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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην ανόρυξη νέας αρδευτικής γεώτρησης στην Τοπική Κοινότητα
Καλλιράχης στην θέση «Καρτσιλές». Προβλέπεται η ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης 8΄΄ βάθους 100140 μέτρων, σύµφωνα µε την υπ' αριθµό πρωτ. 11279/Φ.470/11-09-2017 άδεια (Α.∆.Α. ΩΜΔΙΟΡ1Υ8ΨΤ) εκδοθείσα από τη ∆/ νση Υδάτων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
Θέση γεώτρησης
Η θέση της γεώτρησης είναι με συντεταγμένες:
Χ: 544689 και Υ:4503300
Τεχνικά χαρακτηριστικά γεώτρησης
Βάθος διάτρησης: 120±20μ.
Διάμετρος: 15΄΄ ½
Διάμετρος σωλήνων: 8΄΄
Πάχος σωλήνων: 4-5 χιλ.
Πιεζομετρικός σωλήνας 1΄΄: 90 μ.
Περιφραγματικός Σωλήνας 18΄΄: 5-10 μ.
Η μελέτη εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θάσου. Ο προϋπολογισμός της μελέτης
ανέρχεται στο ποσό των 19.999,66 ευρώ και θα καλυφθεί Ι.Π. του Δήμου Θάσου.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ
Ι. Σκοπός και αντικείμενο. Ι
ΙΙ. Θέση υδρογεωτρήσεων.
III. Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής υδρογεωτρήσεων.
1. Διάτρηση- Διεύρυνση - Δειγματοληψία
2. Ηλεκτρική διασκόπηση (logging)
3. Σωλήνωση
α. Σωλήνες γεώτρησης β. Περιφραγματικοί Σωλήνες γ. Πιεζομετρικοί σωλήνες
4. Χαλίκωση
5. Ανάπτυξη (καθαρισμός) της γεώτρησης
6. Ευθυγραμμία και κατακορυφότητα των γεωτρήσεων
7. Δοκιμαστική άντληση
8. Τσιμεντένια βάση προστασίας
9. Ημερήσια δελτία γεωτρήσεων
10. Τελική έκθεση
11. Επιμέτρηση - Πληρωμή
12. Καθυστερήσεις

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ
Ι. Σκοπός και αντικείμενο
Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την κατασκευή υδρογεωτρήσεων, σωληνωμένων µε
χαλύβδινους σωλήνες και φιλτροσωλήνες και τη διεξαγωγή σε αυτές δοκιμαστικών αντλήσεων.

ΙΙ. Θέση υδρογεωτρήσεων
Η θέση κάθε υδρογεώτρησης καθορίζεται από τεχνική έκθεση ή μελέτη και ορίζεται επί τόπου από
την Διευθύνουσα Υπηρεσία.

ΙΙΙ. Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής υδρογεωτρήσεων
III. Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής υδρογεωτρήσεων
1. ∆ιάτρηση – ∆ιερεύνηση – ∆ειγµατοληψία

Η αρχική διάτρηση γίνεται µε κοπτήρα 9 -5/8’’ και η διεύρυνση µε κατάλληλους
κοπτήρες ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η τελική διάµετρος, που προβλέπεται στην τεχνική
έκθεση ή την µελέτη.
Στις διατρητικές εργασίες χρησιµοποιείται κατάλληλος πολτός κυκλοφορίας, που
καθορίζεται από την τεχνική έκθεση ή την µελέτη και επιβεβαιώνεται επί τόπου από την
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.
Κατά την διάτρηση πρέπει να λαµβάνονται δείγµατα των πετρογραφικών σχηµατισµών
ανά δύο µέτρα, καθώς και σε κάθε λιθολογική αλλαγή. Πρέπει να λαµβάνονται ισόποσες
ποσότητες ενός πλυµένου και ενός άπλυτου δείγµατος (περίπου 0,5lt) κάθε φορά, εκτός από
την περίπτωση που χρησιµοποιείται σαπωνοπολτός, οπότε θα λαµβάνεται ένα δείγµα.
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Τα δείγµατα στα οποία αναγράφονται τα βάθη από τα οποία ελήφθησαν, φυλάσσονται
σε ειδικά κιβώτια και είναι στη διάθεση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Μετά το τέλος των
εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται µε δικές του δαπάνες να µεταφέρει τα δείγµατα που θα
επιλεγούν, σε µέρος που θα υποδειχθεί από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προµήθεια και µεταφορά καθαρού νερού στον τόπο
του έργου, για τον καθαρισµό και την ανάπτυξη της γεώτρησης.
Κάθε δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς νερού βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεωτικά έχει περιλάβει τις δαπάνες αυτές ανηγµένες στην προσφορά του.
2. Ηλεκτρική διασκόπηση (logging)
Για την κατάλληλη τοποθέτηση των φιλτροσωλήνων πραγµατοποιείται, ηλεκτρική
διασκόπηση (logging).
Η ηλεκτρική διασκόπηση γίνεται αµέσως µετά το τέλος της διάτρησης (πριν την
διεύρυνση) και ενώ η γεώτρηση είναι µε πολτό κυκλοφορίας. Η κυκλοφορία του πολτού
πρέπει να διατηρείται µέχρι την στιγµή που θα αρχίσει η πραγµατοποίηση της
διασκόπησης.
Ο ανάδοχος πρέπει να διατηρεί καθαρή από µπάζα τη γεώτρηση σε όλο το βάθος της,
για είναι δυνατή η δίοδος της βολίδας, ώστε να επιτευχθούν οι απαραίτητες καταγραφές.
Σε αντίθετη περίπτωση είναι υποχρεωµένος να επαναλάβει την εργασία, αφού πρώτα
καθαρίσει τη γεώτρηση. Η ηλεκτρική διασκόπηση γίνεται από τον πυθµένα της γεώτρησης
προς την επιφάνεια.
Η ταχύτητα κίνησης της βολίδας θα είναι 3 µέτρα ανά λεπτό για τις ακτίνες γάµµα
(γ), ενώ για τις άλλες µετρήσεις 7-10µέτρα ανά λεπτό. Για να είναι συγκρίσιµα τα
διαγράµµατα
µεταξύ τους πρέπει να χρησιµοποιείται ενιαία κλίµακα βάθους.
Κατά την ηλεκτρική διασκόπηση καταγράφονται:
● Οι ηλεκτρικές αντιστάσεις (Electrical Resistivity)
● Το ίδιο δυναµικό (Spontaneous Potential)
● Οι ακτίνες γάµµα (Gamma-ray)
Οι µετρήσεις πρέπει να δίνουν ακριβές και διαγνώσιµο αποτέλεσµα
3. Σωλήνωση
-Σωλήνες γεώτρησης
Οι τυφλοί σωλήνες και οι φιλτροσωλήνες πρέπει να είναι ευθύγραµµοι, κατασκευασµένοι
από χαλύβδινο έλασµα ποιότητας FE 360Β, σύµφωνα µε την προδιαγραφή EN 10025 ή να
έχουν νόµιµα παραχθεί και τεθεί στη αγορά σε άλλο Κράτος-Μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), που να εγγυώνται αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας.
Οι τυφλοί σωλήνες και οι φιλτροσωλήνες πρέπει να είναι αυτογενούς συγκόλλησης, σε
ευθεία γραµµή και χωρίς προστιθέµενο µέταλλο, µε τη µέθοδο Electric Resistance
Welded with high frequency (ERW/HF), σύµφωνα µε την προδιαγραφή EN 10208-1 ή να
έχουν νόµιµα παραχθεί και τεθεί στη αγορά σε άλλο Κράτος-Μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), που να εγγυώνται αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας. Οι τυφλοί
σωλήνες και οι φιλτροσωλήνες δεν πρέπει να έχουν εγκάρσια ραφή.
Οι φιλτροσωλήνες πρέπει να είναι τύπου γέφυρας (bridge slot) και να έχουν άνοιγµα 1 ή
1,5 ή 2,0 ή 2,5mm, σύµφωνα µε τις ανάγκες τους έργου και µετά από εντολή της
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Όταν χρησιµοποιούνται φιλτροσωλήνες διαµέτρου 4’’ µπορεί να
είναι τύπου σχιστών φίλτρων.
Η ολική επιφάνεια των ανοιγµάτων πρέπει να είναι τουλάχιστον 10% της ολικής
επιφάνειας του φιλτροσωλήνα.
Το ωφέλιµο µήκος των τυφλών σωλήνων και φιλτροσωλήνων πρέπει να είναι 6 µέτρα,
χωρίς να προσµετράται το αρσενικό σπείρωµα. Εάν ο σχεδιασµός της στήλης σωλήνωσης
απαιτεί µικρότερου µήκους σωλήνες και φιλτροσωλήνες, αυτοί χρησιµοποιούνται ύστερα
από εντολή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
Οι σύνδεσµοι (µούφες) των τυφλών σωλήνων και των φιλτροσωλήνων, πρέπει να είναι
κατασκευασµένοι µε το DIN 4922 ή να έχουν νόµιµα παραχθεί και τεθεί στη αγορά σε
άλλο Κράτος-Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ), που να εγγυώνται
αντίστοιχο επίπεδο ποιότητας, από το ίδιο υλικό ποιοτικά
µε τους τυφλούς σωλήνες και
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τους φιλτροσωλήνες και να έχουν µήκος τουλάχιστον 100mm και πάχος 12mm, για δε τους
σωλήνες διαµέτρου µεγαλύτερης ή ίσης των 12 Ύ’’ να έχουν µήκος τουλάχιστον 120mm
και πάχος 15mm.
Οι σύνδεσµοι πρέπει να είναι κοχλιοτοµηµέµοι µε σπείρωµα ηµικυκλικής διατοµής µε δύο
(2) στείρες ανά ίντσα και σε βάθος τουλάχιστον 70mm από τα άκρα σύµφωνα µε το πιο
κάτω σκαρίφηµα, να υπάρχει απόλυτη συνεργασία του αρσενικού µε το θηλυκό σύνδεσµο
και να είναι καθαροί από «γρέζια».
Οι σύνδεσµοι πρέπει να είναι συγκολληµένοι στα άκρα των σωλήνων µε συνεχή ραφή
εξωτερικά και εσωτερικά και να είναι απόλυτα οµόκεντρη ως προς τον άξονα του σωλήνα.
Οι τυφλοί σωλήνες, οι φιλτροσωλήνες και οι σύνδεσµοι τους πρέπει να είναι
γαλβανισµένοι εν θερµώ. Το γαλβάνισµα πρέπει να έχει γίνει µε κατάλληλη προετοιµασία
της επιφάνεια (αµµοβολή), το ∆ε πάχος του γαλβανίσµατος να είναι τουλάχιστον 40 µικρά.
Το πάχος των τοιχωµάτων των τυφλών σωλήνων και των φιλτροσωλήνων διαµέτρου 6
Ύ’’ πρέπει να είναι 4mm και για διαµέτρους 8 5/8’’, 10 Ύ’’ και 12 Ύ’’ ή µεγαλύτερες
πρέπει να είναι 5mm.
Το κατώτερο µέρος της στήλης της σωλήνωσης πρέπει να καταλήγει σε κωνικό τυφλό
σωλήνα, το δε ανώτερο να προφυλάσσεται µε κατάλληλο βιδωτό πώµα και κλειδαριά
ασφαλείας.
Οι σωλήνες πρέπει να συνοδεύονται από νόµιµο πιστοποιητικό της κατασκευάστριας
εταιρείας σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας προέλευσης, στο οποίο θα αναγράφονται τα
αποτελέσµατα των δοκιµών ως προς τα ακόλουθα:
-χηµική ανάλυση υλικού κατασκευής
-υδραυλική δοκιµή και
-ποιοτικός έλεγχος συγκολλήσεων,
και θα επιβεβαιώνει την αντιστοιχία των ποιοτικών χαρακτηριστικών.
-Περιφραγµατικοί Σωλήνες
Ο ανάδοχος, εφ’ όσον κριθεί αναγκαίο και µετά από εντολή της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας, υποχρεούται για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση περιφραγµατικών
σωλήνων (σωλήνων επένδυσης), κατάλληλης εσωτερικής διαµέτρου, για την προστασία της
γεώτρησης από καταπτώσεις.
-Πιεζοµετρικοί σωλήνες
Στις υδρογεωτρήσεις πρέπει να τοποθετούνται πιεζοµετρικοί σωλήνες. Αυτοί πρέπει να
είναι γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες του εµπορίου µήκους 6 µέτρων, ονοµαστικής
διαµέτρου 1 ½’’ και να έχουν συνδέσµους (µούφες). Οι πιεζοµετρικοί σωλήνες
τοποθετούνται µεταξύ των εξωτερικών τοιχωµάτων της σωλήνωσης και των τοιχωµάτων της
γεώτρησης και έχουν σκοπό την παρακολούθηση της στάθµης του υπόγειου νερού.
Ο πιεζοµετρικός σωλήνας κάθε γεώτρησης θα συγκοινωνεί µε τυφλό σωλήνα της
γεώτρησης, σε βάθος που καθορίζεται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Επίσης ο
πιεζοµετρικός σωλήνας πρέπει να φέρει πώµα και κλειδαριά ασφαλείας στο άνω µέρος του.
Η προµήθεια των πιεζοµετρικών σωλήνων αποτελεί υποχρέωση του ανάδοχου.
4.
Χαλίκωση
Το χαλικόφιλτρο τοποθετείται στο διάκενο µεταξύ των τοιχωµάτων της γεώτρησης και
του εξωτερικού τοιχώµατος της σωλήνωσης. Αποτελείται από χαλίκια, στα οποία πρέπει
να κυριαρχεί η πυριτική σύσταση (προτιµάται η ποτάµια προέλευση).
Σπαστά (θραυστά) χαλίκια λατοµείων δεν γίνονται αποδεκτά. Επίσης δεν γίνονται
αποδεκτά χαλίκια µε άργιλο ή τεµάχια που προέρχονται από µαλακά πετρώµατα (µάργες,
σχιστόλιθους κλπ.)
Το χαλικόφιλτρο πριν από την τοποθέτηση του πρέπει να έχει πλυθεί µε καθαρό νερό.
Η µέγιστη και ελάχιστη διάµετρος των διαβαθµισµένων χαλικιών καθορίζεται από την
τεχνική έκθεση ή την µελέτη ή και µε εντολή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Πριν την
τοποθέτηση του χαλικόφιλτρου, η γεώτρηση πρέπει να καθαρίζεται µε κυκλοφορία και
αραίωση του πολτού.
Η προµήθεια του ανάδοχου αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου.
5. Ανάπτυξη (καθαρισµός) της γεώτρησης
Η ανάπτυξη της γεώτρησης γίνεται µετά τη χαλίκωση
µε τις παρακάτω µεθόδους µε
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εντολή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας:
-µε κυκλοφορία καθαρού νερού µε την πηλαντλία
-µε σύστηµα εµβόλου (σουµπάπ)
-µε εγκατάσταση εκτόξευσης αέρα µε αεροσυµπιεστή (air-lift)
6. Ευθυγραµµία και κατακορυφότητα των γεωτρήσεων
Α) Οι γεωτρήσεις πρέπει να είναι ευθύγραµµες και κατακόρυφες, σύµφωνα µε τα
ακόλουθα:
Κατακορυφότητα: Η απόκλιση από την κατακορυφότητα δεν πρέπει να ξεπερνά το 1 µέτρο ανά 100
µέτρα (1%).
Ευθυγραµµία: Η ευθυγραµµία της γεώτρησης πρέπει να είναι τέτοια, ώστε ένας
σωλήνας µήκους 9 µέτρων και εξωτερικής διαµέτρου µικρότερης κατά 1,5’’ της εσωτερικής
διαµέτρου της σωλήνωσης να διέρχεται άνετα απ’ αυτή. Σε γεώτρηση που δεν πρόκειται να
σωληνωθεί πρέπει να περνά ελεύθερα σωλήνας 12 µέτρων, εξωτερικής διαµέτρου κατά 3’’
µικρότερης από τη διάµετρο του κοπτήρα που χρησιµοποιήθηκε.
Β) Η µέτρηση της ευθυγραµµίας και της κατακορυφότητας γίνεται µε εξοπλισµό του
αναδόχου, µετά την ολοκλήρωση των εργασιών της γεώτρησης και πριν την άντληση της.
Ο τελικός έλεγχος της κατακορυφότητας και της ευθυγραµµίας γίνεται παρουσία της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας.
Αποδεκτά όργανα µέτρησης της κατακορυφότητας είναι είτε ο τρίποδας µε
συρµατόσχοινο πάχους µεγαλύτερο από 1,5mm, µε φτερωτή διαµέτρου κατά ένα τέταρτο
της ίντσας (1/4’’) µικρότερης της εσωτερικής διαµέτρου της τελικής σωλήνωσης είτε µε
ανάλογο φωτοκαθετόµετρο. Ένα από τα δύο προαναφερόµενα όργανα πρέπει να
περιλαµβάνεται απαραίτητα στα παρελκόµενα του µηχανικού εξοπλισµού του αναδόχου.
Γ) Αν µετά την τελική σωλήνωση διαπιστωθεί ότι η γεώτρηση δεν πληρεί τις
προδιαγραφές της κατακορυφότητας και της ευθυγραµµίας δεν γίνεται δεκτή.
Ειδικά όσον αφορά την κατακορυφότητα, σε περίπτωση που η ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία κρίνει ότι η γεώτρηση δύναται να αξιοποιηθεί µε κάποιο τύπο αντλίας, που θα
αποδίδει την παροχή εκµετάλλευσης της γεώτρησης, η γεώτρηση γίνεται δεκτή αφού γίνουν
περικοπές στο συνολικό κόστος της, όπως παρακάτω:
1. Απόκλιση 1,01% - 1,5%, περικοπή δαπάνης 10%
2. Απόκλιση 1,51% – 2,0%, περικοπή δαπάνης 20%
3. Απόκλιση 2,01% - 2,5%, περικοπή δαπάνης 30%
4. Αν η γεώτρηση έχει απόκλιση µεγαλύτερη από 2,5% δεν γίνεται αποδεκτή.
● Οι δαπάνες των παραπάνω απαιτούµενων µέσων, εργασιών και
καθυστερήσεων υποχρεωτικά συµπεριλαµβάνονται ανηγµένες στην τιµή µονάδος
της διάτρησης.
7. ∆οκιµαστική Άντληση
Η δοκιµαστική άντληση διεξάγεται σύµφωνα µε γραπτό πρόγραµµα, που συντάσσεται
από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Οι µετρήσεις παροχής γίνονται ογκοµετρικά ή µε
συσκευή PITOT ή υδρόµετρο, σύµφωνα µε τις οδηγίες της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, η
δε στάθµη του νερού µετράται µε ηλεκτρικό σταθµήµετρο ακριβείας, µέσα στον
πιεζοµετρικό σωλήνα.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αντλητικού συγκροτήµατος (διάµετρος αντλίαςστροβίλου, βάθος τοποθέτησης, ιπποδύναµη κλπ.) καθορίζονται από τη ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία µε βάση την τεχνική έκθεση ή µελέτη και είναι δεσµευτικά για τον ανάδοχο,
ασχέτως αν οι αναµενόµενες παροχές µπορεί να επιτευχθούν και µε άλλων διαµέτρων
αντλητικά συγκροτήµατα.
Το αντλητικό συγκρότηµα πρέπει να έχει τη δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας για µακράς διάρκειας
αντλήσεις.
Η παροχή ρυθµίζεται µε δικλείδα ή µε αλλαγή των στροφών του κινητήρα όπου είναι
δυνατόν.
Το νερό πρέπει να παροχετεύεται σε κατάλληλη απόσταση, ώστε να µην επηρεάζεται η
δοκιµή άντλησης.
Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει κατάλληλο επιστηµονικό και τεχνικό προσωπικό κατά
τη διάρκεια της άντλησης, καθώς και τα αναγκαία-6-όργανα µετρήσεων. Τα στοιχεία της

