που ασχολούνται σε υπαίθριες εργασίες. 

Θερμική καταπόνηση εργαζομένου εμφανίζεται όταν το άμεσο περιβάλλον εργασίας του είναι 

πολύ θερμό και σε συνδυασμό με κοπιαστική ή μη εργασία μπορεί να επιφέρει σημαντική μείωση 

παραγωγικότητας ή μείωση της προσοχής που απαιτείται για την αποφυγή ατυχήματος ή 

αίσθηση δυσανεξίας ή ακόμη και βλάβη στην υγεία του εργαζομένου. Τέτοια κατάσταση μπορεί 

να υπάρξει σαν συνέπεια καύσωνος της καλοκαιρινής περιόδου. 

Καύσωνας είναι το μετεωρολογικό φαινόμενο όπου η θερμοκρασία του αέρα που περιβάλλει τον 

χώρο εργασίας είναι δυνατόν να προκαλέσει κατάσταση θερμικής καταπόνησης και αναγγέλεται 

από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. 

 

Οι παράγοντες που καθορίζουν την θερμική καταπόνηση είναι: 

 Θερμοκρασία ξηρού θερμομέτρου 

 Σχετική υγρασία 

 Ταχύτητα αέρα 

 Ακτινοβολία 

 Βαρύτητα εργασίας 

 Ενδυμασία 

 Εγκλιματισμός εργαζομένου: είναι η φυσιολογική διαδικασία που επιτρέπει την 

προσαρμογή στο θερμό περιβάλλον μέσω της μείωσης του βασιμού μεταβολισμού, της 

αύξησης της εφίδρωσης και της μείωσης απώλειας ηλεκτρολυτών (άλατα) με τον ιδρώτα. 

Ο εγκλιματισμός επιτυγχάνεται εντός 7-10 ημερών. 

 Κατάσταση της υγείας του. 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ 

Μυϊκές συσπάσεις (κράμπες των θερμαστών). Παρατηρούνται σε άτομα που εργάζονται σε 

χώρους με υψηλή θερμοκρασία. Προκαλείται από την έντονη απώλεια αλάτων και υγρών λόγω 

εφίδρωσης. Εμφανίζονται εντονότερα αν ο εργαζόμενος έχει πιει πολύ νερό χωρίς όμως να 

αναπληρώνει και τα άλατα. Η πάθηση δεν θεωρείται επικίνδυνη. Εμφανίζεται απότομα και έχει τα 

ακόλουθα συμπτώματα: 
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 Έντονοι πόνοι και σπασμοί των κοιλιακών και σκελετικών μυών 

 Το δέρμα είναι υγρό και ωχρό 

 

Θερμική εξάντληση (κατάρρευση από τη ζέστη). Παρατηρείται συχνότερα σε άτομα που δεν είναι 

συνηθισμένα να εργάζονται σε περιβάλλον θερμό και υγρό. 

Προκαλείται από την υπερβολή απώλεια νερού και άλατος από το σώμα. Συμπτώματα: 

 Εξάντληση, ατονία, αδυναμία και ανησυχία του πάσχοντος 

 Κεφαλαλγία, κούραση, ίλιγγος, ναυτία 

 Όραση θολή 

 Πρόσωπο ωχρό, δέρμα κρύο και κολλώδες, άφθονη εφίδρωση 

 Αναπνοή γρήγορη και επιπόλαιη 

 Σφυγμός γρήγορος και αδύνατος 

 Θερμοκρασία φυσιολογική ή πέφτει 

 Επώδυνοι μυϊκοί σφυγμοί των κάτω άκρων και της κοιλιάς 

 Η κατάσταση μπορεί να φθάσει μέχρι και λιποθυμία 

 Η κατάσταση χειροτερεύει αν εμφανισθούν διάρροια και εμετοί 

 

Θερμοπληξία: Παρατηρείται σε άτομα που έχουν εκτεθεί σε περιβάλλον πολύ θερμό και υγρό για 

μεγάλο χρονικό διάστημα. Προκαλείται από άνοδο της θερμοκρασίας του σώματος λόγω 

αδυναμίας αποβολής θερμότητας όταν η εφίδρωση εμποδίζεται. Εμφανίζεται αιφνίδια με τα εξής 

συμπτώματα: 

