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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 


ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


Αρ. Μελέτης: Α61/2011


Τιµαριθµική 2011Γ


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


Α/Α Είδος Εργασιών Κωδικός Άρθρου Α.Τ.
Μον. 


Mετρ.
Ποσότητα


Τιµή 


Μονάδας


Μερική Ολική


1 2 3 5 6 7 8 9 10


1. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ


1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ


1


Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-


ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ 


χώρων, µε την καθαρή µεταφορά των 


προϊόντων εκσκαφής


ΝΑΟΙΚ Θ\Α20.02.01 1 m3 131,00 18,00 2.358,00


2 Επίχωση µε θραυστά υλικά (3Α) ΝΑΟΙΚ Θ\Α21.66.3 2 m3 53,00 19,90 1.054,70


3
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε 


µηχανικά µέσα
ΝΑΟΙΚ Α\20.30 3 m3 140,00 1,40 196,00


4
Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων για µεταλλικά 


κιγκλιδώµατα
ΝΑΟΙΚ Α\22.65.02 4 kg 715,00 0,40 286,00


5
Αποξήλωση παντός είδους  κουφωµάτων 


(ξύλινων ή µεταλλικών)
ΝΑΟΙΚ Θ\Α20.48 5 τεµ 8,00 300,00 2.400,00


6
Αποξήλωση µε προσοχή µαρµάρινων 


κρασπέδων
ΝΑΟΙΚ Θ\Α22.20.02 6 m 42,00 40,00 1.680,00


7
Καθαρισµός και αντικατάσταση φθαρµένων 


στοιχείων εξωτερικών κουφωµάτων
ΝΑΟΙΚ Θ\Α54.75 7 τεµ 6,00 240,00 1.440,00


8


Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός 


τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να 


καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 


ακεραίων πλακών


ΝΑΟΙΚ Α\22.20.01 8 m2 120,00 4,80 576,00


9 Καθαρισµός περιµετρικά του κτιρίου ΝΑΟΙΚ Θ\Α54.76 9 m2 20,00 96,00 1.920,00


10
Καθαρισµός, επισκευή, συµπλήρωση πλίνθων 


και λίθων
ΝΑΟΙΚ Θ\Α54.77 10 m2 20,00 300,00 6.000,00


Σύνολο ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 17.910,70


1.2. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ


11
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος 


κατηγορίας B500C (S500s)
ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02 11 kg 430,00 1,20 516,00


12
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος δοµικά 


πλέγµατα B500C (S500s)
ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03 12 kg 4.600,00 1,10 5.060,00


13


Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση 


και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση 


αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από 


σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20


ΝΑΟΙΚ Α\32.01.04 13 m3 55,00 113,00 6.215,00


Σύνολο ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 11.791,00


1.3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ


14
Επιστρώσεις δαπέδων µε θραπιναρισµένες 


πλάκες πορόλιθου 
ΝΑΟΙΚ Θ\73.14.1 14 m2 51,00 78,75 4.016,25


15
Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου, πλευράς 


άνω των 30 cm
ΝΑΟΙΚ Α\73.16.01 15 m2 240,00 19,90 4.776,00


16


Επιστρώσεις δαπέδων µε έγχρωµους 


τσιµεντένιους κυβόλιθους διαστάσεων 


20Χ10cm ή 10Χ10cm, πάχους 6cm.


ΝΑΟΙΚ Θ\73.17.01 16 m2 354,00 21,73 7.692,42


17 Επανατοποθέτηση µαρµάρινου κράσπεδου. ΝΑΟΙΚ Θ\Α75.82 17 m 42,00 28,90 1.213,80


18 Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο ΝΑΟΙΚ Α\79.09 18 m2 65,00 8,10 526,50


19


Αποµόνωση στοιχείων κατασκευής µε 


διογκωµένη πολυστερίνη, χωρίς στερέωση των 


πλακών


ΝΑΟΙΚ Α\79.32 19 m3 5,00 31,80 159,00


Σύνολο ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 18.383,97


1.4. ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ


20
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών ή 


παραθύρων
ΝΑΟΙΚ Θ\Α62.23.01 20 m2 20,00 510,89 10.217,80


Έργο :
Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου οθωµανικού 


µνηµείου Παζάρ Χαµάµ (Λουλουδάδικα)


∆απάνη (Ευρώ)







Α/Α Είδος Εργασιών Κωδικός Άρθρου Α.Τ.
Μον. 


Mετρ.
Ποσότητα


Τιµή 


Μονάδας


Μερική Ολική


1 2 3 5 6 7 8 9 10


∆απάνη (Ευρώ)


21
Σιδερένιο κολωνάκι Φ 30 mm, πακτωµένο στο 


έδαφος µε τσιµέντο
ΝΑΟΙΚ Θ\Α82.16 21 τεµ 200,00 42,00 8.400,00


22
Προµήθεια και τοποθέτηση καθιστικών χωρίς 


πλάτη.
ΝΑΟΙΚ Θ\Α56.28 22 τεµ 7,00 1.176,00 8.232,00


Σύνολο ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 26.849,80


Σύνολο 1. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ 74.935,47


2. Η/Μ


2.1. ΦΩΤΙΣΜΟΣ


23
Ενδοδαπέδιος προβολέας ασυµµετρικής 


δέσµης (Asymmetric Beam)
ΑΤΗΕ Θ\9042 23 τεµ 15,00 384,53 5.767,95


24
Ένδοδαπέδια στεγανή ταινία LED ισχύος 


10W/m  µέσα σε προφίλ αλουµινίου
ΑΤΗΕ Θ\9045 24 m 36,00 104,54 3.763,44


25
Ένδοδαπέδια στεγανή ταινία LED ισχύος 


5W/m  µέσα σε προφίλ αλουµινίου
ΑΤΗΕ Θ\9046 25 m 21,00 97,40 2.045,40


26


Στεγανή ταινία LED ισχύος 5W/m  µέσα σε 


προφίλ αλουµινίου ή ανοξείδωτου χάλυβα µε 


κλίση 35° προς τον τοίχο


ΑΤΗΕ Θ\9056 26 m 95,00 47,02 4.466,90


27


Στεγανή ταινία LED ισχύος 10W/m  µέσα σε 


προφίλ αλουµινίου ή ανοξείδωτου χάλυβα µε 


κλίση 35° προς τον τοίχο


ΑΤΗΕ Θ\9055 27 m 62,00 54,16 3.357,92


28
Φρεάτιο διακλάδωσης υπογείων καλωδίων 


διαστάσεων 60x60cm και βάθους 75cm
ΑΤΗΕ 8749.2 28 τεµ 9,00 246,81 2.221,29


29
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισµένο 


Τριπολικό διατοµής 3x2,5mm2
ΑΤΗΕ 8774.3.2 29 m 258,00 5,69 1.468,02


30 Τροφοδοτικό στεγανό  12VDC 100W ΑΤΗΕ Θ\9058 30 τεµ 8,00 40,83 326,64


31 Τροφοδοτικό στεγανό  12VDC 30 έως 60W ΑΤΗΕ Θ\9057 31 τεµ 27,00 35,58 960,66


32 Βάση Πίλλαρ, κάτοψης 0,65x1,45m ΑΤΗΕ Θ\8750.1 32 τεµ 1,00 380,33 380,33


33


Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από 


πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), 


διπλού δοµηµένου τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 


50086, µε ενσωµατωµένη µούφα. Με σωλήνες 


σε κουλούρες, µε ενσωµατωµένη ατσάλινα και 


µούφα, µε τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου


ΝΑΥ∆Ρ Α\12.36.01.01 33 m 71,00 0,65 46,15


34
Πλαστικό κιβώτιο διαστασεων 


190Χ190Χ130mm IP 67
ΑΤΗΕ Θ\9060 34 τεµ 24,00 31,84 764,16


35
Pillar ηλεκτρικής διανοµής για 12 αναχωρήσεις 


διαστάσεων 1000Χ800Χ300
ΑΤΗΕ Θ\9059 35 τεµ 1,00 574,64 574,64


36
∆ιάνοιξη αυλακιού σε λιθοδοµή ή άοπλο 


σκυρόδεµα, για πλάτος αυλακιού έως 0,10m
ΝΑΟΙΚ Α\22.37.01 36 µµ 22,00 33,20 730,40


37
Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση 


καλωδίων
ΑΤΗΕ Θ\9302.2 37 m3 60,00 13,97 838,20


38


Εύκαµπτος πλαστικός σωλήνας 


πολυαιθυλενίου P.E.-H.D., Φ110 mm, 6 


ατµοσφαιρών


ΑΤΗΕ Θ\9318.1 38 m 100,00 10,94 1.094,00


39


Μούφα στεγανής διακλάδωσης τάφ ή ευθείας 


για διατοµή καλωδίου κεντρικού αγωγού & 


αγωγού διακλάδωσης από 5Χ1,5 mm² έως 


5Χ10 mm²


ΑΤΗΕ Θ\8838 39 τεµ 25,00 46,88 1.172,00


40
Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος 1 1/2 ins γιά 


την διέλευση καλωδίων
ΑΤΗΕ Θ\9316.4 40 m 58,00 17,10 991,80


41
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο 


Τριπολικό διατοµής 3 Χ 10 mm2
ΑΤΗΕ 8774.3.5 41 m 70,00 10,94 765,80


42 Αποξήλωση ιστού φωτισµού ΑΤΗΕ Θ\9416 42 τεµ 6,00 169,79 1.018,74


43


Φωτιστικό σώµα κορυφής IP66 µε λυχνία HCI-


TS EXC 70/150 (Μεταλλικών αλογονιδίων µε 


κεραµικό καυστήρα)


ΑΤΗΕ Θ\9371.2 43 τεµ 8,00 752,73 6.021,84


44
Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό 


∆ιατοµής 3 Χ 1,5mm2
ΑΤΗΕ 9336.1.1 44 m 24,00 4,39 105,36


45 Φρεάτιο 200Χ200Χ200 από πολυπροπυλένιο ΑΤΗΕ Θ\9063 45 τεµ 10,00 105,46 1.054,60


46


Μικρός προβολέας ενδεικτικού τύπου Disano 


1524 Elfo CDM-T 35W/830 Wide Beam,  CDM-


Tm 35W/830 εξοπλισµένος µε shutter 4 


πλευρών (o Elfo) και βάση στήριξης peg


ΑΤΗΕ Θ\9044 46 τεµ 2,00 332,62 665,24







Α/Α Είδος Εργασιών Κωδικός Άρθρου Α.Τ.
Μον. 


Mετρ.
Ποσότητα


Τιµή 


Μονάδας


Μερική Ολική


1 2 3 5 6 7 8 9 10


∆απάνη (Ευρώ)


47
Πίνακας µιας γραµµής στεγανός IP65, 


διαστάσεων 266Χ200Χ105mm.
ΑΤΗΕ Θ\9351 47 τεµ 1,00 57,42 57,42


48


Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών 


γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 


µονοπολικός εντάσεως 6 Α


ΑΤΗΕ 8915.1.1 48 τεµ 8,00 8,04 64,32


49
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισµένο 


Τριπολικό διατοµής 3 Χ 1,5 mm2
ΑΤΗΕ 8774.3.1 49 m 100,00 5,28 528,00


50
Ηλεκτρόδιο γειώσεως επιχαλκωµένο πάχους 


250µm.
ΑΤΗΕ Θ\9342.2 50 τεµ 8,00 28,49 227,92


51 Πλάκα γειώσεως από ηλεκτρολυτικό χαλκό ΑΤΗΕ 9341.2 51 τεµ 1,00 168,60 168,60


52
Αγωγός γυµνός χάλκινος, πολύκλωνος, 


διατοµής 25mm2
ΗΛΜ 45 52 m 10,00 5,21 52,10


Σύνολο ΦΩΤΙΣΜΟΣ 41.699,84


Σύνολο 2. Η/Μ 41.699,84


Σύνολο 1. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ 74.935,47


Σύνολο 2. Η/Μ 41.699,84


116.635,31


Άθροισµα 116.635,31


Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18% 20.994,36


Άθροισµα 137.629,67


Απρόβλεπτα 15% 20.644,45


Άθροισµα 158.274,12


Αναθεώρηση 4.327,51


ΦΠΑ 23% 37.398,37


Γενικό Σύνολο 200.000,00


Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ 200.000,00


Εγκ. 36/13-12-2001


Οι Συντάξαντες Η Τµηµατάρχης


Τόπλη Ελένη Θεοδωρίδου Σµαρώ


Αρχιτέκτων Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός


Παπαδηµητρίου Εµµανουήλ


Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.


Ξουρίδα Φωτεινή


Πολιτικός Μηχανικός Ε.Υ.


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ … Απρίλιος 2012 …


ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ


Ο ∆ιευθυντής


Μπελιµπασάκης Κωνσταντίνος


Αρχιτέκτων Μηχανικός








∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


∆/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Έργο: "Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου οθωµανικού µνηµείου Παζάρ Χαµάµ (Λουλουδάδικα)"


(1) (2)


ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΦΑΣΕΙΣ


Προβλεπόµενα από τη Συµπληρωµατικά ή Ειδικά µέτρα για εργασίες που 
Νοµοθεσία ενέχουν ειδικούς κινδύνους


1202 Φ1.3 Π∆ 1073/81 αρ.2, 9,13


1204 Φ1.3 Π∆ 1073/81 αρ.2, 5, 10 & Π∆ 305/96 , Παρ.IV, Β ΙΙ, παρ.10 Απαγορεύεται η χωρίς λόγο παραµονή προσωπικού κοντά σε πρανή εκσκαφών


1207 Φ1.3 Π∆ 1073/81 αρ.7, 10 & Π∆ 305/96 , Παρ.IV, Β ΙΙ, παρ.10


2101 - 2105 Φ1.2,1.3,1.4 Π∆ 1073/81 αρ.45, 46, 47, 48, 50, 85


Φ3.1,3.2,3.3


Φ4


2201 Φ1.3,1.4,3.2 Π∆ 1073/81, αρ.8


2202 Φ1.3,1.4,3.2 Π∆ 1073/81, αρ 72 & Π∆ 305/96, Παρ.IV, Β ιι, παρ.8


2203 Φ1.2,1.3,1.4 Π∆ 305/96, Παρ. IV, Β ΙΙ, παρ.8


Φ3.2


2301 Φ2 Π∆ 1073/81 αρ.46


2401 Φ1.1,2,4 Π∆ 1073/81 αρ.46 & Π∆95/78


3101 Φ1.1,1.2 Π∆ 1073/81 αρ.18, 19


3102 Φ2 Π∆ 1073/81, αρ.41, Π∆ 778/80 αρ.20


3204 Φ1.3 Π∆ 1073/81 αρ.37, 106 & Π∆ 305/96 , Παρ.IV, Β Ι, παρ.6


3208 Φ1.3,2 Π∆ 1073/81 αρ.43,44 & Π∆ 305/96, Παρ. IV, B II, παρ.6


3301 Φ2
Π∆ 1073/81, αρ.34, Π∆ 778/80, αρ.9 & Απόφαση 


16440/Φ.10.4/445/93


3302 Φ1.3,2
Π∆ 1073/81, αρ.34, Π∆ 778/80, αρ.3,4,5,6,7,8,10,13 & 


Απόφαση 16440/Φ.10.4/445/93


3303 Φ1.3,2


Π∆ 1073/81, αρ.34, Π∆ 778/80, αρ.3,4,5,6,7,8,10,13 & Π∆ 


305/96, Παρ. IV, Β ΙΙ, παρ.6 & Απόφαση 


16440/Φ.10.4/445/93


3304 - 3305 Φ2 Π∆ 1073/81, αρ.4,13 & Απόφαση 16440/Φ.10.4/445/93


4403 Φ3.1 Π∆ 1073/81 αρ.105 & Π∆ 396/94


4501 όλες Π∆ 1073/81 αρ.96, παρ. 2


5101 Φ1.1 Π∆ 1073/81, αρ.18, 24, 33


Επισηµασµένοι κόµβοι
στον Πίνακα Κινδύνων


Μέτρα που πρέπει να ληφθούν


Τήρηση των προβλεπόµενων µέτρων ασφαλούς κυκλοφορίας οχηµάτων. Συντήρηση 


& έλεγχος καλής λειτουργίας, όπως προβλέπεται από τη Νοµοθεσία.


ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή κινδύνων


(Κίνδυνοι που έχουν επισηµανθεί στους πίναικες) 1







∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


∆/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Έργο: "Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου οθωµανικού µνηµείου Παζάρ Χαµάµ (Λουλουδάδικα)"


(1) (2)


ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΦΑΣΕΙΣ


Προβλεπόµενα από τη Συµπληρωµατικά ή Ειδικά µέτρα για εργασίες που 
Νοµοθεσία ενέχουν ειδικούς κινδύνους


Επισηµασµένοι κόµβοι
στον Πίνακα Κινδύνων


Μέτρα που πρέπει να ληφθούν


5105 Φ1.2 Π∆ 1073/81 αρ.18, 27, 28,33
Οι κατεδαφίσεις θα γίνονται κατά τη διάρκεια ηµέρας. Εάν πραγµατοποιηθεί εργασία 


κατά τη διάρκεια της νύχτας, θα πρέπει να υπάρχει διάχυτος φωτισµός Π∆ 1073/81, 


αρ.82


5301 - 5304 Φ1.2,1.3,1.4 Π∆ 1073/81, αρ.46,47,48


Φ3.1,3.2,4


5305 Φ1.2,1.3,1.4 Π∆ 1073/81, αρ.25, 86


Φ3.1,3.2,4


5310 Φ1.2,1.3,3.1 Π∆ 1073/81 αρ.91


Φ3.2


5401 Φ1.2,1.3,2


Φ3.1,3.2


5402 Φ1.2,1.3,2


Φ3.1,3.2


6103 Φ2 Π∆ 1073/81, αρ.96


6104 Φ3.3 Π∆ 1073/81, αρ. 96


6201 Φ1.1,4 Π∆ 305/96, Παρ. IV, B, II, παρ.2


6304 Φ1.1,2,4 Π∆ 1073/81, αρ. 96 & Π∆ 95/78


7102 Φ1.3,2 Π∆ 305/96, Παρ. IV, B, II,


7105 Φ1.1,1.2,1.3 Π∆ 305/96 Παρ. IV, B, II,


Φ2,3.1,4


7106 Φ4 Π∆  305/96 Παρ. IV, B, II,


7201 όλες Π∆ 1073/81, αρ.48,49 & Π∆ 395/94


7202 όλες


8106 Φ1.1,1.2,1.3 Π∆ 1073/81, αρ.6,40


Φ1.4,2


8108 Φ1.3,1.4,3.2 Π∆ 305/96,Παρ.IV, B, II,παρ.10&Π∆ 778/80,αρ.21,παρ4,5


8203 Φ2 Π∆ 1073/81 αρ.40, παρ.1


9101 Φ2 Π∆ 1073/81, αρ.96, 110 & Π∆ 95/78


9105 Φ3.3 Π∆ 1073/81, αρ.99, 110


Τα κάθε είδους µηχανήµατα έργου πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 2m καθ' ύψος 


απ΄οτο δίκτυο της ∆ΕΗ. Η ίδια απόσταση πρέπει να τηρείται περιµετρικά των αγωγών 


για τα κινητά µέρη των µηχανηµάτων (γερανός, αντλια σκυροδέµατος κτλ). Να γίνουν 


οι απαραίτητες ενέργειες διακοπής της ηλεκτροδότησης.


ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή κινδύνων


(Κίνδυνοι που έχουν επισηµανθεί στους πίναικες) 2







∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


∆/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Έργο: "Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου οθωµανικού µνηµείου Παζάρ Χαµάµ (Λουλουδάδικα)"


(1) (2)


ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΦΑΣΕΙΣ


Προβλεπόµενα από τη Συµπληρωµατικά ή Ειδικά µέτρα για εργασίες που 
Νοµοθεσία ενέχουν ειδικούς κινδύνους


Επισηµασµένοι κόµβοι
στον Πίνακα Κινδύνων


Μέτρα που πρέπει να ληφθούν


9201 Φ2 Π∆ 1073/81, αρ.105,106,97, παρ.3


10101 Φ1.2,1.3,2 Π∆ 396/94 Να χρησιµοποιούνται µέσα ατοµικής προστασίας, κυρίως για τους χειριστές


10103 Φ1.1,1,2,1,3 Π∆ 1073/81, αρ.30, Π∆ 396/94, αρ.7 & Παρ. ΙΙ παρ.4


Φ1.4,2,3.1


Φ3.2


10104 όλες Π∆ 305/96 Αναστολή εργασιών υπαίθρου σε περίπτωση παγετού


10105 όλες
Π∆ 305/96 Παρ. IV, B II, παρ.3 & Εγκύκλιος Υπ. Εργ. 


130329/95
Αναστολή εργασιών υπαίθρου σε περίπτωση καύσωνα


ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή κινδύνων


(Κίνδυνοι που έχουν επισηµανθεί στους πίναικες) 3








 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 


ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 


∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 


∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 


ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 


 


 


 


ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 


ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  


ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 


ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 


∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  


∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 


ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 


 


ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 


ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ 


 


H παρούσα µελέτη αφορά την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του Οθωµανικού 


µνηµείου Παζάρ Χαµάµ που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης στην 


διασταύρωση των οδών Β.Ηρακλείου και Κοµνηνών. 


Το Παζάρ Χαµάµ, «Λουτρό 


της Αγοράς»  οικοδοµήθηκε  


ως αφιέρωµα τoυ Xαλίλ 


Aγά, αξιωµατούχου του 


χαρεµιού της Πύλης, λίγο 


πριν το 1500 στο κέντρο 


της εµπορικής περιοχής 


κοντά στα παραθαλάσσια 


τείχη και ήταν γνωστό και 


ως Γιαχουντί Χαµάµ 


(Λουτρό των Εβραίων)  


γιατί η περιοχή αυτή ήταν 


εβραϊκή συνοικία.  


Το χαµάµ ήταν διπλό (χρησιµοποιούνταν και από άνδρες και από γυναίκες) και ήταν σε 


χρήση ως το 1912, ενώ στην πυρκαγιά του 1917 υπέστη σοβαρές ζηµιές.  


 


Στα νεότερα χρόνια, από το 1948 και 


µετά, προστέθηκαν στην περιοχή, 


από την πλευρά της Β. Ηρακλείου, 


ανθοπωλεία (Λουλουδάδικα), τα 


οποία εξακολουθούν να υπάρχουν, 


ευτυχώς, όµως, δεν εφάπτονται 


πλέον στο µνηµείο. 
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Μεγάλες επεµβάσεις επισκευής έγιναν στο µνηµείο κατά τον 19 αιώνα, οι οποίες στην 


ουσία επιβάρυναν το  κτίριο. Αρχαίο υλικό αρχιτεκτονικών µελών από τα ρωµαϊκά, 


παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά κτίρια έχει χρησιµοποιηθεί, τόσο  στην αρχική  οικοδόµηση 


του κτιρίου όσο  και στις επισκευές του.  


Ως διπλό λουτρό, έχει τη χαρακτηριστική οθωµανική αρχιτεκτονική µε τις βυζαντινές 


επιδράσεις στο σύστηµα κατασκευής και δόµησης, µε πλούσιο εσωτερικό διάκοσµο από 


σταλακτίτες και σταµπωτές διακοσµήσεις στο κονίαµα και µε ενδιαφέρουσες 


κατασκευαστικές λύσεις. Είναι θαµµένο  περί τα δύο µέτρα στο  έδαφος και είχε µέχρι 


πρόσφατα κλεισµένες τις κύριες όψεις του από προκτίσµατα τα οποία αποµακρύνθηκαν.  
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Η περιοχή αποτελεί χαρακτηριστικό τµήµα του 


ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα 


της περιοχής  της αγοράς, 


Κατά τη δεκαετία του ΄90 και στα πλαίσια του 


Πιλοτικού Προγράµµατος Ανάπλασης του Ιστορικού 


Κέντρου της Θεσσαλονίκης παράλληλα µε τις 


εργασίες αποκατάστασης του µνηµείου, 


πραγµατοποιήθηκαν παρεµβάσεις και στον υπαίθριο 


περιβάλλοντα χώρο του. Αυτές περιλάµβαναν την 


διαµόρφωση του πεζόδροµου Φραγκίνη,  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


την κατασκευή των περιπτέρων των 


λουλουδιών και  


 


 


 


την µετατροπή της οδού Κοµνηνών σε οδό 


ελεγχόµενης κυκλοφορίας και την 


επίστρωσή της µε γρανιτοκυβόλιθους.  
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Οι εργασίες αποκατάστασης του µνηµείου 


δεν ολοκληρώθηκαν πλήρως µε 


αποτέλεσµα να παραµένουν φυλαγµένα 


γύρω από το κτίριο τµήµατα δοµικών 


στοιχείων του, µέσα από µεταλλική 


περίφραξη που είχε τοποθετηθεί αρχικά για 


την προστασία του.  


 


 


Η συσσώρευση των υλικών µε το πέρασµα 


του χρόνου επέφερε τελικά την άναρχη 


χρήση του κοινόχρηστου χώρου τον οποίο 


εκµεταλλεύτηκαν κυρίως οι  


καταστηµατάρχες των ανθοπωλείων και τον 


χρησιµοποίησαν είτε για την ανάπτυξη 


πρόχειρων στάντς έκθεσης των λουλουδιών 


είτε για αυθαίρετη στάθµευση ακόµη και 


των οχηµάτων φορτοεκφόρτωσης.  


Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και ο 


ελλιπής φωτισµός της περιοχής κατά τις 


νυχτερινές ώρες µε αποτέλεσµα την δηµιουργία συνθηκών για ανάπτυξη παράνοµων 


δραστηριοτήτων, πολύ περισσότερο δε η παντελής έλλειψη φωτισµού του ίδιου του 


µνηµείου. Το γεγονός αυτό, παρά την επιτυχηµένη λειτουργία του πεζόδροµου Φραγκίνη 


έχει σαν συνέπεια την περιορισµένη ανάδειξη του µνηµείου  και την συνεχή υποβάθµιση 


του περιβάλλοντος χώρου του.  


Για την διευθέτηση των παραπάνω προβληµάτων έχει εκπονηθεί από την Υπηρεσία µας 


µελέτη ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του Οθωµανικού µνηµείου Παζάρ Χαµάµ η 


οποία περιλαµβάνει: 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


• την ολοκλήρωση των διαµορφώσεων 
των πεζοδροµίων εµπρός από το 
οθωµανικό λουτρό επί της οδού 
Κοµνηνών 
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• Φωτισµό ανάδειξης του µνηµείου, στο επίπεδο του εδάφους µε ενδοδαπέδιους 


προβολείς ασυµµετρικής δέσµης και φωτισµό της υπερκατασκευής του µνηµείου µε 


ταινίες LED.(βλέπε µελέτη φωτισµού) 


• Καθορισµό και σήµανση του χώρου προς διάθεση ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων. 


 


Λαµβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα 


διαµόρφωση και τα υλικά που ήδη 


εφαρµόστηκαν και βρίσκονται σε καλή 


κατάσταση διατήρησης, εκτός κάποιων 


αντικαταστάσεων που θα πρέπει να γίνουν, 


καθώς και την επιθυµία να µη προκύψουν  


έντονες αντιθέσεις δεδοµένης και της ιστορικότητας του 


χώρου, προτείνεται η νέα παρέµβαση να συνεχιστεί µε 


επίστρωση παρόµοιων πλακών πεζοδροµίου και τεχνητό 


κυβόλιθο χρησιµοποιώντας διαχωριστικές ταινίες από 


πωρόλιθο. Όλα τα παραπάνω υλικά συναντώνται γύρω 


από το µνηµείο και µε τον συγκεκριµένο τρόπο 


τοποθέτησής τους επιτυγχάνεται και οπτικά ο καθορισµός της διαφορετικής λειτουργίας 


του κοινόχρηστου χώρου.  


Ειδικότερα:  


Γύρω από το µνηµείο και σε απόσταση 5,00 µέτρων, σηµατοδοτώντας την διαφορετική 


χρήση και λειτουργία του κοινόχρηστου χώρου, την απαγόρευση δηλαδή ανάπτυξης 


τραπεζοκαθισµάτων, επιστρώνεται η επιφάνεια µε τσιµεντοκυβόλιθο 10*10*6 εκ., 


χρώµατος που θα επιλεγεί σε συνεργασία µε την   9η εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 


Με το ίδιο υλικό επιστρώνεται και ο πεζόδροµος µεταξύ του µνηµείου και των περιπτέρων 


των λουλουδιών. 


Το πεζοδρόµιο επί της οδού Κοµνηνών, πέρα των πέντε µέτρων, θα επιστρωθεί µε 


τσιµεντόπλακες παρόµοιας µορφής και ποιότητας µε τις υπάρχουσες. 


 


• του κοινόχρηστου χώρου µεταξύ του 
λουτρού και των περιπτέρων των 
λουλουδιών, παράλληλο µε την οδό 
Βασ. Ηρακλείου. 
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Για τον διαχωρισµό των υλικών χρησιµοποιούνται ταινίες µπεζ πωρόλιθου παρόµοιο µε 


εκείνον που έχει χρησιµοποιηθεί στα δάπεδα γύρω από τα περίπτερα. 


Οι δενδροδόχοι γύρω από τα υπάρχοντα δέντρα θα διαµορφωθούν µε φυσικό γρανιτένιο 


κυβόλιθο, όπως οι υφιστάµενες δενδροδόχοι  και σύµφωνα µε το σχέδιο της γενικής 


διαµόρφωσης. 


Οι προηγούµενες επεµβάσεις στο µνηµείο που έγιναν από την 


9η εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων περιελάµβαναν την 


τοποθέτηση νέων µεταλλικών κουφωµάτων στο ορθογώνιο 


τµήµα του κτιρίου που συντηρήθηκε κατά µήκος του 


πεζόδροµου βορειοανατολικά.  Ωστόσο επειδή οι εργασίες 


συντήρησης δεν ολοκληρώθηκαν στο υπόλοιπο τµήµα του 


κτιρίου και παραµένουν τα πρόχειρα κουφώµατα που είχαν 


τοποθετηθεί από τους περιστασιακούς χρήστες του, η µελέτη 


προβλέπει την αντικατάσταση τους µε νέα ίδιας µορφής µε τα 


ήδη εγκατεστηµένα αφού προηγηθούν εργασίες συµπλήρωσης 


της τοιχοποιίας και αρµολογήµατος, µε ευθύνη και επίβλεψη 


της 9ης εφορείας. Το κατωκάσι των θυρών θα διαµορφωθεί µε 


οπλισµένο σκυρόδεµα καθώς στο τµήµα του κτιρίου που θα τοποθετηθούν τα κουφώµατα 


έπονται εργασίες. 


Στο έργο περιλαµβάνεται η υγροµόνωση και η προστασία του µνηµείου. Περιµετρικά του 


κτιρίου, στην πλευρά επί της οδού Κοµνηνών και αυτή του πεζόδροµου µεταξύ του 


µνηµείου και των ανθοπωλείων, όπου θα κατασκευαστούν τα νέα δάπεδα, θα ληφθούν 


µέτρα για την επίτευξη στεγανότητας.  Θα πραγµατοποιηθεί εκσκαφή σε απόσταση 50εκ. 


από το µνηµείο και βάθος 30 εκατοστών. Θα τοποθετηθεί αµµοχάλικο, υλικό 


αποστράγγισης και αφού ολοκληρωθεί η διαµόρφωση του υποστρώµατος θα τοποθετηθεί 


σε γωνία µε το κτίριο εύκαµπτη στεγανωτική ασφαλτική µεµβράνη.   


Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν φύλλα φελιζόλ για να προστατευτεί το µνηµείο από την 


πλάκα απόβασης οπλισµένου σκυροδέµατος και τέλος θα ακολουθήσει η επίστρωση 


δαπέδου. 


Επίσης για την τοποθέτηση των ενδοδαπέδιων γραµµικών φωτιστικών LED, θα προβλεφθεί 


γραµµική εκσκαφή 20*30 εκατοστών που θα συµπληρωθεί µε αµµοχάλικο αποστράγγισης. 


Στο εσωτερικό της θα τοποθετηθεί γραµµικό φύλλο φελιζόλ ως βάση της φωτιστική ταινίας 


όµοιων διαστάσεων για την αποφυγή συσσώρευσης υγρασίας στο φωτιστικό.   


 


 


Στον αστικό εξοπλισµό περιλαµβάνεται η αντικατάσταση των 


πέντε υφισταµένων φωτιστικών σωµάτων επί στύλου, µε νέα 


που ο φωτισµός τους δεν θα ανταγωνίζεται τον φωτισµό 


ανάδειξης του µνηµείου, όπως φαίνεται στην µελέτη φωτισµού, 


και την προσθήκη τριών νέων.  
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Περιλαµβάνεται η τοποθέτηση πέντε καθιστικών από 


ξυλεία Irocco, διαστάσεων 3,00*0,60 µ. χωρίς πλάτη 


µε σκελετό από γαλβανισµένο ατσάλι, πόδια από 


στρογγυλούς σωλήνες, στρογγυλούς δίσκους για 


βάσεις και µία υποστήριξη κατά µήκος, συγκολληµένη 


στο επάνω τµήµα των ποδιών. 


 


 


 


Θα τοποθετηθούν εµπόδια στάθµευσης αυτοκινήτων κατά µήκος 


της ανατολικής πλευράς του συγκροτήµατος του µνηµείου, επί του 


πεζοδροµίου της οδού Κοµνηνών. 


 


 


 


Το έργο εκτός από τις δαπεδοστρώσεις περιλαµβάνει και το φωτισµό του κτιρίου, ο οποίος 


περιγράφεται και προτείνεται στη συνηµµένη µελέτη φωτισµού,  αποσκοπεί στην ανάδειξη 


του µνηµείου και γενικότερα της περιοχής, την ενίσχυση της επισκεψιµότητάς του και την 


εξασφάλιση συγκεκριµένων λειτουργιών στον υπαίθριο χώρο.  


 


 


Ο φωτισµός ανάδειξης του µνηµείου, θα γίνει µε ενδοδαπέδιους προβολείς ασυµµετρικής 


δέσµης στο επίπεδο του εδάφους, ταινίες LED και φωτισµό της υπερκατασκευής του 


µνηµείου µε ταινίες LED.(βλέπε µελέτη φωτισµού) 


 


Η µελέτη «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Οθωµανικού µνηµείου Παζάρ Χαµάµ 


(Λουλουδάδικα), έχει εγκριθεί από την 9η εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων µε την 


Απόφαση µε αρ.πρωτ.7131/27-12-2011, µετά την θετική γνωµοδότηση του Τοπικού 


Συµβουλίου Μνηµείων Κεντρικής Μακεδονίας, απόσπασµα της υπ. Αριθ. 412ης πράξης στις 


09-12-11. 







Έντυπο: ∆Θ/∆ΜΑΕ-Ε4.1-3  σελ. 9 από 9 
 Έκδοση 1η / 7-01-2008  


  


 


 
αρ. πιστοποιητικού 


01 100 072056 


 


Το έργο θα ολοκληρωθεί µε τη διευθέτηση των χρήσεων αναψυχής όπως έχει προκύψει 


µετά από την συνεργασία των αρµοδίων φορέων. 


 


 


 


 


 
 


Η Συντάξασα 
 
 
 
 
 


Ελένη Τόπλη 


Η Προϊσταµένη του Τµήµατος 


Αρχιτεκτονικών Μελετών 


 
 
 


Σ. Θεοδωρίδου 


Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης 


Μελετών Αρχιτεκτονικών 


Έργων 


 
 


Κ. Μπελιµπασάκης 
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 


 


(Τύπος  Β) 


 


 


Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των 


Οδηγιών 2004/18 και 2004/17
1
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
Θεσσαλονίκη 


Μάιος 2012  


                                                           


1
  Έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών είναι  (για τη διετία 2008-2009) όσα δεν έχουν 


προϋπολογισµό άνω των 5.150.000 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). Αν ο προϋπολογισµός του έργου (συνολικά) 
υπερβαίνει το ποσόν αυτό, να χρησιµοποιείται ο τύπος Α. 
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Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης 
 


δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ σσ σσ εε ιι   


 
τη µε ανοικτή δηµοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: 


 
 


ΑΑνν άά ππ λλ αα σσ ηη   ΠΠ εε ρρ ιι ββ άά λλ λλ οο νν ττ οο ςς   ΧΧώώ ρρ οο υυ   ΟΟ θθ ωω µµ αα νν ιι κκ οο ύύ   ΜΜ νν ηη µµ εε ίί οο υυ   ΠΠ αα ζζ άά ρρ   


ΧΧ αα µµ άά µµ   (( ΛΛ οο υυ λλ οο υυ δδ άά δδ ιι κκ αα ))   


 


Προϋπολογισµού 200.000,00 € Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), 


 
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 και  


β) τους όρους του παρόντος τεύχους και  


καλεί 


τους ενδιαφερόµενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως 


άνω έργου. 
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 Σελίδα 1 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 


 


Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 


 
1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι : ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης.  
 
1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι : ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης.  
 
1.3 Προϊστάµενη Αρχή είναι ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης µε το αρµόδιο όργανό του την Οικονοµική 


Επιτροπή που έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη: 
 


Οδός  : Βασ. Γεωργίου 1Α 
Ταχ.Κωδ. : 54640 
Τηλ. : 2310 877788 
Telefax : 2310 877801 


 
προς την οποία οι διαγωνιζόµενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν 
τα ένδικα µέσα (τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις κατά το στάδιο δηµοπράτησης 
του έργου) που ενδεχοµένως θα ασκήσουν.   


 


1.4 ∆ιευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η ∆ιεύθυνση 
Κατασκευών Αρχιτεκτονικών Έργων, που έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη. 


                   Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στην έδρα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου 1
Α
, 


γραφείο Οικονοµικής Επιτροπής 15
Ε
, στις ……………………….. και ώρα 9.30-10.00 (ώρα 


λήξης).  
 


1.5  - «Ενδιαφερόµενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει το 
εκ του νόµου δικαίωµα και προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα δηµοπρασία.  


- «Προσφέρων / διαγωνιζόµενος» είναι κάθε Εργ.Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλλει 
προσφορά στην παρούσα δηµοπρασία. 


- «Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ.Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύµβαση 
εκτέλεσης µε τον κύριο του έργου.  


- «Τιµολόγιο Έργου» ή «Τιµολόγιο Προσφοράς» ή «Τιµολόγιο» ή «Συµβατικό Τιµολόγιο» 
είναι το Τιµολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας µε τις τιµές µονάδος µειωµένες κατά το 
ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισµό. 


- Κωδικοποίηση Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων Έργων (Κ∆Ε) είναι ο ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) 
 


1.6 Αν η ∆.Υ. ή Π.Α. µεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του 
έργου, θα γνωστοποιήσουν άµεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο 
αντίστοιχα και από το ενδεχόµενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει  οποιαδήποτε ακυρότητα ή 
άλλη δυσµενής συνέπεια στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύµβασης. 


 
 


Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών  


 


2.1 Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, που θα συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόµενους και 
τα τεύχη δηµοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) µε στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7, 
8, 11 και 12, διατίθενται από τα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων, 
οδός Αγγελάκη 13, Πληροφορίες Ξουρίδα Φωτεινή τηλ.: 2310 296871). 


 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από την αρχή που διεξάγει το 
διαγωνισµό µέχρι και την…………………………………………………….


8
. Εφόσον ζητηθούν 


εµπρόθεσµα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από την 
υποβολή της αίτησης χορήγησης.  


 


                                                           


8
  Τίθεται συγκεκριµένη ηµέρα.  Αφού οι δηµοπρασίες διενεργούνται πλέον ηµέρα Τρίτη (βλέπετε άρθρο 22 παρ. 1  του 


Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), η προηγούµενη Πέµπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούµενη εργάσιµη.  


 







∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 


 


 Σελίδα 2 


2.2 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, τηρουµένης της ανωτέρω προθεσµίας, να λάβουν 
γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών µελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία 
της αρχής που διεξάγει το διαγωνισµό κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν 
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους. 


 
2.3 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη – µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που 


έχουν κυρώσει τη σύµβαση του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις µπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και 
εµβάσουν, κατόπιν συνεννόησης µε την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, πέραν της 
αναφεροµένης στην παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδροµικής 
αποστολής τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών 
Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει 
ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόµενο. 


 
Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συµµετοχής στο διαγωνισµό – Τρόπος 


υποβολής φακέλου προσφοράς 
 


3.1 Για την έγκυρη και παραδεκτή συµµετοχή στο διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν 
στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, την ηµεροµηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, το φάκελο της 
προσφοράς τους σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 
της παρούσας.  
 


3.2 Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς φακέλους, το 
φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής και το φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. Οι 
φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους µέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυµία, τη 
διεύθυνση (οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχοµένως, εφόσον υπάρχει, 
e-mail) του προσφέροντος/∆ιαγωνιζόµενου και τα στοιχεία όλων των µελών, σε 
περίπτωση κοινοπραξίας. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής (µε την 
ένδειξη στο εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος 
την οικονοµική προσφορά (µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»). 


                      Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συµπληρώνονται κατά 
την κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισµού των υποψηφίων. 


                      Ο φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά είναι απαραίτητα και επί 
ποινή αποκλεισµού σφραγισµένος, δηλαδή κλεισµένος µε τρόπο που δε µπορεί να 


ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό.  


  
3. 3 Οι ηµεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως 


στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του Ν. 


3669/08 (Κ∆Ε).  Έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα µε τη 
νοµική µορφή του διαγωνιζόµενου:  


• σε περίπτωση µεµονωµένης ατοµικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατοµικός 
εργολήπτης,  


• σε περίπτωση µεµονωµένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας ή 
εξουσιοδοτηµένος οµόρρυθµος εταίρος της Εργ.Επ.,  


• σε περίπτωση µεµονωµένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτηµένος επί τούτω διαχειριστής της,   


• σε περίπτωση µεµονωµένης Α.Ε. εξουσιοδοτηµένο µέλος του ∆.Σ.,  


• Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός 
εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισµένος µε 
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι 
κοινοπρακτούντες µαζί, ο καθένας εκπροσωπούµενος ή αντιπροσωπευόµενος 
κατά τα παραπάνω.  


 Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων  διαγωνιζοµένων από το ίδιο φυσικό 
πρόσωπο. 


 
3.4 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και 


από κράτη που έχουν κυρώσει τη συµφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις, 
µπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και ταχυδροµικά. Η αρχή που διεξάγει το 
διαγωνισµό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν εκπρόθεσµη άφιξη της προσφοράς στο 
πρωτόκολλό της. 
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 3.5        Προσφορές εκπρόθεσµες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται 
χωρίς να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον εκπροθέσµως 
υποβάλλοντα τεκµαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισµού και παραίτηση από το δικαίωµα 
δικαστικής αµφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού. 


 Αν ο ενδιαφερόµενος διαφωνεί µε το εκπρόθεσµο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της 
Ε.∆. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσµης προσφοράς 
παραλαµβάνεται και ανοίγεται µε τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.∆. σηµειώνει στο 
πρακτικό της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε 
η προσφορά στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη.  


 Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θεωρεί ότι 
η προσφορά είναι απαράδεκτη.   


 


Άρθρο 4: ∆ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών 
 
4.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 
 


α) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση, µισή ώρα πριν την 
ώρα λήξης της προθεσµίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της 
παραλαβής των προσφορών, παραλαµβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται 
ενώπιόν της και κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του 
άρθρου 22 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε),  δηλαδή µετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος 
ανακοινώνει τη λήξη του χρόνου, περιµένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της 
παραλαβής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί µε την υπηρεσία του 
πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί ταχυδροµικώς προσφορές κατά την παρ. 
3.4 (σηµειώνεται ότι στο πρωτόκολλο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα άφιξης, σηµειώνεται πάνω 
στο φάκελο και µονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και, σε καταφατική περίπτωση, 
µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του προέδρου της και παραλαµβάνει τις προσφορές για να 
τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισµού. 
 


       β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού αυθηµερόν, σε δηµόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο 
περιλαµβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο 
των οικονοµικών προσφορών και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσµα της 
δηµοπρασίας. 
 
γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από ηµεδαπή επιχείρηση, η 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού καταγράφει (µε βάση το επιδεικνυόµενο σχετικό έγγραφο)  τα στοιχεία 


του προσώπου που τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοµατεπώνυµο και αριθµό ταυτότητας ή 
συναφούς εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν γίνεται σε 
περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής της προσφοράς.  
Σε περίπτωση που η νοµιµοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αµφισβητείται, 
ο φάκελος παραλαµβάνεται και η τελική απόφαση λαµβάνεται κατά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, µετά το άνοιγµα και την καταγραφή των οικονοµικών 
προσφορών. 
  
δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η 
οποία καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο 
(χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νοµότυπο και την πληρότητά τους), µονογράφονται τα 
έγγραφα αυτά, ελέγχει την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. και την 
επιστρέφει αµέσως, αφού πρώτα διαπιστώσει ότι στο φάκελο υπάρχει αντίγραφο αυτής, το 
οποίο επικυρώνει αν δεν είναι ήδη επικυρωµένο ή το αντίγραφο εγγραφής σε 
επαγγελµατικό µητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής (όταν ο διαγωνιζόµενος είναι αλλοδαπός 
από κράτος -  µέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει κυρώσει τη συµφωνία του 
Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις).  
Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονοµικές προσφορές, µονογράφονται από τον 
Πρόεδρο και τα µέλη της Ε.∆. και ανακοινώνονται τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε 
διαγωνιζόµενο. Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρούνται, µετά από λογιστικό έλεγχο 
και τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις


9
, σε πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας από τη 


                                                           


9
    Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλµένη κατάταξη   των 


διαγωνιζόµενων στη σειρά µε την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους. 
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µικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα µέλη της Ε.∆. και αποτελεί µέρος του 
πρακτικού της. 
 
ε) Κατόπιν η Ε.∆., ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας, 
διαπιστώνει α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στο 
συγκεκριµένο διαγωνισµό έχει το σχετικό δικαίωµα σύµφωνα µε την παρ. 3.3 της παρούσας β) 
ελέγχει την έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, γ) το δικαίωµα συµµετοχής τους στο 
διαγωνισµό (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της παρούσας) και δ) την εκπλήρωση των όρων του 
άρθρου 22 της παρούσας, µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24 της παρούσας.  
 
στ) Στη συνέχεια η Ε.∆. ελέγχει το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών κατά την ίδια 
σειρά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), και ανάλογα µε το εφαρµοζόµενο 
σύστηµα υποβολής προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των 


υπογραφών και µονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του  
Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), στην Οικονοµική Προσφορά των διαγωνιζόµενων και παρακρατεί τα 
µηχανόσηµα του άρθρου 24.1 παρ. 6 της παρούσας, τα οποία ο Πρόεδρος διαγράφει 
θέτοντας επ’ αυτών τη σχετική σφραγίδα διαγραφής.  Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 
της παρούσας, η ορθότητα συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς των 
διαγωνιζόµενων, η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης 
και η οµαλότητα αυτών µεταξύ τους.  
 
ζ) Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµοποιείται από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) η µέση έκπτωση προσφοράς (Εµ), που υπολογίζεται στο τέλος του 
Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς από τους διαγωνιζόµενους, όπως αυτή (τυχόν) διορθώνεται 
από την Ε.∆., σύµφωνα µε τα οριζόµενα κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισµού 
της Εµ από τους διαγωνιζόµενους, η Ε.∆. ελέγχει τις δαπάνες εργασιών µετά την έκπτωση, το 
Γενικό Άθροισµα ∆απανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. 
και το Σύνολο Εργασιών µε Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η µέση έκπτωση προσφοράς 
(Εµ), θα πρέπει να υπολογίζεται µε την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο 
µειοδότης. Σηµειώνεται ότι τα όρια οµαλότητας δε στρογγυλοποιούνται. 
 


η) Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθηµερόν. Αν ο έλεγχος δε µπορεί να περατωθεί την ίδια 
ηµέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των διαγωνιζοµένων, η Ε.∆. οφείλει να ολοκληρώσει 
αυθηµερόν τον έλεγχο τουλάχιστον των δέκα πρώτων διαγωνιζοµένων, ακολουθώντας τη 
σειρά µειοδοσίας. Ο έλεγχος των υπόλοιπων προσφορών µπορεί στην περίπτωση αυτή να 
συνεχιστεί τις αµέσως επόµενες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή 
του σε ηµέρα και ώρα που ανακοινώνεται µε τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της 
Υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται µε ευθύνη 
του Προέδρου της Ε.∆. Η εφαρµογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.∆. 
 
θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η Ε.∆. απορρίπτει 
τις προσφορές που κρίνει αιτιολογηµένα απαράδεκτες (µε αναγραφή στο Πρακτικό) και 
καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζοµένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. 
Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.∆., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία 
διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της, µε την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζοµένους 
ότι µπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ 
αυτού µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση. Για την ηµέρα και ώρα της 
ανάρτησης συντάσσεται αυθηµερόν, µε επιµέλεια του Προέδρου της Επιτροπής, σχετική 
πράξη, που υπογράφεται από όλα τα µέλη της. Η πενθήµερη προθεσµία υποβολής 
ενστάσεων αρχίζει την επόµενη της ανάρτησης ηµέρα. Η Ε.∆. είναι υποχρεωµένη να επιτρέψει 
την πρόσβαση των διαγωνιζοµένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό, µε 
επιτόπιο έλεγχο των εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους ίδιους 
εγγράφων µε δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην 
Προϊσταµένη Αρχή, υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό 
και γνωστοποιούνται µε µέριµνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.∆.  


 
ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.∆. ολοκληρώνει το έργο της και 
υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία 
εγκρίνει το αποτέλεσµα και κατακυρώνει στο µειοδότη, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του 
άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
συντάσσει γνωµοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (µαζί µε τις ενστάσεις, το πρακτικό της και 
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τα έγγραφα των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταµένη Αρχή, η 
οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) 
εγκρίνει το αποτέλεσµα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4. 2γ΄. 


 
4.2            Έγκριση αποτελέσµατος της ∆ηµοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης    


 
α) Η Προϊσταµένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή µερικά το αποτέλεσµα 
της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε)


11
. Αν, µετά 


την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονοµικές προσφορές που ταυτίζονται 
απόλυτα διενεργείται δηµόσια κλήρωση από την Προϊσταµένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως 
των Εργ. Επ. που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να παρίστανται στη 
διαδικασία), µε τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας. 
Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους 
εκτός του µειοδότη. Μετά τον κατά νόµο προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας της διαδικασίας 
του διαγωνισµού από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο 278 του Ν. 3852/10 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 
Καλλικράτης») προσκαλείται ο µειοδότης κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν. 
3669/08 (Κ∆Ε), να προσκοµίσει µέσα σε προθεσµία τουλάχιστον δέκα (10) ηµερών ή και 
περισσότερων κατά την κρίση της Προϊσταµένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση εγγραφής στο 
µητρώο (εφόσον η αρχικώς προσκοµισθείσα έπαυσε να ισχύει) και επικαιροποιηµένα τα 
δικαιολογητικά των παρ. 23.2.1 (οι ηµεδαποί) και 23.2.2 (β), (γ) και (δ) (οι αλλοδαποί) της 
παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των αρχικώς προσκοµισθέντων


13
, καθώς και τα 


δικαιολογητικά των παρ. 23.2.4 (πιστοποιητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη 
δήλωση).  
Σε κάθε περίπτωση (ακόµα δηλαδή κι αν ισχύει το αρχικώς προσκοµισθέν ή η Ενηµερότητα 
Πτυχίου) προσκοµίζεται νέο πιστοποιητικό περί µη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, µε ηµεροµηνία έκδοσης µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας κοινοποίησης 
της σχετικής πρόσκλησης της Προϊσταµένης Αρχής.  
Επίσης προσκοµίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενηµερότητας, αν από την Ενηµερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκοµίστηκε στο διαγωνισµό 
προκύπτει ότι κατά την ηµέρα του διαγωνισµού ή την ηµέρα διεξαγωγής του ελέγχου των 
δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των 
προσκοµισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται 
ότι ο ανάδοχος ήταν ενήµερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την ηµέρα του 
διαγωνισµού, σύµφωνα µε την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Τα στοιχεία ελέγχονται 
από την Προϊσταµένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής στο 
διαγωνισµό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσµατος του διαγωνισµού απόφαση στο 
µειοδότη (σύναψη σύµβασης), µε πρόσκληση για την υπογραφή της σύµβασης κατά το άρθρο 
30 του ν.  3669/08 προσκοµίζοντας µεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συµβατικά 
τεύχη και τις απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης. 
 


β) Αν τα ζητούµενα δικαιολογητικά δεν προσκοµιστούν εµπρόθεσµα ή αν τα 
προσκοµισθέντα (µετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συµπληρώσεις) είναι ελλιπή ή αν δεν 
υφίστανται πλέον οι απαιτούµενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του µειοδότη, η 
Προϊσταµένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της 
κατασκευής στην αµέσως επόµενη, κατά σειρά µειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή 
Κοινοπραξία, επαναλαµβάνοντας τη διαδικασία µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις 
και ούτω καθ΄ εξής. Η Προϊσταµένη Αρχή είναι υποχρεωµένη να γνωστοποιήσει στο 
δεύτερο µειοδότη την έκβαση του επανελέγχου των δικαιολογητικών του πρώτου 
µειοδότη, πριν την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του αποτελέσµατος στο µειοδότη.  
 
γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που 
λαµβάνονται κατ΄ εφαρµογήν του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), κοινοποιούνται στους 
διαγωνιζόµενους ταχυδροµικώς µε απόδειξη ή µε fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν η 
ισχύς της προσφοράς του µειοδότη έχει λήξει και δε συµφωνεί στην παράταση ισχύος της, 


                                                           


11
    Υπογραµµίζεται η παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), κατά την οποία, για την ακύρωση διαγωνισµού 


λόγω µη ικανοποιητικών προσφορών απαιτείται η γνωµοδότηση Τεχνικού Συµβουλίου του οικείου 
Υπουργείου ή της Περιφέρειας. 


13
    Εφόσον συµµετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ηµεδαπές, χωρίς ενηµερότητα πτυχίου, προσκοµίζουν για 


επανέλεγχο τα στοιχεία της παρ. 23.2.2 (β), (γ) και (ε) 
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προς το σκοπό σύναψης της σύµβασης, η Προϊσταµένη Αρχή απευθύνεται στο δεύτερο 
κατά σειρά µειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισµό, αν αυτός συµφωνεί στην 
παράταση και ούτω καθεξής. 
 


Άρθρο 5: Σύµβαση-Συµβατικά τεύχη 
 
5.1 Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 30 (παρ. 5 


– 10) και 39 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).  
   
5.2 Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία, µε βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση έργο, 


είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σ' αυτά 
όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 


 
1. Το συµφωνητικό. 
2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 
3. Η Οικονοµική Προσφορά. 
4. Το Τιµολόγιο Μελέτης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους, Τ.Σ.Υ. 
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 


9. Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και 


οι εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν 


προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συµβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις 


ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των µελετών του έργου.  
10. Το Χρονοδιάγραµµα/Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα 


εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
11. Το Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας. 
12. Ο Φάκελος Ασφαλείας & Υγείας, ο οποίος τηρείται από τον Ανάδοχο και ο οποίος 


ακολουθεί το έργο µετά την υπογραφή της Σύµβασης. 
 


5.3 Επίσης έχουν συµβατική ισχύ, επόµενη των αναφερόµενων στην προηγούµενη 
παράγραφο: 


 (1) Τα εγκεκριµµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 
 (2) Οι Ευρωκώδικες. 
 (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή του τ. Υ.∆.Ε.). 
 (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
 


Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασία 
 
6.1 Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε 


έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από 
νόµιµη ελληνική µετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν 
ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.  


 


6.2 Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, 
επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόµιµα επικυρωµένα είτε από το Αρµόδιο Προξενείο 
της χώρας της διαγωνιζόµενης είτε µε την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύµφωνα µε 
τη συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να 
πιστοποιείται η γνησιότητά τους. Η µετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από 
Έλληνα δικηγόρο είτε από το αρµόδιο προξενείο είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του 
Υπουργείου Εξωτερικών. 


 
6.3 Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ των υπηρεσιών που εµπλέκονται στην 


ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζοµένων και του αναδόχου 
διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την 
επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την Υπηρεσία µε διάθεση διερµηνέων. 


 
Άρθρο 7: Εφαρµοστέα νοµοθεσία 
 


Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων: 
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7.1  Ο Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων»   
(Κ∆Ε).   
 


7.2         Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και 
� Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93) 
� Ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων 


και άλλες διατάξεις». 
 
7.3              Ο Ν. 3852/10 – «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –   


Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
 
7.4 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 


περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα 
κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 


 
Άρθρο 8: Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί,  κ.λ.π.- Πληρωµή Αναδόχου 
 


8.1 Το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του ΣΑΤΑ – Τ.Π. και περιλαµβάνεται στο Τ.Π. 
του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα 
αυτά, περιλαµβανοµένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 
(Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93).  


                      
8.2 Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασµούς 


κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου. 


 
8.3 Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 53 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) και 


(ενδεχοµένως) το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα 
γίνεται σε EΥΡΩ. 


 


Άρθρο 9: Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισµό 
 


 Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συµπληρωµατικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για το 
διαγωνισµό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο δύο εργάσιµες 
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών. 


 
Άρθρο 10: Τεκµήριο από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό 
 


Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει 
πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης και γνωρίζει 
πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 


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


11.1 Τίτλος του έργου 
 


 Ο τίτλος του έργου είναι:  


 «Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου Οθωµανικού Μνηµείου Παζάρ Χαµάµ 


 Λουλουδάδικα)». 
  


11.2 Προϋπολογισµός του έργου 
 


Ο συνολικός προϋπολογισµός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε διακόσιες χιλιάδες 
(200.000,00) Ευρώ και αναλύεται σε: 
 
 


Σύνολο Εργασιών: 116.635,31 € 


ΓΕ & ΟΕ (18%): 20.994,36 € 


 137.629,67 € 


Απρόβλεπτα (15%): 20.644,45 € 


Σύνολο Σ1: 158.274,12 € 


Αναθεώρηση 4.327,51 € 


Σύνολο Σ2: 162.601,63 € 


Φ.Π.Α. (23%): 37.398,37 € 


ΣΥΝΟΛΟ: 200.000,00 € 


 
 


 


11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 


 Το έργο θα εκτελεστεί στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης του Νοµού Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας στην Ελλάδα. 


 
11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 


  


 Το έργο αφορά την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του Οθωµανικού µνηµείου 
Παζάρ Χαµάµ που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης στην 
διασταύρωση των οδών Β.Ηρακλείου και Κοµνηνών, όπως αυτή αναφέρεται στα τεύχη 
µελέτης που συνοδεύουν τη ∆ιακήρυξη. 


 
Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που συµµετέχουν στο 
διαγωνισµό, αλλά και συµµόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νοµοθεσίας και 
νοµολογίας (υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA), το φυσικό και 
οικονοµικό αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων δεν πρέπει να µεταβάλλεται ουσιωδώς 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. ∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, που αναφέρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και 
εφόσον η µεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της µελέτης, µε βάση την οποία 
δηµοπρατήθηκε το έργο.  
Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της 
υφιστάµενης νοµοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), εφόσον η δυνατότητα 
χρησιµοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύµβαση, µε τους ακόλουθους 
όρους και περιορισµούς: 
∆εν επιτρέπεται µε τη χρησιµοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:  


• να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύµβασης, όπως αυτό 
περιγράφεται στα συµβατικά τεύχη,  


• να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, 


• να καταργείται µια «οµάδα εργασιών» της αρχικής σύµβασης,  
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• να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση,  


• να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συµβατικά 
τεύχη,  


• να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συµβατικών δαπανών, οι οποίες δεν 
είχαν αποτελέσει αντικείµενο του διαγωνισµού του έργου (π.χ. για το µητρώο έργου, 
απολογιστικές εργασίες, κλπ). 


• Υπό την προϋπόθεση εφαρµογής των προαναφερθέντων περιορισµών, επιτρέπεται η 
χρησιµοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισµό ορίου µεταβολής των 
εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «οµάδας εργασιών», αλλά: 


• µε περιορισµό της µεταβολής (αύξησης ή µείωσης) της συµβατικής δαπάνης µιας «οµάδας 
εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα 


• µε περιορισµό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των µετακινήσεων από «οµάδα εργασιών» σε 
άλλη  «οµάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύµβασης του έργου. 


Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισµοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται µόνο µειώσεις 
ποσοτήτων (και οικονοµικού αντικειµένου) µιας σύµβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του 
ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιµοποιούνται τα εξοικονοµούµενα ποσά για 
την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύµβασης. 


 
Άρθρο 12: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 
 
 Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) µήνες και αρχίζει από 


την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.  
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου αναφέρονται στην 
Ε.Σ.Υ. 


 
Άρθρο 13: ∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών 
 
13.1  Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε την «ανοικτή δηµοπρασία» της περ. α) του άρθρου 3 


του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 
  


13.2 Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υποβληθεί µε το σύστηµα προσφοράς 
µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης κατά οµάδες τιµών σε συµπληρωµένο τιµολόγιο 
οµαδοποιηµένων τιµών της Υπηρεσίας και έλεγχο οµαλότητας των προσφερόµενων 
επιµέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).  


 
 Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά. 
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου  


 
 Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η χαµηλότερη τιµή, όπως ειδικότερα ορίζεται 


στο άρθρο 26 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 
 
15.1 Για την έγκυρη συµµετοχή στο διαγωνισµό κατατίθενται από τους διαγωνιζόµενους, κατά τους 


όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), εγγυητικές επιστολές συµµετοχής, που 
ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (3.166) ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές 
επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, είτε στο φορέα 
κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 
1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε περίπτωση διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας πρέπει να 
είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της.   


  


15.2 Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου, δηλαδή το 
ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο του ατοµικού εργολήπτη, την επωνυµία του νοµικού 
προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η 
εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως µέχρι το παραπάνω 
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ποσό και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καµία 
ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµες ηµέρες από τη σχετική 
ειδοποίηση, κατά τα αναφερόµενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 
(Κ∆Ε) 


22
. 


 


Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος 
µικρότερο των έξι (6) µηνών και τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης 
(άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


 Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου, εφόσον συντρέχει 
νόµιµη περίπτωση. 


 


Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ) 
 
16.1 ∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. 
 
16.2 ∆εν προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση.  
  
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου – Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη 


εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 


Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την 
παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), που ανέρχεται σε ποσοστό 5%


25
 επί του 


προϋπολογισµού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι 
ποσού επτά χιλιάδων εννιακοσίων δεκατεσσάρων (7.914) Ευρώ. 
Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισµό ο ανάδοχος 
είναι µεγαλύτερο του 12%, υποχρεούται να προσκοµίσει για την υπογραφή της σύµβασης 
επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) το ύψος της οποίας µπορεί να φτάσει 
και το 35% του προϋπολογισµού. 
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές 
υπέρ όλων των µελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα 
πιστωτικά ιδρύµατα, ανεξαρτήτως του ύψους των.  
 


Άρθρο 18: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών 
 


Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισµό, 
ορίζεται η …………….....……, ηµέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται 
η 10:00 π.µ.  


Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία 
ή αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία 
που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή


27
 και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε 


ΦΑΞ  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους έλαβαν 
τεύχη του διαγωνισµού και την ίδια ώρα  (10:00 π.µ.). Η ίδια διαδικασία µπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 
Σηµειώνεται ότι στις νέες αυτές ηµεροµηνίες (εφόσον συντρέξει περίπτωση) µπορούν να 
ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισµού και να συµµετάσχουν σ΄ αυτόν 
ενδιαφερόµενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούµενη φορά. Στην περίπτωση 
αυτή, τα τεύχη θα παρέχονται στους ενδιαφερόµενους µέχρι και δύο εργάσιµες ηµέρες 
πριν το διαγωνισµό (η ηµέρα του διαγωνισµού δεν προσµετράται).      


                                                           


22
      Η λέξη «το πολύ» σηµαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές µε µικρότερη προθεσµία πληρωµής π.χ. 5 


ηµέρες (ηµερολογιακές) ή τρεις εργάσιµες. 


25
    Και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις µέχρι ποσοστό 10%. 


27
  Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 
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Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει το συµµετέχοντα στο διαγωνισµό (κατά τη 
διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) για διάστηµα έξι (6) µηνών  από την 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 


 


Άρθρο 20: ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης 
 
 Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί κατά τις παρ. 7 – 9 του άρθρου 15 του 


Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της 
Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο της ΓΓ∆Ε/ ΥΠΕΧΩ∆Ε 


Ε.16/2007.  
 Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της διακήρυξης της 


δηµοπρασίας θα ανέλθουν το πολύ στο ποσό των δύο χιλιάδων (2000) ΕΥΡΩ, 
βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής του 
έργου. Τα έξοδα δηµοσιεύσεων των τυχόν προηγούµενων διαγωνισµών για το ίδιο έργο, 
καθώς και τα έξοδα των µη απαραίτητων εκ του νόµου δηµοσιεύσεων, βαρύνουν τον 
κύριο του έργου και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 


 


Άρθρο 21: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό 
 


Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη του έργου αναλύεται ως εξής: 
 


Οικοδοµικές εργασίες   


ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 17.910,70 € 


ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 11.791,00 € 


ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 18.383,97 € 


ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 26.849,80 € 


Σύνολο Οικοδοµικών εργασιών 74.935,47 € 


ΓΕ & ΟΕ (18%) 13.488,38 € 


 88.423,85 € 


Απρόβλεπτα (15%) 13.263,58 € 


ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ 101.687,43 € 


 


ΗΜ εργασίες   


ΦΩΤΙΣΜΟΣ 41.699,84 € 


Σύνολο ΗΜ εργασιών 41.699,84 € 


ΓΕ & ΟΕ (18%) 7.505,97 € 


 49.205,81 € 


Απρόβλεπτα (15%) 7.380,87 € 


ΣΥΝΟΛΟ Η/Μ 56.586,68 € 


ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ 101.687,43 € 


 158.274,12 € 


Αναθεώρηση 4.327,51 € 


 162.601,63 € 


ΦΠΑ (23%) 37.398,37 € 


ΣΥΝΟΛΟ 200.000,00 € 


 
 


Κατηγορία Τάξη πτυχίου 


Α) Οικοδοµικά έργα 


Α1
η
 αναβαθµισµένη 


 


Α2
η
, 1


η
  τάξη ανεξαρτήτως έδρας 


 
2
η
 τάξη εντός νοµού έδρας και σε ένα γειτονικό 


Β) Ηλεκτροµηχανολογικά έργα 
 


Α1
η
, Α2


η
 , 1


η
 τάξη ανεξαρτήτως έδρας 


 


 
  


Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν: 
21.1 Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   


α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη 


Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην: 
Ι. Α2, 1


η
 τάξη ανεξαρτήτως έδρας και 2


η
 τάξη εντός Νοµού έδρας και σε ένα γειτονικό για έργα 


κατηγορίας οικοδοµικών 


ΙΙ. Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ηλεκτροµηχανολογκών 


β. Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 


Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις 
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(Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσηµοι 


κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες στους καταλόγους 


αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου 


Μ.Ε.Ε.Π. 
γ. Προερχόµενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι 


αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το 


δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 
 


21.2  Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασµό µεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε)


33
 


(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης 
κατηγορίας.  


21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των 
εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Το 
ποσοστό συµµετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήµα προκύπτει από τον 
προϋπολογισµό της κατηγορίας για την οποία αυτή συµµετέχει και δεν είναι απαραίτητο να 
αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών µε ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισµού του έργου 
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δηµοπρασία, αθροίζεται στον 
προϋπολογισµό της µεγαλύτερης κατηγορίας.  


21.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στις τάξεις Α1 σε αναβάθµιση, Α2, 
1
η
 ανεξαρτήτως έδρας, 2


η
 εντός Νοµού έδρας και σε ένα γειτονικό για έργα κατηγορίας 


Οικοδοµικών, µε εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στις τάξεις Α1 , Α2, 1
η
 


ανεξαρτήτως έδρας για την κατηγορία των Ηλεκτροµηχανολογικών έργων του Μ.Ε.Ε.Π., µε 
τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (αναβάθµιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας). 


21.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ενός κοινοπρακτικού 
σχήµατος. Γίνονται επίσης δεκτές και µεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρµογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια 
κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συµµετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων. 


 
Άρθρο 22: Επαγγελµατικά προσόντα  
 


Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που µετέχει στο διαγωνισµό, µεµονωµένα ή ως µέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελµατικά προσόντα:  


1. Να µη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειµένου περί 
αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από µια παρόµοια 
διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του Κράτους προέλευσής της. 


2.  Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), 
ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο 


διευθύνων σύµβουλος σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που 


ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της 
αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για  


     α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθµ. 
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  


     β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26
ης


 Μαϊου 1997 (21) και στο 
άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθµ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου,  


     γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  


                                                           


33
  Επισηµαίνεται η πρόσφατη νοµολογία του ΣτΕ (απόφαση 505/2007 της Επ.Αναστ. ΣτΕ) κατά την οποία 


κωλύεται η συµµετοχή σε κοινοπρακτικό σχήµα επιχείρησης που δεν µπορεί να συµµετάσχει στο 
διαγωνισµό λόγω κατωτάτου ορίου.  
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     δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθµ. 
91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, 
ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία 
(216-218 Π.Κ.), θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία 
(398 Π.Κ.). 


Τα υπό α΄-δ΄ αδικήµατα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό του υποψηφίου σε κάθε 
περίπτωση, ενώ τα υπό ε΄-κ΄, µόνο αν σχετίζονται µε την άσκηση του επαγγέλµατος του 
εργολήπτη. 


3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 


Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία (εφόσον είναι 
ηµεδαπή ή αλλοδαπή µεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένη. 


4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύµφωνα 
µε την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα) ή 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένη. 


5. Να µην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της 
στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων (και καταλαµβάνει τη 
συγκεκριµένη δηµοπρασία). 


6. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον 
είναι εγγεγραµµένη. 


7. Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του νόµιµου ορίου. 


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπό 6 και 7 προϋποθέσεις ισχύουν µόνο για τις ηµεδαπές επιχειρήσεις.  


8.  Τεχνική ικανότητα. 


Συµπληρώνεται οπωσδήποτε (µε τη µορφή εµπειρίας σε παρόµοια έργα, που εκτελέστηκαν 
εντός της τελευταίας 5ετίας) από τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις που προέρχονται 
από χώρες της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή της Σ.∆.Σ. του Π.Ο.Ε., στις οποίες δεν τηρούνται επίσηµοι 
κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, προκειµένου να ελεγχθεί ότι έχουν πράγµατι την 
τεχνική ικανότητα να εκτελέσουν το υπό ανάθεση έργο. 


 


Άρθρο 23: ∆ικαιολογητικά  
 


Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συµµετέχει στη δηµοπρασία, µεµονωµένα ή ως µέλος 
Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα 
προσόντα του άρθρου 22, προσκοµίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 


23.1 ∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής 
 


α. Προκειµένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.Ε.Π. πρωτότυπο 


πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της 


παρούσας. Υποβάλλεται επίσης και φωτοαντίγραφο του πτυχίου, το οποίο επικυρώνεται 


από τον Πρόεδρο της Ε.∆. και παραµένει στη διάθεση των οργάνων του διαγωνισµού για 


αποδεικτικούς λόγους (εκδίκαση ενστάσεων και προσφυγών)
39


.  


β. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόµενης από κράτος-µέλος της 


Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. του Π.Ο.Ε., 


όπου τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, επικυρωµένο από την 


αρµόδια αρχή πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως 


ορίζεται στο άρθρο 21 της παρούσας, συνταγµένο σύµφωνα µε το άρθρο 52 της Οδηγίας 


2004/18 (άρθρο 151 του ν. 3669/08). 


γ. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόµενης από κράτος-µέλος της 


Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. του Π.Ο.Ε., 


όπου δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση 


                                                           


39
    Αν δεν υπάρχει φωτοαντίγραφο στο φάκελο εκδίδεται ένα µε επιµέλεια του Προέδρου της Επιτροπής και 


επικυρώνεται από τον ίδιο. 
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εγγραφής στο επαγγελµατικό µητρώο της χώρας προέλευσής της, σύµφωνα µε το άρθρο 46 


της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 145 του ν. 3669/08). 


Τα δικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής, προκειµένου να γίνουν αποδεκτά, θα 


πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ 
40


 κατά την ηµεροµηνία  παραλαβής των προσφορών. 


  
23.2 ∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής και τεχνικής καταλληλότητας  


Η εκπλήρωση των προσόντων 1 – 7 του άρθρου 22 αποδεικνύεται µε τα δικαιολογητικά των 
περιπτώσεων α έως ε της παρ. 23.2.2, που αφορούν τόσο τις µεµονωµένες επιχειρήσεις όσο 


και όλα τα µέλη των κοινοπραξιών, µε τις διακρίσεις της παρ. 23.2.1:  


23.2.1 23.2.1 Οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκοµίσουν, εφόσον 
κατέχουν, «Ενηµερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δηµοπρασίες, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
κάθε φορά υπουργική απόφαση. Η Ενηµερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση 


προσκόµισης των αντίστοιχων επιµέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου 
23.2.2, εκτός της περίπτωσης δ΄, η οποία δεν τις αφορά. Η Ενηµερότητα Πτυχίου πρέπει, επί 
ποινή αποκλεισµού, να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών. 
Στην περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενηµερότητα που αναγράφονται στην 
Ενηµερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ηµεροµηνία αυτή, προσκοµίζεται υπεύθυνη 
δήλωση (του µεµονωµένου υποψήφιου ή του µέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο 
συµµετέχων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος κατά την ηµέρα του διαγωνισµού και 
είναι σε θέση να αποδείξει την ενηµερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί µειοδότης. Εφόσον στην 
Ενηµερότητα Πτυχίου δεν αναγράφεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του διαγωνιζοµένου 
είναι ασφαλιστικώς ενήµερα στο ΤΣΜΕ∆Ε, ο διαγωνιζόµενος προσκοµίζει επιπλέον της Ε.Π. 


ασφαλιστική ενηµερότητα εν ισχύει για τα στελέχη αυτά.   


Οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενηµερότητα Πτυχίου, 


υποχρεούνται να προσκοµίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού της 


παραγράφου δ΄.  


     Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά 
των παραγ. α΄ έως δ΄,  εκτός αν είναι εγγεγραµµένες σε επίσηµους καταλόγους 
αναγνωρισµένων εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του ν. 
3669/08, οπότε απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που 
µνηµονεύει το πιστοποιητικό εγγραφής τους. 


 


23.2.2. α. Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22  υποβάλλεται  Υπεύθυνη ∆ήλωση που 


υπογράφεται από τον ατοµικό εργολήπτη ή τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης και 


βεβαιώνει ότι η επιχείρηση  


ι) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση
42


, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειµένου περί 


αλλοδαπού διαγωνιζόµενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από 


µια παρόµοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του Κράτους 


προέλευσής του,  


ιι) ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν καταδικαστεί 


για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης αυτής,  


ιιι) ότι η επιχείρηση  δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της επιβλήθηκε 


ποινή που της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων (και 


καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη δηµοπρασία) και  


iv) ότι το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτελέστου 
που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρµόδια αρχή του κράτους 
εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της 
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   Υπενθυµίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 3669/08.  


42
   Σε εκκαθάριση µπορούν να τεθούν µόνο νοµικά πρόσωπα και όχι ατοµικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα από 


τους ατοµικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό. 
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Εργ. Επιχειρ., όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε 
τη νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία, για την 
Εργ.Επ. και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει, καθώς και για κάθε έργο που 
εκτελεί (παρ. 3 άρθρου 20 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) στην Ελλάδα. 


 Οι επιχειρήσεις που είναι γραµµένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Νοµαρχιακά Μητρώα) και δεν 


κατέχουν Ενηµερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκοµίσουν Υπεύθυνη 


∆ήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα
43


 που απασχολούν µε σύµβαση 
εξαρτηµένης εργασίας είναι ασφαλισµένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς (αν δεν 
απασχολούν τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.∆.), ιι) τα πρόσωπα 
(ονοµαστικά) που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση 


ασφάλισης στο ΤΣΜΕ∆Ε. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας πρέπει να 
προέρχονται από όλους τους ασφαλιστικούς οργανισµούς και να αφορούν την ίδια την 
επιχείρηση, ενώ ειδικότερα πρέπει να προσκοµίζεται και ασφαλιστική ενηµερότητα των 


ως άνω στελεχών προς το ΤΣΜΕ∆Ε.  


γ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα, 
αποδεικτικά ενηµερότητας για χρέη προς το ελληνικό δηµόσιο, τόσο µεµονωµένα όσο και για 
τις Κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) Σε 
περίπτωση που η Εργ. Επ. δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρµόδια 
ελληνική αρχή ή υπεύθυνη δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό 
φορολογικής ενηµερότητας αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της. 


 Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β΄ και γ΄ έγγραφα ή πιστοποιητικά, µπορεί 
να αντικατασταθούν µε ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι µηνών που προηγούνται 
της ηµεροµηνίας δηµοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση. Αν 


διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη 


πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόµενου είναι απαράδεκτη. 


δ.  Για τις εργολ. επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσµένων έργων κατά 
την τελευταία πενταετία, συνοδευόµενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, από τα 
οποία στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόµοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα µε το 
δηµοπρατούµενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο 
εκτέλεσης των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης 
και αν περατώθηκαν κανονικά. 


ε. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονοµικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελµατικές 
εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραµµένες σε τέτοιες οργανώσεις.  


  
23.2.3   Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ. 23.2.2 πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ 


κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν 
την έκδοσή τους δεν  προβλέπεται χρόνος (µεγαλύτερος ή µικρότερος του εξαµήνου) ισχύος 
των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι 
µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας παραλαβής των προσφορών.  
Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκοµίζονται για 
αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία εντός του τελευταίου 


µηνός πριν τη δηµοπράτηση.  


Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται α) οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις σε πρωτότυπο β) τα λοιπά 
δικαιολογητικά σε πρωτότυπο ή (κατ’ επιλογή του διαγωνιζόµενου) σε νόµιµα επικυρωµένα 
φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/99 όπως ισχύει). 
Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή (µαζί µε τα φωτοαντίγραφα µέσα στο 
φάκελο δικαιολογητικών) υπεύθυνης δήλωσης του νόµιµου εκπροσώπου της διαγωνιζόµενης 
επιχείρησης περί του ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου.  
Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα τα 
δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια. 
Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) θεωρούνται 
πρωτότυπα. Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας των ελληνικών αρχών (όταν 
προσκοµίζεται ιδιαίτερα και δεν καλύπτεται από την ενηµερότητα πτυχίου) υποβάλλεται σε 
πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρηµένο από αρµόδιο υπάλληλο της αρχής που διεξάγει το 
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διαγωνισµό. Το θεωρηµένο φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος όπως και το πρωτότυπο 
(απόφ. Υπουργού Οικονοµικών 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999, Φ.Ε.Κ. 2134 
Β΄, όπως ισχύει). Αποδεικτικά φορολογικής ενηµερότητας  από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο 
του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών γίνονται δεκτά ως ακριβή φωτοαντίγραφα. 
Επισηµαίνεται ότι τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα των 
δικαιολογητικών των διαγωνιζόµενων κατά ή µετά το διαγωνισµό. Όλα τα δικαιολογητικά 
πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών και να είναι ήδη επικυρωµένα µε 
νόµιµο τρόπο, κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραµένουν στο φάκελο και 
δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόµενους.  
 
Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος υπέβαλε ψευδή δήλωση 
κατά την παροχή σηµαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισµό, 
αποκλείεται. 
 


23.2.4   Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών 


συµµετοχής κατά την παρ. 4.2 της παρούσας, ο ανάδοχος προσκοµίζει τα ακόλουθα 


δικαιολογητικά, προκειµένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων µε την υπεύθυνη 


δήλωση της παρ. 23.2.2.α): 


α)  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής 


ή της χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση, 


εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.  


Για την Ελλάδα τα πιστοποιητικά που αφορούν την πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση 


εκδίδονται από το πρωτοδικείο, ενώ αυτό που αφορά τη θέση σε εκκαθάριση από την 


αρµόδια Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή το Υπουργείο Ανάπτυξης όταν πρόκειται για ανώνυµη 


εταιρεία και το πρωτοδικείο της έδρας στις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων (Ο.Ε., 
Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.). Πιστοποιητικά περί µη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκοµίζονται από τις 


ατοµικές εργοληπτικές επιχειρήσεις.  


β.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ανάλογο έγγραφο ∆ικαστικής Αρχής της χώρας 


προέλευσης, που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων 


(Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο 


σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε 


κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. 


Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη 


βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συµβολαιογράφου, περί των αδικηµάτων που αφορούν 


οι καταδίκες που είναι γραµµένες στο µητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι 


κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκηµα που θα µπορούσε να προκαλέσει αποκλεισµό του 
διαγωνιζοµένου, προσκοµίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειµένου να διαπιστωθεί αν 


το αδίκηµα αφορά την άσκηση του επαγγέλµατος του διαγωνιζόµενου. Η ένορκη βεβαίωση 


διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόµενο του ποινικού µητρώου.  


   


γ) Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων, συνοδευόµενη 
από: (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρµοδίων 
υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο µέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε 
κοινοπραξία και εκδίδονται στο εξάµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του 
έργου (άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε)


45
 


 


23.3 ∆ικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας 
   
Συµπληρώνεται οπωσδήποτε (µε τη µορφή εµπειρίας σε παρόµοια έργα, που εκτελέστηκαν 
εντός της τελευταίας 5ετίας) από τις αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις που προέρχονται 
από χώρες της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή της Σ.∆.Σ. του Π.Ο.Ε., στις οποίες δεν τηρούνται επίσηµοι 
κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, προκειµένου να ελεγχθεί ότι έχουν πράγµατι την 
τεχνική ικανότητα να εκτελέσουν το υπό ανάθεση έργο. Σύµφωνα µε το άρθρο 147 του Ν. 
3669/08, οι ως άνω διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν: 
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   Μεταβολές στο ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενηµερότητας Πτυχίου (για το χρόνο που αυτή 


χορηγήθηκε) εκτός της περίπτωσης υπέρβασης του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π. ανεκτέλεστου 
εργολαβικών συµβάσεων.  
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α) κατάλογο των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούµενη πενταετία, 
συνοδευόµενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σηµαντικότερων εργασιών. Τα 
πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν το ποσό, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών και 
προσδιορίζουν εάν πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και εάν 
περατώθηκαν κανονικά. Η αρµόδια αρχή µπορεί να διαβιβάζει τα πιστοποιητικά αυτά 
απευθείας στην αναθέτουσα αρχή,  


β) αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας 
στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της 
ποιότητας και εκείνων που θα έχει στη διάθεσή του ο εργολήπτης για την εκτέλεση του έργου,  


γ) αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελµατικών προσόντων του εργολήπτη ή και των 
διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, ιδίως δε του ή των υπευθύνων για την εκτέλεση των 
εργασιών. 


Σε περίπτωση κοινοπραξίας η τεχνική ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο µίας 
τουλάχιστον από τις κοινοπρακτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 


 
Άρθρο 24 : Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς 
 
 Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, επί ποινή 


αποκλεισµού, φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής και σφραγισµένο φάκελο 


Οικονοµικής Προσφοράς, σύµφωνα µε τα κατωτέρω: 
 


24.1 Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισµού όλα τα 
δικαιολογητικά (και µε τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης 


επί ποινή αποκλεισµού):  


1. Τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής του άρθρου 15 της παρούσας. 


2.   Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί νόµιµο 
εκπρόσωπο της επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του καταστατικού 
δικαίωµα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισµό. 


Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και η Προϊσταµένη Αρχή, διατηρούν το δικαίωµα 
αµφισβήτησης της νοµιµοποίησης και µπορούν, κατά τον επανέλεγχο των 
δικαιολογητικών πριν από τη σύναψη της σύµβασης (άρθρο 26 παρ. 2 Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) 
να ζητήσουν οποιοδήποτε έγγραφο θεωρούν αναγκαίο για την απόδειξή της (όπως π.χ. 
το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης µε τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου 
και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.).  


Υπεύθυνη ∆ήλωση δεν προσκοµίζεται σε περίπτωση ατοµικών εργ/κών επιχειρήσεων. 


Η εκπροσώπηση της εργ.επιχ/σης τεκµαίρεται, εφόσον δεν αµφισβητήσει µέχρι την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας (κατά την παρ. 4.2 α΄ της παρούσας) την εκπροσώπησή 
της από το πρόσωπο που υπέγραψε την προσφορά της.   


Όταν οι διαγωνιζόµενοι προσκοµίζουν Ενηµερότητα Πτυχίου, η νοµιµοποίηση θεωρείται 
αποδεδειγµένη. Αν ο νόµιµος εκπρόσωπος είναι άλλο πρόσωπο από τον αναφερόµενο 
στην Ε.Π. προσκοµίζονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αλλαγή.  


3. Σε περίπτωση διαγωνιζόµενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή και ιδιωτικό 


συµφωνητικό υπογεγραµµένα από τους νοµίµους εκπροσώπους των µελών, για τη 
σύσταση της Κοινοπραξίας. ∆ηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συµµετοχής των 
κοινοπρακτούντων µελών (εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα 
ποσοστά συµµετοχής σε κοινοπραξία).           


4.  Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) 
νοµιµοποίηση του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για 
λογαριασµό της εργοληπτικής επιχείρησης, όπως ορίζεται στην παρ. 3.3 της παρούσας 


∆ιακήρυξης.  


 Τέτοια στοιχεία δεν προσκοµίζονται αν η νοµιµοποίηση προκύπτει από την Ενηµερότητα 
Πτυχίου, ή αν η προσφορά υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση. 
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5.  Τα απαιτούµενα 6 µηχανόσηµα του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή πρωτότυπο ισόποσο γραµµάτιο 
είσπραξης αγοράς ενσήµων Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. (επ΄ ονόµατι του διαγωνιζοµένου). 
Μηχανόσηµα που περιλαµβάνονται στον κλειστό φάκελο της οικονοµικής προσφοράς 
γίνονται αποδεκτά.    


 


24.2 Ο σφραγισµένος φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς» περιέχει συµπληρωµένο το έντυπο 


Οικονοµικής Προσφοράς της Υπηρεσίας. 
 


Το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισµού, από το νόµιµο 
εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες 
µονογράφονται από τον ίδιο (µονογραφές που τυχόν λείπουν συµπληρώνονται µετά το 
άνοιγµα των προσφορών. Ακόµα κι αν αρνηθεί να τα µονογράψει ο διαγωνιζόµενος, τα 
µονογράφει η Ε.∆. – άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Επίσης, εφόσον λείπουν, 
συµπληρώνονται από τον προσφέροντα µετά το άνοιγµα των προσφορών τα ονοµατεπώνυµα 
των προσφερόντων και οι σφραγίδες των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις αυτές 
δε θεωρούνται λόγος αποκλεισµού από τη δηµοπρασία.   
 
Επισηµαίνονται σχετικά µε την οικονοµική προσφορά τα εξής:  
Α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζοµένων να συµπληρώσουν το Έντυπο Οικονοµικής 
Προσφοράς. Αποκλείονται διαγωνιζόµενοι που δεν συµπληρώνουν ουσιώδες µέρος των 
στοιχείων της προσφοράς τους.  
Β. Αποκλείονται από το διαγωνισµό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα 


επιµέρους ποσοστό έκπτωσης οµάδας εργασιών του εντύπου της οικονοµικής προσφοράς 
στο σύστηµα του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) ολογράφως και αριθµητικώς.   
Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης 
αριθµητικής.  


∆. Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της 
οικονοµικής προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισµό), β) διαφορές µεταξύ της 
ολόγραφης και της αριθµητικής τιµής ή γ) λογιστικά σφάλµατα στα αθροίσµατα, τα γινόµενα 
ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού διορθώνει τα σφάλµατα και αναγράφει 
την ορθή οικονοµική προσφορά.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 


 


 


Άρθρο 25: ∆ιάφορες ρυθµίσεις  
 
25.1  Η έγκριση κατασκευής του δηµοπρατούµενου έργου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, 


αποφασίστηκε µε την αριθµ. ………………………………………. Απόφαση. 
 
25.2            Ο Κύριος του Έργου µπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύµβουλο. 


Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του 
Τεχνικού Συµβούλου που πηγάζουν από τη συµβατική σχέση της Υπηρεσίας µε αυτόν. 


 
 


 
 


Θεσσαλονίκη  -  Μάιος 2012 


(Τόπος – Ηµεροµηνία)  


 


ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 


 


Η Συντάξασα 


 


 


Φ.Ξουρίδα 


 


  


Η Προϊσταµένη Τµήµατος 


 


 


Σµ. Θεοδωρίδου 


 


 


ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 


Με την αριθµό πρωτ. ……………………………………………… απόφαση 


 


 


Ο Προϊσταµένος ∆ιεύθυνσης 


 


 


 


Κων/νος Μπελιµπασάκης 
 
 
 
 


Ο ∆ήµαρχος 
  
 
 
 


Ιωάννης Μπουτάρης 


 
 


 








ΕΡΓΟ :   Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου Οθωµανικού Μνηµείου Παζάρ Χαµάµ (Λουλουδάδικα) 


Αρ. Μελέτης : A 61/2011 


 


 


ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ [ΦΑΥ] 


 


Π.∆. 305/96 άρθρο 3  


  


 


ΤΜΗΜΑ Α 


 


1.    ΓΕΝΙΚΑ 


 


Ο Φάκελος Ασφάλειας & Υγιεινής αποσκοπεί στον προσδιορισµό, την πρόληψη και τον περιορισµό των 


κινδύνων των χρηστών του έργου κατά τις  ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες συντήρησης , 


µετατροπών, επισκευών και άλλων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου. Περιλαµβάνει µεταξύ άλλων και 


τα ακόλουθα : 


 


Μητρώο έργου [Σχέδια – Τεχνική περιγραφή] 


 


Επισηµάνσεις , οδηγίες, και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας τα οποία θα πρέπει να 


ληφθούν υπόψη κατά τη µελλοντική χρήση του έργου, όπως εργασίες τακτικής και έκτακτης συντήρησης, 


επισκευών και καθαρισµών. 


 


Η σύνταξη του ΦΑΥ ολοκληρώνεται µαζί µε το έργο και παραδίδεται στον εργοδότη χρήστη. 


 


 


2.   ΑΚΡΙΒΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ , ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ. 


 
Το έργο αυτό ανήκει στην κατηγορία ∆ηµοσίων Έργων και αφορά εργασίες Ανάπλασης Περιβάλλοντος 
Χώρου Οθωµανικού Μνηµείου Παζάρ Χαµάµ (Λουλουδάδικα) 
 


3.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 


 


• Κύριος του έργου είναι ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης. 


• ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία είναι η ∆ιεύθυνση Κατασκευών Αρχιτεκτονικών Έργων  


• Προϊσταµένη Αρχή του έργου είναι η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 


• Ανάδοχος του έργου είναι :  


 


ΤΜΗΜΑ Β [ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ] 


 


1.   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. 
Η µελέτη αφορά την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του Οθωµανικού µνηµείου Παζάρ Χαµάµ που 
βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης στην διασταύρωση των οδών Β.Ηρακλείου και Κοµνηνών. 


 


2.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 


Σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση της µελέτης το έργο περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια : 
1. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 


1. Χωµατουργικά – Καθαιρέσεις  
2. Σκυροδέµατα – Ξυλότυποι – Οπλισµοί 
3. Μεταλλουργικά 
4. Επιστρώσεις – Επενδύσεις 
5. Εξοπλισµός 
 
2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  


Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις περιλαµβάνουν: 
1. Την ηλεκτρική εγκατάσταση ισχυρών ρευµάτων των υπαίθριων χώρων 







 


 


3. Παραδοχές Μελέτης 


Περιλαµβάνονται στο φάκελο Μελέτης του έργου. 


 


 


ΤΜΗΜΑ Γ [ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ] 


 


1. ∆ίκτυα ΟΚΩ 


 


 Ιδιαίτερη µέριµνα θα δίνεται στα υπόγεια δίκτυα. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία χωρίς την ύπαρξη 


σχεδίων που ενηµερώνουν για τα δίκτυα Ο.Κ.Ω. Όπου κρίνεται αναγκαίο θα γίνεται ερευνητική τοµή χωρίς 


την χρήση µηχανικών µέσων. 


 


2. Υλικά που είναι ενδεχοµένως επικίνδυνα 


 


Τα επικίνδυνα υλικά θα αποθηκεύονται κατάλληλα και θα γίνεται χρήση αυτών µόνο από εξουσιοδοτηµένα 


άτοµα. 


 


3. Ιδιαιτερότητες στη στατική δοµή, ευστάθεια και αντοχή του έργου. 


 


∆εν υπάρχουν. 


 


4. Καθορισµός συστηµάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία. 


 


∆εν υπάρχουν. 


 


 


                                             ΤΜΗΜΑ ∆: Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 


 


Για την αντιµετώπιση όλων των κινδύνων λαµβάνονται υπόψη όλα τα προβλεπόµενα από τη 


Νοµοθεσία προστατευτικά µέτρα, όπως αυτά καταγράφονται στο αντίστοιχο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας. 


 


Η ασφάλεια των εργαζοµένων στο εργοτάξιο αποτελεί την πρωταρχική προσπάθεια όλων των 


συµβαλλοµένων. Για το λόγο αυτό θα παρέχονται στους εργαζόµενους όλα τα εφόδια και εξοπλισµός για 


την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου. Σε εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας του εργοταξίου κάθε 


εργαζόµενος θα παραλαµβάνει τα εφόδια της προσωπικής του ασφάλειας και θα του γνωστοποιούνται οι 


οδηγίες ασφάλειας του εργοταξίου οι οποίες είναι οι εξής: 


• Όλοι οι εργαζόµενοι στο εργοτάξιο, υποχρεούνται να φορούν κράνη κατά τη διάρκεια της εργασίας 


τους. 


• Αν διαπιστωθεί από τους εργαζόµενους πιθανός κίνδυνος για την ασφάλεια τους, θα πρέπει να το 


αναφέρουν αµέσως στον επικεφαλή του συνεργείου ή στον εργοδηγό. 


• Αν φθαρεί ο προσωπικός εξοπλισµός (κράνη, γάντια κ.λ.π.) θα πρέπει να αναφέρεται και θα 


αντικαθιστάται άµεσα. 


• Οποιαδήποτε φθορά εξοπλισµού διαπιστωθεί θα πρέπει να αναφέρεται αµέσως στον επικεφαλή του 


συνεργείου ή τον εργοδηγό. 


• Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήµατα για την εργασία τους. 


• Κάθε εργαζόµενος θα πρέπει να προσέχει να µην προβαίνει σε ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τον ίδιο 


ή άλλους εργαζόµενους. 


• Κατά τη διάρκεια της ανύψωσης φορτίων από τους γερανούς ή άλλα µηχανήµατα κανένας εργαζόµενος 


και για οποιοδήποτε λόγο δεν θα βρίσκεται κάτω από το αιωρούµενο φορτίο. 


• Ο εξοπλισµός και τα εργαλεία θα χρησιµοποιούνται και θα επισκευάζονται µόνο από ειδικευµένα άτοµα. 


• Όσοι εργαζόµενοι χρησιµοποιούν ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να ελέγχουν την κατάσταση των 


συσκευών και των καλωδίων τους. κάθε φθορά θα αναφέρεται αµέσως στον επικεφαλή του συνεργείου, 


ώστε να διορθώνεται άµεσα. 


• Κάθε ηλεκτρική συσκευή ή εργαλείο θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε τα προστατευτικά της 


µηχανήµατα. 







• Ζώνες ασφαλείας θα χρησιµοποιούνται υποχρεωτικά όπου προβλέπεται και εάν ο εργαζόµενος 


ευρίσκεται υπεράνω του ενός µέτρου από το δάπεδο εργασίας. 


• Για καθένα λόγο δεν θα γίνεται συντήρηση ή επέµβαση σε µηχανήµατα ή εξοπλισµό ενώ βρίσκεται σε 


λειτουργία. Οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, επιθεώρησης και επισκευής θα πραγµατοποιείται µε 


τους κινητήρες εκτός λειτουργίας. 


• Όσοι εργαζόµενοι χρησιµοποιούν οξυγόνα θα πρέπει: 


1. να µην τα χρησιµοποιούν µε λαδωµένα ή φθαρµένα γάντια 


2. να έχουν τις φιάλες κεκλιµένες – όχι οριζόντιες 


3. να µην τα χρησιµοποιούν σε περίπτωση που πιθανά έρθουν σε επαφή µε προϊόντα πετρελαίου ή 


οξειδωµένα αντικείµενα 


4. να ελέγχουν τακτικά τις βαλβίδες ασφαλείας. 


 


 


 


 


 


 


 
Οι συντάξαντες 


 


 


 


 


ΤΟΠΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΟΥΡΙ∆Α ΦΩΤΕΙΝΗ 


Αρχιτέκτων Μηχανικός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 


  


  


  


    








Σελ 1 


 


 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 


 


∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 


 


  


Έργο: 
 


Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου 


Οθωµανικού Μνηµείου Παζάρ Χαµάµ 


(Λουλουδάδικα) 


 


Χρηµατοδότηση: ΣΑΤΑ – ΤΠ  


Προϋπολογισµός: 200.000 € 


ΠΠ ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΛΛ ΗΗ ΨΨ ΗΗ   ΠΠ ΡΡ ΟΟ ΚΚ ΗΗ ΡΡ ΥΥ ΞΞ ΗΗ ΣΣ   ∆∆ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΝΝ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ   


 
 
Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση 


Περιβάλλοντος Χώρου Οθωµανικού Μνηµείου Παζάρ Χαµάµ (Λουλουδάδικα)», προϋπολογισµού 


(200.000 €) διακοσίων χιλιάδων ευρώ µε Φ.Π.Α Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 


εργασιών: 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ΗΜ εργασίες   


ΦΩΤΙΣΜΟΣ 41.699,84 € 


Σύνολο ΗΜ εργασιών 41.699,84 € 


ΓΕ & ΟΕ (18%) 7.505,97 € 


 49.205,81 € 


Απρόβλεπτα (15%) 7.380,87 € 


ΣΥΝΟΛΟ Η/Μ 56.586,68 € 


ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ 101.687,43 € 


 158.274,12 € 


Αναθεώρηση 4.327,51 € 


 162.601,63 € 


ΦΠΑ (23%) 37.398,37 € 


ΣΥΝΟΛΟ 200.000,00 € 


 


2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού από τα γραφεία 


της ∆ιεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων, οδός Αγγελάκη 13, (Πληροφορίες κ. Ξουρίδα 


Φωτεινή τηλ.:2310 296 871), µέχρι τις ________ (Αφού οι δηµοπρασίες διενεργούνται πλέον ηµέρα Τρίτη, η 


προηγούµενη Πέµπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούµενη εργάσιµη). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 


το εγκεκριµένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. υπόδειγµα τύπου Β. 


3. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις __________, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9:30 - 10:00πµ (ώρα λήξης) στο 


γραφείο της Οικονοµικής Επιτροπής 15
Ε
 του Κεντρικού Καταστήµατος, Β. Γεωργίου Α! 1, από την 


αρµόδια Επιτροπή δηµοπρασιών.  


Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία ή, αν διεξαχθεί 


µεν αλλά δεν κατατεθεί καµιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε 


πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες 


ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού και την ίδια ώρα  (10:00 


 


Οικοδοµικές εργασίες   


ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 17.910,70 € 


ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 11.791,00 € 


ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 18.383,97 € 


ΛΟΙΠΑ - ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 26.849,80 € 


Σύνολο Οικοδοµικών εργασιών 74.935,47 € 


ΓΕ & ΟΕ (18%) 13.488,38 € 


 88.423,85 € 


Απρόβλεπτα (15%) 13.263,58 € 


ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ 101.687,43 € 







Σελ 2 


π.µ.). Η ίδια διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους ίδιους όρους και 


προϋποθέσεις. 


Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύµφωνα µε την «ανοικτή δηµοπρασία» της περ. α) του άρθρου 3 


του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υποβληθεί µε το σύστηµα προσφοράς µε επί µέρους 


ποσοστά έκπτωσης κατά οµάδες τιµών σε συµπληρωµένο τιµολόγιο οµαδοποιηµένων τιµών της 


Υπηρεσίας και έλεγχο οµαλότητας των προσφεροµένων επί µέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 


6 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


4. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί:  


Α)  Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   


α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται 


στη Γ.Γ.∆.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην: 


Ι. Α2, 1
η
 τάξη ανεξαρτήτως έδρας και 2


η
 τάξη εντός Νοµού έδρας και σε ένα γειτονικό για 


έργα κατηγορίας οικοδοµικών 


ΙΙ. Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ηλεκτροµηχανολογκών 


  


β. Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 


Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις 


∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία 


τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες 


στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του 


Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.. 


γ. Προερχόµενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι 


αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια 


µε το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 


Β)  Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασµό µεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) 
(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης 
κατηγορίας.  


Γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των 
εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Το 
ποσοστό συµµετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήµα προκύπτει από τον 
προϋπολογισµό της κατηγορίας για την οποία αυτή συµµετέχει και δεν είναι απαραίτητο να 
αναγράφεται.  


∆) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στις τάξεις Α1 σε αναβάθµιση, Α2, 


1
η
 ανεξαρτήτως έδρας, 2


η
 εντός Νοµού έδρας και σε ένα γειτονικό για έργα κατηγορίας 


Οικοδοµικών,  µε εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στις τάξεις Α1 , Α2, 1
η
 


ανεξαρτήτως έδρας για την κατηγορία των Ηλεκτροµηχανολογικών έργων του Μ.Ε.Ε.Π., µε 


τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (αναβάθµιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας). 


 


5. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους  τριών 


χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (3.166) ΕΥΡΩ  και χρόνου ισχύος τουλάχιστον επτά (7) µηνών µετά την 


ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες. 


6. Το έργο χρηµατοδοτείται από τις πιστώσεις του ΣΑΤΑ – Τεχνικό Πρόγραµµα και υπόκειται  στις 


κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 


27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). 


7. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταµένη Αρχή που είναι ο ∆ήµος 


Θεσσαλονίκης µε το αρµόδιο όργανό του, την Οικονοµική Επιτροπή. 