-

άντλησης αναγράφονται σε ειδικά δελτία. Μετά το πέρας της άντλησης γίνονται
µετρήσεις επαναφοράς της στάθµης του νερού. Ο χρόνος επαναφοράς της στάθµης δεν
µπορεί να υπερβαίνει το χρόνο άντλησης.
●
Εάν κατά τη διάρκεια της άντλησης ή των µετρήσεων επαναφοράς στάθµης
υπάρχει γεωτρύπανο στη γεώτρηση, στον ανάδοχο δεν καταβάλλεται αποζηµίωση για
σταλία, δοθέντος ότι η δαπάνη αυτή υποχρεωτικά περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές
της προσφοράς του.
8. Τσιµεντένια βάση προστασίας
Μετά το τέλος των εργασιών, ο χώρος που περιβάλει τη σωλήνωση, πρέπει να
προστατεύεται στην επιφάνεια από πλάκα σκυροδέµατος (µε τσιµέντο 350kg/m3),
διαστάσεων 1,00x1,00x0,40m.
Στην επιφανειακή πλάκα της γεώτρησης (πλάκα προστασίας) τοποθετείται ελαφρά
κεκλιµένος πλαστικός σωλήνας 4’’, για συµπλήρωση του χαλικόφιλτρου.
Η δαπάνη της πλάκας και η κατασκευή του πώµατος ασφαλείας της γεώτρησης
περιλαµβάνεται υποχρεωτικά στην τιµή τοποθέτησης της τελικής σωλήνωσης (δεν
πληρώνεται χωριστά).
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που η γεώτρηση δεν αξιοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο,
ο ανάδοχος υποχρεούται να τη σφραγίσει ή καταστρέψει σύµφωνα µε εντολή της
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, χωρίς άλλη αποζηµίωση, της σχετικής δαπάνης
περιλαµβανοµένης υποχρεωτικά στην τιµή της διάτρησης.
9. Ηµερήσια δελτία γεωτρήσεων
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί σε κάθε γεώτρηση ηµερολόγιο εργασίας σε τριπλούν.
Τα δύο από τα τρία αντίτυπα θα τα παραδίδει στον επιβλέποντα κάθε µέρα. Κάθε ηµερήσιο
δελτίο πρέπει να περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
(Ο κατάλογος δεν είναι περιοριστικός για περισσότερα στοιχεία)
ηµεροµηνία και καιρικές συνθήκες
κωδικός αναγνώρισης της εκτελούµενης γεώτρησης
τύπος χρησιµοποιούµενου γεωτρυπάνου
ώρα αρχής και τέλους κάθε βάρδιας
σύνθεση προσωπικού (αριθµός, ειδικότητα, ονοµατεπώνυµο)
ώρες διάτρησης και µέθοδος εκτέλεσης
ώρα αρχής και τέλους κάθε εργασίας
αναµονές µε ή χωρίς διαταγή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας
είδος και διάµετρος του χρησιµοποιούµενου κοπτικού εργαλείου
βάρος και διάµετρος των αντίβαρων διάτρησης
διάµετρος και είδος αντλιών
λιθολογική περιγραφή των σχηµατισµών που συναντώνται κατά τη διάτρηση
ολική ή µερική απώλεια του πολτού κυκλοφορίας
µήκος και διάµετρος σωλήνων και φιλτροσωλήνων που τοποθετήθηκαν
όγκος χαλικόφιλτρου που χρησιµοποιήθηκε
ώρα αρχής και τέλους εργασιών τσιµέντωσης
- ώρα αρχής και τέλους εργασιών ανάπτυξης
- κάθε χρήσιµη πληροφορία για τα δείγµατα νερού και πετρωµάτων (ηµεροµηνία,
βάθος κλπ)
- γενικά κάθε χρήσιµη πληροφορία για την ορθή ερµηνεία των ληφθέντων στοιχείων και
αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της άντλησης.
- Μέτρηση υδροστατικής στάθµης κάθε µέρα κατά την έναρξη και τη λήξη της
εργασίας
Χώρο για τις παρατηρήσεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
10.
Τελική Έκθεση
Μετά το τέλος των εργασιών υπαίθρου, ο ανάδοχος υποχρεωτικά συντάσσει και
υποβάλλει σε πέντε (5) αντίγραφα, τεύχος, που θα περιέχει όλες τις πληροφορίες για
κάθε γεώτρηση που ανορύχθηκε. Το τεύχος πρέπει να περιέχει:
1.
Συνοπτική έκθεση που θα περιλαµβάνει περιγραφή εργασιών και µεθόδων που
χρησιµοποιήθηκαν για κάθε γεώτρηση. Η συνοπτική
-7- έκθεση πρέπει να περιέχει επίσης

στοιχεία όπως η ταχύτητα προχώρησης του γεωτρύπανου , οι απώλειες πολτού
κυκλοφορίας, η υδροστατική στάθµη µετά την ανάπτυξη της γεώτρησης, τα πρωτογενή
στοιχεία της δοκιµαστικής άντλησης, η κρίσιµη και ωφέλιµη παροχή εκµετάλλευσης,
καθώς και κάθε άλλο στοιχείο προβλεπόµενο από τις τεχνικές προδιαγραφές.
2. Λιθολογική τοµή σε κλίµακα σελίδας Α4 ή Α3.
3. Επεξεργασία και παρουσίαση των αποτελεσµάτων των δοκιµαστικών αντλήσεων,
κατάρτιση διαγραµµάτων κρίσιµης παροχής, διάγραµµα απεικόνισης πτώσης και
επαναφοράς στάθµης-χρόνου, για τον υπολογισµό υδραυλικών παραµέτρων.
4. Τοπογραφικό χάρτη, κλίµακας που καθορίζεται από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, µε τις
θέσεις των γεωτρήσεων.
● Για κάθε δαπάνη που αφορά την τήρηση των ηµερήσιων δελτίων γεωτρήσεων, την
τελική έκθεση και την υποβολή τους στην Υπηρεσία, δεν καταβάλλεται αποζηµίωση στον
ανάδοχο, δοθέντος ότι οι δαπάνες αυτές υποχρεωτικά περιλαµβάνονται ανηγµένες τις τιµές
της προσφοράς του.
11.
Επιµέτρηση – Πληρωµή
●
Για την εισκόµιση στον τόπο του έργου και εγκατάσταση στην πρώτη γεώτρηση
ετοίµου για εργασία γεωτρητικού συγκροτήµατος και αποκόµιση αυτού, προβλέπεται
κατ’ αποκοπή τιµή αποζηµίωσης.
●
Για τη µεταφορά από θέση σε θέση και εγκατάσταση ετοίµου για εργασία
γεωτρητικού συγκροτήµατος, προβλέπεται κατ’ αποκοπή τιµή αποζηµίωσης.
●
Η επιµέτρηση των εργασιών διάτρησης ή διεύρυνσης γίνεται ανά µέτρο
µήκους διάτρησης ή διεύρυνσης και η πληρωµή µε αντίστοιχες τιµές µονάδος
ανάλογα µε τη διάµετρο διάτρησης ή διεύρυνσης. Η δειγµατοληψία περιλαµβάνεται
στην πληρωµή εργασιών διάτρησης.
●
Η επιµέτρηση και πληρωµή της ηλεκτρικής διασκόπησης γίνεται µε κατ’ αποκοπή
τιµή ανά γεώτρηση.
●
Η επιµέτρηση των τυφλών σωλήνων και φιλτροσωλήνων γίνεται µε το µέτρο
µήκους πλήρως εγκατεστηµένου τυφλού σωλήνα ή φιλτροσωλήνα και η πληρωµή µε
αντίστοιχες τιµές µονάδος ανάλογα µε τη διάµετρο του τυφλού σωλήνα ή φιλτροσωλήνα.
●
Η επιµέτρηση των περιφραγµατικών σωλήνων γίνεται µε το µέτρο µήκους
πλήρως εγκατεστηµένου περιφραγµατικού σωλήνα και η πληρωµή µε αντίστοιχες τιµές
µονάδος ανάλογα µε τη διάµετρο του περιφραγµατικού σωλήνα.
●
Η επιµέτρηση των πιεζοµετρικών σωλήνων γίνεται µε το µέτρο µήκους
πλήρως εγκατεστηµένου πιεζοµετρικού σωλήνα και η πληρωµή µε αντίστοιχη τιµή
µονάδος πιεζοµετρικού σωλήνα διαµέτρου 1 ½’’.
●
Η επιµέτρηση του χαλικόφιλτρου γίνεται µε το κυβικό µέτρο πλήρως
τοποθετηµένου χαλικόφιλτρου και η πληρωµή µε την αντίστοιχη τιµή µονάδος.
●
Η επιµέτρηση των εργασιών ανάπτυξης της παραγράφου 5 της παρούσας Τ.Π στις
περιπτώσεις (α) και (β) γίνεται σε ώρες λειτουργίας γεωτρυπάνου, ενώ στην περίπτωση (γ)
γίνεται σε ώρες λειτουργίας για εργασία ανάπτυξης µε αεροσυµπιεστή (air-lift), και η
πληρωµή πραγµατοποιείται µε αντίστοιχες τιµές µονάδος ωριαίας αποζηµίωσης.
●
Οι εργασίες δοκιµαστικών αντλήσεων της παραγράφου 7 της παρούσας
Τ.Π επιµετρώνται και πληρώνονται ως εξής:
Για την εισκόµιση στον τόπο του έργου και εγκατάσταση του
αντλητικού συγκροτήµατος στην πρώτη γεώτρηση µε κατ’ αποκοπή τιµή.
Για την µεταφορά από θέση σε θέση και εγκατάσταση του αντλητικού
συγκροτήµατος στη γεώτρηση µε κατ’ αποκοπή τιµή.
ανά ώρα λειτουργίας και ωριαίας αποζηµίωση εργασίας για την άντληση ανάλογα
µε τη διάµετρο του αντλητικού συγκροτήµατος.
ανά ώρα και ωριαία αποζηµίωση για τη µέτρηση της επαναφοράς της στάθµης
του νερού.
Όλες οι εργασίες ή αναµονές περιλαµβάνονται στις παραπάνω τιµές.
●
Για την εισκόµιση στον τόπο του έργου και τοποθέτηση στη γεώτρηση
συγκροτήµατος AIR-LIFT, εξαγωγή αυτού και αποκόµιση από το βάθος τοποθέτησης για
την εκτέλεση εργασιών ανάπτυξης ή άντλησης, προβλέπεται
κατ’ αποκοπή τιµή
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αποζηµίωσης.
●
Για τη λήψη ενός δείγµατος καρότου µε δειγµατολήπτη διπλού τοιχώµατος διαµ.
101mm και µήκους 2m τουλάχιστον, ανεξάρτητα σκληρότητας και βάθους, προβλέπεται
κατ’ αποκοπή τιµή αποζηµίωσης.
●
Για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση µέσα στη γεώτρηση ποσότητας ενός κιλού
εξαµεταφωσφορικού νατρίου για τον καθαρισµό και ανάπτυξη των γεωτρήσεων,
προβλέπεται τιµή αποζηµίωσης ανά κιλό (χλγ.).
12.
Καθυστερήσεις
Για καθυστερήσεις γεωτρητικού συγκροτήµατος είτε αντλητικού συγκροτήµατος µετά
από εντολή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, προβλέπεται τιµή µονάδος ωριαίας
αποζηµίωσης ανάλογα µε τη διάµετρο, αντίστοιχα.
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ, ΘΑΣΟΣ
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ,ΘΑΣΟΣ
.... /2018
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ

Νικόλαος ΠΑΤΗΡΑΣ
Τεχνολόγος Γεωπόνος Α΄
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ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
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ΕΡΓΟ : ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΚΑΡΤΣΙΛΕΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΜΕΛΕΤΗΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:
1. Στις τιµές του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης εργασίας
και που ισχύουν ενιαίες για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν στην περιοχή του υπόψη
έργου, ανεξάρτητα απο τη θέση και την έκταση αυτών, περιλαµβάνονται:
α) Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου της
επικεφαλίδας, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος και των υπολοίπων τευχών και σχεδίων, όπως
αυτά αναγράφονται στη διακήρυξη του έργου.
β) Κάθε δαπάνη γενικώς, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη
και έντεχνη, όπως αναφέρεται ανωτέρω, εκτέλεση της µονάδος κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή
διαµφισβήτηση και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού καθώς και τη δυνατότητα
χρησιµοποιήσεως ή όχι µηχανικών µέσων.
2. Ειδικότερα στις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται:
Α) Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους χρήσης, αποθήκευσης, φύλαξης,
επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξαιρέτως των απαραίτητων για τα έργα υλικών,
ενσωµατωµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών, µαζί µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις και
κάθε φύσεως διακινήσεις µέχρι την πλήρη ενσωµάτωση τους.
Β) Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών ασφάλισης υπέρ ΙΚΑ κ.λ.π., δώρων εορτών,
επιδόµατος αδείας κ.λ.π. όλου του ειδικευµένου και µη, προσωπικού γραφείων εργοταξίου και
µηχανοτεχνιτών συνεργείου εργοταξίου, εργατοτεχνιτών, χειριστών
µηχανηµάτων κ.λ.π.
Γ) Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτουµένων για τα έργα µηχανηµάτων δηλ. τα µισθώµατα, η
αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση αυτών, η λόγω απόσβευσης επιβάρυνση, η επισκευή και
συντήρηση, οι ηµεραργίες απο οποιαδήποτε αιτία, η παραλαβή, η µεταφορά επι τόπου και επιστροφή
τούτων, οι άγονες µετακινήσεις τους, τα απαιτούµενα καύσιµα κ.λ.π.
∆) Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς, µέχρι τη θέση που θα
χρησιµοποιηθούν, τα υλικά γενικά λατοµείων, ορυχείων κ.λ.π.
Ε) Οι δαπάνες καθυστέρησης λόγω εργοταξιακών γενικά δυσχερειών, οι οποίες προέρχονται απο
αγωγούς κοινής ωφέλειας ή παρεµβάσεις των οργανισµών ή εταιρειών κοινής ωφέλειας λόγω των
υφιστάµενων συνθηκών κυκλοφορίας και εµποδίων ή δυσχερειών που δηµιουργούνται απο αυτές
καθώς και λόγω της µειωµένης απόδοσης των µηχανηµάτων και εργοτεχνιτών.
ΣΤ) Οι δαπάνες καθυστέρησης λόγω πρόσθετων εργασιών και λόγω συµπληρωµατικών
µέτρων ασφαλείας για την µη παρεµπόδιση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και άλλων
µέσων για τη µετακίνηση του κοινού γενικά.
Ζ) Οι δαπάνες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των πεζών, προσωρινών γεφυρώσεων
σκαµµάτων µε πλάτος µικρότερο απο 4,00 µ.
Η) Οι δαπάνες ξύλινων και µεταλλικών περιφραγµάτων κινητών ή όχι, οι δαπάνες µεταφοράς,
προσέγγισης και αποµάκρυνσης αυτών καθώς και οι δαπάνες για την καθηµερινή κάλυψη σκαµµάτων
µε σιδηρά φύλλα λαµαρινών (όπου τούτο απαιτείται) για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών
και οχηµάτων καθώς και ξύλινων κατασκευών αντιστήριξης των πρανών των ορυγµάτων για την
προστασία της κυκλοφορίας.
Θ) Οι δαπάνες για τις αναγκαίες τοµές ή οπές στα τοιχώµατα υφισταµένων φρεατίων αγωγών ή
τεχνικών έργων, για τις συνδέσεις των αγωγών.
Ι) Οι δαπάνες για εργαστηριακούς ελέγχους ή δοκιµές όπου αυτές απαιτούνται σύµφωνα µε τα
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σχετικά άρθρα του παρόντος Τιµολογίου, της Συγγραφής Υποχρεώσεων, των Τεχνικών
Προδιαγραφών και των προηγουµένων της δηµοπρασίας, εγκυκλίων και διαταγών.
ΙΑ) Οι κάθε είδους δαπάνες για τις χαράξεις, πασσαλώσεις, χωροσταθµήσεις, λήψεις διατοµών,
εγκαταστάσεις υψοµετρικών αφετηριών για την ακριβή εκτέλεση του έργου, καταµετρήσεις και
επιµετρήσεις γενικά, οριζοντιογραφικές απεικονήσεις των αγωγών σε πινακίδες 1:500.
ΙΒ) Οι δαπάνες ενηµερώσεως και εξασφαλίσεως, µε σήµατα σύµφωνα µε τα ισχύοντα και τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας της κυκλοφορίας και του κοινού, απο κάθε κίνδυνο µε σήµανση ή
περίφραξη κάθε επικίνδυνου χώρου του εργοταξίου του αναδόχου και οι δαπάνες αποκοµιδής αυτών,
όταν πλέον δεν χρειάζονται.
ΙΓ) Οι δαπάνες λήψεως στοιχείων και συντάξεως, µελετών µικρών τεχνικών έργων κατά τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Ι∆) Οι δαπάνες προεργασίας επιφανειών για κάθε φύσεως ασφαλτικές επιστρώσεις πάνω σε αυτές
(παλιές ή νέες επιφάνειες), όπως π.χ. πικούνισµα, σκούπισµα, καθαρισµός, αποµάκρυνση και
µεταφορά των προϊόντων που παράγονται απο τις ανωτέρω εργασίες.
ΙΕ) Οι δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, θέρµανσης κ.λ.π. της ασφάλτου απο τη
θέση παραγωγής στη θέση ενσωµατώσεως.
3. Το ποσοστό για γενικά έξοδα και για κάθε είδους βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου καθώς και
για όφελος αυτού, δηλ. για τις δαπάνες επιστασίας, δαπάνες σηµάνσεως εργοταξίων και για κάθε
είδους κρατήσεις, φόρους, δασµούς, ασφάλιστρα, τόκους των κεφαλαίων, τις κάθε είδους
µετακινήσεις του εργατοτεχνικού προσωπικού, τις πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και
εµποδίων κάθε φύσεως κατά την εκτέλεση κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα λόγω κάθε είδους
δυσχερειών που έχουν προβλεφθεί ή απρόβλεπτων. Το ποσοστό αυτό (18%) είναι ενιαίο για όλες
γενικά τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων και δεν περιλαµβάνεται στις τιµές
εφαρµογής του Τιµολογίου αυτού.
4. Οι εκσκαφές θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις διαστάσεις που αναφέρονται στα σχέδια ή αυτές που
αναφέρονται στα αρµόδια εγκεκριµένα τακτοποιητικά σχέδια. Εν πάση περιπτώσει, οι συµβατικές
διατοµές σκαµµάτων αγωγών καθορίζονται στα αντίστοιχα σχέδια σωληνωτών ή χυτών αγωγών.
5. Ως συµβατικά πλάτη θεµελίων τεχνικών έργων θα λαµβάνονται στα καθοριζόµενα απο την ΠΤΠ
Τ-50.
6. Για τις εργασίες που θα εκτελεστούν κατα τις Κυριακές, αργίες γενικά και νυχτερινές ώρες που
υπολογίζονται απο της 20ής ώρας µέχρι της 6ης ώρας της εποµένης, για να τηρηθούν οι συµβατικές
τµηµατικές προθεσµίες, ο ανάδοχος θα πληρωθεί µε τις συµβατικές τιµές του Τιµολογίου. Για την
σύνταξη νέων τιµών µονάδας, ως τιµές ηµεροµισθίων εργατοτεχνιτών, υλικών, µισθωµάτων
µηχανηµάτων κ.λ.π. θα ισχύσουν αυτές που θα καθοριστούν απο την αρµόδια Ειδική Επιτροπή
∆ιακύµανσης Τιµών για το εξάµηνο που θα γίνει η δηµοπρασία,
µαζί µε το νόµιµο ποσοστό προσαύξησης για εισφορές.
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ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αρθρο: 15.16.01-ΣΧΕΤ Κωδ. Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 7118.1