 Εξάντληση και ανησυχία του πάσχοντος 

 Κεφαλαλγία, ίλιγγος και υπερβολική αίσθηση ζέστης 

 Έντονη δίψα και ξηροστομία 

 Δέρμα ζεστό, κόκκινο (έξαψη) και ξηρό 

 Σε σοβαρές περιπτώσεις εμφανίζονται ερυθρά αιμορραγούντα στίγματα 

 Σφυγμός ταχύς και έντονος 

 Πίεση ελάχιστα ανεβασμένη 

 Αναπνοή γρήγορη, βαθιά και θορυβώδης 

 Μυϊκές συσπάσεις, κράμπες, παροξυσμοί και εμετός 

 Αιφνίδια απώλεια συνειδήσεως, που γρήγορα γίνεται βαθιά 

 Κώμα, θάνατος 

 

1.18 Ομάδες εργαζόμενων υψηλού κινδύνου 

Η αντοχή στο θερμικό στρες είναι μειωμένη στους εργαζόμενους που παρουσιάζουν κάποιο από 

τα κατωτέρω προβλήματα υγείας: 

 Καρδιοπάθειες 

 Πνευμονοπάθειες (ορισμένες) 

 Γενικά νοσήματα 

 Σακχαρώδης διαβήτης 

 Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 

 Διαταραχές ηπατικής λειτουργίας 

 Δυσλειτουργία του θυροειδούς 

 Μη ελεγχόμενη υπέρταση 

 Αναιμία (συγγενείς αιμοσφαιρινοπάθειες) 

 Ψυχικά νοσήματα υπό θεραπεία 

 Νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος 
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 Δερματοπάθειες μεγάλης έκτασης 

 Παχυσαρκία (30% πάνω από το κανονικό βάρος) 

 Λήψη ορισμένων φαρμάκων 

 Γενικές καταστάσεις 

 Γυναίκες σε περίοδο κύησης 

 Εργαζόμενοι που δεν έχουν εγκλιματισθεί  (π.χ. νέοι εργαζόμενοι, άτομα που 

επιστρέφουν από ασθένεια ή διακοπές) 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

Ισορροποία υγρών και αλάτων 

 Άφθονο δροσερό νερό, περισσότερο από όσο διψάς 

 Αν δεν έχεις εγκλιματισθεί και ιδρώνεις πολύ, ρίχνε αλάτι στο νερό σου (με τη μύτη ενός 

κουταλιού σε ένα μπουκάλι του λίτρου) 

 Μην τρως λιπαρά και βαριά γεύματα και μην καταναλώνεις οινοπνευματώδη  

 Τρώγε φρούτα και λαχανικά 

 

Ενδυμασία 

 Τα ρούχα σου να διευκολύνουν τον αερισμό του σώματός σου, να επιτρέπουν την 

εξάτμιση του ιδρώτα, να είναι ελαφρά, άνετα και πορώδη (βαμβακερά) 

 Αν δουλεύεις στον ήλιο ή κοντά σε ακτινοβολούσες επιφάνειες, φρόντισε να μην αφήνεις 

ακάλυπτο το σώμα σου 

 Κάνε χρήση του συστήματος ψύξης αν αυτό διατίθεται 

  

Υπαίθριες εργασίες 

 Μην εργάζεσαι μισόγυμνος στον ήλιο 

 Να προσπαθείς να εργάζεται περισσότερο στη σκιά 

 Φόρα πάντα καπέλο ή το κράνος στο κεφάλι. Σε προστατεύει από την ηλίαση 

 Να εργάζεσαι πιο παραγωγικά τις πρωινές ώρες 

 

Εγκλιματισμός 

 Δώσε την ευκαιρία στον εαυτό σου να προσαρμοσθεί στη ζέστη. Σε λίγες μέρες θα νοιώθεις 

καλύτερα 

 Πιθανώς να νοιώσεις κάποια δυσφορία αν επιστρέψεις από άδεια ή ακόμη και από 

σαββατοκύριακο. Γι΄αυτό πρόσεχε περισσότερο. 

Α΄ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

Αν δεις κάποιον με συμπτώματα όπως: δυσφορία, εξάντληση, ίλιγγο, κράμπες κλπ, κάλεσε 

αμέσως ιατρική βοήθεια. Μέχρι να έρθει κάνε τα ακόλουθα: 

 Ξάπλωσε τον άρρωστο σε σκιά ή σε δροσερό μέρος. Βγάλε τα πολλά ρούχα 

 Ψύξε το σώμα του με δροσερό νερό ή βρεγμένα ρούχα 

 Φτιάξε αλατούχο δροσερό νερό (ένα κουταλάκι αλάτι σε κάθε ποτήρι νερό) και δίνε στον 

άρρωστο μισό ποτήρι κάθε τέταρτο της ώρας επί μία ώρα ή μέχρι να εξαφαλισθούν τα 

συμπτώματα. Επιπλέον δίνε του άφθονο δροσερό νερό γουλιά γουλιά 

 Αν λιποθυμήσει βάλε τον σε ασφαλή θέση ανάνηψης (μπρούμυτα με το κεφάλι προς την 

πλευρά όπου το χέρι και το πόδι πρέπει να είναι αναδιπλωμένα) 

