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1. Εισηγητική έκθεση 
 

1.1. Γενικά 
 

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στο έργο  «Διάνοιξη  δρόμου μικρού μήκους για 

την εξυπηρέτηση Σταθμού βάσης τηλεφωνίας της εταιρείας ‘’ΟΤΕ Α.Ε. ‘’ στη 

θέση ‘’Λουτρό ΒΤΒ 0360014’’ πλησίον της Κρανέας Ελασσόνας, Δήμου 

Ελασσόνας,  Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας». 

Ο δρόμος συνολικού μήκους 769,96 μ. εκκινεί από υφιστάμενο χωμάτινο δρόμο, 

διέρχεται δημόσια δασική έκταση, η οποία χαρακτηρίζεται από την απουσία 

έντονης βλάστησης, και καταλήγει στον χώρο εγκατάστασης του σταθμού. Η 

δαπάνη των προτεινόμενων εργασιών  ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 € με το 

Φ.Π.Α. και η εκτέλεση του έργου  θα πραγματοποιηθεί από τον εργοδότη. 

 

1.2. Συνθήκες ιδιοκτησίας 

 

Οι συνθήκες ιδιοκτησίας των τμημάτων επέμβασης του δρόμου είναι δημόσια 

δασική έκταση. 

Για τη σύνταξη της μελέτης  λήφθηκαν υπ΄ όψη οι  οδηγίες των υπ΄αριθ. 

126386/1730/10-6-66, 41287/2281/55/22-5-73 & 92833/4679/1-12-97 

εγκυκλίων του Υ. Γ. «περί εκπονήσεων  μελετών δασικών μεταφορικών 

εγκαταστάσεων». 

1.3. Σκοπός της μελέτης 
 

Ο σκοπός της διάνοιξης του προτεινόμενου δρόμου είναι η πρόσβαση του 

Σταθμού βάσης τηλεφωνίας της εταιρείας ‘’ΟΤΕ Α.Ε. ‘’ στη θέση ‘’Λουτρό ΒΤΒ 

0360014’’ πλησίον της Κρανέας Ελασσόνας, Δήμου Ελασσόνας,  Π.Ε. Λάρισας, 

Περιφέρειας Θεσσαλίας . Ο προτεινόμενος δρόμος εξυπηρετεί  τις εργασίες 

κατασκευής και την λειτουργία του σταθμού . 

 

Η  επιλογή της πορείας του δρόμου επιλέχτηκε μετά από αναγνωρίσεις και 

άλλων λύσεων που μελετήθηκε και επιλέχθηκε  η πιο ορθή από άποψη 

προστασίας του  

 

περιβάλλοντος, οικονομικότητας κατασκευής λαμβάνοντας υπόψη τις εδαφικές 

συνθήκες της περιοχής καθώς και τις αρχές της δασικής επιστήμης.  
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1.4.Κατεύθυνση – πορεία χάραξης 

 
Η  πορεία χάραξης κατά η μηκοτομή της μελέτης  αρχίζει από υφιστάμενο 

χωματόδρομο και ακολουθώντας τη μορφολογία του εδάφους με κυμαινόμενη 

κλίση, καταλήγει στον χώρο του Σταθμού βάσης. Το υψόμετρο της περιοχής 

επέμβασης κυμαίνεται από 799,45 μ. έως  838,90 μ. περίπου,  από το επίπεδο 

της θάλασσας.  

 

1.5. Τεχνικά στοιχεία χάραξης 

 
Ο  δρόμος  μελετήθηκε   να κατασκευασθεί  για χαρακτηριστικά δρόμων  Γ΄ 

κατηγορίας  που  καθορίστηκε  από  τη υπάρχουσα  μορφολογία  της  περιοχής,   

τον  εδαφικό  χαρακτήρα  και  το  διάστημα  χρήσης  του  δρόμου. Επίσης, 

σχεδιάστηκε έτσι ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη όδευση που θα εξασφαλίσει 

της μικρότερες δυνατές κατά μήκος κλίσεις της οδού . 

Η πρόσβαση του  μηχανήματος κατασκευής θα γίνει από τον χωμάτινο 

υφιστάμενο δασόδρομο που οδηγεί στη θέση αυτή και διέρχεται από το σημείο 

εκκίνησης.  

Ο  δρόμος έχει πλάτος  καταστρώματος 4,0  μ. και αξονικές κλίσεις εντός των  

ορίων της κατηγορίας (<=12%). Οι ακτίνες καμπυλότητας κυμαίνονται από  

20μ. έως 100 μ. , ενώ τα πρανή υπολογίστηκαν  για τα εκχώματα σε 3:2 ενώ τα 

επιχώματα 2:1 . 

Η εγκάρσια κλίση κυμαίνεται από 1,63% έως 10,98% ( υφιστάμενη κατασκευή) , 

με απορροή των επιφανειακών υδάτων προς την αποχετευτική τάφρο. Τεχνικά 

έργα δεν απαιτούνται μια και δεν διέρχεται από ρέμα.  Για τις  επεμβάσεις 

διάνοιξης του  δρόμου  που θα πραγματοποιηθούν θα  απαιτηθεί έκταση 

συνολικού εμβαδού 4.404,27 m2 , σε έδαφος που χαρακτηρίζεται κατά ποσοστό 

70 % γαιώδες και 30% ημιβραχώδες. 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Προμέτρηση χωματουργικών έργων 
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Η προμέτρηση των χωματουργικών εργασιών έγινε με τη λήψη κατά πλάτος 

τομών κατά την εκτέλεση των εργασιών υπαίθρου  σε όλα τα σημεία πάρθηκαν 

διατομές .  

Οι εκτιμήσεις παρουσιάζονται αναλυτικά στους πίνακες προμέτρησης  

χωματισμών 

1.7. Προμέτρηση εργασιών – Προϋπολογισμός 

 
Ο  προϋπολογισμός  κατασκευής  του  έργου σύμφωνα  με  την  ανάλυση των 

τιμών που ισχύουν,  ανέρχεται σε 2.000,00 € με την τιμή του  Φ.Π.Α. 

 

1.8. Χρηματοδότηση έργου – εκτέλεση 
 

Η  εκτέλεση του έργου θα γίνει με ευθύνη και δαπάνη του εργοδότη . 

Οι εργασίες κατασκευής του θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές 

προδιαγραφές της Δασικής Υπηρεσίας. 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Πίνακας χωματισμών 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ 
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        Γενικά Στοιχεία     Επιχώσεις Εκσκαφές 

Όνομα Χιλιομετρική Απόσταση Εφαρμοστέο         
Διατομής Θέση Μεταξύ Μήκος Εμβαδό Όγκος Εμβαδό Όγκος 