Αποσυναρµολόγηση και φόρτωση υδρογεωτρυπάνου Φ 36".
Σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται στην ΚΥΑ ∆ΙΠΑ∆/β/
606/12--11-02 ΦΕΚ 292/12-3-2003
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεµ.
ΕΥΡΩ: 300,00 (Τριακόσια Ευρώ)
ΑΡΘΡΟ 2ο
Αρθρο: 15.16.01-ΣΧΕΤ Κωδ. Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 7118.2

Εκφόρτωση και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας σε πλήρη ετοιµότητα υδρογεωτρυπάνου Φ 36".
Σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται στην ΚΥΑ ∆ΙΠΑ∆/β/606/12--11-02 ΦΕΚ
292/12-3-2003
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεµ.

ΕΥΡΩ: 350,00 (Τριακόσια πενήντα Ευρώ)
ΑΡΘΡΟ 3ο
Αρθρο: 15.20

Κωδ. Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 7122
∆ιάνοιξη υδρογεωτρήσεως διαµέτρου 9 5/8" σε πετρώµατα µαλακά (µε σκληρότητα ίση ή µικρότερη των 4Mohs)
µε εγκατεστηµένο στη θέση διανοίξεως υδρογεωτρύπανο ανεξαρτήτως βάθους. Σύµφωνα µε τις Τεχνικές
Προδιαγραφές που αναφέρονται στην ΚΥΑ
∆ΙΠΑ∆/β/606/12--11-02 ΦΕΚ 292/12-3-2003
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : µ.µ.

ΕΥΡΩ: 15,50 (Δεκαπέντα Ευρώ και πενήντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 4ο
Αρθρο: 15.21

Κωδ. Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 7123
∆ιάνοιξη υδρογεωτρήσεως διαµέτρου 9 5/8" σε πετρώµατα σκληρά µε εγκατεστηµένο στη θέση διανοίξεως
υδρογεωτρύπανο ανεξαρτήτως βάθους. Σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται στην ΚΥΑ
∆ΙΠΑ∆/β/606/12--11-02 ΦΕΚ 292/12-3-2003
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : µ.µ.

ΕΥΡΩ: 16,00 (Δεκαέξι Ευρώ)
ΑΡΘΡΟ 5ο
Αρθρο: 15.22-ΣΧΕΤ

Κωδ. Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 7124

∆ιεύρυνση υδρογεωτρήσεως από διάµετρο 9 5/8" σε 15 1/2" σε πετρώµατα µαλακά ανεξαρτήτως
βάθους(µε σκληρότητα ίση ή µικρότερη των 4Mohs).
Σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται στην ΚΥΑ ∆ΙΠΑ∆/β/
606/12--11-02 ΦΕΚ 292/12-3-2003
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : µ.µ.

ΕΥΡΩ: 20,00 (Είκοσι Ευρώ)
ΑΡΘΡΟ 6ο
Αρθρο: 15.23-ΣΧΕΤ

Κωδ. Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 7125
∆ιεύρυνση υδρογεωτρήσεως από διάµετρο 9 5/8" σε 15 1/2" σε πετρώµατα σκληρά ανεξαρτήτως
βάθους.
Σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται στην ΚΥΑ ∆ΙΠΑ∆/β/
606/12--11-02 ΦΕΚ 292/12-3-2003
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : µ.µ.

ΕΥΡΩ: 21,00 (Είκοσι ένα Ευρώ)
ΑΡΘΡΟ 7ο
Αρθρο: 15.22-ΣΧΕΤ

Κωδ. Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 7124
∆ιεύρυνση υδρογεωτρήσεως από διάµετρο 15 1/2" σε 20" σε πετρώµατα µαλακά (µε σκληρότητα ίση ή
µικρότερη των 4Mohs).
Σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται στην ΚΥΑ ∆ΙΠΑ∆/β/
606/12--11-02 ΦΕΚ 292/12-3-2003
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : µ.µ.

ΕΥΡΩ: 18,70 (Δεκαοχτώ Ευρώ και εβδομήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 8ο
Αρθρο: 15.25-ΣΧΕΤ

Κωδ. Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 7127
Προµήθεια και τοποθέτηση σε υδρογεώτρηση γαλβανισµένου χαλυβδοσωλήνα τυφλού
εξωτερικής διαµέτρου 8" και πάχους 5 χιλ. .
Σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται στην ΚΥΑ ∆ΙΠΑ∆/β/
606/12--11-02 ΦΕΚ 292/12-3-2003

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : µ.µ.

ΕΥΡΩ: 29,30 (Είκοσι εννιά Ευρώ και τριάντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 9ο
Αρθρο: 15.26-ΣΧΕΤ

Κωδ. Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 7128

Προµήθεια και τοποθέτηση σε υδρογεώτρηση γαλβανισµένου φιλτροσωλήνα εξωτερικής
διαµέτρου 8" και πάχους 5 χιλ. .
Σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται στην ΚΥΑ ∆ΙΠΑ∆/β/
606/12--11-02 ΦΕΚ 292/12-3-2003
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : µ.µ.

ΕΥΡΩ: 35,30 (Τριάντα πέντε Ευρώ και τριάντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 10ο
Κωδ. Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 7126
Για την προµήθεια ,µεταφορά επι τοπουτου και τοποθέτηση ενός µέτρου µήκους
Περιφραγµατικού χαλύβδινου σωλήνα εσωτερικής διαµέτρου 18".
Σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται στην ΚΥΑ ∆ΙΠΑ∆/β/
606/12--11-02 ΦΕΚ 292/12-3-2003

Αρθρο: 15.24

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : µ.µ.

ΕΥΡΩ: 62,00 (Εξήντα δύο Ευρώ)
ΑΡΘΡΟ 11ο
Αρθρο: 15.14

Κωδ. Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 7115

Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κ.µ.

ΕΥΡΩ: 46,40 (Σαράντα έξι Ευρώ και σαράντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 12ο
Αρθρο: 15.12-ΣΧΕΤ

Κωδ. Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 7113
Προµήθεια και τοποθέτηση σε υδρογεώτρηση (έξω από την τελική σωλήνωση) γαλβανισµένου
σωλήνα διαµέτρου Φ 1" συγκολληµένου µε την τελική σωλήνωση
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : µ.µ.

ΕΥΡΩ: 7,50 (Επτά Ευρώ και πενήντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 13ο
Αρθρο: 15.18.01-ΣΧΕΤ

Κωδ. Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 7120.1
Αποσυναρµολόγηση και φόρτωση αντλητικού συγκροτήµατος τύπου "ποµόνας"
ανεξαρτήτου διαµέτρου

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεµ.

ΕΥΡΩ: 51,50 (Πενήντα ένα Ευρώ και πενήντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 14ο
Αρθρο: 15.18.02-ΣΧΕΤ

Κωδ. Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 7120.2
Εκφόρτωση και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας σε πλήρη ετοιµότητα αντλητικού
συγκροτήµατος τύπου "ποµόνας" ανεξαρτήτου διαµέτρου

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεµ.
ΕΥΡΩ: 82,00 (Ογδόντα δύο Ευρώ)
ΑΡΘΡΟ 15ο
Αρθρο: 15.19.01
Κωδ. Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 7121.1

Αποσυναρµολόγηση και φόρτωση συσκευής εµφυσήσεως αέρα και εκτοξεύσεως νερού
(AIR-LIFT και JET)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεµ.

ΕΥΡΩ: 51,50 (Πενήντα ένα Ευρώ και πενήντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 16ο
Αρθρο: 15.19.02

Κωδ. Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 7121.2
Εκφόρτωση και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας σε πλήρη ετοιµότητα συσκευής
αντλήσεως νερού µε εµφύσηση αέρα και εκτόξευση νερού (AIR-LIFT και JET)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεµ.
ΕΥΡΩ: 82,00 (Ογδόντα δύο Ευρώ)

ΑΡΘΡΟ 17ο
Αρθρο: 15.03-ΣΧΕΤ

Κωδ. Αναθεώρησης : Υ∆Ρ-7103
Για µια ώρα αντλ/ση υδρογεώτρησης µε αντλ/κό συγκ/µα η υποβρύχιο αντλίας ανεξάρτητα απο
το βάθος τοποθέτησης συµπεριλαµβανοµένων σταθµηµετρικών µετρήσεων
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : ώρα

ΕΥΡΩ: 30,90 (Τριάντα Ευρώ και ενενήντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 18ο
Αρθρο: 15.04

Κωδ. Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 7104
Δοκιμαστική άντληση νερού από γεώτρηση με συσκευή εμφυσήσεως αέρα
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : ώρες

ΕΥΡΩ: 15,50 (Δεκαπέντε Ευρώ και πενήντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 19ο
Αρθρο: 15.27

Κωδ. Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 7129

Στόµιο υδρογεωτρήσεως
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κιλά

ΕΥΡΩ: 4,60 (τέσσερα Ευρώ και εξήντα λεπτά)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ. Υ.

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:2061 /2018
ΕΡΓΟ : ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΚΑΡΤΣΙΛΕΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣ Η
ΑΡΘΡΟ 1ο

Αποσυναρµολόγηση και φόρτωση υδρογεωτρυπάνου Φ 36"
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεµ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00
ΑΡΘΡΟ 2ο

Εκφόρτωση και εγκατάσταση υδρογεωτρυπάνου Φ 36"

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεµ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00
ΑΡΘΡΟ 3ο

∆ιάνοιξη υδρογεωτρήσεως διαµέτρου 9 5/8" σε πετρώµατα µαλακά ανεξαρτήτως βάθους

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : µ.µ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 119,00
ΑΡΘΡΟ 4ο

∆ιάνοιξη υδρογεωτρήσεως διαµέτρου 9 5/8" σε πετρώµατα σκληρά ανεξαρτήτως βάθους

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : µ.µ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00
ΑΡΘΡΟ 5ο

∆ιεύρυνση υδρογεωτρήσεως από διάµετρο 9 5/8" σε 15 1/2" σε πετρώµατα µαλακά ανεξαρτήτως βάθους

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : µ.µ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 119,00
ΑΡΘΡΟ 6ο

∆ιεύρυνση υδρογεωτρήσεως από διάµετρο 9 5/8" σε 15 1/2" σε πετρώµατα σκληρά ανεξαρτήτως βάθους

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : µ.µ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00
ΑΡΘΡΟ 7ο

∆ιεύρυνση υδρογεωτρήσεως από διάµετρο 15 1/2" σε 20" σε πετρώµατα µαλακά
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : µ.µ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00
ΑΡΘΡΟ 8ο

Γαλβανισµένος χαλιβδοσωλήνας τυφλός εξωτερικής διαµέτρου 8" και πάχους 5 χιλ.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : µ.µ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 80,00
ΑΡΘΡΟ 9ο

Γαλβανισµένος φιλτροσωλήνας εξωτερικής διαµέτρου 8" και πάχους 5 χιλ.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : µ.µ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 40,00
ΑΡΘΡΟ 10ο

Περιφραγµατικός χαλύβδινος σωλήνας Φ 18".
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : µ.µ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10,00
ΑΡΘΡΟ 11ο

Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κ.µ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 15,00
ΑΡΘΡΟ 12ο

Πιεζοµετρικός σωλήνας Φ 1 1/2" υδρογεωτρήσεως
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : µ.µ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 90,00

ΑΡΘΡΟ 13ο

Αποσυναρµολόγηση και φόρτωση αντλητικού συγκροτήµατος τύπου "ποµόνας"
ανεξαρτήτου διαµέτρου

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεµ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00
ΑΡΘΡΟ 14ο

Εκφόρτωση και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήµατος τύπου "ποµόνας" ανεξαρτήτου διαµέτρου
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεµ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00
ΑΡΘΡΟ 15ο

Αποσυναρµολόγηση και φόρτωση συσκευής εµφυσήσεως αέρα και εκτοξεύσεως νερού (AIRLIFT και JET)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεµ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00
ΑΡΘΡΟ 16ο

Εκφόρτωση και εγκατάσταση συσκευής αντλήσεως νερού µε εµφύσηση αέρα και
εκτόξευση νερού (AIR-LIFT και JET)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεµ.
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00
ΑΡΘΡΟ 17ο

Για µια ώρα αντλ/ση υδρογεώτρησης µε αντλ/κό συγκ/µα η υποβρύχιο αντλίας ανεξάρτητα απο το
βάθος τοποθέτησης συµπεριλαµβανοµένων σταθµηµετρικών µετρήσεων .
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : ώρα
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 24,00
ΑΡΘΡΟ 18ο

Δοκιμαστική άντληση νερού από γεώτρηση με συσκευή εμφυσήσεως αέρα
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : ώρες
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 12,00
ΑΡΘΡΟ 19ο

Στόµιο υδρογεωτρήσεως

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κιλά
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ, ΘΑΣΟΣ

..... /2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ,ΘΑΣΟΣ
.... /2018
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ

Νικόλαος ΠΑΤΗΡΑΣ
Τεχνολόγος Γεωπόνος Α΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ. Υ.

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:2061 /2018
ΕΡΓΟ : ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΚΑΡΤΣΙΛΕΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α/Α

ΑΡΘΡΟ

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΟΝ.

ΚΩ∆.ΑΡ.

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ Μ.

∆ΑΠΑΝΗ

1

3

15.16.01ΣΧΕΤ
15.16.01ΣΧΕΤ
15.20

Αποσυναρµολόγηση και φόρτωση υδρογεωτρυπάνου Φ 36"

τεµ.

Υ∆Ρ 7118

1

300

300

Εκφόρτωση και εγκατάσταση υδρογεωτρυπάνου Φ 36"

τεµ.

Υ∆Ρ 7118

1

350

350

∆ιάνοιξη υδρογεωτρήσεως διαµέτρου 9 5/8" σε πετρώµατα
µαλακά ανεξαρτήτως βάθους

µ.µ.

Υ∆Ρ 7122

119

15,5

1844,5

4

15.21

Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως 8 ins σε πετρώματα σκληρά

µ.µ.

Υ∆Ρ 7123

1

16

16

5

15.22ΣΧΕΤ

∆ιεύρυνση υδρογεωτρήσεως από διάµετρο 9 5/8" σε 15 1/2" σε
πετρώµατα µαλακά ανεξαρτήτως βάθους

µ.µ.

Υ∆Ρ 7124

119

20

2380

6

15.22

Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως σε πετρώματα σκληρά

µ.µ.

Υ∆Ρ 7125

1

21

21

7

15.22ΣΧΕΤ

∆ιεύρυνση υδρογεωτρήσεως από διάµετρο 15 1/2" σε 20" σε
πετρώµατα µαλακά

µ.µ.

Υ∆Ρ 7124

1

18,7

18,7

8

15.25ΣΧΕΤ

Γαλβανισµένος χαλιβδοσωλήνας τυφλός εξωτερικής διαµέτρου
8" και πάχους 5 χιλ.

µ.µ.

Υ∆Ρ 7127

80

29,3

2344

9

15.26ΣΧΕΤ

Γαλβανισµένος φιλτροσωλήνας εξωτερικής διαµέτρου 8" και
πάχους 5 χιλ.

µ.µ.

Υ∆Ρ 7128

40

35,3

1412

10

15.24ΣΧΕΤ

Περιφραγµατικός χαλύβδινος σωλήνας Φ 18" και πάχους 6 χιλ.

µ.µ.

Υ∆Ρ 7126

10

62

620

11

15.14

Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως

κ.µ.

Υ∆Ρ 7115

15

46,4

696

12

15.12

Πιεζοµετρικός σωλήνας Φ 1 " υδρογεωτρήσεως

µ.µ.

Υ∆Ρ 7113

90

7,5

675

13

15.18.01

Αποσυναρµολόγηση και φόρτωση αντλητικού συγκροτήµατος
τύπου "ποµόνας" ανεξαρτήτου διαµέτρου

τεµ.

Υ∆Ρ 7120.1

1

51,5

51,5

14

15.18.02

Εκφόρτωση και εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήµατος
τύπου "ποµόνας" ανεξαρτήτου διαµέτρου

τεµ.