 

Σχετική Εγκύκλιος 130329/95 

«Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος» 
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Σημείωση: Οι ανωτέρω οδηγίες είναι επί πλέον των οργανωτικών μέτρων (διαλείματα ή/και παύση 

εργασίας) που ενδεχόμενα να πρέπει να ληφθούν από την Διεύθυνση του Εργοταξίου, ύστερα 

από σχετική υπόδειξη του Τεχνικού Ασφαλείας. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ- ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

(Όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά, με τις προσθήκες, τροποποιήσεις τους κλπ. καθώς και κάθε άλλο 

νομοθετικό κείμενο ισχύει και έχει υποχρεωτική εφαρμογή κατά την κατασκευή των έργων) 

 

1.  Π.Δ. 95 - ΦΕΚ Α.20/17-02-1978 

 «Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουμένων εις εργασίας 

συγκολλήσεων». 

2. Π.Δ. 778 - ΦΕΚ Α.193/26-08-1980 

 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών».  

3. Π.Δ. 1073 - ΦΕΚ Α.260/16-09-1981 

 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης 

φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού». 

4. Υ.Α. (ΕΡΓ) 130646 - ΦΕΚ Β.154/19-03-1984 «Περί ημερολογίου μέτρων ασφαλείας». 

5. Ν. 1430 - 12.04.1984 

 «Κύρωση της 62 διεθνούς Σύμβασης Εργασίας που αφορά στις διατάξεις ασφάλειας στην 

οικοδομική βιομηχανία και ρύθμιση Θεμάτων που έχουν άμεση σχέση μ' αυτή». 

6. Π.Δ. 85 - ΦΕΚ Α.38Ι18-03-1991 

 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής 

τους στο Θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/Ε.Ο.Κ». 

7. Υ.Α. (ΕΡΓ- BET) 16440 - ΦΕΚ Β. 756/28-09-1993 

 «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμένων μεταλλικών 

στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών». 

8. Π.Δ. 395 - ΦΕΚ Α.220Ι19-12-1994 

 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού 

εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους, σε συμμόρφωση με την οδηγία 

89/655/Ε.Ο.Κ.». 

9. Π.Δ. 396 - ΦΕΚ Α.220/19-12-1994 

 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους 

εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 

του Συμβουλίου 89/656/Ε.Ο.Κ. 

10.  Π.Δ. 397 - ΦΕΚ Α. 221/19-12-1994 

 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση 

φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή 

 χώρα των εργαζομένων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 

90/269ΙΕ.Ο.Κ.». 

1 1.  Π.Δ. 305 - ΦΕΚ Α. 212/29-08-1996 

 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα 

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/E.O. K.». 

12.  Υ.Α. (ΠΕΧΩΔΕ) 433 - ΦΕΚ Β. 1176/22-09-2000 

 «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητου στοιχείου για την 

προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου 'Εργου».  

13.  Υ.Α. (ΠΕΧΩΔΕ) 177 - ΦΕΚ Β. 263/13-03-2001 

 «Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) 
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) 

 

 

ΤΜΗΜΑ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο παρών αρχικός Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) συντάχθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις 

του Π.Δ.305/96 και της ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 με Αρ.Φυλ. 266/01, αποσκοπεί στην πρόληψη 

των κινδύνων κατά τις μεταγενέστερες εργασίες και όλη τη διάρκεια ζωής του έργου, όπως 

συντήρηση, επισκευές, μετατροπές, καθαρισμό κλπ. και εκπονήθηκε αποκλειστικά για το 

συγκεκριμένο έργο που αναφέρεται η μελέτη. Ο αρχικός Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας 

περιλαμβάνει πληροφορίες οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον Ανάδοχο 

κατασκευής του έργου στα πλαίσια της διαχείρισης της Ασφάλειας και της Υγείας κατά τη φάση 

κατασκευής, ώστε με την παράδοση του έργου να περιέχει όλα τα χρήσιμα στοιχεία για τον κύριο 

του έργου (τελικός χρήστης). 