AAΟ 0.00 0.00 10.00 0.33 3.30 0.71 7.10 

1 20.00 20.00 18.99 0.41 7.79 1.63 30.95 

A2 37.98 17.98 13.98 0.50 6.99 1.24 17.33 

Δ2 47.94 9.97 9.97 0.04 0.40 1.25 12.46 

Α'2 57.91 9.97 9.69 0.18 1.74 0.99 9.59 

A3 67.31 9.40 8.77 0.31 2.72 0.88 7.72 

Δ3 75.44 8.14 8.14 0.33 2.69 0.98 7.98 

Α'3 83.58 8.14 10.86 0.19 2.06 1.24 13.47 

A4 97.16 13.58 11.63 0.04 0.47 1.47 17.10 

Δ4 106.85 9.69 9.69 0.00 0.00 2.34 22.67 

Α'4 116.54 9.69 9.11 0.00 0.00 2.11 19.22 

A5 125.07 8.53 8.84 0.02 0.18 0.81 7.16 

Δ5 134.20 9.14 9.14 0.60 5.48 0.72 6.58 

Α'5 143.34 9.14 13.14 0.70 9.20 0.57 7.49 

A6 160.49 17.15 13.02 0.16 2.08 2.00 26.05 

Δ6 169.39 8.90 8.90 0.11 0.98 1.53 13.62 

Α'6 178.29 8.90 6.57 0.13 0.85 1.24 8.15 

A7 182.53 4.24 9.11 0.35 3.19 0.89 8.11 

Δ7 196.50 13.98 13.98 0.19 2.66 1.25 17.48 

Α'7 210.48 13.98 16.95 0.44 7.46 0.86 14.57 

A8 230.39 19.91 15.63 0.02 0.31 1.20 18.76 

Δ8 241.75 11.36 11.36 0.79 8.97 0.17 1.93 

Α'8 253.12 11.36 8.20 0.38 3.11 0.25 2.05 

A9 258.15 5.03 4.12 0.01 0.04 0.63 2.59 

Δ9 261.35 3.20 3.20 0.00 0.00 0.87 2.78 

Α'9 264.55 3.20 11.60 0.14 1.62 0.70 8.12 

2 284.55 20.00 14.05 0.85 11.94 0.76 10.68 

A10 292.66 8.10 10.65 0.00 0.00 3.79 40.36 

Δ10 305.86 13.20 13.20 0.00 0.00 4.49 59.27 

Α'10 319.06 13.20 16.60 0.00 0.00 4.42 73.37 

3 339.06 20.00 10.83 0.01 0.11 3.48 37.69 

A11 340.73 1.66 5.29 0.02 0.11 3.50 18.50 

Δ11 349.64 8.91 8.91 0.00 0.00 5.53 49.27 

Α'11 358.55 8.91 13.75 0.06 0.82 4.01 55.14 

A12 377.15 18.59 12.26 0.03 0.37 3.75 45.98 

Δ12 383.08 5.93 5.93 0.00 0.00 3.65 21.64 

Α'12 389.01 5.93 12.53 0.17 2.13 3.05 38.20 

A13 408.13 19.12 11.27 1.78 20.06 1.89 21.30 

Δ13 411.55 3.42 3.42 0.44 1.50 2.71 9.27 

Α'13 414.98 3.42 11.71 0.13 1.52 2.62 30.68 
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4 434.98 20.00 11.04 0.43 4.75 2.31 25.50 

A14 437.06 2.08 5.26 0.57 3.00 2.26 11.90 

Δ14 445.51 8.45 8.45 0.57 4.82 2.34 19.77 

Α'14 453.95 8.45 7.38 0.15 1.11 2.96 21.83 

A15 460.25 6.30 4.89 0.00 0.00 3.50 17.13 

Δ15 463.74 3.49 3.49 0.00 0.00 3.44 12.01 

Α'15 467.22 3.49 11.75 0.00 0.00 3.43 40.29 

5 487.22 20.00 13.87 0.38 5.27 1.81 25.10 

A16 494.96 7.74 4.68 0.83 3.88 1.75 8.19 

Δ16 496.58 1.62 1.62 0.91 1.47 1.81 2.93 

Α'16 498.20 1.62 10.81 0.77 8.32 1.88 20.32 

6 518.20 20.00 20.00 0.01 0.20 4.11 82.20 

7 538.20 20.00 14.43 0.04 0.58 4.29 61.93 

A17 547.07 8.87 6.08 0.03 0.18 4.30 26.17 

Δ17 550.37 3.30 3.30 0.04 0.13 4.35 14.35 

Α'17 553.66 3.30 11.65 0.01 0.12 4.45 51.84 

8 573.66 20.00 20.00 0.00 0.00 2.89 57.80 

9 593.66 20.00 11.39 0.01 0.11 2.06 23.47 

A18 596.45 2.79 3.20 0.02 0.06 2.20 7.03 

Δ18 600.05 3.60 3.60 0.00 0.00 2.50 9.00 

Α'18 603.65 3.60 11.80 0.00 0.00 3.10 36.58 

10 623.65 20.00 13.15 0.00 0.00 3.27 43.02 

A19 629.96 6.31 8.87 0.00 0.00 3.35 29.70 

Δ19 641.39 11.42 11.42 0.00 0.00 3.23 36.89 

Α'19 652.81 11.42 15.71 0.03 0.47 0.90 14.14 

11 672.81 20.00 20.00 0.00 0.00 1.94 38.80 

12 692.81 20.00 13.37 0.00 0.00 1.57 20.98 

A20 699.54 6.73 3.93 0.00 0.00 2.28 8.96 

Δ20 700.67 1.13 1.13 0.00 0.00 2.39 2.70 

Α'20 701.81 1.13 10.56 0.00 0.00 2.58 27.26 

13 721.81 20.00 20.00 0.04 0.80 0.15 3.00 

14 741.81 20.00 20.00 0.17 3.40 0.01 0.20 

15 761.81 20.00 14.07 0.17 2.39 0.30 4.22 

AT21 769.96 8.15 4.08 0.20 0.82 0.35 1.43 

Σύνολο         154.73   1629.02 
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3. Αναλυτική προμέτρηση 
 

ΟΜΑΔΑ Α - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

1. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (από πίνακα 
χωµατισµών) : 1629,02 μ3 
 

2. Κατασκευή επιχωμάτων (από πίνακα χωματισμών) : 154,73 μ3 
 

4. Συγκεντρωτική προμέτρηση 
 

α/α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΡΘΡΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

1 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 

γαιώδες - ημιβραχώδες 
μ3 Α-20 ΟΔΟ-1123Α 1629,02 

2 Κατασκευή επιχωμάτων μ3 Α-20 ΟΔΟ-1530 154,73 
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5. Αναλυτικό τιμολόγιο 
 

Το παρόν Τιμολόγιο Μελέτης, συντάχθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία 
και οι τιμές των άρθρων, είναι αυτές που ορίζονται από τους ισχύοντες πίνακες 
τιμών περιγραφικών τιμολογίων (σύμφωνα με τον Ν. 3263/2004), όπως αυτοί 
ισχύουν σήμερα βάση της  υπ΄αριθμό Δ11γ/0/9/7/ 2013 (Αναπροσαρμογή και  
συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, 
Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, 
Υδραυλικών και Λιμενικών.)   
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των 
εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως 
προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 
1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 
περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις 
δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες 
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα 
λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την 
απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν 
άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 
1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, 
δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  
1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων 
και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με 
τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες 
των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών 
περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του 
Τιμολογίου.  
  Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την 
σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων 
εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων 
υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
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, 
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οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις 
νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού 
(επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών 
γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων 
κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί 
τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 
1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, 
ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, 
εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και 
αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων 
ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 
1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
ευκολιών και απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι 
δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 
1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία 
εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων 
και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε 
κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους 
δημοπράτησης. 
1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατα-
σκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, 
συγκροτήματων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέματος, 
ασφαλτομιγμάτων κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η 
κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η 
εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές 
δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών 
στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους 
στο Εργο, 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. 
1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, 
τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις 
λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων του Έργου. 
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1.9 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή 
της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι 
δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης 
των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής 
βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, 
ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε 
κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, 
θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  
1.10 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 κλπ.) 
1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και 
βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που 
απαιτούνται για την κατασκευή 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. 
1.12 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη 
θέση ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων 
αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που 
στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά 
πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  
  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των 
υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  
1.13 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. κλπ.),  
(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου 
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 
τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  
(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους 
αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),  
(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 
εμποδίων,  
(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως 
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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.). 
1.14 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. 
1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) 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]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), 
του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου 
(ΣΑΥ-ΦΑΥ). 
1.16 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. 
 1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού 
σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 
1.18 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία 
των εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων 
Ο.Κ.Ω.  
1.19 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 
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πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα όσο και τα 
υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά 
στα τεύχη δημοπράτησης. 
1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του 
χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, 
προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των 
εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές 
κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 
1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 
ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών. 
1.22 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.λ.π.) εκτός εάν 
υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 
1.23 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. 
1.24 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 κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα 
του Αναδόχου. 
1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης. 
1.26 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης 
φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που 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. 
1.27 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 
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μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των 
παραπάνω εργασιών. 
1.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, 
φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λ.π., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων 
συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα 
τεύχη δημοπράτησης. 
1.29 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 κλπ. 
1.30 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. 
1.31 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την 
εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως 
αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 
1.32 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού 
και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου. 
1.33 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 κλπ), 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. 
1.34 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 
  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 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%) ή είκοσι 
οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει 
βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 
   Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του 
Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 
   Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν 
διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που 
περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους 
δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι 
δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών 
τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 
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(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και 
ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κλπ 
Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και 
για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα 
γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της 
αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 
     DN / DM  
  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 
   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που 
περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο. 
  Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως 
μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος. 
(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή 
αναλόγου 
Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής 
πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της 
χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με 
βάση το λόγο:  
     DN / 12 
 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 
(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 
Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής 
ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της 
χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το 
λόγο:  
     ΒN / 240  
    όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 
Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων 
του παρόντος Τιμολογίου 
Για τον προσδιορισμό της δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι 

ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 

 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0.28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   
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 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   

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

0.03 

 
Α.Τ 1 
 
Άρθρο Α-2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α) 
 
Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών 
και ημιβραχωδών οποιοσδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και 
κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση 
υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί 
(κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε 
σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00. 
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη 
ανάλογης σκληρότητας: 
- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά 
της μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα τους, 
- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,  
- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές 
κατασκευάζονται στη συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού, 
- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης 
αντιστήριξης των πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο 
άρθρο αυτού του τιμολογίου 
- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με 
οποιοδήποτε μέσο και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, 
• η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και 
του πυθμένα της σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών 
• η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και 
η μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των 
κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των 
ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 
• η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις 
θέσεις των προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και 
η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους 
περιβαλλοντικούς όρους 
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• η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και 
η εκθάμνωση κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου 
κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση. 
• η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη 
σύγχρονη κυκλοφορία, όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 
• η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης 
οδοστρώματος" μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της 
Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό 
συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο 
με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
• οι πάσης φύσεως σταλιές του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών 
μέσων 
• η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός 
του σώματος της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, 
όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης 
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση 
της εργασίας σε 
μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του 
έργου ή 
άλλους τοπικούς περιορισμούς. 
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με 
τσιμέντο, πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και 
στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών 
που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και 
τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου. 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής 
των εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον 
Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν 
έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   Εβδομήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά):    0,70 
 
 
 
Α.Τ.2 
Άρθρο Α-4: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ 
Άρθρο Α-4.1: Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1212 
Διάνοιξη τάφρου τριγωνικής διατομής, που κατασκευάζεται μεμονωμένα και 
ανεξάρτητα από τις γενικές εκσκαφές της οδού, ή τραπεζοειδούς διατομής, και για τα 
τμήματά της πλάτους μικρότερου ή ίσου των 5,00 m, σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες, περιλαμβανομένης και της αποξήλωσης ασφαλτοταπήτων, στρώσεων 
οδοστρωσίας, πλακοστρώσεων, καθαίρεσης συρματοκιβωτίων, μανδρότοιχων κλπ, 
που βρίσκονται εντός του εύρους της τάφρου, μετά της μεταφοράς των προϊόντων 
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εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-
01-01-00. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
η εκσκαφή με οιαδήποτε μηχανικά μέσα, 
η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους με σε 
οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση είτε για απόρριψη, σε 
περίπτωση που κριθούν ακατάλληλα ή πλεονάζοντα, συμπεριλαμβανομένης της 
τυχόν εναπόθεσης ή των ενδιαμέσων φορτοεκφορτώσεων. 
η μόρφωση των πρανών και του πυθμένα της τάφρου. 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και εντός των ορίων εκσκαφής 
των εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων, σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
χαρακτηρισμού. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   Ένα ευρώ και εξηνταπέντε λέπτα 
         (Αριθμητικά):    1,65 
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Α.Τ 3 
Άρθρο Α-20: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1530) 
Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο 
καθαρισμό του εδάφους έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, 
σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή 
επιχωμάτων" 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 
Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού 
συμπύκνωσης, όπως θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους επιχώματος, τα 
οποία θα συμπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς 
φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώματα, 
ή στον βαθμό που προδιαγράφεται στην μελέτη για τα βραχώδη επιχώματα.  
Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό 
συμπύκνωσης κατ' ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται 
εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος", συμπυκνωμένης σε ποσοστό 
95% της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή Proctor, με κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα 
ελαστιχοφόρου ή με λείους κυλίνδρους, ώστε να διαμορφωθεί μια λεία "σφραγιστική" 
επιφάνεια. 
Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώματος" (όπου υπάρχει), η 
οποία τιμολογείται με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. 
Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του 
επιχώματος . 
Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή 
διαπλάτυνσής του πέραν των ορίων που προβλέπει η μελέτη. 
Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών 
επιχωμάτων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από 
χωροσταθμικές αφετηρίες (repairs) εκτός της ζώνης επιχώματος, η εκτέλεση  
τοπογραφικών μετρήσεων ακριβείας και η καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, 
καθώς και η εκτέλεση τριών μετρήσεων σε χρόνους που θα καθορίσει η Υπηρεσία. 
Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με 
βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου: 
Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, 
οχετοί, Cut and Cover, στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)  
Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών   
Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα   
Επιμέτρηση  με λήψη αρχικών και τελικών διατομών  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):  Ένα ευρώ και πέντε λεπτά 
         (Αριθμητικά):     1.05
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6. Συγκεντρωτικό τιμολόγιο 
 

 

7. Προϋπολογισμός 
 

Άρθρο 

Αναθεώρησης Μερική Ολική

ΟΜΑΔΑ  Α:   ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1 Α-2.Μ

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 

γαιώδες -ημιβραχώδες 

ΟΔΟ-1123Α m3 1.629,02 0,70 €     1.140,31 € 1.140,31 €   

2 Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΟ-1530 m
3 154,73 1,05 €     162,47 €    162,47 €

1.302,78 €

234,50 €

1.537,28 €

65,20 €

10,42 €

1.612,90 €

387,10 €

2.000,00 €

α/α
α/α      

Τιμολογ.
Είδος εργασίας Μονάδα

    Aθροισμα  Γ΄

      Φ.Π.Α.   24%

    Σ Υ Ν Ο Λ Ο 

    E.O & Γ.Ε  18% 

    Aθροισμα  Β΄

 Απροβλ. 15%

Στρογγύλευση

ΣΥΝΟΛΟ

Ποσότητα 
Τιμή  

Μονάδας

Δαπάνη

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες Α-20 ΟΔΟ-1123Α 0,70

2 Κατασκευή επιχωμάτων Α-20 ΟΔΟ-1530 1,05

α/α
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΡΘΡΟ
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8. Δορυφορική εικόνα περιοχής 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΡΕΙΑ ΧΑΡΑΞΗΣ 

ΟΔΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΧΩΜΑΤΙΝΗ 

ΟΔΟΣ 
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9. Κατά μήκος τομές 
 

Βλ. σχέδιο ΜΗΚΟΤΟΜΗ 

 

10. Κατά πλάτος τομές 
 

Βλ. σχέδιο ΔΙΑΤΟΜΕΣ 
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11. ΣΑΥ  
 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ  

(ΣΑΥ) 

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

 

 

To συντασσόμενο σχέδιο ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ) του έργου αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της τεχνικής έκθεσης της μελέτης σύμφωνα με την απόφαση 

ΔΕΕΠΠ / 85/01 (ΦΕΚ-686/Β/1-6-01) που προβλέπεται από το αρθ. 3 Π.Δ. 305/96. 