 


  Ο ∆ήµαρχος 
 


Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ 
 








∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


Έργο: "Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου οθωµανικού µνηµείου Παζάρ Χαµάµ (Λουλουδάδικα)"


1) Χωµατουργικά 1.1 Προετοιµασία εργοταξίου


1.2 Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις


1.3 Εκσκαφές


1.4 Επιχώµατα


2) Σκυροδετήσεις 2. Σκυροδετήσεις


3) Επιστρώσεις 3.1 Επιστρώσεις δαπέδων


3.2 Οδοστρωσία


3.3 Εργασίες πρασίνου


4) Εγκαταστάσεις 4. Ηλεκτροµηχανολογικά


Φάση 2 Φάση 4


Κίνδυνοι Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4


1100 1101


Φυσικά πρανή 1102


1103


1104


1105


1106


1200 1201


Τεχνητά πρανή 1202 1


& εκσκαφές 1203


1204 2


1205


1206


1207 2


1300 1301


Υπόγειες 1302


εκσκαφές 1303


1304


1400 1401


Καθιζήσεις 1402


1403


1404


1405


1406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα


Φ
Α
Σ
Ε
ΙΣ


 Ε
Ρ
Γ
Α
Σ
ΙΑ


Σ


Πηγές κινδύνων


Φάση 1 Φάση 3


∆υναµική επιφόρτιση. Ανατινάξεις


∆υναµική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισµός


Κατολίσθηση.Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης


Αποκολλήσεις.Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας


Κατολίσθηση.Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης


Αποκολλήσεις.Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας


Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις/εξοπλισµός


∆υναµική επιφόρτιση. Φυσική αιτία


∆υναµική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισµός


Καταπτώσεις οροφής/παρειών.Ανυποστύλωτα τµήµατα


Καταπτώσεις οροφής/παρειών.Ανεπαρκής υποστύλωση


Καταπτώσεις οροφής/παρειών.Καθυστερηµένη υποστύλωση


Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση


Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις/εξοπλισµός


∆υναµική επιφόρτιση. Φυσική αιτία


∆υναµική επιφόρτιση. Ανατινάξεις


Ερπυσµός


Γεωλογικές - γεωχηµικές µεταβολές


Κατάρρευση µετώπου προσβολής


Ανυποστήρικτες παρακείµενες εκσκαφές


Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή


∆ιάνοιξη υπογείου έργου


ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Πίνακες κινδύνων 1







∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


Έργο: "Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου οθωµανικού µνηµείου Παζάρ Χαµάµ (Λουλουδάδικα)"


1) Χωµατουργικά 1.1 Προετοιµασία εργοταξίου


1.2 Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις


1.3 Εκσκαφές


1.4 Επιχώµατα


2) Σκυροδετήσεις 2. Σκυροδετήσεις


3) Επιστρώσεις 3.1 Επιστρώσεις δαπέδων


3.2 Οδοστρωσία


3.3 Εργασίες πρασίνου


4) Εγκαταστάσεις 4. Ηλεκτροµηχανολογικά


Φ
Α
Σ
Ε
ΙΣ


 Ε
Ρ
Γ
Α
Σ
ΙΑ


Σ


Φάση 2 Φάση 4


Κίνδυνοι Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4


2100 2101 1 1 1 1 1 1 1


Κίνηση οχηµάτων 2102 1 1 1 1 1 1 1


& µηχανηµάτων 2103 1 1 1 1 1 1 1


2104 1 1 1 1 1 1 1


2105 1 1 1 1 1 1 1


2106


2107


2108


2109


2200 2201 2 2 1


Ανατροπή 2202 1 1 1


οχηµάτων & 2203 2 2 1 1


µηχανηµάτων 2204


2205


2206


2300 2301 2


Μηχανήµατα µε 2302


κινητά µέρη 2303


2304


2305


2400 2401 1 1 2


Εργαλεία χειρός 2402


Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τµηµάτων - πτώσεις


Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τµηµάτων-παγδεύσεις


Τηλεχειριζόµενα µηχανήµατα & τµήµατά τους


Ηλεκτροσυγκόλληση


Υπερφόρτωση


Μεγάλες ταχύτητας


Ανεξέλεγκτη κίνηση - Βλάβες συστηµάτων


Ανεξέλεγκτη κίνηση - Ελλιπής ακινητοποίηση


Μέσα σταθερής τροχιας.Ανεπαρκής προστασία


Μέσα σταθερής τροχιας - Εκτροχιασµός


Στενότητα χώρου


Βλάβη συστηµάτων κίνησης


Ασταθής έδραση


Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου


Έκκεντρη φόρτωση


Εργασία σε πρανές


Πηγές κινδύνων


Συγκρούσεις οχήµατος - οχήµατος


Συγκρούσεις οχήµατος - προσώπων


Συγκρούσεις οχήµατος - σταθερού εµποδίου


Συνθλίψεις µεταξύ οχήµατος - οχήµατος


Συνθλίψεις οχήµατος - σταθερού εµποδίου


Φάση 1 Φάση 3


ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Πίνακες κινδύνων 2







∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


Έργο: "Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου οθωµανικού µνηµείου Παζάρ Χαµάµ (Λουλουδάδικα)"


1) Χωµατουργικά 1.1 Προετοιµασία εργοταξίου


1.2 Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις


1.3 Εκσκαφές


1.4 Επιχώµατα


2) Σκυροδετήσεις 2. Σκυροδετήσεις


3) Επιστρώσεις 3.1 Επιστρώσεις δαπέδων


3.2 Οδοστρωσία


3.3 Εργασίες πρασίνου


4) Εγκαταστάσεις 4. Ηλεκτροµηχανολογικά


Φ
Α
Σ
Ε
ΙΣ


 Ε
Ρ
Γ
Α
Σ
ΙΑ


Σ


Φάση 2 Φάση 4


Κίνδυνοι Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4


3100 3101 1 1


Οικοδοµές - 3102 1


κτίσµατα 3103


3104


3200 3201


∆άπεδα εργασίας 3202


προσπελάσεις 3203


3204 1


3205


3206


3207


3208 1 2


3209


3210


3211


3300 3301 1


Ικριώµατα 3302 1 2


3303 1 2


3304 2


3305 2


3400 3401


Τάφροι - φρέατα 3402


Ανατροπή. Αστοχία έδρασης


Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώµατος


Κατάρρευση. Άνεµοπίεση


Φρέαρ ανελκυστήρων


Κινητές σκάλες & ανεµόσκαλες


Αναρτηµένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης


Κινητά δάπεδα. Αστοχία µηχανισµού


Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση


Κενά ικριωµάτων


Ανατροπή. Αστοχία συναρµολόγησης


Πέρατα δαπέδων


Επικλινή δάπεδα


Ολισθηρά δάπεδα


Ανώµαλα δάπεδα


Αστοχία υλικού δαπέδου


Υπερυψωµένες δίοδοι και πεζογέφυρες


Πηγές κινδύνων


Κατεδαφίσεις


Κενά τοίχων


Κλιµακοστάσια


Εργασία σε στέγες


Κενά δαπέδων


Φάση 1 Φάση 3


ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Πίνακες κινδύνων 3







∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


Έργο: "Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου οθωµανικού µνηµείου Παζάρ Χαµάµ (Λουλουδάδικα)"


1) Χωµατουργικά 1.1 Προετοιµασία εργοταξίου


1.2 Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις


1.3 Εκσκαφές


1.4 Επιχώµατα


2) Σκυροδετήσεις 2. Σκυροδετήσεις


3) Επιστρώσεις 3.1 Επιστρώσεις δαπέδων


3.2 Οδοστρωσία


3.3 Εργασίες πρασίνου


4) Εγκαταστάσεις 4. Ηλεκτροµηχανολογικά


Φ
Α
Σ
Ε
ΙΣ


 Ε
Ρ
Γ
Α
Σ
ΙΑ


Σ


Φάση 2 Φάση 4


Κίνδυνοι Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4


4100 4101


Εκρηκτικά - 4102


Ανατινάξεις 4103


4104


4105


4106


4200 4201


∆οχεία και 4202


δίκτυα υπό πίεση 4203


4204


4205


4207 1 1


4208


4300 4301


Αστοχία υλικών 4302


υπό ένταση 4303


4304


4305


4306 2


4400 4401


Εκτοξευόµενα 4402


υλικά 4403 2


4500 Άλλη πηγή 4501 1 1 1 1 1 1 1 1 2


Εκτοξευόµενο σκρόδεµα


Τροχίσεις/ λειάνσεις


Κάπνισµα


Αµµοβολές


Πεπιεσµένος αέρας


∆ίκτυα ύδρευσης


Ελαιοδοχείο / υδραυλικά συστήµατα


Βραχώδη υλικά σε θλίψη


Προεντάσεις οπλισµού / αγκυρίων


Κατεδάφιση πρεντεταµένων στοιχείων


Συρµατόσχοινα 


Εξολκεύσεις


Λαξεύσεις / τεµαχισµός λίθων


Χώροι αποθήκευσης πυροµαχικών


∆ιαφυγή-έκλυση εκρηκτικών αερίων & µιγµάτων


Φιάλες ασετυλίνης/οξυγόνου


Υγραέριο


Υγρό άζωτο


Αέριο πόλης


Φάση 3


Πηγές κινδύνων


Ανατινάξεις βράχων


Ανατινάξεις κατασκευών


Ατελής ανατίναξη υπονόµων


Αποθήκες εκρηκτικών


Φάση 1


ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Πίνακες κινδύνων 4







∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


Έργο: "Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου οθωµανικού µνηµείου Παζάρ Χαµάµ (Λουλουδάδικα)"


1) Χωµατουργικά 1.1 Προετοιµασία εργοταξίου


1.2 Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις


1.3 Εκσκαφές


1.4 Επιχώµατα


2) Σκυροδετήσεις 2. Σκυροδετήσεις


3) Επιστρώσεις 3.1 Επιστρώσεις δαπέδων


3.2 Οδοστρωσία


3.3 Εργασίες πρασίνου


4) Εγκαταστάσεις 4. Ηλεκτροµηχανολογικά


Φ
Α
Σ
Ε
ΙΣ


 Ε
Ρ
Γ
Α
Σ
ΙΑ


Σ


Φάση 2 Φάση 4


Κίνδυνοι Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4


5100 5101 1


Κτίσµατα 5102


Φέρων οργανισµός 5103


5104


5105 2


5106


5200 5201


Οικοδοµικά 5202


στοιχεία 5203


5204


5205


5206


5207


5208


5300 5301 1 1 1 1 1 3


Μεταφερόµενα 5302 1 1 1 1 1 3


υλικά 5303 1 1 1 1 1 3


Εκφορτώσεις 5304 1 1 1 1 1 3


5305 1 1 1 1 1 3


5306 1 1 3


5307 1 3


5308 3 3


5309 1 2 2


Ατελής / Έκκεντρη φόρτιση


Αστοχία συσκευασίας φορτίου


Πρόσκρουση φορτίου


∆ιακίνηση αντικειµένων µεγάλου µήκους


Χειρονακτική µεταφορά βαρέων φορτίων


Κατεδάφιση


Αρµολόγηση προκατασκευασµένων στοιχείων


Μεταφορικό µηχάνηµα.Ακαταλληλότητα/Ανεπάρκεια


Μεταφορικό µηχάνηµα. Βλάβη


Μεταφορικό µηχάνηµα. Υπερφόρτωση


Απόκλιση µηχανήµατος. Ανεπαρκής έδραση


Γήρανση πληρωτικών στοιχείων


∆ιαστολή - συστολή στοιχείων


Αποξήλωση δοµικών στοιχείων


Αναρτηµένα στοιχεία & εξαρτήµατα


Φυσική δυναµική καταπόνηση


Ανθρωπογενής δυναµική καταπόνηση


Αστοχία.Γήρανση


Αστοχία. Στατική επιφόρτιση


Αστοχία. Φυσική δυναµική καταπόνηση


Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναµική καταπόνηση


Κατεδάφιση


Κατεδάφιση παρακειµένων


Φάση 1 Φάση 3


Πηγές κινδύνων


ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Πίνακες κινδύνων 5







∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


Έργο: "Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου οθωµανικού µνηµείου Παζάρ Χαµάµ (Λουλουδάδικα)"


1) Χωµατουργικά 1.1 Προετοιµασία εργοταξίου


1.2 Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις


1.3 Εκσκαφές


1.4 Επιχώµατα


2) Σκυροδετήσεις 2. Σκυροδετήσεις


3) Επιστρώσεις 3.1 Επιστρώσεις δαπέδων


3.2 Οδοστρωσία


3.3 Εργασίες πρασίνου


4) Εγκαταστάσεις 4. Ηλεκτροµηχανολογικά


Φ
Α
Σ
Ε
ΙΣ


 Ε
Ρ
Γ
Α
Σ
ΙΑ


Σ


Φάση 2 Φάση 4


Κίνδυνοι Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4


5300 5310 1 1 1 1


5311


5400 5401 1 1 3 1 1


Στοιβασµένα 5402 1 1 3 1 1


υλικά 5403 Ανορθολογική απόληξη


Φάση 3


Πηγές κινδύνων


Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση


Εργασία κάτω από σιλό


Υπερστοίβαση


Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισµού σωρού


Φάση 1


ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Πίνακες κινδύνων 6







∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


Έργο: "Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου οθωµανικού µνηµείου Παζάρ Χαµάµ (Λουλουδάδικα)"


1) Χωµατουργικά 1.1 Προετοιµασία εργοταξίου


1.2 Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις


1.3 Εκσκαφές


1.4 Επιχώµατα


2) Σκυροδετήσεις 2. Σκυροδετήσεις


3) Επιστρώσεις 3.1 Επιστρώσεις δαπέδων


3.2 Οδοστρωσία


3.3 Εργασίες πρασίνου


4) Εγκαταστάσεις 4. Ηλεκτροµηχανολογικά


Φ
Α
Σ
Ε
ΙΣ


 Ε
Ρ
Γ
Α
Σ
ΙΑ


Σ


Φάση 2 Φάση 4


Κίνδυνοι Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4


6100 6101


Εύφλεκτα υλικά 6102


6103 1


6104 1


6105


6106


6107


6200 6201 1 3


Σπινθήρες & 6202 1


βραχυκυκλώµατα 6203


6204


6300 6301


Υψηλές 6302


θερµοκρασίες 6303


6304 1 1 1


6305


6400


Άλλη πηγή


Ηλεκτροσυγκολλήσεις


Πυρακτώσεις υλκών


Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση


Εντοιχισµένοι αγωγοί υπό τάση


Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα


Χρήση φλόγας. Οξυγονοκολλήσεις


Χρήση φλόγας. Κασσιτεροκολλήσεις


Χρήση φλόγας. Χυτεύσεις


Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ εύφλεκτα


Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας


Αυτάναφλεξη / εδαφικά υλικά


Αυτάναφλεξη / απορρίµµατα


Επέκταση εξωγενούς αιτίας. Ανεπαρκής προστασία


Εναέριοι αγωγοί υπό τάση


Φάση 1 Φάση 3


Πηγές κινδύνων


Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων


∆εξαµενές / αντλίες καυσίµων


ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Πίνακες κινδύνων 7







∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


Έργο: "Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου οθωµανικού µνηµείου Παζάρ Χαµάµ (Λουλουδάδικα)"


1) Χωµατουργικά 1.1 Προετοιµασία εργοταξίου


1.2 Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις


1.3 Εκσκαφές


1.4 Επιχώµατα


2) Σκυροδετήσεις 2. Σκυροδετήσεις


3) Επιστρώσεις 3.1 Επιστρώσεις δαπέδων


3.2 Οδοστρωσία


3.3 Εργασίες πρασίνου


4) Εγκαταστάσεις 4. Ηλεκτροµηχανολογικά


Φ
Α
Σ
Ε
ΙΣ


 Ε
Ρ
Γ
Α
Σ
ΙΑ


Σ


Φάση 2 Φάση 4


Κίνδυνοι Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4


7100 7101 1 3 3


∆ίκτυα - 7102 3 3


Εγκαταστάσεις 7103


7104


7105 1 1 1 1 1 3


7106 2


7200 Εργαλεία 7201 1 2 2 2 2 2 2 2 3


Μηχανήµατα 7202 1 2 2 2 2 2 2 2 3


8100 8101


Νερό 8102


8103


8104


8105


8106 1 1 1 1 2


8107


8108 1 1 1


8200 8201


Ασφυκτικό 8202


περιβάλλον 8203 3


8204 Εργασία σε κλειστό χώρο. Ανεπάρκεια οξυγόνου


Υπαίθριες λεκάνες. ∆εξαµενές. Πτώση


Υπαίθριες λεκάνες. ∆εξαµενές. Ανατροπή µηχανήµατος


Πληµµύρα. Κατάκλιση έργου


Βάλτοι. Ιλείς. Κινούµενες άµµοι


Υπόνοµοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισµοί


Βύθιση σε σκυρόδεµα, ασβέστη κλπ


∆ίκτυο ηλεκτροδότησης έργου


Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία


Ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα


Ηλεκτροκίνητα εργαλεία


Υποβρύχιες εργασίες


Εργασίες εν πλω


Βύθιση / ανατροπή πλωτού µέσου


Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Πτώση


Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Ανατροπή µηχανήµατος


Φάση 1 Φάση 3


Πηγές κινδύνων


Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα


Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα


Προϋπάρχοντα εντοιχισµένα δίκτυα


Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα


ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Πίνακες κινδύνων 8







∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


Έργο: "Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου οθωµανικού µνηµείου Παζάρ Χαµάµ (Λουλουδάδικα)"


1) Χωµατουργικά 1.1 Προετοιµασία εργοταξίου


1.2 Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις


1.3 Εκσκαφές


1.4 Επιχώµατα


2) Σκυροδετήσεις 2. Σκυροδετήσεις


3) Επιστρώσεις 3.1 Επιστρώσεις δαπέδων


3.2 Οδοστρωσία


3.3 Εργασίες πρασίνου


4) Εγκαταστάσεις 4. Ηλεκτροµηχανολογικά


Φ
Α
Σ
Ε
ΙΣ


 Ε
Ρ
Γ
Α
Σ
ΙΑ


Σ


Φάση 2 Φάση 4


Κίνδυνοι Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4


9100 9101 1


Υψηλές 9102


θερµοκρασίες 9103


9104


9105 3


9106


9107


9200 9201 1


Καυστικά υλικά 9202


Άσφαλτος / πίσσα


Καυστήρες


Υπερθερµαινόµενα τµήµατα µηχανών


Ασβέστης 


Οξέα


Φάση 1 Φάση 3


Πηγές κινδύνων


Πυρακτωµένα στερεά


Τήγµατα µετάλλων


Συγκολλήσεις / συντήξεις


Υπέρθερµα ρευστά


ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Πίνακες κινδύνων 9







∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


Έργο: "Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου οθωµανικού µνηµείου Παζάρ Χαµάµ (Λουλουδάδικα)"


1) Χωµατουργικά 1.1 Προετοιµασία εργοταξίου


1.2 Καθαιρέσεις - Αποξηλώσεις


1.3 Εκσκαφές


1.4 Επιχώµατα


2) Σκυροδετήσεις 2. Σκυροδετήσεις


3) Επιστρώσεις 3.1 Επιστρώσεις δαπέδων


3.2 Οδοστρωσία


3.3 Εργασίες πρασίνου


4) Εγκαταστάσεις 4. Ηλεκτροµηχανολογικά


Φ
Α
Σ
Ε
ΙΣ


 Ε
Ρ
Γ
Α
Σ
ΙΑ


Σ


Φάση 2 Φάση 4


Κίνδυνοι Φ1.1 Φ1.2 Φ1.3 Φ1.4 Φ2 Φ3.1 Φ3.2 Φ3.3 Φ4


10100 10101


Φυσικοί 10102 1 1 1


παράγοντες 10103 1 1 1 1 1 1 1


10104 1 1 1 1 1 1 1 1 1


10105 1 1 1 1 1 1 1 1 1


10106


10107


10108


10109


10200 10201


Χηµικοί 10202


παράγοντες 10203


10204


10205 Αναθυµιάσεις υγρών/βερνίκια, κόλλες, µονωτικά, διαλυτες


10206 Καπναέρια ανατινάξεων


10207 Καυσαέρια µηχανών εσωτερικής καύσης 1 1 1 1


10208


10209


10200 10301


Βιολογικοί 10302


παράγοντες 10303


10304


Μολυσµένα κτίρια


Εργασία σε υπονόµους,βόθρους,βιολογικούς καθαρισµούς


Χώροι υγιεινής


Συγκολλήσεις


Καρκινογόνοι παράγοντες


Μολυσµένα εδάφη


Χαµηλή θερµοκρασία χώρου εργασίας


Υψηλή θερµοκρασία χώρου εργασίας


Αµίαντος


Ατµοί τηγµάτων


Υγρασία χώρου εργασίας


Υπερπίεση / υποπίεση


∆ηλητηριώδη αέρια


Χρήση τοξικών υλικών


Πηγές κινδύνων


Ακτινοβολίες


Θόρυβος / ∆ονήσεις


Σκόνη


Υπαίθρια εργασία / Παγετός


Υπαίθρια εργασία / Καύσωνας


Φάση 1 Φάση 3


ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Πίνακες κινδύνων 10








∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


∆/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Έργο: "Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου οθωµανικού µνηµείου Παζάρ Χαµάµ (Λουλουδάδικα)"


ΕΡΓΑΣΙΕΣ


Περίφραξη, σήµανση εργοταξίου Π∆ 305/96 (αρ.12, παρIV, µέρος


Α, § 3 & 18.1)


Π∆ 105/95


Σήµανση εγκαταστάσεων αγωγών ατµών, θερµών υγρών Π∆ 1073/81 (αρ. 93 & 95)


ή αερίων


Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Π∆ 1073/81 (αρ. 75-79)


(εντοπισµός - µεταφορά δικτύων κτλ) Π∆ 305/96 (αρ.12, παρ.IV, µέρος


Α, § 2 & µέρος Β, τµήµα ΙΙ, § 2)


Σχέδιο διάσωσης - έξοδοι κινδύνου - ζώνες κινδύνου - Ν 1568/85 (17, 18 & 20)


θύρες - οδοί κυκλοφορίας - σχεδιασµός χώρων εργασίας Π∆ 305/96 (αρ.12, παρ.IV, µέρος


Α, § 3, 9, 10 & µέρος Β, § 8, 9)


Π∆ 1073/81 (αρ. 96,  §2.θ)


Εξοπλισµός Ατοµικής Προστασίας κατά την εργασία Π∆ 396/94 (αρ.4-10, παρ.Ι, ΙΙ, ΙΙΙ)


(ΜΑΠ) Ν 1430/84 (αρ. 16 & 18)


ΚΥΑ (αρ.πρωτ.οικ.Β4373/1205/93)


ΚΥΑ (αρ.πρωτ.8881/94)


ΚΥΑ (αρ.πρωτ.οικ.Β5261/190/97)


Πυρόσβεση - Αντιµετώπιση πυρκαγιών Π∆ 305/96 (αρ.12, παρ IV, µέρος


Α, § 4)


Π∆ 105/95 (αρ.9, παρ IV)


Π∆ 1073/81 (αρ. 96)


Χώροι υγιεινής & υγειονοµικός εξοπλισµός Π∆ 305/96 (αρ.12, παρ IV, µέρος


Α, § 14)


Α' Βοήθειες - Φαρµακείο Π∆ 305/96 (αρ.12, παρ IV, µέρος


Α, § 13)


Π∆ 1073/ 81 (αρ.110)


Απαιτήσεις σήµανσης εκτελουµένων έργων εντός και ΥΑ αρ.πρωτ.∆ΙΠΑ∆/οικ/502/1-7-2003


εκτός κατοικηµένων περιοχών


Σήµανση εργασιών που εκτελούνται στις οδούς Ν 2696/99 (αρ.9,10, 44§ 5,47,48)


Εγκατάσταση µέσων σήµανσης και σηµατοδότησης Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας


Τήρηση µέτρων ασφάλειας από τους εργαζοµένους


Υποχρεώσεις κατά την εκτέλεση εργασιών και 


εναπόθεση υλικών στις οδούς


Κατάληψη τµήµατος οδού και πεζοδροµίου


Χρήση Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) Π∆ 396/94 (αρ.9,§ 4, παρ ΙΙΙ)


Π∆ 1073/71(αρ102,103,106,108)


Ν 1430/84 (αρ. 16, 18)


ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ


ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
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∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


∆/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Έργο: "Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου οθωµανικού µνηµείου Παζάρ Χαµάµ (Λουλουδάδικα)"


ΕΡΓΑΣΙΕΣ


ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ


ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


Φόρτωση - εκφόρτωση - αποθήκευση - στοίβαση - Π∆ 305/96 (αρ.12, παρIV, µέρος


απόληψη - ρίψη - µεταφορά υλικών και άλλων στοιχείων Β, τµήµα ΙΙ, § 4)


Π∆ 1073/81 (αρ.85-91)


Αποβάθρες και ράµπες φόρτωσης Π∆ 305/96 (αρ.12, παρIV, µέρος


Α, § 11)


Προφυλάξεις των εργαζοµένων από κραδασµούς Π∆ 176/05


Προφυλάξεις των εργαζοµένων από θόρυβο Π∆ 85/91 (αρ. 1, 6)


Π∆ 149/06 (αρ. 3,4,5,6,7,8,9)


Προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από Π∆ 397/94


χειρονακτική διακίνηση φορτίων


Συχνότητα επίβλεψης εργασιών & επιθεώρησης Π∆ 1073/81 (αρ.111)


συνεργείων


Ενηµέρωση και εκπαίδευση των εργαζοµένων για την Π∆ 305/96 (αρ. 7, 8)


τήρηση των µέτρων ασφάλειας και υγείας Π∆ 17/96 (7,8,10,11,12,13,14)


Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζοµένων


Α' Βοήθειες, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους Π∆ 17/96 (αρ. 9)


εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & Π∆ 1073/81 (αρ.92,94,96)


επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων


Απαιτήσεις ασφάλειας φορητών ηλεκτρικών συσκευών, Π∆ 1073/81 (αρ.80-84)


κινητών προβολέων, καλωδίων τροφοδοσίας κλπ -


εγκαταστάσεις φωτισµού εργοταξίων


Συστήµατα ασφάλειας, συντήρηση και έλεγχος Ν 1568/85 (αρ.17, §3 & αρ.19)


συστηµάτων ασφάλειας


Προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς Ν 1568/85 (αρ.24-28)


και βιολογικούς παράγοντες Π∆ 307/86 (αρ.4)


Π∆ 77/93, Π∆ 90/99, Π∆ 186/95


Π∆ 174/97,Π∆ 338/01,Π∆ 339/01


Γενικές απαιτήσεις ασφάλειας & υγείας των εργαζοµένων Π∆ 305/96 (αρ.12, παρIV, µέρος


στους χώρους εργασίας (αερισµός, έκθεση σε ειδικούς Α, § 5,6,7,8,12,15,16,17)


κινδύνους, θερµοκρασία, φυσικός & τεχνητός φωτισµός, µέρ.Β,τµήµα Ι, §1,2,3,4,5,6,7,11)


χώροι ανάπαυσης, θύρες κινδύνου, εξαερισµός) & τµήµα ΙΙ, §1,3)


Ν 1568/85 (αρ.21, 32)


Οργάνωση χρόνου εργασίας των εργαζοµένων Π∆ 88/99


Μέτρα προστασίας των νέων κατά την εργασία Π∆ 62/98
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∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


∆/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Έργο: "Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου οθωµανικού µνηµείου Παζάρ Χαµάµ (Λουλουδάδικα)"


ΕΡΓΑΣΙΕΣ


ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ


ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


Έλεγχος λειτουργίας & χειρισµού ανυψωτικών Π∆ 305/96 (αρ.12, παρIV, µέρος


µηχανηµάτων. Γενικές διατάξεις Β, τµήµα ΙΙ, § 7)


Ν 1430/ 84 (αρ. 11-15)


Ανυψωτικά µηχανοκίνητα µηχανήµατα Π∆ 1073/81 (αρ.52-57)


Όργανα & εξαρτήµατα ανυψωτικών µηχανηµάτων Π∆ 1073/81 (αρ. 64-69)


Χειροκίνητα ανυψωτικά µηχανήµατα Π∆ 1073/81 (αρ. 70, 71)


Κανονισµός ελέγχων ανυψωτικών µηχανηµάτων ΚΥΑ (αρ.πρωτ.οικ.15085/593/03)


(πιστοποιητικά καταλληλότητας)


Οδηγίες χειρισµού µηχανηµάτων µε τη βοήθεια σηµάτων Π∆ 105/95 (παρ.ΙΧ)


µε χειρονοµίες


Αυτοκίνητα εγχύσεως έτοιµου σκυροδέµατος Π∆ 1073/81 (αρ. 72, 73, 74)


Έλεγχος λειτουργίας & χειρισµού µηχανηµάτων Π∆ 305/96 (αρ.12, παρIV, µέρος


(χωµατουργικών, διακίνησης υλικών), οχηµάτων, Β, τµήµα ΙΙ, § 8 & 9)


εγκαταστάσεων, µηχανών, εξοπλισµού εργασίας Π∆ 1073/81 (αρ. 45-51)


Ν 1568/85 (αρ.22,23)


Π∆ 395/94 (αρ. 3-9)


Π∆ 89/99, Π∆ 304/00


Π∆ 155/04 (αρ.2)


Π∆ 377/93, Π∆ 18/96, Π∆ 31/90


Π∆ 499/91


ΚΥΑ (αρ.πρωτ.∆13ε/4800/03)


Εργασίες µε ειδικούς κινδύνους Π∆ 305/96 (αρ.12, παρ.ΙΙ)


Προκαρκτικές διαδικασίες (γενικός έλεγχος κτιρίου, ΥΑ αρ. Πρωτ. οικ. 31245/93


έλεγχος παροχών, έλεγχος ύπαρξης κατασκευών από (αρ.2.1,11)


αµίαντο, επικίνδυνων υαλοπινάκων κλπ)


Μελέτη κατεδάφισης, επίβλεψη κατεδάφισης


Γενικά προστατευτικά µέτρα Π∆ 1073/81 (αρ.18-25)


ΥΑαρ.πρωτ.οικ.31245/93(αρ.2.2)


Προστασία εργαζοµένων, κοινού & γειτονικών κτιρίων ΥΑαρ.Πρωτ.οικ.31245/93 (αρ.3)


Πρόσθετα µέτρα για κατεδαφίσεις µε τα χέρια, µε ΥΑ αρ. Πρωτ. οικ. 31245/93


µηχανικά µέσα και µε εκρηκτικά (αρ.5,6,7)


Ν 495/76 (αρ.1,4,7,14)


Π∆ 413/77


Απαιτήσεις για κατεδαφίσεις µε µηχανικά µέσα Π∆ 1073/81 (αρ.33)


(επιµελής απόκληση της επικίνδυνης περιοχής,


προστασία εκ της καταπτώσεως)
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∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


∆/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Έργο: "Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου οθωµανικού µνηµείου Παζάρ Χαµάµ (Λουλουδάδικα)"


ΕΡΓΑΣΙΕΣ


ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ


ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


Χρήση Ατοµικών Μέσων Προστασίας (ΜΑΠ) Π∆ 396/94 (αρ.9,§4, παρ.ΙΙΙ)


προστασία κρανίου, ποδιών, µατιών, χεριών κλπ) Π∆ 1073/81 (αρ.102-108)


Ν 1430/84 (αρ.16,18)


Προστατευτικό προστέγασµα (σκάφη) Π∆ 778/81 (αρ.11)


Εργασίες µε ειδικούς κινδύνους Π∆ 305/96 (αρ.12, παρ.ΙΙ)


Προσδιορισµός υπογείων καλωδίων & αποµόνωση ή Π∆ 305/96 (αρ.12, παρIV, µέρος


µεταφορά τους - Αντιστηρίξεις πρανών, όµορων κτιριών Β, τµήµα ΙΙ, § 10)


Προφυλάξεις από πτώση ανθρώπων, εξοπλισµού, Π∆ 1073/81 (αρ.2-16)


αντικειµένων - Εισροή υδάτων - Επάρκεια εξαερισµού - 


Ασφαλής τοποθέτηση προϊόντων εκσκαφής - ∆ιαβάσεις


(γεφυρώµατα) διαβατών και οχηµάτων


Προφυλάξεις για εκσκαφές εντός ύδατος - Προφυλάξεις Π∆ 1073/81 (αρ.6,17)


για εκσκαφές θεµελίων, τάφρων, φρεάτων ή ορυγµάτων


σε µεγάλα βάθη


Χρήση Ατοµικών Μέσων Προστασίας (ΜΑΠ) Π∆ 1073/81 (αρ.102-108)


Π∆ 396/94, (αρ.9 § 4, παρ.ΙΙΙ)


Ν 1430/84 (αρ.26,28)


Πρόσθετες απαιτήσεις ασφάλειας κατά τη διάρκεια των ΥΑ αρ.3046/304/89 (αρ.5, § 4)


εκσκαφών και της θεµελίωσης κτιρίων & δοµικών έργων Κτιριοδοµικός Κανονισµός


Έλεγχος στις συσκευές, στα µέσα συγκολλήσεων και Π∆ 95/78 (αρ.3-9)


απαιτήσεις εργασιακού περιβάλλοντος


Πυροπροστασία κατά την εκτέλεση εργασιών Π∆ 1073/81, (αρ.96 § β & γ)


συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπών θερµών εργασιών Π∆ 70/90, (αρ.15 § 5)


Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7,


Απόφ. 7568. Φ.700.1/96


Προστασία κατά τη χρήση & µεταφορά τετηγµένων Π∆ 1073/81 (αρ.99)


µετάλλων (µόλυβδος), ζεόντων υγρών (πίσσα)


Έλεγχος εξοπλισµού υπό πίεση ΚΥΑ (αρ.πρωτ.οικ.16289/330/99,


αρ.3,9,15)


Χρήση Ατοµικών Μέσων Προστασίας (ΜΑΠ) Π∆ 95/78 (αρ.10)


Π∆ 1073/81 (αρ.104)


Π∆ 396/94, (αρ.9 § 4, παρ.ΙΙΙ)


Ν 1430/84 (αρ.16, 18)
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∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


∆/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Έργο: "Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου οθωµανικού µνηµείου Παζάρ Χαµάµ (Λουλουδάδικα)"


ΕΡΓΑΣΙΕΣ


ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ


ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


Εργασίες µε ειδικούς κινδύνους Π∆ 305/36 (αρ.12, παρ.ΙΙ)


Προστασία από πτώση κατά την εκτέλεση εργασιών σε Π∆ 305/96, (αρ.12 ,παρ.ΙV,µέρος 


ύψος (κιγκλιδώµατα, δίχτυα προστασίας, ζώνες Β, τµήµα ΙΙ, § 5)


ασφάλειας κλπ)


Ικριώµατα & κλίµακες (σχεδιασµός, διαστασιολόγηση, Π∆ 305/96, (αρ.12 ,παρ.ΙV,µέρος 


κατασκευή,επιθεώρηση,συντήρηση,εγκατάσταση ανυψωτικήςΒ, τµήµα ΙΙ, § 6)


µηχανής επί ικρίωµατος, ασφαλής διέλευση κάτω από αυτά Π∆ 1073/81 (αρ.34-36)


Γενικές διατάξεις για τα ικριώµατα, κλίµακες & διαβάσεις Ν 1430/84 (αρ.7-10)


∆ιατάξεις για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας για Π∆ 155/04 (αρ.2)


προσωρινές εργασίες σε ύψος, ειδικές διατάξεις για τη


χρησιµοποίηση κλιµάκων, ικριωµάτων, τεχνικών


πρόσβασης & τοποθέτησης µε τη βοήθεια σχοινιών


∆άπεδα εργασίας, οδοί κυκλοφορίας, πεζογέφυρες, Π∆ 1073/81 (αρ.36-38)


εξέδρες, πλατύσκαλα, κεκλιµένα επίπεδα, ράµπες


Ασφαλής κυκλοφορία πεζών, µηχανηµάτων, οχηµάτων Π∆ 1073/81 (αρ.39)


Ξύλινα σταθερά ικριώµατα - Ορθοστάτες - Σύνδεση Π∆ 778/80 (αρ.4-11, 16)


ορθοστατών - Εγκάρσιες δοκίδες - Αντηρίδες - ∆άπεδα


ικριωµάτων - Σύνδεση ικριωµάτων µε οικοδοµή - 


Προστατευτικό προστέγασµα (σκάφη), κεκλιµένα επι/δα


Κινητά Ικριώµατα Π∆ 778/80 (αρ.12)


Σταθερά µεταλλικά ικριώµατα Π∆ 778/80 (αρ.13)


Κινητά µεταλλικά ικριώµατα (πύργοι) Π∆ 778/80 (αρ.14)


Ανηρτηµένα ικριώµατα Π∆ 778/80 (αρ.15)


Εξασφάλιση περάτων ξυλοτύπων και πλακών µε Π∆ 778/80 (αρ.17)


προσωρινά κιγκλιδώµατα


Προστατευτικά κιγκλιδώµατα, στηθαία σε φωταγωγούς, Π∆ 778/80 (αρ.20)


ανοίγµατα δαπέδων, κλιµακοστάσια κλπ Π∆ 1073/81 (αρ.40-42)


Φορητές & σταθερές κλίµακες - Κυλιόµενες σκάλες και Π∆ 17/78


κυλιόµενοι διάδροµοι Π∆ 1073/81 (αρ.43,44)


Π∆ 305/96, (αρ.12 ,παρ.ΙV,µέρος 


Β,  § 10)


Τα µεταλλικά ικριώµατα πρέπει να συνοδεύονται από: ΚΥΑ (αρ.πρωτ.16440/Φ.104/445/93)


"Βεβαίωση Εξέταση τύπου" Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης


στην αγορά συναρµολογούµενων


µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή


κατασκευή & χρήση µεταλλικών σκαλ/ών
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∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


∆/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Έργο: "Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου οθωµανικού µνηµείου Παζάρ Χαµάµ (Λουλουδάδικα)"


ΕΡΓΑΣΙΕΣ


ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ


ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


σκαλωσιών)


Χρήση Μέτρων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) Π∆ 1073/81 (αρ.102-108)


Π∆ 396/94 (αρ.9,  § 4, παρ.ΙΙΙ)


Ν 1430/84 (αρ.16,18)


Εργασίες µε ειδικούς κινδύνους Π∆ 305/96 (αρ.12, παρ.ΙΙΙ)


Γενικές διατάξεις ασφάλειας Π∆ 778/80 (αρ.21)


(εγκαταστάσεις ασφαλείας, επιθεώρηση ικριωµάτων,


σωστή τοποθέτηση µηχανηµάτων ή συσκευών στην 


οικοδοµή, εκφόρτωση υλικών, εκτέλεση οικοδοµικών 


εργασιών κατά τις νυκτερινές ώρες κλπ)


Πρόσθετες απαιτήσεις ασφάλειας κατά την κατασκευή ΥΑ 3046/304/89 (αρ.5,§  1,2,3)


κτιρίων & δοµικών έργων και απαιτήσεις για την αντοχή Κτιριοδοµικός Κανονισµός


Προστασία από εξέχοντες ήλους, σύρµατα κλπ Π∆ 1073/81 (αρ.98)
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∆/ΝΣΗ  ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ          ΕΡΓΟ: «Aνάπλαση περιβάλλοντος χώρου  


ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ     Οθωµανικού µνηµείου ΠαζάρΧαµάµ» 


        


 


 


ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 


 ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 


 


1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 


1.1 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί 


Οι παρόντες γενικοί όροι ισχύουν για όλες τις εργασίες κατασκευής. 


Στις περιπτώσεις που τυχόν όροι των λοιπών οµάδων εργασιών της παρούσας ΓΤΣΥ  παρεκκλίνουν 
από τους γενικούς όρους, αυτοί υπερισχύουν των γενικών όρων. 


1.2 Υλικά 


1.2.1 Γενικά 


(α) Στις εργασίες περιλαµβάνεται η προµήθεια των αναγκαίων υλικών και δοµικών στοιχείων καθώς 
και η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών στο εργοτάξιο. 


(β) Υλικά και δοµικά στοιχεία τα οποία διαθέτει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο, πρέπει να ζητούνται 
έγκαιρα από τον Ανάδοχο. 


(γ) Τα υλικά και τα δοµικά στοιχεία που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο έργο, πρέπει να είναι κα-
τάλληλα για την προβλεπόµενη χρήση τους και να είναι συµβατά µεταξύ τους. 


1.2.2 ∆είγµατα 


Υλικά και δοµικά στοιχεία τα οποία χρησιµοποιούνται από τον Ανάδοχο ως δείγµατα και δεν ενσωµα-
τώνονται στο έργο, επιτρέπεται να είναι µεταχειρισµένα ή αµεταχείριστα κατ’ επιλογή του Αναδόχου. 


1.2.3 Προµήθεια 


(α) Τα υλικά και τα δοµικά στοιχεία τα οποία πρόκειται, µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου, να 
ενσωµατωθούν στο έργο πρέπει να είναι καινούρια. Προϊόντα ανακύκλωσης θεωρούνται καινού-
ρια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1.2.1, εδάφιο (γ). 


(β) Οι διαστάσεις και η ποιότητα υλικών και δοµικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν πρότυπες 
τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις προδιαγραφές αυτές. 


1.3 Εκτέλεση εργασιών 


(α) Σχετικά µε τα συναντώµενα εµπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα 
ΟΚΩ κτλ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις διατάξεις και εντολές των αρµοδίων φορέ-
ων. 


(β) Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόµους και τις λοιπές κυκλοφοριακές προσβά-
σεις που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της κυκλοφορίας. Η πρόσβαση σε εγκατα-
στάσεις των ΟΚΩ, σε εγκαταστάσεις απόρριψης απορριµµάτων, σε εγκαταστάσεις της πυρο-
σβεστικής, των σιδηροδρόµων, σε τριγωνοµετρικά σηµεία κτλ. πρέπει να παραµένει κατά το δυ-
νατόν ανεµπόδιστη καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου και θα καταβάλλεται κάθε προ-
σπάθεια από τον Ανάδοχο για την ελαχιστοποίηση των σχετικών οχλήσεων. 


(γ) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανευρεθούν επικίνδυνα υλικά, π.χ. στο έδα-
φος, στους υδάτινους πόρους ή σε δοµικά στοιχεία και κατασκευές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
ενηµερώσει τον Εργοδότη χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση άµεσου κινδύνου ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να λάβει άµεσα όλα τα αναγκαία µέτρα ασφαλείας. Τυχόν αναγκαία πρόσθετα µέ-
τρα θα συµφωνηθούν από κοινού µεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου. Οι δαπάνες για τα ληφθέντα 
άµεσα µέτρα και τα τυχόν πρόσθετα πληρώνονται πρόσθετα στον Ανάδοχο. 


1.4 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 


(α) Στις τιµές µονάδας όλων των εργασιών περιλαµβάνεται «κάθε δαπάνη», έστω και εάν δεν κατο-
νοµάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας. 
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(β) Σύµφωνα µε το παραπάνω εδάφιο, µνηµονεύονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για απλή δι-
ευκρίνιση του όρου «κάθε δαπάνη», οι ακόλουθες δαπάνες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση περι-
λαµβάνονται στις τιµές µονάδος όλων των εργασιών, εκτός εάν γίνεται ρητή αναφορά περί του 
αντιθέτου στις επί µέρους εργασίες (βλ. παρ. 1.1). 


- Οι δαπάνες στα υλικά και τον εξοπλισµό από φόρους, τέλη, δασµούς, ειδικούς φόρους, κρατή-
σεις και οποιεσδήποτε άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις που θα ισχύουν κατά τη δηµοπράτηση και 
εκτέλεση του έργου. 


- Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή/και αποθήκευσης, φύλα-
ξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών εν-
σωµατουµένων και µη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, µε όλες τις 
απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, χαµένους χρόνους µεταφορικών µέσων / προσωπικού και άλ-
λων µηχανικών µέσων, εξοπλισµού και προσωπικού λοιπών εργασιών που καθυστερούν από 
τις εργασίες και λοιπές καθυστερήσεις φορτοεκφόρτωσης και µεταφορών.  Επίσης περιλαµβά-
νονται οι κάθε είδους µετακινήσεις, φορτοεκφορτώσεις, µεταφορές, απώλειες χρόνου κλπ. κάθε 
είδους µεταφορικών και λοιπών µέσων, εξοπλισµού και προσωπικού, µέχρι και την πλήρη εν-
σωµάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και µεταφοράς, σύµφωνα µε τα παραπάνω, των περισσευµά-
των ή/και ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών στους κατάλληλους χώρους 
απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη και των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών, σύµ-
φωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.  


- Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεων και όλων των λοιπών σχετικών ε-
πιβαρύνσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα Νοµοθεσία, του κάθε είδους επιστηµονικού 
και διευθύνοντος το έργο προσωπικού, του ειδικευµένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, ερ-
γοταξίων, µηχανηµάτων, συνεργείων κτλ., ηµεδαπού ή αλλοδαπού, εργαζόµενου στον τόπο του 
έργου ή άλλου (εντός και εκτός Ελλάδος). 


- Οι δαπάνες κινητοποίησης του Αναδόχου, εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευής, οργά-
νωσης, διαρρύθµισης κτλ. των εργοταξιακών χώρων, των εγκαταστάσεων σ' αυτούς, των παρο-
χών νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, των σχετικών συνδέσεων, 
των εγκαταστάσεων γραφείων του Αναδόχου, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 


- Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δα-
πάνες αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών µετά την περαίωση του έργου και η αποκατά-
σταση του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από τον Εργοδότη. 


- Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου και την εκτέλεση ελέγ-
χων και δοκιµών τόσο στο εργοταξιακό εργαστήριο όσο και σε άλλα εργαστήρια, σύµφωνα µε 
όσα αναφέρονται στους όρους δηµοπράτησης. 


- Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης(εων) προκατασκευασµένων στοιχείων, που κα-
τασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαµβανοµένων και των δαπανών εξασφάλισης του 
αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, 
εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κλπ.,  όπως επίσης περιλαµβα-
νοµένων και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων 
στοιχείων µέχρι τη θέση της τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης 
των δαπανών αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και αποκατά-
στασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από τον Εργοδότη, για την περίπτωση που οι εγκατα-
στάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει 
τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή  


- Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, µηχανηµάτων, προσωπικού, 
εγκαταστάσεων κλπ.) καθώς και για τυχόν άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους 
όρους δηµοπράτησης του έργου. 


- Οι δαπάνες τήρησης των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής που αφορούν τις εγκαταστάσεις και το 
προσωπικό του εργοταξίου, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και τα οριζόµενα στο Φάκελο 
Υγιεινής και Ασφάλειας του έργου. 


- Οι δαπάνες διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών ελέγχων, όπως αυτά καθορίζονται στην πα-
ρούσα ΓΤΣΥ, στην ΕΤΣΥ, στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης και στο Πρόγραµµα Ποιότητας 
του έργου, όπως αυτό καθορίζεται από την ισχύουσα Νοµοθεσία. Επισηµαίνεται ότι στις δαπά-
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νες του ποιοτικού ελέγχου, περιλαµβάνονται και τυχόν κάθε είδους "δοκιµαστικά τµήµατα" που 
προβλέπονται στους όρους δηµοπράτησης (µε τις µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχα-
νηµάτων, εργασία κλπ.). 


- Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού 
που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η 
µεταφορά, η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση 
λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρή-
ση τους για τη διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η απο-
µάκρυνση αυτών µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες 
µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. Οι εν λόγω δαπάνες αφο-
ρούν τόσο τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και τυχόν 
άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων, έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµο-
ποιούνται), για την αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης, ή για οποιαδή-
ποτε άλλη αιτία.  


- Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης και µετακινήσεων µηχανηµάτων και προσω-
πικού εκτέλεσης των έργων, µε µεθοδολογία χαµηλής παραγωγικότητας, λόγω των συναντωµέ-
νων εµποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρηµάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κτλ. και 
των παρεµβάσεων των αρµοδίων για τα εµπόδια αυτά φορέων (ΥΠ.ΠΟ., ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ΟΣΕ, 
∆ηµόσιες Επιχειρήσεις / Εταιρείες     Ύδρευσης - Αποχέτευσης κτλ.), καθώς και λόγω της κατα-
σκευής των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εµποδίων και των συνεπα-
γόµενων δυσχερειών που θα προκύψουν από τη διατήρηση της υπάρχουσας κυκλοφορίας πε-
ζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων µετακίνησης του κοινού γενικά. 


- Η δαπάνη σύνταξης και υποβολής ακριβών και λεπτοµερειακών σχεδίων του έργου «εκ κατα-
σκευής» ή «ως κατεσκευάσθη» ("As built" Drawings) για όλες τις κατασκευές και τις λοιπές συν-
θήκες που διαµορφώθηκαν στο έργο, καθώς επίσης και για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό. 


- Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων, διευθετήσεων και λοιπών κατασκευών,  για την αντιµε-
τώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών 


- Η  τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις υπο-
δείξεις του Εργοδότη και τους ισχύοντες κανονισµούς δηµοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
εφόσον το έργο συγχρηµατοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταµεία και λοιπά χρηµατοδοτικά µέσα 
της Ε.Ε. 


- Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κτλ. και η απόδοση, µε-
τά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές 
και εµπόδια. 


- Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέ-
σεων κλπ., για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 


- Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζηµιών κτιρίων ή λοιπών έργων και 
εγκαταστάσεων, που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 


- Οι δαπάνες µίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας, κατασκευής και συντήρησης των κάθε εί-
δους εργοταξιακών οδών, καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης / αδειοδότησης αναγκαίων χώρων 
για την εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής και άλλων περισσευµάτων κλπ. 


- Οι δαπάνες των πάσης φύσεως µελετών και ερευνών, των οποίων η εκτέλεση, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη, γίνεται από τον Ανάδοχο. 


- Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων ασφάλειας για τη µη 
παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοι-
νού γενικά, όπως π.χ. : 


- Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους µικρότερου των 5,0 m. που τυ-
χόν θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχηµάτων και πεζών, εφόσον 
δεν είναι δυνατόν, σύµφωνα µε τις αρµόδιες Αρχές ή/και τον Εργοδότη, να γίνει εκτροπή της κυ-
κλοφορίας σε άλλες διαδροµές και εφόσον επιτρέπεται η κατασκευή τέτοιων ορυγµάτων σύµφω-
να µε τις απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης. 
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- Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις υποδείξεις του Εργο-
δότη, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων και αµαξοστοιχιών στον 
ευρύτερο γειτονικό χώρο του εργοταξίου και όπου αυτό απαιτηθεί, δηλαδή η τοποθέτηση περί-
φραξης, η καθηµερινή κάλυψη των ορυγµάτων, η ικανή αντιστήριξη των πρανών των ορυγµά-
των, ώστε να παρέχουν ασφάλεια των διακινουµένων, η ενηµέρωση του κοινού, η σήµανση, ση-
µατοδότηση και εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου χώρου, οι δαπάνες διευθέτησης και αποκατάστα-
σης της κυκλοφορίας κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των ανωτέρω εγκατα-
στάσεων µετά την περαίωση των εργασιών. 


- Οι δαπάνες για τη δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα τµήµατα 
του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή 
που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και των δαπανών για 
την αποξήλωση και αποµάκρυνσή τους. 


- Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων Ο.Κ.Ω. διέρχονται από 
τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση 
τυχόν προβληµάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων  θα 
φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου.  


- Οι κάθε είδους δαπάνες µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, εγκα-
τάστασης χωροσταθµικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών και δεν αµείβονται ιδιαίτερα, σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, η σύ-
νταξη µελετών εφαρµογής, κατασκευαστικών σχεδίων και συναρµογής µε τις συνθήκες κατα-
σκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισµού καθώς και οι 
σχετικές µελέτες αντιµετώπισης των εµποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του 
έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήµατα, θεµέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισµών Κοινής 
Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) κτλ. 


- Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνι-
κών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα απαντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιµε-
τρητικών στοιχείων και η σύνταξη των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων, καθώς και 
η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις. 


- Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κτλ. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές τοµές ή κατά την ε-
κτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι 
εργασίες που αφορούν τους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας ή άλλους συναρµόδιους φορείς. 


- Οι δαπάνες προεργασίας παλαιών ή νέων επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές επι-
στρώσεις επ' αυτών, όπως π.χ. πικούνισµα, σκούπισµα, καθαρισµός, άρση και µεταφορά των 
προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες κτλ. 


- Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων φρεατίων αγωγών ή τεχνικών 
έργων, για τη σύνδεση αγωγών που συµβάλλουν σ' αυτά. 


- Οι δαπάνες των µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νο-
µοθεσία και την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου.  


(γ) Στις τιµές µονάδας δεν συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και για Όφελος 
(Ο.Ε.) του Αναδόχου  


(δ) Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιµολογίων εισπράξεων του Αναδόχου βαρύνει 
τον Κύριο του Έργου. 


(ε) Για τις εργασίες που τυχόν εκτελούνται επί πλέον των απαιτουµένων από τα συµβατικά τεύχη, 
όπως π.χ. υπερεκσκαφές, πρόσθετο πάχος οδοστρωσίας, επί πλέον όγκος σκυροδέµατος κτλ., 
ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ουδεµίας αποζηµίωσης και οι εργασίες αυτές δεν αποτελούν βάση για 
αιτιάσεις εκ µέρους του Αναδόχου µε σκοπό την πληρωµή τους ή την παροχή παράτασης προ-
θεσµίας, εκτός αν οι επί πλέον εργασίες εκτελούνται κατ’ εντολή της Υπηρεσίας. Η εκτέλεση ερ-
γασιών επί πλέον των απαιτουµένων, έστω και εν γνώσει της Υπηρεσίας ή εκπροσώπου της, 
δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως αποδοχή της Υπηρεσίας για την πληρωµή τους.  Τουναντίον, εφό-
σον η εκτέλεση εργασιών επί πλέον των απαιτουµένων αποβαίνει, κατά την κρίση της Υπηρεσί-
ας, σε βάρος της ικανοποιητικής εκτέλεσης του έργου ή/και του σκοπού που αυτό εξυπηρετεί, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του να προβεί σε κατάλληλη κατά περί-
πτωση αποκατάσταση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
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1.5 Επιµέτρηση και πληρωµή 


- Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων µελετών είτε βάσει 
µετρήσεων και των συντασσόµενων µε τη βοήθειά τους επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, 
λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζοµένων ανο-
χών. 


- Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειµέ-
νου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό και προ-
σωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 


- Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της ποσότητας κάθε εργασίας, επιµετρούµενης ως ανω-
τέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζε-
ται στο Τιµολόγιο Προσφοράς του Αναδόχου. 


- Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρω-
µής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των επί µέρους εργασιών της παρούσας ΓΤΣΥ 
και της ΕΤΣΥ.  


- Αν η παράγραφος «Επιµέτρηση και Πληρωµή» ενός επιµέρους άρθρου της παρούσας ΓΤΣΥ 
που αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για 
την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιµέρους εργασίες δεν 
θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου που εµφανίζεται στο 
Τιµολόγιο. 


 


2. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 


2.1          Γενικά 


(α) Οι καθαιρέσεις γενικά διακρίνονται σε : 


- Καθαιρέσεις κτισµάτων  


- Καθαιρέσεις αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων 


(β) Πριν την έναρξη των εκσκαφών θα πραγµατοποιηθεί  η κατεδάφιση των περιφράξεων κλπ. η καθαί-
ρεση οπλισµένων και άοπλων σκυροδεµάτων και γενικά πάσης φύσεως κατασκευών, µε ή χωρίς την 
βοήθεια µηχανικών µέσων και η µεταφορά τους σε χώρους αποθήκευσης των υλικών που είναι δυ-
νατή η επαναχρησιµοποίηση τους ή σε χώρους µακράν του έργου, της έγκρισης του Εργοδότη. Χρή-
ση εκρηκτικών υλών επιτρέπεται µόνο µετά από την έγκριση της Υπηρεσίας.  


(γ) Οι πάσης φύσεως καθαιρέσεις περιλαµβάνονται στις γενικές εκσκαφές, εκτός εάν, σύµφωνα µε το 
Τιµολόγιο, πληρώνονται χωριστά. Οι καθαιρέσεις λιθοδοµών υπάγονται στις «γαιώδεις - ηµιβραχώ-
δεις» γενικές εκσκαφές ενώ των αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων στις «βραχώδεις». 


2.2 Καθαίρεση άοπλων και ιπλισµένων σκυροδεµάτων  


Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 


• την κατεδάφιση κτισµάτων (αποσύνθεση πλακών από οπλισµένο σκυρόδεµα, υποστυλωµάτων, 
λιθοδοµών και οπτοπλινθοδοµών, θεµελίων από λιθοδοµές, βάσεων πεδίλων από σκυρόδεµα, 
εξωτερικών κλιµάκων, υποστέγων, µεταλλικών περιφράξεων και οτιδήποτε άλλων συµπληρωµατι-
κών κατασκευών). 


• την αποκοµιδή όλων των υλικών των προερχοµένων από την κατεδάφιση και τη µεταφορά και ε-
ναπόθεσή τους σε χώρους αποθήκευσης, των υλικών που είναι δυνατή η επαναχρησιµοποίησή 
τους, ή σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας µακράν του έργου και µε τη σύµφωνη γνώµη των 
αρµοδίων αρχών. 


• την επανεπίχωση και συµπύκνωση των τάφρων που θα δηµιουργηθούν από τις κατεδαφίσεις θε-
µελίων, υπογείων κλπ. 


2.2.1 Καθαίρεση άοπλων σκυροδεµάτων και λιθοδοµών.     


Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 


• την καθαίρεση πάσης φύσεως άοπλων σκυροδεµάτων  


• την αποκοµιδή όλων των υλικών των προερχοµένων από την καθαίρεση και τη µεταφορά και ενα-
πόθεσή τους σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας µακράν του έργου και µε τη σύµφωνη γνώ-
µη των αρµοδίων Αρχών. 







AΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ 


Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων    -7- 


 


• τον καθαρισµό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά 


• την λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων για να αποφευχθεί η απόφραξη τυχόν υπάρχοντος και δια-
τηρητέου αγωγού. 


2.2 Εκτέλεση εργασιών 


(α) Οι εργασίες καθαιρέσεων θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) καθαιρεθέντων υλικών, πλήρως πε-
ραιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 


Ο όγκος των υλικών των καθαιρούµενων κατασκευών επιµετράται πριν από την καθαίρεσή των. 


(β) Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε 
(αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα 
µε την παράγραφο 1.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη απο-
ζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρό-
ντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 1 «Γενικοί Όροι». 


Οι εργασίες καθαιρέσεων πληρώνονται ξεχωριστά από τις «Γενικές Εκσκαφές» µόνο όταν αυτό προ-
βλέπεται στο Τιµολόγιο ή κατόπιν έγγραφης ειδικής εντολής της Υπηρεσίας, διαφορετικά η δαπάνη 
τους συµπεριλαµβάνεται στις γενικές εκσκαφές και ειδικότερα των λιθοδοµών στις «γαιώδεις – ηµι-
βραχώδεις» και των κτισµάτων και  αόπλων και οπλισµένων σκυροδεµάτων στις «βραχώδεις». 


 


3. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 


3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 


3.1.1 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί 


(α) Το πεδίο εφαρµογής τις παρούσας περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 


- Εκτέλεση των γενικών εκσκαφών σε πάσης φύσεως έδαφος 


- Πάσης φύσεως καθαιρέσεις (κτισµάτων, µεµονωµένων δοµικών στοιχείων κτλ.) 


(β) Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στην ΠΤΠ Χ1 µε τις όποιες βελτιώ-
σεις, τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. Σε περίπτωση αντιφάσεων υπερι-
σχύει το παρόν. 


(γ) Ως «γενικές εκσκαφές» νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις γαιών-ηµίβραχου και βράχου  σε οποιο-
δήποτε βάθος και µε πλάτος µεγαλύτερο των 3,00 m και οι εκσκαφές και εξορύξεις χαλαρών εδαφών. 


3.1.2         Υλικά 


Τα προς εκσκαφή εδάφη κατατάσσονται σε «χαλαρά εδάφη», «γαίες και ηµίβραχος» και «βράχος». Αναλυ-
τικότερα:  


- Ως «χαλαρά εδάφη» χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν 
προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.  


- Ως «γαίες και ηµίβραχος» χαρακτηρίζονται τα χώµατα, τα αµµοχάλικα, οι κροκάλες, τα σκληρά και 
συµπαγή υλικά, όπως τσιµεντωµένων αµµοχάλικων, πλευρικών κορηµάτων και προϊόντων έκπλυσης 
κλιτύων, ο µαλακός ή αποσαθρωµένος βράχος, οι µεµονωµένοι ογκόλιθοι, και τα τµήµατα συµπα-
γούς βράχου µε όγκο όχι µεγαλύτερο από µισό (0,5) m3 και γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκ-
σκαφθούν αποτελεσµατικά µε εκσκαπτικά µηχανήµατα και αναµοχλευτήρες (rippers), χωρίς να είναι 
απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών. 


3.1.3  Εκτέλεση εργασιών 


3.1.3.1 Προστασία διαφόρων εγκαταστάσεων στην περιοχή του έργου. 


(α) Κατά την πραγµατοποίηση των εκσκαφών είναι δυνατόν να απαντηθούν διάφοροι σε λειτουργία α-
γωγοί Εταιρειών ή και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ). Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα ανα-
φερόµενα στο άρθρο 3.2 της παρούσας. 


(β) Σε περίπτωση γειτνίασης των εργασιών εκσκαφής µε κτίσµατα και λοιπές εγκαταστάσεις που πρέπει 
να διατηρηθούν, ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε µέριµνα και δαπάνη του, να λάβει όλα τα αναγκαία µέ-
τρα ασφαλείας. 


(γ) Όλα τα σταθερά τοπογραφικά σηµεία (τριγωνοµετρικά και πολυγωνικά σηµεία, χωροσταθµικές αφε-
τηρίες κτλ.), πρέπει να διατηρηθούν,, µε φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου, καθ' όλη τη διάρκεια 
εκτέλεσης των έργων. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο σταθερά σηµεία καταστραφούν, ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα επανατοποθετήσει. 
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(δ) Γενικά ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για κάθε απαίτηση τρίτων, συµπεριλαµβανοµένων 
και ιδιωτών, από τυχόν προξενηθείσες φθορές στις εγκαταστάσεις τους, κατά την εκτέλεση των ερ-
γασιών κατασκευής του έργου. 


3.1.3.2 Προκαταρκτικές εργασίες 


(α) Πριν από την κάθε έναρξη των κυρίως γενικών εκσκαφών (γαιών - ηµίβραχου και βράχου) θα πραγ-
µατοποιείται ο καθαρισµός και η εκρίζωση σε όλη την επιφάνεια της εκσκαφής. Ο καθαρισµός συνί-
σταται στην αφαίρεση του επιφανειακού στρώµατος της φυτικής γης και λοιπών χαλαρών εδαφών, 
στην εκρίζωση, στην εκθάµνωση και κοπή κάθε είδους δένδρων, κορµών, ριζών κτλ. Επίσης θα 
πραγµατοποιείται η κατεδάφιση τυχόν υπαρχόντων κτισµάτων ή πάσης φύσεως κατασκευών. 


(β) Όλα τα ακατάλληλα υλικά που θα προκύψουν κατά τον καθαρισµό, εκρίζωση, κοπή δένδρων, κορ-
µών κλπ. και από την κατεδάφιση κτιρίων, ερειπίων, φρακτών, παλαιών οδοστρωµάτων κλπ. θα α-
ποµακρύνονται από την περιοχή του έργου σε οποιαδήποτε απαιτούµενη απόσταση και σε κατάλλη-
λες θέσεις, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 


(γ) Αντιθέτως σε περίπτωση που τα επιφανειακά στρώµατα της φυτικής γης είναι κατάλληλα για επένδυ-
ση πρανών επιχωµάτων, τότε, µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου, θα εναποτίθενται προσωρινώς 
σε θέσεις της επιλογής του, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν κατάλληλα. 


3.1.3.3 Απορροή υδάτων 


(α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει έγκαιρα όλα τα αναγκαία µέτρα απορροής των υδάτων, όπως 
π.χ. : 


- Για την αναχαίτιση και αποστράγγιση των επιφανειακών απορροών πάνω από τις υπαίθριες εκ-
σκαφές (π.χ. τάφροι οφρύων). 


- Ώστε κάθε εκτεθειµένη επιφάνεια εκσκαφής να αποστραγγίζεται µε τέτοιο τρόπο που να αποφεύγε-
ται η διάβρωση των επιφανειών  της εκσκαφής και η συσσώρευση νερού. 


- Ώστε ο πυθµένας των ορυγµάτων να αποστραγγίζεται συνεχώς καλά.  Γι’ αυτό θα πρέπει να κατα-
σκευάζονται, όπου απαιτείται, προσωρινοί ή µόνιµοι τάφροι αποστράγγισης. 


- Ώστε τα συνεκτικά εδάφη να µην διαποτίζονται από νερά. 


(β) Όλα τα παραπάνω µέτρα θα λαµβάνονται µε δαπάνες του  Αναδόχου, χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, 
για την εξασφάλιση επαρκούς αποστράγγισης κατά την διάρκεια των εργασιών. 


3.1.3.4 Εκσκαφή 


(α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί σε κάθε περίπτωση τα κατάλληλα µηχανήµατα και εργα-
λεία και γενικώς να διαθέτει τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό για την εµπρόθεσµη και έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών . Ο εξοπλισµός αυτός πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και 
να συντηρείται κανονικά µε δαπάνες του Αναδόχου. 


(β) Όλες οι εκσκαφές θα γίνουν σύµφωνα µε τις γραµµές, τα πρανή, τις κλίσεις και τις διαστάσεις που 
φαίνονται στα σχέδια των εγκεκριµένων µελετών, ή τις γραπτές εντολές του Εργοδότη. Κατά τη διάρ-
κεια της προόδου κατασκευής, µπορεί να κριθεί απαραίτητο ή επιθυµητό να τροποποιηθούν οι γραµ-
µές, τα πρανή, οι κλίσεις και οι διαστάσεις των εκσκαφών που φαίνονται στα σχέδια ή που καθορί-
στηκαν από τον Εργοδότη. Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται καµία πρόσθετη αµοιβή, πέρα από τις 
συµβατικές τιµές µονάδας για εκσκαφές, για τις τροποποιήσεις αυτές, ούτε θα δικαιούται παράταση 
των συµβατικών προθεσµιών. Κάθε εκσκαφή που γίνεται από τον Ανάδοχο για την εξασφάλιση πρό-
σβασης σε χώρους όπου πρόκειται να εκτελεσθούν απαραίτητες εργασίες ή σε χώρους απόρριψης 
προϊόντων εκσκαφής ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα περιορίζεται στα εγκεκριµένα από τον Ερ-
γοδότη όρια και θα εκτελείται µε δαπάνες του Αναδόχου. 


(γ) Θα πρέπει να λαµβάνεται κάθε µέτρο ώστε να αποφεύγονται οι υπερεκσκαφές. Για κάθε υπερεκσκα-
φή που προκύπτει από ενέργειες ή παραλείψεις του Αναδόχου για οποιαδήποτε αιτία ή σκοπό, εκτός 
αν έχει δοθεί σχετική εντολή του Εργοδότη ή κρίθηκε αυτή δικαιολογηµένη, ο Ανάδοχος δεν θα δικαι-
ούται πρόσθετη αποζηµίωση. Κάθε τέτοια υπερεκσκαφή θα πληρούται µε εγκεκριµένα προϊόντα εκ-
σκαφής, ή σκυρόδεµα σύµφωνα µε τις εντολές του Εργοδότη, το δε κόστος της αποκατάστασης αυ-
τής θα βαρύνει τον Ανάδοχο. Ο Εργοδότης µπορεί να εγκρίνει εναλλακτικά µέτρα για την πλήρωση 
των υπερεκσκαφών, σε κάθε περίπτωση όµως το κόστος των µέτρων αυτών θα καλύπτεται από τον 
Ανάδοχο. Είναι ευνόητο ότι στις περιπτώσεις υπερεκσκαφών που οφείλονται σε γεωλογικές συνθή-
κες, ο Ανάδοχος θα αποζηµιωθεί για τις εργασίες πλήρωσής τους. 


(δ) Μόνιµα εκτεθειµένες επιφάνειες εκσκαφών θα µορφώνονται καλαίσθητα και µε κλίσεις που εξασφαλί-
ζουν επαρκή ευστάθεια και  αποστράγγιση. Η συντήρηση των πρανών και η αφαίρεση χαλαρού πε-
τρώµατος από µόνιµα εκτεθειµένα πρανή βράχου θα γίνεται µε δαπάνες του Αναδόχου. Ακανόνιστες 
εξάρσεις αδιατάρακτου βράχου θα επιτρέπονται µόνο µετά από έγκριση του Εργοδότη. Πάντως, αιχ-
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µηρά εξάρµατα ή επικρεµάµενα τµήµατα βράχου, που κατά την γνώµη του Εργοδότη συνιστούν κίν-
δυνο, θα ξεσκαρώνονται και θα αποµακρύνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του Εργοδότη.  


(ε) Θεωρείται πιθανό ότι µπορεί να υπάρχουν κοιλότητες, ρήγµατα, ζώνες χαλαρού ή αποσαθρωµένου 
βράχου σε διάφορες θέσεις και διευθύνσεις στα πετρώµατα που πρόκειται να εκσκαφούν, στις θεµε-
λιώσεις, τα πρανή των εκσκαφών και σε άλλες περιοχές. Γι’ αυτό οι γραµµές εκσκαφής που φαίνονται 
στα Σχέδια δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι απεικονίζουν µε µεγάλο βαθµό ακριβείας τις τελικές ή πραγ-
µατικές γραµµές εκσκαφής που θα απαιτηθούν ή να ερµηνευθεί ότι δεν υπάρχουν ασθενείς ζώνες 
στο πέτρωµα µέσα από τις γραµµές αυτές. 


(στ) Όσον αφορά τη χρήση εκρηκτικών, αυτά θα χρησιµοποιηθούν µόνο µετά από ειδική έγγραφη άδεια 
της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία και σύµφωνα µε τις οδηγίες της, µε ευθύνη 
όµως πάντοτε του Αναδόχου. 


(ζ) Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει έγκαιρα τις προτάσεις του ή τις τροποποιήσεις των προτάσεών 
του για την εκτέλεση κάθε εργασίας ανατινάξεων για έγκριση από τον Εργοδότη. 


(η) Καµία αξίωση δεν µπορεί να εγείρει ο ανάδοχος (για αναπροσαρµογή τιµών µονάδας ή/και παράτα-
ση προθεσµίας κλπ) σε περίπτωση που αρνηθεί ο Εργοδότης να επιτρέψει τη χρήση εκρηκτικών. Για 
το λόγο αυτό, οι τιµές της προσφοράς του Αναδόχου έχουν γενική ισχύ, ανεξάρτητα από το αν είναι 
δυνατό να χρησιµοποιηθούν ή όχι εκρηκτικές ύλες για τη χαλάρωση του ιστού ή για την εκσκαφή κτλ. 
των ορυγµάτων. 


3.1.3.5 Επιλογή, διάθεση, µετακίνηση προϊόντων εκσκαφής 


(α) Τα κατάλληλα προϊόντα από τις εκσκαφές θα χρησιµοποιηθούν υποχρεωτικά για την κατασκευή. 
Όπου είναι πρακτικά δυνατό, υλικά κατάλληλα για χρήση στην κατασκευή θα εκσκαφθούν χωριστά 
από τα υλικά που πρόκειται να απορριφθούν. Τα κατάλληλα υλικά εκσκαφής θα επιλέγονται κατά 
φορτία κατά τη διάρκεια της εκσκαφής και θα αποτίθενται στις καθορισµένες οριστικές θέσεις ή θα 
αποτίθενται σε προσωρινούς χώρους αποθήκευσης, απ’ όπου αργότερα θα µεταφέρονται στις καθο-
ρισµένες οριστικές θέσεις. 


(β) Η εναπόθεση σε χώρους αποθήκευσης θα πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία και θα γίνει χωρίς 
πρόσθετο κόστος ανεξάρτητα από την απόσταση µεταφοράς. Όλα τα άλλα προϊόντα εκσκαφής που 
δεν θα χρησιµοποιηθούν σε µόνιµες κατασκευές θα απορριφθούν στις περιοχές που δείχνονται στα 
σχέδια ή σε άλλες περιοχές που θα υποδείξει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει ο Εργοδότης. Οι περιοχές 
απόρριψης θα καταλαµβάνουν τέτοιες θέσεις, ώστε να µην δηµιουργούνται δυσµενείς περιβαλλοντι-
κές επιπτώσεις και να µην εµπλέκονται µε οποιοδήποτε τµήµα των έργων. Η απόθεση των υλικών 
αυτών θα έχει ευσταθή και οµοιόµορφα πρανή, καλαίσθητη εµφάνιση, και θα ισοπεδώνεται θα εξο-
µαλύνεται, θα διαµορφώνεται και θα αποστραγγίζεται ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση των υλικών 
ή η συσσώρευση νερού. Η διάστρωση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής στις διάφορες περιο-
χές απόρριψης, θα γίνεται σε στρώσεις που δεν θα υπερβαίνουν το ενάµισι (1,50) m πάχος, χωρίς 
καµία άλλη συµπύκνωση, εκτός από εκείνη που επιτυγχάνεται από τα µηχανήµατα µεταφοράς και 
διάστρωσης.  


(γ) Τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής που από τα πράγµατα δεν θα είναι δυνατή η άµεση χρησιµοποίη-
ση τους στις µόνιµες κατασκευές, επιχώµατα κτλ. θα µεταφέρονται και θα αποτίθενται στους εγκεκρι-
µένους χώρους αποθήκευσης. Τα αποθηκευµένα αυτά υλικά κατόπιν θα ξαναφορτωθούν και θα µε-
ταφερθούν στις καθορισµένες περιοχές για τελική χρήση. 


(δ) Κατά την αποθήκευση, επαναφόρτωση και µεταφορά των υλικών θα λαµβάνεται µέριµνα για την α-
ποφυγή διαχωρισµού του βράχου και την αποφυγή ανάµιξης του υλικού αυτού µε άλλα υλικά. 


(ε) Η θέση των χώρων αποθήκευσης µπορεί να επιλέγεται από τον Ανάδοχο, θα υπόκειται όµως στην 
έγκριση του Εργοδότη. 


(στ) Τα αποθηκευµένα υλικά θα ξαναφορτώνονται και θα τοποθετούνται στα αναχώµατα και επιχώµατα, 
το συντοµότερο δυνατό. Μετά το τέλος των εργασιών αποθήκευσης και επαναφόρτωσης, οι χώροι 
αποθήκευσης θα καθαρίζονται και θα διαµορφώνονται µε σταθερές κλίσεις, κατά τρόπο ικανοποιητι-
κό, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Εργοδότη. 


(ζ) Η αποθήκευση των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να διαχωρίζονται 
ανάλογα µε τη χρήση τους και ειδικότερα σε : 


- Υλικά κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν σε επιχώσεις και αναχώµατα.  


- Υλικά βράχου, κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν για επίχωση βράχου και λιθορριπές προστασίας 
πρανών σε διάφορες θέσεις, όπου απαιτείται. 


- Υλικά κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν για αδρανή σκυροδέµατος  
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- Άλλα υλικά, κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν σε ειδικά τµήµατα του έργου ή σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του Εργοδότη.   


3.1.4 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 


3.1.4.1 Γενικές εκσκαφές χαλαρών, γαιών και ηµιβραχώδων εδαφών. 


Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 


• την εκσκαφή  µε οποιοδήποτε µέσο φυτικών  γαιών, τύρφης, οργανικών εδαφών και ακατάλληλων υλι-
κών  που έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή  υλικά,  σε οποιοδήποτε  βάθος και πλά-
τος που απαιτείται από την εγκεκριµένη µελέτη, εν ξηρώ ή µέσα στο νερό. 


• την εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες και ηµιβραχώδες σε οποιοδήποτε βάθος και σε πλάτος µεγαλύτερο 
από 3.00 m και µε οποιαδήποτε κλίση πρανών, µε χρήση κατάλληλων εκσκαπτικών µέσων ή µε τα χέρι-
α, εν ξηρώ ή µέσα στο νερό 


• την εκσκαφή σε έδαφος βραχώδες, περιλαµβανοµένων των πετρωµάτων µε δυσχέρειες εκσκαφής κατη-
γορίας γρανιτών ή και κροκαλοπαγών , σε οποιοδήποτε βάθος και σε πλάτος µεγαλύτερο από 3,00 m 
και µε οποιαδήποτε κλίση πρανών, µε οποιοδήποτε εκσκαπτικό  µέσο ή µε τα χέρια, χωρίς την χρήση ή 
µε χρήση (κανονική ή περιορισµένη) εκρηκτικών, µόνον ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας και µε ευθύ-
νη του Αναδόχου, εν ξηρώ ή µέσα στο νερό. 


• τη µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα της εκσκαφής και ιδιαίτερα το ξεσκάρωµα 


• τις φορτοεκφορτώσεις και µεταφορά, µε οποιοδήποτε µέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προ-
σωρινή απόθεση (στοκάρισµα), προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο εργοτάξιο (πλή-
ρωση  νησίδων, επένδυση πρανών κτλ.) είτε για την οριστική  απόθεση τους (περισσεύµατα και ακατάλ-
ληλα εδάφη), ή για απόρριψη σε θέσεις της έγκρισης του Εργοδότη (ακατάλληλα προϊόντα). 


• την αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και αντίστοιχων στρώσεων οδοστρωσίας την αποσύνθεση πλακο-
στρώσεων, την καθαίρεση συρµατόπλεκτων κιβωτίων (SERAZANETI), πάσης φύσεως λιθοδοµών και 
κρασπεδορείθρων, εκτός αν προβλέπεται στο Τιµολόγιο ή από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ξεχωρι-
στή πληρωµή των εργασιών αυτών. 


• την κανονική και έντεχνη διαµόρφωση των αποθέσεων σε σειράδια και διαφύλαξή τους µέχρι τη  χρονική 
στιγµή που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο . 


• την απόθεση και µόρφωση των ακατάλληλων υλικών σε θέση  έγκρισης του Εργοδότη. 


• την κοπή και εκρίζωση θάµνων και δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου, συλλογή των κοµµένων ή  εκρι-
ζωµένων δένδρων, τον αποκλωνισµό τους και το στοίβαγµα των κορµών και των χοντρών κλάδων σε  
θέσεις που θα υποδείξει ο Εργοδότης. 


• τη διαλογή και  επιλογή των προϊόντων εκσκαφής. 


• τη συµπύκνωση της σκάφης των ορυγµάτων µέχρι του αναγκαίου βαθµού συµπύκνωσης, ανάλογα µε 
τις απαιτήσεις του συγκεκριµένου έργου, όπως αυτές καθορίζονται στην ΕΤΣΥ και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 


• τη διάστρωση και διαµόρφωση των προσωρινών ή και οριστικών αποθέσεων. 


• τη λήψη των κατάλληλων µέτρων αποχέτευσης και αποστράγγισης, όπως περιγράφονται στην παρ. 
3.1.3.3 του παρόντος 


3.1.5 Επιµέτρηση και πληρωµή 


3.1.5.1 Γενικές εκσκαφές 


(α) Γενικά 


Οι εργασίες των γενικών εκσκαφών θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) πλήρως περαιωµένων, 
ανά κατηγορία εδάφους που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1.5 της παρούσας ΓΤΣΥ, µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, µε µέριµνα και δαπάνη 
του Ανάδοχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπου αυτής ή αρµοδίας 
Επιτροπής. 


Σε όλες τις περιπτώσεις η επιµέτρηση για πληρωµή θα γίνεται µέχρι τις θεωρητικές γραµµές που δεί-
χνονται στα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης ή που καθορίσθηκαν από την Υπηρεσία, ανεξάρτητα 
εάν τα πραγµατικά όρια εκσκαφής βρίσκονται έξω από τις γραµµές αυτές. 


Οι ποσότητες των εκσκαφών θα υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο «ηµιάθροισµα διατοµών επί την 
αντίστοιχη απόσταση µεταξύ τους», µε αναλυτικό υπολογισµό ή µε οποιαδήποτε άλλη µέθοδο που 
θα καθορισθεί από την Υπηρεσία. Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση όπου µέρος των γενικών εκ-
σκαφών γίνεται σύµφωνα µε τη µελέτη ή το πρόγραµµα κατασκευής ή τις έγγραφες εντολές της Υπη-
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ρεσίας (λόγω δυσχερειών κυκλοφορίας ή άλλων αιτιών) σε διαστάσεις µε πλάτος µικρότερο των 3,00  
m, τότε, για το µέρος αυτών των γενικών εκσκαφών, θα ισχύει η πληρωµή µε το αντίστοιχο άρθρο τι-
µολογίου των εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων.  


Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε 
(αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα 
µε την παράγραφο 1.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες εδάφους. Η (οι) τιµή (ές) µο-
νάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περι-
λαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι ανα-
γκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1 «Γενικοί Όροι». 


(β) Εκσκαφές χαλαρών εδαφών 


Συµπληρωµατικά µε τα αναγραφόµενα στο εδάφιο (α), είναι δυνατόν, στις περιπτώσεις που το βάθος 
εκσκαφής προκαθορίζεται στη µελέτη του έργου, η επιµέτρηση να γίνεται και σε τετραγωνικά µέτρα 
(m


2
). 


 


3.2. ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ 


3.2.1 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί 


(α) Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει την εκτέλεση εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων (τοίχοι, βάθρα 
κλπ), τάφρων τοποθέτησης αγωγών και οχετών κάθε είδους, διερευνητικών τοµών για τον εντοπισµό 
αγωγών ΟΚΩ , φρεατίων κλπ. 


(β) Ως “εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων” νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις σε οποιο-
δήποτε βάθος αλλά µε πλάτος µικρότερο των 3,00 m. Ειδικότερα, ως “εκσκαφές θεµελίων τεχνικών 
έργων και τάφρων” νοούνται και: 


- Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων (γεφυρών, τοίχων αντιστήριξης κλπ) µε επιφάνεια µέχρι και 100 
(m


2
) (ανεξάρτητα από τις διαστάσεις της κάτοψης) ή µε πλάτος µέχρι και 3,00 m (ανεξάρτητα από την 


επιφάνεια της κάτοψης). 


- Εκσκαφές τάφρων εγκατάστασης αγωγών, που κατασκευάζονται επί τόπου, π.χ. διατοµής ορθογω-
νικής, ωοειδούς, σκουφοειδούς κτλ.,  για πλάτος εκσκαφής µέχρι και 3,00 m 


- Εκσκαφές τάφρων τοποθέτησης προκατασκευασµένων σωληνωτών οχετών αποστράγγισης, αποχέ-
τευσης (οµβρίων και ακαθάρτων) και άλλων αγωγών ΟΚΩ (ύδρευσης, δικτύων ή στεγανών σωληνώ-
σεων ΟΤΕ, καύσιµου αερίου, µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοσήµανσης, ΗΛΠΑΠ κλπ) και για 
πλάτος τάφρου µέχρι και 3,00 m 


- Εκσκαφές θεµελίων που θα απαιτηθούν για την κατασκευή φρεατίων και κάθε είδους άλλων τεχνικών 
έργων. 


- ∆ιερευνητικές τοµές εντοπισµού αγωγών, οχετών ΟΚΩ, ή και άλλων υπογείων κατασκευών πλάτους 
εκσκαφής µέχρι και 3,00 m. 


- Εκσκαφές εντός τριγωνικών νησίδων συνολικής επιφανείας, ανά µεµονωµένη νησίδα, µέχρι 100 m
2
, 


για την τοποθέτηση κηπευτικού χώµατος και εφόσον η εκσκαφή δεν έχει πραγµατοποιηθεί µαζί µε τις 
υπόλοιπες γενικές εκσκαφές. Επίσης, εκσκαφές σε κεντρικές νησίδες, µε πλάτος εκσκαφής µέχρι και 
5,0 m για την τοποθέτηση κηπευτικού χώµατος και εφόσον η εκσκαφή δεν έχει πραγµατοποιηθεί µαζί 
µε τις υπόλοιπες γενικές εκσκαφές.  


(δ) Επισηµαίνεται ότι δεν περιλαµβάνονται στην κατηγορία “εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τά-
φρων” οι εκσκαφές ανεξαρτήτως διαστάσεων, επιφανείας κτλ. που τυχόν θα εκτελεσθούν παρουσία 
και υπό την καθοδήγηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, σε περίπτωση ανευρέσεως αρχαιολογικών 
ευρηµάτων. Συνήθως οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Στην περίπτω-
ση όµως που αυτές οι εκσκαφές, βάσει εντολών της Υπηρεσίας, εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, τότε 
θα επιµετρηθούν και πληρωθούν ιδιαιτέρως µε σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  


3.2.2 Υλικά 


Η ταξινόµηση των εκσκαπτόµενων εδαφών είναι σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 3.1.2 του παρό-
ντος. 


3.2.3 Εκτέλεση εργασιών 


3.2.3.1 Γενικά 


(α) Ισχύουν γενικά όλα τα προδιαγραφόµενα στην παρ. 3.1.3. 
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(β) Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις απαιτούµενες εργασίες σε οποιασδήποτε φύσεως έδαφος σύµφω-
να µε τις διαστάσεις που φαίνονται στα σχέδια µε οποιοδήποτε µέσο, ακόµη και µε τα χέρια, που θα 
θεωρήσει ως προσφορότερο και πλέον εναρµονιζόµενο προς την κάθε συγκεκριµένη περίπτωση, 
χωρίς όµως, από την ελευθερία για την εκλογή του τρόπου εκσκαφής, να δηµιουργείται στον Ανάδο-
χο οποιοδήποτε δικαίωµα για πρόσθετη αποζηµίωση. 


(γ) Εκσκαφές µε διαστάσεις µικρότερες από αυτές που αναφέρονται στα σχέδια δεν επιτρέπονται. Αν 
κατά την εκσκαφή, διανοίχτηκαν σκάµµατα µε διαστάσεις µεγαλύτερες από αυτές που αναφέρονται 
στα σχέδια, η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνει µε βάση τον όγκο που προκύπτει από τις διαστάσεις 
που αναφέρονται στα σχέδια και ορίζονται ως ΓΡΑΜΜΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (Γ.Θ.Ε.). 


(δ) Ακόµα, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εκτελέσει εκσκαφή σε βάθη µεγαλύτερα από εκείνα που ανα-
φέρονται  στα σχέδια, είναι υποχρεωµένος, χωρίς καµιά αποζηµίωση, να ξαναγεµίσει το σκάµµα, µέ-
χρι το κανονικό βάθος είτε µε άµµο είτε µε αµµοχάλικο, είτε µε σκυρόδεµα είτε µε ξηρολιθοδοµή είτε, 
τέλος, µε λιθοδοµή, σύµφωνα πάντοτε µε τις εντολές που θα δίνει κάθε φορά η Υπηρεσία. 


(ε) Οι τάφροι µέσα στις οποίες πρόκειται να τοποθετηθούν σωλήνες θα σκαφθούν µε προσοχή ώστε να 
εξασφαλίζεται οµαλή και οµοιόµορφη επιφάνεια έδρασης του σωλήνα. Το πλάτος των τάφρων γενικά 
δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο από το απαραίτητο για την ικανοποιητική σύνδεση των σωλήνων 
και τη συµπύκνωση των υλικών επίχωσης. Τυχόν δαπάνη εξ αιτίας υπέρβασης ποσοτήτων, θα βα-
ρύνει τον Ανάδοχο. 


3.2.3.2 Άδεια τοµών - σήµανση 


(α) Στην περίπτωση που οι οχετοί ή οι αγωγοί πρόκειται να τοποθετηθούν κάτω από δρόµο που υπάρ-
χει, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ζητήσει, από τις αρµόδιες Αρχές, σχετική άδεια για την τοµή 
του οδοστρώµατος. 


(β) Μετά την περαίωση των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να επαναφέρει το οδόστρωµα στην προηγου-
µένη του κατάσταση, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι δαπάνες για την έκδοση της άδειας 
τοµής του οδοστρώµατος βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος επίσης, σε συ-
νεννόηση µε τις αρµόδιες Αρχές, να προβαίνει στη σήµανση του τµήµατος του δρόµου, στο οποίο ε-
κτελούνται σχετικές εργασίες, µε σήµατα των οποίων το σχήµα και το περιεχόµενο πρέπει να αντα-
ποκρίνεται προς τον Κ.Ο.Κ που ισχύει. 


(γ) ∆οµικά υλικά προϊόντα εκσκαφής κτλ. πρέπει να αποθηκεύονται, να στοιβάζονται ή να αποµακρύνο-
νται σύµφωνα µε τις οδηγίες των αρµοδίων Αρχών, σε τρόπο ώστε η κυκλοφορία στο δρόµο να µην 
εµποδίζεται περισσότερο από όσο είναι αναπόφευκτο. 


3.2.3.3 Μόρφωση του πυθµένα και των πρανών 


(α) Ο πυθµένας των εκσκαφών θεµελίων και τεχνικών έργων και τάφρων θα διαµορφώνεται κατά τρόπο 
που να εξασφαλίζεται το πάχος του σκυροδέµατος, των εξοµαλυντικών στρώσεων ή των στρώσεων 
έδρασης των οχετών και αγωγών που φαίνονται στα σχέδια. 


(β) Εκεί όπου κατά την εκσκαφή των τάφρων εµφανίζεται συµπαγής βράχος θα αφαιρείται, µέχρι βάθους 
που φαίνεται στα σχέδια ή σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, ή δε τάφρος θα επιχώνεται κα-
τάλληλα.  Ο πυθµένας της τάφρου θα υγραίνεται και θα συµπυκνώνεται, ώστε να επιτυγχάνεται η 
απαιτούµενη πυκνότητα. 


(γ) Η τυχόν υπερεκσκαφή, στις περιπτώσεις θεµελίωσης σωληνωτών οχετών θα επανεπιχώνεται µε επι-
λεγµένο υλικό, της έγκρισης της Υπηρεσίας, που θα υγραίνεται και συµπυκνώνεται σε στρώσεις πά-
χους 15 cm πριν από τη συµπύκνωση. 


(δ) Οι επιφάνειες επαφής των πρανών µε την ξυλόζευξη (στην περίπτωση αντιστήριξης του σκάµµατος) 
πρέπει να µορφώνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται καλή επαφή των µαδεριών στα τοι-
χώµατα της εκσκαφής. Στην περίπτωση που πρόκειται να θεµελιωθούν τοίχοι αντιστήριξης, ακρόβα-
θρα, µεσόβαθρα κτλ., τότε, για την περίπτωση γαιώδους εδάφους θα επακολουθεί αµέσως η κατα-
σκευή της στρώσης ισοπέδωσης και καθαριότητας από σκυρόδεµα C8/12  (ελαχίστου πάχους 0,10 
m) η οποία θεωρείται υποχρεωτική. Επισηµαίνεται η ανάγκη εκτέλεσης της εκσκαφής κατά τρόπον 
ώστε να αποφευχθεί η χαλάρωση, αναζύµωση ή µε οποιοδήποτε τρόπο µείωση της αντοχής του ε-
δάφους θεµελίωσης. 


3.2.3.4 Έλεγχος επιφανειακών και υπογείων υδάτων 


(α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες εκσκαφών είτε εν υγρώ είτε εν ξηρώ κάτω από ο-
ποιεσδήποτε συνθήκες. 


(β) Οι εντός των σκαµµάτων κατασκευές και η επανεπίχωση θα γίνονται πάντοτε εν ξηρώ. 
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(γ) Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τις απαιτούµενες αντλήσεις κατά τρόπο αποκλείοντα τον κίνδυνο διασωλή-
νωσης και απορρόφησης λεπτών κόκκων από τα παρακείµενα εδαφικά στρώµατα, όταν παράκεινται 
άλλες κατασκευές. 


(δ) Ο Ανάδοχος θα παροχετεύει τα αντλούµενα νερά προς παρακείµενους ανοικτούς φυσικούς αποδέ-
κτες. Αν δεν υπάρχουν και εφόσον τούτο είναι εφικτό θα κατασκευάζει κατάλληλες τάφρους. 


(ε) Η απ΄ ευθείας στην θάλασσα παροχέτευση θα µπορεί να γίνεται µόνον έπειτα από έγκριση της Επί-
βλεψης. 


(στ) Απαγορεύεται η παροχέτευση αντλούµενων υδάτων σε παρακείµενες ιδιοκτησίες ή σε κλειστό σύ-
στηµα αποχέτευσης οµβρίων, εκτός αν πρόκειται περί νερών απηλλαγµένων φερτών υλικών. 


(ζ) Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει όλα τα µέτρα για να µην δυσµενοποιεί τις υφιστάµενες συνθήκες α-
πορροής οµβρίων στην περιοχή που εκτελεί εργασίες. Τέτοια µέτρα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
είναι: 


- Η προφύλαξη δια προσωρινών αναχωµάτων γειτονικών ιδιοκτησιών 


- Η άµεση αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών 


- Η άντληση των υδάτων και παροχέτευσή των µε προσωρινό σύστηµα σε κατάλληλο αποδέκτη.  
(η) Τονίζεται ότι όλες οι τάφροι και αγωγοί αποστράγγισης και λοιπά προστατευτικά µέτρα θα πρέπει να 


έχουν αποπερατωθεί, ώστε να επιτρέπουν την αποστράγγιση της οδού, πριν από την κατασκευή 
οποιουδήποτε άλλου έργου, το οποίο επηρεάζεται από αυτές τις τάφρους ή αγωγούς αποστράγγι-
σης. 


3.2.3.5 Αναπετάσεις, φορτοεκφορτώσεις, µεταφορές 


(α) Οι αναπετάσεις γίνονται είτε µε τα χέρια µε δηµιουργία ενδιαµέσων ξύλινων δαπέδων (παταριών) , 
είτε µε µηχανικά µέσα. Κατά την αναπέταση των προϊόντων εκσκαφής πρέπει να αφήνεται χώρος 
τουλάχιστον 0,50 m από το χείλος της τάφρου για την κυκλοφορία των εργατών και την ασφάλεια 
τους. 


(β) Τα προϊόντα εκσκαφής θα µεταφέρονται σε οποιαδήποτε θέση στην περιοχή του έργου, σύµφωνα µε 
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας για επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου σκάµµατος αν είναι κατάλλη-
λα, ή για χρησιµοποίηση σε άλλες θέσεις ως υλικών επιχωµάτων, ή θα µεταφέρονται εκτός του έργου 
σε οποιαδήποτε απόσταση για οριστική αποµάκρυνση σε θέσεις επιτρεπόµενες από την Αστυνοµία ή 
τις αρµόδιες Αρχές. 


3.2.3.6 Ξυλοζεύξεις συνήθους τύπου (οριζόντιες) 


(α) Όσες φορές η φύση των εδαφών το απαιτεί, ο Ανάδοχος θα εκτελεί την κατάλληλη αντιστήριξη των 
παρειών του σκάµµατος, όπως αυτές επιβάλλονται από τους κανόνες ασφαλείας. Τον τόπο και την 
πυκνότητα ξυλοζεύξεως θα ορίζει κάθε φορά ο Ανάδοχος ή ο αντιπρόσωπός του στο έργο, σε συνεν-
νόηση µε την Υπηρεσία. 


(β) Κάθε κατάπτωση παρειάς σκάµµατος σε οποιαδήποτε περίσταση και εάν έγινε και κάτω από οποι-
εσδήποτε συνθήκες σε ξυλοζευγµένες ή µη ξυλοζευγµένες παρειές και οι οποιεσδήποτε συνέπειες 
αυτής (εργατικά ατυχήµατα, ζηµιές σε τρίτους, ζηµιές έργων κλπ) βαρύνει αποκλειστικά και µόνο τον 
Ανάδοχο, που υποχρεούται σε κάθε νόµιµη αποζηµίωση και αποκατάσταση των βλαβέντων έργων 
και αναλαµβάνει γενικά κάθε ποινική και αστική ευθύνη. Η Υπηρεσία δικαιούται να επιβάλει στον Α-
νάδοχο την εκτέλεση πρόσθετων ξυλοζεύξεων ή ενίσχυση των υπαρχουσών σε όσα σηµεία αυτή κρί-
νει τούτο απαραίτητο. Παρά το δικαίωµα τούτο της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος παραµένει πάντοτε µόνος 
και απόλυτα υπεύθυνος για την ασφάλεια των εκσκαφών που έγιναν. 


3.2.4 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 


Η τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για: 


• Την εκσκαφή σε πάσης φύσεως έδαφος (γαιώδες, ηµιβραχώδες ή και βραχώδες), περιλαµβανοµέ-
νων και των πετρωµάτων µε δυσχέρειες εκσκαφής κατηγορίας γρανιτικών ή κροκαλοπαγών, σε ο-
ποιοδήποτε βάθος αλλά σε πλάτος µικρότερο των 3,00 m, µε οποιαδήποτε κλίση πρανών, οποιοδή-
ποτε κατάλληλο εκσκαπτικό µέσο ή µε τα χέρια, χωρίς τη χρήση ή µε χρήση (κανονική ή περιορισµέ-
νη) εκρηκτικών, µόνον ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας και µε ευθύνη του Αναδόχου, εν ξηρώ ή 
µέσα στο νερό. 


• Τη λήψη των απαιτουµένων αδειών από τις αρµόδιες Αρχές για τυχόν απαιτουµένη τοµή του οδο-
στρώµατος και την επαναφορά του στην προηγουµένη του κατάσταση, όπως επίσης και τις κατάλλη-
λες σηµάνσεις, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρ. 3.2.3.2 του παρόντος. 


• Τη µόρφωση του πυθµένα και των πρανών της εκσκαφής, όπως περιγράφεται στην παρ. 3.2.3.3 του 
παρόντος. 
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• Την αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής (όπου απαιτείται) µε οριζόντια ή κατακόρυφα στοιχεία ζεύξης, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις παρ. 3.2.3.6. 


• Την κοπή και εκρίζωση θάµνων και δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου, συλλογή των κοµµένων ή 
εκριζωµένων δέντρων τον αποκλωνισµό τους και το στοίβαγµα των κορµών και των χονδρών κλά-
δων σε θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία, όπως επίσης και τη λήψη ειδικών µέτρων που θα απαι-
τηθούν για την τυχόν προστασία και διατήρηση δέντρων και δενδρυλλίων, σύµφωνα µε τις οδηγίες 
της Υπηρεσίας. 


• Την τυχόν διαµόρφωση δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή και αποκοµιδή των προϊόντων εκσκα-
φών. 


• Τη διαλογή και επιλογή των προϊόντων εκσκαφής. 


• Την απόθεση κοντά στο σκάµµα των καταλλήλων προϊόντων εκσκαφής για την επανεπίχωση του 
αποµένοντος όγκου του, µετά την κατασκευή του  τεχνικού έργου ή οχετού ή αγωγού. 


• Την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση για την 
κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφελίµων κατασκευών (κατάλληλα προϊόντα) ή για απόρριψη σε 
θέσεις της έγκρισης της Υπηρεσίας (ακατάλληλα προϊόντα). 


• Την εναπόθεση και τις οποιεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις και προσωρινές αποθέσεις στην περιοχή 
του έργου, µέχρι την οριστική εναπόθεση για την κατασκευή επιχωµάτων ή άλλων ωφελίµων κατα-
σκευών. 


• Τη διάστρωση και διαµόρφωση των προσωρινών ή και οριστικών αποθέσεων. 


• Τη διενέργεια των απαιτουµένων αντλήσεων και τη λήψη των απαιτουµένων αποστραγγιστικών µέ-
τρων και την εν γένει λήψη όλων τα καταλλήλων µέτρων για την αντιµετώπιση των κάθε είδους επι-
φανειακών ή υπογείων υδάτων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρ. 3.2.3.4 του παρόντος. 


• Την κατασκευή τυχόν απαιτουµένων γεφυρώσεων των εκσκαφών των τάφρων µε σιδηρές λαµαρίνες, 
καταλλήλου πάχους ή άλλων έργων γεφύρωσης για την κυκλοφορία πεζών, οχηµάτων και για την 
εξυπηρέτηση των γειτονικών ιδιοκτησιών. 


• Την αποξήλωση παλαιών οδοστρωµάτων, ασφαλτοταπήτων και αντιστοίχων στρώσεων οδοστρωσί-
ας, πλακοστρώσεων κλπ. εφόσον το προβλέπει η εγκεκριµένη µελέτη. 


• Την αποξήλωση λιθοδοµών, εκτός εάν προβλέπεται από το Τιµολόγιο ή από έγγραφη εντολή της 
Υπηρεσίας ξεχωριστή πληρωµή των εργασιών αυτών.  


• Την προµήθεια των υλικών και την εκτέλεση κάθε εργασίας που θα απαιτηθεί σε περίπτωση αποκα-
τάστασης υπερεκσκαφών υπαιτιότητας του Αναδόχου (σκυροδέµατα, επιχώσεις κλπ). 


3.2.5  Επιµέτρηση και πληρωµή 


3.2.5.1 Γενικά 


(α) Η πληρωµή των κάθε είδους εκσκαφών κατασκευής ενός έργου γίνεται είτε µε το κονδύλιο των “Γενι-
κών Εκσκαφών” είτε µε το κονδύλιο των “Εκσκαφών Θεµελίων Τεχνικών Έργων και Τάφρων”. Είναι 
όµως ενδεχόµενο να υπάρξουν τεχνικά έργα, στα οποία οι εκσκαφές τους, λόγω µη ύπαρξης περιο-
ρισµού πλάτους ή επιφανείας, να µην κατατάσσονται, κατ΄ αρχήν, στην κατηγορία “Εκσκαφών Θεµε-
λίων Τεχνικών Έργων και Τάφρων”. Στην περίπτωση αυτή ένα µέρος των εκσκαφών αυτών θα πλη-
ρώνεται ως “Γενικές Εκσκαφές” και το υπόλοιπο ως “Εκσκαφές Θεµελίων Τεχνικών Έργων και Τά-
φρων”. Το κατά τα ανωτέρω όριο διαχωρισµού για την  πληρωµή των εκσκαφών ορίζεται βάσει του 
πλευρικού ορίου διαχωρισµού (Π.Ο.∆.) και του κάτω ορίου διαχωρισµού (Κ.Ο.∆.) 


(β) Ως πλευρικό όριο διαχωρισµού (Π.Ο.∆.) στη περίπτωση γαιωδών και ηµιβραχωδών εδαφών, ορίζεται 
η γραµµή που φέρεται από το ψηλότερο σηµείο της ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ (Γ.Θ.Ε.), 
όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3.2.5.2 , µε κλίση υ:β = 3:2 (υ = ύψος, β = βάση). Το µέρος των εκ-
σκαφών που αναφέρεται σε εκσκαφές περιλαµβανόµενες µεταξύ της πλευρικής ΓΘΕ και του ΠΟ∆ 
(εκσκαφές σε κλίση πρανούς µεγαλύτερη από υ:β=3:2) θα θεωρείται συµβατικά ως εκσκαφές θεµε-
λίων. Το υπόλοιπο µέρος των εκσκαφών (εκσκαφές σε περιοχή µε κλίση πρανούς µικρότερη ή ίση 
από υ:β = 3:2) θα θεωρείται συµβατικά ως γενικές εκσκαφές. 


 (γ) Το κάτω όριο διαχωρισµού (Κ.Ο.∆.) θα λαµβάνεται 1,00 m ψηλότερα από τον πυθµένα σκάµµατος 
της ΓΡΑΜΜΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ και µέχρι τοµής προς το έδαφος, ή το πλευρικό όριο δια-
χωρισµού. Οι εκσκαφές που βρίσκονται κάτω από την γραµµή ΚΟ∆ θα θεωρούνται, συµβατικά ως 
γενικές εκσκαφές. Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση όπου ένα τεχνικό έργο θεµελιώνεται στην ίδια 
στάθµη και κατ΄ επέκταση µε τις γενικές εκσκαφές ενός οδικού έργου (π.χ. τοίχοι αντιστήριξης) και 
εφόσον οι εκσκαφές του τεχνικού γίνονται στην ίδια χρονική περίοδο µε τις συνεχόµενες γενικές εκ-
σκαφές της οδού (εξαιρείται δηλαδή η περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν περιορισµοί που θα επι-
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βάλλουν την κατά στάδια εκτέλεση των εκσκαφών), τότε το Κ.Ο.∆. θα θεωρείται ότι ταυτίζεται µε την 
αντίστοιχη γραµµή των γενικών εκσκαφών. Για την περίπτωση όπου εκτελούνται εκσκαφές θεµελίων 
για την κατασκευή τεχνικών έργων, αλλά η ΓΘΕ βρίσκεται σε βάθος Η µικρότερο από 1,00 m κάτω 
από την επιφάνεια των συνεχόµενων γενικών εκσκαφών, σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν παραπά-
νω, τότε το ΚΟ∆ θα θεωρείται ότι βρίσκεται σε ύψος Η πάνω από την ΓΘΕ της στάθµης θεµελίωσης, 
δηλαδή θα ταυτίζεται µε τη γραµµή των γενικών εκσκαφών. 


(δ) Αν δεν γίνεται ειδική αντίθετη αναφορά στα λοιπά συµβατικά τεύχη, στην περίπτωση που θα γίνει 
εκσκαφή τάφρου για την κατασκευή κεντρικής νησίδας, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη διατοµή, σε εν-
διάµεσο τµήµα του πλάτους υπάρχουσας οδού, µε προβλεποµένη διατήρηση (έστω και µε συµπλή-
ρωση - καθ΄ ύψος) του εκατέρωθεν οδοστρώµατος, τότε η εκσκαφή αυτή θα λογίζεται ότι ανήκει στην 
κατηγορία των εκσκαφών θεµελίων και τάφρων, έστω και αν το πλάτος της είναι µεγαλύτερο από 3,0 
m.  


(ε) Αν δεν γίνεται ειδική αντίθετη αναφορά στα λοιπά συµβατικά τεύχη, η κατηγορία “Εκσκαφών Θεµελί-
ων Τεχνικών Έργων και Τάφρων” είναι γενικής εφαρµογής, ακόµη και για την περίπτωση που κατα-
σκευάζεται σε πρανή ή στο άκρο του καταστρώµατος της οδού και σε οποιαδήποτε άλλη θέση, ανε-
ξάρτητα από τις όποιες δυσχέρειες προσέγγισης κτλ. 


3.2.5.2 Επιµέτρηση 


(α) Οι εργασίες εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) 
πλήρως περαιωµένων, ανά κατηγορία εδάφους που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γί-
νεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 


(β) Ο επιµετρούµενος όγκος σκάµµατος οριοθετείται από τις ΓΡΑΜΜΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
(ΓΘΕ), οι οποίες καθορίζονται και µετρώνται ως ακολούθως: 


- Πυθµένας σκάµµατος 


- Τα υψόµετρα του πυθµένα προκύπτουν από τη µελέτη των αγωγών και οχετών από τα αντί-
στοιχα ερυθρά υψόµετρα της κατά µήκος τοµής των έργων, αφού αφαιρεθεί το πάχος των υποκειµέ-
νων κατασκευών, όπως πάχος τοιχώµατος αγωγού και πάχος στρώσεως σκυροδέµατος, ή και τυχόν 
λοιπών προβλεπόµενων στρώσεων. 


- Για παράλληλη τοποθέτηση αγωγών ή οχετών µε διαφορετική στάθµη σκάµµατος η µορφή 
του πυθµένα θα θεωρείται βαθµιδωτή µε οριζόντια τµήµατα και κατακόρυφο σκαλοπάτι µεταξύ τους. 


- Το κατακόρυφο σκαλοπάτι θα προσδιορίζεται σε θέση τέτοια ώστε να προκύπτει ο ελάχιστος 
όγκος εκσκαφής.  Η στάθµη του πυθµένα εκσκαφής θεµελίων για την κατασκευή φρεατίων κτλ. προ-
κύπτει οµοίως από τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης ή τις εντολές της Υπηρεσίας. 


- Πλάτος σκάµµατος 
Οι παρειές του σκάµµατος λογίζονται κατά την επιµέτρηση κατακόρυφες, ανεξάρτητα από την κλίση 
που θα πραγµατοποιηθεί. Το πλάτος του σκάµµατος ορίζεται για την επιµέτρηση συµβατικά, ανάλο-
γα µε το είδος του αγωγού ως ακολούθως: 


- Για προκατασκευασµένους σωληνωτούς αγωγούς ή οχετούς αποχέτευσης (βρόχινων και ακα-
θάρτων) και αγωγούς ύδρευσης και φωταερίου, το πλάτος προκύπτει από την εξωτερική διάµετρο 
του αγωγού, προσαυξηµένη και από τις δύο πλευρές κατά 0,225 m για κάθε πλευρά. Το παραπάνω 
πλάτος σκάµµατος είναι σταθερό, ανεξαρτήτως του αν προβλέπεται από τη µελέτη των σωληνωτών 
αγωγών σκυρόδεµα εγκιβωτισµού των σωλήνων. 


- Για την κατασκευή χυτών επί τόπου (σύµφωνα µε τη µελέτη) αγωγών αποχέτευσης βρόχινων 
νερών και ακαθάρτων µε χρήση άλλης µορφής διατοµών (ωοειδείς, στοµατοειδείς, σκουφοειδείς, ορ-
θογωνικές κτλ.), το συµβατικό πλάτος του σκάµµατος προκύπτει από το πλάτος του οχετού προσαυ-
ξηµένο εκατέρωθεν, πέραν των εξωτερικών παρειών κατά 0,25 m. 


- Αν στις εγκεκριµένες µελέτες των έργων αποχέτευσης ορίζονται διαφορετικά πλάτη εκσκαφών, 
τότε το συµβατικό πλάτος  θα λαµβάνεται από τις εγκεκριµένες µελέτες. 


- Για την κατασκευή φρεατίων κτλ., οι διαστάσεις του σκάµµατος ορίζονται από τις εξωτερικές 
διαστάσεις του φρεατίου κτλ. που θα κατασκευασθεί µε παραδοχή εκσκαφής του σκάµµατος σε α-
πόσταση 0,25 m από την εξωτερική παρειά του έργου.  


- Για την κατασκευή θεµελίων τεχνικών έργων κτλ. οι διαστάσεις του σκάµµατος ορίζονται από 
τις εξωτερικές διαστάσεις του προς κατασκευήν θεµελίου κτλ. µε παραδοχή εκσκαφής του σκάµµατος 
σε απόσταση 0,25 m από την εξωτερική παρειά του έργου. 


- Για την κατασκευή διερευνητικών τοµών εντοπισµού αγωγών ΟΚΩ το πλάτος ορίζεται συµβα-
τικά σε 0,70 m εκτός αν προδιαγράφεται µεγαλύτερο. 
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- Για την τοποθέτηση αγωγών µεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας (∆ΕΗ), ή αγωγών δικτύου ΟΤΕ, 
ή στεγανών σωληνώσεων ΟΤΕ, ή αγωγών φωτοσηµάνσεως, ή υπόγειων αγωγών ΗΛΠΑΠ, το πλά-
τος ορίζεται από το πραγµατικό πλάτος του αγωγού προσαυξηµένο εκατέρωθεν πέραν των εξωτερι-
κών παρειών αυτού κατά 0,225 m (ελάχιστο πλάτος τάφρου 0,60 m). 


- Για την εκσκαφή σε τριγωνικές νησίδες για την τοποθέτηση κηπευτικού χώµατος, συµβατικά 
ορίζεται η πραγµατική εκσκαφείσα επιφάνεια τριγωνικής νησίδας ή το πραγµατικό εκσκαφέν πλάτος 
κεντρικής νησίδας. 


- Κατ΄ εξαίρεση, σε περίπτωση κατασκευής τραπεζοειδών ή άλλης µορφής τάφρων που θα πα-
ραµείνουν οριστικά ανοικτές σύµφωνα µε τη µελέτη, ή τις εντολές της Υπηρεσίας, οι παρειές θα λογι-
στούν κεκλιµένες, σύµφωνα µε τη µελέτη. 


- Άνω επιφάνεια σκάµµατος 


Ως άνω επιφάνεια, η οποία θα ληφθεί υπόψη στην επιµέτρηση των εκσκαφών, ορίζεται η στάθµη του 
φυσικού εδάφους όπως τυχόν αυτή έχει διαφοροποιηθεί από την εκτέλεση υπαρχόντων έργων (π.χ. 
υπάρχουσα οδός), ή η στάθµη των γενικών χωµατουργικών διαµορφώσεων (εκσκαφών ή επιχωµά-
των) εάν η εκσκαφή γίνει µετά την εκτέλεση αυτών. 