 

Επισημαίνεται ότι ο Ανάδοχος Κατασκευαστής του έργου οφείλει να λάβει υπόψη του τις 

προβλέψεις του ΦΑΥ  και να το τροποποιήσει, προσαρμόσει και αναθεωρήσει σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία (πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, υλικά, κλπ.) που θα εφαρμόσει στο 

έργο και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν σχετικά με έργα στην περιοχή του υπό του 

παρόντος ΦΑΥ αναφερομένου έργου και της διαμορφωθείσης κατάστασης στην περιοχή του 

έργου στο χρόνο εκκίνησης και πέρατος των εργασιών. Επίσης θα το αναπτύξει προσθέτοντας 

και βελτιώνοντας πληροφορίες όπου υπάρχει δυνατότητα. Αρμόδιος για την επικαιροποίηση του 

παρόντος ΦΑΥ θα είναι ο συντονιστής ασφάλειας κατά την εκτέλεση του έργου. 

 

Σημειώνεται ότι ο ΦΑΥ αποτελεί αναπόσπαστο και ζωντανό στοιχείο τόσο της κατασκευής όσο 

και της λειτουργίας του έργου και πρέπει να αναθεωρείται, κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο, 

ώστε να ανταποκρίνεται έγκαιρα στις λειτουργικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις, όπως αυτές 

θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια της ζωής του έργου, με ευθύνη του Κυρίου του Έργου. 

 

Ο ΦΑΥ αποτελεί αρχείο του τι έχει κατασκευαστεί για το συγκεκριμένο έργο και θα πρέπει να 

περιέχει στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα για οποιονδήποτε χρειαστεί να καθαρίσει, συντηρήσει, 

καθαιρέσει ή επεκτείνει μέρος των εργασιών, για ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων 

εργασιών συντήρησης, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, 

ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού κ.λ.π.), στην πυρασφάλεια κ.τ.λ..  

 

Τα στοιχεία του ΦΑΥ θα περιορίζονται στα τελικά κατασκευαστικά αρχεία του έργου (σχέδια, 

τεύχη κλπ. στοιχεία) με την ένδειξη «Ως Κατασκευάσθη», θα περιλαμβάνουν δε επίσης και  όλα 

τα επιμέρους Εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου με προσοχή ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι δεν θα παραληφθούν όλα τα σχετικά στοιχεία. 

 

Η σύνταξη του ΦΑΥ αποτελεί ευθύνη του Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας που θα καθορίσει, 

λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του κυρίου του Έργου που θα προσδιοριστούν από την αρχή, 

με ακρίβεια τις διαδικασίες κατά τα στάδια κατασκευής του έργου με στόχο την ανάκτηση και 

σύγκριση στοιχείων που θα συμπεριληφθούν στο ΦΑΥ. Οι διαδικασίες θα παραθέτουν 

λεπτομερώς ποια στοιχεία πρέπει να συγκριθούν, συμπεριληφθούν και αποθηκευτούν. Τα 



64 

 

σχετικά στοιχεία που δύναται να συμπεριληφθούν στο ΦΑΥ είναι μεταξύ άλλων κατ΄ ελάχιστον τα 

εξής:  

 

 «Ως κατασκευάσθη» σχέδια, προδιαγραφές, που παρήχθησαν κατά τη φάση κατασκευής  

 Γενικά κριτήρια μελέτης  

 Λεπτομέρειες των εγκαταστάσεων εξοπλισμού και συντήρησης  

 Διαδικασίες συντήρησης  

 Εγχειρίδια, και όπου απαιτούνται πιστοποιητικά, που συντάσσονται από ειδικούς 

αναδόχους και προμηθευτές, τα οποία περιγράφουν διαδικασίες λειτουργίας και 

συντήρησης και σχέδια για εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που εγκαθίστανται ως μέρος του 

τεχνικού και συγκεκριμένα για εξαερισμό, ηλεκτρολογικές πλατφόρμες, αγωγούς 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων  

 Λεπτομέρειες της θέσης και φύσης των δικτύων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων 

των συστημάτων εκτάκτου ανάγκης και πυρόσβεσης.  

 

Τίτλος του Έργου : 

«ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΤΕΡΟΛΑΚΑ» 

 

Ακριβής διεύθυνση του Έργου : 

Περιοχή Φτερόλακα στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού (Χ.Κ.Π.) 

 

Στοιχεία Κυρίου του Έργου : ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. 

Οδός  :  

Ταχ.Κωδ. :  

Τηλ. :  

Telefax :  

E-mail :  

 

Στοιχεία Υπόχρεου για την Εκπόνηση του ΦΑΥ. 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Οδός και αριθμός έδρας: ............................................................. 

Τ.Κ.: ................... 

Πόλη: .................................. 

Τηλ. ..................................... 

Fax: ..................................... 