To σχέδιο ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ) του έργου θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται 

σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που 

έχουν επέλθει και να τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96. 

 

ΤΜΗΜΑ Α 

Είδος του έργου και χρήση αυτού:  

 

«Διάνοιξη  δρόμου μικρού μήκους για την εξυπηρέτηση Σταθμού βάσης τηλεφωνίας 

της εταιρείας ‘’ΟΤΕ Α.Ε. ‘’ στη θέση ‘’Λουτρό ΒΤΒ 0360014’’ πλησίον της Κρανέας 

Ελασσόνας, Δήμου Ελασσόνας,  Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας». 

1. Σύντομη περιγραφή του έργου:  

 

Θα  πραγματοποιηθούν «Διάνοιξη  δρόμου μικρού μήκους για την εξυπηρέτηση 

Σταθμού βάσης τηλεφωνίας της εταιρείας ‘’ΟΤΕ Α.Ε. ‘’ στη θέση ‘’Λουτρό ΒΤΒ 

0360014’’ πλησίον της Κρανέας Ελασσόνας, Δήμου Ελασσόνας,  Π.Ε. Λάρισας, 

Περιφέρειας Θεσσαλίας , συνολικού μήκους 769,96 μ. που εκκινεί από υφιστάμενο 

δασικό δρόμο.  

Ο σκοπός της διάνοιξης του προτεινόμενου δρόμου είναι η πρόσβαση του Σταθμού 

βάσης τηλεφωνίας της εταιρείας ‘’ΟΤΕ Α.Ε. ‘’ στη θέση ‘’Λουτρό ΒΤΒ 0360014’’ 

πλησίον της Κρανέας Ελασσόνας, Δήμου Ελασσόνας,  Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας 

Θεσσαλίας . Ο προτεινόμενος δρόμος θα εξυπηρετήσει  τις εργασίες κατασκευής και 

την λειτουργία του σταθμού αργότερα. 



Διάνοιξη  δρόμου μικρού μήκους για την εξυπηρέτηση Σταθμού βάσης  τηλεφωνίας της 
εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. e  στη θέση ‘‘Λοιτρό ΒΤΒ 0360014’’ πλησίον της Κρανέας Ελασσόνας, 
Δήμου Ελασσόνας,  Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας 

24 
 

 

Η επιλογή της πορείας του δρόμου επιλέχτηκε μετά από αναγνωρίσεις και άλλων 

λύσεων που μελετήθηκε και επιλέχθηκε  η πιο ορθή από άποψη προστασίας του 

περιβάλλοντος, οικονομικότητας κατασκευής λαμβάνοντας υπόψη τις εδαφικές 

συνθήκες της περιοχής καθώς και τις αρχές της δασικής επιστήμης. 

Για το έργο θα χρησιμοποιηθούν Οδοποιητικά μηχανήματα ήτοι : 

Προωθητήρας , Ισοπεδωτής 

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου:  

 

Θέση ‘‘Yλίκη 0362’’ πλησίον της Τ.Κ. Ακραιφνίου, Δ.Ε. Ακραιφνίας, Δήμου 

Ορχομενού,  Π.Ε. Βοιωτίας, Π. Στερεάς Ελλάδας. 

 

4. Στοιχεία του κυρίου του έργου:  

 

VODAFONE Α.Ε. 

 

5. Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ:  

Για την εκτέλεση του έργου ο εργολάβος- ανάδοχος  του έργου . 

 

6. Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρμοζομένων 

κατά φάση μεθόδων εργασίας.  

 

ΦΑΣΕΙΣ   ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

1. Χωματουργικές εργαγίες κατασκευής οδού. 

 Εκσκαφές για κατασκευή  καταστρώματος . 

Θα χρησιμοποιηθούν χωματουργικά μηχανήματα (προωθητήρας, ισοπεδωτής) για 

την εκσκαφή των πρανών και την κατασκευή του καταστρώματος. 

 

7. Κίνδυνοι που ενδέχεται να εμφανιστούν  κατά την  εκτέλεση του έργου  

 

- Κατολίσθησης πρανών εκσκαφής κατά τις εργασίες  πρανικής 

εκσκαφής του δρόμου. 

- Πυρκαγιάς  σε μηχανήματα ή στο δάσος από σπινθήρα μηχανημάτων 

ή εκρηκτικών υλών  ή απροσεξία   εργαζομένων. 
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8. Μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή των κινδύνων και γενικά για την 

ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων κατά την  εκτέλεση του έργου  

 

1. Εγκαταστάσεις διανομής ενέργειας 

1.1.Δεν υπάρχουν εναέριοι ηλεκτροφόροι αγωγοί. 

 

2. Ατμοσφαιρικές επιδράσεις 

2.1.Οι εργαζόμενοι πρέπει να προφυλάσσονται από τις ατμοσφαιρικές επιδράσεις 

που μπορούν να βλάψουν την ασφάλεια και την υγεία τους. 

 

3. Πτώσεις αντικειμένων 

3.1. Οι εργαζόμενοι πρέπει να προφυλάσσονται, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, από 

τις πτώσεις αντικειμένων με μέσα συλλογικής προστασίας. 

3.2. Τα υλικά και ο εξοπλισμός πρέπει να φυλάσσονται ή να στοιβάζονται κατά 

τρόπο ώστε να αποφεύγεται η κατάρρευση ή ανατροπή τους. 

 

4. Πτώσεις από ύψος 

Δεν θα εργάζονται εργαζόμενοι σε πρανή. 

 

5. Ικριώματα και κλίμακες 

Δεν απαιτούνται. 

 

6. Οχήματα, χωματουργικά μηχανήματα και μηχανήματα διακίνησης υλικών 

6.1. Όλα τα οχήματα και τα χωματουργικά μηχανήματα καθώς και τα μηχανήματα 

διακίνησης υλικών πρέπει: 

α. Να είναι σωστά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα λαμβάνοντας υπόψη, στο 

μέτρο του δυνατού, τις εργονομικές αρχές. 

β. Να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και τυχόν μετατροπές να 

εγκρίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία λαμβάνοντας υπόψη την υγεία 

και ασφάλεια των εργαζομένων. 

γ. Να χρησιμοποιούνται σωστά και από πρόσωπα κατάλληλα και εφοδιασμένα με 

τις απαιτούμενες άδειες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
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6.2. Οι οδηγοί και χειριστές των οχημάτων και των χωματουργικών μηχανημάτων 

καθώς και των μηχανημάτων διακίνησης υλικών πρέπει να έχουν λάβει ειδική 

εκπαίδευση και να διαθέτουν την απαιτούμενη από την ισχύουσα νομοθεσία άδεια. 

6.3. Πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα ώστε να αποφεύγεται η πτώση των 

εν λόγω οχημάτων και των μηχανημάτων στο χώρο εκσκαφής ή στο νερό. 

6.4. Τα χωματουργικά μηχανήματα και τα μηχανήματα διακίνησης υλικών πρέπει 

να είναι εφοδιασμένα με τα κατάλληλα συστήματα σύμφωνα με τις προβλέψεις του 

κατασκευαστή, ώστε ο οδηγός να προστατεύεται κατά της σύνθλιψης σε 

περίπτωση ανατροπής του μηχανήματος καθώς και κατά της πτώσης 

αντικειμένων. 

6.5. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, άδειες κλπ. πρέπει να συνοδεύουν το μηχάνημα ή 

τον οδηγό και να είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

 

7. Εγκαταστάσεις, μηχανές, εξοπλισμός 

7.1. Οι εγκαταστάσεις, οι μηχανές και ο εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων και των 

μηχανοκινήτων ή μη εργαλείων χειρός πρέπει: 

α. Να είναι σωστά σχεδιασμένες και κατασκευασμένες λαμβάνοντας υπόψη, στο 

μέτρο του δυνατού, τις εργονομικές αρχές. 