3.2.5.3 Πληρωµή 


Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1.5 της παρούσας ΓΤΣΥ είτε για τις διάφορες κατηγορίες που εµφανίζονται στο Τιµολόγιο, είτε 
µε µια ενιαία τιµή µονάδος για οποιαδήποτε κατηγορία εδάφους. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) 
πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του 
παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρ-
θρο 1 «Γενικοί Όροι». 


 


3.3 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΟΚΩ) ΣΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 


3.3.1 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί 


(α) Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει όλες τις εργασίες και υποχρεώσεις του Αναδόχου που ανακύ-
πτουν στην περίπτωση συνάντησης αγωγών κοινής ωφέλειας σε λειτουργία, κατά τη διάρκεια εκτέ-
λεσης των πάσης φύσεως εκσκαφών. 


(β) Ως «αγωγοί» γενικά ορίζονται οι κατά τη διενέργεια των εκσκαφών συναντώµενοι αγωγοί εταιρειών 
ή/και οργανισµών κοινής ωφελείας (ΟΚΩ), οποιασδήποτε διαµέτρου και είδους περιβλήµατος, σε 
οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους και µε οποιαδήποτε κατεύθυνση, καθώς και οι 
συναντώµενοι αρδευτικοί αύλακες (υπερκείµενοι της επιφανείας του εδάφους ή σκαφτοί µε ή χωρίς 
επένδυση). 


 (γ) Ως «αγωγοί σε λειτουργία» ορίζονται οι αγωγοί που προβλέπεται να διατηρηθούν ή που κατά τη 
διάρκεια των εκσκαφών βρίσκονται σε λειτουργία. Η έκφραση «σε λειτουργία» δεν αναιρείται από τυ-
χόν προσωρινή θέση εκτός λειτουργίας του αγωγού. 


(δ) Ως «µετατοπιζόµενοι αγωγοί» ορίζονται οι κατασκευαζόµενοι σε άλλη θέση, οπότε το εµπίπτον στις 
περιοχές τµήµα τους εγκαταλείπεται, όπως επίσης και οι υπάρχοντες αγωγοί που χρήζουν ανακατα-
σκευής, λόγω αναγκαίας αύξησης των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών. 


(ε) Ως «γνωστοί αγωγοί» ορίζονται οι αγωγοί για τους οποίους έχουν συνταχθεί σχετικές µελέτες της 
επιρροής των κατασκευαζόµενων έργων και υπάρχει πρόβλεψη αποκατάστασης της λειτουργίας 
τους ή και επαύξησης των δυνατοτήτων τους για να ανταποκριθούν σε αυξηµένες σηµερινές ή/και 
µελλοντικές ανάγκες. 


(στ) Ως «άγνωστοι αγωγοί» νοούνται οι αγωγοί για τους οποίους δεν έχουν συνταχθεί οι ως άνω µελέτες 
αποκατάστασης της λειτουργίας τους. 


3.3.2 Υλικά 


Τα εκσκαπτόµενα εδαφικά υλικά κατατάσσονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 3.1.2 και 3.2.2. Τυχόν 
άλλα υλικά που θα απαιτηθούν (π.χ. τεµάχια σωλήνων, σκυροδέµατα κτλ.), θα είναι σύµφωνα µε τα αντί-
στοιχα κεφάλαια της παρούσας ΓΤΣΥ, της ΕΤΣΥ και των σχετικών εγκεκριµένων µελετών. 
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3.3.3 Εκτέλεση εργασιών 


3.3.3.1 Προκαταρκτικές εργασίες 


(α) Για κάθε συναντώµενο αγωγό («γνωστό» ή «άγνωστο»), που εµπίπτει στις εκσκαφές του έργου ή 
γειτνιάζει µε αυτές, ο Ανάδοχος µε µέριµνα και δαπάνη του υποχρεούται: 


- Να διακριβώσει τη φύση του αγωγού και την οριζοντιογραφική και υψοµετρική του θέση  


- Να διακριβώσει τη λειτουργία του αγωγού 


- Να προτείνει για κάθε «άγνωστο αγωγό» τη διατήρηση ή τη µετατόπιση του  


- Να αξιολογήσει τη δοθείσα λύση των «γνωστών αγωγών» σε συσχετισµό µε την ανευρεθείσα κατά-
σταση, π.χ. ανεύρεση τυχόν νέων εµποδίων που δεν λήφθηκαν υπόψη στη µελέτη, διαφορετική υ-
ψοµετρική και οριζοντιογραφική θέση κτλ.) 


- Να έρθει σε σχετικές συνεννοήσεις µε τον οικείο ΟΚΩ για όλα τα παραπάνω και να ενηµερώσει έ-
γκαιρα γι’ αυτά την Υπηρεσία 


(β) Για κάθε «άγνωστο αγωγό» όπως επίσης και για κάθε «γνωστό αγωγό», στα πλαίσια της αξιολόγη-
σης της λύσης της µελέτης σε συσχετισµό µε την ανευρεθείσα πραγµατική κατάσταση, θα πρέπει να 
λαµβάνεται, πάντοτε σε συνεννόηση µε τον οικείο ΟΚΩ και την Υπηρεσία, απόφαση ως προς την τύ-
χη του. Η απόφαση αυτή εναλλακτικά µπορεί να είναι: 


- Να διατηρηθεί σε «λειτουργία» καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου των εκσκαφών και λοιπών κατα-
σκευών χωρίς να µετατοπισθεί, ή µε µικρή µετατόπιση, εφόσον αυτό είναι δυνατό 


- Να διατηρηθεί «σε λειτουργία» χωρίς µετατόπιση, ή µε µικρή µετατόπιση, καθ’ όλη τη διάρκεια των 
εργασιών µε µικρές µόνον διακοπές της λειτουργίας του. 


- Να µετατοπισθεί, δηλαδή να κατασκευαστεί σε άλλη θέση, οπότε το εµπίπτον στις περιοχές εκσκα-
φών τµήµα του θα εγκαταλειφθεί. 


- Να ανακατασκευασθεί λόγω αναγκαίας αύξησης των λειτουργικών του χαρακτηριστικών 


(γ) Σε κάθε περίπτωση το πρόγραµµα εργασιών του Αναδόχου πρέπει να είναι έγκαιρα γνωστό και α-
ποδεκτό από τον οικείο ΟΚΩ. 


3.3.3.2 Εργασίες µετατοπιζόµενων αγωγών 


(α) Για τους µετατοπιζόµενους αγωγούς ΟΚΩ, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, επί πλέον των υπο-
χρεώσεών του, που περιγράφονται στην παρ. 123.3.1, περιλαµβάνονται : 


- Η σύνταξη (µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου) πλήρους µελέτης µετατόπισης τόσο των «α-
γνώστων αγωγών» όσο και των «γνωστών αγωγών», εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία από την δια-
πιστωθείσα επί τόπου πραγµατική κατάσταση, που επιβάλλουν αναπροσαρµογή της υπάρχουσας 
µελέτης. Η υποχρέωση σύνταξης της ως άνω αναπροσαρµογής της µελέτης «γνωστών αγωγών» 
περιλαµβάνει, εφόσον είναι αναγκαίο, και τυχόν τµήµατα του µετατοπιζόµενου αγωγού πέραν των 
γεωγραφικών ορίων της συµβατικής αρχής και πέρατος του «γνωστού αγωγού».  


Επισηµαίνεται ότι η παραπάνω µελέτη εκπονείται µε πλήρη συνεννόηση και συνεργασία µε τον αρ-
µόδιο ΟΚΩ και υπόκειται στην έγκρισή του, καθώς και στην έγκριση της Υπηρεσίας. 


- Η κατασκευή «γνωστών και αγνώστων αγωγών» στη νέα θέση τους, µαζί µε τις συνδέσεις τους, 
υπό την (πρόσθετη) επίβλεψη και οδηγίες των υπηρεσιών του οικείου ΟΚΩ Στις εργασίες της παρού-
σας παραγράφου περιλαµβάνονται και τα τυχόν αναγκαία «προσωρινά έργα» για την εξασφάλιση 
της λειτουργίας των υπαρχόντων αγωγών, κατά τη διάρκεια σύνδεσης των µετατοπιζοµένων «γνω-
στών και αγνώστων αγωγών»  µε τους υπάρχοντες αγωγούς, όπως επίσης και τα έργα αποκατά-
στασης της υπάρχουσας κατάστασης στη ζώνη διέλευσης του µετατοπιζόµενου αγωγού, (επανεπί-
χωση, αποκατάσταση υπάρχοντος οδοστρώµατος-πεζοδροµίων κτλ.). 


Επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 


- Αν τυχόν προκύψει αλλαγή του µήκους των «προσωρινών έργων», σε σχέση µε την υπάρ-
χουσα µελέτη «γνωστών αγωγών», τότε και οι επί πλέον εργασίες των «προσωρινών έργων» 
και των έργων αποκατάστασης της υπάρχουσας κατάστασης κατατάσσονται στις εργασίες των 
«αγνώστων αγωγών». 


- Για ορισµένους «γνωστούς αγωγούς» των οποίων τα µετατοπιζόµενα τµήµατα εκτείνονται σε 
µεγάλα µήκη εκτός της κυρίας ζώνης κατασκευής των έργων της εργολαβίας, είναι δυνατόν να 
έχουν προσδιοριστεί ως «όρια έργου» που περιλαµβάνεται στη σύµβαση, κάποια ενδιάµεσα 
σηµεία του µετατοπιζόµενου τµήµατος του «γνωστού αγωγού». Στην περίπτωση αυτή, στις υ-
ποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαµβάνεται η κατασκευή του µεταξύ των ορίων τµήµατος του 
«γνωστού αγωγού», ενώ τα εκτός των «ορίων έργου» τµήµατα, θα αποτελούν υποχρέωση του 
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Κυρίου του Έργου, ο οποίος µπορεί να προωθήσει την κατασκευή τους µε οποιονδήποτε τρόπο 
κρίνει σκόπιµο, αναλαµβάνοντας παράλληλα την υποχρέωση να ολοκληρώσει έγκαιρα την κα-
τασκευή των σχετικών τµηµάτων, ώστε να µπορεί να λειτουργήσει έγκαιρα και ο µετατοπιζόµε-
νος «γνωστός αγωγός» 


- Στην παραπάνω περίπτωση, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει εγκαίρως την µελέ-
τη µετατόπισης για όλο το τµήµα του αγωγού, περιλαµβανοµένων των τµηµάτων που ευρίσκο-
νται έξω από τα «όρια του έργου» µέχρι τα σηµεία σύνδεσης µε τον υπάρχοντα αγωγό, προκει-
µένου να είναι δυνατή η κατασκευή του υπόλοιπου έργου από τυχόν άλλη(ες) εργολαβία(ες). 


- Με την εξαίρεση των καλωδιακών εργασιών (∆ΕΗ, ΟΤΕ) τις οποίες εκτελούν τα αρµόδια συ-
νεργεία των ΟΚΩ, οι εργασίες κατασκευής των παραλλαγών των «αγνώστων αγωγών» θα γίνο-
νται από τον Ανάδοχο. Όµως, ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε κατάτµη-
ση των εργασιών των παραλλαγών σηµαντικών «αγνώστων αγωγών» και να εκτελέσει τµήµα 
τους, που δεν εµπίπτει στην κύρια ζώνη των έργων της εργολαβίας, µε άλλη(ες) εργολαβία(ες), 
εφόσον αυτή η κατάτµηση δεν δηµιουργεί καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών του 
έργου. 


(β) Ο µετατοπιζόµενος ή ανακατασκευαζόµενος αγωγός θα πρέπει να έχει: 


- Χαρακτηριστικά που να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του µελετηθέντος αγωγού (σύµφωνα 
µε τη µελέτη των «γνωστών αγωγών») ή, προκειµένου περί «αγνώστων αγωγών», χαρακτηριστικά 
κατ' ελάχιστον ίδια µε τα χαρακτηριστικά του υπάρχοντος αγωγού, εκτός αν ο οικείος ΟΚΩ ζητήσει να 
γίνει ανακατασκευή «αγνώστου αγωγού» µε αυξηµένα χαρακτηριστικά σε σχέση µε τον υπάρχοντα, 
οπότε θα πρέπει ο µετατοπιζόµενος - ανακατασκευαζόµενος αγωγός να ανταποκρίνεται σε αυτά. 


- Λειτουργικότητα που να ανταποκρίνεται στην λειτουργικότητα του µελετηθέντος αγωγού (σύµφωνα 
µε τη µελέτη των «γνωστών αγωγών») ή, προκειµένου περί «αγνώστων αγωγών», λειτουργικότητα 
κατ' ελάχιστον ίδια µε τη λειτουργικότητα του υπάρχοντος αγωγού, εκτός αν ο οικείος ΟΚΩ ζητήσει να 
γίνει ανακατασκευή «αγνώστου αγωγού» µε αυξηµένη λειτουργικότητα σε σχέση µε τον υπάρχοντα, 
οπότε θα πρέπει ο µετατοπιζόµενος - ανακατασκευαζόµενος αγωγός να ανταποκρίνεται σε αυτή. 


- Υλικά, προστασία, έδραση, ή (αν απαιτείται) επισήµανση κτλ. της έγκρισης του οικείου ΟΚΩ και της 
Υπηρεσίας. 


(γ) Οι συνδέσεις του νέου (µετατοπισµένου) αγωγού στα άκρα του θα γίνονται µε άκρα επιµέλεια και, 
εφόσον απαιτείται, µε την παρεµβολή φρεατίου επίσκεψης. Όταν δεν παρεµβάλλονται φρεάτια επί-
σκεψης οι συνδέσεις θα επισηµαίνονται. 


(δ) Η γενική υποχρέωση του Αναδόχου να παραδίδει στην Υπηρεσία σχέδια «ως κατασκευάσθη» επε-
κτείνεται και στην περίπτωση των αγωγών ΟΚΩ και ο Ανάδοχος θα παραδώσει τέτοια σχέδια και 
στον οικείο ΟΚΩ. 


(ε) Οι εργασίες εκσκαφών στην περιοχή του υπό µετατόπιση αγωγού δεν θα αρχίσουν πριν από την 
έναρξη λειτουργίας του νέου µετατοπισµένου - ανακατασκευασµένου αγωγού. Στην περίπτωση που 
η εκτέλεση εργασιών και στην περιοχή του τµήµατος του αγωγού που θα αχρηστευθεί είναι απαραί-
τητη λόγω χρονοδιαγράµµατος, θα τηρηθούν οι απαιτήσεις της παραγράφου 3.3.3.3. 


(στ) Αφού τεθεί σε λειτουργία ο µετατοπισθείς αγωγός, θα γίνουν οι εργασίες εκσκαφών στην περιοχή του 
αχρηστευθέντος πλέον τµήµατος. Για τα πάσης φύσεως καλώδια (ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικά), κα-
θώς και τους πάσης φύσεως σωλήνες υδροδότησης, µεταφοράς υγρών καυσίµων και αερίου, ο Ανά-
δοχος υποχρεούται στην µετά πάσης προσοχής, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζηµιά τους, από-
ληψη των εντός της εκσκαφής τµηµάτων και παράδοση τους στις γειτονικότερες αποθήκες του οικεί-
ου ΟΚΩ, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. Για τους αγωγούς οµβρίων και λυµάτων δεν απαιτείται ιδιαίτε-
ρη πρόνοια, ωστόσο, αν είναι δυνατή η απόληψη χρήσιµου υλικού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να κα-
ταβάλει σχετική προσπάθεια. Το απολαµβανόµενο χρήσιµο υλικό θα µεταφέρεται και παραδίδεται 
στις γειτονικότερες αποθήκες του οικείου ΟΚΩ µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου. 


3.3.3.3 Εργασίες στην περιοχή αγωγών σε λειτουργία 


(α) Οι εκσκαφές στην περιοχή αγωγών ΟΚΩ σε λειτουργία θα γίνονται µε άκρα προσοχή, µε πολύ ελα-
φρά µηχανήµατα, ακόµα και µε τα χέρια, όταν υπάρχουν κίνδυνοι για τους αγωγούς και υπό τις οδη-
γίες τόσο της Υπηρεσίας όσο και του οικείου ΟΚΩ. 


(β) Οι τυχόν αποκαλυπτόµενοι και αιωρούµενοι οχετοί, που θα έχουν ανάγκη υποστήριξης ή αντιστήρι-
ξης, θα υποστηρίζονται και αντιστηρίζονται µε κατάλληλα υποστηρίγµατα (ξύλινα, σιδερένια, από 
σκυρόδεµα κλπ) κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η απόλυτη ασφάλεια τους και η οµαλή λειτουργία 
τους, τόσο κατά την διάρκεια της κατασκευής όσο και µελλοντικά, µετά την τυχόν επαναπλήρωση του 
σκάµµατος. Όπου απαιτείται, µε πρωτοβουλία του Αναδόχου ή κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, θα 
συντάσσεται ειδική µελέτη υποστήριξης και αντιστήριξης των αγωγών. 
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(γ) Κατά την επανεπίχωση του σκάµµατος στην περιοχή των αγωγών ΟΚΩ θα λαµβάνονται όλα τα κα-
τάλληλα µέτρα: 


- για την ασφαλή έδραση των αγωγών 


- για την επανεπίχωση του σκάµµατος των αγωγών  


(δ) Θα κατασκευασθούν επίσης τα κατά περίπτωση απαιτούµενα ειδικά προστατευτικά έργα, όπως π.χ. 
προστασία της άνω επιφάνειας µε τούβλα ή µε πλάκα σκυροδέµατος κτλ. 


(ε) Εάν απαιτηθεί πλάγια µετακίνηση εύκαµπτων αγωγών ΟΚΩ, αυτή θα γίνεται µε τη µέγιστη δυνατή 
προσοχή και τα κατάλληλα µέσα και προσωπικό, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε βλάβη των α-
γωγών αυτών. 


(στ) Εάν κριθεί αναγκαίο, για λόγους ασφαλείας, να γίνει προσωρινή διακοπή λειτουργίας ορισµένων ει-
δών αγωγών (π.χ. αγωγοί ΟΤΕ, ∆ΕΗ, κλπ), κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδο-
χος θα µεριµνήσει για τη λήψη των σχετικών αδειών. Η Υπηρεσία θα βοηθήσει τον Ανάδοχο µε σχετι-
κή ενέργεια της αλλά δεν αναλαµβάνει ουδεµία ευθύνη αν θα γίνει ή όχι αυτή η διακοπή, ποια  θα εί-
ναι η διάρκεια της, ποια ώρα της ηµέρας ή της νύχτας κλπ. Εποµένως, ο Ανάδοχος, κατά τη µόρφω-
ση της προσφοράς του, θα πρέπει να θεωρήσει ότι κατά την κατασκευή όλοι οι συναντώµενοι αγωγοί 
θα βρίσκονται σε λειτουργία. 


(ζ) Στις περιπτώσεις που απαιτείται ή προβλέπεται από την µελέτη η κάλυψη υπαρχόντων και διατη-
ρουµένων στην θέση τους  αγωγών ΟΚΩ µε κατασκευές σκυροδέµατος, µε αποτέλεσµα να γίνεται 
δυσχερής η µελλοντική δυνατότητα επίσκεψης των αγωγών και οι νέες εργασίες πλησιάζουν σε από-
σταση µικρότερη από 0,50 m από την προσκείµενη πλευρική παρειά ή 1,00 m από την άνω παρειά 
του υπάρχοντος υπόγειου αγωγού ή µικρότερη από 2,00 m  από την προσκείµενη πλευρά αρδευτι-
κού αύλακα, τότε θα εφαρµόζονται τα ακόλουθα: 


- Γίνεται εκσκαφή µε ελαφρά µηχανικά µέσα ή/και µε τα χέρια, και αποκαλύπτεται ο αγωγός έως το 
βάθος που προσδιορίζεται στη µελέτη. Αν δεν προσδιορίζεται στην µελέτη, οι σωληνωτοί αγωγοί α-
ποκαλύπτονται ως το µισό βάθος τους και οι θολωτοί ή ωοειδείς οχετοί ως τη στάθµη της γενέσεως 
του θόλου. 


- Επιθεωρείται ο αγωγός που αποκαλύφθηκε, ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν υπέστη ζηµιές ή, αν έχει 
υποστεί, ότι αυτές θα επιδιορθώνονται µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου 


- Επανεπιχώνεται µε προσοχή και χρήση µόνο ελαφρών µηχανικών µέσων, σύµφωνα µε το άρθρο 
125 της παρούσας ΓΤΣΥ, ώστε να διαµορφωθεί σκάµµα µε το γεωµετρικό σχήµα του προς κατα-
σκευή του έργου, πριν από την εκσκαφή επιθεωρήσεων. Η επανεπίχωση αυτή, όπου απαιτείται, θα 
γίνεται µε χρήση ξυλοτύπων. 


- Σε περίπτωση που πρόκειται περί µόνιµης εκσκαφής και απαιτείται αντιστήριξη του αγωγού ή αρ-
δευτικού αύλακα, η µόνιµη αντιστήριξη θα κατασκευάζεται κατά την πρόοδο των εκσκαφών. 


3.2.4 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 


Στην τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνονται : 


• Οι δαπάνες εκπόνησης των απαιτούµενων µελετών µετατόπισης ή/και αναπροσαρµογής των αγω-
γών, καθώς και των τυχόν µελετών αντιστήριξης και υποστήριξης των σηµαντικών αγωγών. 


• Οι δαπάνες συνεννοήσεων, διαδικασιών κτλ. για την λήψη των απαιτουµένων σχεδίων, αδειών, ε-
γκρίσεων κτλ. από τους αρµόδιους ΟΚΩ. 


• Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων αποτύπωσης των συναντωµένων αγωγών ή οχετών υπό κατάλληλη 
κλίµακα και µε τα προδιαγραφόµενα στοιχεία, βάσει των οποίων θα γίνει και η επιµέτρηση των εργα-
σιών (βλ. παρ. 3.3.5). 


• Οι δαπάνες, λόγω δυσχερειών εκσκαφής, από τη χρήση ελαφρών µηχανικών µέσων εκσκαφών, δυ-
σχέρεια που µπορεί να φθάσει και µέχρι την εκσκαφή µε τα χέρια, για να αποφευχθεί η βλάβη των 
υπαρχόντων αγωγών ΟΚΩ. 


• Οι δαπάνες αποκοµιδής των προϊόντων εκσκαφής, λόγω των δυσχερειών χρήσεως µηχανικών µέ-
σων που µπορούν να φθάσουν σε αδυναµία, ή απαγόρευση προσπέλασης µηχανικού µέσου, και 
αποκοµιδή των προϊόντων εκσκαφής µε διαδοχικές αναπετάσεις µε το φτυάρι µέχρι αποµακρύνσεως 
από την περιοχή των αγωγών και εν συνεχεία αποκοµιδή των προϊόντων στις προσωρινές ή οριστι-
κές θέσεις απόθεσης ή απόρριψης, σύµφωνα µε την προδιαγραφή των εκσκαφών θεµελίων τεχνικών 
έργων και τάφρων, (βλ. κεφάλαιο 3.2 της παρούσας ΓΤΣΥ) 


• Οι δαπάνες για τα υλικά και εργασία αντιστήριξης ή υποστήριξης των αγωγών, συµπεριλαµβανοµέ-
νης της φθοράς ξυλείας και τυχόν τροποποίησης του συστήµατος αντιστήριξης των παρειών ορυγµά-
των κατά τρόπο συµβατό µε τους συναντώµενους αγωγούς ΟΚΩ 
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• Οι δαπάνες αποκατάστασης τυχόν ζηµιών που θα γίνουν στους αγωγούς κατά την εκσκαφή ή κατά 
την τυχόν επανεπίχωση του σκάµµατος ως και την αποκατάσταση της στήριξης, επικάλυψης και 
προστασίας των αγωγών. 


• Οι  δαπάνες από δυσχέρειες προσέγγισης υλικών και µηχανηµάτων και λειτουργίας µηχανηµάτων. 


• Οι δαπάνες από δυσχέρειες ανάκτησης των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για τις αντιστηρίξεις των 
παρειών των σκαµµάτων που µπορούν να φθάσουν και µέχρις ολικής απώλειας των υλικών αυτών ή 
και µέχρι σοβαρής προσαύξησης της απαιτούµενης εργασίας ανάκτησης των υλικών κτλ. 


• Οι δαπάνες προµήθειας από τους ΟΚΩ, µε µέριµνα και δαπάνη του  Αναδόχου, των λεπτοµερέστε-
ρων κατά το δυνατόν σχεδίων απεικόνισης των υπαρχόντων αγωγών ή οχετών για να διευκολυνθούν 
οι εργασίες των εκσκαφών. ∆ιευκρινίζεται εδώ ότι τα χορηγούµενα σχέδια των αγωγών ή οχετών είναι 
απλώς ενδεικτικά και είναι δυνατόν να είναι ανακριβή ή ελλιπή. Έτσι ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υ-
πεύθυνος να διενεργεί τις εκσκαφές µε µέγιστη προσοχή ως εάν υπήρχαν και άλλοι αγωγοί ή οχετοί 
που δεν φαίνονται στα σχέδια και τυχόν ζηµιές που θα επιφέρει σε υπάρχοντες και µη παρουσιαζό-
µενους σε σχέδια αγωγούς ή οχετούς είναι οµοίως υποχρεωµένος να τις επανορθώσει µε δική του 
ευθύνη και δαπάνες. 


• Οι τυχόν καθυστερήσεις της εργασίας από την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εργασιών εκσκα-
φής από τους αρµόδιους υπαλλήλους των αρµοδίων ΟΚΩ, στις οποίες καθυστερήσεις θα περιλαµ-
βάνονται και οι τυχόν καθυστερήσεις προσέλευσης του εποπτεύοντος προσωπικού των ΟΚΩ ή και η 
εργασία αυτού του προσωπικού σύµφωνα µε το ωράριο της Υπηρεσίας του, παράγοντες που επη-
ρεάζουν την απόδοση της εκτέλεσης των εργασιών όταν θα υποβληθεί από τους ενδιαφεροµένους 
ΟΚΩ η απαίτηση να παρευρίσκεται υπάλληλός τους κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών 
κτλ. 


 


3.4. ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ 


3.4.1 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί 


(α) Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει: 


- Την κατασκευή των πάσης φύσεως επιχωµάτων 


- Την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της κατασκευής των αναγκαίων κατάλληλων υλικών, προ-
ϊόντων εκσκαφών ή δανείων. 


(β) Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην ΠΤΠ Χ 1, µε τις όποιες βελτιώ-
σεις, τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. 


(γ) "Επίχωµα" νοείται η κατασκευή µε διάστρωση και συµπύκνωση κατάλληλων εδαφικών υλικών, προ-
ϊόντων εκσκαφών ή δανείων, σε στρώσεις πάχους τέτοιου, ώστε, µε τα µέσα συµπύκνωσης που δια-
τίθενται, να επιτυγχάνεται η απαιτούµενη συµπύκνωση. Η κατασκευή υλοποιείται σε τµήµατα κατάλ-
ληλων διαστάσεων, ώστε να µπορεί να γίνει χρήση µηχανικού εξοπλισµού υψηλής απόδοσης. 


(δ) Τα επιχώµατα διακρίνονται σε "γαιώδη" που κατασκευάζονται µε διάστρωση και συµπύκνωση γαι-


ωδών εδαφικών υλικών και σε "βραχώδη", που κατασκευάζονται µε διάστρωση και συµπύκνωση 
βραχωδών εδαφικών υλικών. 


(ε) Τα επιχώµατα αποτελούνται από τα τµήµατα που δίδονται στον παρακάτω Πίνακα: 


Πίνακας 3.4.1 : Τµήµατα Επιχωµάτων 


# Ονοµασία Γαιώδη Επιχώµατα Βραχώδη Επιχώµατα 


1 2 3 4 


1 Θεµέλιο 


Το τµήµα που βρίσκεται κάτω από 
την αρχική επιφάνεια του εδάφους 
µετά τον καθαρισµό των ακατάλλη-
λων υλικών και την κατάλληλη δια-
µόρφωση της επιφανείας ώστε να 
αγκυρώνεται το επίχωµα στο υπέδα-
φος και επιπλέον στρώση πάχους 
0,30 m πάνω από την αρχική επιφά-
νεια του φυσικού εδάφους. 


Το κατώτερο µέρος του επιχώµατος 
πάχους 0,30 m σε επαφή µε το έδαφος 
στην αρχική του επιφάνεια (όταν δεν 
υπάρχουν επιφανειακά ακατάλληλα 
υλικά) και το τµήµα κάτω από αυτή 
(µετά από τον ενδεχοµένως απαιτού-
µενο καθαρισµό, εκρίζωση, ή/και απο-
µάκρυνση ακατάλληλων υλικών) για 
διαµόρφωση αναβαθµών για αγκύρω-
ση. 


2 Πυρήνας 
Το τµήµα του επιχώµατος µεταξύ 
θεµελίου και στέψης 


Το τµήµα του επιχώµατος µεταξύ θεµε-
λίου και µεταβατικού τµήµατος. 
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# Ονοµασία Γαιώδη Επιχώµατα Βραχώδη Επιχώµατα 


1 2 3 4 


3 
Μεταβατικό 


τµήµα 


 


Το τµήµα εκείνο όπου η διαβάθµιση 
του υλικού των στρώσεων που το απο-
τελούν, πληρούν ορισµένες απαιτήσεις 
(φίλτρο) για την αποφυγή διείσδυσης 
του υλικού της στέψης στο υποκείµενο 
βραχώδες τµήµα. Το πάχος του είναι 1 
m, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα 
λοιπά συµβατικά τεύχη 


4 Στέψη 


Το µέρος του επιχώµατος κάτω από 
τη στρώση έδρασης ή θεµελίωσης 
που εκτείνεται σε βάθος 1 m περίπου 
από την πάνω επιφάνεια της στρώ-
σης έδρασης ή θεµελίωσης. 


Το µέρος του επιχώµατος πάνω από 
το µεταβατικό τµήµα που κατασκευάζε-
ται από γαιώδη υλικά όπως στα γαιώ-
δη επιχώµατα και αποτελεί (ολόκληρο 
ή µέρος του) τη στρώση έδρασης ή 
θεµελίωσης. 


 


(στ) Σχετικά µε τα τµήµατα των επιχωµάτων επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 


- Η στρώση «έδρασης» ή «θεµελίωσης» είναι το αµέσως κάτω της κατασκευής έδαφος ή το υλικό ε-
πίχωσης, το οποίο µορφώθηκε και συµπυκνώθηκε σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΠΤΠ Χ 1 και τα 
λοιπά συµβατικά τεύχη και το οποίο εκτείνεται µέχρι βάθους που εξαρτάται από τα υπερκείµενα φορ-
τία 


- Στις περιοχές επιχωµάτων, στη στρώση έδρασης ή θεµελίωσης περιλαµβάνεται η τυχόν απαι-
τούµενη, σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη, στρώση στράγγισης ή στρώση αντιπαγετικής προ-
στασίας από ασύνδετο υλικό 


- Στις περιοχές ορυγµάτων, στη στρώση έδρασης ή θεµελίωσης περιλαµβάνεται η τυχόν απαι-
τούµενη, σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη, στρώση στράγγισης ή στρώση αντιπαγετικής προ-
στασίας από ασύνδετο υλικό και η απαιτούµενη ισοπεδωτική στρώση βραχωδών ορυγµάτων 


 


3.4.2 Υλικά 


3.4.2.1 Προµήθεια και µεταφορά κατάλληλων υλικών για κατασκευή επιχωµάτων 


(α) Τα υλικά κατασκευής είτε γαιωδών είτε βραχωδών επιχωµάτων θα λαµβάνονται κατ’ αρχήν από τα 
προϊόντα εκσκαφής ορυγµάτων και µόνο όταν αυτά είναι ακατάλληλα, ή δεν επαρκούν ή δεν είναι δυ-
νατός ο συντονισµός των εργασιών ορυγµάτων - επιχωµάτων, σύµφωνα µε το πρόγραµµα των έρ-
γων, θα γίνεται δανειοληψία για την προµήθεια τους έπειτα από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας. 


(β) Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση των πάσης φύσης εκσκαφών να λαµβάνει όλα τα κα-
τάλληλα µέτρα ώστε το σύνολο των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφών να µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για την κατασκευή επιχωµάτων η άλλων ωφέλιµων κατασκευών. 


(γ) Σε περίπτωση που, από υπαιτιότητα του Αναδόχου, δεν καταστεί δυνατή η χρησιµοποίηση στις κα-
τασκευές καταλλήλων προϊόντων εκσκαφής, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται αυτόν τον όγκο του χαµέ-
νου υλικού να τον αντικαταστήσει, µε δικά του έξοδα, µε δάνεια υλικά. 


3.4.2.2 Γαιώδη Επιχώµατα 


(α) Η επιλογή των υλικών κατασκευής των επιχωµάτων και ο βαθµός συµπύκνωσης αυτών θα γίνει γενι-
κά σύµφωνα µε την ΠΤΠ Χ1. 


(β) Τα γαιώδη εδαφικά υλικά που είναι κατάλληλα για την κατασκευή επιχωµάτων, κατατάσσονται στις 5 
κατηγορίες που δίδονται στον παρακάτω Πίνακα: 
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Πίνακας 3.4.2.2 : Κατηγορίες Γαιωδών Εδαφικών Υλικών 


# 


Κατηγορία 
εδαφικού 
υλικού 


Χαρακτηριστι-
κά υλικού Όρια Αtterberg 


Μ
έγ
ισ
τη


 π
υ
κ
ν
ό
τη
τα


 κ
α
τά


 
τη
ν
 τ
ρ
ο
π
ο
π
ο
ιη
µ
έν
η


 δ
ο


-
κ
ιµ
ή


 σ
υ
µ


-π
ύ
κ
ν
ω
σ
η
ς
 


k
g


/m
3
 


C
BR


(1)
 Π


ε
ρ
ιε
κ
τι
κ
ό
τη
τα


 σ
ε
 ο
ρ
γ
α
ν
ι-


κ
ά


(3
)  


Π
α
ρ
α
τη
ρ
ή
σ
ε
ις


 ω
ς
 π
ρ
ο
ς
 τ
η


 
δ
υ
ν
α
τό
τη
τα


 χ
ρ
η
σ
ιµ
ο
π
ο
ί-


η
σ
η
ς
 τ
ο
υ
ς
 γ
ια


 ε
π
ιχ
ώ
µ
α
τα


 


1 2 3 4 5 6 7 8 


1 Ε1 


Γαιώδες υλικό 
µε µέγιστη διά-
σταση κόκκου 


D<200 mm 


Περιεκτικότητα 
σε κόκκους 


200>D>150 mm 
µέχρι 25% 


LL<40 ή LL<65 


και 


ΡΙ>(0,6xLL-9) >1.600 


>3 


και διόγκω-
ση


(2)
 <3% <2% 


Αποδε-
κτό 


2 Ε2 


Μέγιστος κόκκος 
<100 mm 


∆ιερχόµενο % 
από No. 


200<25% LL<40 >1.940 


>5 


και διόγκω-
ση


(2)
 <2% <1% 


Κατάλ-
ληλο 


3 Ε3 


Μέγιστος κόκκος 
<80 mm 


∆ιερχόµενο % 
από No. 


200<25% 


LL<30 


και 


ΡΙ>10  


>10 


και διόγκω-
ση


(2)
 =0 0% 


Επίλε-
κτο Ι 


4 Ε4 


Μέγιστος κόκκος 
<80 mm 


∆ιερχόµενο % 
από No. 


200<25% 


LL<30 


και 


ΡΙ>10  


>20 


και διόγκω-
ση


(2)
 =0 0% 


Επίλε-
κτο II 


5 Ε0 Εδαφικό υλικό που δεν ανήκει στις άλλες κατηγορίες 


Ακα-
τάλλη-
λο 


 


(1) 
CBR = Τιµή του Καλιφορνιακού Λόγου Φέρουσας Ικανότητας. 


Η τιµή CBR προσδιορίζεται σύµφωνα µε τη Μέθοδο 12 των Προδιαγραφών Εργαστηριακών ∆οκιµών Ε-
δαφοµηχανικής (Ε 105-86) επί δοκιµίων, τα οποία συµπυκνώνονται στο 90% της µέγιστης πυκνότη-
τας της Τροποποιηµένης ∆οκιµής Συµπύκνωσης (Ε 105-86 Μέθοδος 11), µε τη βέλτιστη υγρασία και 
µετά από υδρεµποτισµό 4 ηµερών. 


(2) 
Κατά τη δοκιµή CBR. 


(3) 
Θα προσδιορισθεί µε τη µέθοδο της "υγρής οξείδωσης" (ΑASHTΟ Τ-194). 


Όπου: 


LL  = Όριο Υδαρότητας (Ε 105-86 Μέθοδος 5) 


PI  = ∆είκτης Πλαστικότητας (Ε 105-86 Μέθοδος 6) 


No. 200 =Κόσκινο της Αµερικανικής σειράς προτύπων κόσκινων ΑΑSΗΤΟ Μ-92, ανοίγµατος 
βροχίδας 0,074 mm. 


(γ) Υλικά κατηγορίας Ε0 (ακατάλληλα) απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται για επιχώµατα. Ιδιαίτερα τονί-
ζεται ότι απαγορεύεται η χρησιµοποίηση εδαφικών υλικών: 


- Πρόσµικτων µε φυτικές ουσίες (θάµνοι, ρίζες, φυτική γη, ριζόχωµα κτλ) 


- Οργανούχων 


- ∆ιογκούµενη άργιλος 
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(δ) Εδαφικά υλικά, τα οποία περιέχουν διαλυτά θειικά άλατα σε ποσότητα, εκφρασµένη ως SΟ3, µεγαλύ-
τερη από 1.9 g ανά λίτρο, µετρούµενη σύµφωνα µε τη µέθοδο ΒS 1377 ∆οκιµή 10, µε λόγο νερού 
προς έδαφος 2:1, δεν θα χρησιµοποιούνται σε θέσεις που απέχουν λιγότερο από 50 cm από κατα-
σκευές σκυροδέµατος ή από Σταθεροποιηµένο Εδαφικό Υλικό µε τσιµέντο (ΣΕΥ). 


(ε) Υλικά µε ολική περιεκτικότητα σε θειικά άλατα, εκφρασµένα ως SΟ3, µεγαλύτερη από 0,5% κατά βά-
ρος, µετρούµενη σύµφωνα µε τη µέθοδο ΒS 1377 ∆οκιµή 9, δεν θα χρησιµοποιούνται σε θέσεις που 
απέχουν λιγότερο από 50 cm από µεταλλικές κατασκευές.  


(στ) Όταν υπάρχει πιθανότητα έκθεσης του πυρήνα σε νερά πληµµύρας τότε θα πρέπει να χρησιµοποι-
ούνται για την κατασκευή του µόνο υλικά κατηγορίας Ε2 ή Ε3 ή Ε4. 


(ζ) Σε περίπτωση υλικών επιχωµάτων, πάνω από το θεµέλιο, θα πρέπει να γίνεται χρήση επίλεκτου υλι-
κού πάχους 1 m και στη συνέχεια συµπλήρωση µε κατάλληλο υλικό σύµφωνα µε τα παραπάνω. 


3.4.3 Εκτέλεση εργασιών 


3.4.3.1 Κατασκευή Γαιωδών Επιχωµάτων 


(α) Ετοιµασία της Επιφάνειας Θεµελίωσης 


Πριν από τη διάστρωση του υλικού του επιχώµατος θα αποµακρύνονται τα επιφανειακά ακατάλληλα 
υλικά ή φυτική γη και θα αντικαθίστανται µε κατάλληλα υλικά, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρε-
σίας. 


Ως επιφανειακά ακατάλληλα υλικά ή φυτική γη, τα οποία θα πρέπει να αποµακρύνονται πριν από τη 
διάστρωση των υλικών επιχώµατος, θεωρούνται τα ακόλουθα: 


- Οργανικά υλικά (περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά ≥30% κ.β.) 


- Θιξοτροπικά εδαφικά υλικά (π.χ. ρέουσα άργιλος) 


- ∆ιαλυτά εδαφικά υλικά (π.χ. έδαφος που περιέχει ορυκτό αλάτι ή γύψο) 


- Ρυπαντικά υλικά (π.χ. βιοµηχανικά απόβλητα) 


- Μίγµατα εδαφικών υλικών µε οργανικά υλικά (περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά >5% και <30% κ.β.) 


(β) ∆ιάστρωση 


Ακολουθεί η διάστρωση και η συµπύκνωση των στρώσεων του επιχώµατος. Οι στρώσεις θα είναι 
συνεχείς, παράλληλες προς την υποδοµή και οµοιόµορφου πάχους τέτοιου ώστε, µε τον υπάρχοντα 
εξοπλισµό, να επιτυγχάνεται ο απαιτούµενος βαθµός συµπύκνωσης σ' όλο το πάχος. 


Τα υλικά κάθε στρώσης θα έχουν κοινά χαρακτηριστικά και αν δεν έχουν, θα αναµιγνύονται µε κα-
τάλληλο µηχανικό εξοπλισµό. 


∆εν θα διαστρώνεται καµία στρώση αν δεν έχει επαληθευθεί ότι η υποκείµενη στρώση συµµορφώνε-
ται προς τις απαιτήσεις. Αν παρ’ ελπίδα η υποκείµενη στρώση έχει µαλακώσει από υπέρβαση υγρα-
σίας λόγω διήθησης υδάτων δεν θα επιτρέπεται η διάστρωση της επόµενης. 


Τα επιχώµατα επί εδαφών µικρής φέρουσας ικανότητας είναι αντικείµενο ειδικής µελέτης και θα κα-
τασκευάζονται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της µελέτης αυτής. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 
στη µη υπέρβαση του ορίου αντοχής του εδάφους µε κατάλληλη διαστασιολόγηση του πάχους των 
πρώτων στρώσεων για να προστατευθεί το έδαφος από τις φορτίσεις των οχηµάτων µεταφοράς υλι-
κού και των µηχανηµάτων συµπύκνωσης. 


Κατά την εκτέλεση των εργασιών, η επιφάνεια των στρώσεων πρέπει να έχει την απαραίτητη εγκάρ-
σια κλίση (4% κατ’ ελάχιστο) για την εξασφάλιση της ταχείας απορροής των επιφανειακών νερών 
χωρίς κίνδυνο διάβρωσης ή υπερβολικής διαβροχής του σώµατος του επιχώµατος. 


Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να προστατεύσει το επίχωµα αλλά και 
το όρυγµα από την επίδραση του νερού της βροχής και του νερού από άλλες πηγές (χείµαρροι, πο-
ταµοί, υπόγειο νερό). 


Εφόσον η περιεχόµενη υγρασία του υλικού που διαστρώθηκε, διαπιστωθεί µε επιτόπου µετρήσεις ότι 
δεν είναι η βέλτιστη προς συµπύκνωση θα γίνει διαβροχή αυτού κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ο-
µοιόµορφη ύγρανση του υλικού - εάν απαιτείται αύξηση της υγρασίας ή εάν απαιτείται µείωση της 
υγρασίας θα γίνει ξήρανση αυτού µε αερισµό ή ανάµιξη µε στεγνά κατάλληλα εδαφικά υλικά ή µε χη-
µικά πρόσθετα, όπως µε άσβηστο ασβέστη, υδράσβεστο κτλ, εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. 


(γ) Συµπύκνωση 


Η τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης Proctor (Ε 105-86) που θα εφαρµόζεται θα είναι σύµφωνα 
µε τη: 


- Μέθοδο Α: Για εδαφικό υλικό µε συγκρατούµενο ποσοστό στο κόσκινο No. 4 µικρότερο ή ίσο προς 
7% 
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- Μέθοδο ∆: Για εδαφικό υλικό µε συγκρατούµενο ποσοστό στο κόσκινο No. 4 µεγαλύτερο από 7% 


Η συµπύκνωση θα εκτείνεται σε βάθος τουλάχιστον 40 cm και σε πλάτος 2 m πέρα από το πόδι του 
επιχώµατος ή κατ' ελάχιστο µέχρι το όριο απαλλοτρίωσης, όπου υπάρχουν σχετικοί περιορισµοί 
πλάτους. 


Για τα επιχώµατα, αν δεν γίνεται ιδιαίτερη µνεία σε ειδική µελέτη ή/και σε ειδικούς όρους δηµοπράτη-
σης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ελάχιστη ξηρά φαινόµενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση µε το 90% της 
µέγιστης πυκνότητας που καθορίζεται κατά την τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης Proctor (Ε 
105-86, ∆οκιµή 11). 


Για τα υψηλά επιχώµατα (Η>10 m) θα πρέπει να διερευνάται η ανάγκη συµπύκνωσης µε ελάχιστη 
ξηρά φαινόµενη πυκνότητα τουλάχιστον ίση µε το 95% της µέγιστης πυκνότητας που επιτυγχάνεται 
κατά την τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνωσης Proctor (Ε 105-86 ∆οκιµή 11). Ο αυξηµένος βαθµός 
συµπύκνωσης θα εφαρµόζεται µόνον στην περίπτωση που προβλέπεται στην εγκεκριµένη µελέτη ή 
περιλαµβάνεται στα συµβατικά τεύχη ή διατάσσεται από την Υπηρεσία. 


Σε περίπτωση κατασκευής επιχωµάτων από "ελευθέρως στραγγιζόµενα" υλικά (υλικά µε ποσοστό 
κόκκων µικρότερου µεγέθους από 0,6 mm µέχρι 30% κ.β. και ποσοστό λεπτόκοκκου κλάσµατος δι-
ερχόµενου από το κόσκινο No. 200 µέχρι 7% κ.β), για τα οποία η τροποποιηµένη δοκιµή συµπύκνω-
σης Proctor (Ε 105-86 ∆οκιµή 11) δεν δίνει σαφή καµπύλη για τον προσδιορισµό της µέγιστης πυ-
κνότητας, θα πρέπει να επιτυγχάνεται, εναλλακτικά, συµπύκνωση στις ακόλουθες τιµές της "σχετικής 
πυκνότητας": 


- Σχετική πυκνότητα (Dr) τουλάχιστον 65%, για τις περιπτώσεις που ζητείται συµπύκνωση τουλάχι-
στον 90% της τροποποιηµένης δοκιµής Proctor 


- Σχετική πυκνότητα τουλάχιστον 70% για τις περιπτώσεις που ζητείται συµπύκνωση τουλάχιστον 
95% της τροποποιηµένης δοκιµής Proctor. 


Στα πλαίσια των ελέγχων συµπύκνωσης µε τη µέθοδο της σχετικής πυκνότητας (Dr) επιτρέπονται οι 
παρακάτω αποκλίσεις: 


- Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι Ν<5 τότε όλα τα επί 
µέρους αποτελέσµατα πρέπει να βρίσκονται µέσα στα επιτρεπόµενα όρια 


- Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι Ν<10 τότε επιτρέπε-
ται κάθε φορά ένα (1) επί µέρους αποτέλεσµα να είναι µικρότερο από την απαιτούµενη σχετική πυ-
κνότητα, όχι όµως περισσότερο από 10% του προσδιοριζόµενου κάτω ορίου αυτής 


- Αν ο αριθµός των δοκιµών ελέγχων (Ν) κάθε στρώσης (ή θέσης ελέγχου) είναι Ν≥10 τότε κάθε φορά 
ποσοστό 90% των αντιπροσωπευτικών δοκιµών που πραγµατοποιούνται σε διαδοχικές θέσεις, πρέ-
πει να βρίσκεται µέσα στα επιτρεπόµενα όρια 


Η σχετική πυκνότητα (Dr) ορίζεται ως εξής: 


Dr = 100 x (emax – e) / (emax – emin) 


όπου: 


e = Ο πραγµατικός δείκτης πόρων του υλικού 


emax = Ο δείκτης πόρων που αντιστοιχεί στην ελάχιστη πυκνότητα (δοκιµή προσδιορισµού ε-
λάχιστης πυκνότητας ΑSΤΜ D 4254-83) 


emin = Ο δείκτης πόρων που αντιστοιχεί στη µέγιστη πυκνότητα (δοκιµή προσδιορισµού µέγι-
στης πυκνότητας ΑSΤΜ D 4253-83) 


(δ) Κλιµατολογικοί περιορισµοί κατασκευής γαιωδών επιχωµάτων 


Η Υπηρεσία έχει δικαίωµα να απαγορεύσει προσωρινά τις εργασίες κατασκευής αν κρίνει ότι οι καιρι-
κές συνθήκες είναι αντίξοες. Πάντως τα γαιώδη επιχώµατα δεν θα κατασκευάζονται όταν η θερµο-
κρασία περιβάλλοντος υπό σκιά είναι µικρότερη από 2°C και γενικότερα όταν οι καιρικές συνθήκες 
δεν το επιτρέπουν, π.χ. έντονες βροχοπτώσεις που προκαλούν αναµόχλευση της τελευταίας δια-
στρωµένης στρώσης, λόγω της κυκλοφορίας των βαρέων µηχανηµάτων µεταφοράς και διάστρωσης. 


(ε) Κυκλοφορία 


Επί των υπό κατασκευή στρώσεων επιχώµατος δεν πρέπει να κυκλοφορούν εργοταξιακά οχήµατα 
µέχρι να τελειώσει η συµπύκνωση τους. Αν αυτό δεν είναι δυνατό τα οχήµατα πρέπει να κατανέµο-
νται έτσι ώστε να µην κυκλοφορούν πάνω από τα ίδια σηµεία και οι τροχοί τους δηµιουργήσουν ίχνη 
και αυλακώσεις. Το αυτό ισχύει και για τα τµήµατα των οποίων η συµπύκνωση έχει περατωθεί. 
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3.4.3.2 Υποχωρήσεις επιχωµάτων, επιχωµατώσεων διαµόρφωσης xώρων κτλ. 


(α) Οι διαστάσεις, κλίσεις, γραµµές και υψόµετρα των επιχωµατώσεων διαµόρφωσης χώρων κτλ. που 
φαίνονται στα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, είναι τα τελικά, δηλ. εκείνα που θα έχουν τα έργα µε-
τά την αναµενόµενη συνίζηση του υλικού επιχωµάτων - επιχωµατώσεων διαµόρφωσης χώρων και 
την καθίζηση του εδάφους µε το φορτίο του επιχώµατος ή επιχωµάτωσης διαµόρφωσης χώρου. 


(β) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσδώσει, είτε εφ' άπαξ είτε µε διαδοχικές συµπληρώσεις, τόση επαύ-
ξηση στο ύψος και το πλάτος αυτών όση θα απαιτηθεί για την αντιστάθµιση των κάθε είδους υποχω-
ρήσεων. 


(γ) Ο απολυµένος από τις υποχωρήσεις όγκος δεν θα πληρωθεί στον Ανάδοχο και θα πρέπει ο Ανάδο-
χος κατά την προσφορά του να έχει λάβει υπόψη του ότι στην πραγµατικότητα θα κατασκευάσει 
«πραγµατικό όγκο» επιχωµάτων - επιχωµατώσεων και δανειοληψία µεγαλύτερο από αυτόν που 
προκύπτει από τα συµβατικά σχέδια και τεύχη («γεωµετρικός όγκος»). Αυτή η απώλεια θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο στον υπολογισµό των πραγµατικών συνθηκών ισοζυγίου χωµατι-
σµών. 


3.4.3.4 Απαιτήσεις ακριβείας υψοµέτρων της άνω επιφάνειας χωµατουργικών 


(α) Αν δεν προβλέπεται κατασκευή: 


- Στρώσης Στράγγισης Οδοστρώµατος (ΣΣΟ) 


- Στρώσης Αντιπαγετικής Προστασίας (ΣΑΠ) από ασύνδετο υλικό ή 


- Ισοπεδωτικής στρώσης βραχωδών ορυγµάτων, 


η Άνω Επιφάνεια Χωµατουργικών (ΑΕΧ) ταυτίζεται µε την άνω επιφάνεια της στρώσης έδρασης ή 
θεµελίωσης. 


(β) Αν προβλέπεται κατασκευή ΣΣΟ ή ΣΑΠ τότε η ΑΕΧ ταυτίζεται µε την επιφάνεια έδρασης της ΣΣΟ ή 
της ΣΑΠ. 


(γ) Η ΑΕΧ δεν πρέπει να παρουσιάζει αποκλίσεις σε σχέση µε τα θεωρητικά υψόµετρα της επιφάνειας 
µεγαλύτερες από: 


- ±20 mm όταν πρόκειται να γίνει κατασκευή επ' αυτής φέρουσας στρώσης µε συνδετικό υλικό 
(άσφαλτο, τσιµέντο κτλ) 


- ±30 mm στις υπόλοιπες περιπτώσεις. 


(δ) Η πυκνότητα των χωροσταθµικών σηµείων θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 


- Θα χωροσταθµούνται τα χαρακτηριστικά σηµεία της διατοµής (κορυφογραµµές, άκρα διατοµής, 
τυχόν χαµηλά σηµεία) και τυχόν αναγκαία επί πλέον σηµεία ώστε η µέγιστη απόσταση µεταξύ 
των χωροσταθµικών σηµείων στη διατοµή να µην υπερβαίνει τα 10,0 m. 


- Μέγιστη απόσταση χωροσταθµικών σηµείων µεταξύ διατοµών ορίζεται αυτή των 20,0 m. 


(ε) Λόγω της ανάγκης αυστηρής συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις της επιφάνειας 
έδρασης των στρώσεων από Σταθεροποιηµένο Εδαφικό Υλικό µε τσιµέντο (ΣΕΥ), ουδεµία στρώση 
ΣΕΥ θα κατασκευάζεται πάνω σε ΑΕΧ αν προηγουµένως δεν έχει γίνει ειδική λεπτοµερειακή παρα-
λαβή της επιφάνειας αυτής και δεν έχει επιβεβαιωθεί το σύµφωνο αυτής προς τις προδιαγραφόµενες 
απαιτήσεις. 


 


3.4.4 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 


3.4.4.1 Κατασκευή συνήθων επιχωµάτων και επιχωµάτων µε αυξηµένο βαθµό συµπύκνωσης 


(γαιωδών και βραχωδών) 


 Στην τιµή µονάδας της εργασίας περιλαµβάνονται : 


(α) - Καθάρισµα του εδάφους έδρασης του επιχώµατος από επιφανειακά ακατάλληλα υλικά 


- Κατασκευή όλων των τµηµάτων του συνήθους επιχώµατος (θεµέλιο, πυρήνας, µεταβατικό τµήµα -
µόνο για βραχώδη επιχώµατα- και στέψη) 


- Συµπύκνωση του εδάφους έδρασης των συνήθων επιχωµάτων, µετά την τυχόν αφαίρεση των ακα-
τάλληλων γαιών και την συµπλήρωση κοιλωµάτων 


- Κατασκευή της «στρώσης έδρασης» εκτός της «στρώσης στράγγισης» (όπου υπάρχει), εργασία η 
οποία πληρώνεται χωριστά 
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- Ολοκλήρωση της συµπύκνωσης της επιφάνειας της «στρώσης έδρασης» µε κατάλληλο αριθµό διε-
λεύσεων ελαστιχοφόρου οδοστρωτήρα ή οδοστρωτήρα µε λείους κυλίνδρους, ώστε να διαµορφωθεί 
µια λεία «στραγγιστική» επιφάνεια 


- Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της κατασκευής, ανεξαρτήτως απόστασης, των κατάλληλων 
προϊόντων εκσκαφής που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή των επιχωµάτων 


(β) ∆ιευκρινίζεται ότι στην κατασκευή των επιχωµάτων του παρόντος δεν περιλαµβάνονται: 


- Τα µεταβατικά επιχώµατα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ηµιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, αγωγοί 
κτλ.) 


- Οι εργασίες κατασκευής τυχόν αναβαθµών. 


 


3.4.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 


3.4.5.1 Κατασκευή επιχωµάτων 


Οι εργασίες κατασκευής επιχωµάτων θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) πλήρως περαιωµένων. Η επι-
µέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1.5 της παρούσας ΓΤΣΥ, µε λήψη αρχικών και τελικών 
διατοµών µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας και υπό την πα-
ρουσία εκπροσώπων αυτής. 


3.4.5.2 Προµήθεια δανείων επί τόπου του έργου 


Οι εργασίες προµήθειας δανείων επί τόπου του έργου θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) πλήρως πε-
ραιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1.5 της παρούσας ΓΤΣΥ, µε λήψη αρχι-
κών και τελικών διατοµών µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας 
και υπό την παρουσία εκπροσώπων αυτής. Εξυπακούεται ότι κατά την κατασκευή του επιχώµατος πρέπει 
να γίνει η κατάλληλη πρόβλεψη ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη των απαιτούµενων επιµετρητικών στοιχεί-
ων για τη µέτρηση του όγκου του µέρους του επιχώµατος που κατασκευάζεται από δάνεια υλικά. 


Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα 
όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και 
για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 


 


3.5. ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ ΑΠΟΜΕΝΟΝΤΟΣ ΟΓΚΟΥ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΦΡΩΝ 


3.5.1 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί 


(α) Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει τις επανεπιχώσεις του αποµένοντας όγκου, µετά την κατασκευή 
των έργων, στις εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων, στις τάφρους τοποθέτησης των πάσης φύσης 
αγωγών δικτύων ΟΚΩ (αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων, ύδρευσης, µεταφοράς ηλεκτρικής ε-
νέργειας, φυσικού αερίου, φωτοσήµανσης κτλ.) ή εκσκαφών θεµελίων κατασκευής φρεατίων κτλ. και 
ειδικότερα: 


- Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγών και οχετών» 


- Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά «µεταβατικών επιχωµάτων» 


- Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόµια 


- Επιχώµατα πάνω από τη «ζώνη αγωγού» µε κατάλληλα προϊόντα 


(β) Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή η ΠΤΠ Ο 150, η ΠΤΠ Χ1, και η ΠΤΠ Τ 110, µε τις ό-
ποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. 


 (γ) «Επανεπίχωση αποµένοντος όγκου εκσκαφών θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων» νοείται η επί-
χωση µε κατάλληλα εδαφικά υλικά (προϊόντα εκσκαφών, λατοµείων ή και δάνεια): 


- της «ζώνης αγωγών και οχετών» 


- των «µεταβατικών επιχωµάτων» πίσω από τα τεχνικά έργα 


- της «περιοχής πάνω από τη ζώνη αγωγών και οχετών» 


- κάτω από πεζοδρόµια 
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(δ) «Ζώνη αγωγών και οχετών» νοείται η περιοχή µεταξύ του δαπέδου και των τοιχωµάτων της τάφρου 
και µέχρι ύψος 0,30 m πάνω από το εξωρράχιο του αγωγού. 


(ε) «Περιοχή πάνω από τη ζώνη αγωγών και οχετών» νοείται η περιοχή µεταξύ της άνω επιφάνειας της 
«ζώνης αγωγών και οχετών» και του χείλους της τάφρου. 


(στ) «Μεταβατικά επιχώµατα» νοούνται τα επιχώµατα πίσω από τα τεχνικά έργα 


3.5.2 Υλικά 


3.5.2.1 Επανεπιχώσεις όλων των κατηγοριών 


(α) Ανάλογα µε την περιοχή της επανεπίχωσης θα χρησιµοποιηθούν τα κατάλληλα, στην κάθε περίπτω-
ση, εδαφικά υλικά (προϊόντα εκσκαφών, λατοµείων δάνεια), σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα κατω-
τέρω. 


(β) Προϊόντα λατοµείων ή δάνεια υλικά θα χρησιµοποιούνται µόνον όταν τούτο απαιτείται από τις προδι-
αγραφές του υλικού ή όταν δεν υπάρχουν κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή αυτά δεν επαρκούν. 


(γ) Τα κατάλληλα εδαφικά υλικά διαχωρίζονται στις κατηγορίες που αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα 
και είναι τα µόνα που επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για τέτοιου είδους επανεπιχώσεις. 


Πίνακας 3.5. 1 : Κατηγορίες Καταλλήλων Εδαφικών Υλικών 


# 


Κατηγορία ανάλογα 


προς την ικανότητα συ-


µπύκνωσης Συνοπτική περιγραφή Κατάταξη κατά DΙΝ 18196 


1 2 3 4 


1 V1 
Μη συνεκτικά έως ελαφρώς συ-
νεκτικά, χονδρόκοκκα και µικτό-
κοκκα εδάφη 


GW, GΙ, GΕ, SW, SI, SΕ, 
GU, GT, SU, ST 


2 V2 Συνεκτικά, µικτόκοκκα εδάφη GU, GT, SU, ST 


3 V3 Συνεκτικά, λεπτόκοκκα εδάφη UL, UM, TL, TM, TA 


Τα οργανικά κτλ. εδάφη των υπολοίπων κατηγοριών της κατάταξης DΙΝ 18196 (ΗΝ, ΗΖ, F, ΟU, ΟΤ, 
ΟΗ, ΟΚ) δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν. 


(δ) Η ικανότητα συµπύκνωσης των κατηγοριών του εδάφους του παραπάνω Πίνακα εξαρτάται από τη 
σύνθεση των κόκκων του εδάφους, τη µορφή των κόκκων και την περιεκτικότητα σε νερό. Ειδικότερα: 


- Για την κατηγορία V1, βαρύνουσα σηµασία στην ικανότητα συµπύκνωσης έχει κυρίως η σύνθε-
ση των κόκκων και η µορφή τους και µικρότερη η περιεκτικότητα σε νερό και κατά συνέπεια η 
επίδραση των καιρικών συνθηκών 


- Για τις κατηγορίες V2 και V3, βαρύνουσα σηµασία στη συµπύκνωση έχει η επίδραση της περιε-
κτικότητας σε νερό 


- Η συµπύκνωση των εδαφών της κατηγορίας V1, λόγω της µικρής ευπάθειας τους στο νερό και 
στην αποσάθρωση, είναι ευχερέστερη από τη συµπύκνωση εδαφών των κατηγοριών V2 και V3 


(ε) Για την επιλογή του καταλληλότερου για κάθε περίπτωση υλικού θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 
και τα ακόλουθα: 


- Σε πολύ υγρά συνεκτικά εδάφη δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο απαιτούµενος βαθµός συµπύ-
κνωσης 


- Σε πολύ ξηρά συνεκτικά εδάφη η απαιτούµενη κατά στρώσεις συµπύκνωση µπορεί να επιτευ-
χθεί µόνο µετά από έργο συµπύκνωσης αισθητά µεγαλύτερο από τα συνηθισµένα 


(στ) Για να αποφεύγονται οι υποχωρήσεις στο σκάµµα που επαναπληρώθηκε, θα πρέπει να χρησιµοποι-
ούνται για την επαναπλήρωση των τάφρων αγωγών κατά πρώτο λόγο µη συνεκτικά εδάφη της κατη-
γορίας V1 και µόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει περίσσεια τέτοιων προϊόντων εκσκαφών, να 
χρησιµοποιούνται και εδάφη των κατηγοριών V2 και V3. 


3.5.2.2 Επανεπίχωση ζώνης αγωγών 


(α) Η επίχωση πρέπει να εξασφαλίζει µια όσο το δυνατόν οµοιόµορφη και σταθερή κατανοµή των κινη-
τών και µόνιµων φορτίων πάνω από τον αγωγό. Για το λόγο αυτό, ως υλικό πλήρωσης, πρέπει να 
χρησιµοποιείται αµµοχάλικο κατάλληλης κοκκοµετρικής διαβάθµισης, όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω. 
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Πίνακας 3.5.2 : Κοκκοµετρική καµπύλη υλικών επανεπίχωσης ζώνης αγωγών 


# 


∆ιάµετρος κόσκινου 


[mm] 


Ποσοστό διερχόµενο κατά βάρος 


[%] 
1 2 3 


1 40 100 


2 30 70 - 100 


3 15 50 - 85 


4 7 35 - 80 


5 3 25 - 70 


6 0,075 (No. 200) <12 


(β) Το υλικό πρέπει να είναι καλά κοκκοµετρικά διαβαθµισµένο, δηλαδή πρέπει να ισχύει: 


D60 / D10 ≥ 5 
Όπου: 
D60 = Η διάµετρος του κόσκινου, δια του οποίου διέρχεται το 60% (κατά βάρος) του υλικού 
D10 = Η διάµετρος του κόσκινου, δια του οποίου διέρχεται το 10% (κατά βάρος) του υλικού 


(γ) Εάν το ποσοστό (Ρ) του λεπτόκοκκου του διερχόµενου από το κόσκινο No. 200 είναι 12%>Ρ>5%, 


τότε το λεπτόκοκκο υλικό πρέπει να έχει δείκτη πλαστικότητας ΡΙ ≤ 10%. 


3.5.2.3 Μεταβατικά επιχώµατα 


Τα υλικά της επανεπίχωσης θα πρέπει να είναι θραυστά επίλεκτα υλικά προέλευσης λατοµείου, κατηγορίας 
Ε4, µε δείκτη πλαστικότητας µικρότερο του 4. 


3.5.2.4 Επιχώµατα κάτω από πεζοδρόµια 


Θα χρησιµοποιηθεί κοκκώδες υλικό που η κοκκοµετρική διαβάθµιση του θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα 
αναφερόµενα όρια του ακόλουθου Πίνακα: 


Πίνακας 3.5.3 : Κοκκοµετρία Υλικού για Επιχώµατα κάτω από Πεζοδρόµια 


# 


Αριθµός κόσκινου (Αµερικανικά πρότυπα 


τετραγωνικής οπής AASHTO Μ-92) Ποσοστό διερχόµενο κατά βάρος 


Άνοιγµα οπής 


∆ιαβάθµιση 


[%] 


∆ιαβάθµιση 


[%] 


Σε ίντσες 


[in] 


Σε χιλιοστά 


[mm] 
1  2 3 4 


1 3" 76,2   


2 2" 50,8   


3 11/2" 38,1   


4 11/4" 31,7 100  


5 1" 25,4 83-100 100 


6 3/4" 19,1 65-95 70-100 


7 3/8" 9,52 47-77 50-80 


8 No. 4 4,76 33-63 35-65 


9 No. 10 2,00 23-50 25-50 


10 No. 40 0,42 13-30 15-30 


11 No. 200 0,074 5-15 5-15 


Το υλικό θα τοποθετηθεί µεταξύ της επιφάνειας της «στρώσης έδρασης οδοστρώµατος» και της στρώσης 
των τσιµεντοπλακών πεζοδροµίων (ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδροµίων) και θα συµπυκνωθεί σε ποσο-
στό 90% της ξηράς φαινόµενης πυκνότητας που λαµβάνεται κατά την τροποποιηµένη µέθοδο Proctor. 


3.5.3 Εκτέλεση εργασιών 
3.5.3.1 Επανεπιχώσεις όλων των κατηγοριών 


(α) Ο καθορισµός του τρόπου συµπύκνωσης και του πάχους των στρώσεων συναρτάται από τα διατιθέ-
µενα από τον Ανάδοχο µηχανήµατα και από την κατηγορία των χρησιµοποιουµένων εδαφικών υλι-
κών. 


(β) Στον ακόλουθο Πίνακα δίνονται σχετικές ενδεικτικές κατευθύνσεις: 
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Πίνακας 3.5.4 : Ταξινόµηση Εδαφών και Μηχανηµάτων Συµπύκνωσης 


# Είδος µηχανήµατος 


Υπηρεσι-


ακό βάρος 


[kg] 


Κατηγορία Ικανότητας Συµπύκνωσης Εδάφους 


V1 V2 V3 


Καταλ-


λη-


λότη-


τα
(1)


 


Πάχος 


στρώσης 


Αριθµός 


διελεύ-


σεων 


Καταλ-


λη-


λότη-


τα
(1)


 


Πάχος 


στρώσης 


Αριθµός 


διελεύ-


σεων 


Καταλ-


λη-


λότη-


τα
(1)


 


Πάχος 


στρώ-


σης 


Αριθµός 


διελεύ-


σεων 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 


1 Ελαφρά µηχανήµατα συµπύκνωσης (κυρίως για τη ζώνη του αγωγού) 


2 
∆ονητικός 
συµπιεστής 


Ε


λαφρός 


Μ


έ


ως 25 


25


+ 


+ 


έ


ως 15 


2


2-4 


2-4 


+ 


+ 


έ


ως 15 


1


2-4 


3-4 


+ 


+ 


έ


ως 10 


1


2-4 


2-4 


3 
∆ονητής 
εκρήξεων Ελαφρός 


έ


ως 100 ο 


2


0-30 3-4 + 


1


5-20 3-5 + 


2


0-30 3-5 


4 
∆ονητικές 
πλάκες 


Ελαφρές 


Μέσες 


έ


ως 100 


10


0-300 


+ 


+ 


έ


ως 20 


2


0-30 


3-5 


3-5 


ο 


ο 


έ


ως 15 


1


5-20 


4-6 


4-6    


5 
∆ονητικός 
κύλινδρος Ελαφρός 


έ


ως 600 + 


2


0-30 4-6 ο 


1


5-20 5-6    


6 Μέσα και βαριά µηχανήµατα συµπύκνωσης (πάνω από τη ζώνη αγωγού) 


8 
∆ονητικός 
συµπιεστής 


Μέσος 


Βαρύς 


25-60 


60-200 


+ 


+ 


2


0-40  


4


2-4 


2-4 


+ 


+ 


1


5-30 


2


2-4 


2-4 


+ 


+ 


1


0-30  


2


2-4 


2-4 


9 
∆ονητής 
εκρήξεων 


Μέσος 


Βαρύς 


100-500 


500 


ο 


ο 


2


0-40  


3


3-4 


3-4 


+ 


+ 


2


5-35 


3


3-4 


3-4 


+ 


+ 


2


0-30 


3


3-5 


3-5 


10 
∆ονητικές 
πλάκες 


Μέσες 


Βαριές 


300-750 


750 


+ 


+ 


3


0-50  


4


3-5 


3-5 


ο 


ο 


2


0-40 


3


3-5 


3-5    


11 
∆ονητικοί 
κύλινδροι  600-8000 + 


2


0-50 4-6 + 


2


0-40 5-6    
(1)


  + = Συνιστάται 


ο = Ως επί το πλείστον κατάλληλο 
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(γ) Τα παραπάνω στοιχεία αντιπροσωπεύουν µέσες τιµές απόδοσης. Σε δυσµενείς συνθήκες (π.χ. υψη-
λή περιεκτικότητα σε νερό, αντιστηρίξεις κτλ) είναι δυνατό να απαιτηθεί να µειωθούν τα διδόµενα πά-
χη των στρώσεων (ενώ σε ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες, πιθανό να είναι δυνατή µια σχετική υπέρβα-
ση αυτών). Ακριβείς τιµές µπορούν να προκύψουν µόνο σε µία δοκιµαστική συµπύκνωση. Εάν δεν 
διεξαχθεί δοκιµαστική συµπύκνωση επιτρέπονται - µε εξαίρεση την περίπτωση χαλυβδοσωληνώσε-
ων και σωλήνων από σφαιροειδή χυτοσίδηρο (ductile) - για την πρώτη στρώση πάνω από τη ζώνη 
του αγωγού, µόνο οι ανώτατες τιµές πάχους που δίνονται τον προηγούµενο Πίνακα. 


(δ) Έλεγχοι συµπύκνωσης 


Ο βαθµός συµπύκνωσης του υλικού πλήρωσης των τάφρων θα γίνεται σε κάθε διακεκριµένη ζώνη, 
όπως αναφέρεται σε επόµενη παράγραφο µε την πρότυπη µέθοδο Proctor (Standard Proctor). Η ερ-
γαστηριακή δοκιµή συµπύκνωσης θα γίνεται στο υλικό που προήλθε από τα προϊόντα κάθε δοκιµα-
στικής οπής (προσδιορισµός καµπύλης Proctor) γιατί είναι δυνατόν η εργαστηριακή πυκνότητα να 
µεταβάλλεται από θέση σε θέση λόγω αλλαγής της κοκκοµετρικής σύνθεσης.  


Ο ελάχιστος αριθµός δοκιµών συµπύκνωσης δεν µπορεί να είναι λιγότερος από µία δοκιµή ανά 100 
m µήκους τάφρου και για κάθε διακεκριµένη ζώνη υλικού πλήρωσης ή κατά µέγιστο ανά 500 m


3
 ό-


γκου. 


Αν οι τιµές βαθµού συµπύκνωσης που εξακριβώθηκαν µε τους παραπάνω ελέγχους είναι µικρότερες 
από τις προδιαγραφόµενες τιµές στην παρούσα παράγραφο, τότε ο Ανάδοχος πρέπει να µεταβάλει 
τον τρόπο εργασίας ώστε να επιτύχει τις προδιαγραφόµενες τιµές συµπύκνωσης. 


Σε περίπτωση οµοιόµορφου υλικού πλήρωσης και αν οι έλεγχοι βαθµού συµπύκνωσης που εκτελού-
νται όπως ορίζεται παραπάνω, αποδείξουν ικανοποιητική οµοιοµορφία τότε η Υπηρεσία µπορεί, µετά 
από αίτηση του Αναδόχου και µετά από έγγραφη έγκριση αυτής, να περιορίσει τον ελάχιστο αριθµό 
δοκιµών συµπύκνωσης, µε την προϋπόθεση ότι θα γίνεται λεπτοµερής παρακολούθηση των παχών 
των στρώσεων που συµπυκνώνονται και του αριθµού διελεύσεων του µηχανήµατος συµπύκνωσης, 
ανάλογα προς το είδος του µηχανήµατος και την οµάδα εδάφους σύµφωνα µε τις ενδεικτικές κατευ-
θύνσεις του προηγούµενου Πίνακα 3.5.4. 


Η παραπάνω µείωση δεν απαλλάσσει κατά κανένα τρόπο τον Ανάδοχο από την ευθύνη για την έντε-
χνη κατασκευή της πλήρωσης των τάφρων, σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή. 


Το µηχάνηµα συµπύκνωσης και το πάχος των στρώσεων θα προταθούν από τον Ανάδοχο και θα 
υπόκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας. 


3.5.3.2 Περιοχή ζώνης αγωγών 


(α) ∆ιαµόρφωση του πυθµένα της τάφρου και τοποθέτηση του αγωγού 


Ο πυθµένας της τάφρου πρέπει να είναι σε όλο το µήκος τοποθέτησης αγωγών ανθεκτικός, ελαστι-
κός και οµοιόµορφης αντοχής. Έτσι, συνεκτικό έδαφος που τυχόν χαλαρώθηκε, πρέπει να αφαιρείται 
πριν από τη τοποθέτηση του αγωγού σε όλο το βάθος της χαλάρωσης και να αντικαθίσταται µε µη 
συνεκτικό υλικό, κατάλληλα συµπυκνούµενο ώστε να αποφεύγεται γραµµική ή σηµειακή στήριξη του 
αγωγού. 


(β) Συµπύκνωση 


Οι απαιτητοί βαθµοί συµπύκνωσης των στρώσεων είναι: 


- 100% της Standard Proctor σε µη συνεκτικά υλικά της κατηγορίας V1 ή 103% της Standard 
Proctor σε υλικό κατηγορίας GW και GΙ κατά DΙΝ 18196 


- 97% της Standard Proctor σε συνεκτικά υλικά κατηγοριών V2 και V3 


Κάθε στρώση πλήρωσης πρέπει να συµπυκνώνεται ιδιαιτέρως. Ενδεικτικές τιµές για το ύψος της 
πλήρωσης όπως και για τον αριθµό των διελεύσεων δίνονται στον Πίνακα 125.4. Στην προκείµενη 
περίπτωση πάρθηκε ως προϋπόθεση ύψος επικάλυψης 0,30 m πάνω από το εξωρράχιο του αγω-
γού. 


Η συµπύκνωση πρέπει να γίνεται από την παρειά της τάφρου προς τον αγωγό. Η πλήρωση της τά-
φρου και η συµπύκνωση του υλικού πλήρωσης πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα και από τις δύο πλευ-
ρές του αγωγού για την αποφυγή µετατόπισης και υπερύψωσης του. Αυτό πρέπει να λαµβάνεται ι-
διαίτερα υπόψη όταν υπάρχουν σωλήνες που µπορούν να παραµορφωθούν. 


Για τους αγωγούς εξωτερικής διαµέτρου µεγαλύτερης από 0,40 m πρέπει η ζώνη του αγωγού να 
πληρωθεί και να συµπυκνωθεί σε περισσότερες από δύο φάσεις εργασίας. 


Για σωληνωτούς αγωγούς εξωτερικής διαµέτρου Dex µεγαλύτερης από 1,00 m λόγω των παρουσια-
ζοµένων δυσχερειών συµπύκνωσης του υλικού επίχωσης, θα πρέπει η κάτω στρώση του υλικού 
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πλήρωσης πάχους t=Dex/8 να κατασκευάζεται από σκυρόδεµα κατηγορίας Β10 µε ελάχιστο πάχος 
tmin = 0,15 m. 


3.5.3.3 Περιοχή Πάνω από την ζώνη αγωγών 


(α) ∆ιάστρωση 


Το πάχος των µεµονωµένων στρώσεων θα επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο που το µηχάνηµα συµπύκνω-
σης που χρησιµοποιείται να είναι σε θέση να επιτύχει τέλεια συµπύκνωση της κάθε µιας στρώσης µε 
τον αναγκαίο αριθµό διελεύσεων. Ρυθµιστικές τιµές δίνονται στον Πίνακα 3.5.4. Τα στοιχεία που πε-
ριέχονται σε αυτόν τον Πίνακα, αντιπροσωπεύουν µέσες τιµές απόδοσης. Σε δυσµενείς συνθήκες 
(π.χ. υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, αντιστηρίξεις κτλ), είναι δυνατό να απαιτηθεί να µειωθούν τα πά-
χη των στρώσεων που δίνονται, ενώ σε ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες πιθανό να είναι δυνατή σχετική 
υπέρβαση αυτών. Ακριβείς τιµές µπορούν να προκύψουν µόνο µετά από δοκιµαστική συµπύκνωση. 
Αν δεν γίνει δοκιµαστική συµπύκνωση επιτρέπονται - µε εξαίρεση την περίπτωση χαλυβδοσωλήνων 
και σωλήνων από σφαιροειδή χυτοσίδηρο - για την πρώτη στρώση πάνω από την ζώνη του αγωγού, 
µόνο οι ανώτατες τιµές πάχους στρώσης που δίνονται στον εν λόγω Πίνακα. 


(β) Συµπύκνωση 


Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγού κάτω από οδόστρωµα τότε ζώνη πάχους κατ' ελάχιστο 0,50 m κάτω 
από την κατώτατη επιφάνεια της υπόβασης θα συµπυκνώνεται σε ποσοστό: 


- 100% της Standard Proctor για συνεκτικά εδάφη της κατηγορίας V1 ή 103% της Standard 
Proctor σε υλικά κατηγορίας GW και GΙ κατά DΙΝ 18196 


- 97% της Standard Proctor για συνεκτικά εδάφη κατηγοριών V2 και V3. 


Ζώνη που βρίσκεται κάτω από τη προηγούµενη και µέχρι τη ζώνη του αγωγού πρέπει να συµπυ-
κνώνεται σε ποσοστό: 


- 95% της Standard Proctor για µη συνεκτικό υλικό πλήρωσης κατηγορίας V1 ή 97% της 
Standard Proctor σε υλικά κατηγορίας GW και GI κατά DΙΝ 18196) 


- 95% της Standard Proctor προκειµένου για συνεκτικό υλικό πλήρωσης της κατηγορίας V2 και 
V3 


Σε περίπτωση ύπαρξης αγωγού εκτός οδοστρώµατος τότε το υλικό πλήρωσης από την τελική επιφά-
νεια του εδάφους (µετά την τυχόν προβλεπόµενη διαµόρφωση) µέχρι τη ζώνη του αγωγού θα συ-
µπυκνώνεται όπως ορίζεται στο παραπάνω εδάφιο. 


Συµπύκνωση µε µηχανικά µέσα επιτρέπεται σε ύψος µεγαλύτερο από 75 cm πάνω από την κορυφή 
του σωλήνα αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη µελέτη του Έργου. Το είδος της µηχανικής συµπύκνω-
σης εξαρτάται από τις εδαφικές συνθήκες, την αντιστήριξη και το σωλήνα του αγωγού. 


(γ) Ειδικές Επισηµάνσεις 


Ειδικές φορτίσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής (π.χ. κυκλοφορία οχηµάτων πάνω στον 
επιχωθέντα αγωγό) δεν επιτρέπονται. 


Σε περιπτώσεις που νερά προσβάλλουν τους αγωγούς, πράγµα που µπορεί να συνεπάγεται πρό-
κληση φθορών στους σωλήνες ή την προστατευτική τους επένδυση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα ειδικά προστατευτικά µέτρα. 


3.5.3.4 Μεταβατικά επιχώµατα 


(α) Τοποθέτηση  


Το υλικό θα τοποθετείται στις διαστάσεις και κλίσεις που προσδιορίζονται στη µελέτη του Έργου ή/και 
σύµφωνα µε τις εντολές και οδηγίες της Υπηρεσίας. 


Η πλήρωση των σκαµµάτων για την κατασκευή των µεταβατικών επιχωµάτων θα γίνεται, κατά το δυ-
νατόν, ταυτόχρονα και συµµετρικά ως προς τον άξονα της κατασκευής και από τις δύο πλευρές, για 
την αποφυγή µετατόπισης των υλικών ή έκκεντρης φόρτισης. 


(β) Συµπύκνωση 


Ο βαθµός συµπύκνωσης των µεταβατικών επιχωµάτων ορίζεται ως ακολούθως: 


- Για οχετούς ή φρεάτια κτλ. κάτω από οδόστρωµα: 


- Ζώνη πάχους κατ' ελάχιστο 0,50 m κάτω από την κατώτατη επιφάνεια της υπόβασης, θα συ-
µπυκνώνεται σε ποσοστό 103% της Standard Proctor 


- Ζώνη που βρίσκεται κάτω από την ανωτέρω ζώνη, θα συµπυκνώνεται σε ποσοστό 97% της 
Standard Proctor 
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- Για οχετούς ή φρεάτια κτλ. εκτός οδοστρώµατος, όλο το υλικό θα συµπυκνώνεται σε ποσοστό 
97% της Standard Proctor 


Τα αναφερόµενα στην παρ. 3.5.3.2 σχετικά µε τη διαµόρφωση πυθµένα της τάφρου και τοποθέτηση 
του αγωγού και στην παρ. 3.5.3.5 σχετικά µε  τους τάφρους αγωγών µε αντιστήριξη, ισχύουν και για 
τα µεταβατικά επιχώµατα. 


Για τη συµπύκνωση των µεταβατικών επιχωµάτων, εφόσον δεν υπάρχουν διαφορετικές προβλέψεις, 
ισχύουν τα αναφερόµενα για την περιοχή πάνω από τη ζώνη του αγωγού. 


Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε να µην υποστούν βλάβες οι τυχόν υπάρ-
χουσες προστατευτικές επενδύσεις των οχετών, φρεατίων κτλ. 


σταθούν αµέσως. 


3.5.4 Περιλαµβανόµενες δαπάνες 


125.4.1 Επανεπιχώσεις από κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγών και οχετών» 


Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 


• Η διαµόρφωση του πυθµένα της τάφρου 


• Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του Έργου του κατάλληλου κοκκώδους υλικού 


• Η διάστρωση κατά στρώσεις και η συµπύκνωση στον κατάλληλο βαθµό του εν λόγω υλικού 


• Η χρήση όλου του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού 


• Η διενέργεια των απαιτούµενων ελέγχων συµπύκνωσης 


• Η κατασκευή των τυχόν απαιτούµενων αντιστηρίξεων (οριζοντίων και κατακόρυφων) 


• Η λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων για την προστασία των αγωγών, οχετών κτλ., σε περί-
πτωση τοποθέτησης τους κάτω από υφιστάµενο οδόστρωµα. 


• Η λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων για την προστασία των αγωγών, οχετών κτλ. όπως και 
της προστατευτικής επένδυσης τους από νερά, διαβρώσεις κτλ. 


• Η λήψη όλων των µέτρων προστασίας τροχοφόρων και ιδιωτών κατά τη διάρκεια των εργασιών. 


3.5.4.2 Επανεπιχώσεις µε κατάλληλα προϊόντα πάνω από τη «ζώνη αγωγών και οχετών» 


Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 


• Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του Έργου, από οποιαδήποτε απόσταση, του κατάλληλου 
εδαφικού υλικού (V1 ή V2 ή/και V3), µε ικανότητα συµπύκνωσης, από προϊόντα εκσκαφών ή δά-
νεια 


• Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από υφιστάµενη 
οδό σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 3.5.3.5 (β) 


• Όλες οι δαπάνες των εργασιών που αναφέρονται στην παρ. 3.5.4.1 


• Η λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων προστασίας τροχοφόρων και ιδιωτών κατά τη διάρκεια 
των εργασιών 


3.5.4.3 Επανεπιχώσεις µεταβατικών επιχωµάτων µε κοκκώδη υλικά  


Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 


Όλες οι δαπάνες των εργασιών που αναφέρονται στις παρ. 3.5.4.1  


Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος, σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από υφιστάµενη οδό, 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 3.5.3.5 (β) 


3.5.4.4 Επανεπιχώσεις, κάτω από πεζοδρόµια, µε κοκκώδη υλικά  


Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 


• Όλες οι δαπάνες των εργασιών που αναφέρονται στις παρ. 3.5.4.1  


• Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος, σε περίπτωση τοποθέτησης αγωγού κάτω από υφιστάµενη 
οδό, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρ. 3.5.3.5 (β) 


• Η λήψη όλων των απαιτούµενων µέτρων για την αποφυγή ατυχηµάτων κατά τη διάρκεια των ερ-
γασιών. 
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3.5.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 


3.5.5.1 Επιµέτρηση 


(α) Γενικά 


Τυχόν επί πλέον όγκος υλικού που τοποθετήθηκε, πέραν εκείνου που προκύπτει σύµφωνα µε τα πιο 
κάτω οριζόµενα, λόγω εκσκαφής της τάφρου σε µεγαλύτερα βάθη ή πλάτη πυθµένα τάφρου ή κλίσεις 
πρανών κτλ., σε σχέση προς τα προβλεπόµενα στην εγκεκριµένη µελέτη, δεν επιµετράται προς πλη-
ρωµή. 


(β) Επανεπιχώσεις µε κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγών και οχετών» 


Οι εργασίες επανεπίχωσης µε κοκκώδη υλικά «ζώνης αγωγών και οχετών» θα επιµετρώνται σε κυβι-
κά µέτρα (m³) πλήρως περαιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1.5 της 
παρούσας ΓΤΣΥ. 


Θα επιµετράται ο όγκος που περικλείεται από τις Γραµµές Θεωρητικής Εκσκαφής (ΓΘΕ) του πυθµέ-
να και των παρειών σκάµµατος, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 3.2.5 της παρούσας και µε άνω ε-
πιφάνεια το οριζόντιο επίπεδο, µέχρι το οποίο φθάνει η ζώνη του αγωγού, µετά την αφαίρεση των 
όγκων του αγωγού και του σκυροδέµατος έδρασης αυτού, όπου έχει κατασκευαστεί, βάσει της εγκε-
κριµένης µελέτης. 


Για παράλληλη τοποθέτηση οχετών ή αγωγών, ο προσδιορισµός της άνω επιφάνειας του υλικού της 
ζώνης αγωγού γίνεται σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη σε ύψος 0,30 m πάνω από την νοητή ε-
φαπτόµενη γραµµή που ενώνει τις κορυφές δύο συνεχόµενων αγωγών ή οχετών. 


(γ) Επανεπιχώσεις µε κατάλληλα προϊόντα πάνω από τη «ζώνη οχετών και αγωγών» 


Οι εργασίες επανεπίχωσης µε κατάλληλα προϊόντα πάνω από τη «ζώνη οχετών και αγωγών» θα ε-
πιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) πλήρως περαιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 


Θα επιµετράται ο όγκος που περικλείεται από τις παρειές της θεωρητικής εκσκαφής του σκάµµατος, 
όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 3.2.5 της παρούσας, τον πυθµένα που ταυτίζεται µε την άνω επιφά-
νεια της ζώνης αγωγού και µε άνω επιφάνεια την άνω στάθµη της τάφρου, όπως αυτή είναι διαµορ-
φωµένη κατά τον χρόνο της επίχωσης, αφαιρουµένου όµως του πάχους του πιθανώς αναγκαίου ο-
δοστρώµατος ή στρώσης φυτικών κτλ. 


(δ) Επανεπιχώσεις µε κοκκώδη υλικά «µεταβατικών επιχωµάτων» 


Οι εργασίες επανεπίχωσης µε κοκκώδη υλικά «µεταβατικών επιχωµάτων» θα επιµετρώνται σε κυβι-
κά µέτρα (m³) πλήρως περαιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1.5 της 
παρούσας ΓΤΣΥ. 


Θα επιµετράται ο όγκος που περικλείεται µεταξύ: 


- Των ΓΘΕ πυθµένα, παρειών και άνω επιφάνειας, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ. 3.2.5 
του παρόντος 


- Μιας γραµµής αγόµενης από την άνω επιφάνεια του µεταβατικού επιχώµατος και πλάτους 0,50 m 
στην στέψη του οχετού και εν συνεχεία ένα πρανές κλίσης µε λόγο βάσης (β) προς ύψος (υ) β:υ = 
1:1 µέχρι το πρανές αυτό να τµήσει την προσκείµενη ΓΘΕ 


- Της γραµµής της εξωτερικής παρειάς του οχετού ή φρεατίου 


Από τον παραπάνω όγκο θα αφαιρείται ο όγκος τυχόν επικαλυπτόµενων αγωγών ή οχετών και το 
τυχόν σκυρόδεµα έδρασης αυτών. 


(ε) Επανεπιχώσεις µε κοκκώδη υλικά κάτω από πεζοδρόµια 


Οι εργασίες επανεπίχωσης µε κοκκώδη υλικά κάτω από πεζοδρόµια θα επιµετρώνται σε κυβικά µέ-
τρα (m³) πλήρως περαιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1.5 της πα-
ρούσας ΓΤΣΥ. 


Η επιµέτρηση θα γίνεται µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρε-
σίας και υπό την παρουσία εκπροσώπου αυτής. 


3.5.5.2 Πληρωµή 


Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες υλικών επανεπίχωσης. Η (οι) τιµή (ές) µο-
νάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβα-
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νόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1 «Γενικοί Όροι». 


 


4. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 


4.1 ΑΟΠΛΑ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 


4.1.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 


4.1.1.1 Πεδίο Εφαρµογής 


Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος περιλαµβάνει τις κατασκευές υπαίθριων ή υπόγειων τµηµάτων του έρ-
γου από άοπλο,  οπλισµένο ή προεντεταµένο σκυρόδεµα διαφόρων κατηγοριών, όπως αυτές ορίζονται 
στον ισχύοντα Κανονισµό Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (εφεξής ΚΤΣ ’97). Αντίστοιχα, οι χάλυβες οπλισµού 
σκυροδέµατος ορίζονται στον ισχύοντα Κανονισµό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος (εφεξής 
ΚΤΧ ’00) 


4.1.1.2 Ορισµοί 


α. Οι σχετικοί ορισµοί αναπτύσσονται λεπτοµερώς στο άρθρο 3 του ΚΤΣ ’97 και στο άρθρο 1.6 του ΚΤΧ 
’00. 


β. Συµπληρωµατικά ορίζονται τα ακόλουθα: 


-  Σκυρόδεµα επί τόπου είναι το σκυρόδεµα που διαστρώνεται σε νωπή κατάσταση στην τελική του θέ-
ση. 


-  Πρόχυτο σκυρόδεµα: Μεταφερόµενα στοιχεία από σκυρόδεµα, τα οποία κατασκευάζονται σε εργο-
στάσιο προκατασκευής ή στο εργοτάξιο και τοποθετούνται στις τελικές τους θέσεις αφού το σκυρόδε-
µα σκληρυνθεί. 


-  Νωπό σκυρόδεµα: σκυρόδεµα που δεν έχει ακόµη σκληρυνθεί και είναι ακόµα κατεργάσιµο. 


-  Σκληρυµένο σκυρόδεµα: σκυρόδεµα που έχει σκληρυνθεί σε τέτοιο βαθµό, ώστε δεν είναι πια κατερ-
γάσιµο. 


-  Απόδοση αναµικτήρα: ο µέγιστος όγκος έτοιµου πλήρους αναµεµιγµένου σκυροδέµατος που µπορεί 
να παράγει σε ένα κύκλο λειτουργίας ο αναµικτήρας (γίνεται διάκριση από τον συνολικό γεωµετρικό 
όγκο του αναµικτήρα και από το άθροισµα των όγκων των χαλαρών συστατικών του µίγµατος). 


-  Τσιµέντο είναι το υλικό µε τις συνεκτικές και συνδετικές ιδιότητες που το καθιστούν κατάλληλο για την 
σύνδεση αδρανών υλικών σε ένα συµπαγές σύνολο. Επιπλέον, µε την χρήση νερού, µέσω χηµικής 
αντίδρασης το τσιµέντο εµφανίζει ιδιότητες πήξης και σκλήρυνσης. 


-  Ξυλότυπος ή ικρίωµα είναι ο σκελετός της κατασκευής, που δίνει στο σκυρόδεµα τη µορφή του, πα-
ρέχει τα µέσα για να προκύψει η απαιτουµένη διαµόρφωση και  εµφάνιση των επιφανειών και στηρί-
ζει το φορέα µέχρι αυτός να µπορέσει να φέρει τα φορτία για τα οποία µελετήθηκε. 


-  Σιδηρούς οπλισµός είναι ο σιδηρούς οπλισµός που ενσωµατώνεται στη µάζα του σκυροδέµατος για 
την επίτευξη των παρακάτω στόχων: 


-  ην παραλαβή των τάσεων εφελκυσµού 


-  τον περιορισµό του εύρους των ρηγµάτων εφελκυσµού 


-  τον περιορισµό των ρηγµάτων ελκυσµού που οφείλονται στις θερµοκρασιακές µεταβολές και την συ-
στολή κατά την πήξη  


-  την αύξηση της φέρουσας ικανότητας θλιβοµένων στοιχείων και κυρίως την µείωση του κινδύνου ψα-
θυρής θραύσης του δοµικού στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα.   


γ. Ισχύουν τα ακόλουθα εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα λοιπά συµβατικά τεύχη και στις προδια-
γραφές της µελέτης. 


- Όπου στον ΚΤΣ '97 αναφέρεται ο όρος «αγοραστής», εννοείται, στα πλαίσια του παρόντος τεύχους 
καθώς και των λοιπών συµβατικών τευχών, ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) δια των αρµοδίων οργάνων 
του, εκτός των παραγράφων 4.3.4.8 και 4.3.4.10 και 12.1.1.16 του ΚΤΣ ‘97. 


- Όπου στον ΚΤΣ '97 αναφέρεται ο όρος «προµηθευτής», εννοείται στα πλαίσια του παρόντος τεύ-
χους καθώς και των λοιπών συµβατικών τευχών ο Ανάδοχος, εκτός αν ρητώς γίνεται αναφορά σε 
τρίτον (εργοστάσιο παραγωγής σκυροδέµατος, λατοµείο κτλ.). Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος ανα-
λαµβάνει έναντι του ΚτΕ ακέραιες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που απορρέουν από την υλοποίηση 
του έργου σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν υποχρεώσεων ή 
ευθυνών τρίτων απέναντι στον ίδιο ή απέναντι στον ΚτΕ, χωρίς απαιτήσεις αποζηµίωσης, εκτός αν 
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στον ΚΤΣ '97 ή στην κείµενη νοµοθεσία, µε συγκεκριµένες ρυθµίσεις, ρητώς προβλέπεται διαφορετι-
κά. 


- Οµοίως εννοείται γενικά ο Ανάδοχος, όπου στον ΚΤΣ' 97 αναφέρεται ο όρος "ενδιαφερόµενος" ή "ε-
κείνος που ζητά" (τη Μελέτη Σύνθεσης σκυροδέµατος κτλ.), εκτός αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά. 


4.1.2 Υλικά 


4.1.2.1 Σκυρόδεµα 


α. Για το αντικείµενο του παρόντος Τεύχους έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στον ΚΤΣ ’97 µε τις 
βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή / και συµπληρώσεις που αναφέρονται στις ακόλουθες παραγράφους. 


β. Όταν συµπληρωθεί η επεξεργασία και εκδοθούν επισήµως οι προδιαγραφές ΣΚ στις οποίες παρα-
πέµπει ο ΚΤΣ '97 (ΦΕΚ 315/Β-17-4-97), τότε αυτοδίκαια θα θεωρηθεί ότι ισχύουν αυτές στη θέση των 
αντίστοιχων προδιαγραφών ΑSΤΜ που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί, στον οποίο δίνεται 
η αντιστοιχία των µεθόδων ελέγχου και ειδικών προδιαγραφών που θα έχει ισχύ από το µεταβατικό 
στάδιο µεταπήδησης από τις προδιαγραφές ΑSΤΜ, AASHTO, DΙΝ, BS και ΕΛΟΤ στις ενοποιηµένες 
προδιαγραφές ΣΚ.  


γ. Τα πρότυπα (σχέδια) ΣΚ συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 


Πίνακας 4.1.2-1: Αντιστοιχία µεθόδων ελέγχου και ειδικών προδιαγραφών / Πρότυπα ΣΚ 


# 
Αριθµός προτύπου 


ΣΚ 
Αντίστοιχο άλλο πρό-


τυπο Θέµα 


1 2 3 4 


1 ΣΚ301-84 ASTM C 127 
Προσδιορισµός ειδικού βάρους και απορροφητικότητας χονδρό-
κοκκων αδρανών 


2 ΣΚ302-84 ASTM C 128 
Προσδιορισµός φαινοµένου ειδικού βάρους λεπτόκοκκων αδρα-
νών 


3 ΣΚ303-84 ΕΛΟΤ 671 Παρασκευή και συντήρηση δοκιµίων σκυροδέµατος 


4 ΣΚ304-84 ΕΛΟΤ 722 
Έλεγχος    αντοχής    σε    θλίψη    προτύπων    δοκιµίων σκυρο-
δέµατος 


5 ΣΚ305-84 ASTM C 117 
Προσδιορισµός  υλικού  λεπτότερου   από  75  mm σε αδρανή 
υλικά (προσδιορισµός µε υγρό κοσκίνισµα) 


6 ΣΚ306-84 ASTM C 142 
Προσδιορισµός σβώλων αργίλου και εύθρυπτων κόκκων στα α-
δρανή 


7 ΣΚ307-84 ASTM C 233 και C 260 
Ειδική  προδιαγραφή  για  αερακτικά  πρόσθετα  για  το σκυρόδε-
µα 


8 ΣΚ308-84 ASTM C 494 Ειδική προδιαγραφή για χηµικά πρόσθετα του σκυροδέµατος 


9 ΣΚ309-84 ΕΛΟΤ 521 ∆οκιµή κάθισης 


10 ΣΚ310-84 ΕΛΟΤ 520 ∆οκιµή VEBE 


11 ΣΚ311-84 ASTM C 231 
Έλεγχος ποσοστού αέρα νωπού σκυροδέµατος µε τη µέθοδο 
πίεσης 


12 ΣΚ312-84 ASTM C 280 
Προσδιορισµός πιθανής δραστηριότητας των αδρανών µε τα αλ-
κάλια τσιµέντου (µέθοδος ράβδου κονιάµατος) 


13 ΣΚ313-84 ASTM C 403 
Προσδιορισµός του χρόνου πήξης των µιγµάτων σκυροδέµατος µε 
αντίσταση στη διείσδυση 


14 ΣΚ314-84 ASTM C 156 και C 309 
Ειδική προδιαγραφή για υγρά συνθετικά υλικά που δηµιουργούν 
µεµβράνη συντήρησης σκυροδέµατος 


15 ΣΚ315-84 ASTM C 40 Οργανικές προσµίξεις σε λεπτόκοκκα αδρανή για σκυρόδεµα 


16 ΣΚ316-84 ASTM C 642 
Προσδιορισµός ειδικού βάρους, υγρασίας απορρόφησης και κε-
νών στο σκληρυµένο σκυρόδεµα 


17 ΣΚ317-84 ASTM C 627 
Προσδιορισµός δραστικότητας των αδρανών µε τα αλκάλια του 
τσιµέντου (χηµική µέθοδος) 


18 ΣΚ318-84 DIN 1048 ∆οκιµή εξάπλωσης 


19 ΣΚ320-84 ASTM C 1367 Κοκκοµετρική ανάλυση των αδρανών 


20 ΣΚ321-84 ASTM C 88 
Ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (υγεία) αδρανών υλικών µε τη 
χρησιµοποίηση θειικού νατρίου ή θειικού µαγνησίου 


21 ΣΚ322-84 ASTM C 29 Προσδιορισµός φαινόµενου βάρους και κενών στα αδρανή υλικά 


22 ΣΚ323-84 ASTM C 232 ∆οκιµή εξίδρωσης σκυροδέµατος 


23 ΣΚ326-84 ASTM C 123 
Προσδιορισµός της περιεκτικότητας των αδρανών σε κόκκους 
µικρού ειδικού βάρους 
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# 
Αριθµός προτύπου 


ΣΚ 
Αντίστοιχο άλλο πρό-


τυπο Θέµα 


1 2 3 4 


24 ΣΚ328-84 ΕΛΟΤ 345 Ποιοτικός έλεγχος νερού που χρησιµοποιείται στο σκυρόδεµα 


25 ΣΚ331-84 ASTM C 309 και C 156 Έλεγχος υλικών συντήρησης σκυροδέµατος 


26 ΣΚ332-84 ASTM C 295 Πετρογραφική εξέταση αδρανών 


27 ΣΚ333-84 ASTM C 496 Στατικό µέτρο ελαστικότητας σκυροδέµατος 


28 ΣΚ334-84 ASTM C 215 ∆υναµικό µέτρο ελαστικότητας σκυροδέµατος 


29 ΣΚ335-84 ASTM C 152 Ερπυσµός σκυροδέµατος 


30 ΣΚ336-84 ASTM C 157 Συστολή ξήρανσης 


31 ΣΚ337-84 DIN 1048 ∆ιαπερατότητα σκυροδέµατος 


32 ΣΚ338-84 ASTM C 457 Μικροσκοπικός προσδιορισµός κενών αέρα 


33 ΣΚ341-84 ASTM C 496 Έλεγχος αντοχής σε διάρρηξη δοκιµίων σκυροδέµατος 


34 ΣΚ342-84 ASTM C 597 Μέτρηση ταχύτητας διάδοσης υπερήχων στο σκυρόδεµα 


35 ΣΚ343-84 ASTM C 805 Κρουσιµέτρηση στο σκυρόδεµα 


36 ΣΚ345-84 ASTM C 131 Αντοχή σε τριβή και κρούση (Los Angeles) 


37 ΣΚ346-84 ASTM D 89 Ισοδύναµο άµµου 


38 ΣΚ350-84 DIN 4030 Ολική περιεκτικότητα σε θειικά άλατα διαλυτά σε HCl 


39 ΣΚ363-84 ASTM C 87 
Επίδραση οργανικών προσµίξεων στην αντοχή αµµοκονιαµάτων 
µε λεπτά αδρανή 


40  ΕΛΟΤ 516 ∆ειγµατοληψία νωπού σκυροδέµατος 


41  ΕΛΟΤ 739 Έλεγχος αντοχής σε κάµψη 


Τα ακόλουθα Σχέδια προτύπων του ΕΛΟΤ περιέχονται στο παράρτηµα του ΚΤΣ ‘97. 


Πίνακας 4.1.2-2 


# 
Αριθµός προτύπου 


ΕΛΟΤ Θέµα 


1 2 3 


2 ΕΛΟΤ 344 
Συσχέτιση της αντοχής αποκοπτόµενου πυρήνα σκυροδέµατος από θραυστά ασβεστολι-
θικά αδρανή µε τη συµβατική αντοχή 


3 ΕΛΟΤ 345 Το νερό ανάµιξης και συντήρησης σκυροδέµατος 


4 ΕΛΟΤ 346 Το έτοιµο σκυρόδεµα 


5 ΕΛΟΤ 408 Θραυστά αδρανή για συνηθισµένα σκυροδέµατα 


6 ΕΛΟΤ 515 Σκυροδέτηση όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαµηλή 


7 ΕΛΟΤ 517 Σκυροδέτηση όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι ψηλή 


δ. Η παράγραφος 4.3.4.8 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής: 


«Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος προµηθεύεται τα αδρανή έτοιµα από λατοµείο παραγωγής, τότε 
µεταξύ του Αναδόχου και του λατοµείου συµφωνείται η διαβάθµιση των αδρανών που πρόκειται να 
προσκοµιστούν. Οι ανοχές δεν θα υπερβαίνουν τις 8 εκατοστιαίες µονάδες για τα µεγαλύτερα κόσκι-
να των 0,4 ή Νο 4 και τις 6 εκατοστιαίες µονάδες για τα κόσκινα της άµµου. Η ανοχή στο κόσκινο 25 
δεν θα υπερβαίνει τις 4 εκατοστιαίες µονάδες, µε την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις 
του άρθρου 4.3.2.6. Η Υπηρεσία θα ενηµερώνεται για τη συµφωνία µεταξύ Αναδόχου και λατοµείου 
παραγωγής, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις οποιεσδήποτε ευθύνες του, γιατί αυτός 
είναι ο µόνος υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία.» 


ε. Η παράγραφος 4.3.4.10 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής: 


«Ανεξάρτητα από το ποιος παράγει τα αδρανή (ο Ανάδοχος ή άλλο λατοµείο), ο Ανάδοχος υπο-
χρεούται να εξασφαλίσει στην Υπηρεσία, ότι αυτή θα έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί στο λα-
τοµείο τα αποτελέσµατα ελέγχων των αδρανών που παράγει. Σε αντίθετη περίπτωση, η Υπηρεσία 
δικαιούται να απαγορεύσει στον Ανάδοχο την προµήθεια αδρανών από το συγκεκριµένο λατοµείο.» 


στ. Στο τέλος της παραγράφου 4.3.2.16 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 


«Η αποδοχή ή µη της αναφερόµενης στο προηγούµενο εδάφιο παράλειψης των ελέγχων του λατο-
µείου εναπόκειται στην Υπηρεσία.» 


ζ. Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος µετά την παράγραφο 4.3.2.19: 
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«Εκτός από τις δύο σειρές προτύπων κόσκινων που έχουν υιοθετηθεί στην παρούσα προδιαγραφή, 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ- 408 (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.3.2.1) γίνονται δεκτές και 
άλλες σειρές πρότυπων κόσκινων που χρησιµοποιούνται επισήµως από τις χώρες µέλη της ΕΕ (π.χ. 
σειρά κόσκινων ΙSΟ κτλ.). Ο αριθµός των νέων χρησιµοποιουµένων κόσκινων πρέπει είναι τέτοιος, 
ώστε να περιγράφονται µε ανάλογη προς τις αποδεκτές σειρές κόσκινων ακρίβεια, οι καµπύλες κοκ-
κοµετρικής ανάλυσης των διαγραµµάτων Ι, II, III και IV. Στην περίπτωση αυτή, οι σχετικοί πίνακες 
4.3.2.10 α και β, 4.3.2.11 α και β, 4.3.2.12 α και β και 4.3.2.13 α και β αναπροσαρµόζονται σύµφωνα 
µε τα χαρακτηριστικά των βροχίδων των νέων κόσκινων, σε συνδυασµό µε τις καµπύλες των δια-
γραµµάτων Ι, II, III και IV. Για τα κόσκινα αυτά πρέπει να χρησιµοποιείται κατάλληλος συµβολισµός, 
ώστε να αποφεύγεται σύγχυση σχετικά µε τους συµβολισµούς που αναφέρονται στην παράγραφο 
4.3.2.1.» 