 

Σύντομη Περιγραφή του Έργου 

Το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών αφ΄ ενός της οδοστρωσίας, και αφετέρου υπό τις 

κατάλληλες συνθήκες της νέας ασφαλτόστρωσης στον υφιστάμενο κατεστραμμένο 

ασφαλτοτάπητα του παρακείμενου χώρου στάθμευσης στον σταθμό Κάτω -¨Ηρα (Φτερόλακα).  

 

Περιγραφή φάσεων εκτέλεσης του Έργου 

Οι κύριες φάσεις του εν λόγω έργου συνοψίζονται στις εξής: 

3. Κατασκευή εξισωτικών στρώσεων με θραυστά υλικά 

4. Ασφαλτόστρωση επιφανειών 
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ΤΜΗΜΑ Β: ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

 

Επεξήγηση συστήματος αρίθμησης και θέσης των εγγράφων  

Γίνεται επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο ταξινομούνται τα διάφορα έγγραφα που 

περιλαμβάνονται στο ΦΑΥ. Οι επεξηγήσεις βοηθούν στην ευκολότερη αναζήτηση των σχετικών 

οδηγιών.  

 

Στοιχεία προ της κατασκευής  

2.1.  Προϋπάρχων Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας  

2.2.  Στοιχεία επιτόπου ερευνών  

2.3.  Συμβατικά τεύχη  

 

Γενικές πληροφορίες του μητρώου του έργου  

3.1.  Τεχνική Περιγραφή έργου  

3.2.  Πίνακας απογραφής που θα εμφανίζει περιληπτικά τα επί μέρους έργα, 

εγκαταστάσεις, εξοπλισμό κ.λπ. που συγκροτούν το όλο Έργο.  

3.3 Διαγράμματα Απαλλοτριώσεων, ενημερωμένα με όλες τις τυχόν συμπληρωματικές 

απαλλοτριώσεις.  

3.4  Τεύχος στοιχείων υψομετρικών αφετηριών με ενδεικτικά σχέδια της θέσης τους.  

3.5  Τεύχος συνοπτικής παρουσίασης όλων των ερευνών πεδίου και εργαστηρίων 

(γεωτεχνικές έρευνες, γεωλογικές έρευνες και μελέτες).  

3.6  Τεύχος για όλες τις δοκιμές και διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου  

3.7  Περιγραφική έκθεση των κυρίων φάσεων εργασιών, των μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν, των δυσκολιών κλπ.  

3.8  Το Μητρώο Έργου μπορεί επίσης να περιλαμβάνει: Σειρά φωτογραφιών που 

λήφθηκαν και έγχρωμων κινηματογραφικών ταινιών που γυρίστηκαν σε διάφορες 

φάσεις των εργασιών.  

Τα στοιχεία του μητρώου του έργου θα είναι αριθμημένα και ταξινομημένα σε φακέλους και τα 

κείμενα θα είναι δακτυλογραφημένα και βιβλιοδετημένα σε τεύχη. 

 

Ειδικές πληροφορίες του μητρώου του έργου 

  

Α.  Παραδοχές Μελετών ( Όπως αναφέρεται στο υπόδειγμα του ΤΕΕ)  

 

Α1.  Υλικά  

 

α/α Υλικό Θέσεις χρήσης του 

υλικού 

Προδιαγραφές 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

Α2.  Στοιχεία Εδάφους 
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α/α Παράγοντας Τιμή 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

Α3.  Σεισμολογικά στοιχεία 

Α4.  Φορτία 

Α5.  Λοιπές Παραδοχές  

 

Β.  Πλήρης σειρά των σχεδίων του έργου με τις διαστάσεις που τελικά κατασκευάσθηκαν  

 

Α/Α Τίτλος 

Σχεδίου 

Κατηγορία Κωδ. Σχεδίου Αρ. Κουτιού 

Υποβολής 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

Τα σχέδια θα δοθούν για τα κάθε είδους έργα που περιλαμβάνονται στο όλο έργο. 

 

ΤΜΗΜΑ Γ : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ  

 

Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη, αποφυγή κίνδυνων κατά τις 

μεταγενέστερες εργασίες (λειτουργίας, συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής, κλπ) καθ' όλη την 

διάρκεια ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά : 

1. Εργασίες σε ύψος  

2. Εργασίες με Γερανούς και Ανυψωτικά Μηχανήματα (Βαριά Ανυψωτικά Μηχανήματα)  

3. Προστασία από Σκόνη/θόρυβο  

4. Ηλεκτρολογικές εργασίες (Χαμηλής / Μέσης / Υψηλής Τάσης)  

5. Εργασίες σε Κλειστούς Χώρους και Ειδικές Περιοχές  

6. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου  

7. Πρόληψη από Πτώση, Ικριώματα, Σκάλες και Εξέδρες  

8. Πρόληψη / Προστασία από Πυρκαγιά  

9. Εκτόξευση Νερού Υψηλής Πίεσης  

10. Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες όπου υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, 

πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς, βιολογικούς παράγοντες.  

11. Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς  

12. Οχήματα και Κινητός Εξοπλισμός  

 

Επιπλέον θα προετοιμάζονται Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης για ορισμένες κρίσιμες καταστάσεις που 

αφορούν το έργο. Παραδείγματα δράσεων που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση 
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έκτακτων αναγκών, καθώς επίσης μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων και κανονισμοί Υγιεινής 

και Ασφάλειας παρατίθενται στο ΣΑΥ που συνοδεύει τον παρόντα ΦΑΥ.  

 

ΤΜΗΜΑ Δ : ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 

1. Θα παραδωθεί ένα λεπτομερές και πλήρες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

του Έργου (των πάσης φύσεως κατασκευών, περιλαμβανομένων του εξοπλισμού κινητού και μη 

κλπ.).  

 

2. Το Εγχειρίδιο αυτό θα περιλαμβάνει όλες τις οδηγίες και τους τρόπους εκτέλεσης μιας πλήρως 

ικανοποιητικής και αποτελεσματικής συντήρησης του έργου, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

τα παρακάτω: 

I. Οδηγίες συντήρησης αναφερόμενες στις χρονικές περιόδους, υλικά, εξοπλισμό, κλπ. για 

κάθε στοιχείο της κατασκευής.  

II. Τεύχος οδηγιών για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, που θα πρέπει να γίνονται 

περιοδικά στο μέλλον.  

III. Τεύχη οδηγιών για τη συντήρηση και λειτουργία των διαφόρων κύριων έργων και του 

εξοπλισμού  

IV. Τεύχος οδηγιών για τον τρόπο αποκατάστασης φθορών και ζημιών, που τυχόν θα 

παρουσιασθούν μελλοντικά.  

V. Ειδικότερα για το τεύχος οδηγιών συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων, 

τονίζεται ότι στο τέλος κάθε κεφαλαίου των οδηγιών θα δίνεται πλήρης πίνακας των 

περιλαμβανομένων σε αυτά μηχανημάτων με όλα τα χαρακτηριστικά τους, τα στοιχεία 

κατασκευής τους (κατασκευαστής-προμηθευτής, τύπος, μοντέλο, μέγεθος, αριθμός σειράς 

κατασκευής, αποδόσεις, προτεινόμενα ανταλλακτικά κλπ.), και θα επισυνάπτονται οι 

έντυπες οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης των κατασκευαστών.  

 

3. Επιπλέον, κατά την Οριστική Παραλαβή του Έργου θα παραδοθεί στον Κύριο του Έργου τα 

ακόλουθα, σχετικά με τη Συντήρησης του Έργου, στοιχεία :  

I.  Τεύχος στατιστικών στοιχείων εργασιών συντήρησης (ποσότητες υλικών κατά κατηγορίες, 

προσωπικό κατά κατηγορίες και χρόνο απασχόλησης, μηχανήματα κατά κατηγορίες και 

χρόνο απασχόλησης κλπ.) με μηνιαία ανάλυση (ανά ημερολογιακό μήνα) καθόλη τη 

διάρκεια της περιόδου Συντήρησης των Έργων.  

II.  Στο τεύχος στατιστικών στοιχείων θα περιλαμβάνονται και οικονομικά στοιχεία των 

εργασιών συντήρησης (δαπάνες κατά κατηγορία υλικών, προσωπικού μηχανημάτων, 

ανταλλακτικών - αναλωσίμων κλπ.) με χρονική ανάλυση κατά την περίοδο που χορηγούνται 

τα στατιστικά στοιχεία.  

III.  Πρόταση οργάνωσης της συντήρησης κατά την περίοδο που θα αναλάβει ο Κύριο του 

Έργου τη λειτουργία - συντήρηση των έργων.  

IV.  Πρόταση άμεσων ενεργειών της συντήρησης και πρόταση των αναγκαίων προμηθειών 

υλικών - μηχανημάτων για τη συντήρηση που να καλύπτουν τις ανάγκες του πρώτου 

χρόνου ανάληψης της λειτουργίας - συντήρησης του Έργου από τον Κύριο του Έργου.  

 

Τα παραπάνω στοιχεία θα είναι συντεταγμένα κατά τρόπον ώστε να επιβοηθηθεί ο Κύριος του 

Έργου στην περαιτέρω οργάνωση της συντήρησης του Έργου.  