β. Να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας. 

γ. Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εργασία για την οποία προορίζονται. 

δ. Να χρησιμοποιούνται από εργαζόμενους που έχουν λάβει κατάλληλη εκπαίδευση. 

7.2. Οι εγκαταστάσεις και τα όργανα υπό πίεση πρέπει να παρακολουθούνται και 

να υποβάλλονται σε δοκιμές και ελέγχους κατά τακτά χρονικά διαστήματα 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

8. Εκσκαφές, φρέατα, χωματουργικές και υπόγειες εργασίες. 

8.1. Στις εκσκαφές, τα φρέατα πρέπει να λαμβάνονται οι απαραίτητες προφυλάξεις: 

α. Για την κατάλληλη υποστήριξη και διαμόρφωση των πρανών.  

β. Για την πρόληψη των κινδύνων από την πτώση ανθρώπων, εξοπλισμού ή 

αντικειμένων, καθώς και από την εισροή ύδατος. 

γ. Για να μπορούν οι εργαζόμενοι να προφυλάσσονται σε χώρο ασφαλή σε 

περίπτωση πυρκαγιάς, εισροής υδάτων ή υλικών. 

8.2. Πριν από την έναρξη χωματουργικών εργασιών, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα 

για τον προσδιορισμό και τη μείωση στο ελάχιστο των κινδύνων από υπόγεια 

καλώδια και άλλα συστήματα εγκαταστάσεων διανομής. 
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8.3. Πρέπει να προβλέπονται ασφαλείς οδοί εισόδου και εξόδου στο χώρο 

εκσκαφής. 

 

8.4. Τα προϊόντα της εκσκαφής, ο εξοπλισμός και τα κινούμενα οχήματα πρέπει να 

τηρούνται σε απόσταση από τις εκσκαφές. Εφόσον είναι απαραίτητο, πρέπει να 

κατασκευάζονται κατάλληλες περιφράξεις. 

 

9. Φέροντες οργανισμοί από μέταλλο ή σκυρόδεμα, ξυλότυποι και βαρέα 

προκατασκευασμένα στοιχεία 

Δεν απαιτούνται 

 

10. Πρώτες βοήθειες 

10.1. Ο εργοδότης οφείλει να εξασφαλίζει την καθ' οιανδήποτε στιγμή παροχή 

πρώτων βοηθειών. 

10.2. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για τη μεταφορά των εργαζομένων που 

υφίστανται ατύχημα ή παρουσιάζουν αιφνίδια αδιαθεσία προκειμένου να τους 

παρασχεθεί ιατρική βοήθεια. 

10.3. Υλικό πρώτων βοηθειών πρέπει να υπάρχει σε όλα τα μέρη που είναι 

απαραίτητο λόγω των συνθηκών εργασίας. Το υλικό αυτό πρέπει να φέρει 

κατάλληλη σήμανση και να είναι ευπρόσιτο. 

10.4. Η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου της τοπικής υπηρεσίας παροχής 

πρώτων βοηθειών πρέπει να επισημαίνεται ευκρινώς. 

 

11. Διέλευση πεζών και οχημάτων 

11.1.Θα πρέπει  να εξασφαλίζεται η ασφαλή διέλευση των πεζών  και οχημάτων 

που χρησιμοποιούν την υφιστάμενη οδό πρόσβασης, να υπάρχουν προειδοποιητικά 

σήματα για τους κινδύνους που υπάρχουν καθώς και άτομα να ρυθμίζουν την 

κίνηση αυτών εντός του εργοταξίου. 

 

12.Αποθήκευση υλικών και στάθμευση οχημάτων. 

12.1.Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποθήκευση υλικών κατασκευής σε 

ασφαλή σημεία και με σωστή στερέωση για την αποφυγή κατάρρευσης και 

πρόκληση ατυχημάτων . 

12.2. Τα οχήματα πρέπει να σταθμεύουν μετά το πέρας της εργασίας τους σε 

ευκρινή θέση,  εκτός καταστρώματος του δρόμου με την τοποθέτηση των 

προβλεπομένων σημάτων. 
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13. Χρήση  εκρηκτικών υλών. 

Δεν προβλέπεται. 

 

14. Αποκατάσταση βλαβών σε έργα κοινής ωφέλειας 

Άμεση αποκατάσταση αν γίνει βλάβη σε έργα κοινής ωφέλειας . 
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ΤΜΗΜΑ Β 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

Φ 

Α 

Σ 

Ε 

Ι 

Σ 

  

Ε 

Ρ 

Γ 

Α 

Σ 

Ι 

Α 

Σ 

(1) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1,1  Εκσκαφές πρανών, κατασκευή επιχωμάτων 

και χωμάτινων τάφρων αποχέτευσης  

1,2  Κατασκευή βάσης και υπόβασης 

     Φάση 1η 

Κίνδυνοι   Πηγές κινδύνων Φ 

1.1 

Φ 

1.2 

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 
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01200. Τεχνητά 

πρανή & 

Εκσκαφές 

01201 Κατάρρευση. Απουσία/ανεπάρκεια 

υποστήριξης 

 1 1 

01202 Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια 

προστασίας 

 1 1 

01203 Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση    

01204 Στατική επιφόρτιση. 

Εγκαταστάσεις/εξοπλισμός 

   

01205 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία   1 1 

01206 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις    

01207 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός  1 1 

01300. Υπόγειες 

εκσκαφές 

01301 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. 

Ανυποστήλωτα τμήματα 

   

01302 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανεπαρκής 

υποστύλωση 

   

01303 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. 

Καθυστερημένη υποστύλωση 

    

01304 Κατάρρευση μετώπου προσβολής     

01400. Καθιζήσεις 01401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές     

01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή     

01403 Διάνοιξη υπογείου έργου     

01404 Ερπυσμός     

01405 Γεωλογικές/γεωχημικές μεταβολές     

01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα     

01407 Υποσκαφή/απόπλυση     

01408 Στατική επιφόρτιση     

01409 Δυναμική καταπόνηση-φυσική αιτία     
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01410 Δυναμική καταπόνηση-ανθρωπογενής 

αιτία 

    

01500. Άλλη πηγή 01501       

01502       

01503       

02000. Κίνδυνοι 

από εργοταξιακό 

εξοπλισμό 

        

02100. Κίνηση 

οχημάτων και 

μηχανημάτων 

02101 Συγκρούσεις οχήματος-οχήματος  1  1 

02102 Συγκρούσεις οχήματος-προσώπων  1  1 

02103 Συγκρούσεις οχήματος-σταθερού εμποδίου  1  1 

02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-οχήματος     

02105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος-σταθερού 

εμποδίου 

    

02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων  1  1 

02107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής 

ακινητοποίηση 

 1  1 

02108 Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής 

προστασία 

    

02109 Μέσα σταθερής τροχιάς.-Εκτροχιασμός  1  1 

02200. Ανατροπή 

οχημάτων και 

μηχανημάτων 

02201 Ασταθής έδραση  1  1 

02202 Υποχώρηση εδάφους/δαπέδου  1  1 

02203 Έκκεντρη φόρτωση     

02204 Εργασία σε πρανές  1  1 

02205 Υπερφόρτωση     

02206 Μεγάλες ταχύτητες     
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02300. 