η. Στο τέλος της παραγράφου 4.3.4.5 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 


«Σε κάθε περίπτωση όµως θα διεξάγονται τουλάχιστον οι ακόλουθοι έλεγχοι καταλληλότητας των 
χρησιµοποιουµένων αδρανών: 


- έλεγχος πλαστικότητας και ισοδυνάµου άµµου: µια δοκιµή ανά 300 m
3 
έτοιµης κατασκευής σκυρο-


δέµατος 


- έλεγχος υγείας των πετρωµάτων: τρεις δοκιµές ανά πηγή αδρανών». 


θ. Μετά την παράγραφο 4.4.4 προστίθενται οι ακόλουθες δύο παράγραφοι: 


- «Για τον υπολογισµό του νερού ανάµιξης (και ενδεχοµένως του πάγου), λαµβάνεται υπόψη η επι-
φανειακή υγρασία των αδρανών και το νερό που περιέχουν τα πρόσθετα, που αφαιρείται από την 
ποσότητα του νερού ανάµιξης, η οποία έχει καθορισθεί από τη Μελέτη Σύνθεσης.» 


- «Η ποσότητα του νερού ανάµιξης που προστίθεται στο µίγµα µετράται µε ειδική αυτόµατη συσκευή 
µέτρησης προσαρµοσµένη στον αναµικτήρα του σκυροδέµατος.» 


ι. Μετά την παράγραφο 4.5.9 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 


- «Τα πρόσµικτα και οι χηµικές ενώσεις για τη συντήρηση του σκυροδέµατος πρέπει να διατηρούνται 
στις αρχικές τους συσκευασίες και να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες, τις ακραίες θερµο-
κρασίες και την αλλοίωση. Για την αποθήκευση τους πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευα-
στή.» 


4.1.2.2 Τσιµέντο 


α. Το τσιµέντο πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές: 


- Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 


- Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 


- Ελληνικός Κανονισµός τσιµέντων Π∆ 244/80 µόνο όσον αφορά στο Τσιµέντο «τύπου IV-Πόρτλαντ 
ανθεκτικό στα θειικά (SR)» 


β. Οι προαναφερόµενες προδιαγραφές συµπληρώνονται µε τα αναγραφόµενα κατωτέρω. 


γ. Τα προϊόντα τσιµέντου (Πίνακας 1 του ΕΛΟΤ ΕΝ 197) ή ο τύπος IV τσιµέντου που θα χρησιµοποιη-
θούν θα είναι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 197 και ανάλογα µε την αιτιολογηµένη πρό-
ταση του Αναδόχου, η οποία αφορά τις Μελέτες Σύνθεσης των σκυροδεµάτων. 


δ. Σε περίπτωση δυσµενών συνθηκών υπογείων νερών, πράγµα που µπορεί να έχει σαν συνέπεια την 
προσβολή του σκυροδέµατος από χηµικές ουσίες, πιθανόν να απαιτείται χρήση τσιµέντου τύπου IV. 
Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται οπωσδήποτε αιτιολογηµένη πρόταση του Αναδόχου και έγκριση 
της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή πληρώνεται στον Ανάδοχο η επί πλέον δαπάνη για την προ-
µήθεια επί τόπου τσιµέντου τύπου IV.  


ε. Τονίζεται ότι η χρήση τσιµέντου τύπου IV δεν αποτελεί λόγο παράτασης της προθεσµίας περάτωσης 
του έργου. 


στ. Η µέγιστη θερµοκρασία του τσιµέντου κατά την παράδοση του στους αναµικτήρες δεν θα υπερβαίνει 
τους 60°C, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική  έγκριση από την Υπηρεσία. 


4.1.2.3 Ξυλότυποι και Ικριώµατα 


α. Ισχύουν τα αναγραφόµενα στο Άρθρο 11 του ΚΤΣ’ 97, µε τις συµπληρώσεις και/ή τροποποιήσεις 
που αναφέρονται κατωτέρω. 


β. Τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι κατασκευάζονται από σίδηρο ή ξύλο, PVC ή άλλο υλικό της έγκρισης 
της Υπηρεσίας. Tο σχήµα, οι διαστάσεις, η ποιότητα και η αντοχή των διαφόρων τεµαχίων των ικρι-
ωµάτων και ξυλοτύπων εγκρίνονται επίσης από την Υπηρεσία. Η παραπάνω έγκριση δεν απαλλάσ-
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σει τον Ανάδοχο από την πλήρη και απόλυτη ευθύνη (ποινική και αστική) για την έντεχνη, ασφαλή και 
σύµφωνη µε τα συµβατικά τεύχη κατασκευή των ικριωµάτων και ξυλοτύπων. 


γ. Τα υλικά των ικριωµάτων ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας ικριωµάτων   
για   κατασκευαστικά   έργα   (ξυλεία   πριστή, µορφοσίδηρος καταλλήλων διατοµών, σωληνωτά ι-
κριώµατα κτλ). 


δ. Ξυλότυποι εµφανούς σκυροδέµατος µε τελείωµα Β, Γ, ∆ ή Ε 


- Χρησιµοποιείται κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFΟRM µε πλαστική επίστρωση στη µια τουλάχι-
στον πλευρά (προς το σκυρόδεµα). Τα φύλλα θα είναι γερά, χωρίς φθορές, µε ακµές σε άρι-
στη κατάσταση. Οι λαµαρίνες αποτελούνται από χαλύβδινα φύλλα ελαχίστου πάχους 1,6 mm. 


- Η χρησιµοποιούµενη ξυλεία είναι κατάλληλες πριστές σανίδες, χωρίς φθορές, πλανισµένες 
στην πλευρά προς το σκυρόδεµα και στο πάχος τους κατά µήκος των διαµηκών αρµών, µε 
ακµές σε άριστη κατάσταση. 


ε. Ξυλότυποι µη Εµφανούς Σκυροδέµατος 


- Αφορούν σε τύπους σκυροδέµατος µε επιφανειακό τελείωµα τύπου Α. 


- Χρησιµοποιείται ξυλεία πριστή µε ορθογωνικές διατοµές, κόντρα - πλακέ, λαµαρίνα ή άλλο υ-
λικό κατάλληλο για τη συγκράτηση του σκυροδέµατος χωρίς διαρροές ή παραµορφώσεις. 


στ. Ο χάλυβας θα είναι σύµφωνος προς το ΑSΤΜ Α36 ή καλύτερος.  


ζ. Οι ήλοι, οι σφήνες και οι γάντζοι θα συµφωνούν µε τα ισχύοντα γερµανικά πρότυπα, ή µε άλλα πρό-
τυπα εγκεκριµένα από την Υπηρεσία 


η. Οι κοχλίες και τα περικόχλια θα συµφωνούν µε την ΑSΤΜ Α307 (Grade Α) για εξαγωνικές κεφαλές 
και περικόχλια, ή σύµφωνα µε το πρότυπο ΑΑSΗΤΟ Μ 164 (ΑSΤΜ Α 325) για κοχλίες υψηλής αντο-
χής. 


θ. Υλικά αποκόλλησης ξυλοτύπων 


Είναι χηµικές ουσίες που αντιδρούν χηµικά µε την ελεύθερη άσβεστο του σκυροδέµατος και παρά-
γουν είδος σαπουνιού αδιάλυτου στο νερό, το οποίο εµποδίζει την πήξη της µεµβράνης σκυροδέµα-
τος που εφάπτεται στον ξυλότυπο. Οι ουσίες αυτές πρέπει να είναι άχρωµες, να µη δηµιουργούν κη-
λίδες και να µη βλάπτουν την τελική επιφάνεια του σκυροδέµατος. Η συνεχής χρήση τους εξαρτάται 
από το ικανοποιητικό αποτέλεσµα της πρώτης χρήσης τους στο σκυρόδεµα των θεµελίων. 


4.1.2.4 Σιδηρούς Οπλισµός 


α. Ο σιδηρούς οπλισµός πρέπει να πληροί τα προβλεπόµενα στον  ΚΤΧ ’00, µε τις συµπληρώσεις του 
παρόντος. 


β. Όλος ο σιδηρούς οπλισµός θα είναι καινούριος, καθαρός, ευθύς και χωρίς σκουριά. Θα αποθηκεύεται 
πάνω σε υποθέµατα ή θα προφυλάσσεται από την άµεση επαφή του µε το έδαφος µε άλλο τρόπο, 
εγκεκριµένο από την Υπηρεσία. 


γ. Ο Ανάδοχος χορηγεί στην Υπηρεσία 1 επικυρωµένο αντίγραφο όλων των εκθέσεων ελέγχων που 
έγιναν στα εργαστήρια του κατασκευαστή ή σε άλλο αναγνωρισµένο εργαστήριο, σύµφωνα µε τις 
παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές. Το επικυρωµένο αντίγραφο των εκθέσεων υποβάλλεται στην Υ-
πηρεσία πριν την αποστολή του υλικού στο εργοτάξιο. 


4.1.3 Εκτέλεση Εργασιών 


4.1.3.1 Σκυρόδεµα 


Για το σκυρόδεµα έχουν εφαρµογή τα προβλεπόµενα στον ΚΤΣ ’97 µε τις βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή / και 
συµπληρώσεις που αναφέρονται στις ακόλουθες παραγράφους. 


4.1.3.1.1  Σύνθεση  


α. Η παράγραφος 5.2.1.3 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής: 
«O Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει τις απαιτούµενες Μελέτες Σύνθεσης των σκυροδεµάτων που 
πρόκειται να χρησιµοποιήσει, βάσει των τύπων αδρανών, τσιµέντου, νερού κτλ, σύµφωνα µε την πα-
ρούσα προδιαγραφή και τους Όρους της Σύµβασης και να τις υποβάλλει στην Υπηρεσία. Οι αναλογί-
ες σύνθεσης, µετά την έγκριση τους από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, αποτελούν τις αναλογίες σύνθε-
σης που θα εφαρµοστούν στο έργο.» 


β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5.2.3.1 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής: 
«Η Μελέτη Σύνθεσης σκυροδέµατος γίνεται µε δαπάνες, µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου. Για την 
εν λόγω µελέτη χρησιµοποιούνται τα υλικά (αδρανή, τσιµέντο, πρόσθετα και πιθανώς το νερό) που 
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στο έργο.» 


γ. Η παράγραφος 5.2.3.2 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής: 
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«Αν οι ιδιότητες του σκυροδέµατος που αναφέρονται στην παράγραφο 5.2.3.1 δεν είναι δυνατόν να 
επιτευχθούν µε τα υλικά που προσκοµίσθηκαν στο Εργαστήριο, ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυ-
νος να επιφέρει τις απαραίτητες αλλαγές ή την πλήρη αντικατάσταση των υλικών, ώστε να επιτύχει, 
σε συνεργασία µε το εργαστήριο, τις απαιτούµενες ιδιότητες και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον ίδιο.» 


δ. Η παράγραφος 5.2.3.3 του ΚΤΣ '97 τροποποιείται ως εξής: 
«Εκτός από τις αναλογίες των υλικών της παραγράφου 5.2.3.1 η Μελέτη Σύνθεσης θα περιλαµβάνει 
και την καµπύλη του λόγου νερό / τσιµέντο (Ν/Τ) και αντοχής για ένα διάστηµα τουλάχιστον ±3 MPa 
(30 kg/cm


2
) εκατέρωθεν της απαιτούµενης αντοχής fa.»  


ε. Μετά την 5.2.3.4 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 
«Υπεύθυνος για τα στοιχεία της τυπικής απόκλισης, µε τα οποία έγινε η Μελέτη Σύνθεσης, είναι ο 
Ανάδοχος, εκτός αν έχει οριστεί από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ελάχιστο όριο τυπικής απόκλισης, το 
οποίο πρέπει να τηρηθεί κατά τη Μελέτη Σύνθεσης.» 


4.1.3.1.2  Ανάµιξη  
α. Μετά την παράγραφο 6.9 του ΚΤΣ ’97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 


«Η ανάµιξη του εργοταξιακού σκυροδέµατος γίνεται στο σταθερό συγκρότηµα παραγωγής. Η χειρο-
νακτική ανάµιξη δεν ε πιτρέπεται. Για την ανάµιξη του εργοταξιακού έτοιµου σκυροδέµατος ισχύ-
ει η παράγραφος 12.1.2.3.» 


β. Στη θέση ανάµιξης πρέπει να υπάρχει αναρτηµένη πινακίδα µε ευανάγνωστες οδηγίες ανάµιξης για 
κάθε κατηγορία σκυροδέµατος. Οι οδηγίες αυτές θα περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 


- την κατηγορία αντοχής σκυροδέµατος 


- τον τύπο, την κατηγορία αντοχής, την ποσότητα του τσιµέντου και την περιεκτικότητα του σε kg/m
3
 


παραγόµενου σκυροδέµατος 


- στοιχεία των αδρανών (είδος κατά κλάσµα και ποσότητα)  


- την κάθιση του νωπού σκυροδέµατος (ή άλλο µέτρο εργασιµότητας, σύµφωνα µε τη Μελέτη Σύνθε-
σης). 


- το είδος και την ποσότητα των πρόσθετων του σκυροδέµατος  


- το λόγο νερό / τσιµέντο (συντελεστής Ν/Τ) 


- το βάρος ή όγκο του νερού ανά m
3
 παραγόµενου σκυροδέµατος. 


γ. Οι αναµικτήρες του σκυροδέµατος πρέπει να εξασφαλίζουν τέλεια ανάµιξη και οµοιόµορφη κατανοµή 
των υλικών στο νωπό σκυρόδεµα. Θα είναι εφοδιασµένοι µε δοχείο αποθήκευσης νερού, επαρκούς 
ποσότητας, όπως επίσης και µε αυτόµατη συσκευή µέτρησης του νερού κάθε µίγµατος. Η µέτρηση 
των στροφών του τύµπανου του αναµικτήρα θα γίνεται µε µηχανικά µέσα, ώστε να εξασφαλίζεται ο 
ίδιος αριθµός στροφών για κάθε µίγµα και να µην αδειάζει ο αναµικτήρας πριν να συµπληρωθεί ο 
παραπάνω αριθµός στροφών. Η ταχύτητα περιστροφής του τύµπανου κατά την διάρκεια της ανάµι-
ξης πρέπει να είναι αυτή που προδιαγράφεται από το εργοστάσιο κατασκευής του αναµικτήρα. Ο 
χειρισµός των αναµικτήρων θα είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένος και θα γίνεται από πρόσωπα πε-
πειραµένα και εξασκηµένα στην παραγωγή σκυροδέµατος.  


δ. ∆ιακρίνονται τρεις κύριοι τύποι αναµικτήρων βάσει του προσανατολισµού που έχει ο άξονας περι-
στροφής: 


- αναµικτήρες κατακόρυφου άξονα 


- αναµικτήρες οριζοντίου άξονα (σταθεροί ή ανατρεπόµενοι) 


- αναµικτήρες κεκλιµένου άξονα (ανατρεπόµενοι) 
Εξάλλου από πλευράς κινητήριας δύναµης ανάµιξης, οι αναµικτήρες διακρίνονται σε: 


- αναµικτήρες βιαίας ανάµιξης 


- αναµικτήρες µε ελεύθερη πτώση των υλικών µε βαρύτητα 
Σε εργοτάξιο προκατασκευασµένων στοιχείων επιβάλλεται η χρήση αναµικτήρων βιαίας ανάµιξης, 
ενώ σε σηµαντικά έργα απαιτείται η χρήση αναµικτήρα οριζόντιου άξονα.  


ε. Οι αναµικτήρες πρέπει να ακολουθούν τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής και να ελέγχονται 
κατά τη λειτουργία τους για τυχόν φθορές από την Υπηρεσία. Τα φθαρµένα τµήµατα πρέπει να αντι-
καθίστανται άµεσα. 


στ. ∆εν επιτρέπεται η χρήση αναµικτήρων, των οποίων οι λεπίδες ανάµιξης παρουσιάζουν φθορά πάνω 
από 10% σε σχέση µε την αρχική τους διατοµή. ∆εν επιτρέπεται επίσης η χρήση του µηχανήµατος, 
αν προηγουµένως δεν αποµακρυνθούν εντελώς τα συσσωρευµένα, στερεοποιηµένα κονιάµατα ή 
τσιµέντα εντός του τύµπανου και των µερών του. 


ζ. ∆εν θα χρησιµοποιούνται αναµικτήρες απόδοσης µικρότερης από ένα σακί τσιµέντο και δεν θα φορ-
τώνεται ο αναµικτήρας µε ποσότητα µίγµατος µεγαλύτερη από αυτή που εγγυάται το εργοστάσιο του 
αναµικτήρα για τη σωστή ανάµιξη και λειτουργία. Η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει µείωση της ποσότη-
τας του µίγµατος, όταν οι δοκιµές απόδοσης του αναµικτήρα δείξουν ότι αυτό είναι απαραίτητο. 
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η. Η εκ νέου ανάµιξη σκυροδέµατος, που έχει σκληρυνθεί µερικώς, δηλαδή η επανάµιξη µε ή χωρίς 
πρόσθετο τσιµέντο, αδρανή ή νερό, δεν επιτρέπεται. Σε τέτοια περίπτωση το σκυρόδεµα απορρίπτε-
ται και η σχετική ευθύνη και έξοδα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 


θ. Εξοπλισµός Αυτόµατης Μέτρησης Συστατικών Μίγµατος 


- Κάθε σηµείο παροχής αδρανών και τσιµέντου στις χοάνες φόρτωσης του αναµικτήρα θα έχει συ-
σκευή ζύγισης, που θα διαθέτει ορατό, χωρίς ελατήρια, δείκτη απευθείας ανάγνωσης µε βαθµο-
νοµηµένη κλίµακα σε kg και θα παρέχει ένδειξη βάρους σε κάθε στάδιο της λειτουργίας ζύγισης 
(από µηδέν µέχρι του µέγιστου φορτίου) ή ψηφιακή ανάγνωση που θα παρέχει µηδενική ένδειξη 
για µηδέν φορτίο ή κατάλληλη ένδειξη για το προκαθορισµένο φορτίο ζύγισης και αντίστοιχη έν-
δειξη για οποιοδήποτε φορτίο µικρότερο ή µεγαλύτερο του προκαθορισµένου. 


- Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει πρότυπα σταθµά δοκιµών και οποιοδήποτε άλλο βοηθητικό εξο-
πλισµό απαιτείται για τον έλεγχο της ακρίβειας και σωστής λειτουργίας κάθε συσκευής ζύγισης. 
Τουλάχιστον κάθε µήνα, ή πιο συχνά αν απαιτηθεί από την Υπηρεσία, διεξάγεται βαθµονόµηση 
των ζυγών του παρασκευαστηρίου µε ακρίβεια ±1%, σε όλο το εύρος της κλίµακας. Τα στοιχεία 
της βαθµονόµησης υποβάλλονται στην Υπηρεσία. 


- Μετά το τέλος κάθε δοκιµής ελέγχου και πριν από την χρήση των καταγραφικών συσκευών, γίνο-
νται από τον Ανάδοχο οι απαιτούµενες προσαρµογές, επιδιορθώσεις ή αντικαταστάσεις, ώστε να 
εξασφαλισθεί η ικανοποιητική λειτουργία των συσκευών. 


- Ο εξοπλισµός µέτρησης πρέπει να διαθέτει αυτοµατισµό που επιτρέπει, ανάλογα µε την περιεκτι-
κότητα σε υγρασία των αδρανών, την προσαρµογή του βάρους των υλικών του µίγµατος, αλλά 
και έµµεσα του αντίστοιχου βάρους του απαιτούµενου επί πλέον νερού στο µίγµα. 


- Ο εξοπλισµός µέτρησης θα είναι κατασκευασµένος και διατεταγµένος έτσι, ώστε να µπορούν να 
ρυθµίζονται η σειρά και ο χρόνος τροφοδοσίας των υλικών, προκειµένου να επιτυγχάνεται καλή 
ανάµιξη των αδρανών και όπου είναι εφικτό, καλή ανάµιξη του τσιµέντου µε τα αδρανή. Η ρύθµιση 
αυτή επιτυγχάνεται µε τον έλεγχο των θυρίδων εκφόρτωσης του εξοπλισµού µέτρησης. 


- Ο εξοπλισµός µέτρησης πρέπει να διαθέτει ακριβή, αυτόµατο καταγραφικό µηχανισµό, εγκεκριµέ-
νο από την Υπηρεσία, που καταγράφει τα βάρη όλων των υλικών κατά την τροφοδοσία τους στον 
αναµικτήρα. Ο καταγραφικός µηχανισµός παρέχει συνεχή ορατή καταγραφή του βάρους του τσι-
µέντου, του νερού και κάθε κατηγορίας αδρανούς καθώς και του χρόνου ανάµιξης σε διαγραµµι-
σµένη ταινία ανά διαστήµατα όχι µεγαλύτερα των 5 min. 


- Η ταινία που χρησιµοποιείται στο καταγραφικό, στηρίζεται καθ' όλο το πλάτος της σε σταθερή και 
λεία βάση, ώστε να είναι δυνατές χειρονακτικές σηµειώσεις, χωρίς να καταστρέφεται το υλικό της. 
Το ορατό τµήµα της ταινίας πρέπει να καλύπτει περίοδο όχι µικρότερη από 30 min. Κάθε ταινία 
θα είναι διαγραµµισµένη και τυπωµένη, ώστε να µπορεί να χαρακτηρίζεται εύκολα, οι ποσότητες 
και ο χρόνος πρέπει να διαβάζονται απευθείας, χωρίς µέτρηση ή υπολογισµό. Όλες οι ταινίες του 
καταγραφικού παραδίδονται στην Υπηρεσία. 


- Ο εξοπλισµός του παρασκευαστηρίου θα διαθέτει αυτοµατισµό επιλογής µίγµατος, όπου θα έχουν 
καταχωρηθεί όλες οι επιλεγείσες συνθέσεις, ανάλογα µε την κατηγορία του σκυροδέµατος. 


- Το νερό θα µετράται κατά βάρος ή κατ’ όγκο. Ο µηχανισµός παροχής νερού στους αναµικτήρες 
δεν θα επιτρέπει διαρροές, όταν οι βαλβίδες είναι κλειστές, ΟΙ βαλβίδες πλήρωσης και εκκένωσης 
της δεξαµενής νερού θα είναι συγχρονισµένες, ώστε οι βαλβίδες εκκένωσης να µην ανοίγουν πριν 
να κλείσουν πλήρως οι βαλβίδες πλήρωσης. Ο αγωγός παροχής νερού στο συγκρότηµα παρα-
γωγής θα είναι επαρκώς µονωµένος, ώστε να αποφεύγεται η θέρµανση ή ψύξη του νερού σε πε-
ριόδους θερµού ή ψυχρού καιρού. 


- Ο εξοπλισµός θα διαθέτει συσκευή κατάλληλη για την ρύθµιση της δόσης του αερακτικού και των 
άλλων πρόσµικτων. Ο µηχανισµός παροχής υλικών της συσκευής αυτής θα είναι συγχρονισµένος 
µε την λειτουργία των µηχανισµών µέτρησης της δόσης και εκκένωσης του νερού, ώστε η ανάµιξη 
των πρόσµικτων να είναι αυτόµατη. Η συσκευή θα έχει δυνατότητα άµεσης προσαρµογής για την 
µεταβολή της ποσότητας των πρόσµικτων. 


Ο εξοπλισµός θα διαθέτει συσκευή για την καταγραφή των παραγόµενων παρτίδων σκυροδέµατος. 


4.1.3.1.2  Μεταφορά  


Στο τέλος της παραγράφου 7.3 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: 


α. «Γενικά κάθε σκυρόδεµα µπορεί να µεταφερθεί µε κάδους.» 


β. «Το σκυρόδεµα που µεταφέρεται σε µεταφορικές ταινίες πρέπει να είναι συνεκτικό. Στις θέσεις που το 
σκυρόδεµα πέφτει από την µεταφορική ταινία, πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες διατάξεις που να ε-
µποδίζουν την απόµιξη.» 
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4.1.3.1.3  Παραλαβή Εργοστασιακού Σκυροδέµατος 
Για τις περιπτώσεις χρήσης εργοστασιακού σκυροδέµατος ισχύουν τα ακόλουθα: 
Κατά την παραλαβή και πριν από τη διάστρωση του σκυροδέµατος, το εργοστάσιο παραγωγής θα παραδί-
δει στον Ανάδοχο δελτίο αποστολής για κάθε προσκοµιζόµενη παρτίδα σκυροδέµατος στο εργοτάξιο. Το 
δελτίο αποστολής θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 


• όνοµα εργοστασίου παραγωγής 


• χαρακτηριστικό αριθµό του δελτίου αποστολής 


• ηµεροµηνία και τον αριθµό του φορτηγού 


• το όνοµα του Αναδόχου (ή την επωνυµία της Αναδόχου εταιρείας) 


• το έργο (όνοµα και κωδικό) και την τοποθεσία του 


• την ποσότητα σκυροδέµατος σε m3 


• το χρόνο φόρτωσης και την υπογραφή αποστολέα 


• τη χαρακτηριστική αντοχή (σύµφωνα µε την παρούσα προδιαγραφή) 


• την αναλογία των συστατικών του µίγµατος ανά m3 παραγωγής 


• την κάθιση του σκυροδέµατος (ή µέτρο εργασιµότητας αν έχει προβλεφθεί διαφορετικά στα συµβατικά 
τεύχη) 


• τον τύπο και την κατηγορία αντοχής του τσιµέντου που έχει χρησιµοποιηθεί 


• το λόγο νερό / τσιµέντο (συντελεστής Ν/Τ), για χρήση σε οπλισµένα και προεντεταµένα σκυροδέµατα 


• την ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιµέντο 


• το µέγιστο κόκκο αδρανών 


• τη χρήση και τον τρόπο προσθήκης προσθέτων 


• την ώρα άφιξης του έτοιµου σκυροδέµατος στο εργοτάξιο 


• την ώρα ολοκλήρωσης της διάστρωσης του σκυροδέµατος. 
4.1.3.1.4  Προετοιµασία πριν τη ∆ιάστρωση 
Πριν από κάθε σκυροδέτηση προηγείται επιθεώρηση από την Υπηρεσία που θα αφορά κατ' ελάχιστον στα 
ακόλουθα: 
α. τη στερεότητα των ξυλοτύπων και ικριωµάτων  
β. τη συµµόρφωση τους µε τη µελέτη, τη συµφωνία των διαστάσεων τους µε τα κατασκευαστικά σχέδια 


καθώς και την σωστή τοποθέτηση τους  
γ. την οµοιόµορφη επάλειψη των ξυλοτύπων µε τα υλικά αποκόλλησης.  
δ. τη στεγανότητα των αρµών µεταξύ των στοιχείων των ξυλοτύπων.  
ε. την καθαρότητα των ξυλοτύπων και των επιφανειών διακοπής σκυροδέτησης  
στ. την επιφανειακή κατάσταση των οπλισµών και των τενόντων προέντασης 
ζ. τη θέση και διάµετρο των οπλισµών (και των τενόντων), τη στερέωση τους, την ποιότητα των συνδέ-


σεων τους και την κατάσταση των σωλήνων (αν προβλέπονται συγκολλήσεις, ελέγχεται η καταλλη-
λότητα του προσωπικού, των χαλύβων και της µεθόδου που θα εφαρµοστεί.) 


η. την κανονικότητα των καµπύλων των τενόντων µέσα στους σωλήνες 
θ. την κανονικότητα των αγκυρώσεων, την θέση τους και την στερέωση τους 
ι. τη διαθεσιµότητα του εξοπλισµού που ενδεχόµενα απαιτείται για ρύθµιση του ξυλοτύπου 
ια. τη διαθεσιµότητα και κατάσταση του εξοπλισµού που απαιτείται για τη διάστρωση και τη συµπύκνω-


ση του σκυροδέµατος 
ιβ. τη διαθεσιµότητα των υλικών και του εξοπλισµού για τα τελειώµατα και τη συντήρηση του σκυροδέ-


µατος. 
ιγ. Επίσης πρέπει, πριν από κάθε σκυροδέτηση να έχει εξασφαλισθεί ότι ο υπάρχων εξοπλισµός λει-


τουργεί καλά καθώς και ότι υπάρχει πρόσθετος, εκτός του απαιτούµενου, εξοπλισµός, ώστε οι εργα-
σίες σκυροδέµατος να ολοκληρωθούν, ακόµα και σε περίπτωση σοβαρής µηχανικής βλάβης.  


4.1.3.1.5  ∆ιάστρωση 
α. Το εργοταξιακό σκυρόδεµα διαστρώνεται το ταχύτερο δυνατό µετά την ανάµιξη του, ώστε να µην ε-


λαττώνεται η εργασιµότητα του και να µην αλλάζει η σύνθεση του. Ο χρόνος µεταξύ της τοποθέτησης 
του τσιµέντου στον αναµικτήρα σε επαφή µε τα (υγρά) αδρανή και της διάστρωσης του σκυροδέµα-
τος δεν πρέπει να υπερβαίνει την 1h το χειµώνα και τα 45 min το καλοκαίρι. 


β. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται ο χρόνος µεταξύ της τοποθέτησης του τσιµέντου σε επαφή µε 
τα (υγρά) αδρανή στον αναµικτήρα και της διάστρωσης του σκυροδέµατος να υπερβαίνει τα 3/4 του 
χρόνου έναρξης πήξης του τσιµέντου. 


γ. Το έτοιµο σκυρόδεµα πρέπει να διαστρώνεται αµέσως µετά την παράδοση του στο εργοτάξιο. 
δ. Πριν από την διάστρωση γίνεται επιµελής καθαρισµός των ξυλοτύπων από ξένα σώµατα (πριονίδια, 


µικρά κοµµάτια ξύλων, άχυρα, χαρτιά, σκόνες, αποτσίγαρα κτλ). Πριν από την έναρξη σκυροδέτησης 
κάθε τµήµατος του έργου, τα ήδη σκυροδετηµένα τµήµατα επιθεωρούνται και ενηµερώνεται η Υπη-
ρεσία για οτιδήποτε διαπιστωθεί ότι ενδεχοµένως επηρεάζει τη σωστή συνέχεια των εργασιών. Σε 
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αυτήν την περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να προσδιορίσει τη µεθοδολογία µε την οποία 
θα αρθεί η επιζήµια κατάσταση και να την υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία. 


ε. Η διάστρωση επιτρέπεται µόνον µετά την παραλαβή των ξυλοτύπων και του οπλισµού από την Υπη-
ρεσία, όπως επίσης και µετά την τοποθέτηση των σωληνώσεων, αγωγών, και λοιπών εξαρτηµάτων 
και εγκαταστάσεων πάσης φύσης που πρόκειται να ενσωµατωθούν στο σκυρόδεµα. Απαραίτητα κα-
τά τη σκυροδέτηση παρευρίσκεται κατάλληλος αριθµός (τουλάχιστον ένας) ξυλουργών που παρακο-
λουθούν τις υποστηρίξεις των ξυλοτύπων. 


στ. Σε όλες τις φάσεις του έργου, η Υπηρεσία ενηµερώνεται τουλάχιστον 24 ώρες πριν από κάθε σκυρο-
δέτηση. 


ζ. Η διάστρωση υπό βροχή δεν επιτρέπεται. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η διάστρωση, όταν υπάρ-
χει πιθανότητα αµέσως µετά από αυτήν ή κατά το πρώτο 24ωρο να επακολουθήσει νεροποντή. 


η. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα απαγόρευσης της σκυροδέτησης όταν οι καιρικές συνθήκες γενικά (υ-
περβολική ζέστη, ψύχος, βροχή, χιόνι, άνεµοι κτλ) εµποδίζουν, κατά την κρίση της, την κανονική 
σκυροδέτηση και πήξη του σκυροδέµατος. 


θ. Η διάστρωση γίνεται κατά τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η µετάθεση του σιδηρού οπλισµού. Η διά-
στρωση έχει συνεχή και οµοιόµορφο ρυθµό, µέχρι το προς σκυροδέτηση τµήµα του έργου να ολο-
κληρωθεί και το σκυρόδεµα να παραµένει νωπό και µε το προκαθορισµένο εργάσιµο. 


ι. Η διάστρωση γίνεται σε οµοιόµορφες στρώσεις, µε πάχος που εξαρτάται από την αποτελεσµατικότη-
τα της µεθόδου συµπύκνωσης. Για να αποφευχθεί ο σχηµατισµός οριζόντιων αρµών εργασίας, ο 
ρυθµός της σκυροδέτησης πρέπει να είναι αρκετά ταχύς και η συµπύκνωση να γίνεται κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η σύνδεση των στρώσεων χωρίς να παραµένει ορατός κατασκευαστι-
κός αρµός µεταξύ τους. 


ια. Το άδειασµα του σκυροδέµατος σε σωρούς και η κατανοµή των σωρών µε δονητή απαγορεύεται 
επειδή υπάρχει κίνδυνος απόµιξης. 


ιβ. Η διάστρωση σε ειδικές κατασκευές ή κατά διαφόρους ειδικούς τρόπους (διάστρωση κάτω από το 
νερό, µε πεπιεσµένο αέρα, µε εκτόξευση, µε ενέσεις κτλ) γίνεται µε βάση ειδικές µελέτες που θα ε-
γκρίνονται από την Υπηρεσία. 


4.1.3.1.6  Συµπύκνωση 
Η συµπύκνωση µε δόνηση γίνεται υπό την επίβλεψη πεπειραµένου προσωπικού και  ακολουθεί τους εξής 
κανόνες: 


• Η δόνηση θα είναι εσωτερική, εκτός αν ορισθεί διαφορετικά από την Υπηρεσία, όπως αναφέρεται 
παρακάτω. Η συµπύκνωση µε εσωτερικούς δονητές συµπληρώνεται και µε δόνηση µε δονητές επι-
φανείας, όπου απαιτείται η διαµόρφωση λείας επιφανείας (καταστρώµατα, δοκοί, πλάκες γεφυρών 
και κτιρίων κτλ.). 


• ∆ονητές πάνω στους ξυλοτύπους χρησιµοποιούνται µόνο όπου είναι αδύνατη η εφαρµογή εσωτερι-
κών δονητών (πολύ λεπτές διατοµές, λεπτοί στύλοι, προκατασκευασµένα στοιχεία κτλ). Ο τύπος των 
δονητών πρέπει να είναι εγκεκριµένος από την Υπηρεσία και να είναι τέτοιος ώστε να µπορούν να 
µεταδώσουν στο σκυρόδεµα επαρκή δόνηση µε συχνότητα τουλάχιστον 3600 παλµών/min, όταν 
βρίσκονται σε φόρτωση. Θα µετακινούνται κατακόρυφα από κάτω προς τα πάνω, παράλληλα µε το 
ανέβασµα των στρώσεων του σκυροδέµατος. Το ύψος µετακίνησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το ύ-
ψος του σκυροδέµατος που έχει επηρεασθεί από την δόνηση. Κατά την οριζόντια διεύθυνση οι δονη-
τές τοποθετούνται σε αποστάσεις µεταξύ τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 9.3 του ΚΤΣ '97. 


• Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει στο έργο επαρκή αριθµό δονητών, ώστε να είναι δυνατή η συµπύ-
κνωση κάθε µίγµατος, αµέσως µετά την τοποθέτηση του δονητή στους ξυλοτύπους. 


• Ο χειρισµός των δονητών θα είναι τέτοιος, ώστε να είναι δυνατή η σωστή συµπύκνωση σε κάθε θέση 
της κατασκευής (γύρω από τους οπλισµούς, στις γωνίες κτλ). 


• Η δόνηση εφαρµόζεται σε πρόσφατα διαστρωµένο σκυρόδεµα. Η κίνηση των εσωτερικών δονητών 
θα είναι βραδεία και η θέση τους κατά το δυνατόν κατακόρυφη, εκτός από ειδικές περιπτώσεις (ρηχές 
ή δύσκολα προσπελάσιµες διατοµές). Η δόνηση πρέπει να έχει επαρκή διάρκεια και έκταση, ώστε να 
επιτυγχάνεται τέλεια συµπύκνωση του σκυροδέµατος. ∆εν πρέπει όµως να έχει µεγαλύτερη διάρκεια 
από την απαιτούµενη, γιατί προκαλεί απόµιξη του σκυροδέµατος. 


• Οι δονητές επιφανείας θα εφαρµόζονται τόσο χρόνο, όσος απαιτείται για να βυθιστούν τα χονδρά 
αδρανή στη µάζα του σκυροδέµατος και να προκύψει οµοιόµορφη εµφάνιση επαρκούς πολτού για 
την διαµόρφωση οµαλής επιφάνειας. 


• Η δόνηση συµπληρώνεται µε ανάδευση του σκυροδέµατος µε ξύλινες ή σιδηρές ράβδους κοντά 
στους ξυλοτύπους ή σε θέσεις όπου δεν είναι δυνατόν να φτάσουν οι δονητές (γωνίες κτλ), ώστε να 
προκύπτουν οµαλές επιφάνειες και πυκνό σκυρόδεµα. 


• Σκυρόδεµα που έχει ήδη συµπυκνωθεί, είναι δυνατόν να βελτιωθεί µε επαναδόνηση αργότερα, υπό 
τους περιορισµούς της παραγράφου 9.5 του ΚΤΣ ’97. Η επαναδόνηση κλείνει τις τριχοειδείς ρωγµές 







AΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ 


Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων    -43- 


 


πλαστικής συστολής, τις ρωγµές από κατακάθιση και τα κενά κάτω από τις οριζόντιες ράβδους οπλι-
σµού. 


• Στο σηµείο διάστρωσης θα υπάρχουν διαθέσιµοι και πρόσθετοι εκτός των απαιτούµενων δονητές, οι 
οποίοι θα καλύπτουν περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, βλαβών κτλ. 


4.1.3.1.7  Συντήρηση 
Οι ακόλουθες µέθοδοι είναι κατάλληλες για την εξασφάλιση της απαιτούµενης υγρασίας κατά τη συντήρηση 
του σκυροδέµατος. Η επιλογή της µεθόδου γίνεται µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου. Οποιαδήποτε άλλη 
µέθοδος, εκτός από τις ακόλουθες, πριν εφαρµοστεί στο έργο, πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
α. Βύθισµα ή πληµµύρισµα  


- Τα προκατασκευασµένα στοιχεία τοποθετούνται σε δεξαµενές νερού.  


- Στην περίπτωση δαπέδων ή πλακών οικοδοµών, στα όρια της πλάκας ή του δαπέδου χτίζεται ένα 
δροµικό µονό τούβλο (ή τοποθετείται άµµος, χώµα κτλ) και ολόκληρη η επιφάνεια πληµµυρίζεται 
µε νερό. Το ύψος του νερού πρέπει να είναι τόσο ώστε κανένα τµήµα της πλάκας να µη µένει α-
κάλυπτο (συνήθως 1 cm -2 cm). 


β. ∆ιαβροχή 
Η διαβροχή είναι συνεχής και γίνεται µε περιστροφικούς εκτοξευτήρες ή ψεκαστήρες παρόµοιους µε 
εκείνους που χρησιµοποιούνται για πότισµα. 


γ. Επικάλυψη 


- Χρησιµοποιούνται στρώµατα, λινάτσες, άχυρα, άµµος και πλαστικά φύλλα, έτσι ώστε να επιβρα-
δύνουν την εξάτµιση του νερού από τις ελεύθερες επιφάνειες του σκυροδέµατος. 


- Οι λινάτσες διατηρούνται υγρές µε πλαστικούς σωλήνες µικρής διαµέτρου, οι οποίοι απλώνονται 
πάνω σε αυτές. Τα ελεύθερα άκρα των σωλήνων είναι σφραγισµένα και, από µικρές τρύπες που 
ανοίγονται στις παράπλευρες επιφάνειες τους, τρέχει νερό σε µικρή ποσότητα. Με τη µέθοδο αυτή 
η ποσότητα του νερού που καταναλίσκεται είναι µικρή και αποφεύγονται προβλήµατα αποχέτευ-
σης. Η µέθοδος αυτή έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσµατική, ιδίως τους θερινούς µήνες, γιατί 
συγχρόνως σκιάζει αλλά και διαποτίζει το σκυρόδεµα. 


δ. Επάλειψη 


- Οι ελεύθερες επιφάνειες του σκυροδέµατος ψεκάζονται µε κατάλληλο υγρό, το οποίο σχηµατίζει 
µια µικρού πάχους αδιαπέραστη πλαστική µεµβράνη. Το υγρό είναι συνήθως χρωµατισµένο, ώ-
στε να ελέγχεται η καθολικότητα της επάλειψης. Η µέθοδος αυτή εµποδίζει την εξάτµιση του νε-
ρού, για όσο χρονικό διάστηµα η µεµβράνη παραµένει ατραυµάτιστη. 


- Για τον ψεκασµό χρησιµοποιούνται µη χειροκίνητοι µηχανικοί ψεκαστήρες (power operated atom-
ising spray equipment). Ο ψεκασµός γίνεται µετά την ολοκλήρωση των τελειωµάτων της επιφά-
νειας του σκυροδέµατος και αµέσως πριν χαθεί η γυαλάδα της επιφανειακής υγρασίας αλλά, πά-
ντως, πριν να λάβει χώρα συστολή ξήρανσης ή άλλη ακανόνιστη ρηγµάτωση. 


- Κατά την διάρκεια περιόδων καύσωνα πρέπει µέχρι τον ψεκασµό µε το χηµικό, η επιφάνεια του 
σκυροδέµατος να καλύπτεται µε νερό ψεκασµένο από ακροφύσιο. Ο ψεκασµός δεν γίνεται σε λι-
µνάζοντα νερά. Οποιαδήποτε ζηµιά συµβεί στην υγρή µεµβράνη, επιδιορθώνεται προτού περά-
σουν 7 µέρες από τη διάστρωση του σκυροδέµατος. 


- Ο ρυθµός ψεκασµού είναι συνήθως 1 lt ανά 4-5 m
2
 επιφανείας, εκτός αν ο κατασκευαστής του 


χηµικού καθορίζει διαφορετικά. Υπερχειλίσεις, τοπικές υποχωρήσεις, περιοχές ανοµοιόµορφου 
πάχους, αναβαθµοί, ή διακοπές στην ψεκασµένη επιφάνεια αποτελούν στοιχεία µη ικανοποιητι-
κού ψεκασµού. Σε όλη τη διάρκεια του ψεκασµού, το υγρό, που ενδεχοµένως περιέχει και χρω-
στικές ουσίες πρέπει να είναι αναµιγµένο επιµελώς και οι χρωστικές ουσίες να είναι διασκορπι-
σµένες οµοιόµορφα σε ολόκληρο τον ψεκαστήρα. Το υγρό πρέπει να διατηρείται χρησιµοποιήσι-
µο (µε ψεκασµό) και σε θερµοκρασία πάνω από 25°C και δεν πρέπει να αραιώνεται, ή να αλλοι-
ώνεται κατά οποιοδήποτε τρόπο µετά την παρασκευή του. Πρέπει να ακολουθούνται οι συστάσεις 
του κατασκευαστή σχετικά µε την αποθήκευση, µεταφορά, εφαρµογή, µέτρα ασφαλείας και προ-
στασία του περιβάλλοντος. 


- Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται µεταγενέστερη στεγάνωση της επιφάνειας µε ασφαλτικά ή άλ-
λης φύσης υλικά (στεγάνωση καταστρώµατος γεφυρών, οχετών κτλ), γίνεται αποδεκτή η χρήση 
υλικού συντήρησης, εφόσον αυτό είναι συµβατό µε το προβλεπόµενο είδος στεγάνωσης και εφό-
σον συνοδεύεται από τη σχετική υπεύθυνη δήλωση περί συµβατότητας από το εργοστάσιο πα-
ρασκευής του. Επισηµαίνεται ότι, στις θέσεις των αρµών εργασίας, η συντήρηση γίνεται µε υγρα-
σία και η χρήση µεµβράνης δεν επιτρέπεται. 


4.1.3.1.8  Ειδικές Περιπτώσεις Σκυροδεµάτων και ∆ιαστρώσεων 
α. Αντλητό σκυρόδεµα 
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- Η καταλληλότητα του σκυροδέµατος σε άντληση, ελέγχεται µε ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, 
µε δοκιµαστικά αναµίγµατα ή µε ειδικές δοκιµές αντλησιµότητας. ∆ιευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος 
φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την κατασκευή αντλητού σκυροδέµατος στο έργο, τη θέση του 
σκυροδετούµενου στοιχείου, το πρόγραµµα εκτέλεσης των έργων, τον απαιτούµενο µηχανικό ε-
ξοπλισµό κτλ, ανεξάρτητα από το αν προβλέπεται ρητά στην Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υπο-
χρεώσεων η κατασκευή αντλητού σκυροδέµατος. 


- Η χρήση φυσικών (στρογγυλεµένων) αδρανών διευκολύνει την άντληση. 


- Η κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών είναι πολύ σηµαντική για την αντλησιµότητα του σκυ-
ροδέµατος. Ως εκ τούτου κατά την άφιξη των αδρανών στο εργοτάξιο, πρέπει αυτά να ελέγχονται 
σχολαστικά µε πύκνωση των δοκιµών κοσκίνισης (π.χ. µία δειγµατοληψία ανά δέκα αυτοκίνητα), 
ώστε να εξασφαλισθεί η σύµπτωση της κοκκοµετρικής διαβάθµισης των αδρανών µε την αντί-
στοιχη της Μελέτης Σύνθεσης. 


- Το αντλητό σκυρόδεµα συνήθως έχει εργάσιµο µε κάθιση από 10 cm -12 cm.  
β. Στο τέλος της παραγράφου 12.1.1.3 του ΚΤΣ '97 προστίθενται τα ακόλουθα: 


«Ο Ανάδοχος, υπό την ιδιότητα του ως «προµηθευτής» είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίζει για την 
Υπηρεσία την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων των ελέγχων του σκυροδέµατος από το εργοστάσιο. 
Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να απαγορεύσει στον Ανάδοχο τη χρήση σκυ-
ροδέµατος από το συγκεκριµένο εργοστάσιο.» 


γ. Ο Ανάδοχος πρέπει να λαµβάνει υπ’ όψιν τυχόν άλλες συµβατικές επιπτώσεις (τήρηση χρονοδια-
γράµµατος κτλ.) των κατασκευών ειδικών σκυροδεµάτων. 


 


4.1.3.1.9  Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες 


α. Προστίθεται η ακόλουθη εισαγωγική παράγραφος στο άρθρο 14 του ΚΤΣ '97: 
«Στο µέτρο που τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο, έρχονται σε αντίφαση µε τα προβλεπόµενα 
στους λοιπούς κανονισµούς στους οποίους παραπέµπουν το παρόν τεύχος και τα λοιπά συµβατικά 
τεύχη, θα ισχύει κάθε φορά η διάταξη που οδηγεί περισσότερο προς την πλευρά (κατά σειρά ισχύος) 
της ασφάλειας, της λειτουργικότητας, της ανθεκτικότητας στον χρόνο, της προστασίας του περιβάλ-
λοντος και της αισθητικής» 


β. Προστίθεται η ακόλουθη εισαγωγική παράγραφος στην παράγραφο 14.3 του ΚΤΣ '97: 
  «Αρµοί εργασίας διαµορφώνονται εκεί που για πρακτικούς λόγους διακόπτεται η σκυροδέτηση. Οι 


αρµοί αυτοί πρέπει να είναι όσο γίνεται στενότεροι, γιατί στην περιοχή τους η αντοχή εφελκυσµού και 
διάτµησης είναι χαµηλή και συνεπώς η φέρουσα αντοχή του σκυροδέµατος µειωµένη. Ακόµα υπάρχει 
κίνδυνος, στις θέσεις αυτές το σκυρόδεµα να είναι υδατοπερατό. Σε αυτήν την περίπτωση η προστα-
σία του οπλισµού σε διάβρωση είναι µειωµένη. Οι αρµοί εργασίας κατασκευάζονται, όσο είναι δυνα-
τό, σε θέσεις που το σκυρόδεµα δεν έχει µεγάλες καταπονήσεις ή εκεί που απαιτείται αρµός για άλ-
λους λόγους. ∆εν πρέπει να διαµορφώνονται οριζόντιοι αρµοί στο ύψος διακύµανσης του νερού στις 
περιπτώσεις έργων µέσα στο νερό. ∆ιακοπή της εργασίας και διαµόρφωση κατασκευαστικών αρµών 
γίνεται όταν και όπου προβλέπεται στα σχέδια, εκτός από την περίπτωση διαφορετικής εντολής της 
Υπηρεσίας.» 


γ. Στο τέλος της παράγραφο 14.3.1 του ΚΤΣ '97 προστίθενται τα ακόλουθα: 
«Το ίδιο επιτυγχάνεται και µε εκτοξευόµενο νερό ή πεπιεσµένο αέρα ή µε αµµοβολή ή άλλη κατάλλη-
λη επεξεργασία για να αποµακρυνθεί η ανώτερη στρώση τσιµέντου και να απογυµνωθούν τα χον-
δρόκοκκα αδρανή µε µέσο βάθος 5 mm. Κατά τη διαδικασία αυτή προφυλάσσονται από ενδεχόµενες 
βλάβες οι παρακείµενες στον αρµό επιφάνειες σκυροδέµατος (π.χ. αποκοπή της ακµής των όψεων 
του αρµού και ρηγµάτωση του σκυροδέµατος κτλ)» 


δ. Μετά το τέλος της παραγράφου 14.3.5 του ΚΤΣ '97 προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι: 
- «Ανάλογα προς την παράγραφο αυτή (14.3) ισχύουν και τα σχετικά µε τους αθέλητους αρµούς ερ-
γασίας που προέρχονται π.χ. από καιρικές επιρροές» Στις περιπτώσεις όπου, κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας, η επιφάνεια συνένωσης των δύο στρώσεων είναι ουσιαστικής σηµασίας για την στατική 
λειτουργία του φορέα, η σύνδεση νέας και παλαιάς στρώσης θα γίνεται µε συγκόλληση µε τη χρήση 
εποξειδικής ρητίνης, κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας και µε υλικά της έγκρισης της. Η προκύπτουσα 
δαπάνη συγκόλλησης βαρύνει τον Ανάδοχο. 
- Για τη διαµόρφωση οποιουδήποτε αρµού εργασίας για τον οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη στα εγκε-
κριµένα κατασκευαστικά σχέδια απαιτείται η έγκριση της Υπηρεσίας. 


ε. Γενικώς, ισχύουν τα ακόλουθα για την µόρφωση και υλοποίηση των κατασκευαστικών αρµών: 
- Οι κατασκευαστικοί αρµοί διαµορφώνονται όπως κατά τις υποδείξεις των εγκεκριµένων σχεδίων 
εφαρµογής ή / και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  Η δαπάνη των τυχόν πρόσθετων απαιτούµενων 
αρµών επιβαρύνει τον Ανάδοχο. Η θέση και οι λεπτοµέρειες των πρόσθετων κατασκευαστικών αρ-
µών υποβάλλονται για έγκριση στην Υπηρεσία και διατάσσονται έτσι, ώστε να ελαχιστοποιείται η πι-
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θανότητα ρηγµάτωσης λόγω συστολής ξήρανσης. Ενδέχεται ωστόσο να προβλέπονται και αρµοί συ-
γκέντρωσης ρωγµών ή / και διαχωριστικοί αρµοί, πάντοτε σύµφωνα µε τη µελέτη. Στην περίπτωση 
αυτή, τα υλικά συµπλήρωσης, σφράγισης και στεγανοποίησης των αρµών πρέπει να είναι εγκεκριµέ-
να από την Υπηρεσία. 
- Η σκυροδέτηση µεταξύ κατασκευαστικών αρµών είναι συνεχής. Εκτός αν καθοριστεί ή εγκριθεί δια-
φορετικά, ο χρόνος µεταξύ του καλουπώµατος δύο γειτονικών τµηµάτων από σκυρόδεµα δεν θα 
πρέπει να είναι µικρότερος από 4 ηµέρες. Ο Ανάδοχος υποβάλλει προς έγκριση στην Υπηρεσία λε-
πτοµερές χρονοδιάγραµµα της σκυροδέτησης όλων των τµηµάτων του έργου, και συµπεριλαµβάνει 
σε αυτό τον χρόνο σκυροδέτησης όλων των γειτονικών τµηµάτων των διαφόρων κατασκευών. 
- Η άνω επιφάνεια τοιχίων και (ολόσωµων) βάθρων κάθε τµήµατος σκυροδέτησης πρέπει να είναι ο-
ριζόντια, εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στη Σύµβαση. Ο οπλισµός πάνω από το τµήµα σκυρο-
δέτησης που καλουπώνεται πρέπει να στηρίζεται επαρκώς, ώστε να αποφεύγεται η µετακίνηση των 
ράβδων κατά τη διάρκεια του καλουπώµατος και της πήξης του σκυροδέµατος και να εξασφαλίζονται 
επαρκείς επικαλύψεις προς όλες τις ελεύθερες επιφάνειες µε τη χρήση επαρκούς αριθµού κατάλλη-
λων αποστατών. Οι ξυλότυποι που επεκτείνονται πάνω από τον αρµό στην εκτεθειµένη επιφάνεια 
πρέπει να καθαρίζονται από πλεονάζον σκυρόδεµα πριν σκυροδετηθεί το επόµενο τµήµα. 


ζ. Κατακόρυφοι κατασκευαστικοί αρµοί διαµορφώνονται στις θέσεις που προβλέπουν τα εγκεκριµένα 
σχέδια και περιλαµβάνουν τα τυχόν διατµητικά κλειδιά σύµφωνα µε τα σχέδια. 
- Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατόν να σκυροδετηθεί ολόκληρη χωρίς διακοπή µία οριζόντια 
στρώση, ολοκληρώνεται µε σκυροδέτηση σε κατακόρυφο µέτωπο (at a vertical bulkhead) έτσι ώστε, 
όταν επαναληφθεί η εργασία, όλες οι υπερκείµενες επιφάνειες σκυροδέµατος να είναι οριζόντιες. 
- Αν η σκυροδέτηση µεταξύ δύο προκαθορισµένων κατασκευαστικών αρµών διακοπεί, χωρίς αυτό να 
προβλέπεται, το εκτεθειµένο µέτωπο καλύπτεται µε µία στρώση τσιµεντοκονίας, έτσι ώστε να δηµι-
ουργεί καθαρή οριζόντια γραµµή στην επιφάνεια του σκυροδέµατος. Όταν η σκυροδέτηση επανα-
ληφθεί, η στρώση τσιµεντοκονίας αποµακρύνεται (µε συρµατόβουρτσα, αµµοβολή κτλ). 
- Σε κατασκευαστικούς αρµούς κεκλιµένων επιφανειών αποφεύγεται η δηµιουργία σφηνοειδών απο-
λήξεων (feather edges). Στις θέσεις αυτές χρησιµοποιούνται κατάλληλα διαµορφωµένοι ξυλότυποι 
(block out forms), ώστε αποδίδεται ελάχιστο πάχος νέου σκυροδέµατος 0,15 m. 


4.1.3.2 Τσιµέντο 


4.1.3.2.1  Μεταφορά και Παραλαβή 
α. Το τσιµέντο παραδίδεται στο εργοτάξιο σε σάκους ή χύδην. Στην περίπτωση που το τσιµέντο παρα-


δίδεται σε σάκους, αυτοί πρέπει να είναι χάρτινοι, ανθεκτικοί, καλής κατασκευής, σφραγισµένοι στο 
εργοστάσιο και σε καλή κατάσταση (δεν θα είναι σχισµένοι και δεν θα φέρουν φθορές. Το περιεχόµε-
νο υλικό όλων των σάκων θα είναι το ίδιο και θα ζυγίζει 50 kg. Το τσιµέντο µπορεί να παραδοθεί χύ-
δην, αρκεί ο Ανάδοχος να εξασφαλίσει επαρκή µεταφορικά µέσα και - αν προβλέπονται από τα Συµ-
βατικά Τεύχη - συσκευές ζύγισης και όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, που εξασφαλίζουν την κα-
λή κατάσταση του υλικού και που επιτρέπουν την ακριβή ζύγιση των προσκοµιζόµενων φορτίων κατά 
τη χρονική στιγµή της παραλαβής και αποθήκευσης τους από τον Ανάδοχο µέχρι τη χρήση τους. 


β. Όλες οι αποστολές τσιµέντου συνοδεύονται από τα παρακάτω δελτία αποστολής: 


- βεβαίωση ότι το υλικό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των υπόψη προδιαγραφών 


- τύπο του τσιµέντου 


- τόπο και ηµεροµηνία παραγωγής  


- ηµεροµηνία αποστολής και ποσότητα. 
γ. Η µεταφορά τσιµέντου χύδην, θα γίνεται µε ειδικά σιλοφόρα οχήµατα που διαθέτουν καθαρούς και 


υδατοστεγείς χώρους, σφραγισµένους και σωστά σχεδιασµένους, ώστε να παρέχουν πλήρη προ-
στασία του τσιµέντου από την υγρασία. 


δ. Κατά την µεταφορά του τσιµέντου σε σάκους, πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής προστασία του από 
την υγρασία. Αν κατά την µεταφορά, διακίνηση ή αποθήκευση, το τσιµέντο υποστεί ζηµιά, αποµα-
κρύνεται αµέσως από το Εργοτάξιο µε έξοδα του Αναδόχου. 


ε. Ο τρόπος µεταφοράς και διακίνησης του τσιµέντου πρέπει να είναι εγκεκριµένος από την Υπηρεσία.  


4.1.3.2.2  Αποθήκευση 
Αµέσως µετά την παραλαβή του στο εργοτάξιο, το τσιµέντο αποθηκεύεται σε στεγανό χώρο, επαρκώς αερι-
ζόµενο και εντελώς προστατευµένο από τις καιρικές συνθήκες.  
α. Το χύδην τσιµέντο θα φυλάσσεται σε υδατοστεγανά σιλό, που θα αδειάζονται και θα καθαρίζονται σε 


κανονικά χρονικά διαστήµατα, όχι µεγαλύτερα των 4 µηνών, ή όπως αλλιώς καθοριστεί από την Υ-
πηρεσία. 


β. Τσιµέντο που προσκοµίζεται σε σάκους φυλάσσεται σε κλειστές αποθήκες. Το δάπεδο των αποθη-
κών θα φέρει ξύλινη εσχάρα υπερυψωµένη κατά 50 cm πάνω από το έδαφος και σκεπασµένη µε υ-
δατοστεγή µεµβράνη. Η αποθήκευση τσιµέντου σε σάκους απευθείας επί του εδάφους δεν επιτρέπε-
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ται. Εφόσον απαιτείται, το τσιµέντο καλύπτεται µε µουσαµάδες ή άλλα αδιάβροχα καλύµµατα. Η θέση 
αποθήκευσης θα είναι υπερυψωµένη και θα προσφέρεται για ευχερή αποστράγγιση. Τσιµέντο δια-
φορετικού τύπου θα αποθηκεύεται σε χωριστά τµήµατα της αποθήκης, ή σε διαφορετικά σιλό. Όλες 
οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης θα είναι εύκολα προσπελάσιµες για επιθεώρηση και αναγνώριση και 
πρέπει να είναι εγκεκριµένες από την Υπηρεσία. Οι χώροι αποθήκευσης θα βρίσκονται στο χώρο του 
Έργου ή στο σηµείο παράδοσης και θα έχουν επαρκή αποθηκευτική ικανότητα τσιµέντου, ώστε να 
καθίσταται δυνατή η συνέχιση των έργων χωρίς διακοπή ή καθυστέρηση.  


γ. Για να αποφεύγεται υπερβολική παλαίωση του τσιµέντου σε σάκους, µετά την παράδοση ο Ανάδο-
χος χρησιµοποιεί το τσιµέντο κατά χρονολογική σειρά παράδοσης. Κάθε φορτίο τσιµέντου σε σάκους 
θα αποθηκεύεται, ούτως ώστε να διακρίνεται εύκολα από τα άλλα φορτία. Για µικρές περιόδους απο-
θήκευσης, όχι µεγαλύτερες των 30 ηµερών το τσιµέντο σε σάκους δεν θα στοιβάζεται σε στοίβες ύ-
ψους µεγαλύτερου των 15 σάκων και σε για µεγαλύτερες περιόδους σε στοίβες ύψους όχι πάνω από 
7 σάκους. 


δ. Τσιµέντο αποθηκευµένο στο Εργοτάξιο για περίοδο µεγαλύτερη των 40 ηµερών ή τσιµέντο αµφίβο-
λης ποιότητας, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο αφού έχει ελεγχθεί από την Υπηρεσία και τα αποτε-
λέσµατα των δοκιµών είναι ικανοποιητικά. Το τσιµέντο δεν πρέπει να περιέχει σβώλους και να έχει 
υποστεί οποιαδήποτε ζηµιά πριν χρησιµοποιηθεί στο σκυρόδεµα. 


ε. Αν το τσιµέντο παραδίδεται σε χάρτινους σάκους, οι κενοί σάκοι θα καίγονται. Τσιµέντο κατεστραµµέ-
νο ή χυµένο στο έδαφος, λόγω απροσεξίας κατά την εκφόρτωση, αποθήκευση και διακίνηση, καθώς 
και τσιµέντο αχρηστευµένο λόγω ενυδατώσεως απορρίπτεται και αποµακρύνεται αµέσως από το ερ-
γοτάξιο. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο. 


στ. Τσιµέντο ηλικίας µικρότερης των 15 ηµερών από την παρασκευή του δεν θα χρησιµοποιείται στην 
κατασκευή. 


4.1.3.3 Ξυλότυποι και Ικριώµατα 


4.1.3.3.1  Γενικές ∆ιατάξεις 
α. Εφόσον απαιτείται, υποβάλλεται από τον Ανάδοχο (εφόσον δεν περιλαµβάνεται στην µελέτη) ειδική 


µελέτη των ικριωµάτων και ξυλοτύπων, των ξυλοτύπων των φορέων για την δόµηση εν προβόλω, 
των ολισθαινόντων φορέα σκυροδέτησης επί τόπου (χωρίς χρήση ικριωµάτων). 


β. Τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι κατασκευάζονται, έτσι ώστε να αντέχουν ασφαλώς στις επιβαλλόµενες 
δράσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Οι επιβαλλόµενες δράσεις προέρχονται κυρίως από την 
κυκλοφορία του προσωπικού, από τη στερέωση των οπλισµών, από τη διάστρωση και συµπύκνωση 
του σκυροδέµατος (ειδικά από την οριζόντια συνιστώσα της ώθησης του νωπού σκυροδέµατος), από 
το βάρος των εδραζόµενων επ’ αυτών κατασκευών, από τη µεταβίβαση φορτίων κατά την προέντα-
ση, από την ανεµοπίεση, τις θερµοκρασιακές µεταβολές και τις καθιζήσεις. Η εκλογή του ικριώµατος 
και των ξυλοτύπων έχει µεγάλη σηµασία, καθ΄ ότι τα περισσότερα προβλήµατα της τελικής κατα-
σκευής οφείλονται σε ανεπάρκεια των ικριωµάτων και των ξυλοτύπων. Σε κάθε περίπτωση η κατα-
σκευή των τύπων και των ικριωµάτων να συµφωνεί µε τους αντιστοίχους κανονισµούς και τις σχετι-
κές διατάξεις, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του έργου και του εργατοτεχνικού προσωπικού. 


γ. Η αντοχή και ευστάθεια των ικριωµάτων αιτιολογούνται µε βάση τις µεθόδους υπολογισµού των χρη-
σιµοποιούµενων υλικών. Για τη µελέτη και κατασκευή των ικριωµάτων ισχύει η παράγραφος 3.3 του 
DΙΝ 1045 και το DΙΝ 4420. Είναι δυνατή η χρήση άλλων συναφών κανονισµών µετά την έγκριση της 
Υπηρεσίας. 


δ. Οι παραµορφώσεις των ικριωµάτων και ξυλοτύπων πρέπει ακολουθούν τις ανοχές κατασκευής και 
να µην επηρεάζουν δυσµενώς τη συµπεριφορά του έργου. Η υπερύψωση, αν απαιτείται, θα δίδεται 
από την µελέτη εκτός αν προδιαγράφεται αλλιώς. 


ε. Η διαµόρφωση των ικριωµάτων και ξυλοτύπων είναι δυνατόν να γίνει στην περίπτωση απλών κατα-
σκευών και µε την εφαρµογή αναγνωρισµένων και αποδεκτών εµπειρικών κανόνων, πάντοτε όµως 
από κατάλληλα εξειδικευµένο προσωπικό και µετά την έγκριση της Υπηρεσίας. Οι εµπειρικοί κανόνες 
αναφέρονται κυρίως στα ακόλουθα σηµεία: 
- σωστή στήριξη σε κατάλληλο έδαφος 
- συνδέσεις που να µεταβιβάζουν ασφαλώς τις δυνάµεις των θλιβοµένων στοιχείων 
- κατάλληλη διάταξη αντιανεµίων συνδέσµων 


στ. Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητήσει, για οποιοδήποτε τµήµα του έργου, µελέτη ξυλοτύπων και ικριωµά-
των από τον Ανάδοχο, ο οποίος παραµένει σε κάθε περίπτωση ο µόνος υπεύθυνος για τους ξυλοτύ-
πους και τα ικριώµατα.  


ζ. Τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι πρέπει να συµβιβάζονται µε τον προβλεπόµενο τρόπο και την ταχύτη-
τα διάστρωσης (π.χ. προκειµένου για τοιχώµατα και υποστυλώµατα υψηλότερα των 3 m, η ταχύτητα 
διάστρωσης πρέπει να προσαρµόζεται προς την αντοχή του ξυλοτύπου και αντιστρόφως), µε τον 
τρόπο δόνησης (π.χ. σε περίπτωση χρήσης δονητών εφαρµοζοµένων πάνω στον ξυλότυπο για την 
συµπύκνωση του σκυροδέµατος, πρέπει να αποφεύγονται οι µεγάλες απώλειες ενέργειας στις στηρί-
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ξεις (ελαστική στήριξη ξυλοτύπων)), µε τις απαιτήσεις λόγω προέντασης (η προένταση προκαλεί πα-
ραµορφώσεις και µεταβίβαση φορτίων) και µε τη συντήρηση και την τυχόν προβλεποµένη θερµική 
επεξεργασία του σκυροδέµατος. 


η. Η  µελέτη  των  ξυλοτύπων συντάσσεται  από διπλωµατούχο  Πολιτικό  Μηχανικό.   Στην περίπτωση 
που δεν περιλαµβάνεται µελέτη ξυλοτύπων στη µελέτη του έργου, τη µελέτη αυτή συντάσσει υπεύθυ-
νος Πολιτικός Μηχανικός του Αναδόχου. Στη µελέτη αυτή θα λαµβάνονται υπόψη και οι τυχόν υπάρ-
χοντες κανονισµοί ασφάλειας των εργαζοµένων στις κατασκευές. 


θ. Μερικά σκυροδέµατα (αντλούµενα σκυροδέµατα µε επιβραδυντικά πήξης η ρευστοποιητικά) προκα-
λούν µεγαλύτερες ωθήσεις από τα συνηθισµένα σκυροδέµατα, και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στη 
µελέτη και κατασκευή των ξυλοτύπων. 


ι. Οι ξυλότυποι κατασκευάζονται έτσι ώστε να αντέχουν την πίεση που προκαλείται από τη διάστρωση 
και δόνηση του σκυροδέµατος και πρέπει να συγκρατούνται στέρεα στη σωστή τους θέση. Οι ξυλό-
τυποι θα είναι επαρκώς στεγανοί, έτσι ώστε να εµποδίζουν τη διαρροή κονιάµατος από το σκυρόδε-
µα. 


ια. Οι διατάξεις για την συγκράτηση των ξυλοτύπων που διασχίζουν το σκυρόδεµα, δεν πρέπει να το 
επηρεάζουν. Τα στηρίγµατα των οπλισµών (αποστάτες) που ενσωµατώνονται στην κατασκευή δεν 
πρέπει να επηρεάζουν ούτε την αντοχή σε διάρκεια ούτε την εµφάνιση κηλίδων (π.χ. ίχνη σκουριάς ή 
διείσδυση νερού). 


ιβ. Τέλος ο ξυλότυπος πρέπει να είναι µελετηµένος κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να αποξηλώνεται χωρίς να 
προκαλούνται ζηµιές στο σκυρόδεµα. Επίσης πρέπει να ελαχιστοποιείται η απώλεια υλικού κατά την 
σκυροδέτηση. Η στεγανότητα των αρµών εξασφαλίζεται µε την σωστή απευθείας επαφή των άκρων 
των στοιχείων του ξυλοτύπου, τα οποία έχουν διαµορφωθεί ειδικά. Σε ειδικές περιπτώσεις απαιτού-
νται αρµοκάλυπτρα. 


 


4.1.3.3.2  Ικριώµατα 


α. Τα ικριώµατα φέρουν οριζοντίους και χιαστί συνδέσµους προς δύο διευθύνσεις για την παραλαβή 
των οριζοντίων δυνάµεων. Οι στύλοι των ικριωµάτων σε κοινά οικοδοµικά έργα έχουν ελαχίστη πλευρά δια-
τοµής 7 cm. Κατά την κατασκευή τους επιτρέπεται η χρήση υποστυλωµάτων αποτελουµένων από δύο κατ' 
επέκταση συνδεόµενα τεµάχια. 


β. Στην περίπτωση υποστήριξης ικριωµάτων σε στάθµη διαφορετική από των θεµελίων, αυτή θα γίνεται 
µε χρήση πασσάλων ή µε άλλη µέθοδο ικανή να παραλάβει τα προβλεπόµενα φορτία και εγκεκριµένη από 
την Υπηρεσία,. 


γ. Στη µελέτη των ικριωµάτων υποβάλλονται σχετικές λεπτοµέρειες µαζί µε τους στατικούς υπολογι-
σµούς υπογραµµένες από µελετητή διπλωµατούχο Μηχανικό. 


4.1.3.3.3  Ξυλότυποι Εµφανούς Σκυροδέµατος 


Οι ξυλότυποι αυτοί αναφέρονται σε τύπους σκυροδέµατος µε τελείωµα επιφάνειας υψηλής ποιότητας (τύ-
που Β, Γ, ∆ ή Ε) και κατασκευάζονται έτσι, ώστε να διαµορφώνεται οµοιόµορφη και σταθερής εµφάνισης 
επιφάνεια σκυροδέµατος. ∆εν επιτρέπονται µεταλλικά µπαλώµατα στους ξυλοτύπους αυτών των επιφα-
νειών. Το πέτσωµα ή η επένδυση των ξυλοτύπων τοποθετείται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε όλα τα οριζόντια 
ίχνη του ξυλοτύπου να είναι συνεχή σε όλη την επιφάνεια. Για τη συµπλήρωση κάθε στοιχείου του φέροντος 
οργανισµού χρησιµοποιείται το ίδιο υλικό, ή υλικά που δηµιουργούν όµοια υφή και χρωµατική απόχρωση 
της επιφάνειας του σκυροδέµατος.  


4.1.3.3.4  Θυσιαζόµενοι Ξυλότυποι 


α. Σε κενά όπου δεν είναι δυνατή η χρήση αφαιρουµένων ξυλοτύπων, επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται 
θυσιαζόµενοι ξυλότυποι (που δεν ανακτώνται). Αποτελούνται από υλικά ικανής αντοχής και στερεότητας, 
ώστε να διατηρούν το σχήµα τους χωρίς υπερβολικές αποκλίσεις κατά τη διάστρωση και τη σκλήρυνση του 
σκυροδέµατος και να µην έχουν επιβλαβή επίδραση στο σκυρόδεµα αµέσως, ή και καθ' όλη τη ζωή της κα-
τασκευής. Τούτο ισχύει και για τα στοιχεία των µονίµων ξυλοτύπων. Τέτοια είδη µονίµων ξυλοτύπων αποτε-
λούνται από πλαστικό ενισχυµένο µε ίνες ύαλου, από σκυρόδεµα ενισχυµένο µε ίνες ύαλου ή και άλλα υλικά 
εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. 


β. Πρέπει να ελέγχεται η αντοχή του θυσιαζόµενου ξυλοτύπου σε διάρκεια, αν αυτός αποτελεί λειτουργι-
κό στοιχείο. Αν αποτελεί µη λειτουργικό στοιχείο πρέπει να ελέγχεται το ότι τουλάχιστον δεν είναι επιβλαβές. 
Οι εσωτερικές κοιλότητες (π.χ. διάκενα για την µείωση του βάρους µιας πλάκας) είναι δυνατόν να διαµορ-
φώνονται µε µόνιµα στοιχεία ή σώµατα πλήρωσης, τα οποία δεν πρέπει να επηρεάζουν την συµπεριφορά 
του φορέα. 
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4.1.3.3.5  Τοιχώµατα Ξυλοτύπων 


α. Κατασκευάζονται από καλά συναρµολογηµένα, αρκετά άκαµπτα φύλλα, µε σφικτούς αρµούς, ώστε 
να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παραµορφώσεις και η διαρροή της τσιµεντοκονίας. Στα εµφανή σκυροδέµα-
τα, οι εξωτερικές επιφάνειες πρέπει να είναι απαλλαγµένες από τα ίχνη των αρµών. 


β. Οι συναρµογές µεταξύ των φύλλων θα είναι τέλειες, ώστε να αποφεύγεται διαφοροποίηση στις πα-
ραµορφώσεις και διαρροή τσιµεντοκονίας κατά µήκος του αρµού. 


γ. Οι τυχόν κυµατώσεις στην επιφάνεια του σκυροδέµατος από αποκλίσεις των ξυλοτύπων δεν θα υ-
περβαίνουν τα 3 mm ή το 1/270 της αξονικής απόστασης µεταξύ ήλων, συνδέσµων, ή άλλων υποστηριγµά-
των. 


4.1.3.3.6  Εξαρτήµατα  


α. Σύνδεσµοι ξυλοτύπων 


- Θα µπορούν να αφαιρεθούν µέχρι βάθους τουλάχιστον 40 mm από την επιφάνεια του σκυροδέ-
µατος. Το αφαιρούµενο τµήµα του συνδέσµου αποτελείται είτε από πλαστικό κώνο, είτε από άλλο υ-
λικό µε κωνική επιφάνεια και θα αφήνει καθαρή, καλοσχηµατισµένη, χωρίς σπασµένες αιχµές, οπή 
µέσα στο σκυρόδεµα,. 


- Τα µεγέθη και οι αποστάσεις µεταξύ των συνδέσµων καθορίζονται έτσι,  ώστε να εξασφαλίζεται η 
παραλαβή των προβλεποµένων πιέσεων κατά την τοποθέτηση του σκυροδέµατος και από τις εργα-
σίες δόνησης. 


- ∆εν επιτρέπεται η χρήση συνδέσµων από σύρµατα, ή η χρήση συνδέσµων που θραύονται κατά 
την αφαίρεση τους. 


- Η διάταξη των συνδέσµων θα είναι οµοιόµορφη και συµµετρική.  


β. Κεφαλές σφραγίσµατος συνδέσµων 


Τα εκτεθειµένα άκρα των συνδέσµων σε εσοχή µέσα στις οπές των ξυλοτύπων σφραγίζονται µε πλαστικές 
κεφαλές ή πώµατα από συγκολληµένη τσιµεντοκονία. Η κεφαλή ή το πώµα βρίσκεται σε εσοχή από 
την περιβάλλουσα επιφάνεια του σκυροδέµατος τουλάχιστον κατά 6 mm. Η χρήση εκτεθειµένων ο-
πών συνδέσµων και άλλες λεπτοµέρειες (θέση κτλ), εφόσον προβλέπονται από τα εγκεκριµένα σχέ-
δια καθορίζονται κατά περίπτωση στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά Συµβατικά τεύ-
χη. Όταν δεν προδιαγράφεται η διαµόρφωση εκτεθειµένων κεφαλών συνδέσµων, αυτές θα σφραγί-
ζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρούσα προδιαγραφή. 


γ. Φιλέτα γωνιών ή αυλακών (σκοτιών) 


Χρησιµοποιούνται πλαστικά ή ξύλινα φιλέτα (για τις λοξοτµήσεις γωνιών ή και την κατασκευή σκο-
τιών) στα µέγιστα δυνατά µήκη και µε διατοµές σύµφωνες µε τις ενδείξεις των σχεδίων λεπτοµερειών 
ή / και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 


4.1.3.3.7  Κατασκευή και Τοποθέτηση  
α. Πριν την τοποθέτηση των ξυλοτύπων διεξάγεται έλεγχος στις χαράξεις και στα υψόµετρα (στάθ-
µες), ώστε να εξασφαλίζεται η συµφωνία των διαστάσεων µε τα σχέδια. 
β. Οι ξυλότυποι κατασκευάζονται και τοποθετούνται σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών, ώστε το 
τελικό σκυρόδεµα να συµφωνεί µε τις ενδείξεις των σχεδίων ως προς το σχήµα, τις διαστάσεις, τις 
θέσεις και τα υψόµετρα µέσα στα όρια των επιτρεπόµενων αποκλίσεων. 
γ. Οι αρµοί των ξυλοτύπων ευθυγραµµίζονται και στεγανοποιούνται. Ο αριθµός των αρµών διατηρεί-
ται στο ελάχιστο δυνατόν. 
δ. Οι ξυλότυποι προσαρµόζονται όσο δυνατόν τελειότερα στις υπάρχουσες επιφάνειες σκυροδέµα-
τος. Η επαφή πρέπει να είναι εντελώς στεγανή. 
ε. Εγκοπές, ανοίγµατα, υποδοχές κτλ κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις ενδείξεις των σχεδίων, ανε-
ξάρτητα από την τυχόν φθορά που θα προκαλούν στους ξυλοτύπους και στα ικριώµατα χωρίς πρό-
σθετη αµοιβή, γιατί οι φθορές κάθε είδους περιλαµβάνονται ανηγµένα στις τιµές προσφοράς του Α-
ναδόχου. 
στ. Στις γωνίες τοποθετούνται φιλέτα για λοξοτµήσεις σύµφωνα µε τα σχέδια ή και τις εντολές της 
Υπηρεσίας για όλες τις περιπτώσεις εµφανούς σκυροδέµατος, χωρίς να προβλέπεται ιδιαίτερη αµοι-
βή. 
ζ. Έλεγχοι διαρροής τσιµεντοκονίας γίνονται σε όλους τους οριζόντιους αρµούς. 
η. Οι σύνδεσµοι ξυλοτύπων τοποθετούνται αποκλειστικά στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια λε-
πτοµερειών. Στις περιπτώσεις µη ύπαρξης τέτοιων σχεδίων, η τοποθέτηση των συνδέσµων ξυλοτύ-
πων γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του υπευθύνου Πολιτικού Μηχανικού του Αναδόχου. 
θ. Οι ξυλότυποι και τα ικριώµατα ελέγχονται τακτικά κατά τη διάρκεια των σκυροδετήσεων, οι οποίες 
διακόπτονται στην περίπτωση που, εµφανισθούν σηµεία παραµόρφωσης σε αυτούς. Στα σηµεία αυ-







AΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ 


Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων    -49- 


 


τά εκτελούνται επανορθωτικές εργασίες σύµφωνα µε τη σχετική πρόταση του Αναδόχου και την έ-
γκριση της Υπηρεσίας. 
ι. Οι ξυλότυποι επαναχρησιµοποιούνται µόνο µετά από επιθεώρηση και έγκριση της Υπηρεσίας. 
ια. Οι στηρίξεις στο έδαφος, τα ικριώµατα και οι ξυλότυποι κατασκευάζονται από ειδικευµένο προ-
σωπικό και σύµφωνα µε τα σχέδια και τις προδιαγραφές. ∆ίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη διαµόρφωση 
των συνδέσµων, ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε φάση της κατασκευής η στατική ισορροπία, η σωστή 
µεταβίβαση των δυνάµεων και η αντοχή σε λυγισµό, ανατροπή και πλευρική ευστάθεια. 
ιβ. Οι εσωτερικές παρειές των ξυλοτύπων καθαρίζονται επιµελώς πριν τη σκυροδέτηση. Πρέπει να 
προβλέπονται οπές καθαρισµού κυρίως στο πόδι των υποστυλωµάτων και τοιχωµάτων, στις γενέ-
σεις των προβόλων και στον πυθµένα των ξυλοτύπων δοκών µεγάλου ύψους. 
ιγ. Λίγο πριν από τη σκυροδέτηση, οι ξυλότυποι επαλείφονται µε κατάλληλο υλικό αποκόλλησης των 
ξυλοτύπων, εγκεκριµένο από την Υπηρεσία. Το υλικό τοποθετείται σε συνεχείς οµοιόµορφες στρώ-
σεις. Το σκυρόδεµα πρέπει να  διαστρώνεται σε όσο το δυνατό µικρότερο χρονικό διάστηµα από την 
εφαρµογή του υλικού και όσο αυτό διατηρεί την αποτελεσµατικότητα του. Στην Υπηρεσία υποβάλλο-
νται οπωσδήποτε οι οδηγίες χρήσης και άλλες λεπτοµέρειες του κατασκευαστή του υλικού. 
ιδ. Η κατασκευή των ξυλοτύπων είναι τέτοια ώστε η αποξήλωση τους να γίνεται χωρίς χτύπηµα των 
επιφανειών του σκυροδέµατος µε σφυρί και χωρίς να προκαλούνται άλλες ζηµιές στο σκυρόδεµα. 
ιε. Η επιφάνεια των ξυλοτύπων θα είναι επίπεδη ή θα έχει την οριζόµενη καµπυλότητα, ώστε µετά 
την αφαίρεση τους να αποδίδονται οι επιφάνειες ακριβώς όπως υποδεικνύει η µελέτη. 


4.1.3.3.8  Ανοχές 


Οι ξυλότυποι κατασκευάζονται κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζουν τις κατασκευές των στοιχείων σκυροδέµα-
τος µε τις ακόλουθες µέγιστες επιτρεπόµενες ανοχές από τις διαστάσεις των σχεδίων: 


α. Θεµελιώσεις: 


- διαστάσεις διατοµών σκυροδέµατος -12 mm  ως +50mm 


- στάθµη κορυφής ±12 mm 


- εκκεντρότητα  ±30 mm 
β. Απόκλιση από τη χάραξη των αξόνων των βάθρων 


- Στη στέψη της θεµελίωσης ±8 mm 


- Στη στέψη του βάθρου ±12 mm 
γ. Απόκλιση από την κατακόρυφο ή από την καθορισµένη κλίση ευθυγραµµιών και επιφανειών 
των τοιχωµάτων βάθρων, του βάθρου µεταξύ στέψης θεµελίωσης και   στέψης βάθρου αποκλειοµέ-
νων ενδιαµέσων παραµορφώσεων: 1:500 (όχι όµως περισσότερο από 30 mm από τη στέψη των θε-
µελίων µέχρι τη στέψη) 
δ. Απόκλιση από τα καθορισµένα υψόµετρα (στάθµες) των παραπάνω στοιχείων: 


- Στέψη του βάθρου ±8 mm 


- Στέψη του καταστρώµατος της οδού στις θέσεις των βάθρων ±8 mm 
ε. Απόκλιση από τις καθορισµένες διαστάσεις των διατοµών σκυροδέµατος 


- Πάχη τοιχωµάτων βάθρων -8 mm ως +12 mm 


- Εξωτερικές διαστάσεις βάθρων -12 mm ως +20 mm 


- Πάχη δοκών - 8 mm ως +12 mm 


- Πλάκες καταστρώµατος -3 mm ως + 5 mm 


- Συνολικό ύψος φορέα  - 5 mm έως + 8 mm 


- Συνολικό πλάτος καταστρώµατος ±20 mm 
στ. ∆ιαφορές στα µεγέθη και στις θέσεις ανοιγµάτων στα τοιχώµατα ±12 mm 
ζ. Απόκλιση από την χάραξη των αξόνων των δοκών ή των τοιχωµάτων κιβωτοειδών διατοµών κα-
ταστρώµατος : ±20 mm 
η. Απόκλιση από την κατακόρυφο, ή από την καθορισµένη κλίση επιφανειών τοιχωµάτων ή πλευρι-
κών απολήξεων του φορέα του καταστρώµατος: 1:300 
θ. Απόκλιση από την ευθεία επίπεδων επιφανειών µετρούµενη µε πήχη µήκους 4.00 m σε κάθε 
διεύθυνση: 


- Τοιχώµατα  βάθρων, δοκοί, πλάκες και τοιχώµατα φορέων και γενικά  επίπεδες επιφάνειες ±10 
mm 


4.1.3.3.9  Ένθετα, Ενσωµατούµενα Στοιχεία, Ανοίγµατα 


α. Κατασκευάζονται ανοίγµατα όπου απαιτούνται για τη διέλευση σωλήνων, αγωγών, περιβληµάτων 
και άλλων στοιχείων µέσα από το σκυρόδεµα, όπως υποδεικνύονται από τη µελέτη και τα σχέδια. 
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β. Στοιχεία που πρόκειται να ενσωµατωθούν αµέσως στο σκυρόδεµα, τοποθετούνται µε ακρίβεια και 
στερεώνονται στη θέση τους. 


4.1.3.3.10  Συντήρηση και Προετοιµασία Ξυλοτύπων 


α. Ο χειρισµός των ξυλοτύπων γίνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγονται οι φθορές στις επιφά-
νειες που έρχονται σε επαφή µε το σκυρόδεµα. 


β. Οι φθορές επισκευάζονται κατάλληλα µετά την έγκριση της Υπηρεσίας και τα υλικά που, κατά τη 
γνώµη της Υπηρεσίας, δεν είναι δυνατόν να αποδώσουν την απαιτουµένη ποιότητα τελικής επιφανεί-
ας, αντικαθίστανται. 


γ. Μετά από κάθε χρήση και µετά τη διάστρωση νέου σκυροδέµατος οι ξυλότυποι καθαρίζονται και 
επαλείφονται µε κατάλληλο υλικό αποκόλλησης. 


δ. Το υλικό αποκόλλησης δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή µε επιφάνειες σκληρυµένου σκυροδέµα-
τος, µε τον οπλισµό ή µε άλλα ενσωµατούµενα στοιχεία. 


4.1.3.3.11 ∆ιατήρηση και Αποξήλωση Ξυλοτύπων 


α. Μετά την παράγραφο 11.9 του ΚΤΣ ’97 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:  


«Η τήρηση των ηµερών που αναφέρονται στον Πίνακα 11.6 του ΚΤΣ ’97 δεν απαλλάσσει τον Ανάδο-
χο από τις ευθύνες για πιθανές βλάβες του σκελετού λόγω καθυστέρησης στην σκλήρυνση του σκυ-
ροδέµατος ή λόγω υπερφόρτωσης της κατασκευής.» 


β. Το χρονικό διάστηµα διατηρήσεως των ξυλοτύπων µετά την αποπεράτωση της διάστρωσης εξαρ-
τάται από την ποιότητα του σκυροδέµατος, από το µέγεθος του έργου και από τις καιρικές συνθήκες 
κατά την περίοδο σκληρύνσεως του. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα τµήµατα του έργου, τα οποία κα-
τά την αποξήλωση των ξυλοτύπων φορτίζονται από πρόσθετα φορτία προερχόµενα από τις στηρίξεις 
των ικριωµάτων των υπερκειµένων κατασκευών επ’ αυτών. ∆εν επιτρέπεται η αφαίρεση ξυλοτύπων 
και ικριωµάτων χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας, σχετικά µε τον χρόνο και την µέθοδο αφαίρεσης. 


γ. Οι ξυλότυποι αποξηλώνονται µόνον µετά την ολοκλήρωση της προετοιµασίας για την εφαρµογή 
της µεθόδου προστασίας κατά την σκλήρυνση και την προστασία του σκυροδέµατος. Το λασκάρισµα 
των ξυλοτύπων και ικριωµάτων θα γίνεται σύµφωνα µε τις φάσεις που προβλέπονται στην µελέτη, 
ώστε να αποφεύγονται φορτία κρούσης στο σκυρόδεµα (εφαρµόζονται καθαρά στατικές δυνάµεις) και 
φθορές στην επιφάνεια του. 


δ. Οι ολισθαίνοντες ή αναρριχόµενοι ξυλότυποι, είναι δυνατόν να αποξηλώνονται σε µικρότερο χρο-
νικό διάστηµα από αυτά που προδιαγράφονται στον πίνακα 11.6 του ΚΤΣ ’97, σύµφωνα µε ειδική 
µελέτη που υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και εγκρίνεται από την Υπηρεσία. 


ε. Η αποξήλωση των στύλων των ικριωµάτων γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην προκαλεί υ-
πέρβαση των επιτρεποµένων τάσεων και έτσι ώστε να φορτίζεται βαθµιαία και οµοιόµορφα η φέρου-
σα κατασκευή. 


στ. Οι ξυλότυποι των στύλων, βάθρων και τοιχωµάτων αφαιρούνται πριν από τους ξυλοτύπους των 
δοκών και πλακών, που στηρίζονται επ’ αυτών. 


 


4.1.3.3.12  Φόρτιση ∆οµικών Στοιχείων µετά την Αφαίρεση Ξυλοτύπων και Ικριωµάτων 


α. Η χρήση δοµικών στοιχείων, ιδιαίτερα πλακών, κατά τις πρώτες µέρες µετά την κατασκευή ή µετά 
την αποξήλωση των ξυλοτύπων και ικριωµάτων πρέπει να αποφεύγεται, ειδάλλως απαιτείται ιδιαίτε-
ρη προσοχή. 


β. ∆εν επιτρέπεται η ρίψη, η συσσώρευση και τοποθέτηση σε µεγάλες ποσότητες, πετρών, δοκών, 
σανίδων κτλ σε οριζόντια στοιχεία (πλάκες κτλ) που κατασκευάσθηκαν πρόσφατα για να µην δηµι-
ουργείται κίνδυνος αστοχίας τους. 


4.1.3.3.13  Ειδικά Υποστυλώµατα ασφαλείας  


α. Μετά την αποξήλωση των ξυλοτύπων και των ικριωµάτων πρέπει να τοποθετούνται ή αν ήδη υ-
πάρχουν να παραµένουν ειδικά υποστυλώµατα ασφαλείας, µε σκοπό την τήρηση των µικρών βελών 
κάµψης από τον ερπυσµό και τη συστολή ξήρανσης. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση των κατα-
σκευών από προκατασκευασµένα στοιχεία. 


β. Τα υποστυλώµατα ασφαλείας πρέπει να παραµένουν όσο δυνατόν περισσότερο, ιδιαίτερα για 
δοµικά στοιχεία, τα οποία αναλαµβάνουν αµέσως µετά την αποξήλωση των ξυλοτύπων µεγάλο µέ-
ρος του φορτίου που ελήφθη υπόψη στον υπολογισµό, ή για δοµικά στοιχεία από τα οποία αποκολ-
λήθηκαν πρόωρα οι ξυλότυποι και τα ικριώµατα. 


γ. Τα υποστυλώµατα ασφαλείας πρέπει να τοποθετούνται στην ίδια θέση (να είναι συνεχή) σε όλο το 
ύψος της κατασκευής. 
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δ. Σε πλάκες µε δοκούς και ανοίγµατα µέχρι 8 m περίπου, αρκεί η τοποθέτηση υποστυλωµάτων 
ασφαλείας στο µέσο του ανοίγµατος. Για µεγαλύτερα ανοίγµατα απαιτούνται περισσότερα υποστυ-
λώµατα ασφαλείας. Για πλάκες µε άνοιγµα µικρότερο των 5 m συνήθως περιττεύουν τα υποστυλώ-
µατα ασφαλείας. 


ε. Υποστυλώµατα ασφάλειας δεν θα µπαίνουν, όταν από την µελέτη προκύπτει ότι δεν χρειάζονται, 
ή όταν αποδεικνύεται από µελέτη, που θα υποβάλει ο Ανάδοχος και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, 
ότι η τοποθέτηση τους µπορεί να τροποποιήσει δυσµενώς το στατικό σύστηµα του έργου. 


4.1.3.4.14  Επιθεώρηση Ξυλοτύπων 
α. Οι ολοκληρωµένοι ξυλότυποι και τα ικριώµατα επιθεωρούνται και ελέγχονται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παραγράφου «Παραλαβή Ξυλοτύπων». 
β. Εξακριβώνεται ότι τα στηρίγµατα, οι σφήνες οι συνδέσεις και τα άλλα εξαρτήµατα είναι τοποθε-
τηµένα και στερεωµένα ασφαλώς. 
γ. Μετά την ολοκλήρωση και τον έλεγχο των ξυλοτύπων από τον Ανάδοχο, ενηµερώνεται έγκαι-
ρα η Υπηρεσία, για να τους επιθεωρήσει πριν από την διάστρωση του σκυροδέµατος. Η επιθεώρηση 
της Υπηρεσίας αφορά, εκτός από τα αναφερόµενα στην παράγραφο του παρόντος Τεύχους «Προε-
τοιµασία πριν τη ∆ιάστρωση» και στα ακόλουθα: 


- κατάλληλη προετοιµασία των επιφανειών του ξυλοτύπου για να ανταποκριθεί, εκτός των άλ-
λων, στον προδιαγραφόµενο τύπο επιφανείας του τελειώµατος. 


- απαιτουµένη κάλυψη σιδηρού οπλισµού (αποστάτες) 


- στερέωση των ενσωµατουµένων στοιχείων 


- τοποθέτηση συνδέσµων ξυλοτύπου που διαπερνούν την µάζα του σκυροδέµατος. 


4.1.3.3.15  Σχέδια Λεπτοµερειών 


α. Για όλα τα τµήµατα των έργων για τα οποία συντάσσεται µελέτη ξυλοτύπων και ικριωµάτων, 
συντάσσονται από τον Ανάδοχο και σχέδια λεπτοµερειών. 
β. Τα σχέδια θα είναι σαφή και θα παρέχουν συµπληρωµατικές πληροφορίες για την ακριβή και 
σωστή συναρµολόγηση των ξυλοτύπων και ικριωµάτων, χωρίς να χρειάζονται προφορικές διευκρι-
νήσεις, οι οποίες θα καλύπτουν τα ακόλουθα: 


- µεγέθη, θέσεις και συνδεσµολογία όλων των στοιχείων µεταξύ τους καθώς και µε τα παρακεί-
µενα στοιχεία της κατασκευής 


- ποιότητα και κατηγορία των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν  


- τον τρόπο σύνδεσης των στοιχείων 


- ακριβή  περιγραφή  όλων  των  σχετικών  στοιχείων  και  εξαρτηµάτων,   ώστε  να διευκολύνε-
ται η σωστή χρήση τους στο εργοτάξιο. 


- Λεπτοµέρειες των απαραιτήτων υποστηριγµάτων µε τις ακόλουθες διευκρινήσεις: 


- υλικά, διαστάσεις και θέσεις των εξωτερικών αντιστηρίξεων, συνδέσµων και λοιπών στοιχείων 
στήριξης, απαραιτήτων για τη διατήρηση κατακόρυφης και πλευρικής σταθερότητας και την 
αντίσταση στις πλευρικές µετατοπίσεις 


- λεπτοµέρειες και µεγέθη στατικών συνδέσµων µεταξύ των στοιχείων 


- υλικά, διαστάσεις και θέσεις των θεµελίων των ικριωµάτων και των φερουσών κατασκευών 


- λεπτοµέρειες   των   ξυλοτύπων    


- η σειρά, η µέθοδος και ο ρυθµός των σκυροδετήσεων ανάλογα µε τη στατική µελέτη των ξυλο-
τύπων 


- ειδικές µέθοδοι κατασκευής, τοποθέτησης και αποξήλωσης 


- επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε τα φορτία, τις ροπές και τα βέλη, ώστε να διευκολύνεται ο 
έλεγχος και η επαλήθευση των ξυλοτύπων και ικριωµάτων από την Υπηρεσία 


γ. Τα σχέδια λεπτοµερειών θα φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα διπλωµατούχου Πολιτικού 
Μηχανικού και θα διευκρινίζεται σ' αυτά ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι κανονισµοί. 


δ. Θα αναφέρονται λεπτοµερώς όλα τα στοιχεία, για τα οποία απαιτείται η µελέτη λεπτοµερειών 
στο εργοτάξιο. Οι µελέτες αυτές θα υποβάλλονται έγκαιρα για έγκριση στην Υπηρεσία. 


4.1.3.3.16  Παραλαβή Ξυλοτύπων 
α. Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για τον έλεγχο των ξυλοτύπων και των ικριωµάτων πριν τη διά-
στρωση του σκυροδέµατος. Για τον παραπάνω λόγο, ανεξάρτητα από τον έλεγχο της Υπηρεσίας, ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος αµέσως πριν από κάθε σκυροδέτηση να ελέγχει τους ξυλοτύπους και 
τα ικριώµατα. Ο έλεγχος θα διενεργείται από διπλωµατούχο Πολιτικό Μηχανικό, ο οποίος και θα συ-
ντάσσει πιστοποιητικό, το οποίο θα περιέχει τα ακόλουθα: 
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- διεξοδική αναφορά του αντικειµένου της επιθεώρησης που προηγήθηκε 


- βεβαίωση ότι οι ξυλότυποι και τα ικριώµατα έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε τα τελευταία 
εγκεκριµένα σχέδια και τις τυχόν συµπληρωµατικές υποδείξεις, ή βεβαίωση ότι οι τυχόν υπο-
δειγµένες αντιστηρίξεις βρίσκονται στη θέση τους. 


β. Το πιστοποιητικό θα βρίσκεται πάντα στο εργοτάξιο για ενδεχόµενο έλεγχο από την Υπηρεσία. 
γ. Υπογεγραµµένο αντίγραφο του παραπάνω πιστοποιητικού παραλαβής ξυλοτύπων υποβάλλε-
ται στην Υπηρεσία πριν από κάθε σκυροδέτηση. 
δ. Τυχόν αιτιολογηµένες υποδείξεις της Υπηρεσίας λαµβάνονται υπόψη και εκτελούνται από τον 
Ανάδοχο µέσα στα πλαίσια των υποχρεώσεων του για την εκτέλεση του έργου χωρίς πρόσθετη α-
µοιβή.  


4.1.3.4 Σιδηρούς Οπλισµός 


4.1.3.4.1  Μεταφορά και αποθήκευση 


α. Για τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται κατά την µεταφορά και αποθήκευση του σιδηρού οπλισµού, 
ισχύουν οι διατάξεις του ΚΤΧ ’00 (τµήµα Γ, άρθρο 6). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην ταξι-
νόµηση και προστασία των χαλύβων, κατά τη διάρκεια της αποθήκευσής τους, καθώς και στην πλη-
ρότητα των περιεχόµενων πληροφοριών στα έγγραφα που συνοδεύουν τις παρτίδες του οπλισµού 
που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο. Στα συνοδευτικά έγγραφα περιλαµβάνονται και τα σχετικά πι-
στοποιητικά συµµόρφωσης (βλ. άρθρο 5 του ΚΤΧ ’00) 


β. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να διεξάγει δειγµατοληπτικούς ελέγχους κατά την προσκόµιση του ο-
πλισµού στο εργοτάξιο (βλ. άρθρα 4.2 και 5 του ΚΤΧ ’00΄και ΦΕΚ 746Β/95, όπως τροποποιήθηκε µε 
τα ΦΕΚ 718Β/97 και 1488Β/00). 


ράβδων, και ύστερα από έγκριση από την Υπηρεσία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΚΤΧ ‘00.  


4.1.3.4.2  Κοπή και Κάµψη 


Οι παρ. 7.7 και 7.8 του ΚΤΧ ’00 συµπληρώνονται µε το ακόλουθο εδάφιο: 


Οι ράβδοι οπλισµού µπορούν να γωνιάζονται στο εργοστάσιο ή επί τόπου. Η κοπή και η κάµψη γίνεται 
σύµφωνα µε εγκεκριµένες µηχανικές µεθόδους. Η κάµψη του οπλισµού µετά από θέρµανση δεν επιτρέπε-
ται, εκτός αν υπάρχει ειδική έγκριση από την Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για την κοπή και 
κάµψη του οπλισµού στο εργοτάξιο είναι ο Ανάδοχος. 


4.1.3.4.3  Συνδέσεις 
α. Οι συνδέσεις στον οπλισµό κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα σχέδια ή / και τις οδηγίες της Υπηρεσίας 


και τις απαιτήσεις του ΕΚΟΣ και του ΚΤΧ ‘00. Σύνδεση ράβδων µε παράθεση εφαρµόζεται, εφόσον οι 
ράβδοι συνδέονται κατάλληλα κατά τρόπο εγκεκριµένο από την Υπηρεσία, ή εφόσον είναι αρκετά 
αποµακρυσµένες, ώστε να επιτρέπουν την ενσωµάτωση ολόκληρης της επιφάνειας κάθε ράβδου στο 
σκυρόδεµα. 


β. Η συγκόλληση των ράβδων οπλισµού επιτρέπεται µόνο σε «συγκολλήσιµους» και «συγκολλήσιµους 
υπό προϋποθέσεις» χάλυβες (βλ. παρ. 2.1.4, 3.5 και 8.3.2 του ΚΤΧ ’00). Οι έλεγχοι συγκολλησιµότη-
τας των χαλύβων γίνονται σύµφωνα µε τον ΚΤΧ ’00 και τα πρότυπα στα οποία αυτός παραπέµπει. 


γ. Οι γενικές διατάξεις, καθώς και οι επιτρεπόµενες µέθοδοι συγκόλλησης, περιγράφονται στις παρ. 
3.5.1 και 8.3.2 του ΚΤΧ ’00. Κάθε άλλη µέθοδος, που τυχόν προταθεί από τον Ανάδοχο, θα πρέπει 
να περιέχεται σε άλλα ισχύοντα πρότυπα και θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία πριν εφαρµοσθεί στο 
εργοτάξιο. Οι συγκολλήσεις γίνονται από τεχνίτες που υποβάλλονται στις καθιερωµένες εξετάσεις. 


δ. Η µετωπική συγκόλληση των ράβδων, αντί της σύνδεσης µε παράθεση, επιτρέπεται µόνο σε ειδικές 
περιπτώσεις, όταν δεν είναι δυνατή η κατασκευή χωρίς συγκόλληση ράβδων, και ύστερα από έγκρι-
ση από την Υπηρεσία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΚΤΧ ‘00.  


4.1.3.4.4  Τοποθέτηση 
α. Οι ράβδοι οπλισµού τοποθετούνται σύµφωνα µε τα σχέδια ή / και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Εκτός 


αν προδιαγράφεται αλλιώς, οι µετρήσεις κατά την τοποθέτηση των ράβδων οπλισµού γίνονται στον 
άξονα των ράβδων. Οι αποστάσεις µεταξύ των ράβδων θα ακολουθούν τις προδιαγραφές του ΕΚΟΣ. 
Οι επιτρεπόµενες ανοχές κατά την τοποθέτηση ορίζονται στο άρθρο 7.8 του ΚΤΧ ’00. 


β. Πριν την τοποθέτηση του οπλισµού, οι επιφάνειες των ράβδων, όπως και οι επιφάνειες των οποιον-
δήποτε υποστηριγµάτων τους, καθαρίζονται από λεπίσµατα, χαλαρές σκουριές, ακαθαρσίες, λιπαρές 
και άλλες ξένες ουσίες, οι οποίες, κατά τη γνώµη της Υπηρεσίας, δεν είναι αποδεκτές. 


γ. Μετά την τοποθέτηση του και πριν από την έναρξη της σκυροδέτησης, ο οπλισµός ελέγχεται για τη 
συµφωνία του µε τις απαιτήσεις της µελέτης ως προς τη διάµετρο, το σχήµα, το µήκος, τη συγκόλλη-
ση, τη θέση και την ποσότητα.  


δ. Μετά την τοποθέτηση τους οι ράβδοι οπλισµού θα διατηρούνται καθαρές, µέχρι τη διάστρωση του 
σκυροδέµατος. Οι ράβδοι οπλισµού θα τοποθετούνται ακριβώς όπως δείχνουν τα σχέδια, ή εγκρίνει 
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η Υπηρεσία και θα συγκρατούνται στη θέση τους έτσι, ώστε να µην µετατοπίζονται κατά τη διάρκεια 
της διάστρωσης του σκυροδέµατος. Ειδική µέριµνα λαµβάνεται για την αποφυγή διατάραξης του ήδη 
τοποθετηµένου στο σκυρόδεµα οπλισµού. Μεταλλικά άγκιστρα, µεταλλικά διαστήµατα ή άλλα ικανο-
ποιητικά στηρίγµατα από µέταλλο ή σκυρόδεµα της έγκρισης της Υπηρεσίας µπορούν να χρησιµο-
ποιούνται από τον Ανάδοχο για την υποστήριξη ράβδων οπλισµού. Τέτοια στηρίγµατα πρέπει να έ-
χουν επαρκή αντοχή, ώστε να διατηρούν τον οπλισµό στη θέση του καθ' όλη τη διάρκεια των εργα-
σιών σκυροδέτησης. 


ε. Η παρ.  8.2.4 του ΚΤΧ ’00 συµπληρώνεται µε το ακόλουθο εδάφιο:  
Τα υποστηρίγµατα (αποστάτες) χρησιµοποιούνται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µη συµβάλλουν στον 
αποχρωµατισµό ή διάβρωση του σκυροδέµατος. Εφόσον απαιτείται, για να αποφεύγονται άσχηµες 
κηλίδες πάνω σε εκτεθειµένες επιφάνειες, τα υποστηρίγµατα του οπλισµού θα κατασκευάζονται από 
σκυρόδεµα, µέταλλο ή άλλο υλικό που δεν λεκιάζει. Οι ελάχιστες καθαρές αποστάσεις από την άκρη 
του κύριου οπλισµού ως την επιφάνεια του σκυροδέµατος ή άλλες επιφάνειες θα συµφωνούν µε τα 
σχέδια ή µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 


στ. Ο οπλισµός πρέπει να παρουσιάζει επαρκή αντοχή, ακαµψία και σταθερότητα, έτσι ώστε οι ράβδοι 
να εξασφαλίζονται έναντι µετατοπίσεων. 


ζ. Οι απαιτήσεις για τις ελάχιστες επικαλύψεις οπλισµών αναφέρονται στον ισχύοντα ΕΚΟΣ, τον ΚΤΧ’ 
00 και στον ισχύοντα Κανονισµό Πυροπροστασίας Κτιρίων, ανάλογα µε τον απαιτούµενο δείκτη πυ-
ραντίστασης. 


η. Για τη χρήση επιφανειακού οπλισµού ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 8.2.6 του ΚΤΧ ’00. 


 


4.1.3.4.5  Προστασία  


α. Οι απαιτήσεις προστασίας του χάλυβα έναντι διάβρωσης καθορίζονται στον ΚΤΧ ’00 (άρθρο 4 και 
παρ. 8.2.5) 


β. Η παρ. 8.2.5 του ΚΤΧ ’00 συµπληρώνεται µε το ακόλουθο εδάφιο: 


Ο εκτεθειµένος µέχρι τη διάστρωση του σκυροδέµατος οπλισµός, προστατεύεται έναντι της οξείδω-
σης µε παχύ περιτύλιγµα καναβάτσας διαποτισµένης µε ασφαλτικό υλικό, σύµφωνα µε τις εντολές 
της Υπηρεσίας. Ο οπλισµός, που προστατεύεται κατά αυτόν τον τρόπο καθαρίζεται επιµελώς, πριν 
ενσωµατωθεί στο σκυρόδεµα. 


4.1.3.4.6  Σχέδια Λεπτοµερειών Οπλισµού 


α. Ο Ανάδοχος εκπονεί όλα τα κατασκευαστικά σχέδια οπλισµού. Τα σχέδια αυτά περιλαµβάνουν όλα 
τα σχέδια τοποθέτησης ράβδων, σχέδια κάµψης ράβδων, πίνακες ράβδων και άλλα σχέδια οπλι-
σµού, εκπονούνται µε βάση την οριστική µελέτη, που έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία και οριστικο-
ποιούνται αφού προσαρµοστούν στις συνθήκες που απαντώνται επί τόπου κατά την εκτέλεση της 
εργασίας. 


β. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία για έλεγχο, έγκριση και καταγραφή, τα λεπτοµερή σχέδια το-
ποθέτησης ράβδων και κάµψης ράβδων, τους πίνακες οπλισµού και άλλες λεπτοµέρειες, που επε-
ξεργάσθηκε ο ίδιος για όλες τις ράβδους οπλισµού, τουλάχιστον 30 ηµερολογιακές ηµέρες πριν την 
τοποθέτηση του οπλισµού, εκτός αν υπάρχει διαφορετική απαίτηση από την Υπηρεσία. 


4.1.4 Έλεγχοι  


4.1.4.1 Γενικά 
α. Όλες οι εργασίες επιθεωρούνται από την Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος πρέπει να διευκολύνει το έργο της 


Υπηρεσίας. Ο έλεγχος αυτός ασκείται είτε από τα εντεταγµένα όργανα της Υπηρεσίας είτε από ειδι-
κούς Οίκους Ποιοτικού Ελέγχου, οι οποίοι εκδίδουν τα σχετικά πιστοποιητικά και των οποίων ο ρόλος 
θα καθορίζεται στη Σύµβαση. Η αρµοδιότητα της Υπηρεσίας εκτείνεται σε όλα τα µέρη και τις φάσεις 
της κατασκευής, προπαρασκευής, τρόπου παραγωγής, ιδιοτήτων των προσκοµιζόµενων υλικών κτλ. 


β. Ο ποιοτικός έλεγχος έχει σκοπό να αποδείξει την καταλληλότητα της κατασκευής για τη χρήση για 
την οποία προορίζεται. 


γ. Όλοι οι συστηµατικοί έλεγχοι των υλικών, των µεθόδων κατασκευής και των τελειωµένων κατα-
σκευών διεξάγονται από τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ποιότητα, εµφάνι-
ση, ασφάλεια και ανθεκτικότητα σε διάρκεια του έργου. Όλες οι δαπάνες για τους παρακάτω ελέγ-
χους καταβάλλονται από τον Ανάδοχο. 


δ. Οι έλεγχοι που διενεργεί η Υπηρεσία δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο κατά κανένα τρόπο και για ο-
ποιονδήποτε λόγο από την ευθύνη του για το έντεχνο της κατασκευής του έργου. 


ε. Η Υπηρεσία έχει αρµοδιότητα να καθορίζει όλα τα επί µέρους ειδικά θέµατα, όπως προκύπτουν και 
αναφέρονται στην παρούσα προδιαγραφή ή και σε άλλα θέµατα, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά, 
αλλά είναι αναγκαία για τη πλήρη έντεχνη, ασφαλή, καλαίσθητη κτλ κατασκευή του έργου. 
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στ. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα διακοπής κάθε εργασίας, αν ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς 
τους όρους της παρούσας προδιαγραφής ή και άλλων ειδικότερων προδιαγραφών που ισχύουν στο 
έργο σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους και τις οδηγίες της. 


ζ. Η Υπηρεσία δικαιούται να διατάσσει την καθαίρεση οποιασδήποτε κατασκευής, που δεν ακολουθεί 
την παρούσα προδιαγραφή, τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη και Σχέδια και τους λοιπούς όρους της σύµ-
βασης, ή αποδεικνύεται από τους προδιαγραφόµενους ελέγχους και δοκιµές ότι δεν συµφωνεί µε τις 
απαιτήσεις της µελέτης και τις συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, λόγω κακής εργασίας, ή χρή-
σης ελαττωµατικών υλικών ή ζηµιών, λόγω µη επαρκούς προσοχής και καθοδήγησης κτλ. Οι καθαι-
ρέσεις αυτές γίνονται ακόµη κι αν η ελαττωµατική εργασία, έγινε σε γνώση ή από αµέλεια της Υπηρε-
σίας κατά την επίβλεψη του έργου. 


η. Κάθε δαπάνη ή ζηµιά από τις παραπάνω καθαιρέσεις βαρύνει τον Ανάδοχο, εκτός αν για την εκτέλε-
ση της ελαττωµατικής εργασίας υπάρχει έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, µε την οποία να τροποποι-
ούνται οι συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου. 


θ. Ο αναφερόµενος ποιοτικός έλεγχος είναι δειγµατοληπτικός και τον διενεργεί η Υπηρεσία ανεξάρτητα 
από τον ποιοτικό έλεγχο που εκτελεί ο Ανάδοχος για λογαριασµό του µε σκοπό να γίνουν αποδεκτά 
τα υλικά, η εργασία και οι κατασκευές του από την Υπηρεσία. 


ι. Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι δυνατόν η Υπηρεσία να χρησιµοποιήσει τα αποτελέσµατα του ποιοτι-
κού ελέγχου του Αναδόχου (σε όση έκταση και για όσο χρονικό διάστηµα επιθυµεί) για τον εξωτερικό 
ποιοτικό έλεγχο. Τέτοια περίπτωση είναι όταν ο Ανάδοχος έχει εγκαταστήσει επί τόπου κατάλληλο 
εξοπλισµένο εργαστήριο σκυροδέµατος (µε τον απαιτούµενο εξοπλισµό, το επιστηµονικό και βοηθη-
τικό προσωπικό κτλ) και εφόσον η Υπηρεσία θεωρεί, ότι τα αποτελέσµατα των δοκιµών και µετρή-
σεων εκτελούνται σύµφωνα µε τους Κανονισµούς κατά αδιάβλητο τρόπο. 


ια. Ο ποιοτικός έλεγχος περιλαµβάνει τους ακόλουθους συστηµατικούς έλεγχους των υλικών, των µεθό-
δων κατασκευής και των τελειωµένων προϊόντων. 
- Έλεγχοι µε τη βοήθεια µέτρησης 
- δοκιµές των υλικών για την παραλαβή τους, 
- έλεγχοι διαστάσεων ξυλοτύπου, οπλισµού, προκατασκευασµένων στοιχείων κτλ 
- Οπτικοί έλεγχοι (επιθεώρηση) 
- αναγνώριση των υλικών 
- εξέταση των πιστοποιητικών συµµόρφωσης 
- έλεγχος   της   αντιστοίχισης   των   µετρήσεων   προς   την   µεθοδολογία   που χρησιµοποιείται 
- έλεγχος της καταλληλότητας του εξοπλισµού και της εξειδίκευσης του προσωπικού 
- έλεγχος των ξυλότυπων, οπλισµών, διάστρωσης σκυροδέµατος κτλ 


ιβ. Για τους έλεγχους µε τη βοήθεια οργάνων µέτρησης και τους οπτικούς ελέγχους (επιθεώρηση) έχει 
γίνει αναφορά στις επί µέρους παραγράφους της παρούσης. 


4.1.4.2 Σκυρόδεµα 


Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα του σκυροδέµατος, δηλαδή για την αντοχή του, 
τη συµπεριφορά του στο χρόνο καθώς και την ανθεκτικότητα του σε ατµοσφαιρικές ή χηµικές προσβολές 
και γενικά για όµως απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν Τεύχος, στα λοιπά Συµβατικά Τεύχη και Σχέδια 
και στους αντίστοιχους Κανονισµούς. 
α. Στο τέλος της εισαγωγικής παραγράφου του άρθρου 13 του ΚΤΣ ‘97 προστίθεται η ακόλουθη πρότα-


ση: 
«Ειδικότερα για εργασίες έγχυτων πασσάλων και των κεφαλόδεσµων τους ισχύει η παράγραφος 
9.2.4 και το αντίστοιχο άρθρο του παρόντος Τεύχους.» 


β. Στο τέλος της παραγράφου 13.2.2 του ΚΤΣ ‘97 προστίθενται τα ακόλουθα: 
 «Σε περίπτωση που – µετά την έγκριση της Υπηρεσίας – παραστεί ανάγκη συσχέτισης των συµβατι-


κών αντοχών δοκιµιών (ηλικίας 28 ηµερών) σύµφωνα µε διαφορετικούς κανονισµούς (και συγκεκρι-
µένα µεταξύ DΙΝ και Ελληνικών ή Ευρωκωδίκων αφετέρου), λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθες προ-
σεγγιστικές σχέσεις αναγωγής: 
βWN= 1,28 fck  για βw > 15 Μpa 
βWN = 1,35fck  για βw < 15 Μpa 
όπου  
βWN είναι η ονοµαστική αντοχή (Nennfestigkeit) του σκυροδέµατος κατά DΙΝ 1018 
fck είναι η χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέµατος κατά ΕΚΟΣ µε βάση κυλινδρικά δοκίµια διαµέτρου 
15 cm και ύψους 30 cm. 


γ. Τα προηγούµενα δεν υποκαθιστούν τα προδιαγραφόµενα στην παράγραφο 13.2.3, αλλά ισχύουν 
συµπληρωµατικά. 


δ. Στο τέλος της παρ. 13.5.11 του ΚΤΣ ‘97 προστίθεται: «και κατόπιν έγκρισης όµως Υπηρεσίας.» 
ε. Στο τέλος της παρ. 13.7.4 προστίθεται: «και επιφέρονται όµως οι απαιτούµενες επεµβάσεις για την 


αποκατάσταση όµως αισθητικής και όµως λειτουργικότητας του έργου.» 
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στ. Στο τέλος της παρ. 13.7.8 του ΚΤΣ ‘97 προστίθεται:  
«Κάθε µία από τις προαναφερόµενες (ποινές) αποζηµιώσεις «Α», «Β», «Γ» ή «∆» συµπεριλαµβάνει 
και την καταβολή από την πλευρά του Αναδόχου αποζηµιώσεων λόγω τυχόν καθυστερήσεων στην 
πρόοδο των εργασιών.» 


στ. Η παράγραφος 12.1.1.14 του ΚΤΣ ‘97 τροποποιείται ως εξής: 
«Ο Ανάδοχος εξασφαλίζει στην Υπηρεσία το δικαίωµα ελέγχου του εργοστασίου παραγωγής σκυρο-
δέµατος ως όµως την τήρηση όµως προδιαγραφής. Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία δικαιούται να 
απαγορεύσει στον Ανάδοχο την προµήθεια και τη χρήση στο έργο σκυροδέµατος από το συγκεκρι-
µένο εργοστάσιο.» 


ζ. Τόσο η παράγραφος 13.3.2, όσο και οι δύο τελευταίες προτάσεις της παραγράφου 13.4.1 του ΚΤΣ 
‘97 τροποποιούνται ως εξής: 
«Η Υπηρεσία ή / και  ο Ανάδοχος έχουν το δικαίωµα να αυξήσουν τον αριθµό δοκιµίων µιας δειγµα-
τοληψίας από 6 σε 12 δοκίµια. Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη των επί πλέον 6 δοκιµίων βαρύνει τον 
Ανάδοχο.» 


η. Έλεγχος Μεθόδου Συντήρησης (µε δοκίµια) 
Όταν απαιτείται από την Υπηρεσία όµως και όταν προδιαγράφεται στα Συµβατικά Τεύχη, λαµβάνο-
νται «δοκίµια του έργου» σύµφωνα µε όµως παραγράφους 10.4, 10.5 και 10.6 του ΚΤΣ ‘97 για τον 
έλεγχο της αποτελεσµατικότητας της µεθόδου συντήρησης. Τα δοκίµια αυτά κατασκευάζονται και συ-
ντηρούνται ως δίδυµα των δοκιµιών 7 ή 28 ηµερών (αντιδείγµατα). Η δαπάνη των δοκιµίων αυτών 
βαρύνει τον Ανάδοχο.. 


θ. Έλεγχος Προόδου Σκλήρυνσης (µε δοκίµια) 
- Σε κατασκευές προεντεταµένου σκυροδέµατος (όπως και στις περιπτώσεις δυσµενών κλιµατολογι-
κών συνθηκών σύµφωνα µε την κρίση όµως Υπηρεσίας) λαµβάνονται «δοκίµια του έργου» (σύµφω-
να µε την παράγραφο 10.4 του ΚΤΣ ‘97) για τον προσδιορισµό της αντοχής του σκυροδέµατος σε η-
λικίες που αντιστοιχούν σε ιδιαίτερα σηµαντικές φάσεις της κατασκευής. 
- Ιδιαίτερα σηµαντικές φάσεις κατά την διάρκεια της κατασκευής είναι οι ακόλουθες: 
- Η αφαίρεση των ξυλοτύπων  
- Τέτοιου είδους έλεγχοι διεξάγονται όταν κατά την διάρκεια της κατασκευής ενδέχεται να υπάρξουν 
δυσµενείς επιπτώσεις οφειλόµενες σε χαµηλές θερµοκρασίες. 
- Εφόσον πρόκειται να αντιµετωπισθούν ιδιαίτερα σηµαντικές φάσεις κατασκευής κατά την διάρκεια 
της κατεργασίας του σκυροδέµατος και χρειαστεί ο έλεγχος της αντοχής του σκυροδέµατος όµως α-
ντίστοιχες όµως φάσεις αυτές ηλικίες κατασκευής, λαµβάνονται δοκίµια ελέγχου σκλήρυνσης (ανά 
παρτίδα σκυροδέµατος και ανά χρονικά διαφέρουσα ειδικά σηµαντική φάση κατά την διάρκεια όµως 
κατασκευής) που ακολουθούν τα προδιαγραφόµενα όµως παραγράφους 13.3 ή 13.5 του ΚΤΣ ‘97. 
Τα δοκίµια αυτά είναι ίσα στον αριθµό και δίδυµα των συµβατικών δοκιµίων, εκτός προδιαγράφεται 
αλλιώς από τα Συµβατικά Τεύχη. 
- Όταν ανά παρτίδα σκυροδέµατος αντιµετωπίζεται µόνο µία ιδιαίτερη σηµαντική φάση κατασκευής 
λαµβάνονται τουλάχιστον δύο οµάδες «δοκιµίων του έργου» ίσου αριθµό και δίδυµα των συµβατικών 
δοκιµίων των παραγράφων 13.3 ή 13.5 του ΚΤΣ ‘97. Η πρώτη οµάδα δοκιµάζεται σε µία ηλικία σκυ-
ροδέµατος που εκτιµάται ότι θα έχει αναπτυχθεί η ζητούµενη αντοχή. Αν ο πρώτος έλεγχος αντοχής 
δεν αποδώσει τα απαιτούµενα αποτελέσµατα δοκιµάζεται η δεύτερη σειρά δοκιµίων σε επόµενη χρο-
νική στιγµή. 
- Σε κάθε περίπτωση για τον υπολογισµό όµως αντοχής όµως παρτίδας σκυροδέµατος, για τη δεδο-
µένη ηλικία λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος αντοχής των δοκιµίων ελέγχου σκλήρυνσης, πρέπει 
όµως να συνεκτιµάται και το γεγονός ότι για δοµικά στοιχεία µε διαστάσεις που αποκλίνουν ουσιω-
δώς από όµως διαστάσεις των δοκιµίων είναι δυνατόν να παρουσιαστεί διάφορος βαθµός σκλήρυν-
σης από τον αντίστοιχο των δοκιµίων (π.χ. λόγω διαφορετικής διαδικασίας ανάπτυξης θερµότητας 
στο σκυρόδεµα). 


ι. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος επιζητεί πληρωµή των εργασιών σκυροδέµατος πριν από όµως 28 
ηµέρες, ή αν προδιαγράφεται σχετικά όµως όρους της σύµβασης, θα λαµβάνονται και δοκίµια που θα 
ελέγχονται όµως 7 ηµέρες (κανονικά συντηρούµενα κατά DΙΝ 1048) ίσα στον αριθµό και από τα ίδια 
τα µίγµατα µε τα συµβατικά δοκίµια του κανονικού ελέγχου των 28 ηµερών. Τα δοκίµια αυτά δοκιµά-
ζονται σε θλίψη όχι νωρίτερα από 7 µέρες. Για να χρησιµοποιηθούν τα δοκίµια των 7 ηµερών θα 
πρέπει να έχει προσδιοριστεί από τη Μελέτη Σύνθεσης σχέση ανάπτυξης όµως αντοχής του σκυρο-
δέµατος µε ελέγχους αντοχής τουλάχιστον όµως 7 ηµέρες και 28 ηµέρες. Όµως τα αποτελέσµατα 
όµως σχέσης ανάπτυξης όµως αντοχής όµως Μελέτης Σύνθεσης συγκρίνονται τα αποτελέσµατα των 
δοκιµών θλίψης όµως 7 και πλέον ηµέρες για να καθοριστεί αν εκπληρώνεται κατ’ αρχήν το κριτήριο 
συµµόρφωσης θλιπτικής αντοχής και να πραγµατοποιούνται νωρίτερες πληρωµές. Σε κάθε περί-
πτωση όµως το κριτήριο συµµόρφωσης θλιπτικής αντοχής παραµένει πάντοτε ο έλεγχος θλιπτικής 
αντοχής των συµβατικών δοκιµίων ηλικίας 28 ηµερών κανονικά συντηρούµενων. 
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4.1.4.3 Τσιµέντο 


α. Ο Ανάδοχος υποβάλλει πριν τη χρήση του τσιµέντου σε σκυρόδεµα, κονίαµα ή ένεµα, Επικυρωµένες 
Εκθέσεις ∆οκιµών του Εργοστασίου, σύµφωνα µε τα ισχύοντα πρότυπα ASTM, σχετικά µε τους ε-
λέγχους ποιότητας που έγιναν στο Εργοστάσιο, συµπεριλαµβανοµένων των φυσικών και χηµικών ι-
διοτήτων του τσιµέντου που προτείνεται για το Έργο. Επίσης, ο Ανάδοχος προσκοµίζει µαζί µε κάθε 
φορτίο τσιµέντου, πιστοποιητικό εγγύησης ότι το τσιµέντο είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις των Προ-
διαγραφών. Το πιστοποιητικό θα αναφέρει την ηµεροµηνία άφιξης κάθε φορτίου στο Έργο, την πο-
σότητα και το χαρακτηριστικό του σιλό και της παρτίδας προέλευσης του τσιµέντου στο Εργοστάσιο. 


β. Η Υπηρεσία δικαιούται να διατάξει τη δειγµατοληψία του τσιµέντου και την υποβολή του σε δοκιµές. 
∆εν θα χρησιµοποιηθεί τσιµέντο µέχρι η Υπηρεσία µείνει ικανοποιηµένη από τα αποτελέσµατα των 
δοκιµών. Αν οι δοκιµές δείξουν ότι το τσιµέντο που έχει παραδοθεί δεν είναι ικανοποιητικό, αυτό αντι-
καθίσταται µε έξοδα του Αναδόχου. 


4.1.4.4 Σιδηρούς οπλισµός 


Οι απαιτήσεις για την παραλαβή του οπλισµού περιέχονται στο παράρτηµα 5 του ΚΤΧ ’00. Επί πλέον των 
αναφεροµένων στον ΚΤΧ ’00 διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 


α. Κατά την παραλαβή του οπλισµού επανελέγχεται η τήρηση των απαιτήσεων της µελέτης και των κα-
νονισµών, η καθαρότητα, η ευστάθεια, η ακεραιότητα, η γεωµετρία των ράβδων και η επάρκεια των 
επικαλύψεων (βλ. παράρτηµα 5 του ΚΤΧ ’00). 


β. Σε περίπτωση που, κατά την παραλαβή του οπλισµού, διαπιστωθούν κακοτεχνίες, παραλείψεις και 
ασυµφωνίες µε τη µελέτη, τους κανονισµούς και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος είναι υπο-
χρεωµένος να τις αποκαταστήσει µε δικές του δαπάνες και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Η 
τελική παραλαβή του οπλισµού γίνεται µόνο µετά τις απαιτούµενες αποκαταστάσεις και επιδιορθώ-
σεις. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να µην παραλάβει οπλισµό, εφόσον κατά τη γνώση, την εµπειρία 
και την κρίση της, αυτός είναι ανεπαρκής (π.χ. σε περιπτώσεις δευτερευόντων οπλισµών κτλ.) 


γ. Για τους ελέγχους του οπλισµού έναντι διάβρωσης, ισχύει το άρθρο 4 του ΚΤΧ ’00. 


4.1.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 


Όσα προδιαγράφονται στο παρόν τεύχος καλύπτουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα: 


4.1.5.1 Σκυρόδεµα 


Η τιµή µονάδας περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 
α. την προµήθεια των πάσης φύσης απαιτούµενων υλικών και τη µεταφορά τους σε οποιαδήποτε από-


σταση (αδρανή οποιασδήποτε διαβάθµισης και µεγίστου κόκκου, νερό, τσιµέντο οποιουδήποτε τύ-
που και αντοχής και σε οποιαδήποτε απαιτούµενη ποσότητα, τυχόν απαιτούµενα πρόσθετα ρευστο-
ποιητικά η υπερρευστοποιητικά και σταθεροποιητικά, κατάλληλα πρόσθετα στην περίπτωση χρήσης 
έτοιµου σκυροδέµατος, ώστε το σκυρόδεµα να παραµένει εργάσιµο) 


β. την εκτέλεση όλων των απαιτούµενων εργασιών κατασκευής (ξυλότυποι, ικριώµατα, προστατευτικά 
κιγκλιδώµατα, ολισθαίνοντα φορεία ανωδοµών, ολισθαίνοντες ή αναρριχόµενοι ξυλότυποι βάθρων, 
φορεία και λοιπές συσκευές για δόµηση εν προβόλω, προκατασκευές, µεταφορά και τοποθέτηση των 
προκατασκευασµένων στοιχείων στο έργο) 


γ. την ανάµιξη του σκυροδέµατος, τη µεταφορά του στο εργοτάξιο, τη διάστρωση, τη συµπύκνωση και 
τη συντήρηση του 


δ. τη σύνταξη Μελέτης Σύνθεσης σκυροδέµατος και παρασκευής δοκιµαστικών µιγµάτων πριν από την 
έναρξη παρασκευής σκυροδεµάτων 


ε. τις δειγµατοληψίες και ελέγχους σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα  
στ. την κατασκευή νέας προσπέλασης εξυπηρέτησης του έργου ή διαµόρφωση τυχόν υπάρχουσας προ-


σπέλασης (τόσο για τις εργασίες απλών σκυροδετήσεων όσο και για τις υπόλοιπες εργασίες) 
ζ. τη µεταφορά και τοποθέτηση µε µηχανήµατα των προκατασκευασµένων στοιχείων του έργου ή την 


κατασκευή τους απ' ευθείας στην τελική τους θέση 
η. την προσκόµιση και αποκόµιση του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού για την έντεχνη και έγκαιρη 


αποπεράτωση των εργασιών 
θ. την εργασία και τα υλικά κάθε σχήµατος ένθετων για την κατασκευή ειδικών διατοµών (π.χ. πλάκες 


µε διάκενα) διαµέτρου ή διατοµής σύµφωνα µε την µελέτη, από κατάλληλο υλικό που να µην επηρεά-
ζει δυσµενώς το σκυρόδεµα της έγκρισης της Υπηρεσίας και µε κατάλληλη αντοχή και ποιότητα γενι-
κότερα, ώστε να µην υφίστανται καµία παραµόρφωση από την υγρασία, τις κάθε είδους στατικές και 
δυναµικές επιβαρύνσεις κτλ µέχρι πλήρους πήξης του σκυροδέµατος, µε την τυχόν αναγκαία ενίσχυ-
ση των σωµάτων µε διαφράγµατα, µε τοποθέτηση των σωµάτων τούτων σύµφωνα µε την µελέτη και 
µε την ολική απώλεια είτε παραµένουν ενσωµατωµένα µονίµως στο σκυρόδεµα είτε αποµακρύνονται 
σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες και τους λοιπούς όρους της σύµβασης. 
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η. την εργασία και τα υλικά τοποθέτησης µη οπλισµένων σωλήνων αποστράγγισης βάθρων και τοίχων 
αντιστήριξης όπως καθορίζεται στη µελέτη κάθε έργου. 


ι. την εργασία και υλικά της διογκωµένης πολυστερίνης ή άλλου υλικού που τυχόν θα χρησιµοποιηθεί 
για την µόρφωση αρµών. 


ια. τις δαπάνες εξοπλισµού, οργάνωσης, σχετικής µελέτης, προσθέτων κτλ, που ενδεχοµένως απαιτη-
θούν για τις ειδικές διαστρώσεις σκυροδέµατος ή την κατασκευή των ειδικών σκυροδεµάτων του άρ-
θρου 12 του ΚΤΣ '97, οι οποίες περιλαµβάνονται ανηγµένα στις τιµές προσφοράς του Αναδόχου ε-
κτός αν προδιαγράφεται αλλιώς στους όρους της σύµβασης. 


ιβ. την ανηγµένη δαπάνη συγκροτηµάτων παραγωγής αδρανών υλικών παραγωγής σκυροδέµατος, των 
συστηµάτων προστασίας των υλικών από την βροχή, τον παγετό κτλ, των συστηµάτων θέρµανσης ή 
και άλλων µεθόδων για την σκυροδέτηση µε ζεστό ή κρύο καιρό και παγετό (όπως και η ανηγµένη 
δαπάνη σύνταξης των σχετικών µελετών προστασίας του σκυροδέµατος για σκυροδέτηση µε ζεστό ή 
κρύο καιρό και παγετό). 


ιγ. τις ζηµιές από οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε τµήµα του έργου ή µηχανήµατος κτλ από αιτίες 
που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις περί ανωτέρας βίας και λοιπές άλλες δαπάνες που απαιτούνται 
από την τεχνική µελέτη του έργου λαµβανοµένης υπόψη της µόρφωσης των στοιχείων στις ακριβείς 
διαστάσεις που παρουσιάζονται στα σχέδια. 


ιδ. τις δαπάνες προµήθειας, τοποθέτησης και αποµάκρυνσης των αναγκαίων ικριωµάτων και ξυλοτύ-
πων. 


ιε. τις δαπάνες όλων των µηχανικών µέσων, εργαλείων, υλικών, οργάνων, ελέγχων και δοκιµών κάθε 
είδους όπως επίσης και του επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού που απαιτείται για την 
πλήρη εργασία και ακόµη κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν περιγράφεται ρητά αλλά είναι αναγκαία 
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 


4.1.5.2 Σιδηρούς Οπλισµός 


Η τιµή µονάδας περιλαµβάνει: 


• την προµήθεια του σιδηρού οπλισµού επί τόπου των έργων 


• την κοπή, κατεργασία και την επιµελή και έντεχνη τοποθέτηση του οπλισµού σε οποιαδήποτε θέση 
των έργων (ανωδοµή, θεµέλια, πάσσαλοι οποιουδήποτε τύπου) µε ή χωρίς παρουσία νερού 


• την προµήθεια και τοποθέτηση σύρµατος πρόσδεσης όπως επίσης και αρµοκλειδών και άλλου εί-
δους εγκεκριµένων ενώσεων 


• την προµήθεια και τοποθέτηση των αναγκαίων υποστηριγµάτων αποστατών (καβίλιες)  


• τη σύνταξη και υποβολή για έγκριση στην Υπηρεσία των σχετικών παραστατικών και κατασκευα-
στικών σχεδίων οπλισµού, όπως επίσης και όλων των απαιτουµένων πινάκων οπλισµού. 


4.1.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 


4.1.6.1 Σκυρόδεµα 


4.1.6.1.1  Επιµέτρηση 
α. Οι εργασίες σκυροδεµάτων θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³) πλήρως περαιωµένων, ανά κατη-


γορία σκυροδέµατος που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 1.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 


β. ∆ιευκρινίζεται ότι όπου στις κατασκευές σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος η στάθµη 
αυτού νοείται όπως διαµορφώθηκε µε εντολή της Υπηρεσίας πριν από την κατασκευή των σκυροδε-
µάτων. 


γ. Η επιµέτρηση του όγκου σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς την χρήση ξυλοτύπων, γίνεται µε 
βάση τις διαστάσεις των σχεδίων, χωρίς να επιµετράται ο επιπλέον όγκος του σκυροδέµατος που τυ-
χόν διαστρώθηκε λόγω της έλλειψης των ξυλοτύπων. 


δ. Από τον όγκο του επιµετρούµενου σκυροδέµατος αφαιρείται ο όγκος των περικλεισµένων κενών, 
που διαµορφώνονται µε σωλήνες ή µε ένθετα, µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος 
σύµφωνα µε τη µελέτη. 


ε. Από τον όγκο του επιµετρούµενου σκυροδέµατος δεν αφαιρείται ο όγκος των λοξοτµηµένων ή 
στρογγυλεµένων γωνιών, ούτε ο όγκος των µεταλλικών εξαρτηµάτων που ενσωµατώνονται στο σκυ-
ρόδεµα. Επίσης δεν αφαιρείται ο όγκος που καταλαµβάνουν σωλήνες που τοποθετούνται στο σώµα 
των εκάστοτε κατασκευών από σκυρόδεµα για την αποστράγγιση και προστασία αυτών. 


4.1.6.1.2  Πληρωµή 
α. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε 


(αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα 
µε την παράγραφο 1.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες σκυροδεµάτων. Η (οι) τιµή 
(ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 
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«Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι 
αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 


β. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν πληρούνται τα κριτήρια συµµόρφωσης του σκυροδέµατος ή και 
άλλα κριτήρια που θα έχουν τεθεί στους όρους της σύµβασης, τότε οι επακολουθούντες έλεγχοι, 
δειγµατοληψίες, δοκιµές, µελέτες, δοκιµαστικές φορτίσεις κτλ βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση 
µη συµµόρφωσης στα κριτήρια των προδιαγραφών, µετά και τους πρόσθετους ελέγχους ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να επανακατασκευάσει το τµήµα ή την κατασκευή σύµφωνα µε την σύµβαση, ενώ εκ 
παραλλήλου η Υπηρεσία κατά την απόλυτη κρίση της δύναται να ζητήσει και τις επαπειλούµενες από 
την σύµβαση ποινικές ρήτρες ή και την έκπτωση του Αναδόχου από την τυχόν καθυστέρηση που θα 
ήθελε προκύψει (βλ. και παράγραφο 13.7 του ΚΤΣ '97). 


γ. Πληρωµές για έργα από σκυρόδεµα διενεργούνται κανονικά µετά τη διενέργεια των ελέγχων σε θλίψη 
δοκιµίων ηλικίας 28 ηµερών και εφόσον αποδειχτεί ότι πληρούνται τα κριτήρια συµµόρφωσης του 
σκυροδέµατος. Για την περίπτωση που έχουν τεθεί και άλλα κριτήρια συµµόρφωσης σκυροδέµατος 
πρέπει να έχουν διεξαχθεί και οι έλεγχοι συµµόρφωσης µε τα πρόσθετα κριτήρια και εφόσον αποδει-
χτεί ότι πληρούνται και τα κριτήρια αυτά, µόνο τότε θα διενεργούνται οι σχετικές πληρωµές (βλ.  και 
παράγραφο «Έλεγχος προόδου σκλήρυνσης».) 


δ. Αν δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια συµµόρφωσης, τότε οι σχετικές πληρωµές παραµένουν σε εκ-
κρεµότητα µέχρι την έκδοση των αποφάσεων αποδοχής της κατασκευής. 


ε. Εφόσον ζητηθεί από τον Ανάδοχο, είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθούν και πληρωµές για έργα σκυ-
ροδέµατος πριν από τις 28 ηµέρες, εφόσον ληφθούν και δοκίµια ελέγχου της ποιότητας του σκυρο-
δέµατος σε µικρότερη ηλικία.  


θ. Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται (εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά) η δαπάνη διαµόρφωσης επι-
φανειακών τελειωµάτων επιφανειών σκυροδέµατος σε επαφή µε ξυλοτύπους υψηλής ποιότητας (τύ-
πων Β, Γ, ∆, Ε και άλλων ειδικών τύπων) που θα επιµετρηθούν και θα πληρωθούν µε ειδικές τιµές 
του τιµολογίου προσφοράς. 


4.1.6.2 Τσιµέντο 


α. Ουδεµία από τις εργασίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο αναφορικά µε το τσιµέντο, δεν εµφανίζεται 
στο Τιµολόγιο και ως εκ τούτου δεν θα επιµετράται. 


β. Οι εργασίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο αναφορικά µε το τσιµέντο, δεν θα πληρώνονται ιδιαιτέ-
ρως αλλά νοούνται ότι οι δαπάνες τους περιλαµβάνονται ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του 
Αναδόχου. 


γ. Κατ΄ εξαίρεση, σε περίπτωση χρήσης τσιµέντου τύπου IV, το τσιµέντο αυτό πληρώνεται ξεχωριστά µε 
την αντίστοιχη τιµή µονάδας του τιµολογίου (αν υπάρχει) ή µε σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που υπολογίζε-
ται µε βάση την επί πλέον δαπάνη προµήθειας κτλ. τσιµέντου τύπου IV. 


4.1.6.3 Σιδηρούς Οπλισµός 
α. Οι εργασίες όπλισης του σκυροδέµατος θα επιµετρώνται σε χιλιόγραµµα (kg) σιδηρού οπλισµού, 


πλήρως περαιωµένων, ανά κατηγορία χάλυβα που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνε-
ται σύµφωνα µε την παράγραφο 1.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 


β. Η επιµέτρηση γίνεται µε βάση τους αναλυτικούς πίνακες οπλισµών που περιλαµβάνονται στη µελέτη, 
ή αν δεν υπάρχουν, από τους πίνακες που ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει 
στην Υπηρεσία για έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της κατασκευής. Οι πίνακες συντάσσο-
νται µε βάση τα σχέδια της µελέτης και περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις διαστάσεις, τις διαµέτρους, τις 
θέσεις και µήκη κάλυψης, τα βάρη ανά µ.µ. και ανά διάµετρο - σύµφωνα µε τους επίσηµους πίνακες 
βαρών των γερµανικών κανονισµών - τα µήκη των σιδηρών ράβδων, τα µερικά και ολικά βάρη των 
προβλεπόµενων οπλισµών κτλ. Η τοποθέτηση των οπλισµών ελέγχεται και η παραλαβή τους γίνεται 
πριν τη διάστρωση του σκυροδέµατος. Οι συνταχθέντες πίνακες, µετά την παραλαβή των οπλισµών, 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία. Οι εγκεκριµένοι πίνακες των τοποθετηµένων ο-
πλισµών µε τα βάρη τους, αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών. 


γ. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε 
(αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα 
µε την παράγραφο 1.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες χαλύβων. Η (οι) τιµή (ές) µο-
νάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περι-
λαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι ανα-
γκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 


δ. Η πληρωµή του σιδηρού οπλισµού γίνεται µόνο µετά την παραλαβή από την Υπηρεσία των ξυλοτύ-
πων και του σιδηρού οπλισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Τεύχους και της εγκεκριµέ-
νης τεχνικής µελέτης (κατηγορία χάλυβα, διάµετροι, διαστάσεις και µορφή) και τους εγκεκριµένους 
κανονισµούς (DΙΝ 1015 και συµπληρωµατικές εγκύκλιοι, ΕΚΟΣ κτλ.). 
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4.3 ΚΡΑΣΠΕ∆Α  


4.3.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 


Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται οι πάσης φύσης εργασίες για την κατα-
σκευή επιφανειακών έργων αποχέτευσης οµβρίων, οι συνηθέστερα εφαρµοζόµενοι τύποι των οποίων 
είναι οι ακόλουθοι: 


Κρασπεδόρειθρα: Είναι ρείθρα τριγωνικής διατοµής, τα οποία εφαρµόζονται κατά κανόνα σε οδούς 
αστικών περιοχών. Το κρασπεδόρειθρο διαµορφώνεται από ένα ανυπέρβατο κράσπεδο µε κατακόρυ-
φη ή επικλινή εξωτερική παρειά και από ένα στερεό εγκιβωτισµού των υλικών οδοστρωσίας και α-
σφαλτικών της οδού, το οποίο αποτελεί και τµήµα του οδοστρώµατος. Στα κρασπεδόρειθρα καταλή-
γουν η απορροή των οµβρίων υδάτων επί της επιφάνειας των οδοστρωµάτων και των πεζοδροµίων, 
καθώς αυτών των δωµάτων των κτιρίων των αστικών περιοχών, τα οποία µέσω των υδρορροών κατα-
λήγουν στο επίπεδο της οδού. 


4.3.2 Υλικά 


4.3.2.1 Κρασπεδόρειθρα 


Τα ρείθρα θα κατασκευάζονται από µια στρώση σκυροδέµατος πλάτους 0,15 cm – 0,50 cm, 
αναλόγως των τοπικών συνθηκών, από άοπλο σκυρόδεµα κατηγορίας τουλάχιστον C16/20, 
η οποία από τη µια πλευρά θα είναι σε επαφή µε το κράσπεδο κατά µήκος αυτού και από την 
άλλη σε επαφή µε τα υλικά της οδοστρωσίας και των ασφαλτικών. Τόσο το ρείθρο όσο και το 
κράσπεδο θα εδράζονται πάνω σε µια στρώση εξοµάλυνσης από σκυρόδεµα κατηγορίας 
C12/15. 


Το κράσπεδο µπορεί να είναι είτε από προκατασκευασµένα στοιχεία σκυροδέµατος κατηγο-
ρίας τουλάχιστον C16/20 (κατά DIN 483), είτε από φυσικούς λίθους. ∆εν επιτρέπεται η κατα-
σκευή κρασπέδου από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα. 


Η οπίσθια παρειά του κρασπέδου στηρίζεται κατά τα 2/3 του ύψους του επί ενός στερεού 
τραπεζοειδούς διατοµής από έγχυτο επί τόπου άοπλο σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15. 


Το τσιµεντοκονίαµα, µε το οποίο συγκολλείται το κράσπεδο επί της προαναφερόµενης 
στρώσης έδρασης, είναι περιεκτικότητας 650 kg τσιµέντου m³ ξηράς άµµου. 


Η όψη (εµφανής παρειά) των πρόχυτων κρασπέδων θα είναι επικλινής, δηλ. θα φέρει από-
τµηση του πλήρους πάχους του τεµαχίου. 


Ειδικά στα σηµεία πρόσβασης σε χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων και στις διαβάσεις «ατό-
µων µε ειδικές ανάγκες», χρησιµοποιούνται ειδικά τεµάχια είτε πρόχυτων κρασπέδων είτε 
κρασπέδων από φυσικούς λίθους. 


4.4.3 Εκτέλεση Εργασιών 


4.3.3.1 Κρασπεδόρειθρα 


Η άνω επιφάνεια του ρείθρου στο σηµείο που εφάπτεται µε την επιφάνεια κύλισης, κατα-
σκευάζεται στην ίδια στάθµη µε αυτήν και µε εγκάρσια κλίση προς το κράσπεδο ίση ή µεγα-
λύτερη από την κλίση της επιφάνειας κύλισης, µε αποτέλεσµα να διαµορφώνεται ρείθρο τρι-
γωνικής διατοµής. 


Τόσο το κράσπεδο όσο και το ρείθρο θεµελιώνεται επί στρώσης εξοµάλυνσης από άοπλο 
σκυρόδεµα ελάχιστου πάχους 0,05 m, η οποία διαστρώνεται επί συµπυκνωµένου υλικού της 
ΠΤΠ Ο 150 πάχους 0,10 m κατ’ ελάχιστον. 


Τα στερεό τραπεζοειδούς διατοµής που στηρίζει την οπίσθια παρειά του κρασπέδου κατά τα 
2/3 του ύψους του και καθ’ όλο το µήκος του, διαµορφώνεται µε βάση 0,15 m και στέψη 0,08 
m κατ’ ελάχιστον. Το ύψος του κρασπέδου πάνω από τη στάθµη του ρείθρου, για λόγους 
παροχετευτικότητας οµβρίων και αντιπληµµυρικής προστασίας, διαµορφώνεται κατ’ ελάχι-
στον 0,15 m. 


Τόσο τα πρόχυτα κράσπεδα όσο και τα κράσπεδα από φυσικούς λίθους συγκολλούνται επί 
της προαναφερόµενης στρώσης εξοµάλυνσης µε ισχυρό τσιµεντοκονίαµα ελάχιστου πάχους 
0,02 m, ενώ η αρµολόγηση γίνεται µε τσιµεντοκονίαµα του ιδίου τύπου. 


Τα κράσπεδα θα τοποθετούνται µε τη µέγιστη δυνατή οριζοντιογραφική και υψοµετρική ακρί-
βεια επί της οριογραµµής του οδοστρώµατος, βάσει των στοιχείων της εγκεκριµένης τεχνικής 
µελέτης. Σε ευθυγραµµίες, η άνω επιφάνεια και η όψη του κρασπέδου θα είναι απαλλαγµένες 
από κάθε είδους άσκοπες θλάσεις, βυθίσεις, κυρτώσεις και γενικά ανωµαλίες. 
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Οι καµπύλες των κρασπέδων µπορούν να διαµορφώνονται, τοποθετώντας ευθύγραµµα τε-
µάχια µικρότερου µήκους από τις τυπικές διαστάσεις των πρόχυτων ή από φυσικούς λίθους 
κρασπέδων. Το µήκος των τεµαχίων που θα χρησιµοποιούνται σε «καµπύλα» κράσπεδα θα 
είναι τέτοιο ώστε η προκύπτουσα τεθλασµένη σε κανένα σηµείο της να µην αποκλίνει της θε-
ωρητικής καµπύλης περισσότερο από 0,03 m. 


Η διαµόρφωση του κρασπεδόρειθρου και του πεζοδροµίου στα σηµεία που προβλέπεται 
διάβαση Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ), πρέπει να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις των 
«Οδηγιών Σχεδιασµού για την Αυτόνοµη ∆ιακίνηση και ∆ιαβίωση ΑΜΕΑ» του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 


4.3.4 Έλεγχοι 


Γενικά εκτελούνται οι έλεγχοι για τη διασφάλιση τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος άρ-
θρου. 


Ο Ανάδοχος θα φροντίσει να παρασχεθεί σε εκπροσώπους της Υπηρεσίας πλήρης δυνατό-
τητα επίσκεψης των χώρων του εργοστασίου παραγωγής κρασπέδων, µε σκοπό την παρα-
κολούθηση και τον έλεγχο της κατασκευής των. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης αυτής θα 
διεξαχθούν οι απαιτούµενοι έλεγχοι αντοχής και ποιότητας των υλικών σε δείγµατα που θα 
λαµβάνονται, σύµφωνα µε τις συναφείς διατάξεις του DΙΝ 483 και DIN 482, αντιστοίχως για 
πρόχυτα κράσπεδα και κράσπεδα από φυσικούς λίθους. 


Εφόσον οι παραπάνω έλεγχοι στο εργοστάσιο αποδώσουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα, 
όσον αφορά στις ανοχές διαστάσεων, στη µηχανική αντοχή και στα άλλα τεχνικά χαρακτηρι-
στικά, τα προϊόντα της οµάδας που θεωρείται ότι εκπροσωπείται από τα εκάστοτε ελεγχόµε-
να δείγµατα και δοκίµια σηµαίνονται κατάλληλα από τον ενεργούντα τον έλεγχο. 


Υλικά που δεν πληρούν τους όρους των ελέγχων δεν γίνονται δεκτά για αποστολή στο εργο-
τάξιο. Η αποδοχή των υλικών στο εργοστάσιο δεν προδικάζει την τελική παραλαβή των εγκα-
τεστηµένων κρασπέδων επί τόπου του έργου. 


Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο υπάρξουν αµφιβολίες ως προς τα αποτελέσµατα 
των δοκιµών που διεξάγονται στο εργοστάσιο παραγωγής ή στο εργαστήριο του Αναδόχου, η 
Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ζητήσει να εκτελεσθούν, µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδό-
χου, πρόσθετες δειγµατοληπτικές δοκιµές σε υλικά που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο για 
ενσωµάτωση στο έργο, διενεργούµενες από αναγνωρισµένο εργαστήριο της έγκρισής της.  


Αν τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών αυτών δοκιµών αποδειχθούν µη ικανοποιητικά, είναι 
δυνατόν να ζητηθεί επανάληψη της όλης λεπτοµερούς διαδικασίας ελέγχου όλων των προϊό-
ντων, σε αναγνωρισµένο εργαστήριο της επιλογής της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Α-
νάδοχος υποχρεούται να µεταφέρει µε δαπάνη του τα υπόψη προϊόντα για έλεγχο. Τα αποτελέ-
σµατα του ελέγχου αυτού θα κρίνουν τελεσίδικα την καταλληλότητα των υλικών ή την ανάγκη ο-
λικής ή µερικής απόρριψής τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
προµηθεύσει νέα υλικά από κατασκευαστή της επιλογής της Υπηρεσίας και να αποσύρει µε δα-
πάνη του τα ακατάλληλα υλικά από το έργο. 


Ειδικότερα, η οµαλότητα της άνω επιφάνειας των κρασπέδων και των ρείθρων ελέγχεται 
µε τη χρήση 3-µετρης ευθύγραµµης βάσης, κατά την τοποθέτηση της οποίας επί των υ-
πόψη επιφανειών δεν πρέπει να προκύπτουν αποκλίσεις µεγαλύτερες από 3 mm, εξαι-
ρουµένων των περιοχών που βρίσκονται επί κατακόρυφης καµπύλης. 


4.3.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 


4.3.5.1 Κρασπεδόρειθρα 


• Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου περιλαµβάνονται οι πάσης φύσης δαπάνες για την πλήρη 
και έντεχνη κατασκευή κρασπεδόρειθρου, σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης τεχνικής 
µελέτης, τις προδιαγραφές του παρόντος άρθρου και τους όρους των λοιπών συµβατικών 
τευχών. 


• Οι δαπάνες που αφορούν στην κατασκευή του ρείθρου, της υποκείµενης στρώσης εξοµάλυν-
σης από σκυρόδεµα και της στρώσης από συµπυκνωµένο αµµοχάλικο, περιλαµβάνονται α-
νηγµένες στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου για την κατασκευή του κρασπεδόρειθρου. 
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4.3.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 


4.3.6.1 Κρασπεδόρειθρα 


• Οι εργασίες κατασκευής κρασπεδόρειθρων θα επιµετρώνται σε µέτρα µήκους (m) πλήρως πε-
ραιωµένων, ανά τύπο κρασπέδου (πρόχυτο ή από φυσικούς λίθους) που εµφανίζεται στο Τιµολό-
γιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 


Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθη-
κε (αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) 
σύµφωνα µε την παράγραφο 1.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τους διάφορους τύπους κρασπεδόρει-
θρων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην 
ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε 
άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1 «Γενικοί Όροι». 


 


5. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ  


5.1 ΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ  


5.1.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 


5.1.1.1 Πεδίο Εφαρµογής 


α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει εργασίες εσωτερικών και εξωτερικών τοιχοποιιών από 
οπτόπλινθους, τσιµεντόλιθους, θερµοµονωτικές πλίνθους, πυρίµαχες πλίνθους, λιθοδοµές, και άλλες εργα-
σίες τοιχοποιίας (π.χ. εµφανείς, διακοσµητικές τοιχοποιίες). 


β. Στο παρόν δεν περιλαµβάνονται εργασίες ξηράς δόµησης (γυψοσανίδες, τσιµεντοσανίδες) και ελα-
φρών χωρισµάτων. 


5.1.1.2Ορισµοί 


α. Ως τοιχοποιία ορίζεται η πλήρωση των κατακόρυφων στοιχείων του εξωτερικού περιβλήµατος κα-
θώς και των εσωτερικών χωρισµάτων των κτιρίων µε τα υλικά που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παρά-
γραφο. 


β. Ως λιθόσωµα κατά τον EC 6 νοείται κάθε στοιχείο κατάλληλο για κατασκευές τοιχοποιίας.  


γ. Ως δροµική τοιχοποιία ορίζεται εκείνη που έχει πλάτος 9 cm (µισή πλίνθος), ενώ ως ορθοδροµική 
τοιχοποιία ορίζεται αυτή που έχει πλάτος 6 cm. 


δ. Ως µπατική τοιχοποιία ορίζεται εκείνη που έχει πλάτος 19 cm (µια πλίνθος) και αποτελείται από δι-
πλή σειρά πλίνθων τοποθετηµένων κατά µήκος, χωρίς διάκενο µεταξύ τους και συνδεόµενων µε εγκάρσιες 
πλίνθους. Ανάλογα ορίζεται και η υπερµπατική τοιχοποιία µε πλάτος µιάµισης πλίνθου. 


ε. Ως ψαθωτή τοιχοποιία ορίζεται εκείνη που έχει πλάτος 19 cm και αποτελείται από δύο ορθοδροµι-
κές πλινθοδοµές µε διάκενο µεταξύ τους, συνδεόµενων µε εγκάρσιες πλίνθους. 


στ. Ως διπλή τοιχοποιία ορίζεται εκείνη που αποτελείται από δύο πλινθοδοµές µε ή χωρίς διάκενο µε-
ταξύ τους. Στην περίπτωση που υπάρχει διάκενο, µπορεί να πληρούται µε µονωτικό και φράγµα υδρατµών. 
Οι διακοσµητικές (εµφανείς) πλινθοδοµές όψεων είναι σύνηθες είδος διπλής τοιχοποιίας.  


ζ. Ως µικτή τοιχοποιία ορίζεται εκείνη που αποτελείται από δύο ή περισσότερα είδη τοίχων, και υλικών 
των οποίων η δόµηση γίνεται συνήθως ταυτόχρονα. Υπάρχουν 3 είδη µικτής τοιχοποιίας: κατά το µήκος, 
κατά το πάχος ή / και κατά το ύψος των τοίχων. 


η. Ως αρµός ορίζεται ο χώρος µεταξύ των πλίνθων που πληρώνεται µε κονίαµα, είτε κατά την οριζό-
ντια είτε κατά την κατακόρυφη διεύθυνση. 


θ. Ως στρώση ορίζεται κάθε οριζόντια σειρά πλίνθων που τοποθετούνται σύµφωνα µε τους κανόνες 
δόµησης της τοιχοποιίας. 


5.1.2 Υλικά 


5.1.2.1 Γενικά 
α. Όλες οι ποσότητες των υλικών που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο πρέπει να προέρχονται από 


προµηθευτή εγκεκριµένο από την Υπηρεσία. Ο προµηθευτής αυτός παραµένει ο ίδιος καθ’ όλη τη διάρκεια 
κατασκευής του έργου, εκτός αν υπάρχει αντίθετη οδηγία από την Υπηρεσία. Τα υλικά συνοδεύονται από τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά ποιότητας, τα οποία υποβάλλονται προς έγκριση από την Υπηρεσία. 


β. Υποβάλλονται επίσης προς έγκριση στην Υπηρεσία, δείγµατα κάθε τύπου πλίνθου. Η κατασκευή 
της τοιχοποιίας µπορεί να ξεκινήσει µόνο µετά την έγκριση αυτή. Όλες οι προσκοµιζόµενες ποσότητες των 
υλικών θα είναι της ίδιας ποιότητας µε τα εγκεκριµένα δείγµατα. 
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γ. Η Υπηρεσία διενεργεί οπτικό έλεγχο των τεµαχίων σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές ή / και τα 
πιστοποιητικά ποιότητας στο εργοτάξιο. Ειδικότερα ελέγχονται τα εξής: 


- Το σχήµα όλων των τεµαχίων πρέπει να είναι κανονικό. ∆εν επιτρέπονται αποκλίσεις εκτός των 
προδιαγεγραµµένων ανοχών.  


- Η οµοιοµορφία του χρωµατισµού. 


- Η ακεραιότητα της µορφής. ∆εν πρέπει να υπάρχουν ρωγµές, ραγίσµατα, σπασίµατα και παρα-
µορφωµένα τεµάχια. 


- Η σταθερότητα του σχήµατος και των διαστάσεων σε όλα τα τεµάχια. 


- Η υφή. 


- Οι λοιπές ιδιότητες, π.χ., θερµοµονωτική ικανότητα. 
δ. Για µεγάλες ποσότητες πρέπει να υποβάλλονται αποτελέσµατα των ακόλουθων εργαστηριακών ε-


λέγχων (που έχουν διεξαχθεί από εργαστήριο εγκεκριµένο από την Υπηρεσία): 


- διαστάσεων και µορφής 


- ειδικού βάρους 


- οµοιογένειας χρωµατισµού και επιφάνειας θραύσης 


- αντοχής σε θλίψη  


- αντοχής σε κάµψη  


- υδατοαπορροφητικότητας  


- δοκιµή εξανθήµατος  


- σκληρότητας 


- συντελεστή θερµοαγωγιµότητας. 


5.1.2.2 Κονιάµατα 
α. Οι γενικές προδιαγραφές για τα υλικά και τις εργασίες κονιαµάτων τοιχοποιίας αναφέρονται στο άρ-


θρο «Κονιάµατα» και στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 998 και συµπληρώνονται µε αναγραφόµενα στο παρόν άρ-
θρο. Για τις µεθόδους δοκιµών κονιαµάτων τοιχοποιίας ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1015 και για το τσιµέ-
ντο τοιχοποιίας το ΕΛΟΤ 413. 


β. Οι αναλογίες για τα κονιάµατα τοιχοποιίας είναι τουλάχιστον 350 kg - 450 kg τσιµέντο ανά m
3
 κο-


νιάµατος και 0,08 m
3
 ασβέστη.  


γ. Το κονίαµα για τις εµφανείς τοιχοποιίες θα πρέπει επιπροσθέτως να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαι-
τήσεις: 


- να έχει καλή εργασιµότητα 


- να έχει την κατάλληλη περιεκτικότητα σε νερό, ώστε να µη στεγνώνει γρήγορα και χάνει την πλαστι-
κότητα του 


- να έχει υψηλή αντοχή στην επίδραση της βροχής 


- να έχει µεγάλη διάρκεια ζωής και καλή συµπεριφορά στον παγετό. 
δ. Για περιπτώσεις κατασκευών που είναι επιθυµητή η πλήρης αδιαβροχοποίηση και η ιδιαίτερα υψη-


λή αντοχή, ενδείκνυται η χρήση τσιµεντοκονιάµατος χωρίς ασβέστη. 


5.1.3 Εκτέλεση Εργασιών 


5.1.3.1 Μεταφορά και Αποθήκευση Υλικών 


α. Το κονίαµα µεταφέρεται σε σχετικώς ψυχρά δοχεία και δεν εκτίθεται άµεσα στην ηλιακή ακτινοβολί-
α. Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα µεταλλικά καροτσάκια, δοχεία και σανίδες για τη µεταφορά και χρήση του 
κονιάµατος είναι σχετικώς ψυχρά. 


β. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη σωστή διεξαγωγή των εργασιών εκφόρτωσης, αποθήκευσης 
και προστασίας των πλίνθων ή / και των λίθων. Όλα τα τεµάχια, πρέπει, στην περίπτωση που δεν προσκο-
µίζονται από το εργοστάσιο παραγωγής σε “παλέτες”, να ξεφορτώνονται και να στοιβάζονται µε προσοχή. 
Σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεφορτώνονται χύδην µε ανατροπή. Τα υλικά προστατεύονται κατά 
την αποθήκευση στο εργοτάξιο έναντι των καιρικών συνθηκών, φθορών και ζηµιών που είναι δυνατόν να 
προκύψουν, χωρίς να έρχονται σε άµεση επαφή µε το έδαφος. Για το σκοπό αυτό συνήθως χρησιµοποιού-
νται αδιάβροχα καλύµµατα  προστασίας. 


γ. Τα υλικά χρησιµοποιούνται µε τη σειρά µε την οποία παραδίδονται. 


5.1.3.2 Ανέγερση ∆είγµατος  


Μετά την έγκριση των δειγµάτων των προσκοµιζόµενων υλικών, ο Ανάδοχος ανεγείρει δείγµατα τελειω-
µένων επιφανειών διαστάσεων περίπου 1,0 m x 1,5 m κάθε είδους τοιχοποιίας που προβλέπεται να κατα-
σκευαστεί. Τα δείγµατα θα είναι επαρκώς θεµελιωµένα και θα δείχνουν τη σωστή εφαρµογή των προδια-
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γραφών και των κανόνων δόµησης της τοιχοποιίας. Μόνο µετά την έγκριση τους από την Υπηρεσία θα ξεκι-
νά η κατασκευή της τοιχοποιίας, η οποία θα είναι εφάµιλλης ή καλύτερης ποιότητας από τα παραπάνω 
δείγµατα. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει προτείνει τη χρήση προσµίκτων, το δείγµα τοιχοποιίας πρέπει 
να ανεγερθεί 6 - 8 εβδοµάδες πριν από την χρήση των υλικών. 


5.1.3.3 Ανοχές 


Πίνακας 5.1.3.3 : Ανοχές Κατασκευής Τοιχοποιίας 


# Απαίτηση Ανοχή 


1 2 3 


1 οριζοντιότητα ως προς την ευθεία που καθορίζεται 
από τα εκατέρωθεν υποστυλώµατα και από την κατακό-


ρυφη (νήµα της στάθµης) 


≤ 1 cm 


2 ορθές γωνίες 1 cm ανά 3 m 


3 τελικό ύψος της τοιχοποιίας ≤ 3 mm/m και πάντως ≤ 1 cm 


4 προεξοχές ή εσοχές ≤ 1 cm 


5.1.3.4 Προστασία  
α. Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής τοιχοποιίας, ο Ανάδοχος πρέπει να µεριµνά (µε τη 


χρήση εγκεκριµένων µεθόδων) για την προστασία της κατασκευής από επιβλαβείς κλιµατολογικές επιπτώ-
σεις. Οι εκτιθέµενες σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες τοιχοποιίες πρέπει να καλύπτονται και να προφυλάσ-
σονται τουλάχιστον κατά τις πρώτες 48 ώρες µετά την ανέγερση τους. 


β. Στην περίπτωση που η εξωτερική θερµοκρασία είναι µεγαλύτερη των 37°C και το ποσοστό σχετι-
κής υγρασίας µικρότερο από 50% λαµβάνονται τα ακόλουθα κατάλληλα µέτρα προστασίας της κατασκευα-
ζόµενης τοιχοποιίας: 


- Όλα τα υλικά κατασκευής προστατεύονται και σκιάζονται από την απευθείας έκθεση στην ηλιακή 
ακτινοβολία. 


- Το κονίαµα διαστρώνεται σε στρώσεις µήκους µέχρι 1,2 m.  


- Οι πλίνθοι τοποθετούνται εντός ενός λεπτού µετά τη διάστρωση του κονιάµατος. 


- Μετά την ανέγερση η τοιχοποιία θα προστατεύεται από την απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινο-
βολία και τον άνεµο για τις επόµενες 48 h. 


γ. Στην περίπτωση που η εξωτερική θερµοκρασία είναι µικρότερη από 4°C, ο Ανάδοχος υποβάλλει 
προτάσεις κατασκευής υπό συνθήκες παγετού προς έγκριση στην Υπηρεσία. Τα µέτρα προστασίας που 
πρέπει να λαµβάνονται είναι τα ακόλουθα: 


- Ο πάγος ή το χιόνι που έχουν σχηµατιστεί στην επιφάνεια της τοιχοποιίας θα τήκονται µε την προ-
σεκτική θέρµανση της επιφάνειας της τοιχοποιίας. 


- Απαγορεύεται η χρήση υλικών που έχουν προσβληθεί από παγετό. Η τοιχοποιία που προσβλήθηκε 
από παγετό καθαιρείται και ανακατασκευάζεται. 


- Σε θερµοκρασίες µικρότερες από 4°C η άµµος ή το νερό του κονιάµατος θερµαίνονται, ώστε το πα-
ραγόµενο κονίαµα να έχει θερµοκρασία 4°C - 40°C. Η θερµοκρασία του κονιάµατος θα διατηρείται πάνω 
από τον παγετό για τουλάχιστον 48 ώρες µετά την ανέγερση της τοιχοποιίας. Η θέρµανση της κατασκευα-
ζόµενης τοιχοποιίας θα είναι οµοιόµορφη. Η θερµοκρασία των πλίνθων πρέπει να διατηρείται πάνω από 
τους 7°C. 


- Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν υποβάλλει αποδεκτές προτάσεις κατασκευής υπό συνθήκες 
παγετού ή αµελήσει την εφαρµογή των µέτρων προστασίας που ο ίδιος πρότεινε και εγκρίθηκαν από την 
Υπηρεσία δεν θα επιτρέπεται η ανέγερση τοιχοποιίας σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος µικρότερες από 4°C. 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετη αποζηµίωση ή παράταση προθεσµίας εξαιτίας αυτού του λόγου. 


δ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύσει το τµήµα της τοιχοποιίας που έχει ολοκληρωθεί από την 
εισροή υδάτων, πάγου και χιονιού, µέχρι να τοποθετηθεί και να σταθεροποιηθεί η οροφή ή να ολοκληρωθεί 
η στέψη της τοιχοποιίας. Η προστασία επιτυγχάνεται µε την κάλυψη µε στεγανωτικά ή θερµοµονωτικά υλικά 
και σε ακραίες περιπτώσεις µε τη θέρµανση µε λάµπες και άλλες εγκεκριµένες µεθόδους. 


ε. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενισχύει προσωρινά (και µέχρι την ολοκλήρωση τους) τις µη ολοκλη-
ρωµένες τοιχοποιίες, έναντι οριζοντίων ωθήσεων (ανεµοπίεση κτλ), µε κατάλληλες εγκεκριµένες µεθόδους. 
Σε περίπτωση ταχύτητας ανέµου 24 km/h ή µεγαλύτερης χρησιµοποιούνται ανεµοφράκτες. 


5.1.3.5 ∆ιαβροχή των Πλίνθων 


α. Η απαίτηση διαβροχής των πλίνθων, µε σκοπό την αποφυγή της γρήγορης απορρόφησης του νε-
ρού από το κονίαµα, τη διευκόλυνση της διάστρωσης και τη βελτίωση της συναρµογής των πλίνθων πρέπει 
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να επιβεβαιώνεται από το εργοστάσιο παραγωγής και ο Ανάδοχος να ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες. Για τη 
διαβροχή χρησιµοποιείται πόσιµο νερό.  


β. Οι πλίνθοι διαβρέχονται, εφόσον είναι πορώδεις και στεγνές, ακριβώς πριν από την τοποθέτηση, µε 
την εµβάπτιση τους σε νερό ή µε ψεκασµό σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής. ∆εν πρέ-
πει όµως να αφήνονται βυθισµένες στο νερό, ούτε να διαβρέχονται τόσο, όσο να επέρχεται κορεσµός τους. 
Μετά τη διάστρωση, πρέπει να προστατεύονται και να διατηρούνται στεγνές. Εάν υπάρχει πιθανότητα παγε-
τού οι πλίνθοι δεν θα διαβρέχονται. 


γ. Οι πλίνθοι πλένονται πριν, και αν αυτό είναι απαραίτητο, και µετά τη διάστρωση, κατά τις οδηγίες 
του εργοστασίου παραγωγής τους ή / και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 


5.1.3.6 Προετοιµασία 


α. Οι τοιχοποιίες δεν θα κατασκευάζονται πριν περάσουν τουλάχιστον δύο εβδοµάδες από την αφαί-
ρεση του ξυλοτύπου της φέρουσας κατασκευής. 


β. Οι επιφάνειες επαφής µεταξύ τοιχοποιίας και κατασκευών από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα θα 
πληρούνται µε τσιµεντοκονίαµα αναλογίας 1:3 κατά βάρος τσιµέντου και άµµου. Οι επιφάνειες επαφής πρέ-
πει να έχουν επιχρισθεί µε πεταχτή τσιµεντοκονία περιεκτικότητας 400 kg τσιµέντου τουλάχιστον 24 h πριν 
την κατασκευή της τοιχοποιίας. Όπου προβλέπεται, τοποθετείται επίσης ειδική αγκύρωση. 


γ. Πριν από την τοποθέτηση της πρώτης στρώσης η επιφάνεια έδρασης καθαρίζεται από οποιαδήπο-
τε ξένα υλικά και σκουπίζεται για την αφαίρεση σκόνης κτλ. Αν υπάρχουν εξογκώµατα στην επιφάνεια έ-
δρασης, αφαιρούνται για να µην προκαλέσουν στρέβλωση της στρώσης. Εφόσον είναι κεκλιµένη ή ανώµα-
λη, η βάση της τοιχοποιίας εξοµαλύνεται µε τη διάστρωση εξισωτικής στρώσης σκυροδέµατος 300 kg τσιµέ-
ντου, µε σκοπό την εξασφάλιση της οριζοντιότητας των αρµών. Η πρώτη στρώση των πλίνθων πρέπει να 
είναι απόλυτα οριζόντια, γιατί αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή διάστρωση των παραπάνω σειρών. 


δ. Κάτω από την αρχική οριζόντια στρώση, στις ποδιές των παραθύρων και πάνω από τα υπέρθυρα 
και τα σενάζ πρέπει να τοποθετείται υδροµονωτικό υλικό. 


5.1.3.7 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής 
α. Ο Ανάδοχος ακολουθεί τα κατασκευαστικά σχέδια για την ανέγερση της τοιχοποιίας ή / και τις οδη-


γίες της Υπηρεσίας, στις περιπτώσεις που τα κατασκευαστικά σχέδια δεν παρέχουν τις απαραίτητες πλη-
ροφορίες. 


β. Όλες οι τοιχοποιίες πρέπει να είναι αλφαδιασµένες, κατακόρυφες, και οµαλές, σε ορθές γωνίες µε 
πλήρεις στρώσεις κονιάµατος. Απαγορεύεται η χρήση µεταλλικού σφυριού και επιβάλλεται η χρήση του µυ-
στριού ή σφυριού από ελαστικό για τη διασφάλιση της οριζοντιότητας και καθετότητας των πλίνθων. Η πυ-
κνότητα των ραµµάτων καθ΄ ύψος και κατά µήκος πρέπει να είναι τέτοια που να διασφαλίζει την ευθυγράµ-
µιση της τοιχοποιίας. Τα κατακόρυφα ράµµατα διατηρούνται µέχρι το τέλος της ανέγερσης, ενώ τα οριζόντια 
ράµµατα ανεβάζονται τόσο συχνά, ώστε να διασφαλίζεται η ευθυγραµµία όλων των στρώσεων καθ΄ ύψος.  


γ. Οι ορθές γωνίες χαράσσονται σωστά (γώνιασµα) µε την εφαρµογή του κανόνα 4-5-6 ή 6-8-10 για 
µεγαλύτερα µήκη (Πυθαγόρειο θεώρηµα), ώστε να αποφεύγονται κακοτεχνίες που γίνονται εµφανείς αργό-
τερα. 


δ. ∆εν επιτρέπεται η ενσωµάτωση σπασµένων ή φθαρµένων τεµαχίων στην τοιχοποιία. 
ε. Η εµπλοκή των πλίνθων πρέπει να επιτυγχάνεται µε όσο το δυνατόν λιγότερες τεµαχισµένες πλίν-


θους. Ο τεµαχισµός των πλίνθων γίνεται µε την κοπή τους µε το ξυλουργικό ή άλλο ειδικό πριόνι, πριονο-
κορδέλα ή δισκοπρίονο. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε άλλος τρόπος κοπής. 


στ. Μικροπροσαρµογές στο πλάτος ή το πάχος των αρµών είναι δυνατόν να διορθώσουν τυχόν ασυµ-
βατότητες των διαστάσεων της τοιχοποιίας και του υπάρχοντος περιγράµµατος σκελετού ώστε να αποφεύ-
γεται ο άσκοπος τεµαχισµός πλίνθων, οι ασυµµετρίες εκατέρωθεν των ανοιγµάτων κτλ. 


ζ. Τα µεταλλικά στοιχεία (στηρίγµατα) καλύπτονται µε τσιµεντοκονίαµα για λόγους προστασίας από τη 
σκουριά. Απαγορεύεται η χρήση ασβέστη ή γύψου. Οι εσοχές στις οποίες αγκυρώνονται τα αγκύρια θα 
πληρούνται επαρκώς µε κονίαµα. 


η. Σε περίπτωση που κάποια τεµάχια παραµένουν χαλαρά µετά την αρχική πήξη του κονιάµατος, α-
φαιρούνται και αντικαθίστανται µε την εφαρµογή νέου κονιάµατος µε δαπάνες του Αναδόχου. 


θ. Στον πόδα της τοιχοποιίας, στα υπέρθυρα και στα σενάζ πρέπει να τοποθετούνται, εφόσον υπάρχει 
σχετική απαίτηση στραγγιστήριες οπές. 


ι. Για τις οπτοπλινθοδοµές που έχουν µήκος άνω των 12 m και πρόκειται να επιχριστούν πρέπει να 
προβλέπεται αρµός διαστολής. Το ίδιο ισχύει και για τις διακοσµητικές πλινθοδοµές όψεων µε µήκος άνω 
των 8 m. 


ια. Σενάζ 


- Η διατοµή και ο οπλισµός των σενάζ ορίζεται από τα κατασκευαστικά σχέδια. Σε αντίθετη περίπτω-
ση ο Ανάδοχος ακολουθεί τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Πάντως το ύψος των σενάζ θα είναι τουλάχιστον 10 
cm και ο ελάχιστος οπλισµός είναι 2Φ10 άνω και 2Φ10 κάτω (S400) και συνδετήρες Φ8/25 (S220) στην 
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περίπτωση τοιχοποιίας µέχρι πάχος µιας πλίνθου είτε µε 3Φ10 άνω και 3Φ10 κάτω (S400) και συνδετήρες 
Φ 8/20 (S220) στην περίπτωση τοιχοποιίας µεγαλύτερου πάχους.  


- Ο Ανάδοχος εξετάζει την απαίτηση αύξησης του πλήθους των σενάζ (ή / και της διατοµής και του 
οπλισµού τους) στην περίπτωση ύπαρξης µεγάλων ανοιγµάτων ή µεγάλου ύψους και υποβάλλει προς έ-
γκριση τις αντίστοιχες προτάσεις στην Υπηρεσία. 


- Σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει, κατά την κρίση της, την αύξηση 
του πλήθους ή / και της διατοµής και του οπλισµού των σενάζ και πρεκιών. 


ιβ. Οπλισµοί 


- Ο Ανάδοχος τοποθετεί τον οπλισµό που υποδεικνύεται από τα κατασκευαστικά σχέδια και τη µελέ-
τη (είδος, απαίτηση αντιδιαβρωτικής προστασίας, διάµετρος, σχήµα, αποστάσεις, µέγεθος και πλήθος ρά-
βδων, µατίσεις). Σε περίπτωση που τα κατασκευαστικά σχέδια δεν παρέχουν τις παραπάνω πληροφορίες, 
ο Ανάδοχος ακολουθεί τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τηρώντας πάντοτε τις ελάχιστες απαιτήσεις  που προδια-
γράφονται από τους σχετικούς Κανονισµούς και το παρόν Τεύχος (βλ. και προηγούµενη παράγραφο «Σε-
νάζ»). 


- Οι ράβδοι θα είναι απαλλαγµένες από σκουριά, έλαια ή γράσα. 
ιγ. Εφόσον προβλέπεται στα σχέδια ή ενταλθεί από την Υπηρεσία, είναι δυνατή η χρήση ενίσχυσης 


από πλέγµατα και ανοξείδωτους συνδετήρες ανά 0,60 m ύψους τοιχοποιίας αντί για συµβατικό σενάζ, τα 
οποία θα ακολουθούν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 845. Στην περίπτωση αυτή το πλάτος του πλέγµατος εν-
δείκνυται να είναι περίπου 5 cm στενότερο από το πάχος του τοίχου. Τα πλέγµατα θα καλύπτονται επαρκώς 
από κονίαµα. Η σειρά των εργασιών είναι η ακόλουθη: 


- ανέγερση τοιχοποιίας µέχρι 0,60 m από τη στάθµη του εδάφους 


- διάστρωση κονιάµατος 


- τοποθέτηση πλεγµάτων και συνδετήρων 


- διάστρωση κονιάµατος που καλύπτει τον οπλισµό 


- σύνδεση τοιχοποιίας και φέροντα οργανισµού µε γωνιακούς συνδετήρες σε συνέχεια µε το πλέγµα 


- συνέχιση ανέγερσης της τοιχοποιίας µέχρι 1,20 m κ.ο.κ. 
ιδ. Για τη δόµηση τοιχοποιιών από θερµοµονωτικές πλίνθους ή άλλες ειδικές πλίνθους ο Ανάδοχος 


υποχρεούται να ζητά οδηγίες από το εργοστάσιο παραγωγής των πλίνθων. 


5.1.3.8 ∆ιάστρωση - Γενικά 
α. Η διάστρωση πρέπει να γίνεται οµοιόµορφα, έτσι ώστε η στάθµη των ολοκληρωµένων τµηµάτων 


να είναι ενιαία σε κάθε επίπεδο.  
β. ∆εν θα πρέπει να διαστρώνονται περισσότερες από 16 στρώσεις πλίνθων ανά ηµέρα  (ή 1,5 m ύ-


ψος κατασκευασµένης τοιχοποιίας ανά ηµέρα) χωρίς τη σχετική έγκριση της Υπηρεσίας, έτσι ώστε να υ-
πάρχει ο απαιτούµενος χρόνος για την πήξη του κονιάµατος, προς αποφυγή ανεπιθύµητων συνιζήσεων. 


γ. Οι πλίνθοι θα διαστρώνονται µε τη χρήση άφθονου κονιάµατος, µε ολίσθηση και σύγχρονη πίεση, 
χωρίς υπερβολικά χτυπήµατα και έτσι ώστε το κονίαµα να γεµίζει τους αρµούς και να εξέχει από αυτούς. Οι 
πλίνθοι τοποθετούνται αφού προηγούµενα διαστρωθεί κονίαµα πάνω στην προηγούµενη στρώση και επα-
λειφθεί κονίαµα στον κατακόρυφο αρµό. Όσο από το πλεονάζον κονίαµα δεν εισχωρήσει στον αρµό µε τη 
συµπίεση του µε το µυστρί, αφαιρείται πριν τη σκλήρυνση του. 


δ. ∆ιασταυρούµενοι τοίχοι πρέπει να διαστρώνονται συγχρόνως, ώστε να συνδέονται σε κάθε στρώση 
µε αµοιβαίες εισδοχές του ενός µέσα στον άλλον. Απαγορεύεται η µονοµερής διάστρωση ακόµα και αν υ-
πάρχει πρόβλεψη αναµονών ή υποδοχών. Στις διασταυρώσεις των τοίχων πρέπει να τοποθετείται ο απαι-
τούµενος οπλισµός. 


ε. Λοξή στρώση της στέψης (ενσφήνωση) 


- Η τελευταία οριζόντια στρώση των πλίνθων τοποθετείται 15 cm κάτω από την οροφή. Ο τοίχος ο-
λοκληρώνεται µε µια λοξή στρώση πλίνθων (ενσφήνωση) µεταξύ οροφής και τελευταίας οριζόντιας στρώ-
σης.  


- Χρησιµοποιούνται είτε µικρά τεµάχια πλίνθων, που τοποθετούνται κολυµβητά σε κονίαµα, είτε τρι-
γωνικά κατά την έννοια της όψης τεµάχια, τα οποία περιβαλλόµενα µε κονίαµα σφηνώνονται µε ολίσθηση 
κατά την έννοια του οριζόντιου άξονα του τοίχου. Σηµειακή επαφή µεταξύ πλίνθων και οροφής ή υποκείµε-
νης στρώσης δεν επιτρέπεται. Οι άκρες της πλίνθου πρέπει να διαµορφώνονται κατάλληλα, έτσι ώστε να 
δηµιουργούνται επίπεδες επιφάνειες για την ενσφήνωση. Η γωνία των πλίνθων της λοξής στρώσης είναι 
µεταξύ 45º-60º. 


- Θα µεσολαβούν τουλάχιστον 48 h από την ολοκλήρωση της τελευταίας οριζόντιας στρώσης µέχρι 
τη διάστρωση της λοξής στρώσης, ώστε το κονίαµα να έχει σκληρυνθεί και συρρικνωθεί µε σκοπό την απο-
φυγή της αποκόλλησης της τοιχοποιίας από την οροφή µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής. 
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- Αν δεν είναι εφικτή η διάστρωση λοξής στρώσης, τότε ο αρµός µεταξύ της τελευταίας στρώσης της 
τοιχοποιίας και της οροφής γεµίζει µε κατάλληλο µη συρρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα. 


- Αν πρόκειται για τοιχοποιία πλήρωσης και εφόσον προβλέπεται στα σχέδια και αναµένονται βέλη 
κάµψης της υπερκείµενης κατασκευής, ο αρµός µεταξύ της τελευταίας στρώσης του τοίχου και της οροφής 
γεµίζει µε µαλακό µονωτικό υλικό.  Η εγκάρσια σταθερότητα του τοίχου εξασφαλίζεται µε ειδικά αγκύρια. 


στ. Το πάχος των αρµών πρέπει γενικά να είναι τέτοιο, ώστε 4 διαδοχικές στρώσεις πλίνθων να έχουν 
συνολικό ύψος τουλάχιστον κατά 30 mm µεγαλύτερο, από ότι αν οι στρώσεις αυτές είχαν ολοκληρωθεί χω-
ρίς κονίαµα. Πριν την τοποθέτηση και τη συµπίεση των πλίνθων κάθε στρώσης, η στρώση κονιάµατος θα 
έχει αρχικό πάχος από 15 mm ως 20 mm και µε την τοποθέτηση θα περιορίζεται στα 10 mm το πολύ.  


ζ. Οι κατακόρυφοι αρµοί θα έχουν οµοιόµορφο πάχος 8 mm κατά µέσο όρο και πάντως όχι µεγαλύτε-
ρο από 10 mm. Οι πλίνθοι τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην υπάρχουν σε δύο διαδοχικές 
στρώσεις αρµοί στην ίδια κατακόρυφο, αλλά ο αρµός κάθε στρώσης να βρίσκεται στον άξονα πλίνθου της 
υποκείµενης στρώσης. 


η. Αρµολόγηση πλινθοδοµών 


- Ενδείκνυται η αρµολόγηση να γίνεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε ο αρµός να σφραγίζει πλήρως το 
διάκενο µεταξύ των πλίνθων. Παρόλο που για λόγους αισθητικής σε εµφανείς τοιχοποιίες, είναι δυνατόν οι 
αρµοί να διαµορφώνονται σε εσοχές ως προς την κατακόρυφη περασιά της τοιχοποιίας, καλό είναι αυτού 
του είδους η αρµολόγηση να γίνεται µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, µε την απόξεση των πλήρων 
αρµών σε βάθος 2 cm και µε την πλήρωση τους µε θηραϊκό κονίαµα ή ασβεστοτσιµεντοκονίαµα (τουλάχι-
στον 450 kg τσιµέντου ανά m


3
 κονιάµατος). 


- Η αφαίρεση του πλεονάζοντος κονιάµατος αρµολόγησης από τους εξωτερικούς αρµούς γίνεται µε 
χρήση µικρού πήχη (αρµόξυλο) ή υγρής λινάτσας. Η χρήση στρογγυλής σιδερόβεργας για τη συµπίεση του 
κονιάµατος των αρµών δεν ενδείκνυται από άποψη στεγανότητας. 


- Εκτός από την περίπτωση που χρησιµοποιείται ειδικό έτοιµο κονίαµα, η αρµολόγηση γίνεται µετά 
την πάροδο κατάλληλου χρονικού διαστήµατος µετά τη διάστρωση της τοιχοποιίας και οπωσδήποτε µετά 
την αρχική πήξη του συνδετικού κονιάµατος, αλλά οπωσδήποτε πριν την πλήρη σκλήρυνση του. 


 


2.1.3.9 Ενσωµάτωση Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων 


α. Ο Ανάδοχος ενηµερώνει την Υπηρεσία έγκαιρα για πιθανές ασυµφωνίες µεταξύ των θέσεων των α-
νοιγµάτων και των διαχωριστικών ή των εγκαταστάσεων (ηλεκτρικών, µηχανολογικών, σωληνώσεων 
κτλ) που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Προτείνει λύσεις για την αντιµετώπιση του 
προβλήµατος, οι οποίες πριν εφαρµοστούν πρέπει να εγκριθούν από την Υπηρεσία. 


β. Για τη διάνοιξη καναλιών και οπών χρησιµοποιείται ειδικό µηχάνηµα (κόπτης – σβούρα). ∆εν επιτρέ-
πεται η χρήση σφυριού και καλεµιού για τη διάνοιξη κάθε τύπου εσοχών για τον εντοιχισµό σωληνώ-
σεων. Οι εσοχές ανοίγονται µε χρήση χειροκίνητου ξέστρου ή ειδικού εξαρτήµατος που προσαρµόζε-
ται σε ηλεκτροκίνητο δράπανο. Το ίδιο ισχύει για την κατασκευή εσοχών για την τοποθέτηση κουτιών 
διακοπτών και ρευµατοδοτών. Η αποκατάσταση των αυλακώσεων µετά την τοποθέτηση των σωλη-
νώσεων γίνεται µε τσιµεντοκονίαµα αναλογίας 1: 3 τσιµέντο προς  λεπτόκοκκη άµµο. Οι εσοχές / ε-
γκοπές που διαµορφώνονται µε τοπική µείωση του πάχους του τοίχου, πρέπει να αφήνουν αποµένο-
ντα τοίχο πάχους τουλάχιστον 6 cm (χωρίς το επίχρισµα).  


γ. Ο Ανάδοχος µεριµνά ώστε οι αναµονές για τις διελεύσεις καλωδιώσεων, σωληνώσεων κτλ να προ-
βλέπονται εγκαίρως ή να ενσωµατώνονται στην τοιχοποιία (σωλήνες – µανσόν) κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής της, ώστε να αποφεύγεται η διάνοιξη µεγάλων οπών στην τελειωµένη τοιχοποιία. 


δ. Οποιαδήποτε φθορά σε πλινθοδοµές παρουσιαστεί κατά την εκτέλεση των Η/Μ εγκαταστάσεων, 
επισκευάζεται µε δαπάνες του Αναδόχου σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και τις υποδεί-
ξεις της Υπηρεσίας 


 


5.1.4 Έλεγχοι  


α. Μετά την κατασκευή των πλινθοδοµών κάθε ολοκληρωµένου τµήµατος του έργου (π.χ. εξωτερικές, 
εσωτερικές πλινθοδοµές κτλ), η Υπηρεσία ελέγχει την εκτελεσθείσα εργασία σύµφωνα µε τη µελέτη, το πα-
ρόν και τα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και τα κατασκευαστικά σχέδια καθώς και τις οδηγίες της. 


β. Ο έλεγχος της κατακορυφότητας των λιθοδοµών και των πλινθοδοµών γίνεται οπτικά µε το νήµα 
της στάθµης. 


γ. Σφάλµατα, όπως εσφαλµένη χάραξη, διάταξη, ανακρίβεια στην ευθυγράµµιση, αποκλίσεις της κα-
τακόρυφου στις επιφάνειες των τοιχοποιιών, στις γωνίες και τους λαµπάδες, ακατάλληλα τεµαχισµένες 
πλίνθοι ή πολύ παχείς οριζόντιοι ή εγκάρσιοι αρµοί κτλ καθιστούν την κατασκευή απορριπτέα.  
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δ. Οποιαδήποτε κατασκευή που απορρίπτεται από την Υπηρεσία, καθαιρείται και κατασκευάζεται εκ 
νέου µε δαπάνες του Αναδόχου. Τα προϊόντα που προκύπτουν από την καθαίρεση δεν θα επαναχρησιµο-
ποιούνται και θα αποµακρύνονται µε ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου. 


ε. ∆ιευκρινίζεται ότι η µη άσκηση ελέγχου ή η τυχόν διάγνωση ελαττωµάτων από έλεγχο που έχει γίνει 
ή και η προσωρινή αποδοχή υλικών που προσκοµίστηκαν και χρησιµοποιήθηκαν, δεν απαλλάσσει τον Α-
νάδοχο από την υποχρέωση του να αποκαλύψει τα κρυµµένα µέρη των διαφόρων τµηµάτων των έτοιµων 
εργασιών και να καθαιρέσει ή να ανακατασκευάσει τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των οποίων δια-
πιστωθεί, ότι έγινε χρήση αδόκιµων υλικών. Επίσης δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την ποιότητα 
και το δόκιµο των υλικών και των εργασιών. 


5.1.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 


Στην τιµή µονάδας των εργασιών όλων των τοιχοποιιών περιλαµβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες: 


• Η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση και µε οποιονδήποτε τρόπο στον τόπο 
του έργου (και σε οποιαδήποτε στάθµη) όλων των ειδών πλίνθων (ή λίθων), των υλικών κονιών και κονια-
µάτων, του απαιτούµενου οπλισµού καθώς και οποιασδήποτε άλλης φύσης υλικού που απαιτείται για την 
ολοκλήρωση της κατασκευής. 


• Η επεξεργασία των υλικών και η εργασία ανάµιξης για την παραγωγή κονιαµάτων στο εργοτάξιο. 


• Η διαλογή των κατάλληλων πλίνθων ή λίθων και η διαβροχή των πλίνθων. 


• Η φθορά των υλικών. 


• Η δόµηση της τοιχοποιίας όπως αυτή περιγράφεται στο παρόν και στα λοιπά Συµβατικά Τεύχη και 
κατασκευαστικά σχέδια και κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 


• Όλες οι δαπάνες εργασίας και υλικών που υπεισέρχονται λόγω της κατασκευής σενάζ, πρεκιών, 
λαµπάδων κτλ. και ειδικότερα: 


- δαπάνες κατασκευής και διάστρωσης σκυροδέµατος  


- κατασκευή και τοποθέτηση του απαιτούµενου ξυλοτύπου 


- τοποθέτηση του απαιτούµενου σιδηρού οπλισµού 


• Η προµήθεια και µεταφορά του απαραίτητου εξοπλισµού που απαιτείται για την έγκαιρη και έντεχνη 
ολοκλήρωση των εργασιών. 


• Η προµήθεια και µεταφορά των ικριωµάτων και των αντίστοιχων µικροϋλικών και εξοπλισµού, κα-
θώς και η κατασκευή και αποξήλωση τους µετά το πέρας των εργασιών. 


• Η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση των θερµοµονωτικών, στεγανωτικών και ηχοµονωτικών 
υλικών, όπου απαιτούνται, εφόσον αυτή δεν περιλαµβάνεται σε ειδικό άρθρο. 


• Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόµενων στοιχείων. 


• Ο επιµεληµένος καθαρισµός και το πλύσιµο της τελειωµένης επιφάνειας. 


• Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη αποπεράτωση των ερ-
γασιών, έστω και πρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και 
σχέδια. 


5.1.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
α. Οι εργασίες κατασκευής πλινθοδοµών θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) πλήρως περαι-


ωµένων, ανά κατηγορία τοιχοποιίας (διακοσµητική ή απλή, πάχος κτλ.) που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η 
επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1.5 της παρούσας ΓΤΣΥ και θα συµπεριλαµβάνει τα 
σενάζ, τα πρέκια, τους λαµπάδες, τις αγκυρώσεις κτλ., τα οποία δεν επιµετρώνται ξεχωριστά.  Σε καµπύλες 
επιφάνειες η επιµέτρηση γίνεται µε βάση την εξωτερική καµπύλη. Κατά την επιµέτρηση των πλινθοδοµών 
αφαιρείται κάθε είδους κενό ή άνοιγµα. 


β. Οι εργασίες κατασκευής λιθοδοµών θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m
3
) πλήρως περαιωµένων, 


ανά κατηγορία λιθοδοµής (αργολιθοδοµές, λιθοδοµές από λαξευτούς ή ηµιλαξευτούς λίθους) που εµφανίζε-
ται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1.5 της παρούσας ΓΤΣΥ και θα 
συµπεριλαµβάνει τα σενάζ, τα πρέκια και τους λαµπάδες από σκυρόδεµα ή δοµική ξυλεία, τα οποία δεν 
επιµετρώνται ξεχωριστά.  Σε καµπύλες επιφάνειες η επιµέτρηση γίνεται µε βάση την εξωτερική καµπύλη.  
Κατά την επιµέτρηση των λιθοδοµών αφαιρείται κάθε είδους κενό ή άνοιγµα.   
Η ως άνω επιµέτρηση ειδικά των αργολιθοδοµών ισχύει αποκλειστικά και µόνο για επιφάνεια δοµηµένη εξ 
ολοκλήρου από αργολιθοδοµή. Οι διαµορφώσεις γωνιών, λαµπάδων, υπέρθυρων, κατωφλίων κτλ από λα-
ξευτούς ή ηµιλαξευτούς λίθους και µόνο, θα επιµετρώνται ξεχωριστά. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλ. δεν 
προβλέπονται ποσότητες λαξευτών ή ηµιλαξευτών λιθοδοµών για τις διαµορφώσεις αυτές, θα συµπεριλαµ-
βάνονται στην επιµέτρηση των αργολιθοδοµών και τα κάθε φύσης ανοίγµατα, κατά το τµήµα τους που δεν 
υπερβαίνει τα 2,5 m


2 
ανά άνοιγµα. 


γ. Οι εργασίες κατασκευής καπνοδόχων από τοιχοποιία θα επιµετρώνται σε αξονικά µέτρα µήκους 
(m) οπής, πλήρως περαιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1.5 της παρούσας 
ΓΤΣΥ και θα συµπεριλαµβάνει τις ενισχύσεις, αγκυρώσεις κτλ., οι οποίες δεν επιµετρώνται ξεχωριστά.   
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δ. Κατά την επιµέτρηση µικτών τοιχοποιιών θα επιµετράται κάθε τµήµα της τοιχοποιίας ξεχωριστά, κα-
τά τα ανωτέρω.  


ε. Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν και αφορούν σε Αρµούς ∆ιαστολής, θα επιµετρώ-
νται και θα πληρώνονται όπως ορίζεται στο άρθρο «Αρµοί ∆ιαστολής» της παρούσας και µε την αντίστοιχη 
τιµή µονάδας που ορίζεται στο Τιµολόγιο. 


στ. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε 
(αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες πλινθοδοµών και λιθοδοµών. Η (οι) τιµή 
(ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περι-
λαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι».  ∆ιευκρινίζονται τα ακόλουθα: 


- Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος, µετά από έγκριση της Υπηρεσίας, χρησιµοποιήσει πλίνθους µι-
κρότερων διαστάσεων από τις προβλεπόµενες, οπότε θα αυξηθούν τα απαιτούµενα τεµάχια για την ολο-
κλήρωση της πλινθοδοµής, ή προκύψει µικρότερο πάχος πλινθοδοµής, αυτό δεν συνεπάγεται αύξηση της 
τιµής µονάδας λόγω της αύξησης του αριθµού των πλίνθων και της ποσότητας του χρησιµοποιούµενου κο-
νιάµατος. Αντίθετα η τιµή µονάδος µειώνεται κατά την αναλογία µείωσης του πάχους της πλινθοδοµής. 


- Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος, µετά από έγκριση της Υπηρεσίας, χρησιµοποιήσει οπτόπλινθους 
που δίνουν µεγαλύτερα πάχη τοιχοποιίας, δεν θα απαιτεί καµία αύξηση της τιµής µονάδας. 


 


 


6. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ -  ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 


 6.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 


  α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή και τοποθέτηση ειδών κιγκαλερίας 
για όλα τα είδη κουφωµάτων, την κατασκευή κιγκλιδωµάτων και χειρολισθήρων καθώς επίσης και την 
παροχή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, 
συσκευών και υλικών, σύµφωνα µε το παρόν και τα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη και σχέδια και τις ε-
ντολές της Υπηρεσίας. Περιλαµβάνονται επίσης τα συναφή εξαρτήµατα (εξαρτήµατα στερέωσης, πα-
ρεµβύσµατα κτλ). 


  β. Περιλαµβάνονται επίσης οι απαιτήσεις για τους µηχανισµούς αυτόµατων θυρών. 


  6.2 Υλικά 


 6.2.1 Προδιαγραφές 


Πίνακας 6.2.2 : Πρότυπα για Είδη Κιγκαλερίας και Μεταλλικά Εξαρτήµατα Κτιρίων 


# Απαίτηση Πρότυπο 


1 2 3 


1 Συσκευές ελεγχόµενου κλεισίµατος θυρών - Απαιτή-
σεις και µέθοδοι δοκιµής   


ΕΛΟΤ ΕΝ 1154 


2 Ηλεκτροκίνητες διατάξεις για ανακλινόµενες πόρτες - 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής   


ΕΛΟΤ ΕΝ 1155 


3 Μεντεσέδες για παράθυρα και πόρτες - Απαιτήσεις και 
µέθοδοι δοκιµής   


ΕΛΟΤ ΕΝ 12051 


4 Κλειδαριές και εξαρτήµατα κλειδαριών - Απαιτήσεις 
και µέθοδοι δοκιµής   


ΕΛΟΤ ΕΝ 12320 


5 Μονοαξονικοί µεντεσέδες - Απαιτήσεις και µέθοδοι 
δοκιµών   


ΕΛΟΤ ΕΝ 1935 


6 ∆ιατάξεις συντονισµού πόρτας - Απαιτήσεις και µέθο-
δοι δοκιµής   


ΕΛΟΤ ΕΝ 1158 


7 Κύλινδροι κλειδαριών - απαιτήσεις και µέθοδοι δοκι-
µής  


ΕΛΟΤ ΕΝ 1303 


8 Εξαρτήµατα συρόµενων και πτυσσόµενων θυρών - 
Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής 


ΕΛΟΤ ΕΝ 1527 


9 Είδη Κιγκαλερίας - Αντοχή στη διάβρωση - Απαιτήσεις 
και µέθοδοι δοκιµής 


ΕΛΟΤ ΕΝ 1670 


10 Μοχλοί και πόµολα - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής ΕΝ 1906 
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  6.2.2 Εξαρτήµατα Κουφωµάτων - Γενικά 
 α. Τα εξαρτήµατα που προσκοµίζει ο Ανάδοχος θα είναι ακριβώς αυτά που προδιαγράφονται στα Συµ-


βατικά Τεύχη και έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία. Οποιοδήποτε άλλο εξάρτηµα που δεν είναι εγκε-
κριµένο από την Υπηρεσία, κρίνεται απορριπτέο. Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδο-
χος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να παραδώσει τοποθετηµένα και έτοιµα προς λει-
τουργία είναι τα ακόλουθα: 


- Κλειδαριές και κύλινδροι 
- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 
- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος  
- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας 


- Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 


- Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω 
– κάτω µέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα (πλαίσιο – φύλλο και φύλλο – δάπεδο). 


- Στροφείς (µεντεσέδες) 
- Χαλύβδινοι ή µπρούτζινοι ή ανοξείδωτοι, χωνευτοί, διακοσµητικοί ή απλοί για θύρες ή παράθυρα. 
- Στροφείς για ανάρτηση θυρόφυλλων θύρας λειτουργίας δύο κατευθύνσεων. 


- Μηχανισµοί επαναφοράς θυρών 
- Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις 


πυρασφάλειας στο άνω µέρος της θύρας. 
- Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας. 
- Μηχανισµός επαναφοράς στρεπτής θύρας δαπέδου µε χρονική καθυστέρηση 


- Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ. 


- Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές µε 
κλειδαριά ασφαλείας. 


- Αναστολείς (στοπ) 
- Αναστολείς θύρας – δαπέδου 
- Αναστολείς θύρας – τοίχου 
- Αναστολείς φύλλων ερµαρίου 
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 


- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 


- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 


- Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα) 


- Περσίδες θυρίδων εξαερισµού διπλής όψης 


- ∆ικτυωτά πετάσµατα προστασίας από έντοµα 
 β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίζει αναλώσιµα προτεινόµενα από τον προµηθευτή. Τα τεµάχια 


θα είναι κατασκευασµένα από κατάλληλο υλικό κατασκευής, (ορείχαλκος, ανοξείδωτος σίδηρος, α-
λουµίνιο, χάλυβας πρώτης διαλογής κτλ). 
γ. Οι στροφείς, οι κλειδαριές, οι σύρτες, οι µηχανισµοί εξόδων κινδύνου και οι µηχανισµοί κλεισί-


µατος των θυρών πρέπει να είναι σηµασµένοι µε το όνοµα του κατασκευαστή ή το σήµα του, 
τα οποία πρέπει να φαίνονται και µετά την τοποθέτηση. Για καλυµµένους µηχανισµούς κλεισί-
µατος, το όνοµα και το σήµα είναι δυνατόν να είναι κάτω από το κάλυµµα. 


 δ. Ο µηχανισµός κύλισης ή ανοίγµατος του κινητού µέρους των υαλοστασίων θα είναι άριστης ποιότη-
τας και θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία πριν την ενσωµάτωση του στην κατασκευή.  


 ε. Για την προστασία των θυρών από φθορές, ιδιαίτερα κατά το άνοιγµα σε πολυσύχναστους χώρους 
(νοσοκοµεία, υπηρεσίες κτλ), τοποθετούνται µεταλλικές πλάκες στα σηµεία των θυρών, τα οποία κα-
ταπονούνται περισσότερο. Οι χειρολαβές που χρησιµοποιούνται ενδείκνυται να είναι συνδεδεµένες µε 
τις πλάκες. Σε όλες τις υάλινες θύρες χρησιµοποιούνται χειρολαβές έλξης και ώθησης. Στην περί-
πτωση θυρών στρεφόµενων προς µια κατεύθυνση ενδείκνυται η χρήση πλακών προς την πλευρά 
της ώθησης. Στην περίπτωση θυρών στρεφόµενων προς δύο κατευθύνσεις (µέσα - έξω) τοποθετού-
νται πλάκες και από τις 2 πλευρές της θύρας (ώθησης – έλξης). Στις θύρες βαρέως τύπου, δια των 
οποίων διέρχονται βαρέα αντικείµενα, φορεία, αναπηρικά τροχήλατα καθίσµατα κτλ, τα οποία είναι 
δυνατόν να προκαλέσουν φθορά στη θύρα, ενδείκνυται η χρήση ενισχυµένων πλακών κατάλληλων 
διαστάσεων. 


 6.2.3 Εξαρτήµατα Κουφωµάτων Αλουµινίου 


Οι µεντεσέδες για την περιστροφή των φύλλων καθώς και οι λαβές για την κύλιση τους θα είναι κατα-
σκευασµένοι από το ίδιο κράµα αλουµινίου ανοδιωµένοι όπως ακριβώς και τα προφίλ και θα φέρουν 
κοχλίες από χρωµονικελιούχο χάλυβα µε εσωτερικό εξάγωνο κατά DΙΝ 7991. Τα περικόχλια θα είναι 
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κατασκευασµένα από αλουµίνιο ή χρωµονικελιούχο χάλυβα. Οι µύλοι θα είναι ρυθµιζόµενου τύπου 
(µε φρένο) κατά DΙΝ 7991 και κατά τις εντολές της Υπηρεσίας. 


 6.2.4 Εξαρτήµατα Ξύλινων Κουφωµάτων 
α. Όπου προβλέπεται από τη µελέτη, οι µεντεσέδες θα είναι από επιχρωµιωµένο χάλυβα µε δι-


πλές ροδέλες από ανοξείδωτο χάλυβα και θα διαθέτουν σύστηµα λίπανσης, χωρίς να απαιτεί-
ται η αφαίρεση του θυρόφυλλου, µε ένσφαιρους τριβείς και θα είναι ανταλλάξιµοι. 


  β. Τα συστήµατα αυτόµατου κλεισίµατος των θυρών, όπου προβλέπεται από τη µελέτη, θα είναι 
στερεωµένα στην επιφάνεια της θύρας και θα είναι τελειωµένα µε αλουµίνιο σε σατινέ ανοδική οξεί-
δωση. Η όλη στερέωση γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σύστηµα αυτόµατου κλει-
σίµατος τοποθετείται σε όλα τα θυρόφυλλα κατάλληλο για κάθε περίπτωση. 


 γ. Οι κλειδαριές και τα µάνταλα θα είναι χωνευτά στις θύρες, εκτός αν έχει καθορισθεί διαφορετικά από 
τα σχέδια ή από την Υπηρεσία. Οι κλειδαριές που τοποθετούνται στα κάθετα συναντώµενα σόκορα 
κάθε θυρόφυλλου στις δίφυλλες πόρτες θα είναι χωνευτές. Οι πρόσθιες αυτές πλάκες όλων των κλει-
δαριών θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή ορείχαλκο. Τα χωνευτά µάνταλα θα είναι κατακόρυφου 
τύπου, µε πρεσσαριστή χαλύβδινη θήκη και ορειχάλκινους µοχλούς. Οι χωνευτές κλειδαριές θα είναι 
κατακόρυφου τύπου, µε 3 µοχλούς  κλειδώµατος, µε πρεσσαριστή θήκη και ορειχάλκινους µοχλούς. 


 δ. Το σύστηµα των κλειδαριών δαπέδου θα έχει τελείωµα αλουµινίου σε σατινέ ανοδική οξείδωση, δια-
στάσεων 103 mm x 19 mm, κρυµµένο µηχανισµό µοχλών, και υποδοχή «γλώσσας» στο δάπεδο που 
δεν θα µαζεύει σκόνη. 


 ε. Τα stop των θυρών θα είναι στερεωµένα στους τοίχους στο ύψος της χειρολαβής µε κρυφή στήριξη, 
µη ορατή. 


 6.2.5 Κιγκλιδώµατα - Χειρολισθήρες 
 α. Το ελάχιστο ύψος κιγκλιδωµάτων εξωστών, δωµάτων και κλιµάκων είναι 0,90 m. 


β. Τα χαλύβδινα κιγκλιδώµατα αποτελούνται από σωλήνες ή ράβδους ορθογωνικής ή κυκλικής 
διατοµής, ενώ τα κιγκλιδώµατα από αλουµίνιο αποτελούνται από προφίλ αλουµινίου. 


 γ. Οι χειρολισθήρες είναι παράλληλοι µε την κλίση της σκάλας και σε ύψος 0,85 cm – 0,90 cm από τα 
πατήµατα. Για ύψη κλιµάκων πάνω από 12 m, το ελάχιστο ύψος του χειρολισθήρα είναι 1,10 m. Η 
διατοµή του χειρολισθήρα υπολογίζεται ανάλογα µε την απόσταση των ορθοστατών, ώστε να έχει 
ελάχιστη αντοχή  σε οριζόντια καταπόνηση 50 kg/m. 


 δ. Οι απαιτήσεις για την τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων κλιµάκων είναι οι ακόλουθες: 


- για πλάτος κλίµακας µέχρι 1,25 m, τοποθετείται κιγκλίδωµα µόνο από τη µία ελεύθερη πλευρά 


- για πλάτος κλίµακας 1,25 m – 2,5 m, τοποθετείται κιγκλίδωµα και στις 2 πλευρές 


- για πλάτος κλίµακας µεγαλύτερο από 2,5 m, τοποθετείται κιγκλίδωµα και ενδιάµεσα 


- για κλίµακες µε λιγότερες από 5 βαθµίδες δεν απαιτείται κιγκλίδωµα 


 6.2.6 Μηχανισµοί Κλεισίµατος Θυρών 
 α. Η χρήση καλυµµένων µηχανισµών στο άνω µέρος της θύρας ενδείκνυται σε κύριες εισόδους σηµα-


ντικών κτιρίων, σε θύρες µε διπλά φύλλα κτλ. Πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση τέτοιων µηχανι-
σµών σε ξύλινες θύρες.  


 β. Η χρήση επιδαπέδιων καλυµµένων µηχανισµών δεν ενδείκνυται, όταν όµως δεν είναι δυνατή η απο-
φυγή τους, πρέπει να διασφαλίζεται ότι ο σχεδιασµός της πλάκας του δαπέδου λαµβάνει υπ’ όψιν τις 
απαιτήσεις λειτουργίας του µηχανισµού. 


 γ. Οι διαστάσεις των κατάλληλων µηχανισµών κλεισίµατος για κάθε θύρα πρέπει να συµφωνούν µε 
αυτές που προτείνονται από τον κατασκευαστή της θύρας. 
δ. Εκτός από το όνοµα ή το σήµα του κατασκευαστή, αναγράφεται επί του µηχανισµού και η η-


µεροµηνία κατασκευής του. 
ε. Οι µηχανισµοί επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στο άνω µέρος της 


θύρας χρησιµοποιούνται σε θύρες που δεν ανοίγουν µέχρι 180º και όπου δεν υπάρχει παρα-
κείµενος τοίχος για την τοποθέτηση µηχανισµού συγκράτησης ή αναστολέα επ’ αυτού. 


 6.3 Εκτέλεση Εργασιών 


 6.3.1 Μεταφορά και Αποθήκευση 


Ο Ανάδοχος προσκοµίζει όλα τα είδη κιγκαλερίας που απεικονίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια 
λεπτοµερειών, το οποία πρέπει να επαρκούν για όλα τα κουφώµατα. Η προσκόµιση, η µεταφορά και 
η αποθήκευση θα γίνονται σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή των εξαρτηµάτων, εντός 
κλειστών συσκευασιών. 


 6.3.2 Προετοιµασία 


α. Πριν από την έναρξη των σχετικών κατασκευών, υποβάλλονται στην Υπηρεσία δείγµατα κυρίων και 
βοηθητικών υλικών για έγκριση, τα οποία συµφωνούν µε τα κατασκευαστικά σχέδια και τα Συµβατικά 
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Τεύχη. Υποβάλλονται επίσης πιστοποιητικά για την καταλληλότητα των µεθόδων συγκολλήσεων ανά 
περίπτωση. Οι κατασκευές ξεκινούν µόνο µετά τη γραπτή έγκριση της Υπηρεσίας που ακολουθεί την 
έγκριση των κατασκευαστικών σχεδίων. 


 β. Πριν από την έναρξη των κατασκευών ελέγχονται οι επιτόπου διαστάσεις αφήνοντας ανοχές 
για προβλεπόµενες µετακινήσεις κατά τη λειτουργία της κατασκευής, ώστε τα διάφορα τµήµατα να 
ταιριάζουν χωρίς να δηµιουργούνται τάσεις µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων τους ή µεταξύ αυτών και 
άλλων κατασκευών του κτιρίου. 


 γ. Όλα τα µη γαλβανισµένα χαλύβδινα τεµάχια, θα ασταρώνονται στο εργοστάσιο ή στον τόπο κατα-
σκευής τους, πριν τη συναρµολόγηση και τις συγκολλήσεις. Στις περιπτώσεις που η Υπηρεσία απαι-
τήσει θερµό γαλβάνισµα του τεµαχίου, αυτό γίνεται κατά κανόνα µετά την ολοκλήρωση της κατα-
σκευής και µετά τοποθετείται. Μετά το γαλβάνισµα απαγορεύεται η διάτρηση των τεµαχίων. Αστάρω-
µα θα γίνεται µε εγκεκριµένο αστάρι χρωµικού ψευδάργυρου, εκτός από τις περιπτώσεις που το τε-
λείωµα είναι εποξειδική ρητίνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται καθαρισµός µε αµµοβολή και εφαρ-
µόζονται δύο στρώσεις µε εποξειδικό αστάρι. 


 δ. Σε µη εµφανή χάλυβα, εκτός εάν πρόκειται να εγκιβωτιστεί σε σκυρόδεµα, προηγούνται δύο στρώ-
σεις ασφαλτούχου βαφής πριν από την κάλυψη. 


 6.3.3 Γενικές Απαιτήσεις Κατασκευής 
α. Τα κατασκευαστικά σχέδια που υποβάλλει ο Ανάδοχος στην Υπηρεσία θα περιλαµβάνουν λεπτο-


µερή στοιχεία για την κατασκευή και τοποθέτηση των ειδών κιγκαλερίας, των χειρολισθήρων κτλ. 
 β. Εκτός εάν υπάρχει διαφορετική οδηγία από την Υπηρεσία, η τοποθέτηση γίνεται κατά τις υποδείξεις 


του κατασκευαστή. Οι εργασίες θα εκτελούνται από ειδικευµένους τεχνίτες, σωστά και επιµεληµένα. 
Οι συγκολλητές θα έχουν τα σχετικά διπλώµατα των οποίων τα στοιχεία θα εξακριβώνονται από την 
Υπηρεσία.  