Υ∆Ρ 7120.2

1

82

82

15

15.19.01

Αποσυναρµολόγηση και φόρτωση συσκευής εµφυσήσεως αέρα
και εκτοξεύσεως νερού (AIR-LIFT και JET)

τεµ.

Υ∆Ρ 7121.1

1

51,5

51,5

16

15.19.02

Εκφόρτωση και εγκατάσταση συσκευής αντλήσεως νερού µε
εµφύσηση αέρα και εκτόξευση νερού (AIR-LIFT και JET)

τεµ.

Υ∆Ρ 7121.2

1

82

82

17

15.03

Για µια ώρα αντλ/ση υδρογεώτρησης µε αντλ/κό συγκ/µα η
υποβρύχιο αντλίας ανεξάρτητα απο το βάθος τοποθέτησης
συµπεριλαµβανοµένων σταθµηµετρικών µετρήσεων

ώρα

Υ∆Ρ-7103-4

24

30,9

741,6

18

15.04

Δοκιμαστική άντληση νερού από γεώτρηση με συσκευή
εμφυσήσεως αέρα

ώρες

Υ∆Ρ 7104

12

15,5

186

19

15.27

Στόµιο υδρογεωτρήσεως

κιλά

Υ∆Ρ 7129

3

4,6

13,8

2

Προστίθεται Ο.Ε.& Γ.Ε.18% :
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Ι :
Απρόβλεπτες δαπάνες 15% :
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΙ:
ΦΠΑ 24%:
Συνολική απαιτούμενη πίστωση εκτέλεσης
του έργου :

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ, ΘΑΣΟΣ

..... /2018

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, ΘΑΣΟΣ
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ

Νικόλαος ΠΑΤΗΡΑΣ
Τεχνολόγος Γεωπόνος Α΄

11.885,60
2.139,41
14.025,01
2.103,75
16.128,76
3.870,90
19.999,66

.... /2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ. Υ.

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:2061 /2018
ΕΡΓΟ : ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΚΑΡΤΣΙΛΕΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΕΣΥ)

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο Αντικείµενο της εργολαβίας
1. Αντικείμενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των
Γενικών και Ειδικών Όρων, σύμφωνα με τους οποίους πρόκειται να κατασκευαστούν τα
αναγκαία έργα, μαζί με την προμήθεια, και την τοποθέτηση των απαραίτητων υλικών που
προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ
ΘΕΣΗ ΚΑΡΤΣΙΛΕΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ και περιλαμβάνει εργασίες κατασκευής αρδευτικής
γεώτρησης.
Λεπτομερέστερα το αντικείμενο της εργολαβίας ορίζεται στην Τεχνική Περιγραφή του Έργου .
2. Η αρχική αξία του αντικειµένου της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του εγκεκριµένου
προϋπολογισµού 19.999,66 € με ΦΠΑ.
3. Τα είδη και οι ποσότητες των προς εκτέλεση εργασιών περιέχονται στον προϋπολογισµό.
Συµβατικές δε τιµές µονάδας του εγκεκριµένου τιµολογίου της µελέτης µειωµένες κατά το
ποσοστό έκπτωσης.
Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις.
Η δηµοπράτηση του έργου, η εκτέλεση της σύµβασης και η κατασκευή του διέπονται από τις
διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας, προσαρµοσµένης στο Κοινοτικό ∆ίκαιο, που αφορούν την
εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων όπως αυτές ισχύουν κατά το χρόνο διεξαγωγής της
δηµοπρασίας και υποβολής προσφοράς από τον ανάδοχο. Οι διατάξεις αυτές αναφέρονται στο άρθρο
5 των πρότυπων ∆ιακηρύξεων και στα λοιπά στοιχεία της µελέτης του έργου.
Άρθρο 3ο Συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας
1. Τα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας ορίζονται στην διακήρυξη της δηµοπρασίας.
2. Σε
περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των συµβατικών στοιχείων, επικρατέστερο είναι το

προηγούµενο κατά τη σειρά εγγραφής στον πίνακα αυτών.
3. Τα τεύχη της ανάλυσης τιµών και προµέτρησης δεν αποτελούν συµβατικά στοιχεία της

εργολαβίας.
Άρθρο 4ο «Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης Έργου»
Πριν την υπογραφή της σύµβασης, απαιτείται µεταξύ άλλων η από τον ανάδοχο παροχή
εγγύησης καλής εκτέλεσης κατ’ Νόµο 4281/2014 άρθρο 157 παραγρ. 1β και Ν. 4412/16, άρθρο 72,
παρ. β. Συγκεκριµένα:
1. Το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
2. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά το άρθρο 132 του Ν 4412/16, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την
τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του
ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.
3. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα
κράτη µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και
έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από
το Τ .Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε
γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια
ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον
υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
4. Η εγγύηση του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
I. την ηµεροµηνία έκδοσης,
II. τον εκδότη,
III. την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον
φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών),
IV. τον αριθµό της εγγύησης,
V. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
VI. την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του

οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
VII. τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης

παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήµου,
VIII. τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,

IX. την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, την ανάληψη υποχρέωσης από τον

εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά
από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και
X. στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον
τίτλο της σχετικής σύµβασης.
5. Ο Δήμος µπορεί να αποδεχθεί ρητά ή σιωπηρά, την πρόταση της εκδότριας που περιέχεται στην
εγγυητική, ενώ σε περίπτωση µη αποδοχής του περιεχοµένου της επιστολής, δικαιούται να την
επιστρέψει στην εκδότρια ταχυδροµικώς και επί συστάσει, εντός αποκλειστικής προθεσµίας 10
(δέκα) εργασίµων ηµερών από την παραλαβή της, τάσσοντας ταυτόχρονα µε τον προσφορότερο
τρόπο εύλογη προθεσµία 10 (δέκα) ηµερών στον εγκριθέντα ανάδοχο για τη διόρθωση ή
συµπλήρωση των επ’ αυτής τυχόν ελλείψεων. Σε περίπτωση απράκτου παρελεύσεως της άνω
προθεσµίας που θα ταχθεί, η Προϊστάµενη Αρχή έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει σε βάρος του
αναδόχου τις κυρώσεις αρθ.4.2 εδ. β της διακήρυξης της δηµοπρασίας, ανακαλώντας την
απόφαση της κατακύρωσης και εγκρίνοντας την ανάθεση της κατασκευής στην αµέσως επόµενη,
κατά σειρά µειοδοσίας εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία, κατά τα ειδικώς στη διακήρυξη της
δηµοπρασίας αναφερόµενα.
6. Πρόωρη λήξη της εκδοθείσας σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους εγγυητικής
επιστολής για τον οποιονδήποτε λόγο αποκλείεται, της τυχόν υλικής της απόδοσης στην
εκδότρια περιλαµβανοµένης, επερχοµένης της πρόωρης λήξεως αυτών µόνον µε έγγραφη
απαλλαγή της Προϊστάµενης αρχής. Για λόγους διασφάλισης του κύρους της
χορηγηθησόµενης εγγυητικής επιστολής, γίνεται µνεία του δικαιώµατος του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της και µέχρι την από τον ίδιο έγγραφη
απαλλαγή της εκδότριας, µπορεί να θέτει οποιοδήποτε ζήτηµα προς την τελευταία και ειδικώς
οτιδήποτε είναι δυνατό να επηρεάζει το κύρος της εγγυητικής όπως λ.χ. αν το σώµα αυτής έχει
τυχόν επιστραφεί στην εκδότρια µε σκοπό την ακύρωσή της και την απαλλαγή της τελευταίας».
7. Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αµέσως µετά την
έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και την έγκριση του τελικού λογαριασµού του έργου
και µόνο µε έγγραφο αποδέσµευσης της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
Άρθρο 5ο Τεχνικές προδιαγραφές
Για την εκτέλεση των αναφεροµένων στην παράγραφο 1.1. εργασιών εφαρµόζονται οι
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.), οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων
Οδοποιίας (Π.Τ.Π), ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 2016, όπως ισχύουν σήµερα και
σύµφωνα µε τη γνώµη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Άρθρο 6ο Προθεσµίες αποπεράτωσης του έργου
Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστηµα πενήντα (50) η μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ ώ ν ημερών από την
υπογραφή της σύµβασης (ή από της ηµεροµηνίας κοινοποίησης σ’αυτόν τον 1ο Πίνακα εργασιών
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν4412/2016).
Η προτεραιότητα εκτέλεσης των εργασιών κατά ολοκληρωµένα τµήµατα θα καθορισθεί µε την
έγκριση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής έργων. Παράταση της προθεσµίας που καθορίζεται

σύµφωνα µε τα παραπάνω δεν αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο, εάν ισχυριστεί άγνοια των τοπικών
συνθηκών της περιοχής που εκτελείται το έργο.
Παράταση της συµβατικής προθεσµίας δίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 147 του
Ν.4412/2016. Όλες οι προθεσµίες αρχίζουν από την υπογραφή της σύµβασης. Στην περίπτωση που
γίνει υπέρβαση της ολικής συµβατικής προθεσµίας περαίωσης του έργου, επιβάλλονται στον ανάδοχο
ποινικές ρήτρες και λοιπές κυρώσεις σύµφωνα µε άρθρο 148 του Ν.4412/2016. και των Ειδικών
Όρων της ΕΣΥ της παρούσας σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 7ο Χρονοδιάγραµµα κατασκευής
Η σειρά και η διάρκεια κατασκευής των έργων προβλέπονται σε χρονοδιάγραµµα που
συντάσσεται και εγκρίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 145 του N.4412/16. Το
χρονοδιάγραµµα αποτελεί και τη βάση για την κατανοµή των εργασιών κατά αναθεωρητική
περίοδο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 153 του παραπάνω Νόµου.
Εργασίες που αφορούν χρονικό διάστηµα που προηγείται της κατάθεσης του λογαριασµού και
οι οποίες δεν περιγράφονται στο ισχύον κάθε φορά αρχικό ή τροποποιηµένο χρονοδιάγραµµα, δεν
µπορεί να συµπεριλαµβάνονται στον κατατεθέντα προς έγκριση λογαριασµό.
Σε έργα µικρότερου προϋπολογισµού του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ µπορεί να
προβλέπεται η σύνταξη τευχών ή διαγραµµάτων µε τη µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης στα
έγγραφα της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 8ο Τµηµατικές προθεσµίες
Βάση του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.η σύµβαση, πέραν της συνολικής προθεσµίας για τη
περάτωση του συνόλου του έργου, δύναται να περιλαµβάνει και προθεσµίες για την ολοκλήρωση
συγκεκριµένων τµηµάτων αυτού (τµηµατικές προθεσµίες). Οι προθεσµίες αυτές, εφόσον ορισθούν,
θα τεθούν στη σύµβαση.
Άρθρο 9ο Ποιότητα Υλικών.
Τα υλικά που θα χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση κάθε φύσης εργασίας θα είναι αρίστης
ποιότητας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τεύχος των τεχνικών Προδιαγραφών της
µελέτης και των Ε.ΤΕ.Π. και Π.Τ.Π. του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων, τις εγκύκλιες διαταγές του
Υπουργείου Εσωτερικών και της απολύτου έγκρισης της υπηρεσίας ως προς την προέλευση,
διαστρώσεις, εµφάνιση κ.λ.π, απαλλαγµένα κάθε επιβλαβούς πρόσµιξης ή κάθε ελαττώµατος το
όποιο µπορεί να µειώσει την αντοχή και την καλή εµφάνιση του έργου.
Υλικά τα οποία δεν έχουν εγκριθεί από την ∆ιευθύνουσα Τεχνική Υπηρεσία και δεν έχουν
περιληφθεί σε ανάλογο Πίνακα Έγκρισης Υλικών, δεν δύναται να ενσωµατωθούν στο έργο και να
συµπεριληφθούν σε λογαριασµό.
Πριν την ενσωµάτωση οποιουδήποτε υλικού στο έργο, θα κατατίθεται το πιστοποιητικό ποιότητάς του
προς έγκριση από την Υπηρεσία.
Τα πιστοποιητικά ποιότητας (CE) των υλικών πρέπει να ακολουθούν τις διατάξεις που
προβλέπονται:
• στην εγκύκλιο 1 του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µε αριθµό
πρωτοκόλλου ∆ΙΠΑ∆/οικ/9/14-01-2011 και αφορά στην δηµοσίευση των ΚΥΑ για την
ενσωµάτωση εναρµονισµένων Ευρωπαϊκών Προτύπων στην Ελληνική Νοµοθεσία.
της ΚΥΑ 6690 (ΦΕΚ 1914/Β/15-6-2012) η οποία αφορά στα χαρακτηριστικά, τις τεχνικές
προδιαγραφές, τις διαδικασίες αξιολόγησης, συµµόρφωσης και σήµανσης συµµόρφωσης CE των
προϊόντων ∆οµικών Κατασκευών.
ΑΡΘΡΟ 10ο Υλικά χορηγούµενα από τον εργοδότη
•

Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να αποδεχθεί τα υλικά που του χορηγούνται από τον εργοδότη
Δήμο, προς ενσωµάτωση, αφαιρούµενης της αξίας των από το αντίστοιχο άρθρο του συµβατικού
τιµολογίου.
Άρθρο 11ο Ποιότητα Εργασιών - Κακοτεχνίες
Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τις αναφερόµενες στο άρθρο 5 της παρούσας
Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, την περιγραφή και τους
όρους κάθε άρθρου του Τιµολογίου, τα εγκεκριµένα σχέδια, τους κανόνες της τέχνης και τέλος τις

έγγραφες εντολές και οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
Αν κατά την εκτέλεση των έργων ήθελε διαπιστωθεί ότι έχουν εκτελεσθεί εργασίες πληµµελείς ή
κακότεχνες και όχι σύµφωνες µε τα ανωτέρω, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 159 του
Ν4412/16.
Αρθρο 12ο Προµήθεια και πληρωµή ασφάλτου
Η αξία της προµήθειας της καθαρής ασφάλτου συµπεριλαµβάνεται στις τιµές µονάδας του
εγκεκριμένου Τιµολογίου της µελέτης.
Οι δαπάνες για την αποθήκευση και φύλαξη της ασφάλτου, καθώς επίσης οι δαπάνες µεταφοράς
του ασφαλτοµίγµατος από τη θέση παραγωγής του µέχρι της θέσης ενσωµάτωσης τους και
οι φορτοεκφορτώσεις, σταλίες, πλάγιες µεταφορές κ.λ.π. συµπεριλαµβάνονται στις συµβατικές
τιµές µονάδας των στοιχείων ασφαλτικών εργασιών.
Άρθρο 13ο Εργολαβικά ποσοστά -Επιβαρύνσεις
Στην παρούσα εργολαβία ισχύουν τα παρακάτω ποσοστά για γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου.
∆έκα οκτώ επί τοις εκατό (18 %) επί την αξία των εργασιών που υπολογίζονται µε βάση τις τιµές
µονάδος του συµβατικού τιµολογίου των κανονιζοµένων βάσει του άρθρου 17 της παρούσης
συγγραφής υποχρεώσεων νέων τιµών.
∆έκα οκτώ τοις εκατό (18%) επί της πραγµατικής αξίας για υλικά και ηµεροµίσθια
εργατοτεχνιτών κ.λ.π. του αναδόχου, που αναλίσκονται για την εκτέλεση απολογιστικών
εργασιών. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/16. Επί της αξίας των υλικών τα
οποία τυχόν ήθελε να χορηγήσει ο κύριος του έργου στον ανάδοχο προς ενσωµάτωση στο έργο, ο
ανάδοχος δεν δικαιούται εργολαβικού ποσοστού.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις
όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατά εξαίρεση
αυξοµειώσεις στο χαρτόσηµο τιµολογίων ή άλλοι φόροι του δηµοσίου που βαρύνουν άµεσα το
εργολαβικό αντάλλαγµα, βαρύνουν τον ανάδοχο µόνο στο χρόνο που ισχύουν κατά τον χρόνο
υποβολής της προσφοράς. Τυχόν µεταγενέστερες αυξοµειώσεις, αυξοµειώνουν αντίστοιχα το
οφειλόµενο εργολαβικό αντάλλαγµα. Τα δύο προηγούµενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο
εισοδήµατος ή τις τυχόν παρακρατήσεις έναντι του φόρου.
ΑΡΘΡΟ 14ο Επιµετρήσεις.
1.