Μηχανήματα με 

κινητά μέρη 

02301 Στενότητα χώρου     

02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης     

02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων-

πτώσεις 

    

02304 Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τμημάτων-

παγιδεύσεις μελών 

    

02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματά 

τους 

    

02400. Εργαλεία 

χειρός 

02401  Διάφορα    

02402       

02403       

02500. Άλλη πηγή 02501       

02502       

02503       

03000. Πτώσεις 

από ύψος 

       

03100. Οικοδομές-

κτίσματα 

03101 Κατεδαφίσεις     

03102 Κενά τοίχων     

03103 Κλιμακοστάσια     

03104 Εργασία σε στέγες    

03200. Δάπεδα 

εργασίας - 

προσπελάσεις 

03201 Κενά δαπέδων     

03202 Πέρατα δαπέδων     

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       

03402       

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     
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04106 Διαφυγή-έκλυση εκρηκτικών αερίων & 

μιγμάτων 

    

04200. Δοχεία και 

δίκτυα υπό πίεση 

04201 Φιάλες ασετιλίνης/οξυγόνου     

04202 Υγραέριο     

04203 Υγρό άζωτο     

04204 Αέριο πόλης     

04205 Πεπιεσμένος αέρας     

04207 Δίκτυα ύδρευσης     

04208 Ελαιοδοχεία/υδραυλικά συστήματα     

04300. Αστοχία 

υλικών υπό 

ένταση 

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. Πτώσεις-

μετατοπίσεις 

υλικών & 

αντικειμένων 
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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 προκατασκ. 

στοιχείων 

    

05300. 

Μεταφερόμενα 

υλικά - 

Εκφορτώσεις 

05301 Μεταφορικό μηχάνημα. 

Ακαταλληλότητα/ανεπάρκεια 

    

05302 Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη     

05303 Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση     

05304 Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση     

05305 Ατελής/έκκεντρη φόρτωση     

05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου     

05307 Πρόσκρουση φορτίου     

05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους     
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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     

06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα     

06104 Ασφαλτοστρώσεις/χρήση πίσσας     

06105 Αυτανάφλεξη-εδαφικά υλικά     

06106 Αυτανάφλεξη-απορρίμματα     

06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής 

προστασία 

    

06200. Σπινθήρες 

& 

βραχυκυκλώματα 

06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση     

06202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση     

06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση     

06204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό 

σπινθήρα 

    

06300. Υψηλές 06301 Χρήση φλόγας-οξυγονοκολλήσεις     
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θερμοκρασίες 06302 Χρήση φλόγας-κασσιτεροκολλήσεις     

06303 Χρήση φλόγας-χυτεύσεις     

06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις     

06305 Πυρακτώσεις υλικών     

06400. Άλλη πηγή 06401  Απροσεξία 1 1 

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     
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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 

    

08108 Πλημμύρα/Κατάκλυση έργου     

08200. Ασφυκτικό 

περιβάλλον 

08201 Βάλτοι, ιλείς, 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     
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09200. Καυστικά 

υλικά 

09201 Ασβέστης     

09202 Οξέα     

09203       

09300. Άλλη πηγή 09301       

09302       

09303       

10000. Έκθεση σε 

βλαπτικούς 

παράγοντες 

        

10100. Φυσικοί 

παράγοντες 

10101 Ακτινοβολίες     

10102 Θόρυβος/δονήσεις     

10103 Σκόνη     

10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός     

10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας  1 1 

10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας     

10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας     

10108 Υγρασία χώρου εργασίας     

10109 Υπερπίεση/υποπίεση     

10110       

10111       

10200. Χημικοί 

παράγοντες 

10201 Δηλητηριώδη αέρια     

10202 Χρήση τοξικών υλικών     

10203 Αμίαντος     

10204 Ατμοί τηγμάτων     
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10205 Αναθυμιάσεις 

υγρών/βερνίκια,κόλλες,μονωτικά,διαλύτες 

    

10206 Καπναέρια ανατινάξεων     

10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτ. 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       

 

  



Διάνοιξη  δρόμου μικρού μήκους για την εξυπηρέτηση Σταθμού βάσης  τηλεφωνίας της 
εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. e  στη θέση ‘‘Λοιτρό ΒΤΒ 0360014’’ πλησίον της Κρανέας Ελασσόνας, 
Δήμου Ελασσόνας,  Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας 

41 
 

ΤΜΗΜΑ Γ 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 

ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ 

ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ 

Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ 

ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 

01100 (04,06) Φ1.1 

Φ1.2 

Π.Δ. 305/96 

Π.Δ. 1073/81 

Π.Δ. 17/96 

  

01200 (05,06,07) Φ1.1 

Φ1.2 

Π.Δ. 305/96 

Π.Δ. 1073/81 

Π.Δ. 17/96 

  

02100 

(01,02,03,06,07,09) 

Φ1.1 

Φ1.2 

Π.Δ. 305/96 

Π.Δ. 1073/81 

Π.Δ. 305/96 

  

02200 (01,02,04) Φ1.1 

Φ1.2 

Π.Δ. 305/96  

06400 Φ1.1 

Φ1.2 

Π.Δ. 305/96  

10105 Φ1.1 

Φ1.2 

Π.Δ. 305/96 

Π.Δ. 396/94 

Εγκύκλιος Υπ. Εργ. 
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1030329/03.07.95 

Υπ. Απόφαση 

4373/1205/11-3-93 

 

 

 

 

 

 ΤΜΗΜΑ Δ 

  

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας  

Η προσπέλαση στο έργο είναι άμεση από υπάρχοντα δασόδρομο που εκκινεί από  

επαρχιακή οδό . 

2. Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου  

Η διέλευση και παραμονή ατόμων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται, 

εκτός από το εξουσιοδοτημένο για την κατασκευή προσωπικό του έργου. Θα 

παίρνονται  προφυλάξεις για τα κατάντη του υπό διάνοιξη δρόμου (υπάρχοντες 

δρόμοι, μονοπάτια κλπ.) . 

3. Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού  

Ο εξοπλισμός του έργου είναι κινητός και θα εγκαθίσταται κάθε φορά στον 

προσφορότερο ανάλογα με τις ανάγκες χώρο, συνήθως στην είσοδο του χώρου. 

4. Χώροι αποθήκευσης  

Εντός του χώρου ή πλησίον αυτού 

5. Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών (θα περιγράφεται και ο 

τρόπος αποκομιδής τους)  

Τα άχρηστα αντικείμενα, υπολείμματα υλικών, φθαρμένα υλικά, , κλπ. θα 

συλλέγονται σε ειδικό χώρο και θ' απομακρύνονται κατά διαστήματα . 

6. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών  

Κινητός χώρος υγιεινής. 

Το πρόχειρο φαγητό θα γίνεται υπαίθρια. Τα απορρίμματα και υπολείμματα 

τροφών θα συλλέγονται, θα μεταφέρονται δε σε πλαστικές σακούλες στον 

δημοτικό κάδο συλλογής στον οικισμό. 

Στο εργοτάξιο θα διαμορφωθεί μικρό φαρμακείο με τα απαραίτητα είδη 

πρώτων βοηθειών. Σε εμφανή θέση δίπλα στο φορητό φαρμακείο θα 

αναγράφονται η διεύθυνση και το τηλέφωνο του πλησιέστερου φαρμακείου και 

του υποκαταστήματος του ΙΚΑ που καλύπτει την περιοχή. 
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 Δεν απαιτούνται. 

ΤΜΗΜΑ Ε 

 

Ενδεικτικές  διατάξεις,  οι   οποίες  ισχύουν  για  τα  μέτρα  ασφαλείας  των  

εργαζομένων στο εργοτάξιο. 

- Ν. 1396/1983: «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομές και 

λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα» (Φ.Ε.Κ. 126 / Α / 15-09-1983). 

- Ν. 1430/1984: «Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας που αφορά τις διατάξεις 

ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία και ρύθμιση θεμάτων που έχουν άμεση σχέση με αυτή» 

(Φ.Ε.Κ. 49 / Α / 18-04-1984). 

- Ν. 1568/1985: «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» (Φ.Ε.Κ. 117 / Α / 18-10-1985). 

 
- Ν. 2224/1994: «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, Υγιεινής – 

Ασφάλειας εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευόμενων από 

αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 / Α / 06-07-1994). 

- Π.Δ. 95/1978: «Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολούμενων εις εργασίας 

συγκολλήσεων» (Φ.Ε.Κ. 20 / Α / 17-02-1978). 