 γ. Οι ενώσεις θα είναι ακριβείς και σταθερές. Στα κιγκλιδώµατα και στους χειρολισθήρες, οι ενώσεις θα 
επιτυγχάνονται µε συνεχή ανθεκτική και όσο το δυνατόν πιο λεπτή και αφανή γραµµή συγκόλλησης. 
Η επιφάνεια της συγκόλλησης λειαίνεται µε τροχό και λίµα.  


 δ. Οι κατασκευές γίνονται µε τη χρήση καθαρών λαµαρινών και διατοµών που δεν παρουσιάζουν πα-
ραµορφώσεις και ατέλειες. 
ε. Θα πρέπει να αποφεύγεται επαφή µεταξύ ανόµοιων µετάλλων που µπορούν να δηµιουργή-


σουν γαλβανικές αλλοιώσεις. Μεταξύ των διαφορετικών µετάλλων παρεµβάλλονται κατάλληλα 
παρεµβύσµατα εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους αρµούς µετα-
ξύ των ανόµοιων υλικών, ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση όταν τα όµβρια ύδατα ρέουν από 
το ένα υλικό στο άλλο.  


 στ. Θα πρέπει επίσης να δίνεται προσοχή στις στερεώσεις των µεντεσέδων, στροφέων και λοιπών εξαρ-
τηµάτων, ώστε να χρησιµοποιούνται συµβατά υλικά και ειδικά στις στερεώσεις σε σκυρόδεµα, τοιχο-
ποιίες και λιθοδοµές. 


 ζ. Τα διάφορα τµήµατα θα πρέπει να είναι καλά στερεωµένα µεταξύ τους ώστε να αντέχουν στα φορτία 
που προβλέπονται κατά τη λειτουργία της κατασκευής. Επίσης θα δίνεται προσοχή στις κατακόρυφες 
ευθείες, στο αλφάδιασµα και στην επιπεδότητα. Οι εµφανείς, µετά το τέλος των εργασιών, οπές κο-
χλιώσεων πρέπει να είναι ευθυγραµµισµένες. 


 η. Πριν από την τοποθέτηση του µηχανισµού αυτόµατων θυρών ελέγχεται από τον Ανάδοχο η οριζο-
ντιότητα και η κατακορυφότητα των στοιχείων πάκτωσης και αν απαιτείται επιδιόρθωση, εκτελείται 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 


θ. Οι κλειδαριές των θυρών πανικού πρέπει να λειτουργούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην εµποδί-
ζουν τη διέξοδο κατά την κατεύθυνση διαφυγής. 


 6.3.4 Ανοχές 


• Ανοχές σε στάθµες χειρολισθήρων: 3 mm σε πήχη 3 m που τοποθετείται οπουδήποτε. 


• Ανοχές σιδερένιων διατοµών: 


- διαστάσεις διατοµών ± 1 mm 


- πάχος χαλυβδοελασµάτων, λαµαρινών και τοιχωµάτων κλειστών σωληνωτών και στραντζαρι-
στών διατοµών ± 0,2 mm. 


6.3.5 Κιγκλιδώµατα - Χειρολισθήρες 
α. Ο τρόπος κατασκευής και τοποθέτησης των σιδηρών κιγκλιδωµάτων από σιδηροσωλήνες ή από 


συµπαγείς ράβδους, θα ακολουθεί τις γενικές απαιτήσεις σιδηρών κατασκευών που αναγράφονται 
στο άρθρο 7 «Σιδηρές Κατασκευές». 


β. Τα στοιχεία των κιγκλιδωµάτων από χάλυβα συνδέονται µεταξύ τους µε συγκόλληση. Σε περίπτωση 
κατασκευής µεταλλικών κιγκλιδωµάτων µεγάλου µήκους, οι οριζόντιες ράβδοι από σιδηροσωλήνες 
δεν θα συγκολλούνται µεταξύ τους σε όλο το µήκος τους, αλλά θα προβλέπονται διακοπές της συνέ-







AΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ 


Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων    -72- 


 


χειας κατά διαστήµατα το πολύ 10 m. Η εξασφάλιση της συνέχειας και της αντοχής τους επιτυγχάνε-
ται µε την τοποθέτηση στο εσωτερικό τους, ενός τεµαχίου σιδηροσωλήνα µικρότερης διαµέτρου. Το 
τεµάχιο αυτό συγκολλείται µόνο στη µία από τις ράβδους, ώστε να κινείται ελεύθερο εντός της άλλης 
ράβδου. Στο σηµείο της ένωσης των δύο ράβδων, η κατασκευή αυτή λειτουργεί σαν αρµός διαστο-
λής. Στις θέσεις ένωσης µε κοχλιοφόρους ήλους, κατασκευάζονται οπές µεγαλύτερης διαµέτρου, για 
την εξασφάλιση της δυνατότητας ελαφρών προσαρµογών, ως προς τον οριζόντιο και κατακόρυφο 
άξονα. Για την αντιµετώπιση συστολών και διαστολών σε κατασκευές σιδηρών κιγκλιδωµάτων µεγά-
λου µήκους ο Ανάδοχος ζητά οδηγίες από την Υπηρεσία. 


γ. Τα κύρια κατακόρυφα στοιχεία του κιγκλιδώµατος (ορθοστάτες) στερεώνονται στα δοµικά στοιχεία. Η 
πρόβλεψη των θέσεων οπών στερέωσης γίνεται κατά την κατασκευή των ξυλοτύπων του σκυροδέ-
µατος. Κατά τη διάστρωση του σκυροδέµατος τοποθετείται διάτρητη πλίνθος στη θέση της οπής. Με-
τά τη σκλήρυνση του σκυροδέµατος, η πλίνθος θραύεται και διαµορφώνεται η οπή πάκτωσης. Η στε-
ρέωση γίνεται µε ισχυρό τσιµεντοκονίαµα. Εναλλακτικά για τους ορθοστάτες από δοµικό χάλυβα, η 
πάκτωση γίνεται µε ισχυρό τσιµεντοκονίαµα. 


δ. Τα κιγκλιδώµατα από αλουµίνιο συνδέονται µε βίδες ή πείρους ή ειδικές συνδέσεις του εργοστασίου 
παραγωγής τους. 


ε. Τα κιγκλιδώµατα κλιµάκων στηρίζονται ή επί των βαθµίδων ή στα περιθώρια και στην ψάθα της σκά-
λας. Στη δεύτερη περίπτωση δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε το κενό µεταξύ του βαθµιδοφόρου και 
του κιγκλιδώµατος να µην είναι µεγαλύτερο από 4 cm. 


στ. Οι µεταλλικοί χειρολισθήρες, ανάλογα µε τη θέση και τη λειτουργία τους στηρίζονται στα δοµικά στοι-
χεία του έργου, µε τη βοήθεια εξαρτήµατος που στερεώνεται στο δοµικό στοιχείο, µε δύο στριφώνια 
και ούπα ανά εξάρτηµα. Στο άλλο άκρο του εξαρτήµατος αυτού διαµορφώνεται υποδοχή για την έ-
δραση του χειρολισθήρα. Στην περίπτωση που ο χειρολισθήρας τοποθετείται από την πλευρά του, 
παρακείµενου της σκάλας, τοίχου, ή στερεώνεται σε αυτόν ή ενσωµατώνεται σε ειδική υποδοχή. Σε 
κάθε περίπτωση αφήνεται περιθώριο από τον τοίχο τουλάχιστον 4 cm κατά πλάτος και τουλάχιστον 8 
cm καθ’ ύψος. 


6.3.6 Συντήρηση και Προστασία 


α. Οι αποπερατωµένες κατασκευές προστατεύονται µε τρόπο εγκεκριµένο από την Υπηρεσία. Οι ηλε-
κτροστατικά βαµµένες εξωτερικές επιφάνειες θα προστατεύονται µε αυτοκόλλητη προστατευτική 
µεµβράνη διαφορετικού χρώµατος. Οι εσωτερικές επιφάνειες µπορούν να καλύπτονται και µε χάρτινα 
καλύµµατα. Αφού παρέλθει ο κίνδυνος ζηµιών στην τελειωµένη κατασκευή, θα αφαιρούνται οι προ-
στατευτικές επικαλύψεις (µόνο µετά από εντολή της Υπηρεσίας) και θα γίνεται καθαρισµός όλων των 
επιφανειών. 


β. Οι µηχανισµοί πρέπει να είναι προσβάσιµοι για την εύκολη και χωρίς κίνδυνο αποσυναρµολόγηση 
και επισκευή τους, χωρίς να χρειάζεται να αποσυναρµολογηθεί όλο το σύστηµα και να αλλοιωθεί ή να 
φθαρεί η εµφάνιση του κουφώµατος. Ενδείκνυται τα στοιχεία που υπόκεινται συνήθως σε φθορά να 
µπορούν να αντικατασταθούν από µέσα, χωρίς να προκαλείται φθορά κατά την αντικατάσταση τους 
στους χώρους στους οποίους είναι εγκατεστηµένα. 


γ. Εξασφαλίζεται ότι τα υλικά προστατεύονται άλλες οικοδοµικές εργασίες που εκτελούνται, όπως επι-
χρίσεις, χρωµατισµοί κτλ. Οι θύρες και τα παράθυρα διατηρούνται κλειστά εκτός και αν υπάρχει συ-
γκεκριµένος λόγος να είναι ανοικτά.  Όλα τα κουφώµατα διατηρούνται σε καινούργια κατάσταση µέχρι 
το χρόνο παράδοσης του Έργου. 


6.4 Έλεγχοι 


α. Οι ενώσεις στους χειρολισθήρες, τα κιγκλιδώµατα κτλ, θα ελέγχονται και θα εγκρίνονται από την Υ-
πηρεσία. 


β. Τα κιγκλιδώµατα ελέγχονται ως προς το ύψος τους, τη σταθερότητα τους και τη σωστή στερέωση 
τους στα δοµικά στοιχεία.  


γ. Οι χειρολισθήρες ελέγχονται ως προς την κλίση και το ύψος τους που πρέπει να ικανοποιεί τα ανα-
γραφόµενα στο παρόν και στα κατασκευαστικά σχέδια. 


δ. Τρόπος στερέωσης  των ειδών κιγκαλερίας που δεν επιτρέπει την ευχερή αντικατάσταση φθαρµένων 
τµηµάτων κρίνεται απορριπτέος από την Υπηρεσία. 


6.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδος κάθε εργασίας µεταλλουργικών, όπως αυτή ορίζεται στον παρόν άρθρο, περιλαµβάνο-
νται όλα τα υλικά, µικροϋλικά και βοηθητικά υλικά κατασκευής, τοποθέτησης, ανάρτησης και λειτουργίας 
καθώς και όλες οι απαιτούµενες εργασίες για την επί τόπου παράδοση, τοποθετηµένων και εν λειτουργία 
κατασκευών. Ειδικότερα: 
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α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου, από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω οποιασδήποτε 
οδού, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων υλικών 
στερέωσης, µικροϋλικών και του απαραίτητου εξοπλισµού για την ολοκληρωµένη και έντεχνη εκτέλε-
ση της εργασίας. Περιλαµβάνονται επίσης και οι επιπλέον ποσότητες υλικών που προσκοµίζει ο Α-
νάδοχος για λόγους απωλειών κατά την κατασκευή. 


β. Στην τιµή µονάδος ειδών εξαρτηµάτων κουφωµάτων περιλαµβάνεται η προσκόµιση, τοποθέτηση τους 
καθώς και η προσκόµιση των δειγµάτων υλικών, και η ενδεχόµενη διεξαγωγή ελέγχων και δοκιµών. 


γ. Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και κατασκευαζόµενων στοιχείων. 
δ. Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη αποπεράτωση των εργα-


σιών, έστω και πρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη 
και σχέδια. 


ε. Στην τιµή µονάδος εργασίας κατασκευής κιγκλιδωµάτων και χειρολισθήρων περιλαµβάνεται η προσκό-
µιση, τοποθέτηση, συγκόλληση των ράβδων, η στερέωση µεταξύ τους και στα δοµικά στοιχεία, η 
µόρφωση των σύνθετων διατοµών και κάθε άλλη εργασία που απαιτείται. 


6.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
α. Οι εργασίες τοποθέτησης εξαρτηµάτων των κουφωµάτων (κλειδιών, χειρολαβών, πλακετών στήριξης, 


κλειδαριών κτλ) γίνεται σε τεµάχια (τεµ.) (εφόσον δεν περιλαµβάνεται στη συνολική τιµή του κουφώ-
µατος) πλήρως περαιωµένων, ανά κατηγορία εξαρτήµατος που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέ-
τρηση των κιγκλιδωµάτων και χειρολισθήρων γίνεται σε µονάδες µήκους (m) αξονικού αναπτύγµατος 
χειρολισθήρα ή κουπαστής κιγκλιδώµατος εφόσον είναι από σιδηροσωλήνα, προσαυξηµένο για φθο-
ρές, µικροϋλικά και εξαρτήµατα κατά 15%. Οι χειρολισθήρες και τα κιγκλιδώµατα που κατασκευάζο-
νται από µορφοσίδηρο και συνήθεις σιδηρές διατοµές επιµετρώνται σε µονάδες βάρους (kg) προ-
σαυξηµένα κατά 15% για φθορές και µικροϋλικά. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 1.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 


β. Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν και αφορούν στο άρθρο «Κουφώµατα», θα επιµετρώνται 
και θα πληρώνονται όπως ορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της παρούσας και µε την αντίστοιχη τιµή 
µονάδας που ορίζεται στο Τιµολόγιο Προσφοράς. 


γ. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε 
(αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα 
µε την παράγραφο 1.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες εξαρτηµάτων, χειρολισθή-
ρων και κιγκλιδωµάτων. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα 
ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς 
και για κάθε άλλη δαπάνη που ορίζονται στο άρθρο 1 «Γενικοί Όροι». 


 


7. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ  


7.1. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 
7.1.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 


α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος καλύπτει τις εργασίες παρασκευής ασβεστοκονιαµάτων και 
τσιµεντοκονιαµάτων καθώς και τις απαιτήσεις για τα έτοιµα βιοµηχανικά κονιάµατα. 
β. Ως κονία, νοείται η συνδετική ύλη µε φυσική ή βιοµηχανική προέλευση που έχει συγκολλητικές 
ιδιότητες (π.χ. άσβεστος, τσιµέντο κτλ).  
γ. Ως κονίαµα, νοείται το µείγµα αδρανών, κονιών και νερού που χρησιµοποιείται ως συνδετικό 
υλικό στη δόµηση των τοιχοποιιών, στην παρασκευή επιχρισµάτων, στις αρµολογήσεις, στις πλακο-
στρώσεις κτλ. 


δ. Σύνθετα κονιάµατα είναι αυτά που περιέχουν δύο είδη κονιών.  


7.1.2 Υλικά 


10.1.2.1 Άµµος  
α. Η άµµος που προέρχεται από θραύση, πρέπει να είναι προελεύσεως λατοµείου της έγκρισης 
της Υπηρεσίας, κατάλληλη ανάλογα µε τη χρήση του κονιάµατος. Για τσιµεντοκονιάµατα είναι προτι-
µότερο να είναι χαλαζιακή ή τουλάχιστον να προέρχεται από σκληρό ασβεστόλιθο. Πρέπει να έχει ε-
πίσης επαρκή µηχανική αντοχή και να µην αποσαθρώνεται.  
β. Η φυσική (θαλάσσια, ποταµίσια, ορυκτή) άµµος ενδείκνυται σε εργασίες που απαιτείται µεγα-
λύτερη ακρίβεια (λεπτά στρώµατα και αρµοί) αλλά απαιτεί επιµεληµένη πλύση και καθαρισµό από 
χώµα, άλατα κτλ. Η θαλάσσια άµµος δεν ενδείκνυται για επιχρίσµατα γιατί περιέχει άλατα που προ-
καλούν επανθίσµατα στο επίχρισµα. Η φυσική άµµος εµφανίζει τις ακόλουθες ιδιότητες: 


- Οι κόκκοι της είναι λιγότερο τραχείς. 
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- Περιέχει ελάχιστο ποσοστό σκόνης, µε αποτέλεσµα το κονίαµα να ξεραίνεται γρήγορα και να είναι 
λιγότερο υγροσκοπικό. 


- Για την παρασκευή ενός m
3
 κονιάµατος, απαιτείται µικρότερο ποσοστό συνδετικής ουσίας µε κα-


λύτερες ιδιότητες (µικρότερη συστολή ξήρανσης). 


- Για την παρασκευή ενός m
3
 κονιάµατος απαιτείται λιγότερο νερό, µε αποτέλεσµα τη µείωση της 


πιθανότητας να παρουσιαστούν στο κονίαµα τριχιάσµατα (ραγάδες). 
γ. Η άµµος πρέπει να είναι απαλλαγµένη από επιβλαβείς ουσίες, όπως άργιλο, οργανικά συστατικά, 
τάλκη, µαρµαρυγία κτλ. Οι αντίστοιχες µέγιστες ανεκτές κατά βάρος περιεκτικότητες είναι 4% για την 
άργιλο, 1% για τα οργανικά συστατικά και 1% για τον τάλκη και τον µαρµαρυγία.  
δ. Κοκκοµετρική διαβάθµιση 


- Η άµµος που χρησιµοποιείται για την παρασκευή κονιαµάτων πρέπει να είναι πολύ καλά διαβαθ-
µισµένη, καθώς από τη διαβάθµιση της εξαρτάται και η ποιότητα και η εµφάνιση του κονιάµατος. Ι-
σχύουν οι γενικοί κανόνες για την κοκκοµετρική διαβάθµιση, σύµφωνα µε τους οποίους η κοκκοµε-
τρική γραµµή πρέπει να είναι συνεχής, δηλαδή η άµµος να περιέχει όλα τα µεγέθη των κόκκων και σε 
ποσοστά όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις ιδανικές κοκκοµετρικές καµπύλες (FULLER EMPA κτλ). 


- Γενικά στα κονιάµατα λιθοδοµών ή πλακοστρώσεων κτλ όπου το πάχος του κονιάµατος είναι µε-
γαλύτερο από 15 mm χρησιµοποιείται χονδρόκοκκη άµµος (0/7). Στην περίπτωση πάχους του αρµού 
ή της στρώσης 8 mm - 15 mm χρησιµοποιείται µεσόκοκκη άµµος (0/3). Στην περίπτωση πάχους µι-
κρότερου από 8 mm η άµµος πρέπει να είναι λεπτόκοκκη (0/1). 


- Η µεσόκοκκη άµµος (0/3) προσδιορίζεται από τα παρακάτω όρια: 


Πίνακας 7.1.2.1.1:  Όρια µεσόκοκκης άµµου 


# 


Αµερικάνικα πρότυπα 


A.A.S.H.O: M 92 αριθµός 


κόσκινου 


Κόσκινα 


Άνοιγµα 


βροχίδας 


[m] 


∆ιερχόµενο ποσοστό 


% κατά βάρος 


1 2 3 4 


1 Νο 8 2,38 100 


2 Νο 50 0,297 15-40 


3 Νο 100 0,149 0-10 


4 Νο 200 (παιπάλη) 0,074 0-5 


- Η αναλογία αργιλικών στοιχείων (ικανών να δηµιουργήσουν λάσπη) και των οποίων οι κόκκοι 
είναι µικρότεροι των 0,02 mm, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3% σε βάρος για κοκκοµετρική σύνθεση 
0/7 και το 4% σε βάρος για κοκκοµετρική σύνθεση 0/3. 


- Η άµµος πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 20% κόκκους διάστασης ίσης ή µικρότερης των 0,2 
mm. 
ε. Αν η άµµος είναι περίπου ισόκοκκη, τότε προτιµότερο είναι η πρόσµιξη της να γίνεται µε µέ-
τρια παχύ ασβέστη (µε ποσοστό υδράσβεστου 80% - 90%). 
στ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στην Υπηρεσία πιστοποιητικά εξέτασης δείγµατος 
άµµου από εγκεκριµένο εργαστήριο. Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία επιβάλλει την αποµάκρυνση 
του υλικού και την αντικατάσταση του.  
ζ. Τα πρότυπα που ισχύουν για τα αδρανή κονιαµάτων είναι τα ακόλουθα: 


Πίνακας 7.1.2.1.2:  Αδρανή Κονιαµάτων 


# Απαίτηση Πρότυπο 


1 2 4 


1 Αδρανή κονιαµάτων ΕΛΟΤ ΕΝ 13139 


2 Ελαφρά αδρανή κονιαµάτων ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 


3 ∆οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων ΕΝ 933 


4 ∆οκιµές µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων ΕΛΟΤ ΕΝ 1097 


5 ∆οκιµές αντοχής έναντι θερµικών και καιρικών 
µεταβολών 


ΕΛΟΤ ΕΝ 1367 


6 ∆ειγµατοληψία για έλεγχο γενικών ιδιοτήτων ΕΝ 932 
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7.1.2.2 Ασβέστης 
α. Ο ασβέστης θα είναι της καλύτερης ποιότητας του τύπου που κυκλοφορεί στο εµπόριο, µε πε-
ριεκτικότητα οξειδίου του ασβεστίου µαζί µε οξείδιο του µαγνησίου µεγαλύτερη του 95%. Ο πολτός 
που προέρχεται από το σβήσιµο του ασβέστη δεν πρέπει να περιέχει θρόµβους ή στερεές ουσίες και 
να αποτελείται κατά το µεγαλύτερο ποσοστό από κολλοειδούς µορφής ασβέστη. Απαγορεύεται η 
χρησιµοποίηση πολτού ασβέστη που έχει µετατραπεί σε ανθρακικό ασβέστιο. Γενικά για τον ασβέστη 
ισχύει το πρότυπο ΕΝ 459. 
β. Εάν χρησιµοποιηθεί σκόνη υδράσβεστου, αυτή πρέπει να περνάει εξ’ ολοκλήρου από κόσκινο 
οπής 0,25 mm και να έχει οµοιόµορφο χρώµα. Τα κονιάµατα που έχουν προκύψει από υδράσβεστο 
πρέπει να χρησιµοποιούνται 2 h - 4 h µετά την παρασκευή τους. 
γ. Ιδιαίτερη προσοχή πάντως πρέπει να δίνεται στις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής των 
πλίνθων σχετικά µε την αναλογία ασβέστη στο κονίαµα (πολλές φορές συνιστούν την αφαίρεση του 
ασβέστη από το κονίαµα). 
δ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στην Υπηρεσία πιστοποιητικά εξέτασης δείγµατος 
πολτού ασβέστη από εγκεκριµένο εργαστήριο ως προς την καθαρότητα (ουδετεροποιηµένος ή καµέ-
νος ασβέστης κτλ) και τη µη πρόσµιξη του µε οποιαδήποτε ξένη ουσία. Στην αντίθετη περίπτωση η 
Υπηρεσία επιβάλλει την αποµάκρυνση του υλικού και την αντικατάσταση του. 


7.1.2.3 Τσιµέντο 
α. Το τσιµέντο θα είναι πρόσφατης παραγωγής, Portland, καθαρό και θα πληροί τα αναφερόµενα 
στο άρθρο «Σκυροδέµατα» και θα συµφωνεί µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 197 ή και το DIN 1164. ∆εν θα 
χρησιµοποιείται τσιµέντο ηλικίας πέραν των 3 µηνών. Το τσιµέντο που χρησιµοποιείται θα είναι του 
ίδιου τύπου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών. 
β. Η Υπηρεσία δικαιούται να ζητά τη διεξαγωγή ελέγχων ποιότητας για κάθε 5 t προσκοµιζό-
µενου τσιµέντου που χρησιµοποιείται σε κονιάµατα. Αν από τους ελέγχους προκύψει ότι κάποιο δείγ-
µα δεν πληροί τις προδιαγραφές, η αντίστοιχη ποσότητα απορρίπτεται και αποµακρύνεται µε ευθύνη 
του Αναδόχου από το εργοτάξιο.  
γ. Τσιµέντο µε ανοµοιόµορφη κατανοµή πυκνότητας (που περιέχει όγκους ή σβώλους που δεν 
διαλύονται µε σφίξιµο στο χέρι) θα αποµακρύνεται από το εργοτάξιο µε δαπάνες του Αναδόχου. 


7.1.2.4 Νερό 
α. Για την κατασκευή των κονιαµάτων χρησιµοποιείται νερό που πληροί το σχετικό πρότυπο 
ΕΛΟΤ 345. Το νερό γενικά πρέπει να είναι καθαρό, διαυγές, γλυκό και πόσιµο. ∆εν πρέπει να περιέ-
χει επιβλαβείς προσµίξεις, όπως ελεύθερα οργανικά ή ανόργανα οξέα, φυτικές και γενικότερα οργανι-
κές ουσίες, άργιλο σε αιώρηση, διαλυτά σάκχαρα σε περιεκτικότητα µεγαλύτερη από 0,25%, διαλυτά 
άλατα, κυρίως θειικά (θειικό νάτριο ή το θειικό µαγνήσιο), ακόµα και χλωριούχα (χλωριούχο µαγνήσιο 
σε πυκνότητα µεγαλύτερη από 3%). ∆εν επιτρέπεται η χρήση νερού που έχει χρησιµοποιηθεί προη-
γουµένως για τον καθαρισµό εργαλείων και δοχείων. 
β. Στις περιπτώσεις χρήσης νερού για το οποίο η Υπηρεσία έχει αµφιβολίες, επιβάλλεται η εξέτα-
ση της καταλληλότητας του πριν τη χρήση του. 
γ. Σηµασία για την επιτυχία των επιχρισµάτων έχει η θερµοκρασία του νερού. Το χλιαρό νερό 
βοηθάει στην καλύτερη σκλήρυνση των κονιαµάτων. Απαγορεύεται η χρήση νερού που βρίσκεται κο-
ντά στη θερµοκρασία πήξης του. 


7.1.2.5 Έτοιµα Κονιάµατα 
α. Ανάλογα µε το συνδετικό υλικό παρασκευής τους, τα έτοιµα κονιάµατα διακρίνονται σε τσιµεντο-
κονιάµατα, ακρυλικά κονιάµατα, κονιάµατα µε σκληρυνόµενες ρητίνες και γυψοκονιάµατα. 
β. Ανάλογα µε τις ιδιότητες τους διακρίνονται σε θερµοµονωτικά, ηχοαπορροφητικά, διακοσµητικά 
και στεγανοποιητικά. 
γ. Ανάλογα µε τη χρήση τους διακρίνονται σε κονιάµατα τοιχοποιίας, επιχρίσµατα πρώτης στρώ-
σης, εσωτερικά επιχρίσµατα τελικής στρώσης και εξωτερικά επιχρίσµατα τελικής στρώσης. 
δ. Τα υλικά πρέπει να συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά ελέγχου των ιδιοτήτων τους. 
ε. Στα κονιάµατα αυτά είναι δυνατόν να προστίθενται στο εργοστάσιο παραγωγής πρόσµικτα (π.χ. 
στεγανωτικά, πλαστικοποιητές, συγκολλητικά υλικά ακρυλικής βάσης κτλ). 
στ. Συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των τσιµεντοκονιαµάτων είναι τα ακόλουθα: 


- ειδικό βάρος στεγνού υλικού: 1600 kg/m
3 
– 1800 kg/m


3
 


- θερµοκρασιακή αντοχή από –30°C ως +70°C 


- αντοχή σε εφελκυσµό 18 kg/cm
2
 – 20 kg/cm


2
 


- θερµοκρασία εφαρµογής 5°C - 40°C 


- αντοχή σε κάµψη 40 kg/cm
2
 


- αντοχή σε θλίψη 90 kg/cm
2
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ζ. Τα τσιµεντοκονιάµατα πρώτης και δεύτερης στρώσης δεν περιέχουν ασβέστη, χρησιµοποιούνται 
σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες και εξασφαλίζουν υψηλές αντοχές και προστασία από τη 
διάβρωση. Περιέχουν εκτός από τσιµέντο και ασβεστολιθική µεσόκοκκη άµµο (0/3) και ειδικά πρό-
σµικτα. Μερικά χαρακτηριστικά τους είναι τα ακόλουθα: 


- κατακράτηση νερού 18% - 19% 


- αντοχή σε θλίψη (µετά 28 ηµέρες) 120 kg/cm
2
 


- αντοχή σε κάµψη (µετά 28 ηµέρες) 30 kg/cm
2
 


η. Τα αδιάβροχα µαρµαροκονιάµατα τελικής στρώσης παρασκευάζονται µε λεπτόκοκκη λευκή 
µαρµαροκονία και λευκό τσιµέντο µε ειδικά πρόσµικτα και χρησιµοποιούνται για την τελική στρώση 
επιχρισµάτων. 
θ. Τα έτοιµα θερµοµονωτικά κονιάµατα είναι τσιµεντοκονιάµατα µε αδρανή άµµου και µικρών κόκ-
κων περλίτη ή παρεµφερών θερµοµονωτικών υλικών και µε πρόσµικτα που εξασφαλίζουν την πρό-
σφυση.  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους είναι: 


- ειδικό βάρος κονίας 400 kg/m
3 
– 800 kg/m


3
 


- συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας 0,075 kcal/mh°C – 0,085 kcal/mh°C 


- αντίσταση στη διάχυση υδρατµών 6 – 8 


- αντοχή σε θλίψη (µετά 28 ηµέρες) 10 kg/cm
2
 – 15 kg/cm


2
 


- αντοχή σε κάµψη (µετά 28 ηµέρες) 4 kg/cm
2
 – 6 kg/cm


2
 


ι. Τα κονιάµατα ακρυλικής βάσης παράγονται µε βάση ακρυλικές ρητίνες και περιέχουν ίνες, οξεί-
δια τιτανίου, κόκκους χαλαζοπυριτικής άµµου και άλλα παρεµφερή υλικά. Η ισορροπία µεταξύ των 
συστατικών οφείλεται στην ακρυλική ρητίνη και τα πρόσθετα που χρησιµοποιούνται και δηµιουργούν 
υδροαπωθητική µεµβράνη. 
ια. Τα κονιάµατα ρητινικής βάσης παράγονται µε βάση σκληρυνόµενες συνθετικές ρητίνες και πε-
ριέχουν κόκκους χαλαζιακών κρυστάλλων και οξείδια σιδήρου. Παρουσιάζουν σηµαντικές ηχοθερµο-
µονωτικές και στεγανωτικές ιδιότητες και µεγάλη αντοχή στις δυσµενείς καιρικές µεταβολές. Για την 
πήξη των κονιαµάτων αυτών χρησιµοποιούνται αντί νερού καταλύτες και σκληρυντικές ουσίες. Ανά-
λογα µε την περιεκτικότητα σε ρητίνες τα κονιάµατα αυτά δεν ρηγµατώνονται και έχουν µεγάλη ελα-
στικότητα. 
ιβ. Τα κονιάµατα µε υδράσβεστο και γύψο παράγονται µε βάση την υδράσβεστο, τον άνυδρο γύψο 
και ίχνη µαρµάρου µε επιπλέον χηµικά πρόσµικτα που εξασφαλίζουν ελαστικότητα, πλαστικότητα και 
πρόσφυση επί των επιφανειών, επί των οποίων εφαρµόζονται. Εφαρµόζονται σε 2 στρώσεις. Η 
πρώτη στρώση είναι αστάρωµα πάχους 6 mm – 7 mm και η δεύτερη «γέµισµα» πάχους 1,8 mm – 2 
mm.Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους είναι τα ακόλουθα: 


- ειδικό βάρος στεγνού υλικού 1250 kg/m
3
 


- συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας 0,40 kcal/mh°C  


- αντοχή σε θλίψη 32 kg/cm
2
  


- αντοχή σε εφελκυσµό 14 kg/cm
2
  


ιγ. Για τα γυψοκονιάµατα, τους τύπους και την εφαρµογή τους ισχύει το πρότυπο ΕΛΟΤ 1248 ενώ 
για τον ορυκτό γύψο που χρησιµοποιείται στην παραγωγή κονιαµάτων το ΕΛΟΤ 783. 


7.1.3 Εκτέλεση Εργασιών 


7.1.3.1 Μεταφορά και Αποθήκευση Υλικών 
α. Η υδράσβεστος θα προσκοµίζεται µέσα σε σφραγισµένους σάκους ή ξύλινα κιβώτια και θα 
αποθηκεύεται συσκευασµένη σε στεγασµένους, απόλυτα ξηρούς χώρους. Οι συσκευασίες θα φέρουν 
τη σφραγίδα του εργοστασίου παραγωγής του υλικού.  
β. Η άµµος, κατά την αποθήκευση της στο εργοτάξιο πρέπει να προστατεύεται από διάφορες 
ουσίες, οι οποίες είναι δυνατό να προκαλέσουν τη ρύπανσή της. 
γ. Η αποθήκευση του τσιµέντου στο εργοτάξιο γίνεται σε ειδικές δεξαµενές (silo). Στην περί-
πτωση που δεν διατίθενται οι δεξαµενές, το τσιµέντο µεταφέρεται σε σφραγισµένους χάρτινους σά-
κους και αποθηκεύεται σε κλειστούς, καλά αεριζόµενους χώρους προστατευµένους από την υγρασία 
και τις καιρικές συνθήκες, πάνω σε ξύλινες, υπερυψωµένες κατά 30 cm από το έδαφος, πλατφόρµες 
µε ύψος στοίβαξης το πολύ 8 σάκους. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποθηκεύει ξεχωριστά τις παρα-
λαµβανόµενες ποσότητες τσιµέντου, ώστε να είναι δυνατή η δειγµατοληψία ανά πάσα στιγµή. 
δ. Το έτοιµο κονίαµα µεταφέρεται σε σχετικώς ψυχρά δοχεία και δεν εκτίθεται άµεσα στην ηλιακή 
ακτινοβολία. Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα µεταλλικά καροτσάκια, δοχεία και λοιπά µέσα για τη µε-
ταφορά και χρήση του κονιάµατος είναι σχετικώς ψυχρά. 







AΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ 


Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων    -77- 


 


7.1.3.4 Προστασία  
α. Στην περίπτωση που η εξωτερική θερµοκρασία είναι πάνω από 37°C και το ποσοστό σχετικής 
υγρασίας κάτω από 50%, όλα τα υλικά θα προστατεύονται και θα σκιάζονται από την απευθείας έκ-
θεση στην ηλιακή ακτινοβολία. 
β. Στην περίπτωση που η εξωτερική θερµοκρασία είναι κάτω από 4°C, ο Ανάδοχος υποβάλλει 
προτάσεις προστασίας των υλικών υπό συνθήκες παγετού προς έγκριση στην Υπηρεσία. Τα µέτρα 
προστασίας που πρέπει να λαµβάνονται γενικά είναι τα ακόλουθα: 


- Σε θερµοκρασίες κάτω από 4°C η άµµος ή το νερό του κονιάµατος θα θερµαίνονται, ώστε το 
παραγόµενο κονίαµα να έχει θερµοκρασία 4°C - 40°C. Η θερµοκρασία του κονιάµατος θα διατηρείται 
πάνω από τον παγετό για τουλάχιστον 48 ώρες µετά τη χρήση του στην κατασκευή.  


- Απαγορεύεται η χρήση υλικών που έχουν προσβληθεί από παγετό. 


7.1.3.5 Σβήσιµο Ασβέστη 
α. Στην περίπτωση που το σβήσιµο του ασβέστη γίνεται στο χώρο του έργου, θα πρέπει ο ασβέ-
στης να είναι καλά ψηµένος, καθόλου αλλοιωµένος από τον αέρα, τις βροχές και την υγρασία, όχι κο-
νιοποιηµένος, παχύς και τέτοιος, ώστε να δίνει πολτό σε κανονική σύσταση. 
β. Ο ασβέστης πρέπει να σβήνεται αµέσως µόλις προσκοµισθεί στο εργοτάξιο, αλλιώς πρέπει να 
αποθηκεύεται σε κλειστούς χώρους καλά αεριζόµενους και όχι υγρούς. Ο ασβέστης πρέπει µετά το 
σβήσιµο να παραµένει στον ασβεστόλακκο και να καλύπτεται εντελώς από το νερό του σβησίµατος. 
γ. Η ανάδευση του µίγµατος ασβέστη και νερού µέσα στο κιβώτιο σβέσης, γίνεται αφού τελειώσει 
ο κοχλασµός που παράγεται από την ένωση των δύο αυτών υλικών και διαρκεί µέχρι το µίγµα να µε-
ταβληθεί σε υδαρή πολτό, οπότε προστίθεται το επιπλέον νερό για τη µετατροπή του πολτού σε γα-
λάκτωµα. Η οπή, µέσα από την οποία ρέει το γαλάκτωµα στον ασβεστόλακκο, φέρει µόνιµο συρµάτι-
νο διάφραγµα, για να συγκρατεί τα αδιάλυτα στοιχεία του ασβέστη που υπάρχουν στο κιβώτιο. Τα 
υπολείµµατα αυτά πρέπει ν’ αποµακρύνονται πριν ξαναχρησιµοποιηθεί το κιβώτιο για νέο σβήσιµο. 
δ. Ο ασβεστόλακκος διανοίγεται σε αδιαπέρατο έδαφος, γιατί η µεγάλη απορροφητικότητα δηµι-
ουργεί κίνδυνο ξήρανσης του φυράµατος. Η ωρίµανση («σίτεµα») πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 15 
ηµέρες και θεωρείται ότι είναι επαρκής, όταν στην επιφάνεια του φυράµατος σχηµατισθούν ραγάδες 
ανοίγµατος δακτύλου. Στην περίπτωση που ο ασβέστης πρόκειται να χρησιµοποιηθεί µετά από πολ-
λές ηµέρες από την ωρίµανσή του, προστατεύεται από τον ατµοσφαιρικό αέρα µέσα στον ασβεστό-
λακκο µε στρώµα άµµου που διατηρείται συνεχώς υγρή. Η χρήση πολτού ασβέστη θα πρέπει να γί-
νεται όχι νωρίτερα από 15 ηµέρες από το σβήσιµο.  
ε. Το νερό που χρησιµοποιείται για το σβήσιµο του ασβέστη είναι καθαρό, πόσιµο και απαλ-
λαγµένο από διοξείδιο του άνθρακα ή διαλυµένα άλατα. 


7.1.3.6 Γενικές Απαιτήσεις  
α. Εφόσον το κονίαµα προέρχεται έτοιµο από βιοµηχανία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολου-
θήσει τις οδηγίες χρήσης του (π.χ. οδηγίες για την ποσότητα τσιµέντου και νερού που πρέπει να 
προστεθεί στο εργοτάξιο, του πρόσµικτου που ενδεχοµένως πρέπει να προστεθεί σύµφωνα πάντα 
µε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την προοριζόµενη χρήση κτλ). 
β. Τα πρόσµικτα δεν πρέπει να µειώνουν την αντοχή των κονιαµάτων και δεν πρέπει να έχουν 


επιπτώσεις στην αντοχή των υλικών και των κατασκευών που έρχονται σε επαφή (προσωρινή ή µό-
νιµη). Την ευθύνη για τυχόν βλάβες που µπορεί να προξενήσουν, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος 
ακόµη και αν τα πρόσµικτα έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία. Πριν τη χρήση των εγκεκριµένων πρό-
σµικτων, ο Ανάδοχος παρασκευάζει δείγµατα κονιαµάτων σε ποσότητες, που θα υποδεικνύει η Υπη-
ρεσία. Η παρασκευή των δειγµάτων θα γίνεται 6 - 8 εβδοµάδες πριν τη χρήση του κονιάµατος στο 
έργο. Οι µέθοδοι δοκιµών για τα πρόσµικτα κονιαµάτων περιγράφονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 480, 
ενώ οι µέθοδοι δειγµατοληψίας περιγράφονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 934. 
γ. Ειδικά όταν πρόκειται περί τσιµεντοκονιαµάτων, τα κονιάµατα πρέπει να χρησιµοποιούνται 
αµέσως µετά την παρασκευή τους, γι’ αυτό και θα παρασκευάζονται πάντοτε σε ποσότητες τέτοιες, 
ώστε να µην ξηραίνονται πριν από τη χρήση τους. Κονίαµα που έχει σκληρυνθεί τόσο, ώστε να µην 
µπορεί να επανέλθει στην κανονική του κατάσταση, µόνο µε κατεργασία και χωρίς προσθήκη νερού, 
απορρίπτεται. Ο τρόπος επεξεργασίας των µερικώς σκληρυµένων µιγµάτων για την απόκτηση της 
επιθυµητής πλαστικότητας καθορίζεται από την Υπηρεσία. Οι µέγιστοι χρόνοι µεταξύ παρασκευής και 
χρήσης ανάλογα µε το είδος του κονιάµατος για εσωτερικούς χώρους είναι οι ακόλουθοι, εκτός αν ο-
ρίζεται διαφορετικά από την Υπηρεσία: 


- για ασβεστοκονίαµα µε πολτό ασβέστη 3,5 h 


- για ασβεστοκονίαµα µε υδράσβεστο 5 h 


- για κονιάµατα µε τσιµέντο 2,5 h. 
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7.1.3.7 Αναλογίες 


α. Οι Αναλογίες των υλικών των κονιαµάτων πρέπει να τηρούνται αυστηρά και για το λόγο αυτό 
χρησιµοποιούνται ειδικά δοχεία τυπικών διαστάσεων και ανάλογα του προορισµού των. Σε περιπτώ-
σεις κατά τις οποίες δεν καθορίζονται οι αναλογίες στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη, ο Ανάδοχος θα 
τηρεί τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 


β. Οι συνήθεις αναλογίες κονιαµάτων αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα: 


Πίνακας 7.1.3.7 : Αναλογίες Κονιαµάτων 


# Είδος Κονιάµατος 


Τσιµέντο 


[kg/m
3
] 


Ασβέστης  


(κατ’ ό-


γκο) 


Άµµος 


(κατ’ 


όγκο) 


1 2 3 4 5 


1 Ασβεστοκονίαµα 1:2 - 0,42 0,84 


2 Ασβεστοκονίαµα 1:2,5 - 0,36 0,90 


3 Ασβεστοκονίαµα 1:3 - 0,32 0,96 


4 Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 
1:2 


150 0,42 0,84 


5 Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 
1:2,5 


300 0,36 0,90 


6 Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 
1:3 


450 0,32 0,96 


7 Τσιµεντοκονίαµα 350 350 0,10 1,12 


8 Τσιµεντοκονίαµα 400 450 0,10 1,06 


9 Τσιµεντοκονίαµα 600 600 0,10 1,00 


Πηγή: «∆οµική Τεχνολογία, Υλικά & Εφαρµογές», Σ.Κ. Κούκης 


γ. ∆εν επιτρέπονται αποκλίσεις στις αναλογίες των υλικών, χωρίς προηγουµένως να έχουν διε-
ξαχθεί επιπλέον έλεγχοι και να έχουν προσκοµιστεί οι απαραίτητες εγκρίσεις.  
δ. Το κονίαµα που χρησιµοποιείται στη δόµηση τοιχοποιιών και στα επιχρίσµατα είναι τουλάχι-
στον 350 kg - 400 kg ανά m


3
 κονιάµατος. Για τις εξωτερικές αρµολογήσεις χρησιµοποιούνται ασβε-


στοτσιµεντοκονιάµατα που περιέχουν τουλάχιστον 450 kg τσιµέντου ανά m
3
 κονιάµατος. 


ε. ∆εν επιτρέπεται η χρήση φτυαριών για τη µέτρηση των απαιτούµενων ποσοτήτων. 


7.1.3.8 Ανάµιξη 
α. Το κονίαµα θα παρασκευάζεται µε µηχανικό αναµικτήρα ανάλογα µε την απαιτούµενη ποσό-
τητα. Η ανάµιξη θα διαρκεί επαρκές χρονικό διάστηµα, ώστε το µίγµα που προκύπτει κάθε φορά, να 
έχει οµοιογένεια σε όλη του τη µάζα. Πρακτική ένδειξη της οµοιογένειας του µίγµατος είναι η οµοιο-
µορφία του χρώµατος του. Ο χρόνος πρόσµιξης των υλικών στον αναµικτήρα µετά την προσθήκη 
όλων των υλικών (µαζί µε το νερό), δεν πρέπει να είναι λιγότερος από 5 λεπτά. Πρέπει πάντως να 
αποφεύγεται η υπερβολική ανάδευση. 
β. Ο αναµικτήρας πρέπει να είναι διακριβωµένος και να ρυθµίζει οµοιόµορφα και µε ακρίβεια την 
παρεχόµενη ποσότητα νερού.  
γ. Η ανάµιξη δεν θα επαναλαµβάνεται παρά µόνο στις περιπτώσεις που επιτρέπεται από τον κα-
τασκευαστή. Τα τσιµεντοκονιάµατα χρησιµοποιούνται εντός 2,5 h από την ανάµιξη. Τα ξηραµένα τσι-
µεντοκονιάµατα κρίνονται απορριπτέα και δεν χρησιµοποιούνται σε καµία περίπτωση (ούτε µε προ-
σθήκη νερού και νέα ανάµιξη). 


δ. Στην περίπτωση που η συνδετική ύλη είναι σε µορφή σκόνης (τσιµέντο, σκόνη υδρασβέστου 
κτλ), προηγείται η ανάµιξή της σε ξηρή κατάσταση µε το αδρανές υλικό και µετά θα γίνεται η ανάµιξη 
µε βαθµιαία προσθήκη νερού. 
ε. Όταν πρόκειται για ασβεστοκονιάµατα ενισχυµένα µε τσιµέντο, το τσιµέντο αναµιγνύεται σε 
ξηρή κατάσταση µε την άµµο,  και το κονίαµα παρασκευάζεται µε προσθήκη στο µίγµα πολτού α-
σβέστη σε υδαρή µορφή.  
στ. Η προσθήκη στο κονίαµα συνδετικού υλικού σε µικρότερη ποσότητα από την προδιαγεγραµ-
µένη, προκαλεί φθορές όπως µείωση αντοχής, δηµιουργία ρωγµών κτλ, ενώ η προσθήκη µεγαλύτε-
ρης ποσότητας προκαλεί ρηγµατώσεις από υπερβολική συστολή ξήρανσης κτλ.  
ζ. Η προσθήκη στο κονίαµα πολύ µικρότερης αναλογίας νερού προκαλεί αποσάθρωση ή απο-
κόλληση του επιχρίσµατος, το δε αντίθετο, εµφάνιση τριχοειδών ρωγµών, σηµαντική µείωση της α-
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ντοχής και της στεγανότητας του κτλ. Γενική αρχή είναι ότι στα κονιάµατα πρέπει να προστίθεται λιγό-
τερο, παρά περισσότερο από το απαιτούµενο συνολικά νερό και αυτό γιατί: 


- Όταν η ποσότητα του νερού είναι µεγαλύτερη από την απαιτούµενη, το κονίαµα παρουσιάζει   
φθορές µε πιθανότητα να επιδεινωθούν µε την πάροδο του χρόνου. 


- Η τυχόν έλλειψη ρευστότητάς του έχει περιθώριο να διορθωθεί µε την προσθήκη νερού µέχρι 
την επιτρεπόµενη αναλογία. 


- Στην περίπτωση που το κονίαµα έχει αυξηµένη ρευστότητα η διόρθωση είναι δυσκολότερη, 
γιατί πρέπει να προστεθεί στο κονίαµα ποσότητα απ' όλα τα υλικά στην κατάλληλη αναλογία. 
η. Με ιδιαίτερη προσοχή ελέγχεται η ανάµιξη των αδρανών καθώς και η πήξη του κονιάµα-
τος, έτσι ώστε να εντοπίζεται εγκαίρως η ανάγκη χρήσης επιταχυντή. 
θ. ∆εν επιτρέπεται η χρήση κονιάµατος στις ακόλουθες περιπτώσεις: 


- αν αρχίζει να χάνει τη ρευστότητα του (αρχίζει να πήζει) 


- αν έχουν περάσει οι χρονικοί περιορισµοί της παραγράφου «Γενικές απαιτήσεις» του παρό-
ντος, ακόµα και αν δεν έχει πήξει 


- αν κατά την κατασκευή το επίχρισµα πέσει στο δάπεδο 


- αν το κονίαµα περιέχει ορατά κοµµάτια ασβέστη 


- αν τα υλικά του κονιάµατος (τσιµέντο, ασβέστης, άµµος) δεν πληρούν τις προδιαγραφές. 


7.1.4 Έλεγχοι  
α. Κάθε φορτίο έτοιµου βιοµηχανικού κονιάµατος που προσκοµίζεται στο Εργοτάξιο πρέπει να 
συνοδεύεται από το σχετικό δελτίο αποστολής στο οποίο αναγράφονται: η κατηγορία κονιάµατος, οι 
αναλογίες ανάµιξης, το είδος του συνδετικού υλικού, η ποιότητα και ποσότητα των προσµίκτων και οι 
οδηγίες χρήσης του. Τα φορτία των κονιών (τσιµέντα, ασβέστης) απορρίπτονται από την Υπηρεσία 
και αντικαθίστανται µε δαπάνες του Αναδόχου στις ακόλουθες περιπτώσεις: 


- όταν δεν πληρούν τις προδιαγραφές  


- όταν οι συσκευασίες των υλικών έχουν υποστεί φθορές ή έχουν ρωγµές 


- όταν φορτία που προσκοµίζονται σε σάκους έχουν αποκτήσει ανοµοιόµορφη κατανοµή πυ-
κνότητας ή έχουν ηµισκληρυνθεί (λόγω υγρασίας) 


β. Ο πολτός ασβέστη δεν πρέπει να περιέχει θρόµβους, µικρούς λίθους (άψητα, άµµο ή άλλες 
αδρανείς ουσίες). Ειδικά όταν ο ασβέστης προορίζεται για την κατασκευή επιχρισµάτων, δεν επιτρέ-
πεται να προέρχεται από το κατώτερο στρώµα του πολτού του ασβεστόλακκου (ως κατώτερο στρώ-
µα νοείται το στρώµα µε πάχος 10 cm από τον πυθµένα). 
γ. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εκτελεί µε δικές του δαπάνες δειγµατοληπτικό έλεγχο για 
κάθε ποσότητα 1 t άνυδρης ασβέστου, 5 t τσιµέντου και 100 m


3
 άµµου, που προορίζεται για την πα-


ρασκευή κονιαµάτων, µε σκοπό την εξακρίβωση των ιδιοτήτων τους. Η δειγµατοληψία γίνεται µε τη 
µέθοδο της τεταρτοδιαιρέσεως. Οι απαιτούµενες εργαστηριακές δοκιµές γίνονται σε εργαστήριο ανα-
γνωρισµένο και εγκεκριµένο από την Υπηρεσία και θα γίνονται κατά τις οδηγίες του ΚΕ∆Ε και τα α-
ντίστοιχα πρότυπα (για το τσιµέντο ΕΛΟΤ ΕΝ 196, για τον ασβέστη ΕΛΟΤ ΕΝ 459, για τα αδρανή βλ. 
παράγραφο «Άµµος»). Η Υπηρεσία έχει δικαίωµα να απαιτήσει από τον Ανάδοχο µελέτη κοκκοµετρι-
κής σύνθεσης κονιαµάτων, προκειµένου να εξασφαλισθούν οι επιθυµητές αντοχές και να είναι εφι-
κτός ο δειγµατοληπτικός έλεγχος κατά τα ισχύοντα πρότυπα. 
δ. Ποσότητα τσιµέντου που κατά την προσκόµιση έχει ανοµοιόµορφη κατανοµή πυκνότητας (έχει 
σβωλιάσει) απορρίπτεται. Η Υπηρεσία δικαιούται να λαµβάνει δείγµατα από κάθε παρτίδα τσιµέντου 
που έρχεται στο εργοτάξιο και να διεξάγει δοκιµές σε αναγνωρισµένο εργαστήριο. Αν από τις ενδεί-
ξεις των δοκιµών προκύψει ότι το τσιµέντο δεν εκπληρώνει τους όρους του ισχύοντος Κανονισµού ή / 
και τους όρους του παρόντος και των υπόλοιπων Συµβατικών Τευχών, η ποσότητα που αντιπροσω-
πεύεται από το δείγµα απορρίπτεται και αποµακρύνεται από το εργοτάξιο. 
ε. ∆ιευκρινίζεται ότι η µη άσκηση ελέγχου ή η τυχόν διάγνωση ελαττωµάτων από έλεγχο που έχει 
γίνει ή και η προσωρινή αποδοχή υλικών που προσκοµίστηκαν και χρησιµοποιήθηκαν, δεν απαλ-
λάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση του να αποκαλύψει τα κρυµµένα µέρη των διαφόρων τµη-
µάτων των έτοιµων εργασιών και να καθαιρέσει ή να ανακατασκευάσει τµήµατα του έργου, για την 
κατασκευή των οποίων διαπιστωθεί, ότι έγινε χρήση αδόκιµων υλικών. Επίσης δεν τον απαλλάσσει 
από την ευθύνη για την ποιότητα και το δόκιµο των υλικών και των εργασιών. 


7.1.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
α. Η δαπάνη για τις εργασίες κονιαµάτων συµπεριλαµβάνεται στη συνολική δαπάνη της εργασίας 
για την οποία προορίζεται το κονίαµα (π.χ. για την κατασκευή τοιχοποιίας οι δαπάνες προµήθειας και 
µεταφοράς των υλικών καθώς και η παρασκευή των κονιαµάτων συµπεριλαµβάνονται στην τιµή µο-
νάδας της εργασίας). 
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β. ∆ιευκρινίζεται πάντως ότι στις δαπάνες της εκάστοτε εργασίας που περιέχει χρήση κονιαµάτων 
περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 


- Η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση και µε οποιονδήποτε τρόπο στον τό-
πο του έργου (και σε οποιαδήποτε στάθµη) όλων των ειδών υλικών κονιών και κονιαµάτων. 


- Η επεξεργασία των υλικών και η εργασία ανάµιξης για την παραγωγή κονιαµάτων στο εργοτά-
ξιο. 


- Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη αποπεράτωση της 
εργασίας, έστω και πρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά 
Τεύχη και σχέδια.  


7.1.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 


α. Ουδεµία από τις εργασίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο αναφορικά µε κονιάµατα, δεν εµ-
φανίζεται στο Τιµολόγιο και ως εκ τούτου δεν θα επιµετράται ξεχωριστά. 


β. Οι εργασίες που ορίζονται στο παρόν άρθρο, δεν θα πληρώνονται ιδιαιτέρως αλλά νοούνται 
ότι οι δαπάνες τους περιλαµβάνονται ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του Αναδόχου για τα άρ-
θρα που χρησιµοποιούνται κονιάµατα. 


 


 


 


 8.ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ 
ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 


 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 


8.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 


(1) Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει τις πάσης φύσης εργασίες για την επί-
στρωση δαπέδων εξωτερικών χώρων, όπως πλατείες, πεζόδροµοι, πεζοδρόµια, περιβάλλοντες χώ-
ροι κτιρίων, έργα διαµόρφωσης τοπίου κτλ. 


(2) Τα συνηθέστερα υλικά που χρησιµοποιούνται για την επίστρωση δαπέδων εξωτερικών χώρων είναι 
τα ακόλουθα: 


- Τσιµεντόπλακες µε λείες ή ανάγλυφες επιφάνειες σε διάφορους χρωµατισµούς 


- Βοτσαλόπλακες (δηλ. τσιµεντόπλακες, στην άνω επιφάνεια των οποίων είναι επικολληµένα 
βότσαλα διαφόρων µεγεθών και χρωµάτων) 


- Τεχνητοί κυβόλιθοι από σκυρόδεµα σε διάφορα σχήµατα και χρώµατα 


- Κεραµικά πλακίδια, πλίνθοι και κυβόλιθοι 


- Φυσικές πλάκες κανονικού ή ακανόνιστου σχήµατος 


- Φυσικοί κυβόλιθοι. 


- Μάρµαρα - Γρανίτες 


8.2 Υλικά 


8.2.1 Τσιµεντόπλακες 


(1) Πρόκειται για τις κλασικές τετραγωνικές (40 cm x 40 cm) πλάκες πεζοδροµίου από σκυρόδεµα σε 
λευκό χρώµα ή για τσιµεντόπλακες νέου τύπου µε ανάγλυφη επιφάνεια µε αυλακώσεις σε διάφορα 
σχέδια και χρώµατα ή µε επικολληµένα βότσαλα (βοτσαλόπλακες). Εκτός των προαναφερθέντων δι-
αστάσεων προκατασκευασµένες πλάκες διατίθενται και σε άλλες διαστάσεις, όπως 30 cm x 30 cm 
και 50 cm x 50 cm, ενώ το πάχος τους ποικίλει από 2,5 cm έως 5 cm. 


(2) Οι προκατασκευασµένες πλάκες από σκυρόδεµα που προορίζονται για πλακόστρωση πεζοδροµίων 
και γενικά επιφανειών όπου δεν προβλέπεται κυκλοφορία οχηµάτων, θα πρέπει να είναι κατά DIN 
485. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει η συµµόρφωση των πλακών µε τα κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή 
των διαστάσεων, αντοχή σε θλίψη, φθορά σε τριβή και στην υδατοαπορροφητικότητα. 
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8.2.2 Τεχνητοί Κυβόλιθοι από Σκυρόδεµα 


(1) Οι τεχνητοί κυβόλιθοι είναι συµπαγή προκατασκευασµένα στοιχεία από σκυρόδεµα σε διάφορα σχή-
µατα και διαστάσεις (ελάχιστου ύψους 6 cm), καθώς και µεγάλη ποικιλία χρωµάτων. Λόγω της υψη-
λής αντοχής τους σε θλίψη και της αντιολισθηρής τους επιφάνειας, αποτελούν κατάλληλο υλικό επί-
στρωσης δαπέδων όπου κυκλοφορούν οχήµατα, ακόµη και βαρέα (π.χ. σταθµοί λεωφορείων). Στο 
εµπόριο διατίθενται τεχνητοί κυβόλιθοι διαφόρων προδιαγραφών που ανταποκρίνονται σε διάφορες 
ανάγκες όσον αφορά στην αντοχή τους σε θλίψη, την τραχύτητα της επιφάνειας τους κτλ. 


(2) Οι κυριότεροι τύποι τεχνητών κυβόλιθων είναι οι εξής: 


- Κοινοί παραλληλεπίπεδοι κυβόλιθοι κάτοψης ορθογωνικού σχήµατος: 


Τοποθετούνται σε ευθείες σειρές µε εναλλασσόµενους αρµούς ή σε µορφή «ψαροκόκαλου». 


- Κυβόλιθοι κάτοψης µη κανονικού (π.χ. καµπύλου) σχήµατος: 


Το σχήµα της κάτοψής τους είναι έτσι διαµορφωµένο ώστε κατά την τοποθέτησή τους να 
προσαρµόζεται το ένα στοιχείο µε το άλλο. 


(3) Οι τεχνητοί κυβόλιθοι από σκυρόδεµα που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών όπου προ-
βλέπεται κυκλοφορία οχηµάτων ή όχι, θα πρέπει να είναι κατά DIN 18501 ή εναλλακτικά κατά ASTM 
C939-01. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει η συµµόρφωση των κυβόλιθων µε τα κριτήρια που αναφέρονται στην 
ανοχή των διαστάσεων, αντοχή σε θλίψη, φθορά σε τριβή, υδατοαπορροφητικότητα και στην ολισθη-
ρότητα. 


8.2.3 Κεραµικά Πλακίδια, Πλίνθοι και Κυβόλιθοι 


(1) Σε περίπτωση που υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντοχής σε χηµικές επιδράσεις, παγετό κτλ., 
χρησιµοποιούνται προκατασκευασµένα στοιχεία από κεραµικό υλικό (klinker). Και στην περίπτωση 
αυτή τα στοιχεία από κεραµικό υλικό διατίθενται σε µεγάλη ποικιλία χρωµάτων και διαστάσεων. 


(2) Τα στοιχεία από κεραµικό υλικό που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών όπου προβλέπεται 
κυκλοφορία οχηµάτων ή όχι, θα πρέπει να είναι κατά DIN 18503. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει η συµµόρ-
φωση των στοιχείων µε τα κριτήρια που αναφέρονται στην ανοχή των διαστάσεων, αντοχή σε θλίψη, 
φθορά σε τριβή, υδατοαπορροφητικότητα, ολισθηρότητα, καθώς και στην αντοχή σε παγετό και χηµι-
κές επιδράσεις. 


8.2.4 Φυσικές Πλάκες και Κυβόλιθοι 


(1) Σε περίπτωση που υπάρχουν ιδιαίτερες αισθητικές απαιτήσεις για το υλικό επίστρωσης δαπέδων 
εξωτερικών χώρων µε παραδοσιακό χαρακτήρα, χρησιµοποιούνται φυσικές πλάκες και φυσικοί κυ-
βόλιθοι κανονικού ή ακανόνιστου σχήµατος (από µάρµαρο, σχιστόλιθο, γρανίτη κτλ.). 


(2) Τα στοιχεία από φυσικούς λίθους που προορίζονται για την επίστρωση επιφανειών όπου προβλέπε-
ται κυκλοφορία οχηµάτων ή όχι, θα πρέπει να είναι κατά DIN EN 1341 και DIN EN 1342 για φυσικές 
πλάκες και φυσικούς κυβόλιθους αντίστοιχα. 


8.3 Εκτέλεση Εργασιών 


8.3.1 Γενικά 


(1) Τα χαρακτηριστικά (τύπος, σχήµα, χρώµα και διαστάσεις) των στοιχείων που θα χρησιµοποιηθούν 
στην επίστρωση εξωτερικών χώρων, καθώς και η διάταξη αυτών (ευθύγραµµη, καµπυλόγραµµη, σε 
µορφή «ψαροκόκαλου» κτλ.) κατά την τοποθέτησή τους σε συνδυασµό µε στοιχεία των ιδίων ή άλ-
λων χαρακτηριστικών, θα πρέπει να συµφωνούν µε τα καθοριζόµενα στην εγκεκριµένη τεχνική µελέ-
τη. Σε περίπτωση µη σαφούς καθορισµού των ανωτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει 
τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας. 


(2) Γενικά ακολουθούνται οι εξής δύο µέθοδοι τοποθέτησης των υλικών επίστρωσης εξωτερικών χώρων: 


8.3.2 «Κολυµβητή» Τοποθέτηση 


(1) Η µέθοδος αυτή µπορεί να εφαρµοστεί για την τοποθέτηση όλων γενικά των υλικών που αναφέρονται 
στην προηγούµενη παράγραφο (πλάκες και κυβόλιθοι από σκυρόδεµα ή φυσικούς λίθους κτλ.). 


(2) Επί πλάκας δαπέδου από σκυρόδεµα τοποθετούνται τα στοιχεία µε την παρεµβολή στρώσης ισχυ-
ρού τσιµεντοκονιάµατος, το οποίο λειτουργεί ως συγκολλητικό υλικό. Σε περιπτώσεις µε ειδικές απαι-
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τήσεις πρόσφυσης, αντιπαγετικής προστασίας κτλ., είναι δυνατόν αντί του συγκολλητικού τσιµεντο-
κονιάµατος να χρησιµοποιηθεί ειδική ακρυλική κόλλα πλακιδίων. 


(3) Η πλάκα δαπέδου κατασκευάζεται από σκυρόδεµα (τουλάχιστον C12/15) και εδράζεται οµοιόµορφα 
επί συµπυκνωµένης στρώσης θραυστού υλικού (συνήθως της ΠΤΠ Ο 150). Όταν πρόκειται για επί-
στρωση επιφάνειας, η οποία θα δέχεται εκτός από πεζούς και κυκλοφορία οχηµάτων, επιβάλλεται η 
όπλιση της πλάκας, κατά κανόνα µε δοµικό πλέγµα. Οι βασικές κλίσεις της τελικής επιστρωµένης ε-
πιφάνειας υλοποιούνται κατ’ αρχήν µε κατάλληλη υψοµετρική διαµόρφωση της πλάκας δαπέδου. 


(4) Ανάλογα µε τη φύση της κυκλοφορίας (πεζών, οχηµάτων κτλ.) που προβλέπεται για την επιστρωµέ-
νη επιφάνεια και το προβλεπόµενο µέγεθος των φορτίων που θα ασκούνται, διαστασιολογούνται τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά της πλάκας δαπέδου: 


- πάχος, ποιότητα και βαθµός συµπύκνωσης της στρώσης (των στρώσεων) θραυστού υλικού 


- πάχος και ποιότητα σκυροδέµατος της πλάκας δαπέδου 


- ποσότητα και ποιότητα οπλισµού της πλάκας. 


(5) Σε ό,τι αφορά τα ανωτέρω στοιχεία διαστασιολόγησης της πλάκας δαπέδου, κατ’ αρχήν ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να εφαρµόσει τα οριζόµενα στην εγκεκριµένη τεχνική µελέτη. Σε περίπτωση µη σαφούς 
καθορισµού των εν λόγω στοιχείων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες 
της Υπηρεσίας. 


(6) Το τσιµεντοκονίαµα, µε το οποίο συγκολλούνται τα στοιχεία επί της πλάκας δαπέδου, πρέπει να είναι 
αρκετά συνεκτικό µε µικρή περιεκτικότητα σε νερό (µε κατά µάζα λόγο συνολικού νερού προς τσιµέ-
ντο το πολύ 0,40). Η περιεκτικότητα του τσιµεντοκονιάµατος σε τσιµέντο πρέπει να είναι τουλάχιστον 
650 kg ανά m³ ξηράς άµµου. 


(7) Το συγκολλητικό τσιµεντοκονίαµα θα διαστρώνεται σε συνεχείς στρώσεις πάχους από 2 cm έως 2,5 
cm κατά µέγιστο. Σε περίπτωση τοποθέτησης στοιχείων µε διαφορετικό πάχος, η ενιαία τελική στάθ-
µη της επίστρωσης επιτυγχάνεται µε διαφοροποίηση του πάχους της στρώσης του συγκολλητικού 
τσιµεντοκονιάµατος. Η διάστρωση του τσιµεντοκονιάµατος θα προηγείται της τοποθέτησης των στοι-
χείων το πολύ κατά 2 – 3 σειρές, ώστε να διευκολύνεται η εργασία των τεχνιτών χωρίς να µειώνεται η 
πρόσφυση των στοιχείων λόγω ξήρανσης του τσιµεντοκονιάµατος. 


(8) Κάθε στοιχείο εφαρµόζεται επί του νωπού συγκολλητικού τσιµεντοκονιάµατος µε ελαφρά δόνηση του 
στοιχείου και κάθε σειρά επίστρωσης στοιχείων πιέζεται να ισοπεδωθεί µε τη βοήθεια µιας σανίδας 
εφοδιασµένης µε αλφάδι. 


(9) Μεταξύ των στοιχείων κατά την τοποθέτησή τους αφήνονται αρµοί, οι οποίοι σε περίπτωση διαµόρ-
φωσης ευθύγραµµων σειρών, πρέπει να είναι σταθερού πλάτους 10 mm – 20 mm, ενώ σε περίπτω-
ση διαµόρφωσης καµπυλόγραµµων σειρών, οι αρµοί µπορεί να είναι µεταβλητού πλάτους. Σε ειδικές 
περιπτώσεις (π.χ. επίστρωση µε κεραµικά πλακίδια και πλίνθους), το πλάτος των αρµών µπορεί να 
είναι µικρότερο (της τάξης των 3 mm – 8 mm). 


(10) Μετά τη σκλήρυνση του συγκολλητικού τσιµεντοκονιάµατος, είτε οι αρµοί πληρώνονται µε παχύρ-
ρευστο τσιµεντοκονίαµα ή η επιφάνεια της επίστρωσης διαστρώνεται µε λεπτόκκοκη τσιµεντοκονία, η 
οποία εισχωρεί µέσα στους αρµούς και στη συνέχεια, αφού αφαιρεθεί η περίσσειά της, η επιφάνεια 
της επίστρωσης διαβρέχεται µε νερό. Αν το υλικό της αρµολόγησης κατακαθίσει µέσα στους αρµούς, 
επαναλαµβάνεται η διαδικασία  


(11) Τέλος, µετά τη σκλήρυνση των τσιµεντοκονιαµάτων, η επιστρωµένη επιφάνεια ξεπλένεται από τα 
υπολείµµατα των υλικών µε τη βοήθεια σκληρής βούρτσας και νερού υπό πίεση. 


8.3.3 Τοποθέτηση «Εν Ξηρώ» 


(1) Και η µέθοδος αυτή µπορεί να εφαρµοστεί για την τοποθέτηση όλων γενικά των υλικών που αναφέ-
ρονται στην προηγούµενη παράγραφο (πλάκες και κυβόλιθοι από σκυρόδεµα ή φυσικούς λίθους 
κτλ.). 


(2) Αρχικά διαµορφώνεται µια στρώση έδρασης, η οποία µπορεί να είναι είτε από οπλισµένο ή άοπλο 
(ανάλογα µε τις συνθήκες κυκλοφορίας) σκυρόδεµα κατασκευασµένο σύµφωνα µε τα προαναφερθέ-
ντα στην περίπτωση της «κολυµβητής» τοποθέτησης, ή από συµπυκνωµένο θραυστό αµµοχάλικο. 
Οι βασικές κλίσεις της τελικής επιστρωµένης επιφάνειας υλοποιούνται κατ’ αρχήν µε κατάλληλη υψο-
µετρική διαµόρφωση της στρώσης έδρασης. 
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(3) Πριν τη διάστρωση της άµµου, στην περίµετρο της προς επίστρωση επιφάνειας διαµορφώνεται ένα 
στερεό εγκιβωτισµού της άµµου από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα ή από ειδικά τεµάχια τεχνητών ή 
φυσικών κυβόλιθων. 


(4) Στη συνέχεια, επί της κατά τα ανωτέρω διαµορφωµένης στρώσης έδρασης διαστρώνεται χαλαζιακή 
άµµος µέσης κοκκοµετρικής διαβάθµισης, η οποία µετά τη συµπύκνωσή της µε µηχανικό τρόπο 
πρέπει να έχει οµοιόµορφο πάχος 5 cm περίπου. 


(5) Για να εξασφαλιστεί ένα οµοιόµορφο πάχος στη στρώση της άµµου, η διάστρωση και συµπύκνωσή 
της διεξάγεται κατά λωρίδες. Ούτως τοποθετούνται κατά µήκος επί της στρώσης έδρασης παράλλη-
λες µεταξύ τους ξύλινες δοκίδες αντίστοιχου πάχους (5 cm) και µεταξύ των οδηγών δοκίδων δια-
στρώνεται η άµµος και συµπυκνώνεται στο επιθυµητό πάχος. Μετά τη διάστρωση και συµπύκνωση 
ενός αριθµού διαδοχικών λωρίδων, αφαιρούνται οι δοκίδες και το κενό που αποµένει, συµπληρώνε-
ται µε άµµο. 


(6) Σε περίπτωση τοποθέτησης στοιχείων µε διαφορετικό πάχος, η ενιαία τελική στάθµη της επίστρωσης 
επιτυγχάνεται µε διαφοροποίηση του πάχους της στρώσης άµµου. 


(7) Ανάλογα µε τη φύση της κυκλοφορίας (πεζών, οχηµάτων κτλ.) που προβλέπεται για την επιστρωµέ-
νη επιφάνεια και το προβλεπόµενο µέγεθος των φορτίων που θα ασκούνται, διαστασιολογούνται τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά της προαναφερόµενης στρώσης έδρασης: 


- πάχος, ποιότητα και βαθµός συµπύκνωσης της στρώσης (των στρώσεων) θραυστού αµµοχά-
λικου 


- πάχος και ποιότητα σκυροδέµατος της πλάκας δαπέδου 


- ποσότητα και ποιότητα οπλισµού της πλάκας. 


(8) Σε ό,τι αφορά τα ανωτέρω στοιχεία διαστασιολόγησης της στρώσης έδρασης, κατ’ αρχήν ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να εφαρµόσει τα οριζόµενα στην εγκεκριµένη τεχνική µελέτη. Σε περίπτωση µη σαφούς 
καθορισµού των εν λόγω στοιχείων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες 
της Υπηρεσίας. 


(9) Κάθε στοιχείο εφαρµόζεται επί της στρώσης άµµου µε ελαφρά δόνηση του στοιχείου και κάθε σειρά 
επίστρωσης στοιχείων πιέζεται να ισοπεδωθεί µε τη βοήθεια µιας σανίδας εφοδιασµένης µε αλφάδι. 


(10) Μεταξύ των στοιχείων κατά την εφαρµογή τους επί της στρώσης άµµου (σε απλή παράθεση ή σε 
διακοσµητικούς συνδυασµούς) αφήνονται αρµοί, οι οποίοι σε περίπτωση διαµόρφωσης ευθύγραµ-
µων σειρών, πρέπει να είναι σταθερού πλάτους 5 mm – 10 mm. Σε περιπτώσεις πλήρωσης των αρ-
µών µε τσιµεντοκονίαµα, το πλάτος των αρµών µπορεί να είναι µεγαλύτερο (µέχρι 20 mm). 


(11) Οι αρµοί πληρώνονται µε λεπτόκκοκη άµµο ως εξής: Πάνω στην επιφάνεια της επίστρωσης, δια-
στρώνεται ή άµµος, η οποία, µε επιπλέον δόνηση που ασκείται στα τοποθετηµένα στοιχεία µε τη 
βοήθεια δονητικής πλάκας, εισχωρεί εντός των αρµών. Αν το υλικό της αρµολόγησης κατακαθίσει 
µέσα στους αρµούς, επαναλαµβάνεται η διαδικασία µέχρι πλήρους πλήρωσης των αρµών. 


(12) Τέλος, µετά την πλήρωση των αρµών, η επιστρωµένη επιφάνεια καθαρίζεται από την περίσσεια της 
άµµου και τυχόν υπολείµµατα των υλικών. 


8.4 Έλεγχοι 


(1) Εκτελούνται οι έλεγχοι για τη διασφάλιση τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου, καθώς και 
οι έλεγχοι, οι οποίοι µνηµονεύονται στα πρότυπα που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο περί 
προδιαγραφών υλικών, δηλ. DIN 485, DIN 18501 ή εναλλακτικά ASTM C939-01, DIN 18503, DIN EN 
1341 και DIN EN 1342. 


(2) Ειδικότερα για τη διασφάλιση των απαιτούµενων φυσικών χαρακτηριστικών των πλακών πεζο-
δροµίου και των φυσικών λίθων, θα εκτελούνται επιπλέον και οι έλεγχοι κατά τα πρότυπα που α-
ναφέρονται στους ακόλουθους πίνακες: 


Πίνακας 8.4-1 : Πρότυπα για τον προσδιορισµό φυσικών χαρακτηριστικών πλακών πεζοδρο-


µίων 


# 


Προσδιορισµός φυσικού χαρακτηριστι-


κού Πρότυπο 


1 2 3 


1 Φθοράς ΠΤΠ ∆Τ 62588/59 


2 Αντοχής σε κάµψη ΠΤΠ ∆Τ 62588/59 
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3 Υδατοαπορρόφησης ΠΤΠ ∆Τ 62588/59 


Πίνακας 8.4-2 : Πρότυπα για τον έλεγχο/προσδιορισµό φυσικών χαρακτηριστικών φυσικών 


λίθων 


# 


Έλεγχος/Προσδιορισµός φυσικού χαρα-


κτηριστικού Πρότυπο 


1 2 3 


1 Αντοχής σε θλίψη ΕΛΟΤ 750 


2 Αντοχής σε εφελκυσµό από θλίψη ΕΛΟΤ 749 


3 Υδατοαπορρόφησης ΕΛΟΤ 747 


4 Πυκνότητας ΕΛΟΤ 748 


5 Αντοχής σε τριβή κατά Boehme DIN 52108 


(3) Ο Ανάδοχος θα φροντίσει να παρασχεθεί σε εκπροσώπους της Υπηρεσίας πλήρης δυνατότητα επί-
σκεψης των χώρων του εργοστασίου παραγωγής των στοιχείων επίστρωσης, µε σκοπό την παρακο-
λούθηση και τον έλεγχο της κατασκευής των. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης αυτής θα διεξαχθούν 
οι απαιτούµενοι έλεγχοι αντοχής και ποιότητας των υλικών σε δείγµατα που θα λαµβάνονται, σύµφω-
να µε τα προαναφερόµενα πρότυπα. 


(4) Εφόσον οι παραπάνω έλεγχοι στο εργοστάσιο αποδώσουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα, όσον αφο-
ρά στις ανοχές διαστάσεων, στη µηχανική αντοχή και στα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα προϊόντα 
της οµάδας που θεωρείται ότι εκπροσωπείται από τα εκάστοτε ελεγχόµενα δείγµατα και δοκίµια ση-
µαίνονται κατάλληλα από τον ενεργούντα τον έλεγχο. 


(5) Υλικά που δεν πληρούν τους όρους των ελέγχων δεν θα γίνονται δεκτά για αποστολή στο εργοτάξιο. 
Η αποδοχή των υλικών στο εργοστάσιο δεν προδικάζει την τελική παραλαβή των τοποθετηµένων 
στοιχείων επί τόπου του έργου. 


(6) Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο υπάρξουν αµφιβολίες ως προς τα αποτελέσµατα των 
δοκιµών που διεξάγονται στο εργοστάσιο παραγωγής ή στο εργαστήριο του Αναδόχου, η Υπηρεσία 
έχει το δικαίωµα να ζητήσει να εκτελεσθούν, µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου, πρόσθετες δειγ-
µατοληπτικές δοκιµές σε υλικά που προσκοµίζονται στο εργοτάξιο για ενσωµάτωση στο έργο, διε-
νεργούµενες από αναγνωρισµένο εργαστήριο της έγκρισής της. 


Αν τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών αυτών δοκιµών αποδειχθούν µη ικανοποιητικά, είναι δυ-
νατόν να ζητηθεί επανάληψη της όλης λεπτοµερούς διαδικασίας ελέγχου όλων των προϊόντων, σε 
αναγνωρισµένο εργαστήριο της επιλογής της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος υπο-
χρεούται να µεταφέρει µε δαπάνη του τα υπόψη προϊόντα για έλεγχο. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου 
αυτού θα κρίνουν τελεσίδικα την καταλληλότητα των υλικών ή την ανάγκη ολικής ή µερικής απόρρι-
ψής τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει νέα υλικά από 
κατασκευαστή της επιλογής της Υπηρεσίας και να αποσύρει µε δαπάνη του τα ακατάλληλα υλικά 
από το έργο. 


 


 


8.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 


(1) Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου για την επίστρωση δαπέδων εξωτερικών χώρων, περιλαµβάνονται 
οι δαπάνες για όλες τις εργασίες και για χρήση κάθε είδους εξοπλισµού που απαιτούνται για την 
πλήρη και έντεχνη, κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συµβατικά τεύχη και σχέδια της εγκεκριµένης 
τεχνικής µελέτης, εκτέλεση των σχετικών εργασιών. Ειδικότερα περιλαµβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι 
περιοριστικά, οι δαπάνες για: 


- Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, φορτοεκφορτώσεις και ενσωµάτωση στο έργο των 
υλικών επίστρωσης (πλακών και κυβόλιθων από σκυρόδεµα ή φυσικούς λίθους κτλ.) που α-
παιτούνται. 


- Κατασκευή των διαφόρων στρώσεων του τσιµεντοκονιάµατος και της άµµου, επί των οποίων 
εφαρµόζονται τα στοιχεία επίστρωσης. 


- Πλήρωση των αρµών και αρµολόγηση αυτών µε τις µεθόδους και τα υλικά που περιγράφονται 
στο παρόν. 
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- Λήψη των απαιτούµενων δοκιµίων και τη διεξαγωγή των σχετικών ελέγχων ποιότητας για τη 
διασφάλιση των προδιαγραφών. 


- Αντιµετώπιση των κάθε είδους κατασκευαστικών δυσκολιών και κάθε άλλη εργασία, υλικό και 
µικροϋλικό, το οποίο απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη κατασκευή των επι-
στρώσεων. 


(2) Στην τιµή µονάδας του Τιµολογίου για την επίστρωση δαπέδων εξωτερικών χώρων περιλαµβάνονται 
και οι δαπάνες για: 


- την κατασκευή της στρώσης (στρώσεων) έδρασης από θραυστό υλικό (άρθρα 521, 522, 523) 
και της πλάκας δαπέδου από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα (άρθρο 341), 


- τη διαµόρφωση της σκάφης επί του φυσικού εδάφους, επί της οποίας εδράζεται η κατασκευή 
του δαπέδου (άρθρο 121), 


- την κατασκευή του περιµετρικού στερεού εγκιβωτισµού της άµµου από έγχυτο επί τόπου σκυ-
ρόδεµα (άρθρο 341), 


οι οποίες δεν πληρώνονται ξεχωριστά, αλλά θεωρούνται ανηγµένες στις τιµές µονάδας του 
παρόντος άρθρου. 


8.6  Επιµέτρηση και Πληρωµή 


• Οι εργασίες επίστρωσης δαπέδων εξωτερικών χώρων θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) 
πλήρως περαιωµένων, ανά τύπο υλικού έδρασης (θραυστό υλικό ή και πλάκα από σκυρόδεµα), υλι-
κού επίστρωσης (πλάκες ή κυβόλιθοι από σκυρόδεµα ή φυσικοί λίθοι κτλ.), σχέδιο διάταξης των 
στοιχείων επίστρωσης (απλή παράθεση ή διακοσµητικοί συνδυασµοί) και µέθοδο τοποθέτησης αυ-
τών («κολυµβητή» ή «εν ξηρώ») που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα 
µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 


• Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε 
(αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα 
µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τους διάφορους τύπους υλικών επίστρωσης, τα 
σχέδια διάταξης των στοιχείων επίστρωσης και τις µεθόδους τοποθέτησης αυτών. Η (οι) τιµή (ές) µο-
νάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περι-
λαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι ανα-
γκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1 «Γενικοί Όροι». 


 


 


 


 


9. Υ∆ΡΟΜΟΝΩΣΗ 


9.1 Ορισµοί – Πεδίο εφαρµογής 


α. Το παρόν άρθρο αφορά στην τοποθέτηση ή / και κατασκευή των υδροµονώσεων δαπέδων, δωµά-
των και κατακόρυφων επιφανειών κτιρίων και των µορφώσεων, στεγανώσεων αποµονώσεων των 
κατακόρυφων και οριζοντίων αρµών διαστολής, καθώς και την προµήθεια και παροχή πάσης φύσε-
ως εγκαταστάσεων, εργατικού δυναµικού, µηχανικού εξοπλισµού, εργαλείων, συσκευών και υλικών, 
σύµφωνα µε το παρόν, τα λοιπά Συµβατικά τεύχη και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 


β. ∆εν περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες: 


- αδιαπέρατο σκυρόδεµα 


- χυτή άσφαλτο  


- στεγανώσεις γεφυρών 


- στεγανώσεις θεµελιώσεων και ΧΥΤΑ 


- στεγανώσεις δεξαµενών 


γ. Η υγρασία που µπορεί να επηρεάσει τα κτίρια  µπορεί να είναι: 
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- υγρασία του εδάφους  


- νερό ρέον στην επιφάνεια του εδάφους 


- νερό από βροχή, χιόνι κτλ 


- εσωτερική υγρασία των δοµικών υλικών  


- διαρροή των υδραυλικών εγκαταστάσεων  


- υγρασία λόγω της λειτουργίας του κτιρίου (νερό χρήσης, υδρατµοί). 


δ. Ως υδροµονώσεις νοούνται όλα τα σχετικά µέτρα που λαµβάνονται για την επίτευξη της στεγανότητας 
των κατασκευών. Οι υδροµονώσεις κτιρίων διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 


- υδροµόνωση στεγών και δωµάτων 


- υδροµόνωση τοίχων ανωδοµής 


- υδροµόνωση τοίχων και δαπέδων υπογείων χώρων 


ε. Γενικά για τις εργασίες των υδροµονώσεων ισχύουν οι διατάξεις του DIN 18336, και του DIN 18195 –
2 (όσον αφορά στις απαιτήσεις κατασκευής), οι οποίες συµπληρώνονται µε τα αναγραφόµενα στο 
παρόν. 


9.2 Υλικά 


9.2.1 Γενικά  


α. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί τις οδηγίες χρήσης που δίνονται από τον κατασκευαστή κάθε  
υλικού, σε συνδυασµό µε το παρόν και τις εντολές της Υπηρεσίας. 


β. Τα υδροµονωτικά υλικά χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 


- στεγανωτικά υλικά µάζας, που είναι πρόσµικτα που χρησιµοποιούνται στο σκυρόδεµα και στα 
επιχρίσµατα και τους προσδίδουν πλήρη αδιαπερατότητα (βλ. άρθρο 345 της παρούσας ΓΤΣΥ) 


- µεµβράνες (ασφαλτικές, ελαστοµερείς, πολυαιθυλενίου, συνθετικού ελαστικού, θερµο -αδρανο-
ελαστικές, καθαρού PVC κ.α.) 


- ρευστά στεγανωτικά υλικά (ασφαλτικά, πλαστικά) 


γ. Τα υδροµονωτικά υλικά θα πληρούν γενικά τις ακόλουθες απαιτήσεις: 


- θα προσφέρουν πλήρη στεγανότητα 


- θα είναι ανθεκτικά στα περισσότερα οξέα και αλκάλια 


- θα έχουν συγκολλητικές ιδιότητες 


- θα είναι ανθεκτικά στη σήψη, στους µύκητες και στους τερµίτες 


- θα έχουν επαρκή αντοχή και πρόσφυση 


- θα έχουν διάρκεια ζωής τουλάχιστον 25 έτη. 


δ. Τα βοηθητικά υλικά (κόλλες, γαλακτώµατα, µαστίχες κτλ) που χρησιµοποιούνται πρέπει να ικανοποι-
ούν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του στεγανωτικού υλικού και να είναι συµβατά µε αυτό.  


ε. Οι µεµβράνες και τα φύλλα στεγανοποίησης θα πρέπει να είναι υδατοστεγείς και να µην αλλοιώνονται 
πέραν των προδιαγεγραµµένων ορίων. Εφόσον οι µεµβράνες δεν πληρούν τις απαιτήσεις αυτές, θε-
ωρούνται απορριπτέες και αντικαθίστανται µε δαπάνες του Αναδόχου. Οι µεµβράνες πρέπει να είναι 
ανθεκτικές στο χρόνο και στις υπεριώδεις ακτινοβολίες. 


στ. Τα ειδικά τεµάχια συλλογής και απορροής των όµβριων υδάτων, θα είναι εγκεκριµένα από την Υπη-
ρεσία. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει φάκελο µε τα υλικά, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον 
τρόπο συναρµολόγησης των παραπάνω ειδικών τεµαχίων. ∆ιαφορετικά, η Υπηρεσία έχει το δικαίω-
µα να απαιτήσει την αντικατάσταση τους. 


ζ. Ασφαλτικά υλικά δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται σε περιοχές που έρχονται σε άµεση επαφή µε υλι-
κά από PVC. 
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9.2.2 Προδιαγραφές 


Πίνακας 9.2: Πρότυπα Υλικών Υδροµόνωσης 


# Τίτλος Πρότυπο 
1 2 2 


1 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά πλαστικά και ελαστοµερή φύλλα στε-
γάνωσης - Μέθοδος τεχνητής γήρανσης µε µακροχρόνια έκθεση σε υψηλές θερ-
µοκρασίες   


ΕΛΟΤ ΕΝ 1296 


2 Εύκαµπτες στεγανωτικές µεµβράνες - Προσδιορισµός διαστασιολογικής σταθε-
ρότητας: Ασφαλτικές, πλαστικές και ελαστοµερείς µεµβράνες στεγάνωσης δωµά-
των   


ΕΝ 1107  


3 Εύκαµπτες στεγανωτικές µεµβράνες - Ασφαλτικές µεµβράνες στεγάνωσης δωµά-
των - Προσδιορισµός σταθερότητας του σχήµατος υπό την επίδραση κύκλου 
θερµοκρασιακών µεταβολών   


ΕΛΟΤ ΕΝ 1108 


4 Εύκαµπτες στεγανωτικές µεµβράνες - Ασφαλτικές µεµβράνες στεγάνωσης δωµά-
των - Προσδιορισµός ευκαµψίας σε χαµηλές θερµοκρασίες   


ΕΛΟΤ ΕΝ 1109 


5 Εύκαµπτες στεγανωτικές µεµβράνες - Ασφαλτικές µεµβράνες στεγάνωσης δωµά-
των - Προσδιορισµός της αντίστασης ροής σε υψηλές θερµοκρασίες   


ΕΛΟΤ ΕΝ 1110 


6 Εύκαµπτες στεγανωτικές µεµβράνες - Ασφαλτικές µεµβράνες στεγάνωσης δωµά-
των - προσδιορισµός της πρόσφυσης ψηφίδων   


ΕΛΟΤ ΕΝ 12039 


7 Εύκαµπτες στεγανωτικές µεµβράνες: Ασφαλτικές, πλαστικές και ελαστοµερείς 
µεµβράνες στεγάνωσης δωµάτων - Προσδιορισµός της αντίστασης στο σχίσιµο 
(µε καρφί)   


ΕΝ 12310 


8 Εύκαµπτες στεγανωτικές µεµβράνες: Ασφαλτικές, πλαστικές και ελαστοµερείς 
µεµβράνες στεγάνωσης δωµάτων - Προσδιορισµός ιδιοτήτων εφελκυσµού   


ΕΝ 12311 


9 Εύκαµπτες στεγανωτικές µεµβράνες: Ασφαλτικές, πλαστικές και ελαστοµερείς 
µεµβράνες στεγάνωσης δωµάτων - Προσδιορισµός της αντοχής αποκόλλησης 
των συνδέσεων   


ΕΝ 12316  


10 Εύκαµπτες στεγανωτικές µεµβράνες: Ασφαλτικές, πλαστικές και ελαστοµερείς 
µεµβράνες στεγάνωσης δωµάτων - Προσδιορισµός των διατµητικών αντοχών 
των αρµών επικάλυψης   


ΕΝ 12317  


11 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προετοιµασία δειγµάτων δοκιµής   ΕΛΟΤ ΕΝ 12594 


12 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Ορολογία ΕΝ 12597 


13 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά, πλαστικά και ελαστοµερή φύλλα στε-
γάνωσης δωµάτων - Προσδιορισµός της αντίστασης στη στατική φόρτιση  


ΕΛΟΤ ΕΝ 12730 


14 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά, πλαστικά και ελαστοµερή φύλλα για 
στεγάνωση δωµάτων - Προσδιορισµός αντοχής στη χαλαζόπτωση   


ΕΛΟΤ ΕΝ 13583 


15 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Χαρακτηρισµός φυσικών ιδιοτήτων   ΕΛΟΤ ΕΝ 1425 


16 Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισµός της διείσδυσης µε βελόνα 
  


ΕΛΟΤ ΕΝ 1426 


17 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Προσδιορισµός της αντίστασης στο όζον - Πλα-
στικά και ελαστοµερή φύλλα στεγάνωσης δωµάτων   


ΕΛΟΤ ΕΝ 1844 


18 Εύκαµπτες στεγανωτικές µεµβράνες - Προσδιορισµός µήκους, πλάτους και ευθύ-
τητας: Ασφαλτικές, πλαστικές και ελαστοµερείς µεµβράνες στεγάνωσης δωµάτων 
  


ΕΝ 1848  


19 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Προσδιορισµός του πάχους και της µάζας ανά 
µονάδα επιφάνειας: Ασφαλτικά, πλαστικά και ελαστοµερή φύλλα στεγάνωσης 
δωµάτων   ΕΝ 1849 


20 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Προσδιορισµός ορατών ελαττωµάτων: Ασφαλτι-
κά, πλαστικά και ελαστοµερή φύλλα στεγάνωσης δωµάτων   ΕΝ 1850  


21 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά, πλαστικά και ελαστοµερή φύλλα στε-
γάνωσης δωµάτων - Προσδιορισµός υδατοπερατότητας   ΕΛΟΤ ΕΝ 1928 


22 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά, πλαστικά και ελαστοµερή φύλλα στε-
γάνωσης - Προσδιορισµός ιδιοτήτων υδρατµοπερατότητας   ΕΛΟΤ ΕΝ 1931 
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# Τίτλος Πρότυπο 
1 2 2 


23 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης- Προσδιορισµός ικανότητας αναδίπλωσης σε χα-
µηλή θερµοκρασία: Πλαστικά και ελαστοµερή φύλλα στεγάνωσης δωµάτων  


ΕΛΟΤ ΕΝ 495 - 5 


24 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά, πλαστικά και ελαστοµερή φύλλα στε-
γάνωσης δωµάτων - Προσδιορισµός αντίστασης σε κρούση   


ΕΛΟΤ ΕΝ 12691 


25 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Προσδιορισµός της αντίστασης σε σχίσιµο: Πλα-
στικά και ελαστοµερή φύλλα στεγάνωσης   


ΕΛΟΤ ΕΝ 12310 - 2 


26 Κτιριακές κατασκευές - Σφραγιστικά - Προσδιορισµός των ιδιοτήτων κόλλησης / 
αποκόλλησης σε µεταβλητές θερµοκρασίες   


ΕΛΟΤ ΕΝ 9047 


9.2.3 Μεµβράνες 


α. Οι µεµβράνες υδροµόνωσης που χρησιµοποιούνται συνήθως µπορούν να είναι ασφαλτικές, πλαστι-
κές, µεµβράνες από εξευγενισµένη άσφαλτο και πλαστικά υλικά και ενισχυµένες µε υαλοΐνες, πολυε-
στερικά πλέγµατα ή φύλλα λεπτού πολυαιθυλενίου. Οι µεµβράνες αυτές έχουν πάχος 1,6 mm – 3.2 
mm και µπορεί να έχουν επικάλυψη φύλλου αλουµινίου, χαλαζιακής άµµου και λεπτόκοκκων µαρµα-
ροψηφίδων. 


β. Η επιλογή των µεµβρανών και ο αριθµός των στρώσεων ορίζονται από τη µελέτη, τα κατασκευαστικά 
σχέδια και τα Συµβατικά Τεύχη του έργου. 


γ. Τα συνηθέστερα είδη συνθετικών στεγανωτικών µεµβρανών είναι τα ακόλουθα: 


- µεµβράνες από ασφαλτο - πολυπροπυλενίου (ΑΡΡ), συνήθως ενισχυµένες µε υαλοπλέγµατα, 
υαλοπιλήµατα ή πολυεστερικές ίνες 


- µεµβράνες συνθετικού ελαστικού (EPDM) που χρησιµοποιούνται σε επιφάνειες από σκυρόδεµα, 
µεταλλικές ή ξύλινες στέγες 


- µεµβράνες καθαρού PVC 


- µεµβράνες εύκαµπτου PVC (ιδιότητες κατά DIN 16726) 


- µεµβράνες χλωριοµένου πολυαιθυλενίου (CPE), ιδανικές για χρήση σε φυτεµένα δώµατα 


- µεµβράνες ασφάλτου – πολυαιθυλενίου 


- µεµβράνες πολυαιθυλενίου, από πολυαιθυλένιο υψηλής ή χαµηλής πυκνότητας 


δ. Οι θερµοπλαστικές µεµβράνες δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή µε βενζίνες, διαλυτικά, λίπη και έ-
λαια. 


9.3 Εκτέλεση εργασιών 


9.3.1 Υποβολές 


α. Ο Ανάδοχος υποβάλει στην Υπηρεσία τα ακόλουθα στοιχεία: 


- κατασκευαστικά σχέδια πριν από την εκτέλεση των εργασιών, τα οποία συµπεριλαµβάνουν λε-
πτοµέρειες στις περιοχές ενώσεων και αρµών διαστολής 


- αντίγραφα προδιαγραφών, οδηγιών εγκαταστάσεων και γενικώς υποδείξεων των εργοστασίων 
παραγωγής των υλικών, τα οποία περιλαµβάνουν στοιχεία εγκεκριµένων δοκιµών που θα απο-
δεικνύουν τη συµµόρφωση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές 


- δείγµατα όλων των υλικών  


β. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει δείγµατα υδροµόνωσης ελάχιστης επιφάνειας 10 m
2
. Τα 


δείγµατα θα είναι πλήρη και θα περιλαµβάνουν κατασκευή απόληξης δώµατος σε στηθαίο, αερισµό, 
στόµια απορροής, συναρµογές σε γωνίες, κτλ. Η κατασκευή θα συµφωνεί µε το δείγµα, που έχει 
προηγουµένως εγκριθεί από την Υπηρεσία.  


9.3.2 Προετοιµασία  


α. Η ειδική προετοιµασία της προς υδροµόνωση επιφάνειας θα ακολουθεί τις προδιαγραφές του κατα-
σκευαστή του υλικού υδροµόνωσης και θα είναι εγκεκριµένη από την Υπηρεσία. Οι προς υδροµόνω-
ση επιφάνειες γενικά πρέπει να είναι καθαρές και ξηρές, λείες και χωρίς προεξοχές, ρωγµές και κενά 
καθώς και απαλλαγµένες από πλεονάζοντα υλικά. Θα έχουν την επαρκή αντοχή και ευστάθεια έναντι 
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ολίσθησης. Ο Ανάδοχος εκτός των προαναφερθέντων υποχρεούται να εξακριβώνει και την ύπαρξη 
αρµών, ενσωµατωµένων αντικειµένων, σωληνώσεων ακατάλληλα τοποθετηµένων σε λανθασµένες 
θέσεις καθώς και τυχόν αιχµηρές γωνίες και ακµές ξυλοτύπων. Οι επιφάνειες δεν πρέπει να είναι ούτε 
πολύ τραχείες, ούτε πολύ λείες, ούτε υπερβολικά πορώδεις. Οι αρµοί, οι οπές, οι ρωγµές κτλ στις ε-
πιφάνειες από σκυρόδεµα διαβρέχονται, κατόπιν πληρώνονται µε τσιµεντοκονία και εξοµαλύνονται. Η 
τσιµεντοκονία πρέπει να έχει σκληρυνθεί πριν την προεπάλειψη (µε primer), στις περιπτώσεις που 
αυτή απαιτείται.  


β. Η τοποθέτηση των υλικών υδροµόνωσης εκτελείται µόνο µετά την ολοκληρωση της κατασκευής του 
υποστρώµατος και την εφαρµογή των υλικών εµποτισµού, ώστε οι µεµβράνες να µην υφίστανται 
φθορές από τις εργασίες. 


γ. Ο Ανάδοχος µετά τον έλεγχο των υποκείµενων επιφανειών πρέπει να προβεί στις απαραίτητες επιδι-
ορθώσεις πριν τις εργασίες υδροµόνωσης, χωρίς να διεκδικήσει συµπληρωµατική αµοιβή. 


δ. Τα κενά οι ρωγµές και οι αρµοί του υποστρώµατος, που δεν αποτελούν αρµούς συστολοδιαστολής 
θα πληρούνται µε τα κατάλληλα υλικά σφράγισης, συµβατά µε την επιφάνεια και το υλικό υδροµόνω-
σης εγκεκριµένα από την Υπηρεσία.  


9.3.3 Μεταφορά και Αποθήκευση 


α. Τα υλικά προσκοµίζονται στο Εργοτάξιο εντός σφραγισµένων συσκευασιών, επί των οποίων ανα-
γράφεται το περιεχόµενο, ο τύπος του υλικού, η ηµεροµηνία λήξης (αν υπάρχει)  και τα στοιχεία του 
κατασκευαστή του. 


β. Τα ασφαλτικά υλικά αποθηκεύονται σε προστατευµένο χώρο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προστα-
τεύονται από τον παγετό. Πρέπει να διατηρούνται σε θερµοκρασίες άνω των 10°C, για τουλάχιστον 
24 h πριν από τη χρήση τους. 


γ. Οι µεµβράνες και τα υφάσµατα ενίσχυσης αποθηκεύονται σε προστατευµένο χώρο κατά τέτοιο τρό-
πο, ώστε να προστατεύονται από την υγρασία. Στην περίπτωση που δεν διατίθεται τέτοιος χώρος, 
στοιβάζονται σε παλέτες, χωρίς να έρχονται σε επαφή µε το έδαφος και καλύπτονται εντελώς από α-
διάβροχα ειδικά καλύµµατα που επιτρέπουν την αναπνοή του υλικού. ∆εν επιτρέπεται η χρήση πλα-
στικών καλυµµάτων για την προστασία των υλικών αυτών, διότι προκαλούν συµπυκνώµατα. 


δ. Στα ασφαλτικά γαλακτώδη υλικά θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια της αποθήκευσής 
τους, ώστε τα γαλακτώδη συστατικά να µην καθιζάνουν ή διαχωρίζονται. 


ε. Τα υλικά που έχουν φθαρεί ή / και έχουν υποστεί ζηµιές ή έχει παρέλθει η ηµεροµηνία λήξης τους, θα 
αποµακρύνονται το συντοµότερο από το εργοτάξιο και θα αντικαθίστανται. 


στ. ∆εν επιτρέπεται η αποθήκευση υλικών, έτσι ώστε να υπερφορτίζεται το δώµα ή άλλα τµήµατα της 
κατασκευής. 


9.3.4 Γενικές Απαιτήσεις  


α. Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Υπηρεσία σύστηµα υδροµόνωσης (υλικά, τρόπος κατασκευής, έλεγχοι), 
το οποίο πληρεί τις απαιτήσεις του παρόντος, της µελέτης υδροµόνωσης των λοιπών Συµβατικών 
Τευχών και των σχετικών κανονισµών. Η Υπηρεσία δικαιούται να απορρίψει την προτεινόµενη µέθο-
δο, εφόσον κατά την κρίση της δεν εξασφαλίζεται επαρκής υδροµόνωση της κατασκευής και να ζη-
τήσει από τον Ανάδοχο την υποβολή νέας πρότασης.  


β. Τα συστήµατα υδροµονώσεων πρέπει να ανθίστανται σε αστοχίες οποιασδήποτε φύσης και ιδιαίτερα 
στα ευπαθή σηµεία. Ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε αστοχία του συστήµατος. Ει-
δική µέριµνα θα δίνεται για την υδροµόνωση χώρων έστω και προσωρινής παραµονής ατόµων κα-
θώς και αποθήκευσης ευαίσθητων στην υγρασία υλικών.  


γ. Οι εργασίες εκτελούνται από ειδικευµένο συνεργείο, τουλάχιστον πενταετούς εµπειρίας, επιβλέπονται 
και ελέγχονται από την Υπηρεσία. Τα εργοστάσια παραγωγής των υλικών θα είναι επίσης αναγνωρι-
σµένα και εγκεκριµένα από την Υπηρεσία. 


δ. Οι εργασίες υδροµόνωσης εκτελούνται µόνο όταν οι καιρικές συνθήκες είναι σύµφωνες µε τις υποδεί-
ξεις του κατασκευαστή και επιτρέπουν την τοποθέτηση και την ωρίµανση των υλικών. Γενικά δεν επι-
τρέπεται η διεξαγωγή εργασιών υδροµόνωσης σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος κάτω από 5°C. ∆εν 
επιτρέπεται επίσης η διεξαγωγή εργασιών επαλείψεων  και εργασιών διάστρωσης κονιαµάτων υπό 
βροχή, χιόνι και παγετό, δριµύ άνεµο και δριµύ ψύχος.  
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ε. Στεγανολεκάνη θα κατασκευάζεται για την υδροµόνωση υπογείων, δαπέδων και περιµετρικών τοιχί-
ων, εφόσον το ύψος του υδροφόρου ορίζοντα δηµιουργεί την απαίτηση συνεχούς άντλησης των υ-
πογείων υδάτων. 


στ. Οι ηλεκτροµηχανολογικές και οι υδραυλικές εγκαταστάσεις (διαµόρφωση καναλιών, τοποθέτηση σω-
ληνώσεων κτλ) πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν τις εργασίες στεγάνωσης. Οι εργασίες στεγανωτι-
κών διαµορφώσεων στις οπές, στις καπνοδόχους κτλ προγραµµατίζονται έτσι ώστε οι εργασίες το-
ποθέτησης των στεγανωτικών µεµβρανών να εκτελούνται χωρίς διακοπή. 


ζ. Οι παρακείµενες επιφάνειες προστατεύονται έναντι της κηλίδωσης τους µε µονωτικά υλικά κατά τη 
διάρκεια των εργασιών υδροµόνωσης. Οι αγωγοί και οι σωληνώσεις πρέπει να προστατεύονται από 
τη φραγή τους µε στεγανωτικά υλικά (πχ ασφαλτικά). 


η. Τα πιλήµατα / µεµβράνες στεγάνωσης θα διαστρώνονται έτσι, ώστε οι ενώσεις να έχουν το ελάχιστο 
δυνατό πλάτος και να µην αποτελούν εµπόδιο στη ροή του νερού. Η επιφάνεια από σκυρόδεµα θα 
στρώνεται µε µία ασφαλτική στρώση, εφόσον απαιτείται από την µελέτη  Ενδείκνυται η χρήση µη υ-
δατοδιαλυτών ασφαλτικών υλικών επάλειψης. Όλες οι εξωτερικές γωνίες που επικαλύπτονται µε α-
σφαλτοπιλήµατα θα είναι στρογγυλεµένες. Στις εσωτερικές γωνίες θα δηµιουργούνται φάλτσα λούκια 
ή θα τοποθετούνται φαλτσογωνίες έτσι ώστε να δηµιουργείται επιφάνεια υπό γωνία 45° τουλάχιστον 
100 mm. Για τη διαµόρφωση των γωνιών θα χρησιµοποιούνται υλικά συµβατά µε τα υλικά της υδρο-
µόνωσης. 


θ. Επί όλων των κατακόρυφων επιφανειών, η υδροµόνωση θα προχωρεί τουλάχιστον µέχρι 250 mm 
πάνω από την οριζόντια τελειωµένη επιφάνεια. Η απόληξή της είτε σκεπάζεται µε διατοµή από γαλ-
βανισµένη λαµαρίνα ελάχιστου πάχους 1 mm που δηµιουργεί συνεχές λούκι που πληρούται µε µα-
στίχη, είτε χωνεύεται σε αυλάκι βάθους 40 mm και πλάτους 20 mm και σφραγίζεται. Σε περίπτωση 
στηθαίου µε µικρότερο ύψος από 250 mm, η υδροµόνωση γυρνά και πάνω στο στηθαίο, κάτω από 
το τελείωµα της επιφανείας του. 


ι. Η υδροµόνωση γίνεται πάντοτε από την πλευρά του µετώπου προσβολής (η πλευρά από την οποία 
προβλέπεται να διεισδύσει η υγρασία). 


9.3.5 Προστασία από την Υγρασία του Εδάφους 


9.3.5.1 Γενικά 


α. Οι παράµετροι από τους οποίους εξαρτάται η επιλογή των µεθόδων υδροµόνωσης έναντι υπόγειων 
υδάτων είναι οι ακόλουθοι: 


- η στάθµη του υδάτινου ορίζοντα 


- η στασιµότητα ή η υδροστατική πίεση των νερών 


- η µορφή, η σύσταση και η απορροφητικότητα των περιµετρικών εδαφών και του εδάφους θεµε-
λίωσης 


- η απορροφητικότητα των δοµικών υλικών 


- η υγρασία του εδάφους από τα διηθηµένα ρέοντα νερά 


β. Στα κτίρια µε υπόγειο η υγρασία του εδάφους εισχωρεί στα τοιχώµατα και στο δάπεδο του υπογείου, 
ενώ, στα κτίρια χωρίς υπόγειο, η υγρασία επιδρά στο δάπεδο του ισογείου. Σε κάθε περίπτωση η υ-
γρασία του εδάφους, µέσω των θεµελίων επηρεάζει και τις βάσεις των τοίχων του ισογείου (ανιούσα 
υγρασία). 