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαµβάνονται επί τόπου όλα τα αναγκαία στοιχεία για
την επιµέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούµενων εργασιών. Τα επί τόπου επιµετρητικά στοιχεία
λαµβάνονται από κοινού από την επίβλεψη του άρθρου 136 και τον εκπρόσωπο του αναδόχου,
καταχωρούνται σε επιµετρητικά φύλλα εις διπλούν, που υπογράφονται από τα δύο µέρη και
καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο.
2. Στο τέλος κάθε µήνα ή σε άλλη χρονική περίοδο που ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης, ο
ανάδοχος συντάσσει επιµετρήσεις κατά διακριτά µέρη του έργου για τις εργασίες που
εκτελέσθηκαν τον προηγούµενο µήνα.
Οι επιµετρήσεις, συνοδευόµενες από τα αναγκαία επιµετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη και
ηλεκτρονική µορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο το αργότερο
είκοσι ηµέρες (20) µετά το τέλος του εποµένου της εκτελέσεώς τους µηνός, αφού υπογραφούν από αυτόν µε
την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο».
Άρθρα τα οποία αφορούν την εν λόγω µελέτη και συντάχθηκαν µε αµοιβή εργασιών κατ’ αποκοπή
µπορούν εάν το επιτρέπει η περιγραφή του άρθρου να συµπεριληφθεί ποσοστό της εργασίας σε
λογαριασµό σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 3 του αρθρ.152 Ν.4412/2016.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 151 του 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 15ο Λογαριασµοί - Πιστοποιήσεις
Η πληρωµή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγµατος γίνεται τµηµατικά, µε βάση τις πιστοποιήσεις
των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί µέσα στα όρια του χρονοδιαγράµµατος εργασιών.
Αν από τον ανάδοχο κατασκευασθούν εργασίες πέρα από τις προβλεπόµενες στο χρονοδιάγραµµα, ο
κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να αναβάλει την πληρωµή των επιπλέον εργασιών, ώστε να
συµπέσει µε τα προβλεπόµενα στο χρονοδιάγραµµα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 152 του Ν4412/16.
Αρθρο 16ο Απολογιστικές εργασίες
Εργασίες που δεν αναφέρονται στον προϋπολογισµό ή προβλεπόµενες σε αυτόν αλλά µη
δυνάµενες να επιµετρηθούν λόγω της φύσης τους, εκτελούνται απολογιστικά και αποτιµούνται
κατά το απολογιστικό σύστηµα µε τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 154 του Ν4412/16 για την
κατασκευή των δηµοσίων έργων.
Στην παραπάνω αξία των απολογιστικών καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο και εργολαβικό
ποσοστό ίσο µε δέκα οκτώ [18%] το οποίο υπόκειται στην έκπτωση της δηµοπρασίας
σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 2, του άρθρου 126 του παραπάνω αναφεροµένου
Νόµου.
ΑΡΘΡΟ 17ο Αυξοµειώσεις εργασιών - νέες εργασίες
Αν κατά την εκτέλεση των έργων παραστεί ανάγκη µεταβολής των εργασιών, που αναφέρονται στον
προϋπολογισµό ή προσθήκη νέων εργασιών, συντάσσεται Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν4412/16.
Αν στο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα περιλαµβάνονται νέες εργασίες για τις οποίες
δεν
υπάρχουν τιµές µονάδος, τότε αυτός συνοδεύεται απαραίτητα και µε το πρωτόκολλο κανονισµού
τιµών µονάδος νέων εργασιών. Οι παραπάνω κανονιζόµενες
τιµές προσαυξάνονται κατά το
εργολαβικό ποσοστό και υπόκεινται στην έκπτωση της δηµοπρασίας.
ΑΡΘΡΟ 18ο Υπερσυµβατικές εργασίες-Ειδικές τιµές
Αν
η µεταβολή των ποσοτήτων σε µία ή περισσότερες οµάδες οµοειδών εργασιών
είναι
µεγαλύτερες του ορίου που προβλέπει η παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.1418/84, τότε για την
εκτέλεση των υπερσυµβατικών αυτών εργασιών και την έγκριση ειδικών νέων τιµών,
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 155 του Ν4412/16.
ΑΡΘΡΟ 19ο Αναθεώρηση τιµών.
Για την αναθεώρηση των συµβατικών τιµών και των κανονιζοµένων τιµών µονάδος νέων
εργασιών θα εφαρµοσθούν οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν4412/16.
ΑΡΘΡΟ 20ο Προκαταβολές
Στην παρούσα εργολαβία καµία προκαταβολή στον ανάδοχο δεν χορηγείται εκτός από αυτή που
ορίζεται στο αρ.242, του Ν.4072/2012 εφόσον η χορήγηση προκαταβολών κατά αυτό τον τρόπο
βρίσκεται σε ισχύ και το άρθρο 150 του Ν. 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 21ο Χρόνος εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης των έργων
Ο χρόνος εγγύησης για την παρούσα εργολαβία ορίζεται σε δεκαπέντε ( 15 ) µήνες, από την
περαίωση του έργου.
Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε
βλάβη τους.
Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε χρήση έργου, που παραδόθηκε σε
χρήση πριν από την παραλαβή του, µε πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής, εκτελούνται
µόνο µε έγκριση (έγγραφη εντολή) της υπηρεσίας και για τη διαπίστωση της εκτέλεσης των
εργασιών αυτών, συντάσσεται ειδικό πρωτόκολλο, και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο.
Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά το χρόνο
εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες µπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία µε οποιοδήποτε
τρόπο σε βάρος και για λογαριασµό του υπόχρεου αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 22ο Ειδικότερες υποχρεώσεις του εργολάβου
α. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη
επέλθει σε αυτό, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζηµία που
οφείλεται σε αµέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε µη χρήση
των κατάλληλων µέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από την περίπτωση υπαιτιότητας του
φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν µε δικές του δαπάνες. Μέχρι την οριστική παραλαβή ο

ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου.
β. Τα µέτρα οδικής ασφάλειας επί τόπου του έργου για την εκτέλεση των εργασιών
διαγράµµισης λαµβάνονται µε ευθύνη του αναδόχου σύµφωνα µε την απαιτούµενη εργοταξιακή
σήµανση όπως ορίζετε από την ∆ΙΠΑ∆/οικ/502/09-06-2003 (ΦΕΚ Β’ , αρ. φύλλου 946 και εγκρίνονται
όπου αυτό απαιτείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Θάσου και από την Αστυνοµική ∆/νση
Θάσου.
γ. µε µέριµνα του αναδόχου τηρείται ηµερολόγιο το οποίο συµπληρώνεται καθηµερινά και
αναγράφονται, µε συνοπτικό τρόπο, σε αυτό όλα όσα αναφέρονται στο άρθρο 146 του
Ν.4412/16
- Το ηµερολόγιο τηρείται µε µέριµνα του αναδόχου, υπογράφεται από τον εκπρόσωπό του και
από εντεταλµένο όργανο της επίβλεψης όταν αυτό παρίσταται στο εργοτάξιο. Το ένα
αποκοπτόµενο φύλλο περιέρχεται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εντός επτά (7) ηµερών, µε
µέριµνα του εντεταλµένου οργάνου της επίβλεψης, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της
σύµβασης. Οι εγγραφές στο ηµερολόγιο αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για τις καιρικές
συνθήκες, τη δύναµη απασχολούµενου προσωπικού και µηχανηµάτων και γενικά για την
παροχή εικόνας προόδου του έργου.
- Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ηµερολόγιο
συµπληρωµατικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριµένο έργο
ή να ζητήσει από τον ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Εφόσον κριθεί
αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία να καταγραφούν γεγονότα ή
καταστάσεις µε σκαριφήµατα, φωτογραφίες, καταγραφές µε video ή άλλες µεθόδους
καταγραφής οπτικών µέσων. Σε µεγάλα έργα, για κάθε εργοτάξιο σε διακριτή γεωγραφική
ενότητα θα πρέπει να τηρούνται χωριστές ηµερήσιες αναφορές προόδου ή ηµερολόγιο, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη.
- Εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθηµερινή τήρηση ηµερολογίου,
επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα και δεν µπορεί να είναι µικρότερη των εκατό (100), ούτε
ανώτερη των πεντακοσίων (500) ΕΥΡΩ, για κάθε ηµέρα παράλειψης, αναλόγως µε το ύψος
της συµβατικής δαπάνης του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση του Προϊσταµένου της, στην οποία ο επιβλέπων
αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς καµία αµοιβή: Στη λήψη φωτογραφιών πριν και µετά την
εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης, εφόσον ήθελε διαταχθεί αρµόδια
και να µη εκτελεί εργασίες που απαιτούν άµεσες καταµετρήσεις και παραλαβή κατά την ηµέρα
του Σαββάτου γιατί η υπηρεσία αργεί και συνεπώς κάθε εργασία που θα γίνει δεν θα
µπορεί να καταµετρηθεί και να πιστοποιηθεί.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 146 του Ν.4412/16
δ. Η διαχείριση των ΑΕΚΚ θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε την ΚΥΑ 36259/20101 και τον Ν4042/2012.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να µεταφέρει το σύνολο των προϊόντων καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων κι
εκσκαφών σε πιστοποιηµένους χώρους εναλλακτικής διαχείρισης, µε την δαπάνη να επιβαρύνει τον
Ανάδοχο, εκτός των περιπτώσεων που τα προϊόντα αυτά ζητηθούν για χρήση από τον Κύριο του
Έργου. Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται για την αποµάκρυνση κάθε φύσης αχρήστων υλικών µετά
το πέρας των εργασιών από το χώρο του εργοταξίου χωρίς καµία αµοιβή.
ΑΡΘΡΟ 23ο Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο
23.1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των
διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό
του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι
κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆
305/96 (αρ.7-9), Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.7), Ν. 3850/10 1(αρ. 42).
Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :

α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων
κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.7).
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας
και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε:
∆ΙΠΑ∆/οικ. 177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα
των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές
των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.7
& 7 και αρ. 378).
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων,
να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά
την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα
ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ. 10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42-49).
Για την σωστή εφαρµογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση
από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την
αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών
περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη
εταιρεία).
Επισήµανση : Απαγορεύεται ρητά η απασχόληση ανηλίκου στο έργο.
Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα:

23.2 ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ ) - ΦΑΚΕΛΟΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:
α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ
των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών
που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα
περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500
ηµεροµίσθια: Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα III του
άρθρου 12 του Π∆ 305/96.
β Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής µελέτης
του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του
(τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.7 & 8 και αρ. 378).
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα
διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει
στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητες του, κλπ (µέθοδος κατασκευής,
ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ).
δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω
τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα
νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.)
ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/16 (αρ. 138 παρ.7 & 8 και αρ. 378).
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ. 10) και ΥΑ
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.
στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και
για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια
κατασκευής του έργου.
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους
µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.
1.
Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3
παρ.5- 7) και στις ΥΑ : ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002
(παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες ενσωµατώθηκαν στο Ν.4412/16 (αρ. 138 και αρ.
378).
2.
Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3

παρ.4), όταν:
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν
περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή.
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.∆.305/96 (αρθ.
12 παράρτηµα II).
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση

στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.

δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος
νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και

υγείας (ΣΑΥ, ΦΑΥ)

του έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο
α' του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11- 2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012
εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε.
3.
Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την
οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.)
ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.4412/16 αρ. (170 και 172). Ο ΦΑΥ
συνοδεύεται, απαραιτήτως, από κατασκευαστικά Σχέδια και Φωτογραφίες κατά τις φάσεις
εκτελέσεως του έργου.
4.
Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του
Έργου και το συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11)
και ΥΑ ∆Ι ΠΑ∆/οι κ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
5.
∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του
ΦΑΥ περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του
(τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΓΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
Ο ανάδοχος υποχρεούται:
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50
εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ. 12 παρ.4).
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο
50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25).
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε
άτοµα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας
και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και
αντίγραφο της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από
αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9).
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων:
1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας,
των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την
ασφάλεια
και
την υγεία,
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε
ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα
αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10
(αρ. 14 παρ. 1 και αρ. 17 παρ. 1).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από
την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού
εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και
στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων

η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10.
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο.
3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος
και να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).
Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται
στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες
αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο
υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί
σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να
χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο
ανικανότητα
εργασίας
µεγαλύτερη
των
τριών
εργάσιµων
ηµερών
Ν.3850/10(αρ.43παρ.2γ).
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ. 18 παρ.9).
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(ΗΜΑ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ),
όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη
των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ. 14) σε συνδυασµό
µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή
Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του
αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών
ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο
ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν. 1396/83 (αρ.
8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΗΜΑ)
Για την πιστή εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το Η
Μ Α.
Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.ΜΑ. κάθε αναθεώρηση και
εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των
αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ.
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος.
Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο.
23.4.1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ - ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα
παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας:
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου
µε ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆
305//96 (αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1).
β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναέριων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω
από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II,
παρ.2).
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων
κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των
εγκαταστάσεων αυτών : Π∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Α,
παρ.6).
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου
διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους
εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή

αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ. 12,
παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10(αρ.30, 32, 45).
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού
(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81
(αρ. 109,110), Ν. 1430/84 (αρ. 17,18), Π∆ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 13, 14).
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους
εργαζόµενους όπως: προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες
ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά
µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς
οδηγίες για τη χρήση του : Π.∆. 1073/81 (αρ. 102-108), Ν. 1430/84 (αρ. 16-18), ΚΥΑ
Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆.
305/96 (αρ.9,παρ.γ).
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ - ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΘΟΡΥΒΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΙ, ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΛΠ
Ο ανάδοχος υποχρεούται:
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των
πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε:
Την Υ.Α
αριθ.
∆ΜΕΟ/0/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης
Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)
Την ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις
και µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε
κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία
πεζών»
Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 - 1 1 και αρ.52 ) και την τροπ.
αυτού: Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς,
κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν.
3542/07 (αρ.43,44).
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των
κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆
1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.Ι\/µέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).
δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης,
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆
1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε,
στ, ζ) και αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Α παρ. 11 και. µέρος Β τµήµα II παρ.4], Ν.2696/99
(αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30).
ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν: α) κραδασµούς: Π∆ 176/05, β)
θόρυβο: Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και
βιολογικούς παράγοντες: Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10.
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΩΝ.
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00
(αρ.2).
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων
(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των
εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό
ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ): Π∆ 1073/81 (αρ. 17, 45-74 ),
Ν 1430/84 (αρ. 11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆
304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Β
τµήµα II παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ.
34, 35).
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 12 παραρτ.IV, µέρος Β', τµήµα II,

παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV,
µέρος Β', τµήµα II, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η
άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή.
6.
Βεβαίωση
ασφαλούς
λειτουργίας
του
εξοπλισµού
εργασίας
(ορθή
συναρµολόγηση - εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού
στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆
89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).
7.
Πιστοποιητικό επανελέγχου
ανυψωτικού
µηχανήµατος,
οδηγίες
χρήσης,
συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την
ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ).
Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειαςκαι υγείαςστοεργοτάξιο,ταοποία
τηρούνται κατά περίπτωση,ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του
εκτελούµενου έργου.
Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα:
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ :
Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ. 18-33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93,
Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. III ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α.
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96,
Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ.
αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ
21017/84/09.
ΕΚΣΚΑΦΕΣ (ΘΕΜΕΛΙΩΝ, ΤΑΦΡΩΝ, ΦΡΕΑΤΩΝ, ΚΛΠ), ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ :
Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και
αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν.
2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. III), ΥΑ 3 0 0 9 / 2 / 2 1 - γ / 9 4 , Υ Α 2 2 5 4 / 2 3 0 /
Φ . 6 . 9 / 9 4 κ α ι ο ι τ ρ ο π . α υ τ ή ς : Υ Α Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆
455/95 και η τροπ. αυτού: Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II παρ. 10 ).
ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ, Ο∆ΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΖΩΝΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ,
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ.
Π ∆ 7 7 8 / 8 0 , Π ∆ 1 0 7 3 / 8 1 ( α ρ . 3 4 - 4 4 ) , Ν . 1 4 3 0 / 8 4 ( α ρ . 7 - 1 0 ) , Κ Υ Α 16440/Φ.
10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. III), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος
Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα II παρ.4-6,14 ).
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ, ΟΞΥΓΟΝΟΚΚΟΠΗΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΘΕΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,. 104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ. 15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4
παραρτ. III), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ. 16289/330/99.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
∆ΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
(ΚΤΙΡΙΑ,
ΓΕΦΥΡΕΣ,
ΤΟΙΧΟΙ
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ, ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ, ΚΛΠ.)
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4
παραρτ. III), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II παρ. 12).
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής
ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή
άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.)

Ν . 4 95/ 7 6, Π ∆ 4 13 / 7 7, Π ∆ 2 25 / 8 9, Κ Υ Α 3 329 / 89 κ αι η τ ρ ο π . αυ τ ή ς : Υ Α
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. III), ΥΑ 2254/
230/ Φ. 6. 9/ 94
και
οι
τροπ.
αυτ ής
:
ΥΑ
Φ. 6. 9/ 13370/ 1560/ 95 και
ΥΑ
Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆
305/96 (αρ. 12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II παρ.10).
25.6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές
περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.

διατάξεις

που

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ:
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»
Α. ΝΟΜΟΙ

Π. ∆.

455/95

ΦΕΚ 268/Α/95
ΦΕΚ 212/Α/96

Ν. 495/76

ΦΕΚ 337/Α/76

Π. ∆.

305/96

Ν. 1396/83

ΦΕΚ 126/Α/83

Π. ∆.

89/99

Ν. 1430/84

ΦΕΚ 49/Α/84

Π. ∆.

304/00

ΦΕΚ 241/Α/00

Ν. 2168/93

ΦΕΚ 147/Α/93

Π. ∆.

155/04

ΦΕΚ 121/Α/04

Ν. 2696/99

ΦΕΚ 57/Α/99

Π. ∆.

176/05

ΦΕΚ 227/Α/05

Ν. 3542/07

ΦΕΚ 50/Α/07

Π. ∆.

149/06

ΦΕΚ 159/Α/06

Ν. 3669/08

ΦΕΚ 116/Α/08

Π. ∆.

2/06

ΦΕΚ 268/Α/06

Ν. 3850/10

ΦΕΚ 84/Α/10

Π. ∆.

212/06

ΦΕΚ 212/Α/06

Ν. 4030/12

ΦΕΚ249/Α/12

Π. ∆.

82/10

ΦΕΚ 145/Α/10

Π. ∆.

57/10

ΦΕΚ

Ν. 4281/2014

ΦΕΚ

94/Α/99

97/Α/10

Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Π.∆.

413/77

ΦΕΚ 128/Α/77

ΥΑ 130646/84

ΦΕΚ

154/Β/84

Π.∆.

95/78

ΦΕΚ 20/Α/78

ΚΥΑ 3329/89

ΦΕΚ

132/Β/89

Π.∆.

216/78

ΦΕΚ 47/Α/78

ΚΥΑ 8243/1113/91

ΦΕΚ 138/Β/91

Π.∆.

778/80

ΦΕΚ 193/Α/80

Π.∆.

1073/81

ΦΕΚ 260/Α/81

Π.∆.

225/89

ΦΕΚ 106/Α/89

Π.∆.

31/90

ΦΕΚ 31/Α/90

Π.∆.

70/90

ΦΕΚ 31/Α/90

Π.∆.

85/91

ΦΕΚ 38/Α/91

Π.∆.

499/91

ΦΕΚ 180/Α/91

ΚΥΑ αρ.οικ. Β.
ΦΕΚ 187/Β/93
4373/1205/93
ΚΥΑ 16440/Φ.
ΦΕΚ 765/Β/93
10.4/445/93
ΚΥΑ αρ. 8881/94 ΥΑ
ΦΕΚ 450/Β/94
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ. Υ.