- Π.Δ. 778/1980: «Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών  εργασιών» 

(Φ.Ε.Κ. 193 / Β / 26-08-1980). 

- Π.Δ. 1073/1981: «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 

οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού» (Φ.Ε.Κ. 260 / Α / 

16-09-1981). 

- Π.Δ. 225/1989: «Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα» (Φ.Ε.Κ. 106 / Α / 02-05- 

1989). 

- Π.Δ. 31/1990: «Επίβλεψη λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης 

Τεχνικών Έργων» (Φ.Ε.Κ. 11/ Α / 05-02-1990). 

- Π.Δ. 85/1991: «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.» 

(Φ.Ε.Κ. 38 / Α / 18-03-1991). 

- Π.Δ. 77/1993: «Για την Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς 

παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ/τος 307/86 (135/Α) σε συμμόρφωση 

προς την οδηγία του Συμβουλίου 88/642/Ε.Ο.Κ.» (Φ.Ε.Κ. 34/ Α / 18-03-1993). 

- Π.Δ. 395/1994: «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.» (Φ.Ε.Κ. 220 / Α / 19-12-1994). 

- Π.Δ. 396/1994: «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση 

εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την 

οδηγία 89/656/Ε.Ο.Κ.» (Φ.Ε.Κ. 220 / Α / 19-12-1994). 
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- Π.Δ. 397/1994: «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική 

διακίνηση  φορτίων  που συνεπάγεται  κίνδυνο  ιδίως  στη ράχη  και  την οσφυϊκή  χώρα  των  

εργαζομένων σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/Ε.Ο.Κ.» (Φ.Ε.Κ. 221 / 

Α / 19-12-1994). 

- Π.Δ. 399/1994: «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την 

έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του 

Συμβουλίου 90/394/Ε.Ο.Κ.» (Φ.Ε.Κ. 221 / Α / 19-12-1994). 

- Π.Δ. 105/1995: «Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην 

εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/Ε.Ο.Κ.» (Φ.Ε.Κ. 67 / Α / 10-04-1995). 

- Π.Δ. 17/1996: «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και τη υγείας των εργαζομένων κατά την 

εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/Ε.Ο.Κ. και 91/383/Ε.Ο.Κ.» (Φ.Ε.Κ. 11 / Α / 18- 

01-1996). 

- Π.Δ. 305/1996: «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται 

στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/Ε.Ο.Κ.» (Φ.Ε.Κ. 

212 / Α / 29-08-1996). 

- Π.Δ. 304/2000: «Τροποποίηση του π.δ. 395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και 

υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία 

τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/Ε.Ο.Κ.» (220/Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το 

π.δ. 89/99 «Τροποποίηση του π.δ. 395/94 σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/63/Ε.Κ. του 

Συμβυλίου» (94/Α)» (Φ.Ε. 241 / Α /03-11-2000). 

- Π.Δ. 176/2005: «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση 

εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμούς), σε 

συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/44/Ε.Κ.» (Φ.Ε.Κ. 227 / Α / 14-09-2005). 

- Υ.Α 130646/1984: «Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας» (Φ.Ε.Κ. / Β / 19-03-1984). 

 
- Υ.Α. 502/2003: «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων 

εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια» (Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502, Φ.Ε.Κ. 

946 / Β / 09-07-2003). 

- Υ.Α. 593/2003: «Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων» (Φ.Ε.Κ. 1186 / Β / 25-08- 

2003). 

- Υ.Α. Φ 7.5/1816/88/2004 «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών 

Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) με το Πρότυπο Ε.Λ.Ο.Τ. HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. 470 / Β / 05-03-2004). 

-  Υ.Α. Φ.50/οικ.13286/1152/2010 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ.Α. Φ 7.5/1816/88/2004 

Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «  Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού 

Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) με το Πρότυπο Ε.Λ.Ο.Τ. HD 384 και άλλες 

σχετικές διατάξεις»(Φ.Ε.Κ. 470 / Β / 05-03-2004).» (Φ.Ε.Κ. 1932 / Β / 14-12-2010). 

- Κ.Υ.Α. 16640/1993: «Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρμολογούμενων 

μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών» (Φ.Ε.Κ. 

756 / Β / 28-09-1993) 

- Α.Π. οικ. 433/2000: «Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως απαραίτητου 
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στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου». 

- Α.Π. ΔΕΕΠΠ/οικ. 85/2001: «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και του 

Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση μελέτης 

στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο» (Φ.Ε.Κ. 

686 / Β / 01-06-2001). 

- Α.Π. ΔΙΠΑΔ/οικ. 889/2002: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την 

κατασκευή Δημοσίων Έργων (Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.)» (Φ.Ε.Κ. 16 / Β / 14-01-2003). 
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12. ΦΑΥ 

 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

(ΦΑΥ) 
(Π.Δ. 305/96, ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 3, 7, 8, , 10) 

 

 

Ο συντασσόμενος  φάκελος ασφάλειας  και υγείας ( ΦΑΥ) του  έργου αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της τεχνικής έκθεσης της μελέτης σύμφωνα με την απόφαση 

ΔΕΕΠΠ / 85/01 (ΦΕΚ-686/Β/1-6-01)  που προβλέπεται από το αρθ. 3 Π.Δ. 305/96. 

Ο φάκελος ασφάλειας  και υγείας ( ΦΑΥ) του  έργου θα πρέπει να 

αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόμενες 

τροποποιήσεις που έχουν επέλθει και να τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 3 του 

Π.Δ. 305/96. 

 

ΤΜΗΜΑ  Α΄ 
 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού:  

 

“ Διάνοιξη  δρόμου μικρού μήκους για την εξυπηρέτηση Σταθμού βάσης τηλεφωνίας 

της εταιρείας ‘’ΟΤΕ Α.Ε. ‘’ στη θέση ‘’Λουτρό ΒΤΒ 0360014’’ πλησίον της Κρανέας 

Ελασσόνας, Δήμου Ελασσόνας,  Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.” 

 

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου:  

 
 
Θέση ‘‘Λουτρό ΒΤΒ 0360014’’ πλησίον της Κρανέας Ελασσόνας, Δήμου 
Ελασσόνας,  Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.” 

 
  
      3.   Στοιχεία του κυρίου του έργου:  
  

      ΟΤΕ ΑΕ. 

 

4. Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ:  

  

Για την εκτέλεση του έργου ο εργολάβος- ανάδοχος  του έργου . 
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5.Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:  

 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερ/νια 

αναπροσαρμογής 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

ΤΜΗΜΑ  Β΄ 
 
1 Τεχνική περιγραφή του έργου 

 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο σκοπός της διάνοιξης του προτεινόμενου δρόμου είναι η πρόσβαση του Σταθμού 

βάσης τηλεφωνίας της εταιρείας  ‘’ΟΤΕ Α.Ε. ‘’ στη θέση ‘’Λουτρό ΒΤΒ 0360014’’ 

πλησίον της Κρανέας Ελασσόνας, Δήμου Ελασσόνας,  Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας 

Θεσσαλίας. Ο προτεινόμενος δρόμος θα εξυπηρετήσει  τις εργασίες κατασκευής και 

την λειτουργία του σταθμού αργότερα. 

Η  επιλογή της πορείας του δρόμου επιλέχτηκε μετά από αναγνωρίσεις και άλλων 

λύσεων που μελετήθηκε και επιλέχθηκε  η πιο ορθή από άποψη προστασίας του 

περιβάλλοντος, οικονομικότητας κατασκευής λαμβάνοντας υπόψη τις εδαφικές 

συνθήκες της περιοχής καθώς και τις αρχές της δασικής επιστήμης. 
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2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ  ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ  ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ  

Η  πορεία χάραξης κατά η μηκοτομή της μελέτης  αρχίζει από υφιστάμενο 

χωματόδρομο και ακολουθώντας τη μορφολογία του εδάφους με κυμαινόμενη κλίση, 

καταλήγει στον χώρο του Σταθμού βάσης. Το υψόμετρο της περιοχής επέμβασης 

κυμαίνεται από 799,45 μ. έως  838,90 μ. περίπου,  από το επίπεδο της θάλασσας. 