 

ΤΜΗΜΑ Ε : ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  
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Αναφέρονται τυχόν ειδικότερα στοιχεία και επισημάνσεις που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

κατά τις εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του έργου, και απευθύνονται στους μεταγενέστερους 

χρήστες και συντηρητές / επισκευαστές του. Ο παρακάτω κατάλογος θα πρέπει να συμπληρωθεί 

με ευθύνη του Αναδόχου του Έργου και του Κυρίου του Έργου.  

 

Δεν προβλέπονται: 

  

ΤΜΗΜΑ ΣΤ : ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Γενικά 

Κάθε εργασία συντήρησης πρέπει να γίνεται κάτω από την εποπτεία του Τεχνικού Ασφαλείας του 

φορέα συντήρησης και τις οδηγίες του Υπεύθυνου Συντήρησης και οπωσδήποτε σε συνεννόηση 

με τον Κύριο του Έργου. Υπεύθυνος για τα συγκεκριμένα μέτρα είναι ο Ανάδοχος και ο 

Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκτέλεση των Έργων.  

Για κάθε επιμέρους εργασία πρέπει να τηρούνται: 

 Η ελληνική νομοθεσία για την ασφάλεια, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.  

 Οι επί πλέον της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας απαιτήσεις για την ασφάλεια που 

θα οριστούν από τον Κύριο του Έργου. 

 Οι οδηγίες των προμηθευτών του κάθε είδους επί μέρους εξοπλισμού. 

 Οι οδηγίες των προμηθευτών των υλικών 

Σημειώνεται ότι σε κάθε δραστηριότητα κάθε φορά μπορεί να έχουν εφαρμογή περισσότερες από 

μια οδηγίες ασφαλείας. Πρέπει κάθε φορά να λαμβάνονται υπόψη όλες οι οδηγίες ασφαλείας που 

έχουν εφαρμογή. 

Σημειώνεται επίσης ότι οι οδηγίες θα πρέπει να προκύψουν από την εκτίμηση της 

επικινδυνότητας της κάθε εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο αυτή θα 

υλοποιείται κάθε φορά. Η εκτίμηση επικινδυνότητας είναι πάντοτε σύμφωνη με τις απαιτήσεις του 

ΠΔ 305/96 Αρθ. 4,5 και της ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ177 με Αρ. Φ266/01. 

 

Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία 

Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στον εντοπισμό, στην πρόληψη και αποφυγή 

κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες / δραστηριότητες που αφορούν στην 

κανονική λειτουργία και προγραμματισμένη συντήρηση του έργου και δίνονται οδηγίες για τον 

ασφαλή τρόπο εργασιών.  

Οι εργασίες (συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής κτλ.), που ενδεχομένως να εμπεριέχουν 

κινδύνους, περιλαμβάνουν : 

 Εργασίες επιθεώρησης, συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών 

 Εργασίες επιθεώρησης και καθαρισμού δικτύου απορροής ομβρίων σε φρεάτια και 

οχετούς 

 Εργασίες επιθεώρησης και επισκευής τεχνικών έργων. 

 Εργασίες επιθεώρησης - συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων (πίνακες, φωτιστικά σώματα 

κτλ.) 

 Ηλεκτρολογικές εργασίες επισκευών, αντικατάστασης κτλ. 

 Αποξηλώσεις φωτιστικών σωμάτων και εγκατάσταση νέων 

 Εργασίες διαδικασίας δοκιμαστικές λειτουργίας και ελέγχου λειτουργίας Η/Μ 

εγκαταστάσεων 

Οι κίνδυνοι που επισημαίνονται στην επόμενη παράγραφο καθώς και η αποτίμησή τους 

υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισμούς: 
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 περιορίζονται στις εργασίες / αντικείμενα που έχουν άμεση σχέση με την εκπονηθείσα 

μελέτη  

 καλύπτουν τους κινδύνους που είναι προβλέψιμοι από το στάδιο εκπόνησης της μελέτης 

 προϋποθέτουν επιμελημένη και προσεκτική εφαρμογή των διατάξεων και οδηγιών που 

περιλαμβάνονται στα σχέδια και την Τεχνική Περιγραφή των Εργασιών, ή που δίνουν οι 

κατασκευαστές - προμηθευτές εξοπλισμού, υλικών κτλ. και ότι οι σχετικές εργασίες 

κατασκευής εκτελούνται σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές 

 προϋποθέτουν την προσαρμογή των εφαρμοζόμενων δραστηριοτήτων πρόληψης 

κινδύνων και των μεθόδων συντήρησης που θα εφαρμοστούν καθώς και την αναγκαία 

συμπλήρωση και οριστικοποίησή τους από τον Τεχνικό ή τον Συντονιστή Ασφαλείας του 

Έργου. 