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:2061 /2018
ΕΡΓΟ : ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΚΑΡΤΣΙΛΕΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ

Σ.Α.Υ.
ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ :
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.16 ΤΕΥΧΟΣ Α΄) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών, Υπηρεσιών (Προσαρμογή Στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Π.Δ. 305/96, Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 105/95

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 ΓΕΝΙΚΑ
Το παρόν τεύχος του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας αφορά το έργο της ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΤΣΙΛΕΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ και περιλαμβάνει εργασίες κατασκευής αρδευτικής γεώτρησης.
Η μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θάσου.
Το σχέδιο είναι σύμφωνο με το Δ 305/96- ΦΕΚ Α/212/29.08.96 για τις «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας
που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» και
την ΔΙΠΑΔ/οικ/177/02.03.01- ΦΕΚ Β/266/14.03.01 - Απόφαση του Υφ. ΠΕΧΩΔΕ.
1.2 ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η περιοχή του έργου ευρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Καλλιράχης του Δήμου ΘΑΣΟΥ.
1.3 ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ
Ο φορέας του έργου θα είναι ο ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
1.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες αφορούν την ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΤΣΙΛΕΣ
ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ στη Θάσο.
Προβλέπονται εργασίες που αφορούν την κατασκευή αρδευτικής γεώτρησης, με τεχνικά χαρακτηριστικά:
Βάθος διάτρησης: 120±20μ.
Διάμετρος: 15΄΄ ½
Διάμετρος σωλήνων: 8΄΄
Πάχος σωλήνων: 4-5 χιλ.
Πιεζομετρικός σωλήνας 1΄΄: 90 μ.
Περιφραγματικός Σωλήνας 18΄΄: 5-10 μ.
1.5 ΤΕΥΧΗ- ΜΕΛΕΤΕΣ
Τα τεύχη και οι μελέτες που επισυνάπτονται.
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ
2.1 ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Η κατασκευή του έργου θα γίνει κατά τα εξής στάδια,
• Διάτρηση- Διεύρυνση - Δειγματοληψία
• Ηλεκτρική διασκόπηση (logging)
• Σωλήνωση
o α. Σωλήνες γεώτρησης β. Περιφραγματικοί Σωλήνες γ. Πιεζομετρικοί σωλήνες
• Χαλίκωση
• Ανάπτυξη (καθαρισμός) της γεώτρησης
• Ευθυγραμμία και κατακορυφότητα των γεωτρήσεων
• Δοκιμαστική άντληση
• Τσιμεντένια βάση προστασίας
• Ημερήσια δελτία γεωτρήσεων
• Τελική έκθεση
• Επιμέτρηση - Πληρωμή
• Καθυστερήσεις
2.2 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Πριν την έναρξη οιονδήποτε εργασιών γίνεται η χωροθέτηση του εργοταξίου και κατασκευάζονται όλες οι απαραίτητες

εργοταξιακές εγκαταστάσεις, καθώς και η περίφραξη και ασφάλιση του χώρου όπου θα ανεγερθεί το κτίριο ώστε να
μην είναι δυνατή η είσοδος σε αυτό οιουδήποτε μη εξουσιοδοτημένου προσώπου.
Τα υλικά επιχρισμάτων και στεγάνωσης του δώματος, θα μεταφέρονται με φορτηγά.
Τα υλικά επίστρωσης του γηπέδου μπάσκετ θα μεταφέρονται με φορτηγά και θα διαστρωθούν με Finisher..
3. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
3.1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
• Σύγκρουση οχημάτων
• Σύγκρουση οχήματος -σταθερού εμποδίου
• Ανατροπή οχημάτων
• Ανεξέλεγκτη κίνηση -Βλάβες συστημάτων
• Συσκευές ανύψωσης
• Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα
• Συσκευές κοπής
3.2 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ
• Εργασία σε ικριώματα
• Κενά δαπέδων
• Πέρατα δαπέδων
• Κατεδαφίσεις
• Ανοίγματα
3.3 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ -ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ
• Κατά τη κατεδάφιση οικοδομικών στοιχείων
• Κατά τη φορτοεκφόρτωση μεταφερόμενων υλικών
• Κατά τη χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων
3.4 KΙΝΔΥΝOΙ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
• Κατά τις ασφαλτοστρώσεις I χρήση πίσσας
• Εκρήξεις από φλόγιστρα και οξυγονοκολλήσεις. .
3.5 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ
• Από προϋπάρχοντα εναέρια ή υπόγεια δίκτυα
• Από το δίκτυο ηλεκτροδότησης του έργου
• Από ηλεκτροκίνητα εργαλεία
3.6 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ
• Κατά τη χρήση ασφάλτου -πίσσας
3.7 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΒΛΑΠΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
• Θόρυβος -δονήσεις
• Σκόνη
• Υπαίθρια εργασία -καύσωνας
4. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
4.1 ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα έχουν καλή κατάσταση λειτουργίας, θα ελέγχονται από
κατάλληλο προσωπικό σύμφωνα με το Π.Δ. 1 073/81 άρθρο 56, 78, 79 και το προσωπικό χειρισμού θα έχει τις
απαιτούμενες άδειες βάση του Π.Δ. 31/90 και την απαιτούμενη ειδίκευση.
Θα δημιουργηθούν ασφαλείς κλίμακες για την άνοδο και κάθοδο των εργαζομένων στις εκσκαφές σύμφωνα με το Π.Δ.
1 73/81 άρθρο 43. Τέλος, όλο το προσωπικό θα είναι εφοδιασμένο με κράνη, γάντια και μπότες.
Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή εκρήξεων, το προσωπικό που θα εργάζεται στις ανατινάξεις και
στις μεταλλικές κατασκευές θα είναι ειδικευμένο και έμπειρο, πλήρως εξοπλισμένο και εφοδιασμένο με κράνη.
Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πτώσης υλικών και το προσωπικό θα είναι εφοδιασμένο με

κράνη όταν εργάζεται σε επικίνδυνα σημεία του έργου.
Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.
4.2 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
4.2.1 ΔΙΟΔΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Περιμετρικά του έργου υπάρχει άνεση χώρου και συνεπώς η πρόσβαση στις θέσεις εργασίας δεν παρουσιάζει καμία
δυσκολία.
4.2.2 ΔΙΟΔΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ.
Η διέλευση και παραμονή ατόμων στο χώρο του εργοταξίου και στις θέσεις όπου εκτελούνται εργασίες απαγορεύεται
εκτός από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό για την κατασκευή του έργου.
4.2.3 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ.
Θα δημιουργηθεί πλησίον του έργου αποθηκευτικός χώρος για τα υλικά του έργου. Η αποκομιδή των αχρήστων θα
γίνεται με μηχανικά μέσα.
4.2.4 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.
Δεν θα χρησιμοποιηθούν επικίνδυνα υλικά.
4.2.5 ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ.
Το πρόχειρο φαγητό θα γίνεται στις θέσεις των εργασιών. Τα απορρίμματα και τα υπολείμματα τροφών θα
απορρίπτονται στον προβλεπόμενο κάδο απορριμμάτων, θα μεταφέρονται σε πλαστικές σακούλες στον χώρο απόθεσης
απορριμμάτων της κοινότητας.
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, του αγροτικού
ιατρείου που καλύπτει την περιοχή καθώς και τα τηλέφωνα του ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΙΝΟΥ και του ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ. Επίσης θα υπάρχει διαθέσιμο αυτοκίνητο για παροχή βοήθειας μετακίνησης.
4.2.6 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Θα υπάρξουν 2, τουλάχιστον, κινητά τηλέφωνα, τα οποία θα χρησιμοποιεί το κύριο προσωπικό του αναδόχου για τις
ανάγκες του έργου.
5. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
5.1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η διοίκηση του εργοταξίου ορίζει τεχνικό υγείας και ασφάλειας όλου του έργου
σχετικά με τα μέτρα για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων κατά την εκτέλεση
των έργων, προς αποφυγή οποιουδήποτε ατυχήματος. Είναι δυνατόν, από το υπόλοιπο προσωπικό του έργου, να
ορισθούν και βοηθοί του τεχνικού υγείας και ασφάλειας.
Καθήκοντα και ευθύνες υπευθύνου υγείας και ασφάλειας
❖ Ο υπεύθυνος ασφάλειας και υγιεινής του έργου ευθύνεται για την επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών,
σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων .
❖ 'Έχει άμεση επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, όπως Τροχαία- Αστυνομία, Πρώτες Βοήθειες, Τοπική
Αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς φορείς, φορείς μαζικής ενημέρωσης και τους βιομηχανικούς χώρους που
επηρεάζονται από τις εργασίες.
❖ Πρόγνωση και λύση προβλημάτων που προκύπτουν στο έργο, όπως κυκλοφοριακό, ανασφαλείς συνθήκες στο
εργασιακό περιβάλλον, τοπικές δυσκολίες για την ασφάλεια του έργου και των εργαζομένων.
❖ Συσκέπτεται με τους μηχανικούς του εργοταξίου πληροφορώντας τους για το βαθμό των μέτρων ασφάλειας που
εφαρμόζονται.
❖ Οργανώνει ελέγχους ασφάλειας στο εργοτάξιο, ώστε να επιβεβαιώνεται η διατήρηση και επιβολή των μέτρων
ασφάλειας.
❖ Επιβεβαιώνει την ύπαρξη του κατάλληλου προσωπικού εξοπλισμού ασφάλειας για κάθε εργαζόμενο.
❖ Ελέγχει την εκτέλεση των εργασιών , επισκέπτεται τις θέσεις εργασίας του εργοταξίου και αναφέρει τις όποιες
αποκλίσεις επισημαίνονται.

❖ Ερευνά τα ατυχήματα και διατηρεί ημερολόγιο καταγραφής τους για την εξαγωγή συμπερασμάτων προς
αποφυγή άλλων παρόμοιων .
❖ Αναφέρει στον Διευθυντή του εργοταξίου κάθε παράβαση και τις προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες.
❖ Επιβεβαιώνει ότι το προσωπικό του εργοταξίου είναι ενήμερο σχετικά με τις πρώτες βοήθειες που πρέπει να
παρέχονται.
5.2 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ
Όταν πρόκειται να εκτελεσθεί μία εργασία, ο εργοταξιάρχης συγκαλεί σύσκεψη στην οποία συμμετέχει όλο το κύριο
προσωπικό, ώστε να ενημερωθεί σχετικά με τα προβλήματα περί ασφάλειας. Αντικείμενο της σύσκεψης θα είναι ο
συντονισμός του κυρίως προσωπικού από τον υπεύθυνο ασφάλειας και υγείας, καθώς και η σύνταξη της σχετικής
αναφοράς, η οποία πρέπει να υπογράφεται από όλους τους συμμετέχοντες.
Ο υπεύθυνος ασφάλειας σε συνεργασία με τους άλλους ειδικούς, θα εκτελεί ελέγχους, ώστε να εξασφαλίζει τη
συμμόρφωση για τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας. Αν ο υπεύθυνος ασφάλειας παρατηρήσεις οποιαδήποτε μη
συμμόρφωση, θα συγκληθεί σύσκεψη με την παρουσία .όλων των μελών που εμπλέκονται. Αντικείμενο της σύσκεψης
θα είναι η εξέταση της μη συμμόρφωσης και η απόφαση για τη διορθωτική ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί.
Ακολούθως, αν ο υπεύθυνος ασφάλειας βρίσκει ότι στη διάρκεια της -επιθεώρησης οι διορθωτικές ενέργειες δεν έχουν
πραγματοποιηθεί, πρέπει να το αναφέρει άμεσα στον εργοταξιάρχη.
5.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Όταν διαπιστώνεται κάποια μη συμμόρφωση ως προς την ασφάλεια, ο υπεύθυνος ασφάλειας συντάσσει και υπογράφει
μία αναφορά παράβασης κανόνων ασφάλειας, όπου περιγράφεται η διαπιστωμένη κατάσταση και δίνονται οι
απαιτούμενες εντολές οι σχετικές με τις διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν. Η αναφορά δίδεται στον
άμεσα υπεύθυνο της θέσεως εργασίας και κοινοποιείται στον υπεύθυνο του εργοταξίου.
Ο παραλήπτης της προαναφερόμενης αναφοράς πρέπει να υλοποιήσει αμέσως τις υποδεικνυόμενες διορθωτικές
ενέργειες. Ακολούθως ο υπεύθυνος ασφάλειας επιθεωρεί και επιβεβαιώνει ότι έχει γίνει η διορθωτική ενέργεια. Θα
καταγραφεί τότε στην αναφορά η ημερομηνία της ενέργειας.
Αν συμβούν ατυχήματα, πρέπει να αναφερθούν αμέσως στον υπεύθυνο ασφάλειας. Η κοινοποίηση πρέπει να γίνει την
ίδια μέρα που συνέβη το ατύχημα, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες έρευνες. Ο υπεύθυνος ασφάλειας συμπληρώνει το
έντυπο αναφοράς ατυχήματος και συγχρόνως διενεργεί έρευνα για τα αίτια και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την
αποφυγή στο μέλλον παρόμοιων ατυχημάτων .
Όλα τα έγγραφα σχετικά με τα θέματα ασφάλειας πρέπει να αρχειοθετούνται, όλα τα ατυχήματα πρέπει να εξετάζονται
και να αναλύονται και η αναφορά πρέπει να υποβάλλεται στον εργοταξιάρχη προς έλεγχο και ενημέρωση.
5.4 ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται με τα μέτρα ασφάλειας που
καθιερώνονται στο εργοτάξιο, ώστε να προστατεύονται οι ίδιοι και τρίτα μέρη.
Τα μέτρα ασφάλειας είναι τα ακόλουθα :
❖ Χρήση του εξοπλισμού ασφάλειας και άλλων προστατευτικών μέσων που παρέχονται.
❖ Άμεση αναφορά στον υπεύθυνο ασφάλειας για έλλειψη εξοπλισμού ασφάλειας και επικίνδυνες συνθήκες
εργασίας.
❖ Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση ή τροποποίηση του εξοπλισμού ασφάλειας και των προστατευτικών μέτρων
χωρίς τη σχετική έγκριση.
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ, ΛΙΜΕΝΑΣ
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 ΓΕΝΙΚΑ
Το παρόν τεύχος του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας – (ΦΑΥ), αφορά το έργο της ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΤΣΙΛΕΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ και περιλαμβάνει εργασίες κατασκευής αρδευτικής
γεώτρησης.
Η μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θάσου.
Το σχέδιο είναι σύμφωνο με το Δ 305/96- ΦΕΚ Α/212/29.08.96 για τις «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας
που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» και
την ΔΙΠΑΔ/οικ/177/02.03.01- ΦΕΚ Β/266/14.03.01 - Απόφαση του Υφ. ΠΕΧΩΔΕ

1.2 ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η περιοχή του έργου ευρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα καλλιράχηςτου Δήμου ΘΑΣΟΥ.

1.3 ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ
Ο φορέας του έργου θα είναι ο ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

1.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Οι εργασίες αφορούν την ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΤΣΙΛΕΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ στη
Θάσο.
Προβλέπονται εργασίες που αφορούν την κατασκευή αρδευτικής γεώτρησης, με τεχνικά χαρακτηριστικά:
Βάθος διάτρησης: 120±20μ.
Διάμετρος: 15΄΄ ½
Διάμετρος σωλήνων: 8΄΄
Πάχος σωλήνων: 4-5 χιλ.
Πιεζομετρικός σωλήνας 1΄΄: 90 μ.
Περιφραγματικός Σωλήνας 18΄΄: 5-10 μ.

1.5 ΤΕΥΧΗ- ΜΕΛΕΤΕΣ
Τα τεύχη και οι μελέτες που επισυνάπτονται.
2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Δεν υπάρχουν ζώνες ιδιαίτερου κινδύνου στο εργοτάξιο του έργου.
Δεν υπάρχουν ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, την ευστάθεια και αντοχή του έργου
Δεν υπάρχουν θέσεις εξόδων κινδύνων.
Δεν απαιτούνται οδοί διαφυγής καθόσον το εργοτάξιο είναι πανταχόθεν ελεύθερο.
Δεν υπάρχουν βιότοποι που χρήζουν α προστασίας.
Η λήψη των υλικών θα γίνει από εγκεκριμένα λατομεία ή δανειοθαλάμους.

3. ΟΔΗΓΙΕΣ & ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

3.1 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Ο τεχνικός ασφάλειας και υγείας φροντίζει για την εκπαίδευση δύο τουλάχιστον εργοδηγών σε θέματα πρώτων
βοηθειών, ώστε να παρέχονται πρώτες βοήθειες σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Θα υπάρχουν φαρμακεία με επαρκή εφόδια πρώτων βοηθειών, για την περίπτωση μικροατυχημάτων στο εργοτάξιο.
Αν ένας εργαζόμενος τραυματιστεί ή προκύψει άλλο σοβαρό πρόβλημα υγείας, πρέπει να κληθεί κατάλληλη βοήθεια με
τηλέφωνο ή άλλο τρόπο. Αν διαπιστωθεί ότι η αιτία του ατυχήματος είναι ηλεκτροπληξία ή φωτιά, ο σχετικός κίνδυνος

θα απομακρυνθεί πριν τη παροχή βοήθειας στο θύμα.
Διαπιστώνεται η κατάσταση του θύματος ως προς τις αισθήσεις του. Πρέπει να αποφεύγεται όσο το δυνατόν η
μετακίνησή του εκτός αν πρέπει να απομακρυνθεί από κάποιο κίνδυνο. Ο παθών διατηρείται ζεστός και στεγνός και να
ελεγχθεί ο σφυγμός του. Αν διαπιστωθεί ότι το θύμα αναπνέει με δυσκολία, πρέπει να εφαρμοσθεί πίεση στην πληγή. Αν
η αιμορραγία είναι από πόδι ή χέρι, πρέπει το άκρο να βρίσκεται σε ύψος για να μειωθεί η αιμορραγία.

3.2 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τα κατάλληλα προειδοποιητικά σήματα και αφίσες τοποθετούνται στις θέσεις εργασίας.
Οι εργαζόμενοι θα ενημερώνονται μέσω αυτών των σημάτων και αφισών, για τους κινδύνους που αφορούν την εργασία
τους. Οι αφίσες ασφάλειας θα είναι σε μορφή σκίτσων, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφάλειας.