 

 3. ΤΕΧΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 

    Ο  δρόμος  μελετήθηκε   να κατασκευασθεί  για χαρακτηριστικά δρόμων  Γ΄ 

κατηγορίας  που  καθορίστηκε  από  τη υπάρχουσα  μορφολογία  της  περιοχής,   τον  

εδαφικό  χαρακτήρα  και  το  διάστημα  χρήσης  του  δρόμου. Επίσης, σχεδιάστηκε 

έτσι ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη όδευση που θα εξασφαλίσει της μικρότερες 

δυνατές κατά μήκος κλίσεις της οδού . 

Η πρόσβαση του  μηχανήματος κατασκευής θα γίνει από τον χωμάτινο υφιστάμενο 

δασόδρομο που οδηγεί στη θέση αυτή και διέρχεται από το σημείο εκκίνησης.  

Ο  δρόμος έχει πλάτος  καταστρώματος 4,0  μ. και αξονικές κλίσεις εντός των  ορίων 

της κατηγορίας (<=12%). Οι ακτίνες καμπυλότητας είναι από 20μ. έως 100μ. , ενώ 

τα πρανή υπολογίστηκαν  για τα εκχώματα σε 3:2 ενώ τα επιχώματα 2:1 . 

Η εγκάρσια κλίση κυμαίνεται από 1.63% έως 10.98%, με απορροή των επιφανειακών 

υδάτων προς την αποχετευτική τάφρο. Τεχνικά έργα δεν απαιτούνται μια και δεν 

διέρχεται από ρέμα.  Για τις  επεμβάσεις διάνοιξης του  δρόμου  που θα 

πραγματοποιηθούν θα  απαιτηθεί έκταση συνολικού εμβαδού 4.404,27 m2 περίπου, 

σε έδαφος που χαρακτηρίζεται κατά ποσοστό 70 % γαιώδες και 30% ημιβραχώδες. 

2 Παραδοχές μελέτης  

Α. ΥΛΙΚΑ 

2.Α.1 Σωλήνες από PVC   

2.Α.2 Σύνδεσμοι από PVC  

2.Α.3 Κατηγορίες σκυροδέματος C12/15 C16/20 C20/25  

2.Α.4 Κατηγορίες χάλυβα  

2.Α.5 Σιδηρικά ελάσματα  

2.Α.6 Ταινία στεγάνωσης  

2.Α.7 Λιθορριπές πάχους 30 εκ. 20-50 kg 

2.Α.8 Ογκόλιθοι κατηγορίας Α  

2.Α.9 Σακόλιθοι από τσιμεντόδεμα  

2.Α.10 Αμμοχάλικο Π.Τ.Π. Ο-155 
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2.Α.11 Στεγανωτικό μάζας  

2.Α.12 Τσιμεντοκονία για επιχρίσματα  

2.Α.13 Εποξειδικά υλικά για επάλειψη  

2.Α.14   

 

 

Β. ΕΔΑΦΟΣ 

2.Β.1 Επιτρεπόμενη τάση εδάφους ΜPa 0,25 

2.Β.2 Δείκτης εδάφους Ks( KPa / cm) 300 

2.Β.3 Συντελεστής τριβής εδάφους - σκυροδέματος 0,70 

2.Β.4   

Γ. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2.Γ.1 Σεισμικότητα περιοχής Ι 

2.Γ.2 Σεισμική επιτάχυνση του εδάφους α = 0,16 

2.Γ.3 Κατηγορία εδάφους Β 

2.Γ.4   

Δ. ΦΟΡΤΙΑ 

2.Δ.1 Ίδιο βάρος οπλισμένου σκυροδέματος 25.00 KN/m3 

2.Δ.2 Ίδιο βάρος γαιών 20.00 KN/m3 

2.Δ.3   

 
3. “Ως κατεσκευάσθη” σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων, επισυνάπτονται 

σε παράρτημα, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής. 
ΤΜΗΜΑ Γ 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 
Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους 
συντηρητές - επισκευαστές του.  
Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία: 
 
1. Θέσεις δικτύων 

 1.1 ύδρευσης 
 1.2 αποχέτευσης 
 1.3 ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης) 
 1.4 παροχής διαφόρων αερίων 
 1.5 παροχής ατμού 
 1.6 κενού 
 1.7 ανίχνευσης πυρκαγιάς 
 1.8 πυρόσβεσης 
 1.9 κλιματισμού 
 1.10 θέρμανσης 
 1.11 λοιπών δικτύων εντός των δομικών στοιχείων του έργου (μη ορατών) 
 1.12 λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπισθεί ή με 

οποιοδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη κατά ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες 
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 Όλα τα έργα είναι ευκόλως ορατά. 
 

2. Σημεία των κεντρικών διακοπτών 
Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγουμένης παραγράφου 1 

 
  

3. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο  
 3.1 Αμίαντος και προϊόντα αυτού 
 3.2 Υαλοβάμβακας 
 3.3 Πολυουρεθάνη 
 3.4 Πολυστερίνη 
 3.5 άλλα υλικά 
 Σε περιφραγμένο χώρο αποθήκευσης εντός του οικοπέδου. 

 
4. Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του κτιρίου 

Σημειώνονται οι ιδιαιτερότητες στο σύνολο ή σε επιμέρους στοιχεία του έργου (π.χ. 
περιπτώσεις προκατασκευής, προέντασης, σημειακών φορτίων, κλπ.) 

 
 Ουδεμία 

 
5. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου. 

 Όλες οι εργασίες γίνονται στο ύπαιθρο, και σε περίπτωση κινδύνου θα χρησιμοποιηθούν οι 
υπάρχουσες  οδοί Μεγ. Αλεξάνδρου & Χλόης. 
 

6. Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας 

 
 Ουδεμία 

 
7. Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση 

 
 Ουδείς 

 
8. Άλλες ζώνες κινδύνου 

 
 Ουδεμία 

 
9. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία (για 

λόγους π.χ. εξαερισμού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων, απομάκρυνσης 
υδάτων, κλπ.) 

 
 Ουδέν 

 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ Δ 
 

Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία 
 
(Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων 
κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής, 
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κλπ) καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή 
τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. Μπορούν εδώ να αναφερθούν – π.χ. – κατά πόσο το 
κτίσμα διαθέτει από κατασκευής μηχανισμό ή εγκατάσταση για την εκτέλεση 
επισκευών στις εξωτερικές του επιφάνειες, ή αν υπάρχουν προβλέψεις για την 
εγκατάσταση τέτοιου μηχανισμού, ποιες και σε ποια σημεία, κλπ.) 
 
1. Εργασίες σε στέγες 

Οι οδηγίες θα αναφέρονται κυρίως στην αποφυγή των κινδύνων πτώσης από τα 
πέρατα της στέγης ή διαμέσου αυτής, αν είναι κατασκευασμένη από υλικά 
ανεπαρκούς αντοχής. 
 
Απαιτείται η χρήση ικριωμάτων ή γερανοφόρου οχήματος. 

 
 
 
 

2. Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς 
 
Απαιτείται η χρήση ικριωμάτων. 

 
3. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου 

 
Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες. 

 
4. Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει 

κίνδυνος ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς 
παράγοντες 
 
Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες. 

 
5.     Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς 
 

        Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες. 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ Ε 
 

Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των 
εγκαταστάσεών του 
Σε ετήσια βάση θα επιθεωρούνται από ειδικευμένο συνεργείο οι 
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Οι βλάβες που τυχόν θα διαπιστώνονται στις 
εγκαταστάσεις θα πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα από το συντηρητή ή άλλο 
ειδικευμένο συνεργείο. 

 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ___________________       

 
 

 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
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ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. 

 