 

Κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν  

Οι κίνδυνοι και η εκτίμηση επικινδυνότητας για εργασίες μετά το πέρας κατασκευής του Έργου 

γίνεται αρχικά από τους Μελετητές και συμπληρώνεται από τον Ανάδοχο κατασκευής έργου. 

Οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά : 

Κίνδυνος 
Εκτίμηση 

επικινδυνότητας 

Κίνδυνος από εργασίες σε ύψος (επιθεώρηση τοίχων, καλαθοφόρο 

όχημα κτλ) και πτώση από ύψος 
Μέτριος 

Κίνδυνος από σύγκρουση με μηχάνημα / όχημα του ιδίου συνεργείου Χαμηλός 

Κίνδυνος από εργασίες που γίνονται σε περιορισμένους χώρους 

(φρεάτια, οχετοί) και γενικά εργασίες σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος 

ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς 

παράγοντες 

Μέτριος 

Κίνδυνος από εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς Μέτριος 

Κίνδυνος από πτώση ή μεταφορά βαρέων αντικειμένων Χαμηλός 

Κίνδυνος από εργασίες σε περιβάλλον με εκπομπές καυσαερίων και 

θορύβου (αεροσκάφη κτλ.) 
Υψηλός 

Κίνδυνος από εργασίες με μηχανικό εξοπλισμό (γερανούς, ανυψωτικά 

μηχανήματα κτλ.) 
Μέτριος 

Κίνδυνος από ηλεκτροπληξία σε εργασίες συντήρησης, επισκευών, 

αντικατάστασης, δοκιμαστικής λειτουργίας και ελέγχου λειτουργίας Η/Μ 

εγκαταστάσεων 

Υψηλός 

 

Αντιμετώπιση - Πρόληψη κινδύνων  

Πέρα από την τήρηση γενικά των προβλέψεων της προηγούμενης παραγράφου δίνονται και 

περαιτέρω οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. 

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω κινδύνων απαιτούνται: 

 Κατάλληλος χρονικός προγραμματισμός των εργασιών. 

 Ο Ανάδοχος να εφαρμόζει σωστή αλληλουχία εργασιών στην κατασκευή. 

 Ενημέρωση των αρμοδίων αρχών πριν την έναρξη των εργασιών και έγκριση από τον Κύριο 

του Έργου (για το χρόνο παρουσίας και τρόπου εκτέλεσης των εργασιών). 

 Ενημέρωση των διερχόμενων πριν την έναρξη των εργασιών. 

 Τοποθέτηση των κατάλληλων προειδοποιητικών σημάτων και ρύθμιση της κυκλοφορίας σε 

συνεννόηση με τον Κύριο του Έργου. 

 Σημειώνεται ότι οι πινακίδες σήμανσης πρέπει να συνοδεύονται από αναλάμποντες φανούς 

σε συνεννόηση με τον Κύριο του Έργου 

 Περίφραξη των έργων που γίνονται εργασίες επισκευών κτλ.. 
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 Εξασφάλιση ασφαλούς διάβασης πεζών και οχημάτων. 

 Οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν φωσφορίζοντα γιλέκα και τα κατάλληλα μέσα ατομικής 

προστασίας. 

 Μέτρα προστασίας για τον παραγόμενο θόρυβο και τα καυσαέρια σε συνεννόηση με τον 

Κύριο του Έργου. 

 Προσοχή σε υφιστάμενα υπόγεια δίκτυα μη ορατά αλλά γνωστά, αλλά και προσοχή για 

δίκτυα που η ακριβής θέση τους δεν είναι γνωστή – ορατή. 

 Εξασφάλιση καθαριότητας στον ευρύτερο χώρο εργασίας. 

 Εξασφάλιση μη πρόσβασης τρίτων στο χώρο των έργων. 

 

 Ο Ανάδοχος να καθορίζει πρακτικές εργασίας ασφαλείς για εργασίες σε ρευματοφόρους 

αγωγούς υπό τάση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δοκιμαστικής λειτουργίας και ελέγχου 

λειτουργίας  

 Για τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού, ο Υπεύθυνος Συντήρησης να καταρτίσει οδηγίες 

εργασίες με βάση τις σημειώσεις των κατασκευαστών. 

 Ο Υπεύθυνος συντήρησης να επιβεβαιώνει τον τύπο του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί. 

 
 