3.3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός κάθε εργαζόμενου πρέπει να είναι τέτοιου τύπου και σε κατάσταση τέτοια,
ώστε να μην τον εκθέτει σε κινδύνους.
Όταν υπάρχει κίνδυνος επαφής με κινούμενα μέρη μηχανημάτων ή με ενεργοποιημένο εξοπλισμό, ή όπου η διαδικασία
εργασίας είναι τέτοια που υπάρχει παρόμοιος κίνδυνος:
❖ Τα ρούχα των εργαζομένων θα εφαρμόζουν στο σώμα
❖ Δεν θα φοριούνται κολιέ, βραχιόλια, ρολόγια χειρός, δαχτυλίδια ή παρόμοια αντικείμενα
❖ Τα μαλλιά κεφαλής και προσώπου θα περιορίζονται ή θα έχουν τέτοιο μήκος ώστε να αποφεύγεται η περίπτωση
να πιαστούν στη διάρκεια της εργασίας.
❖ Οι εργαζόμενοι που χειρίζονται μηχανήματα κάτω από συνθήκες όπου υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των
ποδιών, θα φορούν προστατευτικά υποδήματα.
❖ Οι εργαζόμενοι που εκτίθενται σε κίνδυνο κινούμενων οχημάτων θα φέρουν ευδιάκριτη ένδυση σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
❖ Όλοι οι εργαζόμενοι θα φέρουν υποδήματα κατάλληλα για την προστασία τους. Η σόλα και τα τακούνια των
παπουτσιών θα είναι από κατάλληλο υλικό, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος ολίσθησης. Υποδήματα που έχουν
φτάσει σε σημείο φθοράς τέτοιο που δεν παρέχουν την απαιτούμενη προστασία, δεν θα χρησιμοποιούνται.
❖ Όλοι οι εργαζόμενοι θα φέρουν προστατευτικά κράνη σε όλους τους χώρους όπου είναι ενδεχόμενος ο κίνδυνος
πτώσης ή εκτόξευσης αντικειμένων .
❖ Όταν οι εργαζόμενοι εργάζονται σε υψηλά σημεία πρέπει να εφοδιάζονται και να χρησιμοποιούν ζώνες
ασφαλείας ή άλλες συσκευές προστασίας από πτώση.
❖ Όταν οι εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, θα φέρουν μη αγώγιμο προστατευτικό
εξοπλισμό στο κεφάλι, που θα έχει την κατάλληλη αντίσταση για την υπάρχουσα τάση.
❖ Όπου οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε δυνατούς ανέμους ή άλλες συνθήκες που ίσως επιφέρουν την απώλεια του
εξοπλισμού αυτού, θα δένεται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητά του.
❖ Όλα τα άτομα που χειρίζονται υλικά που ενδεχομένως τραυματίσουν ή ερεθίσουν τα χέρια, θα φέρουν
προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό, κατάλληλο για την αποφυγή τέτοιων τραυματισμών .
❖ Είναι υποχρεωτικά για κάθε εργαζόμενο που χειρίζεται ή εκτίθεται σε υλικό το οποίο ενδεχομένως να
προκαλέσει τραυματισμό ή ερεθισμό των ματιών η χρήση καταλλήλων γυαλιών, προστατευτικών καλυμμάτων
προσώπου ή άλλου τέτοιου είδους προστασία για τα μάτια, κατάλληλα για την εργασία που εκτελείται.
❖ Ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός θα διατηρείται σε καλή κατάσταση από άποψη υγιεινής και
λειτουργίας.

3.4 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Ο εξοπλισμός πυρόσβεσης θα συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή της αρμόδιας αρχής.

3.5 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός θα φέρουν κατάλληλη προστασία ώστε να αποφεύγεται η επαφή των εργαζομένων με
κινούμενα τμήματα αυτών και να παρεμποδίζεται η πρόσβαση των εργαζομένων σε χώρους λειτουργίας που θεωρούνται
επικίνδυνοι.
Τα προστατευτικά μέσα θα είναι σχεδιασμένα, κατασκευασμένα, εγκατεστημένα και συντηρημένα ώστε να είναι ικανά
να εκτελούν αποδοτικά τις λειτουργίες για τις οποίες προορίζονται
Οι περιστρεφόμενοι άξονες, σύνδεσμοι και δακτύλιοι, βίδες και κοχλίες, θα προστατεύονται όπου είναι ενδεχόμενη η
επαφή με εργαζομένους.
Όλοι οι τροχοί λείανσης θα φέρουν προστατευτικό κάλυμμα επαρκούς αντοχή.
Σε εργασίες τροχίσματος -μονταρίσματος σωλήνων επιβάλλεται η χρήση ειδικών γαντιών και μάσκας.

Η συντήρηση μηχανισμού ή εξοπλισμού σε κίνηση απαγορεύεται όταν η επαφή με τα κινούμενα μέρη μπορεί να
τραυματίσει τους εργαζομένους.
Οι μεταφερόμενες κλίμακες θα επιθεωρούνται πριν τη χρήση και δεν θα χρησιμοποιούνται κλίμακες με χαλαρά ή
σπασμένα σκαλοπάτια ή άλλες επικίνδυνες ατέλειες.

3.6 ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ
Οι σανίδες των σκαλοπατιών θα επιθεωρούνται και θα δοκιμάζονται πριν από κάθε εγκατάσταση. Δεν θα
χρησιμοποιείται σκαλωσιά που έχει υποστεί ζημιές μέχρις ότου επισκευασθεί και ενισχυθεί. Οι κάθετες βάσεις των
σκαλωσιών θα βρίσκονται σε σταθερή βάση. Απαγορεύεται η χρήση κουτιών, τούβλων, τσιμεντόλιθων ή άλλων
ασταθών αντικειμένων για το σκοπό αυτό.
Πριν τη συναρμολόγηση στο εργοτάξιο, κάθε τμήμα της προκατασκευασμένης σκαλωσιάς θα επιθεωρείται για τυχόν
ελαττώματα και τα ελαττωματικά τμήματα δεν θα χρησιμοποιούνται. Οι σκαλωσιές θα ανεγείρονται και θα
αποσυναρμολογούνται από αρμόδιους εργαζομένους ή υπό την επίβλεψή τους. Μετά τη συναρμολόγησή της και πριν τη
χρήση της, η σκαλωσιά θα επιθεωρείται από μηχανικό ασφαλείας ή άτομο που ορίζεται από αυτόν .
Οι σκαλωσιές ύψους 3 μέτρων ή περισσότερο πάνω από το έδαφος θα είναι εφοδιασμένες με κιγκλιδώματα ασφαλείας
στις ανοικτές πλευρές τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Θα εγκαθίστανται προστατευτικά γείσα στις ανοικτές
πλευρές των σκαλωσιών προκειμένου να αποφεύγεται η πτώση εργαλείων, υλικών ή του εξοπλισμού.
Όπου απασχολούνται εργαζόμενοι σε πλατφόρμες ή εργάζονται σε ύψος όπου το ύψος του κιγκλιδώματος ή του τοίχου
έχει μειωθεί, θα εγκατασταθούν πρόσθετα κιγκλιδώματα ή θα φοριούνται ζώνες ασφαλείας.
Όλες οι ζώνες ασφαλείας θα έχουν πιστοποιητικά όπως απαιτείται από τις σχετικές διατάξεις. Ασφαλή μέσα πρόσβασης
θα παρέχονται σε όλα τα επίπεδα της σκαλωσιάς.
Στη σκαλωσιά θα υπάρχει πάντα μόνο το υλικό που χρησιμοποιείται τη στιγμή εκείνη και ποτέ δεν θα
υπερφορτώνεται

3.7 ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο κινητός εξοπλισμός θα διατηρείται σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας. Η λειτουργία, επιθεώρηση, επισκευή,
συντήρηση και τροποποίηση θα εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Συντήρηση και επισκευή κινητού εξοπλισμού θα γίνεται μόνο όταν ο εξοπλισμός δεν είναι σε λειτουργία, εκτός όπου η
συνεχής λειτουργία του εξοπλισμού είναι απαραίτητη για τη διαδικασία συντήρησης και αφού παρέχονται ασφαλή μέσα
γι' αυτό.
Ο κινητός εξοπλισμός θα είναι εφοδιασμένος με:
❖ Ευδιάκριτο προειδοποιητικό σήμα.
❖ Τρόπο φωτισμού της διαδρομής που διανύει, μπροστά και πίσω, όταν λειτουργεί κατά τις περιόδους
ανεπαρκούς φωτισμού και δυσμενών ατμοσφαιρικών συνθηκών .
❖ Πρόσθετα φώτα όπου είναι απαραίτητα για τον επαρκή φωτισμό του χώρου εργασίας γύρω από τον ειδικό
εξοπλισμό.
❖ Έναν Καθρέπτη ή Kαθρέπτες, παρέχοντας στον χειριστή μη παραποιημένη θέα πίσω από το όχημα ή
σύμπλεγμα οχημάτων.
Το δάπεδο του κινητού εξοπλισμού θα διατηρείται ελεύθερο από υλικά, εργαλεία ή αντικείμενα τα οποία :
❖ αποτελούν κίνδυνο για πτώση
❖ παρεμποδίζουν τον έλεγχο του οχήματος
❖ αποτελούν κίνδυνο για το χειριστή ή άλλους επιβάτες στην περίπτωση
❖ ατυχήματος.
Κανένας εργαζόμενος δεν θα επιβιβάζεται, ούτε θα εγκαταλείπει όχημα, ενόσω
αυτό βρίσκεται σε κίνηση, εκτός σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Κανένας εργαζόμενος δεν θα χειρίζεται κινητό εξοπλισμό, εκτός εάν ο χειριστής:
❖ είναι κάτοχος άδειας οδήγησης κατάλληλης κατηγορίας όπου αυτό απαιτείται από νομοθετικές διατάξεις.
❖ γνωρίζει τις οδηγίες λειτουργίας που αφορούν το όχημα και
❖ έχει ειδικευτεί να χειρίζεται τον εξοπλισμό.
Όταν ο χειριστής έχει εύλογο λόγο να πιστεύει ότι ο εξοπλισμός ή το φορτίο είναι
επικίνδυνο, πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

3.8 ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
3.8.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι εργοδότες πρέπει να διαθέτουν ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα ασφάλειας που να εξασφαλίζει ότι όλα τα

ανυψωτικά μέσα και μηχανισμοί επιλέγονται, εγκαθίστανται, εξετάζονται, δοκιμάζονται, συντηρούνται, λειτουργούν και
αποσυναρμολογούνται:
❖ με σκοπό την αποφυγή πιθανού ατυχήματος
❖ σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εθνικών νόμων, κανονισμών και προδιαγραφών .
Κάθε ανυψωτικό μέσο μαζί με τα δομικά στοιχεία του, προσαρτήσεις, αγκυρώσεις και υποστηρίγματα θα πρέπει να
σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται σωστά, να είναι από σταθερό υλικό και να έχει επαρκή αντοχή για το σκοπό που
χρησιμοποιείται.
Κάθε ανυψωτικό μέσο και μηχανισμός όταν αγοράζεται θα πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και
πιστοποιητικό ελέγχου από αρμόδιο πρόσωπο ή εγγύηση συμφωνίας με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς που
αφορούν:
❖ το μέγιστο φορτίο ασφαλούς εργασίας
❖ τα ασφαλή φορτία εργασίας για διάφορες ακτίνες, εάν η ανυψωτική μηχανή έχει μεταβλητή ακτίνα.
❖ τις συνθήκες χρήσης, στις οποίες το μέγιστο ή διάφορα φορτία ασφαλούς εργασίας μπορούν να
μετακινούνται.
Κάθε ανυψωτικό μέσο και μηχανισμός που έχει ένα μοναδικό φορτίο ασφαλούς εργασίας πρέπει να το αναγράφει
καθαρά σε εμφανές σημείο σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς.
Κάθε ανυψωτικό μέσο και μηχανισμός που έχει μεταβλητό ασφαλές φορτίο εργασίας πρέπει να εφοδιάζεται με δείκτη
φορτίου και άλλα μέσα, που να δείχνουν καθαρά στον χειριστή κάθε μέγιστο ασφαλές φορτίο εργασίας και τις συνθήκες
που αυτό εφαρμόζεται.
Όλα τα ανυψωτικά μέσα πρέπει να υποστηρίζονται επαρκώς και ασφαλώς. Τα χαρακτηριστικά αντοχής βάρους του
εδάφους, πάνω στο οποίο λειτουργεί η ανυψωτική συσκευή, πρέπει να εξετάζονται πριν τη χρήση.
3.8.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σταθερά ανυψωτικά μέσα πρέπει να εγκαθίστανται από αρμόδια πρόσωπα έτσι ώστε
❖ να μην μπορεί να μετακινηθούν από φορτίο, δόνηση ή άλλες επιδράσεις
❖ ο χειριστής να μην εκτίθεται σε κίνδυνο από φορτία, συρματόσχοινα ή τύμπανα
❖ ο χειριστής να μπορεί να έχει ορατότητα της ζώνης των εργασιών ή να επικοινωνεί μέσω τηλεφώνου,
σημάτων ή άλλων κατάλληλων μέσων με όλα τα σημεία φόρτωσης και εκφόρτωσης.
Ανάλογα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς θα πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 60 cm ή περισσότερο
μεταξύ των κινούμενων τμημάτων ή των φορτίων των ανυψωτικών μέσων και :
❖ σταθερών αντικειμένων στον περιβάλλοντα χώρο, όπως τοίχων και στύλων.
❖ ηλεκτρικών αγωγών.
Η απόσταση από ηλεκτρικούς αγωγούς πρέπει να είναι μεγαλύτερη σε υψηλές τάσεις σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους
και κανονισμούς.
Η αντοχή και η σταθερότητα των ανυψωτικών μέσων πρέπει να προβλέπει και την επίδραση των δυνάμεων του ανέμου,
στις οποίες μπορεί να εκτεθούν.
Καμιά μεταβολή στην κατασκευή ή επισκευή δεν μπορεί να γίνει σε τμήμα του ανυψωτικού μέσου, η οποία μπορεί να
επηρεάσει την ασφάλειά του, χωρίς την άδεια και επίβλεψη αρμοδίου προσώπου.
3.8.3 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ
Τα ανυψωτικά μέσα και τα τμήματα του ανυψωτικού μηχανισμού, όπως ορίζεται από εθνικούς νόμους και κανονισμούς,
πρέπει να εξετάζονται και να δοκιμάζονται από αρμόδιο πρόσωπο:
❖ πριν χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά.
❖ μετά την ανέγερση σε εργοτάξιο.
❖ σε διαστήματα καθορισμένα από εθνικούς νόμους και κανονισμούς.
❖ μετά από κάθε σημαντική μετατροπή ή επισκευή.
Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να διεξάγονται οι έλεγχοι και οι δοκιμές από το αρμόδιο πρόσωπο και τα φορτία δοκιμής
που πρέπει να εφαρμόζονται για τα διάφορα είδη ανυψωτικών μέσων και μηχανισμών πρέπει να είναι σύμφωνα με τους
εθνικούς νόμους και κανονισμούς.
Τα αποτελέσματα των ελέγχων και δοκιμών στα ανυψωτικά μέσα και μηχανισμούς πρέπει να καταγράφονται σε
καθορισμένη μορφή και σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς, να είναι διαθέσιμα στην αρμόδια αρχή,
στους εργοδότες και τους εργαζομένους ή τους αντιπροσώπους τους.
3.8.4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
Κανένα ανυψωτικό μέσο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από εργαζόμενο που:
❖ είναι κάτω των 18 χρονών.
❖ δεν θεωρείται κατάλληλος από ιατρικής άποψης.
❖ δεν έχει εκπαιδευθεί επαρκώς σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς ή δεν έχει τα κατάλληλα
προσόντα.
Το ανυψωτικό μέσο ή μηχανισμός δεν πρέπει να επιβαρύνεται πάνω από το ασφαλές φορτίο εργασίας του, εκτός από
την περίπτωση ελέγχου, όπως ορίζεται από αρμόδιο πρόσωπο ή κάτω από την καθοδήγησή του.

Όπου απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για πιθανό κίνδυνο, τα ανυψωτικά μέσα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται χωρίς
πρόβλεψη κατάλληλης σηματοδότησης.
Κανένα άτομα δεν πρέπει να μεταφέρεται με τα ανυψωτικά μέσα, εκτός αν έχουν κατασκευασθεί, εγκατασταθεί και
χρησιμοποιούνται γι' αυτό το σκοπό, σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς, εκτός από την περίπτωση
εκτάκτου ανάγκης στην οποία :
❖ μπορεί να συμβεί σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός
❖ το ανυψωτικό μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια
Κάθε τμήμα του φορτίου για να ανυψωθεί ή να κατέβει σωστά θα πρέπει να αναρτάται ή να υποστηρίζεται κατάλληλα,
για την αποφυγή κινδύνων .
Οι πλατφόρμες ή οι υποδοχείς που χρησιμοποιούνται για ανύψωση πλίνθων, πλακιδίων, πλακών ή άλλων ελεύθερων
υλικών πρέπει να καλύπτονται έτσι, ώστε να εμποδίζεται η πτώση υλικών .
Φορτωμένα καρότσια τοποθετημένα απ' ευθείας σε πλατφόρμα για ανύψωση ή κάθοδο πρέπει να ασφαλίζονται. ώστε να
μην μπορούν να μετακινηθούν και η πλατφόρμα πρέπει να καλύπτεται κατάλληλα, για να αποφεύγεται η πτώση των
περιεχόμενων υλικών.
Ανυψώνοντας καρότσι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τον τροχό σαν μέσο ανύψωσης, εκτός εάν ληφθούν μέτρα που να
εμποδίζουν τον άξονα να ολισθήσει έξω από το έδρανο.
Για την αποφυγή του κινδύνου, μακριά αντικείμενα, όπως δοκάρια, πρέπει να καθοδηγούνται με συρματόσχοινο κατά
την ανύψωση και την κάθοδο.
Οι χώροι επί του εδάφους πρέπει να σχεδιάζονται και να ρυθμίζονται έτσι, ώστε οι εργαζόμενοι να μην υποχρεούνται να
σκύβουν σε κενό χώρο για φόρτωμα ή ξεφόρτωμα.
Η ανύψωση φορτίων σε μέρη κανονικής κυκλοφορίας οχημάτων, πρέπει να γίνεται σε περιφραγμένο χώρο ή, όταν αυτό
δεν είναι εφικτό (π.χ. για ογκώδη αντικείμενα), να λαμβάνονται μέτρα προσωρινής διακοπής ή εκτροπής της
κυκλοφορίας, για όσο χρονικό διάστημα χρειασθεί.

3.9 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Απαγορεύεται οι εργαζόμενοι :
❖ Να επιτρέπουν λάδι ή πετρέλαιο να έρθει σε επαφή με φιάλες οξυγόνου, βάνες, ρυθμιστές ή άλλα
εξαρτήματα
❖ Να χειρίζονται φιάλες ή εξαρτήματα οξυγόνου με λαδωμένα χέρια ή γάντια.
Οξυγόνο δεν θα χρησιμοποιείται :
❖
❖
❖
❖
❖

Σε αεροκίνητα εργαλεία
Για την έναρξη λειτουργίας κινητήρων εσωτερικής καύσης
Για τον καθαρισμό ρουχισμού ή εξοπλισμού
Για τη δημιουργία πίεσης
Για τον εξαερισμό των χώρων εργασίας

3.10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ
Όπου μεταφέρονται υλικά και εξοπλισμός, θα φορτώνονται και ασφαλίζονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η
οποιαδήποτε κίνηση του φορτίου, δημιουργώντας κίνδυνο για τους εργαζομένους.
Τα μέσα πρόσδεσης του φορτίου θα είναι ικανά να αποτρέπουν τη μετατόπιση του φορτίου σε σχέση με το μεταφορέα
υπό συνθήκες φρεναρίσματος ή έκτακτης ανάγκης.
Όπου ένα φορτίο μεταφέρεται με τη βοήθεια ανυψωτικού οχήματος, το φορτίο δεν θα εξέχει απόσταση μεγαλύτερη από
το μισό ύψος του από τη βάση του οχήματος και την πίσω έδρασή του.
Κάθε φορτίο το οποίο υπόκειται σε μετατόπιση κατά τη μεταφορά θα προσδένεται αν η οποιαδήποτε μετατόπισή του θα
συντελούσε στην αστάθειά του.

3.11 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Κατά την θα παρέχονται ασφαλείς χώροι εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια. Αυτοί οι χώροι μπορεί να είναι δάπεδα,
καταστρώματα.
Προσωρινά δάπεδα, καταστρώματα θα τοποθετούνται στο επίπεδο όπου εκτελείται η εργασία. Αν δεν είναι εφικτό, ένα
προσωρινό δάπεδο θα τοποθετηθεί σε επίπεδο όσο το δυνατόν πλησιέστερο στο επίπεδο εργασίας.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών, οι εργαζόμενοι θα προστατεύονται από τραυματισμό λόγω πτώσης από μη
προφυλαγμένα ανοίγματα των κατασκευών σε κάθε επίπεδο 3 μέτρα ή περισσότερο πάνω από το έδαφος. Η προστασία
αυτή παρέχεται με κιγκλιδώματα, ζώνες ασφαλείας και άλλα μέσα.
Κάθε άνοιγμα δαπέδου ή οροφής που αποτελεί κίνδυνο για τους εργαζομένους θα καλύπτεται ή θα έχει προστατευτικά

κιγκλιδώματα.
Όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης υλικών σε χώρους εργασίας, θα παρεμποδίζεται η είσοδος σε αυτούς τους χώρους και
θα υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες. Οι εργαζόμενοι που εισέρχονται σε χώρους όπου γίνονται εργασίες
κατασκευής, επισκευής, κατεδάφισης ή εκσκαφές, θα φέρουν προστατευτικά κράνη και δεν θα τα βγάζουν ενόσω
βρίσκονται σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος από πτώση αντικειμένων.

3.12 ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΦΡΕΑΤΑ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
3.12.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑ ΤΑΞΕΙΣ
Πρέπει να λαμβάνονται επαρκείς προφυλάξεις σε κάθε εργασία εκσκαφής, φρέατος ή ορύγματος και γενικά
χωματουργικών όπως:
❖ κατάλληλη αντιστήριξη ή άλλος τρόπος, για την αποφυγή του κινδύνου της πτώσης των εργαζομένων ή
μετακίνησης εδάφους, βράχων ή άλλου υλικού.
❖ αποφυγή κινδύνων που προκύπτουν από την πτώση ατόμων, υλικών ή αντικειμένων ή την εισροή νερού
στην εκσκαφή.
Η αντιστήριξη ή άλλη στήριξη για κάθε τμήμα εκσκαφής, φρέατος ή χωματουργικών, δεν πρέπει να ανεγείρεται να
μετατρέπεται ή να αποσυναρμολογείται, παρά μόνο κάτω από την επίβλεψη αρμόδιου προσώπου.
Οι εργασίες δεν πρέπει να ξεκινούν, αν δεν έχει πραγματοποιηθεί επιθεώρηση του χώρου της εργασίας από αρμόδιο
άτομο, όπως καθορίζεται από τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς και αν δεν έχει θεωρηθεί ασφαλές για εργασία το
τμήμα της εκσκαφής, του φρέατος και των χωματουργικών .

3.13 ΔΟΜΙΚΟΙ ΣΚΕΛΕΤΟΙ, ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
3.13.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η ανέγερση, η κατεδάφιση ή αποσυναρμολόγηση κτιρίων, κατασκευών, έργων πολιτικού μηχανικού, ξυλοτύπων,
ψευδοκατασκευών, υποστηρίξεων πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένους εργαζόμενους και μόνο κάτω από την
επίβλεψη αρμόδιου προσώπου.
Πρέπει να λαμβάνονται επαρκείς προφυλάξεις έναντι του κινδύνου που μπορεί να προκύψει για τους εργαζομένους από
κάθε προσωρινή κατάσταση εξασθένισης ή αστάθειας μιας κατασκευής.
Ξυλότυποι, ψευδοκατασκευές και υποστηρίξεις πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να συντηρούνται με
τέτοιο τρόπο, ώστε να υποστηρίζουν με ασφάλεια όλα τα φορτία που μπορούν να εφαρμοσθούν σ' αυτά.
3.13.2 ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ- ΠPOKAΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
'Όσο είναι εφικτό, η ασφάλεια των εργαζομένων που απασχολούνται στην ανέγερση και αποσυναρμολόγηση
χαλύβδινων και προκατασκευασμένων κατασκευών, πρέπει να εξασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα όπως η παροχή και η
χρήση:
❖ Κινητής σκάλας, διαδρόμων ή σταθερών πλατφορμών.
❖ Πλατφορμών, κάδων, κρεμαστρών ή άλλων κατάλληλων μέσων αιωρούμενων από ανυψωτικά μέσα.
❖ Εξοπλισμών ασφαλείας και ζωνών διάσωσης, διχτύων συγκράτησης ή πλατφορμών συγκράτησης.
❖ Μηχανοκίνητων κινητών πλατφορμών εργασίας.
Χαλύβδινες και προκατασκευασμένες κατασκευές πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες, ώστε να
μεταφέρονται και να συναρμολογούνται με ασφάλεια και, εφ' όσον απαιτείται από τους εθνικούς νόμους και
κανονισμούς, πρέπει σε κάθε μονάδα να αναγράφεται καθαρά το βάρος της.
Για σταθερότητα, αλλά και για λόγους ασφαλείας, σε κάθε τμήμα που ανεγείρεται, η μελέτη πρέπει να λαμβάνει υπ'
όψιν:
❖ τις συνθήκες και τις μεθόδους της πρόσδεσης στις εργασίες μεταφοράς, αποθήκευσης και προσωρινής
στήριξης κατά την ανέγερση ή την αποσυναρμολόγηση.
❖ τις μεθόδους για την παροχή προφυλακτήρων, όπως κιγκλιδώματα και πλατφόρμες εργασίες και, όταν
χρειάζεται, την ευκολία συναρμολόγησής τους πάνω στον κατασκευαστικό χάλυβα ή τα
προκατασκευασμένα τμήματα.
Τα άγκιστρα και οι άλλες συσκευές, που ενσωματώθηκαν ή παρασχέθηκαν στον κατασκευαστικό χάλυβα ή τα
προκατασκευασμένα τμήματα, που απαιτούνται για την ανύψωση και τη μεταφορά τους, πρέπει να έχουν σχήμα,
διαστάσεις και τοποθέτηση, ώστε:
❖ να αντεπεξέρχονται με ικανοποιητικά περιθώρια στις τάσεις, στις οποίες υπόκεινται.
❖ να μην προσθέτουν τάσεις στο συγκεκριμένο τμήμα της κατασκευής, που μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή
τάσεις που δεν προβλέφθηκαν στη μελέτη και να είναι έτσι σχεδιασμένα, ώστε να επιτρέπουν εύκολη
απελευθέρωση από τα ανυψωτικά μέσα. Σημεία ανύψωσης για τα πατώματα και κλιμακοστάσια πρέπει να
τοποθετούνται (σε κοιλότητες αν χρειάζεται) έτσι, ώστε να μην προεξέχουν.
❖ να αποτρέπεται αστάθεια ή παραμόρφωση του ανυψωμένου φορτίου.

Προκατασκευασμένα τμήματα από σκυρόδεμα, δεν πρέπει να απογυμνώνονται ή να ανεγείρονται, πριν το σκυρόδεμα
τοποθετηθεί και σκληρυνθεί ικανοποιητικά στο βαθμό που προβλέπεται στα σχέδια και πριν τη χρήση πρέπει να
εξετασθούν για τυχόν ίχνη βλάβης, που μπορεί να υποδηλώνουν εξασθένιση.
Οι χώροι αποθήκευσης πρέπει να είναι κατασκευασμένοι, ώστε:
❖ να μην υπάρχει κίνδυνος πτώσης ή ανατροπής του κατασκευαστικού χάλυβα ή των προκατασκευασμένων
τμημάτων.
❖ γενικά οι συνθήκες αποθήκευσης να εξασφαλίζουν τη σταθερότητα και να αποτρέπονται βλάβες που
προκαλούνται από τη μέθοδο αποθήκευσης και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.
❖ τα ράφια να τοποθετούνται σε στερεό έδαφος και να σχεδιάζονται έτσι, ώστε να μην είναι δυνατόν να
μετακινηθούν κατά λάθος τμήματά τους.
Όταν αποθηκεύονται, μεταφέρονται, ανυψώνονται ή κατεβαίνουν προκατασκευασμένα τμήματα και κατασκευαστικός
χάλυβας, δεν πρέπει να υπόκεινται σε τάσεις επιζήμιες για τη σταθερότητά τους.
Κάθε ανυψωτική συσκευή πρέπει:
❖ να είναι κατάλληλη για εργασίες και να μην είναι ικανή για τυχαία αποσύνδεση.
❖ να εγκριθεί από αρμόδιο πρόσωπο ή να εξετασθεί κάτω από φορτίο δοκιμής με 20% μεγαλύτερο βάρος από
το βαρύτερο προκατασκευασμένο τμήμα.
Τα άγκιστρα ανύψωσης πρέπει να είναι τύπου αυτόκλειστου ή τύπου ασφαλείας και να είναι σημειωμένο πάνω τους το
μέγιστο επιτρεπτό φορτίο.
Λαβίδες, σφιγκτήρες και άλλες συσκευές ανύψωσης προκατασκευασμένων τμημάτων και κατασκευαστικού χάλυβα
πρέπει:
❖ να είναι τέτοιου σχήματος και διαστάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται ένα ασφαλές σφίξιμο, χωρίς να
καταστρέφεται το μεταφερόμενο τμήμα.
❖ να έχουν σημειωμένο το μέγιστο επιτρεπτό φορτίο στις πιο δυσμενείς συνθήκες ανύψωσης.
Κατασκευαστικός χάλυβας ή προκατασκευασμένα τμήματα πρέπει να ανυψώνονται με μεθόδους ή συσκευές, που να
μην επιτρέπουν τυχαία περιστροφή.
Αν είναι απαραίτητο για την αποφυγή του κινδύνου, πριν την ανύψωση από το έδαφος κατασκευαστικού χάλυβα ή
προκατασκευασμένου τμήματος, αυτό πρέπει να είναι εφοδιασμένο με συσκευές ασφαλείας, όπως κιγκλιδώματα και
πλατφόρμες εργασίας, για να αποφεύγεται η πτώση ατόμων .
Όταν ανεγείρονται προκατασκευασμένα τμήματα ή κατασκευαστικός χάλυβας, οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι
εφοδιασμένοι και να χρησιμοποιούν συσκευές χειρισμού τους κατά την άνοδο και κάθοδο, ώστε να αποφεύγεται η
σύνθλιψη των χεριών και να διευκολύνονται οι εργασίες.
Πριν ένα ανυψωμένο προκατασκευασμένο τμήμα ή κατασκευαστικός χάλυβας απελευθερωθεί από τη συσκευή
ανύψωσης, πρέπει να είναι ασφαλισμένο και οι μονάδες τοίχου έτσι στηριγμένες, ώστε να μην είναι δυνατόν να εκτεθεί
σε κίνδυνο η σταθερότητά του, ακόμα και από εξωτερικούς παράγοντες, όπως άνεμος και διερχόμενα φορτία, σύμφωνα
με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς.
Στο χώρο εργασίας, πρέπει να δίνονται επαρκείς οδηγίες στους εργαζομένους για τις μεθόδους, τις ρυθμίσεις και τα
μέσα που απαιτούνται για αποθήκευση, μεταφορά, ανύψωση και ανέγερση κατασκευαστικού χάλυβα και
προκατασκευασμένων τμημάτων και πριν αρχίσει η ανέγερση πρέπει να οργανώνεται μια συνάντηση όλων των
υπευθύνων, για να συζητούνται και να επιβεβαιώνονται τα απαιτούμενα για την ασφαλή ανέγερση.
Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς εξαρτήματα όπως, λουριά και συνδετήρες συνδεδεμένα με τον κατασκευαστικό
χάλυβα ή τα προκατασκευασμένα τμήματα πρέπει να είναι στερεωμένα με ασφάλεια.
Ο κατασκευαστικός χάλυβας ή τα προκατασκευασμένα τμήματα πρέπει να μεταφέρονται έτσι, ώστε οι συνθήκες
μεταφοράς τους να μην επηρεάζουν τη σταθερότητα των τμημάτων ή τα μέσα μεταφοράς να μην οδηγούν σε κραδασμό,
δόνηση ή τάσεις εξαιτίας ωθήσεων, φορτίων, υλικών ή ατόμων.
Όταν η μέθοδος ανέγερσης δεν επιτρέπει την παροχή άλλων μέσων προστασίας για την πτώση ατόμων, οι χώροι
εργασίας πρέπει να προστατεύονται με προστατευτικά κιγκλιδώματα και αν χρειάζεται με φράγματα άκρων.
Όταν άσχημες καιρικές συνθήκες, όπως χιόνι, πάγος και άνεμος ή μειωμένη ορατότητα, αυξάνουν τον κίνδυνο
ατυχημάτων, η εργασία πρέπει να εκτελείται με ιδιαίτερη προσοχή ή να διακόπτεται, αν είναι απαραίτητο.
Δεν πρέπει να γίνονται εργασίες στις κατασκευές κατά τη διάρκεια σφοδρών καταιγίδων ή ισχυρών ανέμων ή όταν
αυτές είναι καλυμμένες με πάγο, χιόνι ή είναι ολισθηρές από άλλες αιτίες.
Αν είναι ανάγκη για την αποφυγή του κινδύνου, τα τμήματα κατασκευαστικού χάλυβα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με
εξαρτήματα για κρεμαστές σκαλωσιές, ζώνες διάσωσης ή εξοπλισμό ασφαλείας και άλλα μέσα προστασίας.
Ο κίνδυνος πτώσης, στον οποίο εκτίθενται εργαζόμενοι που κινούνται πάνω σε υψηλά ευρισκόμενες ή κεκλιμένες
δοκούς, πρέπει να περιορίζεται με όλα τα μέσα επαρκούς συλλογικής προστασίας ή όπου αυτό είναι αδύνατο, με τη
χρήση εξοπλισμού ασφαλείας συνδεδεμένου σταθερά σε ένα αρκετά γερό στήριγμα.
Τμήματα κατασκευαστικού χάλυβα, που πρόκειται να ανεγερθούν σε μεγάλα ύψη πρέπει, όσο είναι εφικτό, να
συναρμολογούνται στο έδαφος.
Όταν ανεγείρονται προκατασκευασμένα τμήματα ή κατασκευαστικός χάλυβας, πρέπει να περιφράσσεται ή να
προστατεύεται μια αρκετά εκτεταμένη περιοχή κάτω από το χώρο εργασίας
Χαλύβδινα υποστηρίγματα υπό ανέγερση πρέπει να είναι επαρκώς υποστηριγμένα, συνδεδεμένα ή στερεωμένα, μέχρι
αυτά να ασφαλιστούν σταθερά στη θέση τους.

Κανένα τμήμα της κατασκευής, όπου εδράζεται φορτίο, δεν πρέπει να υφίσταται εξασθένιση σε επικίνδυνο βαθμό με
κοπή, τρύπημα ή άλλο τρόπο.
Τμήματα της κατασκευής δεν πρέπει να τοποθετούνται στη θέση τους από το ανυψωτικό μηχάνημα, εφόσον κάποιος
εργαζόμενος είναι σε τέτοια θέση που θα μπορούσε να τραυματιστεί από την εργασία.
Χαλύβδινοι δοκοί ανοικτής νεύρωσης που υψώνονται μόνες τους πρέπει να τοποθετούνται κατευθείαν στη θέση τους
και να ασφαλίζονται, για να αποφευχθεί πιθανή απόσπαση.

3.14 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ
Όπου υλικά συγκόλλησης, επικάλυψης, επιχρίσματα, διαλυτικά και παρόμοιες ουσίες περιέχουν εύφλεκτα συστατικά ή
συστατικά τα οποία πιθανώς να αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των εργαζομένων, θα εξασφαλίζεται ασφαλής τρόπος
χειρισμού και χρήσης των υλικών αυτών, καθώς και πληροφόρηση προς όλους τους εργαζομένους σχετικά με τη
βλαβερή φύση των υλικών .
Οι εργαζόμενοι θα φέρουν κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για μάτια και δέρμα.
Βλαβερά ή εύφλεκτα προωθητικά δεν θα χρησιμοποιούνται για επικάλυψη με ψεκασμό.

3.15 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μόνο ειδικευμένοι εργαζόμενοι θα απασχολούνται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.
Οι επιδιορθώσεις γεννητριών ρεύματος και κάθε μηχανισμού με ηλεκτρικά προβλήματα, θα γίνονται μόνο από
υπεύθυνους ηλεκτρολόγους του έργου.
Πριν την εργασία σε απενεργοποιημένο τμήμα του συστήματος, ο υπεύθυνος εργαζόμενος θα φροντίσει ώστε όλοι οι
εργαζόμενοι να προστατεύονται από την επανενεργοποίηση.
Δεν θα αποθηκεύονται ή τοποθετούνται εύφλεκτα υλικά κοντά σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
Τα φορητά εργαλεία θα φορτίζονται με ηλεκτρική ενέργεια 48 Volts.

3.16 ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
Ο υπεύθυνος εργοδηγός θα περιφράσσει το χώρο εργασιών μετά το τέλος της εργασίας με ανακλαστικό κόκκινο πλέγμα
και θα τοποθετούνται οι κατάλληλες σημάνσεις για την κυκλοφορία στην περιοχή, αν απαιτείται. Θα εξασφαλίζεται ο
περιορισμός των μηχανημάτων και του εξοπλισμού και γενικότερα των υλικών του έργου σε ασφαλείας χώρους εντός
του κόκκινου πλέγματος.
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