γ. Η αντιµετώπιση της υγρασίας του εδάφους επιτυγχάνεται µε οριζόντιες υδροµονώσεις (δαπέδων και 
βάσεων τοίχων) και κατακόρυφες στεγανώσεις (τοίχων), καθώς και µε στεγανολεκάνες. 


. 


9.3.6 Αρµοί ∆ιαστολής 


α. Για τη διαµόρφωση, την πλήρωση, τη σφράγιση και την κάλυψη των αρµών γενικά ισχύουν τα ανα-
γραφόµενα στο άρθρο «Αρµοί ∆ιαστολής». Η ποιότητα των σχετικών υλικών και µικροϋλικών, καθώς 
και ο τρόπος εφαρµογής τους, θα είναι σύµφωνος µε τα κατασκευαστικά σχέδια, τους ισχύοντες κα-
νονισµούς, το παρόν και τα λοιπά Συµβατικά τεύχη και τις εντολές της Υπηρεσίας. 


β. Το υλικό στεγάνωσης αρµών διαστολής θα είναι από πλαστικό χλωριούχο πολυβινύλιο χηµικά αδρα-
νές, ελαστικό και εύκαµπτο, ώστε να παρακολουθεί τις κινήσεις του αρµού, να αντέχει σε θερµοκρα-
σιακές µεταβολές και να εφαρµόζεται στον άξονα του αρµού, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ερ-
γοστασίου παραγωγής και τις εντολές της Υπηρεσίας. 
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γ. Το εύκαµπτο και ελαστικό υλικό σφράγισης των αρµών διαστολής θα ακολουθεί τις προδιαγραφές 
του εργοστασίου παραγωγής και τις εντολές της Υπηρεσίας. Το υλικό τοποθετείται σε στεγνές, καθα-
ρές και ελεύθερες από σκουπίδια, σκόνες, προστατευτικά βερνίκια κτλ επιφάνειες, µετά την εφαρµο-
γή του ασταρώµατος µε ανάλογο υλικό, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής. 
Σε περίπτωση που το βάθος του αρµού είναι µεγάλο πρέπει να σµικρυνθεί µε τη χρήση κορδόνιών 
πολυαιθυλενίου κατάλληλα για το σκοπό αυτό. Τα κορδόνια πρέπει να έχουν τουλάχιστον 5 mm µε-
γαλύτερη διάµετρο από το πλάτος του αρµού που θα τοποθετηθούν και να τοποθετούνται µε ενσφή-
νωση. 


9.3.7 ∆ιελεύσεις, Συναρµογές, Απολήξεις 


Όλα τα σηµεία που διατρυπάται η υδροµόνωση όπως οι δίοδοι σωληνώσεων, οι αγκυρώσεις κτλ πρέπει να 
στεγανωθούν µε µεγάλη προσοχή. Στα σηµεία αυτά χρησιµοποιούνται ωτίδες (φλάντζες) µε επαρκές πλά-
τος, ώστε το µονωτικό υλικό να επικολλάται εύκολα και αν προβλέπεται από τη µελέτη, τοποθετείται επικά-
λυψη από προστατευτικούς δακτυλίους από µόλυβδο ή πλαστικό. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του DIN 
18195 – 9. 


9.3.8 Συντήρηση και Προστασία 


Μετά την τοποθέτηση της υδροµόνωσης στα δάπεδα πρέπει να εξασφαλίζεται πρόσκαιρη προστασία, ώστε 
να αποφεύγονται τυχόν φθορές από την κυκλοφορία οχηµάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού). Η προ-
στατευτική στρώση που τυχόν απαιτείται διαστρώνεται αµέσως πριν από την τοποθέτηση του υπερκείµενου 
υλικού της υδροµονωτικής στρώσης. Οι παρακείµενες επιφάνειες που ενδεχοµένως έχουν υποστεί κηλιδώ-
σεις λόγω των εργασιών υδροµόνωσης καθαρίζονται µετά το πέρας των εργασιών. 


9.4 Έλεγχοι 


α. Η Υπηρεσία πριν από οποιαδήποτε εργασία κατασκευής υδροµονώσεων πρέπει να έχει ελέγξει την 
πλήρη κατασκευή, επιπεδότητα και ευθυγράµµιση της επιφάνειας των δαπέδων και των πλακών των 
δωµάτων, όπως επίσης και τις υπόλοιπες προς µόνωση επιφάνειες σύµφωνα µε το παρόν. Σε περί-
πτωση ατελειών ή κακοτεχνιών η Υπηρεσία επιβάλλει στον Ανάδοχο την επιδιόρθωση τους. 


β. Πριν από την κάλυψη της υδροµόνωσης µε την υπερκείµενη της επιφάνεια, θα γίνεται έλεγχος στεγα-
νότητας. Η αποχέτευση θα κλείνει και η επιφάνεια θα πληµµυρίζεται µε επαρκή ποσότητα καθαρού 
νερού, το οποίο θα παραµένει τουλάχιστον για 24 h. Εφόσον προκύψουν διαρροές, το νερό θα απο-
χετεύεται και θα γίνονται επιδιορθώσεις. Κατόπιν θα επαναλαµβάνεται ο έλεγχος στεγανότητας µέχρι 
η επιφάνεια να αποδειχτεί τελείως στεγανή και να εγκριθεί από την Υπηρεσία. ∆εν επιτρέπεται η χρή-
ση πρόσθετων επαλείψεων ασφαλτικών για την επιδιόρθωση των διαρροών. 


γ. Μετά το πέρας των εργασιών υδροµόνωσης και πριν από την αρχή των επόµενων εργασιών, η κα-
τασκευή επανελέγχεται από την Υπηρεσία ή / και τον Ανάδοχο. Οποιαδήποτε κακοτεχνία διαπιστωθεί 
επιδιορθώνεται από τον Ανάδοχο χωρίς συµπληρωµατική αµοιβή. 


δ. Κατά την ανάµιξη των στεγανωτικών υλικών µάζας µε το σκυρόδεµα η Υπηρεσία ελέγχει το υλικό και 
την εκτελούµενη εργασία σύµφωνα µε τη µελέτη, τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού και 
τους σχετικούς κανονισµούς. 


9.5 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες  


Στην τιµή µονάδος για την κατασκευή υδροµονώσεων περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 


α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου, από οποιαδήποτε απόσταση και µέσω οποιασδή-
ποτε οδού, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας όλων των απαιτούµενων υλι-
κών συµπεριλαµβανοµένων και των υλικών στερέωσης, µικροϋλικών και του απαραίτητου εξοπλι-
σµού για την ολοκληρωµένη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. Περιλαµβάνονται επίσης και οι επι-
πλέον ποσότητες υλικών που προσκοµίζει ο Ανάδοχος είτε για τη συντήρηση των επιφανειών από 
τον Κύριο του Έργου είτε για λόγους απωλειών ή φθοράς κατά την κατασκευή. 


β. Η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης των υδροµονώσεων σε οποιαδήποτε επιφάνεια 
κατά τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, τα κατασκευαστικά σχέδια και τις οδηγίες του παρό-
ντος. Ειδικότερα περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 


- προετοιµασία του υποστρώµατος, καθαρισµός από τις ακαθαρσίες λόγω απορριµµάτων οικο-
δοµών και υλικών κατεδαφίσεως, πλεοναζόντων κονιαµάτων, ελαίων κτλ, εξοµάλυνση τυχόν 
ανωµαλιών 
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- λήψη των απαραίτητων µέτρων για τη συνέχιση των εργασιών υπό δυσµενείς καιρικές συνθήκες 
που επηρεάζουν τις εργασίες υδροµόνωσης, εφόσον υπάρχει σχετική απαίτηση από την Υπη-
ρεσία 


- εργασίες στεγανώσεων αρµών 


- ενίσχυση υδροµονώσεων, όπου αυτό είναι απαραίτητο (ακµές, γωνίες, στέψεις τοίχων, διελεύ-
σεις, συναρµογές, απολήξεις κτλ) 


- εργασίες υδροµονώσεων ενδιάµεσα από τις ωτίδες, τους δακτυλίους προστασίας και τα ελά-
σµατα συνδέσεως 


- τοποθέτηση των απαραίτητων απολήξεων  


- διάνοιξη ή κλείσιµο των ανοιγµάτων µετά την ολοκλήρωση των υδροµονώσεων 


γ. Η προσκόµιση δειγµάτων των υλικών, η κατασκευή δειγµάτων εργασίας και η διεξαγωγή των απαι-
τούµενων ελέγχων και δοκιµών. 


δ. Η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση σε κάθε στάθµη εργασίας των απαιτούµενων ικριωµάτων 
καθώς και η αποξήλωση και αποµάκρυνση τους από το χώρο εργασίας µετά το πέρας των εργα-
σιών. 


ε. Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόµενων στοιχείων. 


στ. Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εµπρόθεσµη αποπεράτωση των εργα-
σιών, έστω και πρόσθετη και µη ρητά αναφερόµενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συµβατικά Τεύχη 
και σχέδια. 


9.6 Επιµέτρηση και Πληρωµή 


α. Οι εργασίες κατασκευής υδροµονώσεων µε τη χρήση µεµβρανών θα επιµετρώνται σε τετραγωνικά 
µέτρα (m²) πλήρως περαιωµένων, ανά κατηγορία υδροµόνωσης που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο, ενώ 
οι επαλείψεις µε ρευστά υλικά σε βάρος (kg) αναλωθέντος προϊόντος. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 


β. Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε 
(αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα 
µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες υδροµονώσεων. Η (οι) τι-
µή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παρά-
γραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που 
είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 


γ. Από τις επιµετρούµενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγµα ή κενό που υπερβαίνει τα 0,20m
2
. 
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 


Άρθρο 1ο: Γενικά 


1.1  Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαµβάνει τους ειδικούς συµβατικούς όρους, µε βάση 


τους οποίους, σε συνδυασµό µε τα στοιχεία της µελέτης και µε τους όρους των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης, ο 


Ανάδοχος που θα αναδειχθεί, θα εκτελέσει όλες τις απαιτούµενες εργασίες, για την κατασκευή του έργου «Ανά-


πλαση Περιβάλλοντος Χώρου Οθωµανικού Μνηµείου Παζάρ Χαµάµ (Λουλουδάδικα)», 


σύµφωνα µε τα σχέδια των εγκεκριµένων µελετών. 


1.2  Η µελέτη του έργου εγκρίθηκε µε την υπ' αρ. __________ Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατά την 


__________ συνεδρίαση του. 


1.3  Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαµβάνει τους ειδικούς συµβατικούς όρους, που τίθενται από 


τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του υπόψη έργου. Για τα θέµατα που δεν αναφέρονται στην πα-


ρούσα ισχύουν απολύτως οι όροι της ∆ιακήρυξης. 


1.4  Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι υφίσταται πλήρες τεύχος µελέτης το οποίο είναι στη 


διάθεσή τους, και συνεπώς ουδεµία ουσιώδης παρέκκλιση από την µελέτη πρόκειται να επέλθει στο στάδιο κατα-


σκευής του έργου. 


1.5  Τα είδη και οι ποσότητες όλων των εργασιών του έργου περιέχονται στον προϋπολογισµό της µελέτης που 


ανέρχεται στο ποσό του  διακόσιες χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €), µε τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το 


Φ.Π.Α. 


Άρθρο 2ο: Ορισµοί - Επεξηγήσεις 


2.1  Παρατίθενται οι ακόλουθοι ορισµοί: 


«Έργο» Το σύνολο των οικοδοµικών και ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών, όπως φαίνο-


νται στα σχέδια, στις τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές και τα λοιπά 


συµβατικά τεύχη, για την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου. 


«Εργοτάξιο, Τόπος των Ερ-


γασιών» 


Ο τόπος εκτέλεσης του έργου, δηλαδή π περιβάλλοντας χώρος του Οθωµανικού 


Μνηµείου Παζάρ Χαµάµ (Λουλουδάδικα) 


«Αντίκλητος ή Νόµιµος Εκ-


πρόσωπος του Αναδόχου» 


Το φυσικό πρόσωπο που αντιπροσωπεύει τον Ανάδοχο σε κάθε συναλλαγή του 


µε τον Εργοδότη σχετικά µε το Έργο. Ο Ανάδοχος µπορεί οποτεδήποτε να αντι-


καθιστά τον Εκπρόσωπό του. Η αντικατάσταση ισχύει, έναντι του Εργοδότη, 


από την έγγραφη γνωστοποίησή της σ’ αυτόν. 
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«Μηχανικός (ή επί τόπου 


του έργου εκπρόσωπος) του 


Αναδόχου» 


Ο διπλωµατούχος Μηχανικός, προϊστάµενος του εργοταξίου. 


«Συντονιστής για θέµατα 


ασφάλειας και υγείας κατά 


την εκτέλεση του έργου» 


Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο ο εργολάβος ολόκληρου του έργου, 


αναθέτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στη παράγραφο 3 του άρθρου 6 του 


Π.∆. 305/96. 


«Ηµέρες» Οπουδήποτε χρησιµοποιείται στην παρούσα Ε.Σ.Υ. ο όρος “ηµέρες”, νοούνται 


πάντοτε οι ηµερολογιακές ηµέρες. 


«Χρονοδιάγραµµα» Το Χρονοδιάγραµµα στο οποίο αναγράφονται οι τµηµατικές και η τελική προθε-


σµία ολοκλήρωσης του έργου σε ηµερολογιακές ηµέρες. Το αρχικό 


Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής, που υποβάλλεται από τον Ανάδοχο κατά την υ-


πογραφή της Σύµβασης, εξειδικεύεται µέσα σε 10 ηµέρες, συµπληρώνεται και 


οριστικοποιείται ως προς τα ενδιάµεσα στάδια, και µετά την έγκρισή του από τη 


∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, αποτελεί στοιχείο του Προγράµµατος Ποιότητας του 


Έργου (ΠΠΕ). 


«Κανονισµοί, Πρότυπα, Κώ-


δικες, Προδιαγραφές» 


Οποιαδήποτε αναφορά σε Κανονισµούς, Πρότυπα, Κώδικες ή Προδιαγραφές 


αφορά στην πιο πρόσφατη έκδοσή τους και δηµοσίευση που ισχύει την ηµερο-


µηνία υπογραφής της Σύµβασης.  


 


Άρθρο 3ο: Ισχύουσες διατάξεις 


3.1  Η δηµοπράτηση και εκτέλεση των έργων του Ο.Τ.Α. διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις: 


- Ο Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε), όπως 


τροποποιήθηκε από το Ν. 4070/2012 «Ρυθµίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έρ-


γων και άλλες διατάξεις».   


- Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και 


- Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93) 


- Ο Ν. 3852/10 – «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 


Καλλικράτης» 


- Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαµβάνονται 


στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα 


στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµη-


νευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν 







∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου Οθωµανικού Μνηµείου  


Παζάρ Χαµάµ (Λουλουδάδικα) 


 


3 


ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  Σελίδα 


δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 


3.2  Συµβατικά στοιχεία που δεν είναι προσαρτηµένα στη Σύµβαση, αλλά αναγνωρίζονται αµοιβαία ότι 


ισχύουν είναι: 


1) Οι ισχύοντες Πολεοδοµικοί Κανονισµοί (π.χ. Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός, Κτιριοδοµικός Κανονι-


σµός, Κανονισµός για τη µελέτη και εκτέλεση έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα κ.λπ.) 


2) Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (Υλικά – Παρασκευή & Έλεγχος Σκυροδέµατος) που εγκρί-


θηκε µε την απόφαση ∆14/19164/97 Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 


3) Ο Νέος Κανονισµός για τη µελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεµα που εγκρίθηκε αρχικά µε την 


∆11ε/0/30123/21-10-91 (ΦΕΚ 1068 Β’/91) και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα µε την ∆17α/116/4/ΦΝ 


429/18-10-00 (ΦΕΚ 1329 Β’/6-11-00) απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και ο Αντισεισµικός Κανονισµός που ε-


γκρίθηκε µε την ∆17α/141/3/ΦΝ/275/15-12-99 (ΦΕΚ  Β 2184/20-12-99) απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 


4) Το Π.∆. 778/80 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών» 


5) Το Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων» 


6) Το Π.∆. 1073/81 «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµών και 


πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού» 


7) Το Π.∆. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα 


προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ». 


8) Οι τοπικές δεσµεύσεις (π.χ. αγωγοί και ιστοί των Ο.Κ.Ω.). 


9) Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και οι σχετικές διατάξεις. 


10) Τα εγκεκριµµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (ΝΑΟΙΚ, ΝΑΟ∆Ο, 


ΝΑΠΡΣ, ΝΑΥ∆Ρ) καθώς και τα ισχύοντα (ΑΤΗΕ, ΗΛΜ κλπ.). 


11) Τα ∆ελτία ∆ιαπίστωσης Τιµών της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων σε ό,τι αφορά τα 


ηµεροµίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού, προκειµένου να υπολογισθούν τιµές συµπληρωµατικών 


εργασιών και δεν περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Τιµολογίου ή να πληρωθούν εργασίες που γίνονται 


απολογιστικά. 


12) Π.∆. 334/94 «Προϊόντα δοµικών κατασκευών», µε σκοπό την προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 


προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 89/106/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νο-


µοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών 


κατασκευών, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία του Συµβουλίου 93/68/ΕΟΚ. 


- Εγκ – ∆ΙΠΑ∆/9/14-1-2011 «∆ηµοσίευση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για την ενσωµάτωση εναρµο-


νισµένων Ευρωπαϊκών Προτύπων στην Ελληνική Νοµοθεσία (Κοινοτική Οδηγία 106/89 και Π∆ 334/94)», 


- Απόφαση 15914/340/2007 (ΦΕΚ 1557/Β/17-8-2007) Υπουργών Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
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και ∆ηµοσίων Έργων «Στοιχεία Τοιχοποιίας», 


- Απόφαση 12394/406/2009 (ΦΕΚ 1794/Β/28-8-2009) Υπουργών Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 


και ∆ηµοσίων Έργων «Κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδροµίου και κράσπεδα από σκυρόδεµα», 


- Απόφαση 12396/408/2009 (ΦΕΚ 1794/Β/28-8-2009) Υπουργών Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 


και ∆ηµοσίων Έργων «Κονιάµατα τοιχοποιίας», 


- Απόφαση 12395/407/2009 (ΦΕΚ 1794/Β/28-8-2009) Υπουργών Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 


και ∆ηµοσίων Έργων «Επιχρίσµατα τοιχοποιίας», 


- Απόφαση 12398/410/2009 (ΦΕΚ 1794/Β/28-8-2009) Υπουργών Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 


και ∆ηµοσίων Έργων «Εξώφυλλα και Εξωτερικές περσίδες», 


- Απόφαση 16462/26/2001 (ΦΕΚ  917/Β/17-72001) «Τσιµέντα για τη κατασκευή από σκυρόδεµα», 


- Απόφαση 6310/41/2006 (ΦΕΚ 427/Β/2006) «Πρόσθετα σκυροδέµατος, κονιαµάτων και ενεµάτων, γεϋ-


φάσµατα, σφαιρικά έδρανα, µόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης, πλάκες πεζοδροµίων και κράσπεδα από 


φυσικούς λίθους»,   


- Απόφαση 1783/64/2010 (ΦΕΚ 210/Β/2010) Υπουργών  Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και 


υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Μόνιµα συστήµατα πυρόσβεσης». 


13) Απόφαση ∆ΙΠΑ∆/οικ/12/13-1-2009 υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. «Οδηγίες για την παρακολούθηση και την 


εφαρµογή των Προγραµµάτων Ποιότητας Έργων (Π.Π.Ε)» 


14) Ευρωκώδικας 3 «Σχεδιασµός Μεταλλικών Κατασκευών». 


15) ΚΥΑ Υπουργών Οικονοµικών & Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ∆6/Β/οικ. 5825 


(ΦΕΚ Β’ 407/9-4-2010) «Έγκριση Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων». 


16) Απόφαση Φ.50/503/168 Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Τροποποίηση 


της υπ’ αριθ. 115239/25702/3627 της 21 ∆εκ. 1965/11 Ιαν. 1966 (ΦΕΚ Β’ 8) απόφασης του Υπουργού Βιο-


µηχανίας «Περί ερµηνείας των διατάξεων του Νόµου 4483/65»» (ΦΕΚ Β’ 844/16-5-2011). 


17) ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ Β’ 1312/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική δι-


αχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)». 


18) Απόφαση 52907 (ΦΕΚ 2621/31-12-2009) Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Αλλαγής «Ειδικές 


ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προο-


ρίζονται για την κυκλοφορία πεζών». 


Άρθρο 4ο: Αρχική συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας 


4.1  Η αρχική συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του Προϋπολογισµού Προσφοράς 


του αναδόχου προσαυξηµένο κατά το ποσό των απροβλέπτων δαπανών που περιέχεται στον προϋπολογισµό  της 


µελέτης, µειωµένο κατά το ποσοστό της µέσης έκπτωσης. 
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Άρθρο 5ο: Συµβατικές τιµές της εργολαβίας 


5.1  Συµβατικές τιµές της εργολαβίας είναι τα κατ’ αποκοπή τµήµατα και οι τιµές µονάδος του Τιµολογίου της µελέ-


της, µειωµένες κατά το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο ανάδοχος στην προσφορά ποσοστών 


έκπτωσης και αυξηµένες κατά το εργολαβικό ποσοστό για γενικά έξοδα και για όφελος του αναδόχου. 


Άρθρο 6ο: Στοιχεία της σύµβασης 


6.1 Τα στοιχεία της σύµβασης αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης. 


6.2 Ισχύουν τα εγκεκριµένα περιγραφικά τιµολόγια οικοδοµικών έργων και έργων οδοποιίας, υδραυλικών και πρα-


σίνου καθώς και οι εγκεκριµένες αναλύσεις τιµών, που δεν έχουν αναθεωρηθεί (ΑΤΗΕ). 


6.3  Σε περίπτωση ασυµφωνίας στο περιεχόµενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω συµβατικά στοιχεία των 


προηγούµενων παραγράφων 6.1 και 6.2 του παρόντος άρθρου, η τελική επιλογή θα ανήκει στο ∆ήµο Θεσσαλονί-


κης και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί αναντίρρητα σ’ αυτήν, χωρίς να δικαιούται να προβάλλει 


οποιαδήποτε απαίτηση για αποζηµίωση, από αυτήν την αιτία. 


Άρθρο 7ο: Μελέτη των συνθηκών και όρων κατασκευής του έργου 


Η υποβολή προσφοράς στη δηµοπρασία αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι: 


Ο ανάδοχος έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, τη διαµόρφωση και τη φύση του εδάφους του γηπέδου του 


έργου και έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών ειδικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής του (θέση έργου, µετα-


φορές, αποθήκευση υλικών, κατάσταση οδών, ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος 


κτλ). 


Έχουν µελετηθεί µε κάθε προσοχή τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης εφαρµογής και τα τεύχη, µελέτης και δηµο-


πράτησης του έργου και ότι θα συµµορφωθεί απόλυτα µε αυτά για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του. 


Ο ανάδοχος αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω ειδικές συν-


θήκες και όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για πλήρη 


συµµόρφωσή του προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, αν παρέλειψε να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια 


ή να ζητήσει κάθε πληροφορία, που έχει σχέση µε τη µελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου γενικά. 


Η ενδεχόµενη παρουσία άλλων εργοληπτών και συνεργείων Ο.Κ.Ω. και η παράλληλη εκτέλεση εργασιών από αυ-


τούς δε συνεπάγεται καµία µεταβολή των προθεσµιών εκτέλεσης του έργου. 


Άρθρο 8ο: Έναρξη Εργασιών - Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 


8.1  Ο Ανάδοχος οφείλει εντός είκοσι (20) ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης να προβεί στην έναρξη των 


εργασιών κατασκευής (σύµφωνα µε το άρθρο 46, § 2 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) η έναρξη δεν µπορεί να καθυστερήσει 


πέραν των 30 ηµερών).  


 8.2  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε τις κρατήσεις σε κάθε πληρωµή προς τον Ανάδοχο. Οι κρατή-


σεις αυτές ορίζονται σε ποσοστό 5% επί της αξίας των πιστοποιούµενων εργασιών και σε 10% της αξίας υλικών 
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που περιλαµβάνονται προσωρινά στην πιστοποίηση, µπορούν δε οποτεδήποτε να αντικαθίστανται από τον Ανά-


δοχο, µερικά ή ολικά, µε ισόποσες εγγυητικές επιστολές αντικατάστασης κρατήσεων (δεκάτων), άρθρο 35, § 9 του 


Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).  


8.3  Σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), µετά την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής 


οι εγγυήσεις περιορίζονται στο 40% του ποσοστού της § 1 του ιδίου άρθρου. Το τελευταίο µέρος των εγγυήσεων 


αποδίδεται µετά την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και τη σύνταξη του τελικού λογαριασµού.  


Άρθρο 9ο: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου 


9.1 Ο ανάδοχος οφείλει να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από 


την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 


9.2 Κύριες τµηµατικές προθεσµίες, υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο, αρχόµενες από την ηµεροµηνία υπογραφής της 


Σύµβασης, είναι οι ακόλουθες: 


α) Υποβολή αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε ηµερών (15) 


από την υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν. 3669/08. 


β) Υποβολή οργανογράµµατος του εργοταξίου µέσα σε ένα µήνα (1) από την υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα 


µε το άρθρο 46 του Ν. 3669/08. 


9.3 Ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες, αρχόµενες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, είναι οι ακό-


λουθες:  


1_ Προετοιµασία Εργοταξίου – Χωµατουργικά - Αποξηλώσεις 


1.1_ Εγκατάσταση του Αναδόχου, οργάνωση του εργοταξίου (γραφεία, χώροι υγιεινής, προσωρινή σύνδεση µε 


δίκτυα Ο.Κ.Ω. κτλ) και µέτρα διασφάλισής του, περίφραξη του εργοταξίου, καθαρισµός του χώρου, αναγκαίες το-


πογραφικές εργασίες, διασφάλιση οµαλής και ασφαλούς πρόσβασης στο εργοτάξιο, µέσα σε προθεσµία 


δεκαπέντε ηµερών (15) από την υπογραφή της σύµβασης.  


1.2_ Ολοκλήρωση όλων των απαιτούµενων καθαιρέσεων υπαρχουσών κατασκευών, πλακοστρώσεων δαπέδων 


και υποβάσεών τους, αποξηλώσεις υπαρχόντων δικτύων και εξοπλισµού και αποµάκρυνση όλων των άχρηστων 


προϊόντων, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε ηµερών (15) από την υπογραφή της σύµβασης. 


1.3_ Ολοκλήρωση των εκσκαφών θεµελίων και τάφρων και των έργων αντιστήριξης των παρειών των ορυγµάτων, 


µέσα σε προθεσµία ένα (1,0) µήνα από την υπογραφή της σύµβασης.   


1.4_ Έναρξη των αποξηλώσεων των εξωτερικών κουφωµάτων ένα (1,0) µήνα µετά την υπογραφή της σύµβασης και 


ολοκλήρωση τους εντός δεκαπέντε (15) ηµερών. 


1.5_ Έναρξη της κατασκευής των εξυγιαντικών στρώσεων ενάµιση (1,5) µήνα µετά την υπογραφή της σύµβασης 


και ολοκλήρωση τους εντός δεκαπέντε (15) ηµερών. 


2_ Κατασκευές Υπαιθρίων ∆ιαµορφώσεων (Υποδοµές – Τελειώµατα – Αστικός εξοπλισµός) 
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2.1_ Έναρξη της τοποθέτησης των εξωτερικών κουφωµάτων ενάµιση (1,5) µήνα µετά την υπογραφή της σύµβασης 


και ολοκλήρωση τους εντός δεκαπέντε (15) ηµερών. 


2.2_ Έναρξη των κατασκευών από σκυρόδεµα, δηλαδή υποβάσεων δαπέδων δύο (2) µήνες µετά την υπογραφή της 


σύµβασης και ολοκλήρωσή τους µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες. 


2.3_ Έναρξη της κατασκευής δικτύων δύο (2) µήνες µετά την υπογραφή της σύµβασης και ολοκλήρωση εντός δε-


καπέντε (15) ηµερών.   


2.4_ Έναρξη των επιστρώσεων δαπέδων υπαιθρίων χώρων και επενδύσεων επιφανειών δύο (2) µήνες µετά την 


υπογραφή της σύµβασης και ολοκλήρωσή τους µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες. 


2.5_ Έναρξη της εγκατάστασης του αστικού εξοπλισµού και των τελειωµάτων τους δυόµιση (2,5) µήνες µετά την 


υπογραφή της σύµβασης και ολοκλήρωσή τους εντός δεκαπέντε (15) ηµερών. 


Περαίωση του έργου εντός τρείς (3) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. 


 


Άρθρο 10ο: Υπέρβαση προθεσµιών – Ποινικές ρήτρες 


10.1  Για τις ποινικές ρήτρες που αφορούν στην παραβίαση των προθεσµιών του έργου ισχύουν όσα αναφέρονται 


στο άρθρο 49 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


10.2  Ειδικότερα, σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας εφαρµόζονται όσα προβλέπει η § 2 του 


άρθρου 49 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθε-


σµίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικό ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύµβασης, 


χωρίς Φ.Π.Α.. 


10.3 Στην περίπτωση υπέρβασης των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας 


δεν µπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία (3%) τοις εκατό του συνολικού ποσού της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α. 


10.4 Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της συνολικής και των αποκλειστικών τµηµατικών προθε-


σµιών δεν ανακαλείται. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών ανακαλούνται 


υποχρεωτικά αν το έργο περατωθεί µέσα στη συνολική προθεσµία και τις εγκεκριµένες παρατάσεις της. 


10.5  Για την έγκριση παρατάσεων των προθεσµιών εφαρµόζονται οι παράγραφοι 8, 9 και 10 του άρθρου 48 του 


Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


 


Άρθρο 11ο: Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου 


11.1  Για το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 46 του Ν. 3669/08 


(Κ∆Ε). 


11.2 Μετά την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε ηµερών να υπο-


βάλλει το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου µε προθεσµίες συνολικής και τµηµατικής περαίωσης, σύµφωνα 
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και µε τις διατάξεις του άρθρου 46, § 1 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Η Υπηρεσία εγκρίνει το χρονοδιάγραµµα µέσα σε 


δέκα (10) ηµέρες, µε τυχόν συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις.  


11.3  Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου, άρθρο 46, § 3 του 


Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται, όταν µεταβληθούν οι ποσότητες των 


εργασιών, άρθρο 46 § 2 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


11.4  Λόγω της σηµαντικότητας του έργου το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε τη µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης 


PERT-CPM (µέθοδος κρίσιµων διαδροµών), σύµφωνα µε το άρθρο 46 § 3 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Επίσης, το χρο-


νοδιάγραµµα θα  συνοδεύεται από έκθεση, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι µέθοδοι εργασίας, τα 


µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν και οι αποδόσεις τους, ο αριθµός των εργατών κλπ, για τις κύριες δραστη-


ριότητες, έτσι που να εδραιώνουν την αξιοπιστία των προτάσεων. 


11.5  Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρµογή του χρονοδιαγράµµατος 


και να το αναπροσαρµόζει κάθε µήνα, στην περίπτωση που κάποια εργασία ξέφυγε από αυτό, ούτως ώστε να τη-


ρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσµία αποπεράτωσης του όλου έργου. 


11.6  Η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής που είναι από τις πιο βασικές υποχρεώσεις του αναδόχου θα 


παρακολουθείται ανελλιπώς από την επίβλεψη και σε περίπτωση καθυστέρησης ο ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί 


έκπτωτος, ύστερα από ειδική πρόσκληση της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, άρθρο 61, § 2 και 4 του Ν. 


3669/08 (Κ∆Ε). 


Άρθρο 12ο: Προσωπικό αναδόχου – ∆ιεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο – 


Κοινοποίηση στον ανάδοχο – Εκπροσώπηση  


12.1  Σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στους 


τόπους κατασκευής γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την Υπηρε-


σία. 


12.2  Το έργο διευθύνεται και επιβλέπεται – παρακολουθείται επί τόπου εκ µέρους της αναδόχου επιχείρησης από 


πληρεξούσιο αντιπρόσωπό της αποδεκτό από την Υπηρεσία, που πρέπει να είναι ∆ιπλωµατούχος Πολιτικός Μη-


χανικός και από τον ίδιο τον ανάδοχο εφ’ όσον έχει τα από το νόµο δικαιώµατα για την επίβλεψη τέτοιου έργου σε 


περίπτωση ατοµικής επιχείρησης. Για έργα µε προϋπολογισµό µεγαλύτερο των 3.000.000,00 € η ελάχιστη τεχνική 


στελέχωση του εργοταξίου ορίζεται σε τουλάχιστον τρεις (3) τεχνικούς αναλόγων προσόντων και πείρας, από τους 


οποίος ο ένας πρέπει να είναι διπλωµατούχος ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύµατος (ΑΕΙ) και ένας πτυχιούχος τε-


χνολογικού ιδρύµατος (ΤΕΙ).   


12.3  Για την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος, εκτός από τα τεχνικά στελέχη της προηγούµενης παραγράφου, 


υποχρεούται να διαθέσει, κατ΄ ανέλεγκτη κρίση της Υπηρεσίας, ένα διπλωµατούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο 


µηχανικό, καθώς και τους αναγκαίους Υποµηχανικούς Εργοδηγούς και λοιπούς τεχνικούς και διοικητικούς – οικο-


νοµικούς υπαλλήλους. 
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12.4  Με την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει δήλωση αναθέσεως της επίβλεψης – πα-


ρακολούθησης επί τόπου των εργασιών κατασκευής του έργου σε αρµόδιους συνεργάτες του µηχανικούς, που 


έχουν τα νόµιµα προσόντα, ή και στον εαυτό του εφ΄ όσον έχει τα νόµιµα προσόντα. 


12.5  Εφ΄ όσον κατά τη διάρκεια του έργου αλλάξει ο επί τόπου του έργου – επιβλέπων µηχανικός, πρέπει να κατα-


τεθούν νέες δηλώσεις αναθέσεως και αναλήψεως επίβλεψης – παρακολούθησης επί τόπου από το νέο Μηχανικό 


και για το τµήµα του έργου που αποµένει. 


12.6  Η αµοιβή για την επίβλεψη – παρακολούθηση επί τόπου των εργασιών µε οποιοδήποτε τρόπο και αν προκύ-


πτει, περιλαµβάνεται στην προσφορά του αναδόχου και βαρύνει αποκλειστικά αυτόν. 


Το προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να είναι ειδικευµένο και να τυγχάνει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Η ∆ιευθύ-


νουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε 


απασχολούµενου σε αυτό, στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιοδήποτε λόγο. 


12.8  Οι κοινοποιήσεις στον ανάδοχο και η εκπροσώπησή του στην Υπηρεσία διέπονται από τις διατάξεις του άρ-


θρου 44 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


12.9  Σύµφωνα µε την εγκύκλιο 2/86, του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., οι σχετικές µε τις επιδόσεις εγγράφων διατάξεις είναι τα 


άρθρα 222 και επόµενα του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. 


 


Άρθρο 13ο: ∆ιοίκηση του έργου – Επίβλεψη εργασιών 


13.1  Η διοίκηση του έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος ασκούνται από την αρµόδια ∆ιευθύνουσα το Έργο 


Υπηρεσία του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 


13.2  Η ∆ιευθύνουσα το Έργο Υπηρεσία, θα εκπροσωπείται στον τόπο του Έργου από τεχνικό υπάλληλο, που θα 


ορίσει και που θα γνωρίσει µε έγγραφό της στον Ανάδοχο, µέσα σε πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπο-


γραφή της Σύµβασης. Ο τεχνικός αυτός υπάλληλος της αρµόδιας ∆/νσης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης θα αναφέρεται 


ως «Επιβλέπων». Σύµφωνα µε το άρθρο 36, § 3 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), τα καθήκοντα του επιβλέποντα είναι να 


εκπροσωπεί τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία στο Εργοτάξιο σε θέµατα σχετικά µε την εκτέλεση του έργου και την πιστή 


τήρηση των όρων της Σύµβασης από τον Ανάδοχο, χωρίς αυτό να µειώνει τις συµβατικές ευθύνες του Αναδόχου. 


Επισηµαίνεται ότι ο ανάδοχος συµµορφώνεται µόνο σε έγγραφες εντολές του εργοδότη και των εξουσιοδοτηµένων 


οργάνων του µέσα στα πλαίσια της Σύµβασης, σε περίπτωση δε διαφωνίας του µε αυτές οφείλει να γνωρίσει άµε-


σα και εγγράφως τις θέσεις του στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 


13.3  Σύµφωνα µε το άρθρο 36, § 5 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) και τη σύµβαση, η άσκηση της επίβλεψης ως προς την 


εκτέλεση της σύµβασης δε µειώνει σε καµία περίπτωση τις ευθύνες του αναδόχου. Ο ανάδοχος και µόνον αυτός 


ευθύνεται τόσο για την εφαρµογή της µελέτης όσο και για την άρτια, εµπρόθεσµη, έντεχνη και σύµφωνη µε τους 


κανόνες της σύγχρονης επιστήµης και τεχνικής εκτέλεσης του συνόλου του έργου. 


13.4  Ο διευθύνων από µέρους της αναδόχου επιχείρησης τα έργα υποχρεούται µετά από ειδοποίηση της υπηρε-
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σίας να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν τα έργα στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους παρα-


γωγής, άρθρο 37, § 14 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


13.5 Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να αντικαταστήσει ή να αναπληρώσει τον Επιβλέποντα Μηχανικό, 


γνωρίζοντας τούτο µε έγγραφό της στον ανάδοχο. 


 


Άρθρο 14ο: Αυξοµειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες  


14.1  Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 


3669/08 (Κ∆Ε). 


14.2 Προκειµένου να εκτελεστούν εργασίες που δεν προβλέπονται από την εγκεκριµένη  µελέτη ο Ανακεφαλαιωτι-


κός Πίνακας συνοδεύεται από Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδας Νέων Εργασιών. (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) 


14.3  Το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


14.4  Η σύνταξη Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17, § 4 του Ν. 


3669/08 (Κ∆Ε). 


14.5  Προκειµένου για νέα επί µέρους εργασία, η τιµή της, που θα κανονιστεί σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα µειώ-


νεται κατά το προσφερθέν από τον ανάδοχο ποσοστό έκπτωσης της αντίστοιχης κατηγορίας στην οποία υπάγεται 


και θα προσαυξάνεται κατά το εργολαβικό ποσοστό (18%) για γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου. 


14.6  Σύµφωνα µε το άρθρο 57, § 1 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), το συνολικό ποσό των συµβάσεων συµπληρωµατικών 


εργασιών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύµβασης.  


14.7 Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό, 


αλλά και συµµόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νοµοθεσίας και νοµολογίας (υπόθεση C-496/99 P / Επι-


τροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA), το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων δεν 


πρέπει να µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. ∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, 


µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και µόνο εφόσον η µεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της µελέ-


της, µε βάση την οποία δηµοπρατήθηκε το έργο.  


Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας (άρ-


θρο 57 παρ. 4 του ν. 3669/08,) εφόσον η δυνατότητα χρησιµοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη 


σύµβαση, µε τους ακόλουθους όρους και περιορισµούς: 


∆εν επιτρέπεται µε τη χρησιµοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:  


να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύµβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συµβατικά 


τεύχη,  


να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, 


να καταργείται µια «οµάδα εργασιών» της αρχικής σύµβασης,  
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να πληρώνονται  νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση,  


να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συµβατικά τεύχη,  


να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συµβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικεί-


µενο του διαγωνισµού του έργου (π.χ. για το µητρώο έργου, απολογιστικές εργασίες, κ.λ.π.). 


Υπό την προϋπόθεση εφαρµογής των προαναφερθέντων περιορισµών, επιτρέπεται η χρησιµοποίηση των «επί 


έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισµό ορίου µεταβολής των εργασιών στο εσωτερικό της αυτής «οµάδας εργα-


σιών», αλλά: 


µε περιορισµό της µεταβολής (αύξησης ή µείωσης) της συµβατικής δαπάνης µιας «οµάδας εργασιών», έως το 20% 


της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα 


µε περιορισµό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των µετακινήσεων από «οµάδα εργασιών» σε «οµάδα εργασιών» 


έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύµβασης του έργου. 


Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισµοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται µόνο µειώσεις ποσοτήτων (και 


οικονοµικού αντικειµένου) µιας σύµβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου), 


χωρίς να χρησιµοποιούνται τα εξοικονοµούµενα ποσά για την αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύµ-


βασης. 


Άρθρο 15ο: Εργολαβικά ποσοστά – Αναθεώρηση τιµών – Επιβαρύνσεις 


15.1  Στην παρούσα εργολαβία ισχύει ποσοστό 18% επί της αξίας των τιµών όλων των άρθρων του τιµολογίου 


µελέτης. 


15.2  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει και τυχόν αναγκαίες απολογιστικές εργασίες, όταν του δοθεί 


ειδική εντολή από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, καταβάλλεται στον ανάδοχο και περιλαµβάνε-


ται στην πιστοποίηση η πραγµατική δαπάνη που προκύπτει σύµφωνα µε τα νόµιµα αποδεικτικά πληρωµής για την 


εκτέλεση εργασιών. Επί της δαπάνης αυτής καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό 18% µειωµένο κατά την έκπτωση 


της δηµοπρασίας, άρθρο 55, § 10 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Επί της αξίας των υλικών που τυχόν θα χορηγήσει ο ερ-


γοδότης στον ανάδοχο δεν καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό. 


15.3  Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των τελών, διοδίων των παντός είδους µεταφορικών µέσων, του ειδικού φό-


ρου 17 του Ν.∆. 3092/54 επί των εισαγοµένων από το εξωτερικό υλικών και των αναφεροµένων φόρων στα Ν.∆. 


4456/65 και 4535/66 και του «∆ικαιώµατος είσπραξης εσόδων ΤΣΜΕ∆Ε υπέρ τρίτων» σε ποσοστό 0,6%, καθώς 


και της υποχρέωσης παρακράτησης 1% υπέρ του ΤΣΜΕ∆Ε και 0,5% υπέρ του ΕΜΠ από κάθε λογαριασµό του 


έργου, του δικαιώµατος είσπραξης υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε σε ποσοστό 0,2%. 


15.4  Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις 


του άρθρου 54 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


15.5  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου. 
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Άρθρο 16ο: Επιµέτρηση εργασιών και αφανείς εργασίες 


16.1 Γενικά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


16.2  Για τις αφανείς εργασίες που ενσωµατώνονται στο έργο, θα καταρτίζονται κατά το χρόνο της εκτέλεσης τους 


και ποτέ εκ των υστέρων πρωτόκολλα αφανών εργασιών, που θα βεβαιώνουν ότι εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τις 


προδιαγραφές, την τεχνική περιγραφή και τη µελέτη ή τις τυχόν τροποποιήσεις που επέφερε η Υπηρεσία. Σε αντί-


θετη περίπτωση, τα πρωτόκολλα θα θεωρούνται άκυρα. Θα θεωρείται ότι δεν εκτελέστηκαν οι εργασίες και δε θα 


µπορούν να πιστοποιηθούν. 


Άρθρο 17ο: Πιστοποιήσεις – Εντολές πληρωµών  


17.1  Οι πιστοποιήσεις και οι εντολές πληρωµών των εκτελουµένων έργων γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 53 του 


Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Τα στοιχεία των λογαριασµών συντάσσονται µε ευθύνη του αναδόχου, υπογράφονται από αυ-


τόν και υποβάλλονται στην Υπηρεσία στα απαιτούµενα αντίτυπα ανά µηνιαία χρονικά διαστήµατα. Οι λογαριασµοί 


συντάσσονται πάντα ανακεφαλαιωτικοί και για την πληρωµή συνοδεύονται από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πί-


νακα εργασιών που εκτελέστηκαν από την αρχή του έργου, τα παραστατικά στοιχεία των απολογιστικών 


εργασιών, το συνοπτικό πίνακα υπολογισµού της αναθεώρησης και από τις αποφάσεις που αναγνωρίζουν αποζη-


µιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του εργοδότη. 


17.2  Σύµφωνα µε το άρθρο 60 του Ν. 2676/99, η Υπηρεσία υποχρεούται πριν από την κάθε εξόφληση ή οποιαδή-


ποτε τµηµατική καταβολή χρηµάτων να απαιτεί την προσκόµιση βεβαίωσης του ΙΚΑ για την καταβολή των 


οφειλόµενων προς αυτό εισφορών ή άλλων συναφών οφειλών. Σε αντίθετη περίπτωση παρακρατεί το αντίστοιχο 


ποσό και το καταβάλλει απευθείας στο ΙΚΑ. 


 


Άρθρο 18ο: Αρτιότητα των κατασκευών – Φθορές στις εγκαταστάσεις από τον ανάδοχο 


18.1  Όλες οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα Συµβατικά στοιχεία, Τεύχη και 


Σχέδια, που έχουν εγκριθεί και τις τυχόν τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις τους. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 


εφαρµόζει πιστά τα σχέδια της µελέτης και να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες οδηγίες του εργοδότη για την 


πλήρη, τέλεια και σύµφωνη µε τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, τους κανονισµούς και τις προδιαγραφές, 


εκτέλεση των εργασιών ολοκλήρωσης του έργου.  


18.2  Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµία που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε κατασκευή, 


βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέ-


στησαν τη ζηµία ή τη φθορά στην πρότερη τους κατάσταση. 


18.3 Σχετικά µε τις βλάβες στα έργα και την αναγνώριση αποζηµιώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 


3669/08 (Κ∆Ε). 
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Άρθρο 19ο: Ποιότητα και προέλευση υλικών και έτοιµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων –  


Ελαττώµατα – Παράλειψη συντήρησης 


19.1  Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας αγοράς, χωρίς βλάβες ή ελαττώµα-


τα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι απολύτως σύµφωνα µε τα συµβατικά δεδοµένα, τους ισχύοντες κανονισµούς και 


προδιαγραφές των υπουργείων ∆ηµοσίων Έργων, Εµπορίου και Βιοµηχανίας. Ο ανάδοχος είναι εξ’ ολοκλήρου 


µόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα χρησιµοποιήσει, τη χρησιµοποίησή τους και την εκτέλεση γε-


νικά της εργασίας σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και 


των λοιπών συµβατικών στοιχείων (Τεύχη, Σχέδια και τυχόν τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις τους). 


19.2  Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι της απόλυτης έγκρισης του αρµοδίου οργάνου της 


επίβλεψης, σχετικά µε την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εµφάνιση κλπ. 


19.3  Ο επιβλέπων µηχανικός έχει το δικαίωµα να ζητήσει έγγραφα από τον ανάδοχο να προσκοµίσει ή κατα-


σκευάσει δείγµατα συγκεκριµένων υλικών, ειδών ή τµηµάτων επιµέρους εργασιών. Τα υλικά και ο εξοπλισµός για 


τα οποία θα ζητηθούν από την επιβλέπουσα το έργο ∆/νση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης δείγµατα δεν θα χρησιµοποι-


ούνται στο έργο πριν από την έγγραφη έγκρισή του. Τα έξοδα και τα βάρη των δειγµάτων θα βαρύνουν 


αποκλειστικά τον ανάδοχο του έργου. Η αρµόδια για το έργο ∆/νση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης έχει το δικαίωµα να 


λάβει η ίδια δείγµατα υλικών ή ειδών που έχουν µεταφερθεί επί τόπου του έργου. 


19.4  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποµακρύνει τα ελεγχθέντα από την Υπηρεσία αδόκιµα υλικά. Αν τυχόν 


δεν γίνει έλεγχος (ή ο έλεγχος που γίνει είναι ελλιπής) των προσκοµισθέντων και χρησιµοποιηθέντων υλικών, ο 


εργολήπτης δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση για την έντεχνη εκτέλεση του έργου. Η επιβλέπουσα το έργο 


Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει υλικά ή εργασίες τα οποία δεν θεωρεί ικανοποιητικά και σύµφωνα 


µε τα προδιαγραφόµενα από συµβατικά τεύχη. Οποιαδήποτε απόρριψη δείγµατος δεν στοιχειοθετηθεί αίτηµα του 


αναδόχου για απόκλιση της κατασκευής του έργου από το εγκεκριµένο αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του. 


19.5  Σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα ή µη των υλικών, τα ελαττώµατα και την παράλειψη συντήρησης του έργου 


µέχρι και την οριστική παραλαβή του, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).  


19.6  Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούµενα για την εκτέλεση του έργου, ο 


εργολάβος δε δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού, ούτε αποζηµίωση για δαπάνες απο-


θήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. Ο εργολάβος δε φέρει καµία ευθύνη για την κακή ποιότητα των υλικών 


που παραδίδονται σε αυτόν από τον εργοδότη, εφ’ όσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. Τα υλικά αυτά παραδίδο-


νται µε πρωτόκολλο στον εργολάβο, ο οποίος µετά την παραλαβή τους φέρει ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε 


ζηµία ή απώλεια στα υλικά αυτά. 
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Άρθρο 20ο: Ηµερολόγιο έργου – Ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας 


20.1  Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρηθεί ηµερολόγιο έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Ν. 3669/08 


(Κ∆Ε). Η τήρηση ηµερολογίου είναι βασικός συµβατικός όρος. 


20.2  Σύµφωνα µε το άρθρο 3, § 14, του Π.∆. 305/96, η υποχρέωση τήρησης Ηµερολογίου Μέτρων Ασφαλείας, ό-


πως προβλέπεται στο άρθρο 8 του Ν. 1396/83, επεκτείνεται σε όλα τα εργοτάξια που απαιτείται εκ των προτέρων 


γνωστοποίηση σύµφωνα µε την § 12 του άρθρου 3 του Π.∆. 305/96, δηλαδή σε εργοτάξια µε προβλεπόµενη διάρ-


κεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα απασχολούνται ταυτόχρονα 


περισσότεροι από είκοσι εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια.   


 


Άρθρο 21ο: Επείγουσες πρόσθετες εργασίες 


21.1  Εάν υπάρχει ανάγκη να εκτελεστούν πρόσθετες επείγουσες εργασίες, µπορεί να εγκριθεί η εκτέλεσή τους 


από την Προϊσταµένη Αρχή πριν από τη σύνταξη συγκριτικού πίνακα, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 56 του Ν. 


3669/08 (Κ∆Ε). 


 


Άρθρο 22ο: Προκαταβολή 


22.1  Προκαταβολή στον ανάδοχο καταβάλλεται µόνο εάν και εφόσον προβλέπεται από τη ∆ιακήρυξη της ∆ηµο-


πρασίας και τη Σύµβαση. Γι αυτήν εφαρµόζονται όσα προβλέπει το άρθρο 51 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


 


Άρθρο 23ο: Προσωρινή και οριστική παραλαβή – Βεβαίωση περάτωσης εργασιών –  


∆ιοικητική παραλαβή 


23.1  Για τη βεβαίωση περάτωσης εργασιών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


23.2  Για τη διοικητική παραλαβή για χρήση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Σύµφωνα 


µε την § 4 του ιδίου άρθρου, εάν από τη σύµβαση προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών παράλληλα προς τη χρήση 


του έργου, δεν απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής. Η χρήση αυτή δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης πα-


ρέλαβε το έργο ή ότι αυτό εκτελέστηκε καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώµατά του να ελέγξει και να παραλάβει εν 


καιρώ το έργο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τους συµβατικούς όρους. 


23.3  Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 73 «Προσω-


ρινή παραλαβή του έργου», 74 «Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων» και 75 «Οριστική παραλαβή» του 


Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


23.4  Σύµφωνα µε άρθρο 73, § 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) καθιερώνεται ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως 


απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε δηµοσίου έργου. Η επιτροπή παραλαβής του 


έργου επιβάλλεται να διαπιστώνει ότι για το παραλαµβανόµενο προσωρινά ή οριστικά έργο έχει καταστεί Φ.Α.Υ. 
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και ότι αυτός είναι ενηµερωµένος σύµφωνα µε την § 7 του άρθρου 3 του Π.∆. 305/96. Η παραπάνω διαπίστωση θα 


αναγράφεται ρητά στο σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής. 


23.5  Σύµφωνα µε το άρθρο 75, § 2 Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), η οριστική παραλαβή διενεργείται µέσα σε δύο µήνες από 


τότε που λήγει ο χρόνος εγγύησης. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια εξήντα ηµέρες 


µετά από την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής όχλησης για τη διενέργειά της. 


 


Άρθρο 24ο: ∆οκιµές εγκαταστάσεων 


24.1  Ο ανάδοχος υποχρεούται αµέσως µετά την ολική περαίωση των εγκαταστάσεων κάθε κατηγορίας να κάνει µε 


δικά του µέσα, όργανα και δαπάνες (στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας καυσίµων για τη 


δοκιµή της εγκατάστασης κεντρικής θέρµανσης, η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κλπ.) τις απαιτούµε-


νες δοκιµές, οι οποίες θα επαναλαµβάνονται µέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσµάτων τους, 


οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιµών που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα µηχανικό και τον ανά-


δοχο και θα περιλαµβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. Σύµφωνα µε το άρθρο 48, § 3 του Ν. 


3669/08 (Κ∆Ε), µέσα στη συνολική προθεσµία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι εργασίες κατασκευής και να έ-


χουν γίνει και οι δοκιµασίες του έργου. 


Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.  


Εάν κατά την εκτέλεση των δοκιµών διαπιστωθεί βλάβη, ανεπάρκεια, µειονέκτηµα, ελάττωµα, κακή ποιότητα υλι-


κών κτλ ολόκληρων των εγκαταστάσεων ή τµηµάτων τους, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται σε άµεση επισκευή, 


συµπλήρωση, αποκατάσταση, ή και πλήρη αντικατάσταση και εν συνεχεία επανάληψη των δοκιµών, µέχρις ότου 


τα αποτελέσµατα κριθούν ικανοποιητικά από την Υπηρεσία. Η ευθύνη του Αναδόχου έγκειται στην εκτέλεση των 


εργασιών των εγκαταστάσεων όχι µόνο µε τρόπο σύµφωνο προς τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, αλλά και µε 


τρόπο που να διασφαλίζει το τελικό αποτέλεσµα της καλής λειτουργίας  των εγκαταστάσεων.  


Ο ανάδοχος οφείλει µε την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή τους να συντάξει - χω-


ρίς πρόσθετη αµοιβή – και να υποβάλει στην επίβλεψη σε δύο αντίγραφα πλήρεις και λεπτοµερειακές οδηγίες 


χειρισµού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που εκτελέστηκαν από αυτόν. Μια σειρά από τις οδη-


γίες αυτές καταχωρείται στο φάκελο της επίβλεψης, ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο αρχείο του κυρίου του έργου. Οι 


οδηγίες αυτές συµπληρώνουν και επικαιροποιούν το Εγχειρίδιο Λειτουργικότητας και Συντήρησης του Έργου του 


Προγράµµατος Ποιότητας και του Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας. Οι οδηγίες πρέπει να περιλαµβάνουν: 


α) τον τύπο των µηχανηµάτων και στοιχεία πινακίδας 


β) πλήρεις και λεπτοµερειακές οδηγίες χειρισµού και λειτουργίας 


γ) έτος κατασκευής του κάθε µηχανήµατος 


δ) οδηγίες περιοδικής συντήρησης και πίνακα ανταλλακτικών του µηχανήµατος που απαιτούνται ανά έτος 
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ε) το εκτιµώµενο κόστος συντήρησης  


Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγκαταστήσει κοντά σε κάθε µηχάνηµα, συσκευή, όργανο κτλ ενδεικτική πινακίδα οδη-


γιών λειτουργίας και συντήρησης, που θα αναγράφει την ονοµασία τους, τους απαιτούµενους χειρισµούς για τη 


λειτουργία και τις εργασίες συντήρησης, τη συχνότητα και τα προτεινόµενα υλικά συντήρησης. 


24.6  Ο ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων, να διδάξει στο προσωπικό του 


κυρίου του έργου τη χρήση και το χειρισµό των εγκαταστάσεων.  


24.7  Κατά το χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου οφείλει να επιθεωρεί κατά τακτά χρονικά διαστήµατα 


τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αµοιβή. 


24.8  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζηµία για την οποία ευθύνεται ο ίδιος, µέσα στην 


προθεσµία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να εκτελέσει την επανόρ-


θωση αυτή απ΄ ευθείας, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. 


 


Άρθρο 25ο: Μελέτη του έργου και Τροποποιήσεις της –  


Κατασκευαστικά σχέδια – Λήψη φωτογραφιών 


25.1  Ο ανάδοχος πριν από την εφαρµογή της µελέτης είναι υποχρεωµένος να προβεί σε συσχετισµό και αριθµητι-


κό έλεγχο των αναγραφοµένων στοιχείων και σε περίπτωση ασυµφωνίας να ζητήσει έγκαιρα και εγγράφως 


(τουλάχιστον 5 εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα) από τον εργοδότη τη σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει το δικαίωµα να 


τροποποιεί τα στοιχεία αυτά χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύµφωνα µε τη σύµβαση αναλαµβάνει 


ρητά να εφαρµόσει πιστά τα σχέδια της µελέτης και τα καθοριζόµενα στα τεύχη της µελέτης αυτής, καθώς και αυτά 


που υπέβαλε και εγκρίθηκαν από την υπηρεσία, τα οποία µετά την έγκρισή τους αποτελούν συµβατικό τµήµα της 


µελέτης. 


25.2   Σε περίπτωση τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου για τη διόρθω-


ση σφαλµάτων της ή τη συµπλήρωση ελλείψεών της ή για λόγους που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες 


καταστάσεις εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). 


25.3  Ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος να χορηγεί έγκαιρα στον ανάδοχο επαρκή στοιχεία (σχέδια, διαγράµµατα ή 


οδηγίες) έτσι ώστε ο ανάδοχος να µπορεί να υλοποιεί τον Χρονικό Προγραµµατισµό του Έργου. Ο ανάδοχος δεν 


θα έχει ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση που οφείλεται σε µη έγκαιρη παράδοση σχεδίων ή οδηγιών από τον επι-


βλέποντα, εφόσον όµως προηγουµένως έχει έγκαιρα και εύλογα διατυπώσει εγγράφως συγκεκριµένο αίτηµα. 


25.4  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάσσει αδαπάνως και να υποβάλλει για έγκριση στον επιβλέποντα 


οποιοδήποτε κατασκευαστικό σχέδιο τυχόν απαιτηθεί πέραν εκείνων που περιλαµβάνονται στη Μελέτη Εφαρµο-


γής. Τα κατασκευαστικά σχέδια θα υποβάλλονται εγγράφως εις τριπλούν, εγκαίρως για τις κατασκευές που 


αφορούν, ώστε να υπάρχει διαθέσιµος χρόνος για έλεγχο και τυχόν επανυποβολή και επανέλεγχό τους. Μετά τον 


έλεγχο ο επιβλέπων επιστρέφει ένα αντίγραφο των κατασκευαστικών σχεδίων µε µία από τις ενδείξεις “εγκεκριµέ-
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νο” ή “για επανυποβολή”. Στα σχέδια “για επανυποβολή” πρέπει να αιτιολογούνται οι λόγοι του χαρακτηρισµού 


αυτού. Καµιά εργασία που αναφέρεται στα σχέδια αυτά δεν µπορεί να εκτελεσθεί πριν δοθεί έγγραφη έγκριση ή 


πριν επιστραφούν εγκεκριµένα τα κατασκευαστικά σχέδια του εργολάβου. Με τον γενικό όρο “Κατασκευαστικά 


Σχέδια” νοούνται τα λεπτοµερή σχέδια, βάσει των οποίων θα εργάζονται τα συνεργεία του αναδόχου, καθώς και 


σχέδια που δείχνουν λεπτοµέρειες των επί τόπου κατασκευαζοµένων ειδών, τρόπους και µεθόδους κατασκευής και 


πορεία εργασιών. Τα Κατασκευαστικά Σχέδια συνοδεύονται, όταν απαιτείται, από φωτογραφίες, εγχειρίδια λει-


τουργίας, τεχνικές προδιαγραφές, διαγράµµατα και κάθε τεχνικό στοιχείο και πληροφορία που προσδιορίζουν 


επακριβώς το είδος και τη λειτουργία των υλικών και του εξοπλισµού στα οποία αφορούν. 


25.5  Τα επιπλέον κατασκευαστικά σχέδια ή πρόσθετες προδιαγραφές που τυχόν απαιτηθούν κατά την διάρκεια 


εκτέλεσης του έργου παραδίδονται από τον εργοδότη στον ανάδοχο για εκτέλεση και συνοδεύονται από έγγραφο 


της επίβλεψης. Τα παραδιδόµενα σχέδια πρέπει να είναι πλήρη, να περιέχουν όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες 


και να είναι συσχετισµένα µεταξύ τους. Ο ανάδοχος, παραλαµβάνοντας τα σχέδια, οφείλει να τα ελέγχει και σε 


περίπτωση ασαφειών ή διαφωνιών, να τις εντοπίζει και να ζητάει πρόσθετες διευκρινίσεις από την επίβλεψη µε 


έγγραφό του, στο οποίο θα επισηµαίνει τα συγκεκριµένα σηµεία ασάφειας, διαφωνίας ή ελλείψεων. 


25.6  Ο ανάδοχος, µε βάση τα σχέδια της µελέτης που του χορηγήθηκαν, θα συντάσσει κατά τη διάρκεια της κατα-


σκευής τα “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχέδια. Με την περάτωση των εργασιών και πριν από την προσωρινή 


παραλαβή, ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Εργοδότη τα “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχέδια, δηλαδή διαφάνεια κάθε 


σχεδίου που χρησιµοποιήθηκε κατά την εκτέλεση του Έργου που να περιέχει όλες τις µεταβολές, αναθεωρήσεις, 


διορθώσεις και εγκρίσεις του αντίστοιχου σχεδίου, έτσι που κάθε τέτοιο σχέδιο να απεικονίζει ακριβώς το αντί-


στοιχο τµήµα του έργου, όπως έχει πράγµατι εκτελεσθεί και παραληφθεί, µε τα ακριβή στοιχεία του, καθώς και δύο 


αντίτυπα κάθε εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτρολογικού και µηχανολογικού εξοπλισµού, µηχα-


νηµάτων, συσκευών κ.λπ. εφόσον υπάρχουν. 


25.7  Για να διευκολυνθεί ο έλεγχος των παραπάνω σχεδίων, ιδίως σε περίπτωση που µεταγενέστερες εργασίες 


καταστήσουν τον έλεγχο των στοιχείων που καταγράφονται σ’ αυτό αδύνατο (π.χ. διάστρωση πλάκας που καλύ-


πτει δίκτυα), ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρουσιάσει στην Επίβλεψη κατά τη διάρκεια της κατασκευής, 


σχέδια (εις διπλούν) σε αρχική µορφή, που θα περιέχουν όσα από τα στοιχεία των σχεδίων “ΟΠΩΣ 


ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” πρόκειται να καταστούν αφανή από τη συνεχιζόµενη πρόοδο των εργασιών. Τα σχέδια αυτά, 


ελεγχόµενα και υπογραφόµενα από την Επίβλεψη, θα αποτελέσουν τη βάση για την τελική σύνταξη των “ΟΠΩΣ 


ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχεδίων. Επίσης θα δοθούν και σε ηλεκτρονική µορφή στον εργοδότη και συγκεκριµένα σε συ-


µπιεσµένους δίσκους αποθήκευσης δεδοµένων CD-ROM.  


25.8  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να πάρει και να εκτυπώσει µε δαπάνες του έγχρωµες φωτογραφίες, πριν 


από την έναρξη των εργασιών – κατά τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου – και µετά το πέρας των 


εργασιών. 
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Άρθρο 26ο: Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους  


26.1  Ο κύριος του έργου διατηρεί το δικαίωµα να αναθέσει σε εργολήπτες ή συνεργεία δικά του εκτέλεση εργα-


σιών που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβαση, αφού προηγουµένως ενηµερώσει τον ανάδοχο, οι δε αντίστοιχες 


εργασίες µπορεί να εκτελούνται παράλληλα µε τις εργασίες που εκτελεί ο ανάδοχος. O ανάδοχος υποχρεούται να 


µην παρεµποδίζει την εκτέλεση αυτών των έργων, σύµφωνα µε το άρθρο 37, § 13 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Εάν ο 


ανάδοχος διαπιστώσει καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών άλλων συνεργείων, η οποία έχει ως συνέπεια 


την παρεµπόδιση των εργασιών που εκτελούνται από τον ίδιο, οφείλει να το γνωρίσει εγκαίρως στην επιβλέπουσα 


το έργο ∆ιεύθυνση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. Κάθε διαφωνία ή διαφορά του αναδόχου µε άλλους εργολήπτες και 


συνεργεία επιλύεται οριστικά και αµετάκλητα από την επιβλέπουσα ∆ιεύθυνση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 


 


Άρθρο 27ο: Εξυπηρέτηση οργανισµών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) –  


Σύνδεση µε δίκτυα Ο.Κ.Ω. 


27.1  Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι µπορεί στην περιοχή του έργου να υπάρχουν δίκτυα Ο.Κ.Ω., που 


θα πρέπει να µετατεθούν. Με τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος δε θα έχει καµία ανάµειξη, υποχρεούται όµως να πα-


ρέχει κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεση τους, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση για λόγους 


καθυστέρησης ή δυσχερειών στην εκτέλεση του έργου. 


27.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει µε κάθε τρόπο να γίνει η παροχή και σύνδεση των εγκαταστάσεων µε 


τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, κλπ). Ο Ανάδοχος µε δικές του δαπάνες θα συντάξει τους απαραίτητους 


τεχνικούς φακέλους για τη σύνδεση µε τα δίκτυα και θα είναι υπεύθυνος για τις αδειοδοτήσεις. Ειδικότερα  για την 


σύνδεση µε την ηλεκτρική επιχείρηση διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται  σύµφωνα µε το άρθρο 2 του 


ν.4483/1965, να υποβληθεί Υπεύθυνη ∆ήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (Υ.∆.Ε), Έκθεση Παράδοσης της Ηλε-


κτρικής Εγκατάστασης και  Πρωτόκολλο Ελέγχου της Ηλεκτρικής Εγκατάστασης. Τα παραπάνω θα είναι σύµφωνα 


µε την Υ.Α Φ.50/503/168/19.04.2011 και θα συνταχθούν µε δαπάνες του Αναδόχου. Η δαπάνη των ανωτέρω παρο-


χών και συνδέσεων βαρύνει τον Εργοδότη. 


 


Άρθρο 28ο: Καθαρισµός κατασκευών – εργοταξίων - εγκαταστάσεων 


28.1  Σ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, ακόµη και µετά την αποπεράτωσή τους µέχρι τη διάλυση του εργοταξίου 


του, ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της καθαριότητας και για την αποµάκρυνση ή καταστροφή 


των άχρηστων υλικών και άλλων απορριµµάτων σε µέρη και µε τρόπο που θα εγκρίνουν οι ∆ηµόσιες Αρχές. 


28.2  Αµέσως µετά την αποπεράτωση του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατεδαφίσει τις άχρηστες ε-


γκαταστάσεις, κτίσµατα, περιφράξεις και άλλα έργα, να αποµακρύνει τα προϊόντα της κατεδάφισης και να 


µεριµνήσει για τον καθαρισµό του έργου µε δαπάνες του. Είναι υποχρεωµένος ακόµη να αποµακρύνει από το έργο 


τον εξοπλισµό, τα µηχανήµατα, υλικά και εφόδιά του και οποιαδήποτε άλλα κατάλοιπα ή απορρίµµατα που προέρ-
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χονται από την εκτέλεση του έργου. Υποχρεούται γενικά να καθαρίσει µε ειδικευµένο προσωπικό όλους τους χώ-


ρους και να µεριµνήσει για ό,τι απαιτείται, ώστε το έργο να παραδοθεί έτοιµο προς χρήση. Κάθε κατεδάφιση, 


αποµάκρυνση και εκκαθάριση θα εκτελεσθεί από τον ανάδοχο µε φροντίδα του και δαπάνες του, µετά από έγγρα-


φη εντολή της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης τους ∆ήµου Θεσσαλονίκης που έχει την επίβλεψη και σύµφωνα µε τις οδηγίες 


της. Οι οδηγίες αυτές σε καµία περίπτωση δεν συνεπάγονται τη µείωση των ευθυνών και υποχρεώσεων του ανα-


δόχου. 


28.3  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παραπάνω πα-


ραγράφους αυτού του άρθρου, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να εκτελέσει σε βάρος και για λογαριασµό του 


αναδόχου τις παραπάνω προβλεπόµενες εργασίες κατεδάφισης, αποµάκρυνσης και εκκαθάρισης, αφού θα έχει 


περάσει χωρίς καµία ενέργεια από την πλευρά του αναδόχου χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών 


ηµερών από την έκδοση της σχετικής εντολής. Οι δαπάνες των εργασιών παρακρατούνται από την αµέσως επόµε-


νη πληρωµή. 


Άρθρο 29ο: Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου 


29.1  Ο ανάδοχος έχει όλες τις υποχρεώσεις  που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3669/08 


(Κ∆Ε). 


29.2  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει µε δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο όλα τα προβλεπόµενα 


από τους όρους υγιεινής του άρθρου 12 του Π.∆. 305/96 (π.χ. τεχνητός – φυσικός φωτισµός, πόσιµο νερό, µέτρα 


πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης, πρώτες βοήθειες, αποδυτήρια, ντους, νιπτήρες, αποχωρητήρια, χώροι ανάπαυ-


σης). 


29.3  Ο ανάδοχος πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση στα εργοτάξια όλων των στοιχείων που απαιτούνται από το 


Νόµο, για την εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των 


εργασιών σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος του Σ.Α.Υ. 


29.4  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµπληρώνει και να τηρεί τα οριζόµενα στο Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. κατά τα 


στάδια  κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε την εγκύκλιο 3/5-2-2003 του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. Σύµφωνα µε την 


απόφαση Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., αριθµ. ∆ΙΠΑ∆/ οικ / 889/27-11-2002, επιβάλλεται η αναγραφή στην Ειδική Συγ-


γραφή Υποχρεώσεων κάθε δηµοσίου έργου όλων των υποχρεώσεων του αναδόχου που προκύπτουν  από την 


ισχύουσα νοµοθεσία σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων, κατά την εκτέλεση του έργου. Οι υπο-


χρεώσεις αυτές υπενθυµίζονται, καταγράφονται και εντάσσονται στο πλαίσιο του Συστήµατος Οργάνωσης & 


∆ιαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε.), κατά την εκτέλεση του έργου. 


Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων (Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ.). 


1. Κανονιστικές Απαιτήσεις 


Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους νόµους, διατάγµατα, αστυνο-


µικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται µέσω της Υπηρεσίας, αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία 
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των εργαζοµένων. 


2. Σύστηµα Οργάνωσης & ∆ιαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε.) 


Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το (Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε.) στο έργο, ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο 


ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το (Σ.Ο.∆.Α.Υ.Ε.) ορίζονται οι εξής: 


2.1 ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 


2.2 Ορισµός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού εργασίας. 


Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας αυτών των θεσµών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόµων, τα οποία θα 


παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή θεµάτων ασφάλειας και υγείας, καθώς και του ιατρού 


εργασίας θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας, Ν. 1568/85, Π.∆. 17/96: «Ρύθµιση θεµά-


των εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, Υγιεινής – Ασφάλειας κλπ.», Π.∆. 305/96, Π.∆. 294/88: «Ελάχιστος 


χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφά-


λειας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παραγράφου 1 του Ν. 1568/85». Η ανάθεση 


των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της εργασίας, καθώς και του για-


τρού εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του 


Σ.ΕΠ.Ε. Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και γιατρού 


εργασίας, µετρήσεις, αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του 


εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού κλπ, ο ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε εξωτερικούς συνεργά-


τες ή / και µε ειδικά αδειοδοτηµένη (Π.∆. 95/99 & Π.∆. 17/96) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία 


Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελµατικού Κινδύνου. 


2.3 Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ 


2.4 Οργάνωση υπηρεσιών Α.Υ.Ε. υπεργολάβων 


2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας 


Κατ’ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για:  


αναφορά ατυχήµατος 


διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας 


αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης 


χρήση µέσων ατοµικής προστασίας 


εκπαίδευση προσωπικού 


ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων 


2.6 Κατάρτιση ειδικών µελετών πχ. για βοηθητικές κατασκευές, όπου τέτοια µελέτη προβλέπεται από τη νοµοθεσία 


ή προτείνεται από το Σ.Α.Υ. της µελέτης ή της κατασκευής 


2.7 ∆ιαδικασίες επιθεωρήσεων 
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Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισµού, των µεθόδων και 


των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στη νοµοθεσία ή το απαιτούν οι συνθή-


κες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων για την επανόρθωση των επικίνδυνων 


καταστάσεων, που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκµηριώνονται γραπτά. 


2.8 Άλλες προβλέψεις 


εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο έργο προς το αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. 


κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα Α.Υ.Ε. 


οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από όλους τους εργαζόµενους στο εργοτάξιο. 


πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα Α.Υ.Ε. µε το συντονιστή Α.Υ.Ε. και τους υπεργολάβους, 


παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού εργασίας. 


2.9 Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ. 


Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέ-


λου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα Α.Υ.Ε. και να συντάξει 


τον τελικό Φ.Α.Υ. 


Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε  Φ.Α.Υ. εµπεριέχονται οι ενδεχό-


µενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φ.Α.Υ. συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την 


ολοκλήρωση του έργου στον ΚτΕ ενηµερωµένος έτσι ώστε να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι ό-


πως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. στον 


ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξή τους αδαπάνως για το ∆ηµόσιο. 


Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 


2.9.1 Γενικά 


είδος έργου και χρήση αυτού 


σύντοµη περιγραφή του έργου 


ακριβής διεύθυνση του έργου 


στοιχεία του κυρίου του έργου 


στοιχεία του υπόχρεου για εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 


2.9.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας 


2.9.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας 


2.9.4 Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου 


2.9.5 Καθορισµός των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων 


2.9.6 Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών 
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2.9.7 ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄ βοηθειών 


2.9.8 Μελέτες κατασκευής, ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι ικριωµά-


των, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων ή επιχωµάτων κλπ και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος 


2.9.9 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονο-


διάγραµµα εκτέλεσης του έργου 


2.9.10 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίµησης επικινδυνότητας κάθε φά-


σης και υπόφασης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης επικινδυνότητας π.χ. 


Χ= χαµηλή εκτίµηση κινδύνου 


Μ= µέτρια εκτίµηση κινδύνου  


Υ= υψηλή εκτίµηση κινδύνου 


Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψη οι επιπλέον απορρέ-


οντες κίνδυνοι. 


2.9.11 Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν 


2.9.12 Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα για την πρόληψή 


του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 12 του Π.∆. 


305/96) 


Το Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 


2.9.Α Γενικά: 


είδος έργου και χρήση αυτού 


ακριβή διεύθυνση του έργου 


αριθµό αδείας 


στοιχεία του κυρίου του έργου 


στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει το Φ.Α.Υ. 


2.9.Β Στοιχεία από το µητρώο του έργου: 


τεχνική περιγραφή του έργου 


παραδοχές µελέτης 


τα σχέδια «ως κατασκευάσθη» 


2.9.Γ Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 


κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης, 


µετατροπής, καθαρισµού κλπ. 


Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, 
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στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού κλπ), στην πυρασφά-


λεια κλπ. 


2.9.∆ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου 


Το ανωτέρω περιλαµβάνει: 


- Τον Κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν στη χρήση του έργου από τους χρή-


στες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεµηθούν στους χρήστες, ώστε κάθε 


χρήστης να γνωρίζει πώς θα χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει στην περίπτωση έκτακτων γεγονότων. 


- Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες χρήσης του ακίνη-


του και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στη συγκεκριµένη εργολαβία, σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε 


συνθήκες εκτάκτου περιστατικού κλπ. 


- Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του έργου. 


29.5  Κατά την εκτέλεση του έργου, το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του αναδόχου και 


είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεώνεται να παρακολουθεί την ύπαρξη 


και εφαρµογή των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο Φ.Α.Υ. συνοδεύει το έργο καθ’ όλη τη 


διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ. 


29.6  ∆απάνη σύνταξης Σ.Α.Υ & Φ.Α.Υ.: όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργά-


νωση του εργοταξίου και απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί 


από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του. 


29.7  Ο ανάδοχος υποχρεούται δαπάνης του να τοποθετηθούν τα απαιτούµενα σήµατα και πινακίδες σε όλες γενι-


κά τις θέσεις που εκτελούνται εργασίες και να φροντίζει για τη συντήρησή τους. 


29.8  Ο ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά εξ΄ ολοκλήρου ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα οφείλεται 


στη µη λήψη των απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας. Επίσης έχει αποκλειστικά και εξ΄ ολοκλήρου τις ευθύνες του 


εργοδότη για το κατά την εκτέλεση του έργου απασχολούµενο εργατοτεχνικό κλπ. προσωπικό, στην περίπτωση 


που θα συµβεί ατύχηµα σε αυτό. 


29.9  Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αµέσως στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία όλες τις απευθυνόµενες ή 


κοινοποιούµενες σε αυτόν διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών, σχετικά µε µέτρα ελέγχου και ασφάλειας σε 


όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου. 


29.10  Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό του στο Ι.Κ.Α. και τα κατά κατηγορία εργαζοµέ-


νων Ταµεία Επικουρικής Ασφάλισης. Σε περίπτωση που ο οποιοσδήποτε  εργαζόµενος δεν υπάγεται στις περί 


Ι.Κ.Α. διατάξεις ο ανάδοχος υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισµένη από το Κράτος ασφαλιστική εταιρία. 
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Άρθρο 30ο: Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 


30.1  Στα γενικά έξοδα και το γενικό όφελος του αναδόχου περιλαµβάνονται και οι τοπογραφικές εργασίες, που θα 


απαιτηθούν για την εφαρµογή της µελέτης, καθώς και οι πιθανές τροποποιήσεις της, σε συνεργασία πάντα µε την 


αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, 


Άρθρο 31ο: ∆ηµοσιεύσεις – Φύλαξη του εργοταξίου, των υλικών και του έργου –  


Προστασία της βλάστησης 


31.1  Απαγορεύεται αυστηρά στον ανάδοχο να κάνει, χωρίς προηγούµενη έγκριση της επιβλέπουσας το έργο ∆ιεύ-


θυνσης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, οποιαδήποτε ανακοίνωση που να έχει σχέση µε το έργο. 


31.2  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέσει όσους φύλακες απαιτούνται για τη φύλαξη του εργοταξίου, των 


υλικών και του έργου µέχρι την προσωρινή παραλαβή του. 


31.3  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων σε κατάλληλες 


θέσεις και για τη διατήρηση των χώρων εργασίας καθαρών και απαλλαγµένων από άχρηστα υλικά, καθώς επίσης 


και για την αποθήκευση των προϊόντων καθαίρεσης σε ειδικά containers µέχρι την αποµάκρυνσή τους, ώστε να 


µην παρεµποδίζονται η λειτουργία των καταστηµάτων και η κίνηση των διερχοµένων. 


31.4 Ο ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως δένδρα και θά-


µνους που βρίσκονται στην περιοχή του έργου, εφόσον η βλάστηση αυτή δεν παρεµποδίζει την εκτέλεση του 


έργου, κατά την κρίση του εργοδότου. Ο εργολήπτης θα είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δέν-


δρων και θάµνων η οποία θα προκληθεί από κακό χειρισµό των µηχανηµάτων, εναπόθεση υλικών κ.λπ.. 


 


Άρθρο 32ο: Έκπτωση αναδόχου – ∆ιακοπή εργασιών – ∆ιαλύση της σύµβασης 


32.1  Σύµφωνα µε το άρθρο 61 του N. 3669/08 (Κ∆Ε), εάν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υπο-


χρεώσεις ή δε συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της Υπηρεσίας µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από την 


εργολαβία. Η τήρηση της διαδικασίας και οι συνέπειες για τον ανάδοχο καθορίζονται από τις υπόλοιπες παρα-


γράφους του ιδίου άρθρου. 


32.2  Η διαδικασία και οι συνέπειες της διακοπής εργασιών και διάλυσης της σύµβασης είτε από υπαιτιότητα ανα-


δόχου είτε από υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 62 του N. 3669/08 


(Κ∆Ε). 


Άρθρο 33ο: Ενστάσεις – ∆ικαστική επίλυση διαφορών 


33.1  Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας που προσβάλλουν έννοµο συµφέρον του 


αναδόχου χωρεί ένσταση που κατατίθεται στην αρµόδια Υπηρεσία. Οι διατάξεις που διέπουν τα θέµατα των εν-


στάσεων και των αιτήσεων θεραπείας γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 76 του Ν. 3669/08. 


33.2  Η δικαστική επίλυση διαφορών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 3669/08.  
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33.3  Η διαιτητική επίλυση διαφορών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 3669/08. 


 


Άρθρο 34ο: Ασφαλίσεις για ατυχήµατα – Ασφάλιση έργου 


34.1  Κάθε έργο ασφαλίζεται ως προς τις υλικές ζηµιές και απώλειες και τις αστικές ευθύνες για σωµατικές βλάβες 


και απώλειες ή ζηµιές περιουσίας τρίτων, όπως ορίζεται: 


Ασφάλιση έργου έναντι οποιασδήποτε απώλειας, υλικής ζηµιάς ή καταστροφής µερικής ή ολικής κατά τις περιό-


δους εκτέλεσης και συντήρησης του έργου. 


Ασφάλιση αστικής ευθύνης για σωµατική βλάβη ή θάνατο και για συνεπακόλουθες ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη ή 


και ασθένεια τρίτων και για απώλεια ή ζηµιά περιουσίας που ανήκει σε τρίτους κατά τις περιόδους εκτέλεσης και 


συντήρησης του έργου. 


Ασφάλιση διασταυρούµενης αστικής ευθύνης των συντελεστών του έργου έναντι αλλήλων για υλικές ζηµιές σε 


περιουσιακά στοιχεία και για σωµατικές βλάβες σε περιόδους εκτέλεσης του έργου. 


Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου εργοταξιακών εγκαταστάσεων και µηχανικού εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί 


για την κατασκευή του έργου. 


Ασφάλιση υφιστάµενης ακίνητης περιουσίας του κυρίου του έργου έναντι υλικών ζηµιών κατά την περίοδο εκτέλε-


σης του έργου που οφείλονται στην κατασκευή του έργου. 


Ασφάλιση της εργοδοτικής ευθύνης του αναδόχου έναντι του απασχολούµενου προσωπικού κατά τις περιόδους 


εκτέλεσης και συντήρησης του έργου. 


34.2  Τα ελάχιστα όρια κάλυψης της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων θα πρέπει να είναι σωµατικές βλάβες ή θάνα-


τος 200.000 € / άτοµο, 1.000.000 € / περιστατικό (οµαδικό ατύχηµα) και υλικές ζηµιές (θετικές και αποθετικές) 


300.000 € / περιστατικό. Το ανώτατο αθροιστικό όριο για όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης θα είναι τουλάχι-


στον το ποσό των 1.200.000 € διπλασιαζόµενο στις περιπτώσεις έργων προϋπολογισµού πάνω από το ποσό των 


15.000.000€. Τα ανωτέρω όρια µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση του υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και 


του υπουργού Ανάπτυξης. 


34.3  Tο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στον Κύριο του Έργου το αργότερο εντός 


τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης του έργου µαζί µε την απόδειξη πληρωµής της πρώτης δό-


σης των ασφαλίστρων. 


 


Άρθρο 35ο: Ειδικοί όροι εκτελέσεως του έργου 


35.1  ∆ε θα πραγµατοποιούνται οχλούσες εργασίες κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 


35.2  Κατά τις εργασίες καθαιρέσεων θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή διαρ-


ροής σκόνης σε άλλους πλην του εργοταξίου χώρους. 
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35.3  Κατά τις εργασίες απόρριψης υλικών και φορτοεκφορτώσεων ο εργολάβος οφείλει να εξασφαλίζει την απρό-


σκοπτη κίνηση πεζών και τροχοφόρων και να την ρυθµίζει µε υπαλλήλους του και κατάλληλες πινακίδες.  


35.4  Απαγορεύεται η ρίψη υλικών από ψηλά, εκτός εάν υπάρχει επιτηρητής που θα φροντίζει να φράσσεται ο επι-


κίνδυνος χώρος, να προσέχει µην πλησιάσει κανείς και να κανονίζει πότε θα αρχίσει ή ρίψη, άρθρο 90, του Π.∆. 


1073/81. 


35.5  Τα υλικά αποξηλώσεων θα αποµακρύνονται από τον χώρο του έργου, µε ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, 


χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωσή του. Τα υλικά αποξήλωσης που κριθούν - από τον επιβλέποντα - επαναχρησι-


µοποιήσιµα θα παραδίδονται στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης. 


35.6  Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασίας υπερωριακής ή κατά τις αργίες σύµφωνα µε αυτά που ορίζει ο Νόµος. Σε 


περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αµοιβή. Κατά την εκτέλεση 


µιας τέτοιας εργασίας ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να τηρεί όλους του Νόµους και Κανονισµούς που αναφέρονται 


στην εκτέλεση της παραπάνω εργασίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιεί έγγραφα πριν από είκοσι 


τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον τον επιβλέποντα µηχανικό για την πρόθεσή του να δουλέψει υπερωριακά ή σε 


ηµέρες αργίας. 


35.7  Αµέσως µετά την έναρξη των εργασιών και σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση 


να επισηµάνει το εργοτάξιο και να τοποθετήσει ιδιαίτερη σήµανση ακόµη και φωτεινή και προστατευτικό περί-


φραγµα στα επικίνδυνα σηµεία του έργου. 


35.8  Οι εργασίες εκσκαφών σε θέσεις που υπάρχουν εγκαταστάσεις εναέριων ή υπογείων δικτύων (φυσικό αέριο) 


γενικά, πρέπει να εκτελούνται µε τη µεγαλύτερη προσοχή για να αποφευχθούν ζηµίες ή ατυχήµατα, για τα οποία ο 


ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος πρέπει να µεριµνήσει µε δαπάνες του 


και ερχόµενος σε επαφή µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες και Οργανισµούς να εφοδιαστεί µε τα απαραίτητα διαγράµµα-


τα και τα σχετικά στοιχεία για να προχωρήσει, παρόντων και αρµοδίων υπηρεσιακών παραγόντων, σε 


δοκιµαστική εκσκαφή για την επισήµανση των αγωγών των δικτύων και σε συνέχεια στην αποκάλυψή τους, όπου 


απαιτείται αναδιάταξή τους. 


35.9  Κατά την κρίση της επιβλέπουσας το έργο ∆/νσης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης ο ανάδοχος υποχρεώνεται µε 


δαπάνες του να τοποθετήσει πινακίδα διαφηµιστική που θα αναφέρει τον τίτλο του έργου, το όνοµα του Κυρίου του 


Έργου, των συνεργατών του, το όνοµα του Αναδόχου, των µελετητών και των συνεργατών του. Οι  διαφηµιστικές 


επεξηγηµατικές πινακίδες σχεδιάζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επίβλεψης. 


Οι δαπάνες για την κατασκευή και τοποθέτηση των πινακίδων θεωρούνται ανηγµένες στο Τιµολόγιο της µελέτης. 


Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφωθεί µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας για την τοποθέτηση των πινακίδων. 


35.10  Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του 


έργου, ο ανάδοχος πρέπει προηγούµενα να συνεννοείται µε τα αρµόδια τµήµατα της Αστυνοµίας (Τροχαίας κίνη-


σης) καθώς και τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 
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35.11 Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να χρησιµοποιήσει για την εκτέλεση των εργασιών τον απαραίτητο εξει-


δικευµένο εξοπλισµό.  


Άρθρο 36ο: ∆ιάφορα θέµατα 


36.1  Η υπό του αναδόχου υποβολή προσφοράς και υπογραφή της Σύµβασης Εργολαβίας υπέχει την έννοια της 


ρητής και ανεπιφύλακτης δήλωσης ότι παραιτείται κάθε δικαιώµατος του από το Άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα 


για µερική ή ολική λύση της Σύµβασης ή τροποποίηση των υποχρεώσεων, που ανέλαβε µε αυτήν, σε περίπτωση 


έκτακτης ή απρόβλεπτης µεταβολής των περιστατικών στα οποία στηρίχθηκε, ακόµα και εάν από την µεταβολή 


αυτή, ή εκτέλεση του έργου έγινε τυχόν επαχθής για τον ανάδοχο. 


36.2  Όλα τα Συµβατικά Στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του εργοδότη και για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται η χρησι-


µοποίησή τους από οποιονδήποτε λάβει µέρος στο διαγωνισµό ή από τον ανάδοχο σε οποιοδήποτε άλλο έργο. 


Θεσσαλονίκη, ____________ 


Η Συντάξασα 


 


 


 


Φ. Ξουρίδα 


Η Προϊσταµένη του Τµήµατος  


Αρχιτεκτονικών Μελετών 


 


 


Σµ. Θεοδωρίδου 


Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Μελε-
τών Αρχιτεκτονικών Έργων 


 


 


Κ. Μπελιµπασάκης 
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� ȃ Ȑ ȟ Ƞ ȣ ȁ İ ȣ ț ȩ
�ǹȜȚȕİȡȓȠȣȉİĳȡȩȤȡȠȣȞ��ȝİȜĮȞȩ
�ȂĮȡĮșȫȞĮȉİĳȡȩȤȡȠȣȞ���ȝİȜĮȞȩ
��ǺȑȡȠ ȚĮȢȁİȣțȩ
� �Ĭ Ȑ ı Ƞ ȣ ȁ İ ȣ ț ȩ
��ȆȘȜ ȓ Ƞȣȁİȣțȩ







ȈİȜȓįĮ �ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� �


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� īİȞȚțȑȢ�İțıțĮĳȑȢ�ıİ�ȑįĮĳȠȢ�ȖĮȚȫįİȢ�ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ�ȣʌȠȖİȓȦȞ
țȜʌ�ȤȫȡȦȞ��ȝİ�ĲȘȞ�țĮșĮȡȒ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȒȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


īİȞȚțȑȢ�İțıțĮĳȑȢ�ıİ�ȑįĮĳȠȢ�ȖĮȚȫįİȢ�ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ȝȘȤĮȞȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ�ȣʌȠȖİȓȦȞ�țȜʌ�ȤȫȡȦȞ��İȜĮȤȓıĲȘȢ�ʌȜİȣȡȐȢ�țȐĲȠȥȘȢ�ȐȞȦ�ĲȦȞ������P�țĮȚ
ıȣȖȤȡȩȞȦȢ�ȠȜȚțȒȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�țȐĲȠȥȘȢ�ȝİȖĮȜȣĲȑȡĮȢ�ĲȦȞ�������P���ıİ�ȕȐșȠȢ�ȝȑȤȡȚ�����
P�Įʌȩ�ĲȘȞ�ʌȡȠıʌİȜȐıȚȝȘ�Įʌȩ�ĲȡȠȤȠĳȩȡĮ�ıĲȐșȝȘ�ĲȠȣ�İțıțĮʌĲȠȝȑȞȠȣ�ȤȫȡȠȣ��İȞ�ȟȘȡȫ�Ȓ
İȞĲȩȢ�ȪįĮĲȠȢ�ȕȐșȠȣȢ�ȑȦȢ������P��ĲȠȣ�ȠʌȠȓȠȣ�Ș�ıĲȐșȝȘ��İȓĲİ�Șȡİȝİȓ�İȓĲİ
ȣʌȠȕȚȕȐȗİĲĮȚ�ȝİ�İĳ
�ȐʌĮȟ�Ȓ�ıȣȞİȤȒ�ȐȞĲȜȘıȘ��Ș�ȠʌȠȓĮ�ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ���ȝİ�ĲȘȞ
ȝȩȡĳȦıȘ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ�Ȓ�ʌȡĮȞȫȞ�țĮȚ�ĲȠȣ�ʌȣșȝȑȞĮ��ĲȚȢ�ĲȣȤȩȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ�ıʌȠȡĮįȚțȑȢ
ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ�țĮȚ�ĲȘȞ�ıȣııȫȡİȣıȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȒȢ�ıİ�ȝȑıȘ
ĮʌȩıĲĮıȘ�ȑȦȢ����P��ȈĲȘȞ�İȡȖĮıȓĮ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�țĮȚ�Ș�ĮʌȠȟȒȜȦıȘ�ĮıĳĮȜĲȠĲĮʌȒĲȦȞ�țĮȚ
ıĲȡȫıİȦȞ�ȠįȠıĲȡȦıȓĮȢ�ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ�ȝİ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�Ȓ�ȝİ�ĲıȚȝȑȞĲȠ�


ȈĲȚȢ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȠȣ�ȐȡșȡȠȣ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�țĮȚ�Ș�ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ�İʌȓ


ȈȀȁǾȇǹ��ıȣȞȘșȚıȝȑȞȘȢ�ĳșȠȡȐȢ�țĮȚ�įȪıțȠȜȘȢ�țĮĲİȡȖĮıȓĮȢ


�Ǽȡȑ Ĳȡ ȚĮȢǼȡȣșȡȩĲİĳȡȠ
�ǹȝĮȡȪȞșȠȣǼȡȣșȡȩĲİĳȡȠ
�ǻȠȝȕȡĮȧȞȘȢ�ĬȘȕȫȞȂʌİȗ
�ǻȠȝȕȡĮȧȞȘȢ�ĬȘȕȫȞȀȓĲȡȚȞȠ
�ǻȠȝȕȡĮȧȞȘȢ�ĬȘȕȫȞǼȡȣșȡȩ
�Ȉ Ĳ Ȫ ȡȦȞȆȡȐı Ț Ȟ Ƞ
�ȁȐȡ Ț ıĮ ȢȆȡȐı Ț Ȟ Ƞ
� ǿȦĮȞȞ ȓ ȞȦȞȂʌİȗ
�ĭĮȡıȐ ȜȦȞ ī ț ȡ Ț
��ǶįȡĮȢȇȠįȩĲİĳȡȠ�ʌȠȜȪȤȡȦȝȠ
��ǻȚȠȞȪıȠȣȋȚȠȞȩȜİȣțȠ


ǼȄǹǿȇǼȉǿȀȍȈ�ȈȀȁǾȇǹ��ȝȑĲȡȚĮȢ�ĳșȠȡȐȢ�țĮȚ�įȪıțȠȜȘȢ�țĮĲİȡȖĮıȓĮȢ


�ǿȦĮȞȞȓȞȦȞȇȠįȩȤȡȠȣȞ
� ȋ ȓ Ƞ ȣ ȉ İ ĳ ȡ ȩ
� ȋ ȓ Ƞ ȣ Ȁ ȓ Ĳ ȡ Ț Ȟ Ƞ
� ȉ Ȓ Ȟ Ƞ ȣȆȡȐı Ț Ȟ Ƞ
� ȇ ȩ į Ƞ ȣ Ȃ ʌ İ ȗ
�ǹȖȓȠȣ�ȆȑĲȡȠȣȂĮȪȡȠ
�ǺȣĲ ȓ ȞĮȢȂĮȪȡȠ
�ȂȐ Ȟ Ș Ȣ Ǽ ȡ ȣ ș ȡ ȩ
�ȃĮȣʌȜ ȓȠȣǼȡȣșȡȩ
��ȃĮȣʌȜ ȓȠȣȀȓĲȡ ȚȞȠ
��ȂȣĲȚȜȒȞȘȢǼȡȣșȡȩ�ʌȠȜȪȤȡȦȝȠ
��ȉȡȓʌȠȜȘȢīțȡȚ�ȝİ�ȜİȣțȑȢ�ĳȑĲİȢ
��ȈĮȜĮȝȓȞĮȢīțȡȚ�Ȓ�ʌȠȜȪȤȡȦȝȠ
��ǹȡȐȤȦȕĮȢ.Įĳȑ


���Ȉİ�ȩȜİȢ�ĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ĲȦȞ�ȝĮȡȝĮȡȠıĲȡȫıİȦȞ��ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�țĮȚ�Ș�ıĲȓȜȕȦıȘ�ĮȣĲȫȞ��ȞİȡȩȜȠȣıĲȡȠ�
���ȉȠ�țȠȞȓĮȝĮ�įȩȝȘıȘȢ�ĲȦȞ�ȝĮȡȝĮȡȠıĲȡȫıİȦȞ��țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�ȝİ�Ȝİȣțȩ�ĲıȚȝȑȞĲȠ�


��������ǼȆǼȃǻȊȈǾ�ȉȅǿȋȍȃ�Ȁǹǿ�ȌǼȊǻȅȇȅĭȍȃ�


ȅȚ�İȡȖĮıȓİȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�ıțİȜİĲȫȞ��İțĲȩȢ�ĮȜȜȠȣȝȚȞȓȠȣ��ĲȠȓȤȦȞ�țĮȚ�ȥİȣįȠȡȠĳȫȞ�ĲȚȝȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ�ȝİ�ĲĮ�ȐȡșȡĮ
������țĮȚ�������


ȅȚ�İȡȖĮıȓİȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�İʌȓʌİįȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ��ĲȠȚȤȠʌİĲȐıȝĮĲȠȢ�ıİ�ȑĲȠȚȝȠ�ıțİȜİĲȩ�ĲȚȝȠȜȠȖİȓĲĮȚ��ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ
������


ȅȚ�İȡȖĮıȓİȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮȝʌȪȜȦȞ�ĲȠȚȤȠʌİĲĮıȝȐĲȦȞ�ĮʌȠȗȘȝȚȫȞȠȞĲĮȚ�İʌȚʌȜȑȠȞ�țĮȚ�ȝİ�ĲȘȞ�ʌȡȩıșİĲȘ�ĲȚȝȒ�ĲȠȣ�ȐȡșȡȠȣ
������


ȅȚ�İȡȖĮıȓİȢ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ȖȣȥȠıĮȞȓįȦȞ�İʌȓʌİįȘȢ�ȥİȣįȠȡȠĳȒȢ�ıİ�ȑĲȠȚȝȠ�ıțİȜİĲȩ�ĮʌȠȗȘȝȚȫȞȠȞĲĮȚ��ȝĮȗȓ�ȝİ�ĲȚȢ�İȡȖĮıȓİȢ
ĮȜȜȠȣȝȚȞȓȠȣ��ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�������țĮȚ�ıĲȘȞ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȝȘ�İʌȓʌİįȘȢ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ��������ȈĲȘȞ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ȤȡȒıȘȢ
ȖȣȥȠıĮȞȓįĮȢ�įȚĮĳȠȡİĲȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ�Įʌȩ�ĲȠ�ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠ�ıĲĮ�ʌĮȡĮʌȐȞȦ�ȐȡșȡĮ�������țĮȚ��������ȠȚ�ĲȚȝȑȢ
ʌȡȠıĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ�ĮȞĮȜȠȖȚțȐ�ȝİ�ĲȚȢ�ĲȚȝȑȢ�ĲȠȣ�ȐȡșȡȠȣ�������


Ȉİ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�țĮȚ�ȠȡȣțĲȠȕȐȝȕĮțĮ��Ș�ĮʌȠȗȘȝȓȦıȒ�ĲȠȣ�ĲȚȝȠȜȠȖİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȠ�ȐȡșȡȠ�������







ȈİȜȓįĮ �ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ�ʌȡȠȢ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ��ȝİ�ĲȘȞ�ıĲĮȜȓĮ�ĲȠȣ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ
ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĳȩȡĲȦıȘ��İțĳȩȡĲȦıȘ�țĮȚ�ȜȠȚʌȠȪȢ�ȤİȚȡȚıȝȠȪȢ�ĲȠȣ�țĮȚ�ȝİ�ĲȘȞ�įȚȐıĲȡȦıȒ�ĲȠȣȢ
ȝİĲȐ�ĲȘȞ�İțĳȩȡĲȦıȘ��ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ĮȞĮȝȠȞȒȢ�ĲȠȣ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȠȪ
ȝȑıȠȣ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�ĳȩȡĲȦıȘ�


ǼʌȓıȘȢ��ĲȠ�ʌĮȡȩȞ�ȐȡșȡȠ�ĮʌȠȗȘȝȚȫȞİȚ�ĲȘ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ȝİ�ĮȣĲȠțȓȞȘĲȠ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
İțıțĮĳȫȞ��ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�Ȓ�țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�Įʌȩ
ĲȘȞ�ǼʌȓȕȜİȥȘ��ȝİ�ĲȘ�įȚȐıĲȡȦıȘ�ıĲȠȞ�ȤȫȡȠ�ĮʌȩșİıȘȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���İʌȓ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ��ǼʌȚȝȑĲȡȘıȘ�ȝİ�ȜȒȥȘ�įȚĮĲȠȝȫȞ�ʌȡȠ�țĮȚ
ȝİĲȐ�ĲȘȞ�İțıțĮĳȒ�


ǻǼȀǹ�ȅȀȉȍ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� �


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�������


�


� ǼʌȓȤȦıȘ�ȝİ�șȡĮȣıĲȐ�ȣȜȚțȐ���ǹ�


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� Ȋǻȇ�����������


ǼʌȓȤȦıȘ�ȝİ�șȡĮȣıĲȐ�ȣȜȚțȐ���ǹ���ĲȐĳȡȦȞ�ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ��ȝȚțȡȫȞ�șİȝİȜȓȦȞ�Ȓ�ıĲȘȞ
İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȠȣ�ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ�țĮȚ�ĲȦȞ�ĲȝȘȝȐĲȦȞ�ĲȘȢ�ʌȜĮțȩıĲȡȦıȘȢ��ʌȡȚȞ�ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ
ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ıİ�įȚĮįȠȤȚțȑȢ�ıĲȡȫıİȚȢ�ȝȑȖȚıĲȠȣ�ʌȐȤȠȣȢ��FP�țĮȚ
ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ʌȐȤȠȣȢ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�țȡȓıȘ�ĲȠȣ�İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ�ȝȘȤĮȞȚțȠȪ��įȚĮȕȡȠȤȒ�țĮȚ�İʌȚʌȑįȦıȘ
ĲȦȞ�ıĲȡȫıİȦȞ�ȝİ�ĲȠ�ȤȑȡȚ��İȜĮĳȡȑȢ�ıȣȝʌȣțȞȫıİȚȢ�ȝİ�țȪȜȚȞįȡȠ�țĮȚ�ȑȜİȖȤȠ�ĲȘȢ
İȣșȣȖȡȐȝȝȚıȘȢ�ĲȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��Ǿ�įİ�ıĲȐșȝȘ�ĲȠȣ�șĮ�ȠȡȚıșİȓ�Įʌȩ�ĲȠȞ�İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ
ȝȘȤĮȞȚțȩ�
�ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�
�ȂȑĲȡȘıȘ�ıİ�țȣȕȚțȐ�ȝȑĲȡĮ�ȝİĲĮĳİȡȩȝİȞȠȣ�ȣȜȚțȠȪ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��


ǻǼȀǹ�ǼȃȃǼǹ�Ȁǹǿ�ǼȃǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� �


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ĭȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ĭȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�ȝȑıĮ�İʌȓ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ�ʌȡȠȢ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ
ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ��İțȕȡĮȤȚıȝȫȞ�țĮȚ�țĮĲİįĮĳȓıİȦȞ��ȝİ�ĲȘȞ�ıĲĮȜȓĮ�ĲȠȣ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ
ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĳȩȡĲȦıȘ��İțĳȩȡĲȦıȘ�țĮȚ�ȜȠȚʌȠȪȢ�ȤİȚȡȚıȝȠȪȢ�ĲȠȣ�țĮȚ�ȝİ�ĲȘȞ�įȚȐıĲȡȦıȒ�ĲȠȣȢ
ȝİĲȐ�ĲȘȞ�İțĳȩȡĲȦıȘ��ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ĮȞĮȝȠȞȒȢ�ĲȠȣ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȠȪ
ȝȑıȠȣ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�ĳȩȡĲȦıȘ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���ıİ�ȩȖțȠ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�


Ǽȃǹ�Ȁǹǿ�Ȉǹȇǹȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� �


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������


�


� ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�țȚȖțȜȚįȦȝȐĲȦȞ�ȖȚĮ�ȝİĲĮȜȜȚțȐ�țȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�țȚȖțȜȚįȦȝȐĲȦȞ��ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ıȤİįȓȠȣ�țĮȚ�įȚĮıĲȐıİȦȞ��ȝİ�ĲȘȞ�ıȣııȫȡİȣıȘ
ĲȦȞ�ĮȤȡȒıĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ʌȡȠȢ�ĳȩȡĲȦıȘ�țĮȚ�ĲȘȞ�ĲĮȟȚȞȩȝȘıȘ�țĮȚ�ĮʌȠșȒțİȣıȘ�ĲȦȞ�ȤȡȘıȓȝȦȞ
ȣȜȚțȫȞ�


�īȚĮ�ȝİĲĮȜȜȚțȐ�țȚȖțȜȚįȫȝĮĲĮ�
�ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��ĮʌȠȟȘȜȦșȑȞĲȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�ȕȐıİȚ�ȗȣȖȠȜȠȖȓȠȣ�


Ȉǹȇǹȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����







ȈİȜȓįĮ �ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� �


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ʌĮȞĲȩȢ�İȓįȠȣȢ��țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ��ȟȪȜȚȞȦȞ�Ȓ�ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǹʌȠȟȒȜȦıȘ��ʌĮȞĲȩȢ�İȓįȠȣȢ�țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ��ȟȪȜȚȞȦȞ�Ȓ�ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ���ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȠȚ�ȩʌȠȚİȢ�ȣʌȠıĲȘȡȓȟİȚ���ĮȞĲȚıĲȘȡȓȟİȚȢ�ȣʌȠįİȚȤșȠȪȞ�Įʌȩ�ĲȠȞ
İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ��ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ��İȡȖĮȜİȓĮ��İȡȖĮıȓĮ�țĮȚ�ȩĲȚ�ȐȜȜȠ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ıȦıĲȒ�
ʌȜȒȡȘ�țĮȚ�ȑȞĲİȤȞȘ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠĮȞĮĳİȡȠȝȑȞȦȞ�İȡȖĮıȚȫȞ��ǼʌȓıȘȢ
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȩȜİȢ�ȠȚ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�țĮȚ�ĮʌȩȡȡȚȥȘ��ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȒȢ�ıİ
ȝȑȡȠȢ�ʌȠȣ�ȞĮ�İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ�
��ȂȑĲȡȘıȘ�Ĳİȝ�


ȉȇǿǹȀȅȈǿǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������


ǹ�ȉ� �


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ȝİ�ʌȡȠıȠȤȒ�ȝĮȡȝȐȡȚȞȦȞ�țȡĮıʌȑįȦȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǹʌȠȟȒȜȦıȘ�ȝİ�ʌȡȠıȠȤȒ�ĲȦȞ�ȣʌĮȡȤȩȞĲȦȞ�ȝĮȡȝȐȡȚȞȦȞ�țȡĮıʌȑįȦȞ�Įʌȩ�ĲĮ�ıȘȝİȓĮ�ʌȠȣ
ȣʌȠįİȚțȞȪȠȞĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�Ȓ�șĮ�ȣʌȠįİȚȤșȠȪȞ�Įʌȩ�ĲȘȞ�İʌȓȕȜİȥȘ��Ƞ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȘȢ
İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�ĲȠȣȢ�Įʌȩ�ıȣȖțȠȜȜȘȝȑȞĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�Ș�ĮʌȠșȒțİȣıȒ�ĲȠȣȢ�ıİ�ȤȫȡȠȣȢ�ʌȠȣ�șĮ
ȣʌȠįİȓȟİȚ�Ș�ȣʌȘȡİıȓĮ��ȫıĲİ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�įȣȞĮĲȒ�Ș�İʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȒ�ĲȠȣȢ��ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�țĮȚ�ĲĮ�ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮĳĮȓȡİıȘ�ĲȦȞ�țȡĮıʌȑįȦȞ�ȤȦȡȓȢ
ȞĮ�țĮĲĮıĲȡĮĳȠȪȞ��Ƞ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ĲȠȣȢ��Ș�ĳȩȡĲȦıȘ�țĮȚ�Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣȢ�ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ
ĮʌȩıĲĮıȘ�
��ȂȑĲȡȘıȘ�ıİ�ȝȑĲȡĮ�ȝȒțȠȣȢ�ĮʌȠȟȘȜȦșȑȞĲȦȞ�țȡĮıʌȑįȦȞ�
�ȉȚȝȒ�İȞȩȢ�ȝȑĲȡȠȣ��


Ȉǹȇǹȃȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� �


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ȀĮșĮȡȚıȝȩȢ�țĮȚ�ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ĳșĮȡȝȑȞȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�İȟȦĲİȡȚțȫȞ�țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȀĮșĮȡȚıȝȩȢ��țĮȚ�ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ�ĳșĮȡȝȑȞȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ��ıʌĮıȝȑȞȠȚ�ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ��ȡȐȠȣȜĮ�
ȝİȞĲİıȑįİȢ��țȜİȚįĮȡȚȑȢ�țȜʌ���İȟȦĲİȡȚțȫȞ�țȠȣĳȦȝȐĲȦȞ�ȝİĲĮȜȜȚțȫȞ�ȝİ�ȝȘȤĮȞȚțȐ�Ȓ�ȩȤȚ
ȝȑıĮ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȣʌȠįİȓȟİȚȢ�ĲȠȣ�İʌȚȕȜȑʌȠȞĲȠȢ��ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș
İȡȖĮıȓĮ�ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘȢ�țĮȚ�ȜİȓĮȞıȘȢ�țĮȚ�ȩȜĮ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ�
�ȂȑĲȡȘıȘ�ıİ�ĲİȝȐȤȚȠ�țȠȪĳȦȝĮ��


ǻǿǹȀȅȈǿǹ�Ȉǹȇǹȃȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������


ǹ�ȉ� �


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������


�


� ȀĮșĮȓȡİıȘ�ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ�įĮʌȑįȦȞ�ʌĮȞĲȩȢ�ĲȪʌȠȣ�țĮȚ�ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ʌȐȤȠȣȢ
ȤȦȡȓȢ�ȞĮ�țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ�ʌȡȠıȠȤȒ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İȟĮȖȦȖȒ�ĮțİȡĮȓȦȞ�ʌȜĮțȫȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȀĮșĮȓȡİıȘ�ʌȜĮțȠıĲȡȫıİȦȞ�įĮʌȑįȦȞ�ʌĮȞĲȩȢ�ĲȪʌȠȣ�țĮȚ�ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ʌȐȤȠȣȢ��ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�
ȝĮȡȝȐȡȠȣ��ĲȪʌȠȣ�ȂȐȜĲĮȢ��ʌȠȡıİȜȐȞȘȢ��ȝȦıĮȧțȠȪ��țİȡĮȝȚțȫȞ���ıȤȚıĲȠȜȓșȠȣ�țȜʌ���ȝİ�ĲȠ
țȠȞȓĮȝĮ�ıĲȡȫıİȦȢ�ĮȣĲȫȞ��ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ıĲȐșȝȘ�Įʌȩ�ĲȠ�İįȐĳȠȢ��ȝİ�ĲȘȞ�ıȣııȫȡİȣıȘ
ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�țĮșĮȚȡȑıİȦȢ�ʌȡȠȢ�ĳȩȡĲȦıȘ�


�ȋȦȡȓȢ�ȞĮ�țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ�ʌȡȠıȠȤȒ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İȟĮȖȦȖȒ�ĮțİȡĮȓȦȞ�ʌȜĮțȫȞ�
��


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���







ȈİȜȓįĮ �ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ȉǼȈȈǼȇǹ�Ȁǹǿ�ȅīǻȅȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� �


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ȀĮșĮȡȚıȝȩȢ��ʌİȡȚȝİĲȡȚțȐ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȀĮșĮȡȚıȝȩȢ��ʌİȡȚȝİĲȡȚțȐ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȣʌȠįİȓȟİȚȢ�ĲȠȣ�İʌȚȕȜȑʌȠȞĲȠȢ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�țĮșĮȡȚıȝȠȪ�țĮȚ�ȩȜĮ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ
ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ�
�ȂȑĲȡȘıȘ�ȝ���


ǼȃǼȃǾȃȉǹ�ǼȄǿ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ȀĮșĮȡȚıȝȩȢ��İʌȚıțİȣȒ��ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ�ʌȜȓȞșȦȞ�țĮȚ�ȜȓșȦȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȀĮșĮȡȚıȝȩȢ��İʌȚıțİȣȒ��ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ�ʌȜȓȞșȦȞ�țĮȚ�ȜȓșȦȞ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�ȣʌȠįİȓȟİȚȢ�ĲȠȣ
İʌȚȕȜȑʌȠȞĲȠȢ��ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�țĮșĮȡȚıȝȠȪ�țĮȚ�ȩȜĮ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ
ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ�
�ȂȑĲȡȘıȘ�ıİ�ȝ���


ȉȇǿǹȀȅȈǿǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������


�


� ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ�ȠʌȜȚıȝȠȓ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�%���&��6���V�


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ�ȠʌȜȚıȝȠȓ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�ĲȦȞ�ʌȡȠĲȪʌȦȞ�Ǽȁȅȉ
�����������������������țĮȚ�ĲȠȣ�ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ�ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ�ȋĮȜȪȕȦȞ�ȈțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��țȐșİ
įȚĮȝȑĲȡȠȣ��ȑĲȠȚȝȠȚ�İʌȓ�ȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİ�ĲȝȘȝȐĲȦȞ�ȑȡȖȠȣ�


�ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ�ȠʌȜȚıȝȠȓ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�%���&��6���V��


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��


Ǽȃǹ�Ȁǹǿ�ǼǿȀȅȈǿ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������


�


� ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ�ȠʌȜȚıȝȠȓ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�įȠȝȚțȐ�ʌȜȑȖȝĮĲĮ�%���&��6���V�


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȋĮȜȪȕįȚȞȠȚ�ȠʌȜȚıȝȠȓ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�ĲȦȞ�ʌȡȠĲȪʌȦȞ�Ǽȁȅȉ
�����������������������țĮȚ�ĲȠȣ�ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ�ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ�ȋĮȜȪȕȦȞ�ȈțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��țȐșİ
įȚĮȝȑĲȡȠȣ��ȑĲȠȚȝȠȚ�İʌȓ�ȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİ�ĲȝȘȝȐĲȦȞ�ȑȡȖȠȣ�


�ǻȠȝȚțȐ�ʌȜȑȖȝĮĲĮ�%���&��6���V��


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȤȚȜȚȩȖȡĮȝȝȠ��NJ��


Ǽȃǹ�Ȁǹǿ�ǻǼȀǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����
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ǼʌȚıĲȡȫıİȚȢ�įĮʌȑįȦȞ�ȝİ�ȑȖȤȡȦȝȠȣȢ�ĲıȚȝİȞĲȑȞȚȠȣȢ�țȣȕȩȜȚșȠȣȢ�įȚĮıĲȐıİȦȞ���ȋ��FP�Ȓ
��ȋ��FP��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ��ʌȐȤȠȣȢ��FP��ȤȡȫȝĮĲȠȢ��ĲȠ�ȠʌȠȓȠ
įȚİȣțȡȚȞȓȗİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ȉİȤȞȚțȒ�ȆİȡȚȖȡĮĳȒ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�țĮȚ�ȝİĲȐ�Įʌȩ�ıȣȞİȞȞȩȘıȘ�ȝİ�ĲȘȞ
ȊʌȘȡİıȓĮ�
īȚĮ�ĲȘ�ıȦıĲȒ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ�ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ�ĮʌȠĲİȜȠȪȞ�ĲȠ�țĮȜȐ�ıȣȝʌȣțȞȦȝȑȞȠ
ȑįĮĳȠȢ��Ș�ȣʌȩȕĮıȘ�ʌȠȣ�țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�Įʌȩ�İȜĮĳȡȐ�ȠʌȜȚıȝȑȞȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ȝİ
įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĲȦȞ�țȜȓıİȦȞ�ĮʌȠȡȡȠȒȢ�ȠȝȕȡȓȦȞ��țĮȚ�Ș�ȠʌȠȓĮ�įİȞ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ıĲȠ�ʌĮȡȩȞ
ȐȡșȡȠ��țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�ȠȝȠȚȩȝȠȡĳȘ�įȚȐıĲȡȦıȘ�ȐȝȝȠȣ�ȝİ�ʌȐȤȠȢ�ıĲȡȫıȘȢ��FP��ȂİĲȐ�ĲȘȞ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȦȞ�țȣȕȠȜȓșȦȞ�ĮțȠȜȠȣșİȓ�ȡȓȥȘ�ȜİʌĲȒȢ�ȐȝȝȠȣ��Ș�ȠʌȠȓĮ�ʌȜȘȡȫȞİȚ�țĮȚ
ıĳȡĮȖȓȗİȚ�ĲȠȣȢ�İȜȐȤȚıĲȠȣȢ�İȞĮʌȠȝİȓȞĮȞĲİȢ�ĮȡȝȠȪȢ�
Ǿ�ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ��țĮȚ�ĲȠ�ıĲȠțȐȡȚıȝĮ�ĲȠȣ�įĮʌȑįȠȣ�ȖȓȞİĲĮȚ�İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȢ�ıĲȘȞ
İʌȚĳȐȞİȚĮ�ĲȠȣ�įĮʌȑįȠȣ�İȚįȚțȒ�įȠȞȘĲȚțȒ�ʌȜȐțĮ��ȫıĲİ�ȞĮ�İʌȚĲİȣȤșİȓ�ıĲĮșİȡȠʌȠȓȘıȘ�ĲȦȞ
țȣȕȠȜȓșȦȞ�ıĲȠ�ȣʌȩıĲȡȦȝĮ�țĮȚ�ʌȜȒȡȦıȘ�ĲȦȞ�ĮȡȝȫȞ�ȝİ�ĲȘȞ�ȐȝȝȠ�ʌȠȣ�ȑȤȠȣȝİ�įȚĮıĲȡȫıİȚ
ȖȚĮ�ıĲȠțȐȡȚıȝĮ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȩȜĮ�ĲĮ�ȣȜȚțȐ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�
��ȂȑĲȡȘıȘ�ıİ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȐ�ȝȑĲȡĮ�ĮȞİʌĲȣȖȝȑȞȘȢ�İʌȚĳȐȞİȚĮȢ��


ǼǿȀȅȈǿ�Ǽȃǹ�Ȁǹǿ�ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ȉȇǿǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����
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� ǼʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ȝĮȡȝȐȡȚȞȠȣ�țȡȐıʌİįȠȣ�


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǼʌĮȞĮĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȦȞ�ĮʌȠȟȘȜȦȝȑȞȦȞ�țȡĮıʌȑįȦȞ��ȝİ�ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ�ĲȘȢ�ȕȐıȘȢ�ȑįȡĮıȘȢ
ĮȣĲȫȞ�țĮȚ�ĲȦȞ�ıĲİȡİȫȞ�İȖțȚȕȦĲȚıȝȠȪ��ĲȘȞ�țĮș
�ȩȜȠ�ĲȠ�ȝȒțȠȢ�ıĲȒȡȚȟȘ��İȡȖĮıȓĮ�țĮȚ
ȣȜȚțȐ��Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�&�������ĲȘȞ�ĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ�ĲȦȞ�ĮȡȝȫȞ�ȝİ�ȣįĮȡȑȢ�ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ
ȜİȣțȠȪ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ȝİ�ʌȡȠıșȒțȘ�ȠȚțȠįȠȝȚțȒȢ�ȡȘĲȓȞȘȢ�țĮȚ�ȤȡȦıĲȚțȒȢ�ȑĲıȚ�ȫıĲİ�Ș
ĮʌȩȤȡȦıȘ�ĲȠȣ�ȣȜȚțȠȪ�ĮȡȝȠȜȠȖȒȝĮĲȠȢ�ȞĮ�ĲİȓȞİȚ�ʌȡȠȢ�ĲȘȞ�ĮʌȩȤȡȦıȘ�ĲȠȣ�ȝĮȡȝȐȡȠȣ��ĲȠȞ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ�ȟȣȜȩĲȣʌȠ�ȖȚĮ�ĲĮ�ıĲİȡİȐ�İȖțȚȕȦĲȚıȝȠȪ�țĮȚ�ĲȠȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ�ȠʌȜȚıȝȩ�
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�țĮȚ�ĲȚȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ȣʌȠįİȓȟİȚȢ�ĲȘȢ�İʌȓȕȜİȥȘȢ�
��ȂȑĲȡȘıȘ�ıİ�ȝȑĲȡĮ�ȝȒțȠȣȢ�


ǼǿȀȅȈǿ�ȅȀȉȍ�Ȁǹǿ�ǼȃǼȃǾȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����
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ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ǼʌȓıĲȡȦıȘ�ĮʌȜȒ�ȝİ�ĮıĳĮȜĲȩʌĮȞȠ�ȕȐȡȠȣȢ�����NJ�ĮȞȐ�P���


7ȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���țĮȜȣʌĲȠȝȑȞȘȢ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�


ȅȀȉȍ�Ȁǹǿ�ǻǼȀǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?�����


�


� ǹʌȠȝȩȞȦıȘ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ȝİ�įȚȠȖțȦȝȑȞȘ�ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘ��ȤȦȡȓȢ
ıĲİȡȑȦıȘ�ĲȦȞ�ʌȜĮțȫȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�������������


ǹʌȠȝȩȞȦıȘ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ȝİ�ʌȜȐțİȢ�įȚȠȖțȦȝȑȞȘȢ�ʌȠȜȣıĲİȡȓȞȘȢ�ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ
ʌȐȤȠȣȢ��ȤȦȡȓȢ�ıĲİȡȑȦıȒ�ĲȠȣȢ��ȊȜȚțȐ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�țȣȕȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���


ȉȇǿǹȃȉǹ�Ǽȃǹ�Ȁǹǿ�ȅīǻȅȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ��������


�


� ȀĮĲĮıțİȣȒ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȚįȘȡȫȞ�șȣȡȫȞ�Ȓ�ʌĮȡĮșȪȡȦȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȀĮĲĮıțİȣȒ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıȚįȘȡȫȞ�șȣȡȫȞ�Ȓ�ʌĮȡĮșȪȡȦȞ�įȓĳȣȜȜȦȞ�Ȓ�ȝȠȞȩĳȣȜȜȦȞ�ȝİ�Ȓ
ȤȦȡȓȢ�ĳİȖȖȓĲİȢ��șȣȡȓįİȢ�Ȓ�ʌİȡıȓįİȢ�ĮȞȠȚȖȩȝİȞİȢ�Ȓ�ȝȘ�ȝİ�șȣȡȩĳȣȜȜĮ�Įʌȩ�ȑȞĮ�Ȓ�įȪȠ
ĳȪȜȜĮ�ȜĮȝĮȡȓȞĮȢ�ȝĮȪȡȘȢ�țĮȚ�ȝİ�İȞįȚȐȝİıİȢ�ȞİȣȡȫıİȚȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ȝİ�ıĲĮșİȡȠȪȢ�Ȓ
țȚȞȘĲȠȪȢ�ĳİȖȖȓĲİȢ�ȝİ�İȣșȣȖȡȐȝȝİȢ��țĮȝʌȪȜİȢ�Ȓ�țĮȚ�İȜȚțȠİȚįİȓȢ�ȡȐȕįȠȣȢ��țĮȚ�țȐııĮ
Įʌȩ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ�ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ��ȝİ�ĮȡȝȠțȐȜȣʌĲȡĮ��ʌȘȤȐțȚĮ�ıĲİȡȑȦıȘȢ
ȣĮȜȠʌȚȞȐțȦȞ�țĮȚ�ȖİȞȚțȐ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�ȝĮȪȡȘ��ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞİȢ�ȠȡșȠȖȦȞȚțȒȢ�įȚĮĲȠȝȒȢ�
ıȚįȘȡȠȖȦȞȚȑȢ��ıȚįȘȡȑȢ�ȡȐȕįȠȚ�ȣȜȚțȐ�ıȪȞįİıȘȢ�ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ�țĮȚ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�ȝİ
țȜİȚįĮȡȚȐ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ��ĲȪʌȠȣ�<$/(�Ȓ�ʌĮȡİȝĳİȡȠȪȢ��țĮȚ�ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ�Įʌȩ�Ȝİȣțȩ�ȝȑĲĮȜȜȠ�
ȝİ�ȣĮȜȠıĲȐıȚĮ�țĮșȫȢ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��ȉĮ�ıȤȑįȚĮ�ĲȦȞ
șȣȡȫȞ�Ȓ�ʌĮȡĮșȪȡȦȞ�șĮ�İȓȞĮȚ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĮȣĲȐ�ĲȘȢ�ȣʌȘȡİıȓĮȢ�țĮȚ�ʌȡȚȞ�ĲȘȞ�İĳĮȡȝȠȖȒ�șĮ
ʌȡȑʌİȚ�ȞĮ�İȖțȡȚșȠȪȞ�Įʌȩ�ĲȠȞ�İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ�ȝȘȤĮȞȚțȩ�


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİĲȡĮȖȦȞȚțȩ�ȝȑĲȡȠ��P���


ȆǼȃȉǹȀȅȈǿǹ�ǻǼȀǹ�Ȁǹǿ�ȅīǻȅȃȉǹ�ǼȃȃǼǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������
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� ȂİĲĮȜȜȚțȩ�ĮʌȠĲȡİʌȚțȩ�İȝʌȩįȚȠ�ȝİ�ĲȠ�ȕȣȗĮȞĲȚȞȩ�ȑȝȕȜȘȝĮ�ĲȘȢ�ĬİııĮȜȠȞȓțȘȢ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȉȠ�İȞ�ȜȩȖȦ�ȝİĲĮȜȜȚțȩ�ĮʌȠĲȡİʌĲȚțȩ�İȝʌȩįȚȠ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ�įȪȠ�ĮʌȠțȠȜȜȫȝİȞĮ
ĲȝȒȝĮĲĮ��ȉȠ�țȐĲȦ�ĲȝȒȝĮ�țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�Įʌȩ�ıȦȜȒȞĮ�����LQF��ʌȐȤȠȣȢ��PP��ȉȠ�ȝȒțȠȢ
ĲȠȣ�ıȦȜȒȞĮ�İȓȞĮȚ���FP��ȈĲȠ�țȐĲȦ�ȝȑȡȠȢ�ĲȠȣ�ıȣȖțȠȜȜİȓĲĮȚ�ȝİĲĮȜȜȚțȩȢ�įĮțĲȪȜȚȠȢ
ʌȐȤȠȣȢ��PP��İȟȦĲİȡȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�����LQF�țĮȚ�İıȦĲİȡȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ��FP�
ȉȠ�İʌȐȞȦ�ĲȝȒȝĮ�țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�Įʌȩ�ıȦȜȒȞĮ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�����LQF��ʌȐȤȠȣȢ��PP�țĮȚ�ȝȒțȠȣȢ
�FP��ȈĲȘȞ�țȐĲȦ�ʌȜİȣȡȐ�ĮȣĲȠȪ�ĲȠȣ�ĲȝȒȝĮĲȠȢ�ıȣȖțȠȜȜİȓĲĮȚ�ĳȜȐȞĲȗĮ��ȡȠįȑȜĮ��İȟȦĲİȡȚțȒȢ
įȚĮȝȑĲȡȠȣ�����PP�țĮȚ�İıȦĲİȡȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ��PP��ȈĲȘȞ�İıȦĲİȡȚțȒ�ȠʌȒ�ıȣȖțȠȜȜİȓĲĮȚ
ıȦȜȒȞĮȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�����FP��ʌȐȤȠȣȢ��PP�țĮȚ�ȝȒțȠȣȢ�����FP��ȜĮȚȝȩȢ��
ȈĲȠ�țȐĲȦ�ȝȑȡȠȢ�ĲȠȣ�ȜĮȚȝȠȪ�ıȣȖțȠȜȜİȓĲĮȚ�ȜȐȝĮ�ȝȒțȠȣȢ���FP��ʌȜȐĲȠȣȢ�����FP�țĮȚ
ʌȐȤȠȣȢ�����PP��Ș�ȠʌȠȓĮ�ıĲȡĮȕȫȞİĲĮȚ�ıĲȘȞ�ĮʌȩȜȘȟȒ�ĲȘȢ�țĮȚ�ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ�ȦȢ�ĮȖțȪȡȚȠ
ȑįȡĮıȘȢ�ĲȠȣ�ȐȞȦ�ĲȝȒȝĮĲȠȢ�ĲȠȣ�İȝʌȠįȓȠȣ��țİĳĮȜȒȢ��ȝȑıĮ�ıĲȠ�țȐĲȦ�ĲȝȒȝĮ�ĲȠȣ�İȝʌȠįȓȠȣ�
ȈĲȠ�ȐȞȦ�ĲȝȒȝĮ�ĲȘȢ�țİĳĮȜȒȢ�ıȣȖțȠȜȜİȓĲĮȚ�ĳȜȐȞĲȗĮ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ��PP��țĮʌȐțȚ���ǼʌȐȞȦ�ıİ
ĮȣĲȒȞ�ıȣȖțȠȜȜİȓĲĮȚ�ȞȑĮ�ĳȜȐȞĲȗĮ�ʌȐȤȠȣȢ��PP��Ș�ȠʌȠȓĮ�İȓȞĮȚ�țȠȝȝȑȞȘ�ıİ�ʌĮȞĲȠȖȡȐĳȠ
țĮȚ�ĮʌİȚțȠȞȓȗİȚ�ĲȠ�ȕȣȗĮȞĲȚȞȩ�ȑȝȕȜȘȝĮ�ĲȘȢ�ĬİııĮȜȠȞȓțȘȢ��Ǿ�ĳȜȐȞĲȗĮ�ĮȣĲȒ
ıȣȖțȠȜȜİȓĲĮȚ�ȝİ�ĲȑııİȡĮ�ĮȣĲȐțȚĮ��ĮʌȠȜȒȟİȚȢ��ıĲȘȞ�ʌİȡȚĳȑȡİȚĮ�ĲȠȣ�ıȦȜȒȞĮ�ĲȘȢ
țİĳĮȜȒȢ�ĲȠȣ�İȝʌȠįȓȠȣ�
ȈĲȠ�țȐĲȦ�ĲȝȒȝĮ�ĲȠȣ�İȝʌȠįȓȠȣ�ıȣȖțȠȜȜȠȪȞĲĮȚ�ĲȡİȚȢ�ȜȐȝİȢ�ȝȒțȠȣȢ���FP��ʌȜȐĲȠȣȢ�����FP
țĮȚ�ʌȐȤȠȣȢ�����PP��ȂȑıȦ�ĮȣĲȫȞ�ĲȠ�İȝʌȩįȚȠ�ĮȖțȣȡȫȞİĲĮȚ�ıĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ȑįȡĮıȘȢ��ĲȠ
ȠʌȠȓȠ�İȓȞĮȚ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&�������ȉȠ�țȐĲȦ�ĲȝȒȝĮ�ĲȠȣ�İȝʌȠįȓȠȣ�ʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ�İʌȓıȘȢ�ȝİ
ıțȣȡȩįİȝĮ�&�������ȝȑıĮ�ıĲȠ�ȠʌȠȓȠ�ʌĮțĲȫȞİĲĮȚ�ĲȠ�ĮȖțȪȡȚȠ�ȑįȡĮıȘȢ�ĲȘȢ�țİĳĮȜȒȢ�
ȈĲȠ�ȜĮȚȝȩ�ĲȘȢ�țİĳĮȜȒȢ�ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ�įȚĮțȠıȝȘĲȚțȩȢ�LQR[�įĮțĲȪȜȚȠȢ�ȦȢ�İʌȑȞįȣıȘ��Ǿ
ĮȞȠȟİȓįȦĲȘ�ȜĮȝĮȡȓȞĮ�İȓȞĮȚ�ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�$,6,������ʌȐȤȠȣȢ�����PP�


ǼȞ�ıȣȞİȤİȓĮ��ȖȓȞİĲĮȚ�ĮʌȩȟİıȘ�țĮȚ�țĮșĮȡȚıȝȩȢ�ȝİ�ȥȒțĲȡĮ�țĮȚ�ıȝȣȡȚįȩʌĮȞȠ�ĲȠȣ
İȝʌȠįȓȠȣ��ǼĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ�ȝȓĮ�ıĲȡȫıȘ�ĮȞĲȚįȚĮȕȡȦĲȚțȠȪ�ȣʌȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ�İȞȩȢ�ıȣıĲĮĲȚțȠȪ�țĮȚ
įȪȠ�ıĲȡȫıİȚȢ�İȜĮȚȠȤȡȫȝĮĲȠȢ�


ȀĮĲĮıțİȣȒ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ�ĮȞȦĲȑȡȦ�ʌİȡȚȖȡĮĳȒ��ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�ĲȘȢ�ȝİȜȑĲȘȢ�țĮȚ�ĲȚȢ�ȠįȘȖȓİȢ
ĲȘȢ�ǼʌȓȕȜİȥȘȢ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣ�İȝʌȠįȓȠȣ��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�Ș
ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��ıȚįȒȡȠȣ��ȕĮĳȫȞ��ȒȜȦıȘȢ��ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ʌȜȒȡȦıȘȢ�țĮȚ�ȑįȡĮıȘȢ�
İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ȠȚ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ�ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ��Ș�ıȤİįȓĮıȘ�ȝİ�ʌĮȞĲȠȖȡȐĳȠ�ĲȠȣ
ȕȣȗĮȞĲȚȞȠȣ�İȝȕȜȒȝĮĲȠȢ��Ș�ȕĮĳȒ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ��țĮĲĮıțİȣȒȢ�ĲȘȢ�ȕȐıȘȢ�țĮȚ
ȑįȡĮıȘȢ�
ȆȡȠ�ĲȘȢ�ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ�ĲȦȞ�İȝʌȠįȓȦȞ�Ƞ�ǹȞȐįȠȤȠȢ�șĮ�ʌȡȠıțȠȝȓıİȚ�įİȓȖȝĮ�ĲȠȣ�İȝʌȠįȓȠȣ
ıĲȘȞ�ǼʌȓȕȜİȥȘ�ȖȚĮ�ȑȖțȡȚıȘ�
ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ʌȜȒȡȦȢ�ıȣȞĮȡȝȠȜȠȖȠȪȝİȞȠȣ�țĮȚ�ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠȣ�İȝʌȠįȓȠȣ�Ȉǹȇǹȃȉǹ�ǻȊȅ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�Ĭ?ǹ�����


�


� ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮșȚıĲȚțȫȞ�ȤȦȡȓȢ�ʌȜȐĲȘ�


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȆȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮșȚıĲȚțȫȞ�ȤȦȡȓȢ�ʌȜȐĲȘ��ıȤİįȓȠȣ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�ĲȘȢ
ȝİȜȑĲȘȢ��ĬĮ�ʌĮȡĮįȓįİĲĮȚ�ĮʌȠıȣȞĮȡȝȠȜȠȖȘȝȑȞĮ�ıİ���Ȓ���țȠȝȝȐĲȚĮ��ȝĮȗȓ�ȝİ�ȠįȘȖȓİȢ�ȖȚĮ
ĲȘ�ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ��ǺȚįȫȞȠȣȞ�ıĲȠ�ȑįĮĳȠȢ�ȝİ���ĮȞȠȟİȓįȦĲİȢ�ȕȓįİȢ�ĮȞȐ�ʌȩįȚ�
ǲȤȠȣȞ�ıțİȜİĲȩ�Įʌȩ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠ�ĮĲıȐȜȚ��ʌȩįȚĮ�Įʌȩ�ıĲȡȠȖȖȣȜȠȪȢ�ıȦȜȒȞİȢ��ıĲȡȠȖȖȣȜȠȪȢ
įȓıțȠȣȢ�ȖȚĮ�ȕȐıİȚȢ�țĮȚ�ȝȓĮ�ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ�țĮĲȐ�ȝȒțȠȢ��ıȣȖțȠȜȜȘȝȑȞȘ�ıĲȠ�İʌȐȞȦ�ĲȝȒȝĮ
ĲȦȞ�ʌȠįȚȫȞ�
ȉȠ�țȐșȚıȝĮ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ���ȜȦȡȓįİȢ�ȟȣȜİȓĮȢ�,URFFR��įȚĮıĲȐıİȦȞ���ȝȒțȠȢ�����ȝ�
ʌȜȐĲȠȢ��İț��țĮȚ�ʌȐȤȠȢ��������İț��ȉĮ�ȟȪȜĮ�İȓȞĮȚ�ʌȜĮȞȚıȝȑȞĮ��ȜİȚĮȓȞȠȞĲĮȚ�ȝİ
ȖȣĮȜȩȤĮȡĲȠ��İȝʌȠĲȚıȝȑȞĮ�ȣʌȩ�ʌȓİıȘ�ȝİ�ȝȘ�ĲȠȟȚțȐ�ȝİĲĮȜȜȚțȐ�ȐȜĮĲĮ�țĮȚ�ȕȐĳȠȞĲĮȚ
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘ�ȝİȜȑĲȘ�țĮȚ�țĮĲȩʌȚȞ�İȖțȡȓıİȦȢ�ĲȠȣ�İʌȚȕȜȑʌȠȞĲȠȢ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�țĮȚ�Ș
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȠȣ�țĮșȚıĲȚțȠȪ�ıĲȘȞ�ȣʌȠįİȚțȞȣȩȝİȞȘ�Įʌȩ�ĲȘȞ�İʌȓȕȜİȥȘ�șȑıȘ�
�ȂȑĲȡȘıȘ�ıİ�ĲİȝȐȤȚĮ��


ȋǿȁǿǹ�ǼȀǹȉȅȃ�ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ǼȄǿ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ��������







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ǹȉǾǼ�Ĭ?����


�


� ǼȞįȠįĮʌȑįȚȠȢ�ʌȡȠȕȠȜȑĮȢ�ĮıȣȝȝİĲȡȚțȒȢ�įȑıȝȘȢ��$V\PPHWULF�%HDP�


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���������


ǼȞįȠįĮʌȑįȚȠȢ�ʌȡȠȕȠȜȑĮȢ�ĮıȣȝȝİĲȡȚțȒȢ�įȑıȝȘȢ��$V\PPHWULF�%HDP��İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ
�����)ORRU�ĲȘȢ�'LVVDQR��İȟȠʌȜȚıȝȑȞȠȢ�ȝİ�ȜĮȝʌĲȒȡĮ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�FGP�WG���:����
ĲȘȢ�3KLOLSV�ȑĲȠȚȝȠȢ�ʌȡȠȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�țĮȚ�ĲȚȢ�ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ�ĲȠȣ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ�țĮȚ�ĲȚȢ�ȣʌȩįİȚȟİȚȢ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ�
��ȉȚȝȒ�Ĳİȝ��


ȉȇǿǹȀȅȈǿǹ�ȅīǻȅȃȉǹ�ȉǼȈȈǼȇǹ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȉȇǿǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ǹȉǾǼ�Ĭ?����


�


� ǲȞįȠįĮʌȑįȚĮ�ıĲİȖĮȞȒ�ĲĮȚȞȓĮ�/('�ȚıȤȪȠȢ���:�P��ȝȑıĮ�ıİ�ʌȡȠĳȓȜ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���������


ǲȞįȠįĮʌȑįȚĮ�ıĲİȖĮȞȒ�ĲĮȚȞȓĮ�/('�ȚıȤȪȠȢ���:�P�țĮȚ
țȜȓıȘȢ�����ʌȡȠȢ�ĲȠȞ�ĲȠȓȤȠ�ȝȑıĮ�ıİ�ʌȡȠĳȓȜ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ��ȑĲȠȚȝȘ�ʌȡȠȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�țĮȚ�ĲȚȢ�ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ�ĲȠȣ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ�țĮȚ�ĲȚȢ�ȣʌȩįİȚȟİȚȢ�ĲȘȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ�ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�įȚȐȞȠȚȟȘ�ĲȘȢ�ȠʌȒȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȘȢ�ȩʌȠȣ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�Ș�İȞįȠįĮʌȑįȚĮ�ıĲİȡȑȦıȘ�ĲȘȢ�țĮȚ�Ș�ıĲİȖĮȞȒ�ıȪȞįİıȘ�ȝİ�ĲȘȞ��İʌȩȝİȞȘ
ĲĮȚȞȓĮ�
��ȉȚȝȒ�Ĳİȝ��


ǼȀǹȉȅȃ�ȉǼȈȈǼȇǹ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȉǼȈȈǼȇǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ǹȉǾǼ�Ĭ?����


�


� ǲȞįȠįĮʌȑįȚĮ�ıĲİȖĮȞȒ�ĲĮȚȞȓĮ�/('�ȚıȤȪȠȢ��:�P��ȝȑıĮ�ıİ�ʌȡȠĳȓȜ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���������


ǲȞįȠįĮʌȑįȚĮ�ıĲİȖĮȞȒ�ĲĮȚȞȓĮ�/('�ȚıȤȪȠȢ��:�P�țĮȚ
țȜȓıȘȢ�����ʌȡȠȢ�ĲȠȞ�ĲȠȓȤȠ�ȝȑıĮ�ıİ�ʌȡȠĳȓȜ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ��ȑĲȠȚȝȘ�ʌȡȠȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�țĮȚ�ĲȚȢ�ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ�ĲȠȣ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ�țĮȚ�ĲȚȢ�ȣʌȩįİȚȟİȚȢ�ĲȘȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�įȚȐȞȠȚȟȘ�ĲȘȢ�ȠʌȒȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ĲȘȢ�ȩʌȠȣ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�Ș�İȞįȠįĮʌȑįȚĮ�ıĲİȡȑȦıȘ�ĲȘȢ�țĮȚ�Ș�ıĲİȖĮȞȒ�ıȪȞįİıȘ�ȝİ�ĲȘȞ��İʌȩȝİȞȘ
ĲĮȚȞȓĮ�
��ȉȚȝȒ�Ĳİȝ��


ǼȃǼȃǾȃȉǹ�ǼȆȉǹ�Ȁǹǿ�Ȉǹȇǹȃȉǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ǹȉǾǼ�Ĭ?����


�


� ȈĲİȖĮȞȒ�ĲĮȚȞȓĮ�/('�ȚıȤȪȠȢ��:�P��ȝȑıĮ�ıİ�ʌȡȠĳȓȜ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ�Ȓ�ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȣ
ȤȐȜȣȕĮ�ȝİ�țȜȓıȘ�����ʌȡȠȢ�ĲȠȞ�ĲȠȓȤȠ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���������


ȈĲİȖĮȞȒ�ĲĮȚȞȓĮ�/('�ȚıȤȪȠȢ���:�P�ĮʌȠȤȡȫıİȦȢ�:DUP�:KLWH�ȝȑıĮ�ıİ�İȚįȚțȩ�ʌȡȠĳȓȜ
ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ�Ȓ
ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȣ�ȤȐȜȣȕĮ�ȝİ�țȜȓıȘ�����ʌȡȠȢ�ĲȠȞ�ĲȠȓȤȠ
ȑĲȠȚȝȘ�ʌȡȠȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�țĮȚ�ĲȚȢ�ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ�ĲȠȣ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ
țĮȚ�ĲȚȢ�ȣʌȩįİȚȟİȚȢ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ�
��ȉȚȝȒ�Ĳİȝ��


Ȉǹȇǹȃȉǹ�ǼȆȉǹ�Ȁǹǿ�ǻȊȅ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ǹȉǾǼ�Ĭ?����


�


� ȈĲİȖĮȞȒ�ĲĮȚȞȓĮ�/('�ȚıȤȪȠȢ���:�P��ȝȑıĮ�ıİ�ʌȡȠĳȓȜ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ�Ȓ�ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȣ
ȤȐȜȣȕĮ�ȝİ�țȜȓıȘ�����ʌȡȠȢ�ĲȠȞ�ĲȠȓȤȠ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���������


ȈĲİȖĮȞȒ�ĲĮȚȞȓĮ�/('�ȚıȤȪȠȢ���:�P�ȝȑıĮ�ıİ�İȚįȚțȩ�ʌȡȠĳȓȜ�ĮȜȠȣȝȚȞȓȠȣ�Ȓ
ĮȞȠȟİȓįȦĲȠȣ�ȤȐȜȣȕĮ�ȝİ�țȜȓıȘ����ʌȡȠȢ�ĲȠȞ�ĲȠȓȤȠ
ȑĲȠȚȝȘ�ʌȡȠȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�țĮȚ�ĲȚȢ�ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ�ĲȠȣ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ
țĮȚ�ĲȚȢ�ȣʌȩįİȚȟİȚȢ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ�
��ȉȚȝȒ�Ĳİȝ��


ȆǼȃǾȃȉǹ�ȉǼȈȈǼȇǹ�Ȁǹǿ�ǻǼȀǹ�ǼȄǿ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ǹȉǾǼ�Ĭ?������


�


� ĭȡİȐĲȚȠ�įȚĮțȜĮįȫıİȦȢ�ȣʌȠȖİȓȦȞ�țĮȜȦįȓȦȞ�ǻȚĮıĲȐıİȦȞ����ȋ���FP�țĮȚ�ȕȐșȠȣȢ
��FP


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���������


ĭȡİȐĲȚȠ��įȚĮțȜĮįȫıİȦȢ��ȣʌȠȖİȓȦȞ�țĮȜȦįȓȦȞ���įȘȜĮįȒ����İțıțĮĳȒ�ıİ�ȑįĮĳȠȢ�ȖĮȚȫįİȢ�
�����įȚȐıĲȡȦıȘ��ʌȣșȝȑȞĮ��ȝİ��ıțȣȡȩįİȝĮ�����NJ��ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�������įȩȝȚıȘ��ʌȜİȣȡȚțȫȞ
İʌȚĳĮȞİȚȫȞ����ȝİ���ıțȣȡȩįȝĮ������NJ���ĲıȚȝȑȞĲȠȣ��ĲȠȣ��ʌȣșȝȑȞĮ�������İʌȓȤȡȚıȘ��ȝİ
ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ��ĲȦȞ�����NJ��ĲıȚȝȑȞĲȠȣ��ĲȠȣ�ʌȣșȝȑȞĮ�țĮȚ�ĲȦȞ�ʌȜİȣȡȚțȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ
ĲȠȣ��ĳȡİĮĲȓȠȣ��țĮȚ��İȟĮȖȦȖȒ��țĮȚ��ĮʌȠțȩȝȚıȘ��ĲȦȞ�ʌȡȠȚȩȞĲȦȞ�İțıțĮĳȫȞ�țĮȚ�ȐȤȡȘıĲȦȞ
ȣȜȚțȫȞ�
���Ĳİȝ�
�����������ǻȚĮıĲȐıİȦȞ����ȋ����FP��ȕȐșȠȣȢ�ȝȑȤȡȚ�����FP


ǻǿǹȀȅȈǿǹ�Ȉǹȇǹȃȉǹ�ǼȄǿ�Ȁǹǿ�ȅīǻȅȃȉǹ�Ǽȃǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ǹȉǾǼ���������


�


� ȀĮȜȫįȚȠ�ĲȪʌȠȣ�1<<�ȠȡĮĲȩ�Ȓ�İȞĲȠȚȤȚıȝȑȞȠ�ȉȡȚʌȠȜȚțȩ�įȚĮĲȠȝȒȢ���ȋ�����PP�


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���������


ȀĮȜȫįȚȠ��ĲȪʌȠȣ��1<<��ȠȡĮĲȩ��Ȓ�İȞĲȠȚȤȚıȝȑȞȠ��įȘȜĮįȒ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��ʌȡȠıțȩȝȚıȘ�ȣȜȚțȫȞ
țĮȚ��ȝȚțȡȠȨȜȚțȫȞ���țȠȜȜȐȡĮ���țȠȤȜȓİȢ���ȝȠȪĳİȢ��ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ��ĲĮțȐțȚĮ��ʌȑįȚȜĮ�
țĮııȚĲİȡȠțȩȜȜȘıȘ����ȝȠȞȦĲȚțȐ����İȚįȚțȐ���ıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ��Ȓ�ĮȞĮȜȠȖȓĮ�İıȤȐȡĮȢ�țĮȜȦįȓȦȞ
țȜʌ���İʌȓ��ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�įȚĮȞȠȓȟİȦȢ�ĮȣȜȐțȦȞ�țĮȚ�ȠʌȫȞ�ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ıĲȠȚȤİȓȠ
ĲȠȣ��țĲȚȡȓȠȣ���ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��įȚĮȝȩȡĳȦıȘ��țĮȚ��ıȪȞįİıȘ�ĲȦȞ�ȐțȡȦȞ�ĲȠȣ��ıĲĮ�țȣĲȓĮ�țĮȚ
ĲĮ���İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ��ĲȘȢ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȢ��țĮȚ�ʌȜȒȡȘȢ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ʌĮȡĮįȠĲȑȠ�ıİ�țĮȞȠȞȚțȒ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
���P�
�������������ȉȡȚʌȠȜȚțȩ
��������������
���������������ǻȚĮĲȠȝȒȢ����ȋ�������������PP�


ȆǼȃȉǼ�Ȁǹǿ�ǼȄǾȃȉǹ�ǼȃȃǼǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ǹȉǾǼ�Ĭ?����


�


� ȉȡȠĳȠįȠĲȚțȩ�ıĲİȖĮȞȩ����9'&����:


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���������


ȉȡȠĳȠįȠĲȚțȩ�ıĲİȖĮȞȩ����9'&����:��ʌȜȒȡİȢ��įȘȜĮįȒ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��ʌȡȠıțȩȝȚıȘ�
İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ıİ�ȤȫȡȠ�ʌȠȣ�șĮ�ȣʌȠįİȓȟİȚ�Ș�ȊʌȘȡİıȓĮ���ıȪȞįİıȘ
țĮȚ�ʌĮȡȐįȠıȘ�ıİ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
�ȂİĲȡ��ıİ�Ĳİȝ��


Ȉǹȇǹȃȉǹ�Ȁǹǿ�ȅīǻȅȃȉǹ�ȉȇǿǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ǹȉǾǼ�Ĭ?����


�


� ȉȡȠĳȠįȠĲȚțȩ�ıĲİȖĮȞȩ����9'&����ȑȦȢ���:


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���������


ȉȡȠĳȠįȠĲȚțȩ�ıĲİȖĮȞȩ����9'&����ȑȦȢ��:��ʌȜȒȡİȢ��įȘȜĮįȒ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��ʌȡȠıțȩȝȚıȘ�
İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ıİ�ȤȫȡȠ�ʌȠȣ�șĮ�ȣʌȠįİȓȟİȚ�Ș�ȊʌȘȡİıȓĮ���ıȪȞįİıȘ
țĮȚ�ʌĮȡȐįȠıȘ�ıİ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
�ȂİĲȡ��ıİ�Ĳİȝ��


ȉȇǿǹȃȉǹ�ȆǼȃȉǼ�Ȁǹǿ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ȅȀȉȍ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ǹȉǾǼ�Ĭ?������


�


� ǺȐıȘ�ȆȓȜȜĮȡ��țȐĲȠȥȘȢ�����[����P


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����������


ȀĮĲĮıțİȣȒ�ĲȘȢ�ȕȐıȘȢ�ʌȓȜȜĮȡ�İȟȦĲİȡȚțȫȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�����[����P��ıİ�țȐĲȠȥȘ��țĮȚ
ıȣȞȠȜȚțȠȪ�ȪȥȠȣȢ�����P��ıȣȝİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ�ĲȘȢ�ʌȜȐțĮȢ�șİȝİȜȓȦıȘȢ���ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ
ıȤȑįȚĮ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ��ȉĮ�ĲȠȚȤȫȝĮĲĮ�țĮȚ�Ș�ʌȜȐțĮ�șİȝİȜȓȦıȘȢ�ȑȤȠȣȞ�ʌȐȤȠȢ�����P�


Ǿ�ȕȐıȘ�țĮĲĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�Įʌȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�&�������ȉȠ�ʌĮȡȩȞ�ȐȡșȡȠ�ĮʌȠȗȘȝȚȫȞİȚ
ĲȘȞ�ʌĮȡĮȖȦȖȒ�Ȓ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�
ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�ĲȠȣ�ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ�ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ�ȈțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȀȉȈ���ȝİ�ĲȘȞ
įȚȐıĲȡȦıȘ�ȝİ�ȤȡȒıȘ�ĮȞĲȜȓĮȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�Ȓ�ʌȣȡȖȠȖİȡĮȞȠȪ�țĮȚ�ĲȘȞ�ıȣȝʌȪțȞȦıȘ�ĮȣĲȠȪ
İʌȓ�ĲȦȞ�țĮȜȠȣʌȚȫȞ�Ȓ�țĮȚ�ȜȠȚʌȫȞ�İʌȚĳĮȞİȚȫȞ�ȣʌȠįȠȤȒȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȘȞ
ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ��ȤȦȡȓȢ�ĲȘȞ�įĮʌȐȞȘ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�ĲȦȞ�țĮȜȠȣʌȚȫȞ�


ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�


Į�Ǿ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�Įʌȩ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ�ĮʌȩıĲĮıȘ�ıĲȘ�șȑıȘ�İțĲȑȜİıȘȢ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�
ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�İĳȩıȠȞ�ʌȡȩțİȚĲĮȚ�ȖȚĮ�İȡȖȠıĲĮıȚĮțȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ�Ȓ�Ș�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�
ĳȠȡĲȠİțĳȩȡĲȦıȘ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��ĮįȡĮȞȫȞ��ĲıȚȝȑȞĲȦȞ��ȞİȡȠȪ��ȖȚĮ�ĲȘȞ
ʌĮȡĮıțİȣȒ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��İĳȩıȠȞ�ĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�ʌĮȡĮıțİȣȐȗİĲĮȚ�ıĲȠ�İȡȖȠĲȐȟȚȠ
�İȡȖȠĲĮȟȚĮțȩ�ıțȣȡȩįİȝĮ���ȠȚ�ıĲĮȜȓİȢ�ĲȦȞ�ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĮįȡĮȞȫȞ�ȣȜȚțȫȞ�țĮȚ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��Ș�ʌĮȡĮıțİȣȒ�ĲȠ�ȝȓȖȝĮĲȠȢ�țĮȚ�Ș�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�ıĲȠ
İȡȖȠĲȐȟȚȠ�ʌȡȠȢ�įȚȐıĲȡȦıȘ�


ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ�ȩĲȚ�ıĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ĲȘȢ�İțȐıĲȠĲİ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘȢ
ʌȠıȩĲȘĲĮȢ�ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İʌȓĲİȣȟȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȕȜİʌȠȝȑȞȦȞ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ��ĮȞĲȠȤȒȢ�
İȡȖĮıȓȝȠȣ�țȜʌ��ȣʌȩ�ĲȘȞ�İĳĮȡȝȠȗȩȝİȞȘ�țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ�įȚĮȕȐșȝȚıȘ�ĲȦȞ�ĮįȡĮȞȫȞ�țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ��Ȉİ�ȠȣįİȝȓĮ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ�İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ�ȚįȚĮȓĲİȡĮ�Ș�İȞıȦȝĮĲȠȪȝİȞȘ�ʌȠıȩĲȘĲĮ
ĲıȚȝȑȞĲȠȣ�ıĲȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ�


Ǿ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ�țȠțțȠȝİĲȡȚțȒ�įȚĮȕȐșȝȚıȘ�ĲȦȞ�ĮįȡĮȞȫȞ�țĮȚ�Ș�ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ�ıİ
ĲıȚȝȑȞĲȠ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İʌȓĲİȣȟȘ�ĲȘȢ�ȗȘĲȠȪȝİȞȘȢ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȒȢ�ĮȞĲȠȤȒȢ�ĲȠȣ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ�ȝİ�įĮʌȐȞȘ�ĲȠȣ�$ȞĮįȩȤȠȣ�


ȕ�ȉĮ�ʌȐıȘȢ�ĳȪıİȦȢ�ʌȡȩıșİĲĮ��ʌȜȒȞ�ȡİȣıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ�țĮȚ�İʌȚȕȡĮįȣȞĲȚțȫȞ�ʌȒȟİȦȢ��ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�İȖțİțȡȚȝȑȞȘ��țĮĲȐ�ʌİȡȓʌĲȦıȘ��ȝİȜȑĲȘ�ıȣȞșȑıİȦȢ��İʌȚȝİĲȡȫȞĲĮȚ
țĮȚ�ʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ�ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ�


Ȗ�Ǿ�įĮʌȐȞȘ�ȤȡȒıİȦȢ�įȠȞȘĲȫȞ�ȝȐȗĮȢ�Ȓ�țĮȚ�İʌȚĳĮȞİȓĮȢ�țĮȚ�Ș�įȚĮȝȩȡĳȦıȘ�ĲȘȢ�ȐȞȦ
ıĲȐșȝȘȢ�ĲȦȞ�ıțȣȡȠįȠĲȠȣȝȑȞȦȞ�ıĲȠȚȤİȓȦȞ��ĲİȜȚțȒȢ�Ȓ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ���ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ
țĮșȠȡȚȗȩȝİȞĮ�ıĲȘȞ�ȝİȜȑĲȘ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ�ĮȞĮĳȠȡȚțȐ�ȝİ�ĲȘȞ�ʌȠȚȩĲȘĲĮ�țĮȚ�ĲȚȢ�ĮȞȠȤȑȢ�ĲȠȣ
ĲİȜİȚȫȝĮĲȠȢ�


į�ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�İʌȓıȘȢ�ĮȞȘȖȝȑȞȘ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ıĲĮȜȓĮȢ�ĲȦȞ�ȠȤȘȝȐĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ĲȠȣ
ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȕĮȡȑȜĮȢ���Ș�įĮʌȐȞȘ�ȝİĲȐȕĮıȘȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ıĲȘıȓȝĮĲȠȢ�țĮȚ�İʌȚıĲȡȠĳȒȢ
ĲȘȢ�ʌȡȑııĮȢ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�țĮȚ�Ș�ʌİȡȚıȣȜȜȠȖȒ��ĳȩȡĲȦıȘ�țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�ĲȣȤȩȞ
ȣʌİȡȤİȚȜȓıİȦȞ�ıțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ�Įʌȩ�ĲȘȞ�șȑıȘ�ıțȣȡȠįȑĲȘıȘȢ�


ǼʌȓıȘȢ��ıĲȚȢ�įĮʌȐȞİȢ�ĲȠȣ�ȐȡșȡȠȣ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�
���ȅ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȢ�ȟȣȜȩĲȣʌȠȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ�ĲȘȢ�ȕȐıȘȢ��Ș�ĳșȠȡȐ�țĮȚ�ĮʌȠȝİȓȦıȘ
ĲȦȞ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȣȝȑȞȦȞ�ȣȜȚțȫȞ��Ș�İȡȖĮıȓĮ�ĮȞȑȖİȡıȘȢ�ıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘȢ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ
ĮʌȠȟȒȜȦıȘȢ�ĲȠȣ�țĮȜȠȣʌȚȠȪ�țĮȚ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘȢ�ȩȜȦȞ�ĲȦȞ�ȣȜȚțȫȞ�ʌȠȣ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțĮȞ







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ȖȚĮ�ĲȘȞ�įȚĮȝȩȡĳȦıȒ�ĲȠȣ�
���Ǿ�ȩʌȜȚıȘ�ĲȘȢ�ȕȐıȘȢ�ȝİ�ȡȐȕįȠȣȢ�ĭ�������ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ�ȤȐȜȣȕĮ��ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȚȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ�ĲȦȞ�ʌȡȠĲȪʌȦȞ�Ǽȁȅȉ������������������������țĮȚ�ĲȠȣ�ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ�ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ
ȋĮȜȪȕȦȞ�ȈțȣȡȠįȑȝĮĲȠȢ��ȑĲȠȚȝȠȚ�İʌȓ�ȠʌȠȚȦȞįȒʌȠĲİ�ĲȝȘȝȐĲȦȞ��țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ�%�����6���V��


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲİȝȐȤȚȠ�ʌȜȒȡȦȢ�țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȘȢ�ȕȐıȘȢ�


ȉȇǿǹȀȅȈǿǹ�ȅīǻȅȃȉǹ�Ȁǹǿ�ȉȇǿǹȃȉǹ�ȉȇǿǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȊǻȇ�ǹ?�����������


�


� ȈȦȜȘȞȫıİȚȢ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�țĮȜȦįȓȦȞ��Įʌȩ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ�ȣȥȘȜȒȢ�ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ
�+'3(���įȚʌȜȠȪ�įȠȝȘȝȑȞȠȣ�ĲȠȚȤȫȝĮĲȠȢ��țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ��������ȝİ�İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȘ
ȝȠȪĳĮ��Ȃİ�ıȦȜȒȞİȢ�ıİ�țȠȣȜȠȪȡİȢ��ȝİ�İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȘ�ĮĲıȐȜȚȞĮ�țĮȚ�ȝȠȪĳĮ��ȝİ
ĲȣʌȠʌȠȓȘıȘ�ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ıȦȜȒȞȦȞ��'1��țĮĲȐ�ĲȘȞ�İȟȦĲİȡȚțȒ�įȚȐȝİĲȡȠ
>'1�2'@��șȜȚʌĲȚțȒȢ�ĮȞĲȠȤȒȢ�!� ����ȃ�țĮĲȐ�ĲȘȞ�ʌȡȩĲȣʌȘ�įȠțȚȝȒ�ʌȠȣ�țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ
ıĲȠ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ��������ȈȦȜȘȞȫıİȚȢ�'1�2'����PP


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� Ȋǻȇ�������������


ȆȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ�ıȪȞįİıȘ�ıȦȜȒȞȦȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
țĮȜȦįȓȦȞ�Įʌȩ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜȑȞȚȠ�ȣȥȘȜȒȢ�ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ��+'3(���įȚʌȜȠȪ�įȠȝȘȝȑȞȠȣ
ĲȠȚȤȫȝĮĲȠȢ��țĮĲȐ�Ǽȁȅȉ�(1��������ȝİ�İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȘ�ĮĲıĮȜȓȞĮ�
Ǿ�İțıțĮĳȒ�țĮȚ�İʌĮȞİʌȓȤȦıȘ�ĲȠȣ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�İʌȚȝİĲȡȐĲĮȚ�ȝİ�ȕȐıȘ�ĲĮ�ȠȚțİȓĮ�ȐȡșȡĮ�ĲȠȣ
ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ�


�Ȃİ�ıȦȜȒȞİȢ�ıİ�țȠȣȜȠȪȡİȢ��ȝİ�ĲȣʌȠʌȠȓȘıȘ�ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ�įȚĮȝȑĲȡȠȣ�ıȦȜȒȞȦȞ��'1�
țĮĲȐ�ĲȘȞ�İȟȦĲİȡȚțȒ�įȚȐȝİĲȡȠ��'1�ȅ'���șȜȚʌĲȚțȒȢ�ĮȞĲȠȤȒȢ�! �����1�țĮĲȐ�ĲȘȞ
ʌȡȩĲȣʌȘ�įȠțȚȝȒ�ʌȠȣ�țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ�ıĲȠ�ȆȡȩĲȣʌȠ�Ǽȁȅȉ�Ǽȃ�������


�ȈȦȜȘȞȫıİȚȢ�'1�ȅ'����PP


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ȝȑĲȡȠ�ȝȒțȠȣȢ�ıȦȜȒȞȦıȘ��P��țĮĲȐ�ĲĮ�ĮȞȦĲȑȡȦ�


ǼȄǾȃȉǹ�ȆǼȃȉǼ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ǹȉǾǼ�Ĭ?����


�


� ȆȜĮıĲȚțȩ�țȚȕȫĲȚȠ�įȚĮıĲĮıİȦȞ����ȋ���ȋ���PP�,3���


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���������


ȆȜĮıĲȚțȩ�țȚȕȫĲȚȠ�įȚĮıĲĮıİȦȞ����ȋ���ȋ���PP�,3����ȖȚĮ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��ĲȡȠĳȠįȠĲȚțȠȪ�țĮȚ
ıȪȞįİıȘȢ�țĮȜȦįȓȦȞ�țĮȚ�ıĲİȖȐȞȫıȘ�ıȣȞįȑıİȦȞ��įȘȜĮįȒ�țȣĲȓȠ�ʌȜȒȡİȢ�ȝİ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�İʌȓ
ĲȩʌȠȣ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȢ�țĮȚ�ıȣȞįȑıİȦV
���Ĳİȝ�


ȉȇǿǹȃȉǹ�Ǽȃǹ�Ȁǹǿ�ȅīǻȅȃȉǹ�ȉǼȈȈǼȇǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ǹȉǾǼ�Ĭ?����


�


� 3LOODU�ȘȜİțĲȡȚțȒȢ�įȚĮȞȠȝȒȢ�ȖȚĮ����ĮȞĮȤȦȡȒıİȚȢ�įȚĮıĲȐıİȦȞ�����ȋ���ȋ���


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���������


ȉȡȚĳĮıȚțȩ�SLOODU�ȝİ�įȣȠ�ʌȩȡĲİȢ�įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ȝİȜȜȠȞĲȚțȐ�ȝİĲȡȘĲȒ�ĲȘȢ�ǻǼǾ�
ȕĮȝȝȑȞȠ�ȝİ�ʌĮȡȐșȣȡȠ�įȚĮıĲȐıİȦȞ����[����[����ȝİ�ĲĮ�ʌĮȡĮțȐĲȦ�ȡĮȖȠȣȜȚțȐ
İȞıȦȝĮĲȦȝȑȞĮ�


īİȞȚțȩ�įȚĮțȩʌĲȘ��ȋ��ǹ
īİȞȚțȒ�ĮıĳȐȜİȚĮ�ĲȒȟİȦȢ��ĳȣıȓȖȖȚȠ�ȑȦȢ���ǹ�
��ǼȞįİȚțĲȚțȑȢ�ȜȣȤȞȓİȢ�OHG
��ȝȚțȡȠĮȣĲȩȝĮĲȠȣȢ���ǹ
��įȚʌȠȜȚțȐ�ȡİȜȑ�įȚĮĳȣȖȒȢ���P$�ȝİ�ȝĮȖȞȘĲȠșİȡȝȚțȒ�ʌȡȠıĲĮıȓĮ�&���$����.$���ȟİȤȦıĲȩ
ȖȚĮ�țȐșİ�ĮȞĮȤȫȡȘıȘ�







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ȀȜİȝȠıİȚȡȐ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İȪțȠȜȘ�ıȪȞįİıȘ�ĲȦȞ�ĳȠȡĲȓȦȞ
ȂʌȐȡĮ�ȠȣįİĲȑȡȦȞ��ȖİȚȫıİȦȞ


�įȘȜĮįȒ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�İȞȩȢ�țȚȕȦĲȓȠȣ�3LOODU�țĮșȫȢ�țĮȚ�țȐșİ
İȡȖĮıȓĮ�ıȣȞįİıȝȠȜȠȖȓĮıĲȠ�İıȦĲİȡȚțȩ�ĲȠȣ�ȖȚȐ�ĲȘ�įȠțȚȝȒ�țĮȚ�ʌĮȡȐįȠıȘ�ıİ�ʌȜȒȡȘ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�
��ȂȑĲȡȘıȘ�ıİ�Ĳİȝ�


ȆǼȃȉǹȀȅȈǿǹ�ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ȉǼȈȈǼȇǹ�Ȁǹǿ�ǼȄǾȃȉǹ�ȉǼȈȈǼȇǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ȃǹȅǿȀ�ǹ?��������


�


� ǻȚȐȞȠȚȟȘ�ĮȣȜĮțȚȠȪ�ıİ�ȜȚșȠįȠȝȒ�Ȓ�ȐȠʌȜȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ȖȚĮ�ʌȜȐĲȠȢ�ĮȣȜĮțȚȠȪ�ȑȦȢ
�����P


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ȅǿȀ�����ǹ������


ǻȚȐȞȠȚȟȘ�ĮȪȜĮțȠȢ�ȕȐșȠȣȢ�ȑȦȢ������P�ıİ�ȜȚșȠįȠȝȒ�Ȓ�ȐȠʌȜȠ�ıțȣȡȩįİȝĮ��ȝİ�Ȓ�ȤȦȡȓȢ
İʌȓȤȡȚıȝĮ��ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȪȥȠȢ�țĮȚ�șȑıȘ�ĲȠȣ�țĲȚȡȓȠȣ��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ĲĮ�ʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�ȚțȡȚȫȝĮĲĮ��Ș�İȡȖĮıȓĮ�ȝȩȡĳȦıȘȢ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ�țĮȚ�Ș�ıȣııȫȡİȣıȘ�ĲȦȞ
ĮȤȡȒıĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�ıĲȚȢ�șȑıİȚȢ�ĳȠȡĲȫıİȦȢ�


�īȚĮ�ʌȜȐĲȠȢ�ĮȣȜĮțȚȠȪ�ȑȦȢ������P


ȉȚȝȒ�ĮȞȐ�ĲȡȑȤȠȞ�ȝȑĲȡȠ��ȝȝ��


ȉȇǿǹȃȉǹ�ȉȇǿǹ�Ȁǹǿ�ǼǿȀȅȈǿ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ǹȉǾǼ�Ĭ?������


�


� ǼțıțĮĳȒ�ȤȐȞįĮțĮ�ȖȚȐ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȜȦįȓȦȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���������


ǼțıțĮĳȒ�ȤȐȞįĮțĮ�ȖȚȐ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȜȦįȓȦȞ�ıİ�ȑįĮĳȠȢ�ȖĮȚȫįİȢ�Ȓ�ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ�țĮȚ
İțıțĮĳȒ�ȕȐıȘȢ�ȚıĲȫȞ��ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȝȩȡĳȦıȘ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ�țĮȚ�ĲȠȣ�ʌȣșȝȑȞĮ�ĲȠȣ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ
ıĲȚȢ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ�įȚĮĲȠȝȑȢ��Ǿ�İțıțĮĳȒ�șĮ�ȖȓȞİȚ�ȝİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ĲȡȩʌȠ�Ȓ�ȝȑıȦ
İțıțĮĳȒȢ��ȝȩȡĳȦıȘ�ĲȠȣ�ʌȣșȝȑȞĮ�ȝİ�ıțĮʌȐȞȘ��ʌȚșĮȞȒ�İȡȖĮıȓĮ�ĮȞĲȚıĲȒȡȚȟȘȢ�ĲȦȞ�ʌȡĮȞȫȞ�
įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ�țȜȓıİȦȞ�ȕȐıİȚ�ıȤİįȓȠȣ�țĮȚ�ȖİȞȚțȐ�İțıțĮĳȑȢ�ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ʌȜȐĲȠȣȢ�țĮȚ�ıİ
ȠȚȠįȒʌȠĲİ�ȕȐșȠȢ�ıİ�ȑįĮĳȠȢ�ȖĮȚȫįİȢ�Ȓ�ȘȝȚȕȡĮȤȫįİȢ��ıİ�ȟȘȡȐ�țĮĲȐıĲĮıȘ�Ȓ�İȞĲȩȢ�ȪįĮĲȠȢ
țĮȚ�İțĲȑȜİıȘ�ȖİȞȚțȐ�ȕȐıİȚ�ȣʌȠįİȓȟİȦȞ�ĲȘȢ�İʌȓȕȜİȥȘȢ�
ǼțıțĮĳȒ�ȤȐȞįĮțĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȜȦįȓȦȞ�ʌȜȐĲȠȣȢ�ȩĳȡȣȠȢ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�ȝȚțȡȠĲȑȡȠȣ�Ȓ
ȝȑȤȡȚ������P�țĮȚ�ıİ�ȕȐșȠȢ�ȝȑȤȡȚ�����P�ȝİ�ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ�ĲȡȩʌȠ�Ȓ�ȝȑıȠ�İțıțĮĳȒȢ�ıİ
ȟİȡȩ�ȑįĮĳȠȢ�Ȓ�ȝȑıĮ�ıİ�Ȟİȡȩ�Ș�ıĲȐșȝȘ�ĲȠȣ�ȠʌȠȓȠȣ�Ȓ�İȣȡȓıțİĲĮȚ�ıİ�ȘȡİȝȓĮ�Ȓ
ȣʌȠȕȚȕȐȗİĲĮȚ�ȝİ�ȐȞĲȜȘıȘ��ʌȠȣ�șĮ�ʌȜȘȡȦșİȓ�ȟİȤȦȡȚıĲȐ��ĲȘȞ�ȝȩȡĳȦıȘ�ĲȦȞ�ʌĮȡİȚȫȞ�țĮȚ
ĲȠȣ�ʌȣșȝȑȞĮ�ĲȠȣ�ȠȡȪȖȝĮĲȠȢ�ıĲȓȢ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ�įȚĮĲȠȝȑȢ��ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ
țĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ĲȦȞ�ĮȞĮȖțĮȓȦȞ�įĮʌȑįȦȞ�İȡȖĮıȓĮȢ��ʌȠȣ�ȤȡİȚȐȗȠȞĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮȞĮʌȑĲĮıȘ
ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�ĮȞȐȜȠȖĮ�ȝİ�ĲȠȣȢ�ĲȡȩʌȠȣȢ�țĮȚ�ĲĮ�ȝȑıĮ�İțıțĮĳȒȢ��ĲȦȞ�țȐșİ�ĳȪıİȦȢ
ĳȠȡĲȠİțĳȠȡĲȫıİȦȞ��ĲȠʌȚțȫȞ�ȝİĲĮțȚȞȒıİȦȞ��ȠȡȚȗȩȞĲȚȦȞ�Ȓ�țĮĲĮțȠȡȪĳȦȞ��țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȫȞ
ȖȚȐ�ĲȘȞ�ȠȡȚıĲȚțȒ�ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ�ʌȠȣ�ʌİȡȚııİȪȠȣȞ�ıİ�șȑıİȚȢ�ʌȠȣ
İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ĮıĲȣȞȠȝȓĮ�Ȓ�ʌȡȠıȦȡȚȞȒ�ĮʌȩșİıȘ�ĮȣĲȫȞ�ȖȚȐ�ĲȘȞ�țĮĲĮıțİȣȒ
İʌȚȤȦȝȐĲȦȞ�ʌȡȠȢ�İʌĮȞİʌȓȤȦıȘ�ĲȦȞ�İțıțĮĳȑȞĲȦȞ�ȤĮȞįȐțȦȞ�țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ıĲĮȜȓĮȢ
ĲȦȞ�ȝİĲĮĳȠȡȚțȫȞ�ȝȑıȦȞ�
�ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�İʌȓıȘȢ�țĮȚ�Ș�İȡȖĮıȓĮ�İțĲİȜȑıİȦȢ�ĲȘȢ�İʌĮȞİʌȚȤȫıİȦȢ�ĲȦȞ
İțıțĮĳȑȞĲȦȞ�ȤĮȞįȐțȦȞ�țĮĲȐ�ıĲȡȫıİȚȢ�ʌȜȒȡȦȢ�ıȣȝʌȚİȗȩȝİȞİȢ�
��ȂȑĲȡȘıȘ�ıİ�țȣȕȚțȐ�ȝȑĲȡĮ�ʌȡȠ�ĲȘȢ�İțıțĮĳȒȢ��
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�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����
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ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ǹȉǾǼ�Ĭ?������


�


� ǼȪțĮȝʌĲȠȢ�ʌȜĮıĲȚțȩȢ�ıȦȜȒȞĮȢ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ�3�(��+�'���ĭ����PP���
ĮĲȝȠıĳĮȚȡȫȞ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ��������


īȚĮ�ĲȘȞ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�țĮȚ�ʌȜȒȡȘ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�İȪțĮȝʌĲȠȣ�ʌȜĮıĲȚțȩȣ��ıȦȜȒȞĮ�ʌȠȜȣĮȚșȣȜİȞȓȠȣ
3�(��+�'���+,*+�'(16,7<���ĭ����PP��ĮȞșİțĲȚțȠȪ��ıİ��ʌȓİıȘ���ĮĲȝȠıĳĮȚȡȫȞ��ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ�ĲȠ�',1�������ıİȚȡȐ�����ȝĮȗȓ��ȝİ��ĲȠȞ��ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ�ȠįȘȖȩ�Įʌȩ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠ�ıȪȡȝĮ
���PP���ȖȚȐ��ĲȘȞ��țĮĲĮıțİȣȒ��ȣʌȠȖİȓȠȣ��įȚțĲȪȠȣ��įȚİȜİȪıİȦȢ��ȘȜİțĲȡȚțȫȞ�țĮȜȦįȓȦȞ�
ȈĲȘȞ�ĲȚȝȒ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ�țĮȚ�ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�İʌȓ�ĲȩʌȠȣ�ĲȠȣ�ȑȡȖȠȣ
ĲȦȞ�ıȦȜȒȞȦȞ��ĲȠȣ�ıȪȡȝĮĲȠȢ�ĲȡĮȕȒȖȝĮĲȠȢ�țĮȜȦįȓȦȞ�țĮșȫȢ�țĮȚ�țȐșİ�ȐȜȜȠȣ�ȣȜȚțȠȪ�ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ��Ș�įĮʌȐȞȘ�İțĲȪȜȚȟȘȢ�țĮȚ�ȑțĲĮıȘȢ�ĲȠȣ�ıȦȜȒȞĮ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�İȣșȣȖȡȐȝȝȚıȘ�ĲȠȣ
įȓʌȜĮ�ıĲȘȞ�ĲȐĳȡȠ��țȠʌȒȢ�ĲȠȣ�ıĲĮ�ȝȒțȘ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ��ıȪȞįİıȘȢ�ĲȠȣ�ȝİ�țĮĲȐȜȜȘȜİȢ
ʌȜĮıĲȚțȑȢ�ȝȠȪĳİȢ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ĲȠȣ�ıȪȡȝĮĲȠȢ�țĮȜȦįȓȦȞ��Ș�įĮʌȐȞȘ�İʌȚıȒȝĮȞıȘȢ�ĲȦȞ
ıȦȜȒȞȦȞ�țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�įĮʌȐȞȘ�ıȣȖțȡȩĲȘıȘȢ�įȑıȝȘȢ�ıȦȜȒȞȦȞ�ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�İʌȓıȘȢ�Ș
įĮʌȐȞȘ�ĲȣȤȩȞ�ʌİȡȚȕȜȘȝȐĲȦȞ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ�ĲȠȣ�ıȦȜȒȞĮ�țĮȚ�țȐșİ�ȐȜȜȘ�įĮʌȐȞȘ�İȡȖĮıȓĮȢ�țĮȚ
ȣȜȚțȫȞ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȑȞĲİȤȞȘ�İțĲȑȜİıȘ�ĲȘȢ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�
���P�
ǼȪțĮȝʌĲȠȢ�ʌȜĮıĲȚțȩȢ�ıȦȜȒȞĮȢ�ĭ����
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� ȂȠȪĳĮ�ıĲİȖĮȞȒȢ�įȚĮțȜȐįȦıȘȢ�ĲȐĳ�Ȓ�İȣșİȓĮȢ�ȖȚĮ�įȚĮĲȠȝȒ�țĮȜȦįȓȠȣ�țİȞĲȡȚțȠȪ
ĮȖȦȖȠȪ�	�ĮȖȦȖȠȪ�įȚĮțȜȐįȦıȘȢ�Įʌȩ��ȋ����PPð�ȑȦȢ��ȋ���PPð


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���������


ȂȠȪĳĮ�ıĲİȖĮȞȒȢ�įȚĮțȜȐįȦıȘȢ�ĲȐĳ�Ȓ�İȣșİȓĮȢ�ȡȘĲȓȞȘȢ�ʌȚıĲȠʌȠȚȘȝȑȞȘȢ�țĮĲĮ�9'(�ȖȚĮ
įȚĮĲȠȝȒ�țĮȜȦįȓȠȣ�țİȞĲȡȚțȠȪ�ĮȖȦȖȠȪ�	�ĮȖȦȖȠȪ�įȚĮțȜȐįȦıȘȢ�Įʌȩ��ȋ����PP�ȑȦȢ��ȋ���PP
İȞįİȚțĲȚțȫȞ�įȚĮıĲȐıİȦȞ����ȋ���ȋ��PP��Ǿ�ȝRȪĳĮ�ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ�Įʌȩ���ʌȜĮıĲȚțȐ�ȝȑȡȘ�ĲĮ
ȠʌȠȓĮ�țȠȣȝʌȫȞȠȣȞ�ȝİĲĮȟȪ�ĲȠȣȢ��ȈĲȠ�ıİĲ�ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ�ȣʌȠįȠȤȒ�țĮȚ�ȤȦȞȓ�ȖȚĮ�ĲȘȞ
İȚıĮȖȦȖȒ�ȡȘĲȓȞȘȢ�țĮșȫȢ�țĮȚ�Ș�ʌȠıȩĲȘĲĮ�ȡȘĲȓȞȘȢ�ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ�įȘȜĮįȒ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�
ȝİĲĮĳȠȡȐ��ıȪȞįİıȘ�ȝȠȪĳĮȢ�ȝİ�ĲȠȣȢ�ĮȖȦȖȠȪȢ�țĮȚ�ʌĮȡȐįȠıȘ�ıİ�țĮĲȐıĲĮıȘ�ʌȜȒȡȠȣȢ�țĮȚ
țĮȞȠȞȚțȒȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ�
�ȂȑĲȡȘıȘ�ıİ�Ĳİȝ�


Ȉǹȇǹȃȉǹ�ǼȄǿ�Ȁǹǿ�ȅīǻȅȃȉǹ�ȅȀȉȍ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���
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� ȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮȢ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȢ�������LQV�ȖȚȐ�ĲȘȞ�įȚȑȜİȣıȘ�țĮȜȦįȓȦȞ
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ȈȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮȢ��ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȢ�������LQV�ȖȚȐ��ĲȘȞ��įȚȑȜİȣıȘ�țĮȜȦįȓȦȞ�țȜʌ��įȘȜĮįȒ
ʌȡȠȝȒșİȚĮ�ȝİĲĮĳȠȡȐ��țĮȚ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�İȞȩȢ�ȝȑĲȡȠȣ�ıȚįȘȡȠıȦȜȒȞĮ�ȖĮȜȕĮȞȚıȝȑȞȠȣ�ȕĮȡȑȦȢ
ĲȪʌȠȣ�ıİ�ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ��șȑıȘ��ȝİ��ĲĮ��İȚįȚțȐ��ĲİȝȐȤȚĮ��țĮȚ��ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ��ıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ
țȜʌ��ʌȠȣ�ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ
��ȂȑĲȡȘıȘ�ıİ�ȝȑĲȡĮ�ȝȒțȠȣȢ��
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�


� ȀĮȜȫįȚȠ�ĲȪʌȠȣ�1<<�ȠȡĮĲȩ�Ȓ�İȞĲȠȚȤȚıȝȑȞȠ�ȉȡȚʌȠȜȚțȩ�įȚĮĲȠȝȒȢ���ȋ����PP�
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ȀĮȜȫįȚȠ��ĲȪʌȠȣ��1<<��ȠȡĮĲȩ��Ȓ�İȞĲȠȚȤȚıȝȑȞȠ��įȘȜĮįȒ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��ʌȡȠıțȩȝȚıȘ�ȣȜȚțȫȞ
țĮȚ��ȝȚțȡȠȨȜȚțȫȞ���țȠȜȜȐȡĮ���țȠȤȜȓİȢ���ȝȠȪĳİȢ��ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ��ĲĮțȐțȚĮ��ʌȑįȚȜĮ�
țĮııȚĲİȡȠțȩȜȜȘıȘ����ȝȠȞȦĲȚțȐ����İȚįȚțȐ���ıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ��Ȓ�ĮȞĮȜȠȖȓĮ�İıȤȐȡĮȢ�țĮȜȦįȓȦȞ
țȜʌ���İʌȓ��ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�įȚĮȞȠȓȟİȦȢ�ĮȣȜȐțȦȞ�țĮȚ�ȠʌȫȞ�ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ıĲȠȚȤİȓȠ
ĲȠȣ��țĲȚȡȓȠȣ���ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��įȚĮȝȩȡĳȦıȘ��țĮȚ��ıȪȞįİıȘ�ĲȦȞ�ȐțȡȦȞ�ĲȠȣ��ıĲĮ�țȣĲȓĮ�țĮȚ
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ĲĮ���İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ��ĲȘȢ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȢ��țĮȚ�ʌȜȒȡȘȢ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ʌĮȡĮįȠĲȑȠ�ıİ�țĮȞȠȞȚțȒ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
���P�
�������������ȉȡȚʌȠȜȚțȩ
��������������
���������������ǻȚĮĲȠȝȒȢ����ȋ�������������PP�
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ǹʌȠȟȒȜȦıȘ��ȚıĲȠȪ�ĳȦĲȚıȝȠȪ�ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ�ȪȥȠȣȢ�țĮȚ�ȣȜȚțȠȪ�țĮĲĮıțİȣȒȢ�țĮȚ�ĮȡȚșȝȠȪ
ĳȦĲȚıĲȚțȫȞ���įȘȜĮįȒ�ȝİĲȐȕĮıȘ�ıȣȞİȡȖİȓȠȣ�İʌȓ��ĲȩʌȠȣ��ȖȚĮ��ĲȘȞ��ȘȜİțĲȡȚțȒ
ĮʌȠıȪȞįİıȘ��ĲȠȣ��ĲȘȞ�ĮʌȠȝȩȞȦıȘ�ĲȦȞ�ĮĳȚțȞȠȣȝȑȞȦȞ�ȘȜİțĲȡȠĳȩȡȦȞ��țĮȜȦįȓȦȞ�țĮȚ�ĲȘȞ
ĮʌȠıȪȞįİıȘ�ĲȠȣ�Įʌȩ�ĲĮ�ȩȡȖĮȞĮ�ĮĳȒȢ�țĮȚ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ��ĲȠȞ��țĮșĮȡȚıȝȩ��ĲȘȢ��ȕȐıİȦȢ
ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ�țĮȚ�ıĲȘȡȓȟİȦȢ��ĲȘȞ�ĮʌȩȡȡȚȥȘ�ĲȦȞ�ʌȡȠȚȩȞĲȦȞ�ʌȠȣ�ʌȜİȠȞȐȗȠȣȞ�țĮșȫȢ�țĮȚ
ĲȘȞ�ȝİĲĮĳȠȡȐ�ĲȠȣ�ȚıĲȠȪ�țĮȚ�ĲȦȞ�ĳȦĲȚıĲȚțȫȞ�ıȦȝȐĲȦȞ�ıĲȚȢ�ĮʌȠșȒțİȢ�ĲȘȢ�ȣʌȘȡİıȓĮȢ�
���Ĳİȝ�


ǼȀǹȉȅȃ�ǼȄǾȃȉǹ�ǼȃȃǼǹ�Ȁǹǿ�ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ǼȃȃǼǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ǹȉǾǼ�Ĭ?������


�


� ĭȦĲȚıĲȚțȩ�ıȫȝĮ�țȠȡȣĳȒȢ�,3���ȝİ�ȜȣȤȞȓĮ�+&,�76�(;&���������ȂİĲĮȜȜȚțȫȞ
ĮȜȠȖȠȞȚįȓȦȞ�ȝİ�țİȡĮȝȚțȩ�țĮȣıĲȒȡĮ�


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ����������


ĭȦĲȚıĲȚțȩ�ıȫȝĮ�țȠȡȣĳȒȢ�ȝİ�ĲĮ�ʌĮȡĮțȐĲȦ�ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ�


ȈȫȝĮ�țĮȚ�ȐȞȦ�țȐȜȣȝȝĮ�Įʌȩ�Įʌȩ�ȤȣĲȩ�ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ�
ĭȠȡȑĮȢ�Įʌȩ�ĮĲıȐȜȚ�țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ�ȖȚĮ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�ıİ�ȚıĲȩ�ȝİ�ĮʌȩȜȘȟȘ�țȠȡȣĳȒȢ�ĭ��PP�
īȚĮȜȚıĲİȡȩ�ĮȜȠȣȝȓȞȚȠ�țĮșĮȡȩĲȘĲĮȢ��������țĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȠȢ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠȣȢ
țĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ�țĮĲȐ�ĲȘȢ�ĳȦĲȠȡȪʌĮȞıȘȢ�
ǻȚĮȤȪĲȘȢ��țȐȜȣȝȝĮ��Įʌȩ�ȖȣĮȜȓ�ʌȐȤȠȣȢ��PP�ȝİȖȐȜȘȢ�ȝȘȤĮȞȚțȒȢ�țĮȚ�șİȡȝȚțȒȢ�ĮȞĲȠȤȒȢ
ȀİȡĮȝȚțȒ�ȜȣȤȞȚȠȜĮȕȒ�ȝİ�İʌĮȡȖȣȡȠȝȑȞİȢ�İʌĮĳȑȢ�
ǼȞıȦȝĮĲȦȝȑȞȠ�ıȪıĲȘȝĮ�ȑȞĮȣıȘȢ�
ȉĮ�ȩȡȖĮȞĮ�ȑȞĮȣıȘȢ�İȓȞĮȚ�ʌȡȠțĮȜȦįȚȦȝȑȞĮ�ȝİ�İȪțĮȝʌĲȠ�țĮȜȫįȚȠ��țĮȚ�ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ�ʌȐȞȦ
ıİ�ȑȞĮ�ĮʌȠıʌȩȝİȞȠ�įȓıțȠ�ȖȚĮ�İȪțȠȜȘ�ıȣȞĲȒȡȘıȘ�
Ȃİ�ĲȠ�ȐȞȠȚȖȝĮ�ĲȠȣ�ȐȞȦ�țĮȜȪȝȝĮĲȠȢ�ȝĮȤĮȚȡȦĲȩȢ�įȚĮțȩʌĲȘȢ�įȚĮțȩʌĲİȚ�ĲȘȞ�ʌĮȡȠȤȒ
ȘȜİțĲȡȚțȠȪ�ȡİȪȝĮĲȠȢ�ȖȚĮ�ȜȩȖȠȣȢ�ĮıĳĮȜİȓĮȢ�
ĭȑȡİȚ�ȕĮȜȕȓįĮ�ĮʌȠıȣȝʌȓİıȘȢ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ĮʌȠĳȣȖȒ�įȘȝȚȠȣȡȖȓĮȢ�ȣįȡĮĲȝȫȞ�ıĲȠ�İıȦĲİȡȚțȩ�ĲȠȣ
ĳȦĲȚıĲȚțȠȪ�ȤȦȡȓȢ�ȞĮ�İʌȘȡİȐȗİĲĮȚ�Ƞ�įİȓțĲȘȢ�ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ��,3���
ȀĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȠ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠȣȢ�țĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ�Ǽȃ�������&(,�����
ȉȠ�ĳȦĲȚıĲȚțȩ�İʌȚįȑȤİĲĮȚ�ȜĮȝʌĲȒȡİȢ�ȝİ�ĲĮ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ�ȩȡȖĮȞĮ�ȑȞĮȣıȘȢ�
+&,�76�(;&���������ȂİĲĮȜȜȚțȫȞ�ĮȜȠȖȠȞȚįȓȦȞ�ȝİ�țİȡĮȝȚțȩ�țĮȣıĲȒȡĮ��ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ
țĮȚ�Ƞ�ȜĮȝʌĲȒȡĮȢ�
įȘȜĮįȒ��ʌȡȠȝȒșİȚĮ���ȝİĲĮĳȠȡȐ��țĮȚ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��İȞȩȢ�ĳȦĲȚıĲȚțȠȪ��ıȫȝĮĲȠȢ���ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ�ĲȘȞ�ĲİȤȞȚțȒ�ʌİȡȚȖȡĮĳȒ�țĮȚ�ĲĮ�ıȤȑįȚĮ�


���Ĳİȝ�
ǼȆȉǹȀȅȈǿǹ�ȆǼȃǾȃȉǹ�ǻȊȅ�Ȁǹǿ�ǼǺǻȅȂǾȃȉǹ�ȉȇǿǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ǹȉǾǼ���������


�


� ȀĮȜȫįȚȠ�ȃȊȂ�ȀĮȜȫįȚȠ�ȃȊȂ�ĲȡȚʌȠȜȚțȩ�ǻȚĮĲȠȝȒȢ���ȋ����PP�


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���������


ȀĮȜȫįȚȠ�ȃȊȂ���įȘȜĮįȒ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��ȝİĲĮĳȠȡȐ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�țĮȚ�ıȪȞįİıȘ�İȞȩȢ�ĲȡȑȤȠȞĲȠȢ
ȝȑĲȡȠȣ�țĮȜȦįȓȠȣ�ȃȊȂ�ıİ�ȑȡȖĮ�ȠįȚțȠȪ�ȘȜİțĲȡȠĳȦĲȚıȝȠȪ�
���P�
�����������ĲȡȚʌȠȜȚțȩ
������������ȀĮȜȫįȚȠ�ȃȊȂ�įȚĮĲȠȝȒȢ�����ȋ����PP�


ȉǼȈȈǼȇǹ�Ȁǹǿ�ȉȇǿǹȃȉǹ�ǼȃȃǼǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ǹȉǾǼ�Ĭ?����


�


� ĭȡİȐĲȚȠ����ȋ���ȋ����Įʌȩ�ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜȑȞȚȠ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ����������


ĭȡİȐĲȚȠ����ȋ���ȋ����ȝİ�țȐȜȣȝĮ�țĮĲĮıȜİȣĮıȝȑȞȠ�Įʌȩ�ʌȠȜȣʌȡȠʌȣȜȑȞȚȠ�ȑȜȟȘȢ
țĮȜȦįȓȦȞ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ�ıĲİȖĮȞȫȞ�ȘȜİțĲȡȚțȫȞ�țȚȕȦĲȓȦȞ�țĮĲȐȜȜȘȜĮ�İȖțȚȕȦĲȚıȝȑȞȠ�ȝİ
ȝʌİĲȩȞ�ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ȩȜİȢ�ȠȚ�İȡȖĮıȓİȢ�İțıțĮĳȒȢ�İʌĮȞİʌȓȤȦıȘȢ�ț�Ĳ�Ȝ
��ȉȚȝȒ�İȞȩȢ�ĲİȝĮȤȓȠȣ�


ǼȀǹȉȅȃ�ȆǼȃȉǼ�Ȁǹǿ�Ȉǹȇǹȃȉǹ�ǼȄǿ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ǹȉǾǼ�Ĭ?����


�


� ȂȚțȡȩȢ�ʌȡȠȕȠȜȑĮȢ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�'LVDQR������(OIR�&'0�7���:�����:LGH
%HDP���&'0�7P���:�����İȟȠʌȜȚıȝȑȞȠȢ�ȝİ�VKXWWHU���ʌȜİȣȡȫȞ��R�(OIR��țĮȚ�ȕȐıȘ
ıĲȒȡȚȟȘȢ�SHJ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���������


ȂȚțȡȩȢ�ʌȡȠȕȠȜȑĮȢ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�'LVDQR������(OIR�&'0�7���:�����:LGH�%HDP�
&'0�7P���:�����İȟȠʌȜȚıȝȑȞȠȢ�ȝİ�VKXWWHU���ʌȜİȣȡȫȞ��R�(OIR��țĮȚ�ȕȐıȘ
ıĲȒȡȚȟȘȢ�SHJ��ȅȚ�ʌȡȠȕȠȜȑĮȢ�ĮȣĲȩȢ�șĮ�İȓȞĮȚ�ȑĲȠȚȝȠȢ�ʌȡȠȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲĮ
ıȤȑįȚĮ�țĮȚ�ĲȚȢ�ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ�ĲȠȣ�țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ�țĮȚ�ĲȚȢ�ȣʌȩįİȚȟİȚȢ�ĲȘȢ�ȊʌȘȡİıȓĮȢ�
��ȉȚȝȒ�Ĳİȝ��


ȉȇǿǹȀȅȈǿǹ�ȉȇǿǹȃȉǹ�ǻȊȅ�Ȁǹǿ�ǼȄǾȃȉǹ�ǻȊȅ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ������


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ǹȉǾǼ�Ĭ?����


�


� ȆȓȞĮțĮȢ�ȝȚĮȢ�ȖȡĮȝȝȒȢ�ıĲİȖĮȞȩȢ�,3����įȚĮıĲȐıİȦȞ����ȋ���ȋ���PP�


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���������


ȆȠȜȣțĮȡȝʌȠȞȚțȩȢ�ʌȓȞĮțĮȢ�ȝȚĮȢ�ȖȡĮȝȝȒȢ�ıĲİȖĮȞȩȢ�,3���ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠ�ʌȡȩĲȣʌȠ�(1������
ȝİ�ȡȐȖĮ�ıĲȒȡȚȟȘȢ�ĮȣĲȠȝȐĲȦȞ�ĮıĳĮȜİȚȫȞ�ĳȐȡįȠȣȢ���PP�ıȪȝĳȦȞĮ�ȝİ�ĲȠ�ʌȡȩĲȣʌȠ(1������
ȝİ�țȜȑȝȝİȢ�ȠȣįİĲȑȡȠȣ�țĮȚ�ȖİȓȦıȘȢ��įȚĮıĲȐıİȦȞ����ȋ���ȋ������įȘȜĮįȒ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ�
ȝİĲĮĳȠȡȐ�țĮȚ�ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ�İʌȓĲȠȚȤĮ�ȩʌȦȢ�ĳĮȓȞİĲĮȚ�ıĲȠ�ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ�ıȤȑįȚȠ�İȞȩȢ�ʌȓȞĮțĮ�
ȤȦȡȓȢ�įȚĮțȠʌĲȚțȐ�ȝȑıĮ�țĮȚ�ȝİ�ĲĮ�ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ�ȝȚțȡȠȣȜȚțȐ�
���Ĳİȝ�


ȆǼȃǾȃȉǹ�ǼȆȉǹ�Ȁǹǿ�Ȉǹȇǹȃȉǹ�ǻȊȅ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ �����







ȈİȜȓįĮ ��ȉȚȝȠȜȩȖȚȠ�ȂİȜȑĲȘȢ


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ǹȉǾǼ���������


�


� ȂȚțȡȠĮȣĲȩȝĮĲȠȢ�ȖȚȐ�ĮıĳȐȜȚıȘ�ȘȜİțĲȡȚțȫȞ�ȖȡĮȝȝȫȞ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ
:/�6,(0(16�ȝȠȞȠʌȠȜȚțȩȢ�İȞĲȐıİȦȢ���ǹ


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���������


ȂȚțȡȠĮȣĲȩȝĮĲȠȢ��ȖȚȐ��ĮıĳȐȜȚıȘ��ȘȜİțĲȡȚțȫȞ�ȖȡĮȝȝȫȞ�İȞįİȚțĲȚțȠȪ�ĲȪʌȠȣ�:/�6,(0(16
țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ��ȖȚȐ��ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��ȝȑıĮ��ıİ��ȝİĲĮȜȜȚțȩ��ʌȓȞĮțĮ�įȚĮȞȠȝȒȢ�ȝİ�ĲȘȞ�ĮȞȐȜȠȖȘ
įĮʌȐȞȘ���ȖȚȐ���ĮȖȦȖȠȪȢ��İıȦĲİȡȚțȒȢ��ıȣȞįİıȝȠȜȠȖȓĮȢ���ȖȚȐ��țȐșİ��ĳȪıİȦȢ��ȝȠȞȦĲȚțȐ
ıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ��țĮȚ�ȜȠȚʌȑȢ�İıȦĲİȡȚțȑȢ�įȚĮĲȐȟİȚȢ�ĲȠȣ�ʌȓȞĮțĮ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ȕȠȘșȘĲȚțȐ�ȣȜȚțȐ
țĮȚ�ȝȚțȡȠȨȜȚțȐ�țĮȚ�ĲȘȞ�İȡȖĮıȓĮ�ʌȜȒȡȠȣȢ�ĲȠʌȠșİĲȒıİȦȢ�ıĲȠȞ�ʌȓȞĮțĮ
���Ĳİȝ�
�������������ȝȠȞȠʌȠȜȚțȩȢ
��������������ǼȞĲȐıİȦȢ�����ǹ


ȅȀȉȍ�Ȁǹǿ�ȉǼȈȈǼȇǹ�ȁǼȆȉǹ�ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ���


�ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ���ǼȊȇȍ ����


ǹ�ȉ� ��


ǱȡșȡȠ ǹȉǾǼ���������


�


� ȀĮȜȫįȚȠ�ĲȪʌȠȣ�1<<�ȠȡĮĲȩ�Ȓ�İȞĲȠȚȤȚıȝȑȞȠ�ȉȡȚʌȠȜȚțȩ�įȚĮĲȠȝȒȢ���ȋ�����PP�


ȀȦįȚțȩȢ�ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ� ǾȁȂ���������


ȀĮȜȫįȚȠ��ĲȪʌȠȣ��1<<��ȠȡĮĲȩ��Ȓ�İȞĲȠȚȤȚıȝȑȞȠ��įȘȜĮįȒ�ʌȡȠȝȒșİȚĮ��ʌȡȠıțȩȝȚıȘ�ȣȜȚțȫȞ
țĮȚ��ȝȚțȡȠȨȜȚțȫȞ���țȠȜȜȐȡĮ���țȠȤȜȓİȢ���ȝȠȪĳİȢ��ĲıȚȝİȞĲȠțȠȞȓĮȝĮ��ĲĮțȐțȚĮ��ʌȑįȚȜĮ�
țĮııȚĲİȡȠțȩȜȜȘıȘ����ȝȠȞȦĲȚțȐ����İȚįȚțȐ���ıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ��Ȓ�ĮȞĮȜȠȖȓĮ�İıȤȐȡĮȢ�țĮȜȦįȓȦȞ
țȜʌ���İʌȓ��ĲȩʌȠȣ�țĮȚ�İȡȖĮıȓĮ�įȚĮȞȠȓȟİȦȢ�ĮȣȜȐțȦȞ�țĮȚ�ȠʌȫȞ�ıİ�ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ�ıĲȠȚȤİȓȠ
ĲȠȣ��țĲȚȡȓȠȣ���ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ��įȚĮȝȩȡĳȦıȘ��țĮȚ��ıȪȞįİıȘ�ĲȦȞ�ȐțȡȦȞ�ĲȠȣ��ıĲĮ�țȣĲȓĮ�țĮȚ
ĲĮ���İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ��ĲȘȢ�İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȢ��țĮȚ�ʌȜȒȡȘȢ�İȖțĮĲȐıĲĮıȘ�ʌĮȡĮįȠĲȑȠ�ıİ�țĮȞȠȞȚțȒ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
���P�
�������������ȉȡȚʌȠȜȚțȩ
��������������
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 ΕΡΓΟ :   Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου Οθωµανικού Μνηµείου Παζάρ Χαµάµ (Λουλουδάδικα) 


Αρ. Μελέτης : A 61/2011 


 


 
ΣΧΕ∆ΙΟ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ [ΣΑΥ] 


 


 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 


Το παρών Σχέδιο Υγείας και Ασφάλειας συντάχτηκε λαµβάνοντας υπόψιν τα παρακάτω διατάγµατα 
και κανονισµούς: 


• Π.∆. 105/95  Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφαλείας και υγείας στην εργασία   


• Π.∆. 16/96  Ελάχιστες προδιαγραφές  ασφαλείας και υγείας στους χώρους ασφαλείας 


• Π.∆. 778/80  Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση Οικοδοµικών Έργων 


• Π.∆. 17/96  Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την 
εργασία 


• Π.∆. 397/94  Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας κατά την χειρονακτική διακίνηση 
φορτίων. 


• Π.∆. 31/90  Περί επίβλεψης της λειτουργίας , χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης 
Τεχνικών Έργων 


• Π.∆. 396/94 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την χρήση από τους 
εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας 


• Π.∆. 305/96 Ελάχιστες προδιαγραφές  ασφαλείας και υγείας  που πρέπει να εφαρµόζονται στα 
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια 


• Π.∆. 1073/81 Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµικών και 
πάσης φύσεως έργα πολιτικού µηχανικού 


 
 
1. ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ & ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ 


Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου Οθωµανικού Μνηµείου Παζάρ Χαµάµ (Λουλουδάδικα) 
 
2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 


    Το έργο αφορά την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του Οθωµανικού µνηµείου Παζάρ Χαµάµ 
που βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης στην διασταύρωση των οδών Β.Ηρακλείου και 
Κοµνηνών. 
    Στόχος του έργου είναι να αναδειχθεί το µνηµείο  


 
3.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 


      Κύριος του έργου είναι ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης και  ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία  η ∆ιεύθυνση 
Κατασκευών Αρχιτεκτονικών Έργων. 


 
4.  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 


Στη φάση  της  οργάνωσης του έργου, στο ρόλο του συντονιστή ασφάλειας και υγείας είναι ο 
∆ιευθυντής του έργου που µαζί µε τον µηχανικό ασφαλείας οργανώνουν και συντονίζουν το θέµα 
υγιεινής και ασφάλειας. Με το ξεκίνηµα των εργασιών θα πρέπει να κοινοποιηθεί ο ορισµός του 
συντονιστή ασφαλείας στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 
 
5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 


Το έργο κατασκευάζεται στις εξής φάσεις: 
5.1. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 


1. Χωµατουργικά – Καθαιρέσεις  
2. Σκυροδέµατα – Ξυλότυποι – Οπλισµοί 
3. Μεταλλουργικά 
4. Επιστρώσεις – Επενδύσεις 
5. Εξοπλισµός 
5.2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  


Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις περιλαµβάνουν: 
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1. Την ηλεκτρική εγκατάσταση ισχυρών ρευµάτων των υπαίθριων χώρων 
 


6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Η διοίκηση του εργοταξίου θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει υπευθύνους µε ποικίλες εξουσίες και 


καθήκοντα, προς αποφυγή οποιουδήποτε εργατικού ατυχήµατος. 
Ο µηχανικός ασφαλείας του έργου ευθύνεται για την επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών 


σύµφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας και τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας. 


 
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ  ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ 


Το οργανόγραµµα του τµήµατος Ασφάλειας και Υγιεινής του Εργοταξίου ορίζει θέσεις και 
αρµοδιότητες όπως φαίνεται παρακάτω: 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ο Μηχανικός Ασφαλείας ενηµερώνει µέσω του ∆ιευθυντή Εργοταξίου, τον ∆ιευθυντή Έργου 
όσον αφορά την ασφάλεια και τα µέτρα Ασφαλείας που θα ληφθούν. 


Αν αυτά τα µέτρα απαιτούν αλλαγές, τότε ο ∆ιευθυντής Έργου θα πρέπει να ενηµερωθεί και να 
εγκρίνει την αλλαγή και τα µέτρα. Εντούτοις, η ύστατη ευθύνη καταλογίζεται στον ∆ιευθυντή Έργου. 
 
7. ΣΤΟΧΟΙ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) 


Ο αντικειµενικός σκοπός του Αναδόχου είναι να ολοκληρώσει το έργο χωρίς ατυχήµατα ή 
επιπτώσεις στην υγεία κανενός, και να αποτρέψει οποιοδήποτε  συµβάν το οποίο θα µπορούσε να 
προκαλέσει άµεση ή έµµεση ζηµιά σε οποιοδήποτε ακίνητο, καθυστέρηση ή απρόβλεπτη διακοπή σε 
οποιοδήποτε διαδικασία, υπηρεσία ή λειτουργία. 


Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναµένει παρόµοια αντιµετώπιση από τους υπεργολάβους. Επίσης 
θα διασφαλίσει ότι θα γίνουν προβλέψεις για να επισηµανθούν οι πιθανοί κίνδυνοι, οι οποίοι µπορούν 
να εµφανιστούν κατά την διάρκεια των εργασιών και συγχρόνως λαµβάνονται µέτρα για την απαλοιφή 
ή την ελαχιστοποίηση αυτών σε ένα αποδεκτό επίπεδο. 


Ο Ανάδοχος θα πρέπει να καθιερώσει µαθήµατα εκπαίδευσης για όλο το προσωπικό ως προς 
τις απαιτούµενες ρυθµίσεις ασφαλείας και τις µεθόδους αποφυγής ατυχηµάτων. Το προσωπικό που 
θα προσληφθεί πρέπει να έχει εκπαιδευτεί πριν αναλάβει τα καθήκοντά του ώστε να αποφευχθούν 
οποιεσδήποτε ενέργειες που ίσως θέσουν σε κίνδυνο τους ίδιους ή τρίτους.  


Κάθε εργαζόµενος πριν γίνει δεκτός στο εργοτάξιο, πρέπει να παρακολουθήσει ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα, που θα δοθεί από τον Υπεύθυνο Ασφάλειας, κατά τη διάρκεια του οποίου 
γνωστοποιούνται οι βασικές απαιτήσεις ασφαλείας. Συγχρόνως, υπάρχει διαθέσιµο το παρόν 
έγγραφο µε τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται στο εργοτάξιο. 


Όταν πρόκειται να εκτελεστεί  µία συγκεκριµένη εργασία µε ειδικές απαιτήσεις, ο ∆ιευθυντής 
Έργου συγκαλεί σύσκεψη στην οποία συµµετέχει όλο το κύριο προσωπικό, ώστε να ενηµερωθεί 
σχετικά µε τα προβλήµατα περί ασφάλειας. 


Ο Μηχανικός Ασφαλείας θα εκτελεί περιοδικούς ελέγχους ώστε να εξασφαλίζει τη συµµόρφωση 
µε τις ρυθµίσεις περί ασφαλείας. Αν ο Μηχανικός Ασφαλείας παρατηρήσει οποιαδήποτε µη 
συµµόρφωση, θα συγκληθεί σύσκεψη µε την παρουσία όλων των µελών που εµπλέκονται. Το 
αντικείµενο της σύσκεψης θα είναι η εξέταση της µη συµµόρφωσης και η απόφαση για τη διορθωτική 
ενέργεια που πρέπει να πραγµατοποιηθεί. Ακολούθως, αν ο Μηχανικός Ασφαλείας βρίσκει ότι στη 
διάρκεια της Επιθεώρησης οι διορθωτικές ενέργειες δεν έχουν πραγµατοποιηθεί, πρέπει να το 
αναφέρει άµεσα στη ∆ιοίκηση. 


ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 


ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 


ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 


ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 


ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 


ΙΑΤΡΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Σε µηνιαία βάση θα καθορίζονται συσκέψεις ασφαλείας σύµφωνα µε το Π.∆.17/96 άρθρο ΙΙ, 
στις οποίες συµµετέχουν όλοι οι εργαζόµενοι κατά τοµείς, και ενυπόγραφα θα κάνουν όποιες 
παρατηρήσεις σε θέµατα ασφαλείας έχουν. Με την έναρξη των εργασιών ο µηχανικός ασφαλείας µε 
την σύµφωνη γνώµη του Εργοταξιάρχη θα καθορίσουν τα θέµατα των συσκέψεων αυτών. 
 
8. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 


   Όταν διαπιστώνεται µια µη συµµόρφωση ως προς την ασφάλεια, ο Μηχανικός Ασφαλείας 
περιγράφει τη διαπιστωµένη κατάσταση και δίνει τις απαιτούµενες εντολές σχετικά µε τις διορθωτικές 
ενέργειες που πρέπει να εκτελεσθούν. 


 Ο παραλήπτης της προαναφερόµενης εντολής πρέπει να υλοποιήσει εντός του καθορισµένου 
χρόνου τις υποδεικνυόµενες διορθωτικές ενέργειες. Ακολούθως ο Μηχανικός Ασφαλείας ή ένας από 
τους συναδέλφους του θα επιθεωρήσει και θα επιβεβαιώσει ότι έχει γίνει η διορθωτική ενέργεια. 


Τυχόν µη συµµόρφωση του υπεύθυνου έχει σαν αποτέλεσµα την άµεση σύνταξη αναφοράς µη-
συµµόρφωσης  από τον Μηχανικό Ασφαλείας και θα ακολουθείται η προαναφερόµενη σχετική 
διαδικασία. 


Κάθε ατύχηµα, πρέπει να αναφερθεί αµέσως στον Μηχανικό Ασφαλείας. Η κοινοποίηση πρέπει 
να γίνει την ίδια µέρα που συνέβη το ατύχηµα, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. 


Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, ο Μηχανικός Ασφαλείας  πρέπει να είναι ενήµερος σχετικά µε 
τη συνολική εργασία που έχει εκτελεστεί και το συνολικό αριθµό των ατυχηµάτων που συνέβησαν και 
τις ώρες εργασίας που χάθηκαν. 


Θα συντάξει δηλαδή µία στατιστική ετήσια αναφορά σχετικά µε τα ατυχήµατα που συνέβησαν 
στη διάρκεια του έργου. Η ∆ιοίκηση και οι υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση του έργου θα λαµβάνουν 
ένα αντίγραφο της προαναφερόµενης αναφοράς, ώστε να βελτιώνεται η  µεθοδολογία εργασίας 
πρόληψης ατυχηµάτων. 


 Όλα τα έγγραφα σχετικά µε θέµατα ασφαλείας αρχειοθετούνται, όλα τα ατυχήµατα εξετάζονται 
και αναλύονται και η αναφορά υποβάλλεται στη ∆ιοίκηση για περαιτέρω µελέτη και λήψη αποφάσεων. 


 


9. ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 


Η προσπέλαση στο εργοτάξιο  γίνεται από  το υφιστάµενο οδικό δίκτυο µέσω εργοταξιακών 
οδών. Στη συµβολή των ανωτέρων οδών θα αναρτηθούν πινακίδες προειδοποιητικές «ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ! ΕΙΣΟ∆ΟΣ – ΕΞΟ∆ΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ».  
 
Β. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Κατά την φάση της εκσκαφής ορυγµάτων απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών. Επίσης, οι κίνδυνοι 
που ενδέχεται να παρουσιαστούν είναι οι εξής: 
� Ο κίνδυνος πτώσης υλικών από ύψος. 
� Ο κίνδυνος αστοχίας των στοιχείων υποστήριξης. 
� Ο κίνδυνος πτώσης εξαιτίας µη προσπελάσιµου χώρου. 
� Ο κίνδυνος πτώσης στο κενό. 
� Ο κίνδυνος ζηµίας γειτονικών κτηρίων. 
� Ο κίνδυνος εµπλοκής µε µηχάνηµα. 


 


Κατά τη διάρκεια της αποκοµιδής των υλικών οι κίνδυνοι που ενδέχονται να παρουσιαστούν είναι οι 
εξής: 
�  Ο κίνδυνος εµπλοκής εργαζόµενου µε µηχανήµατα. 
�  Ο κίνδυνος εισπνοής σκόνης. 
�  Ο κίνδυνος εισπνοής τοξικών αερίων. 
�  Ο κίνδυνος ατυχήµατος από πτώση υλικών. 
�  Ο κίνδυνος εµπλοκής µηχανηµάτων µεταξύ τους. 
�  Ο κίνδυνος ανατροπής µηχανήµατος 
�  Ο κίνδυνος πυρκαγιάς. 
 
Κατά τη φάση της τοποθέτησης σιδηρού οπλισµού οι κίνδυνοι που ενδέχονται να παρουσιαστούν 
είναι οι εξής: 
� Ο κίνδυνος εµπλοκής µε µηχάνηµα. 
� Ο κίνδυνος πτώσης υλικών από ύψος. 
� Ο κίνδυνος από ηλεκτροπληξίας µε την χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης. 
� Ο κίνδυνος πτώσης εργαζοµένων από ύψος. 
� Ο κίνδυνος άστοχης τοποθέτησης υλικών επί της σκαλωσιάς. 
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� Ο κίνδυνος άστοχης ολίσθησης της σκαλωσιάς. 
� Ο κίνδυνος υπερφόρτωσης της σκαλωσιάς. 
� Ο κίνδυνος τραυµατισµού από αφύλακτες αναµονές του οπλισµού. 
 
Κατά τη φάση της σκυροδέτησης οι κίνδυνοι που ενδέχονται να παρουσιαστούν είναι οι εξής: 
� Ο κίνδυνος εµπλοκής µε κινούµενο µέρος µηχανήµατος. 
� Ο κίνδυνος πτώσης υλικών από ύψος. 
� Ο κίνδυνος πτώσης εργαζοµένων από ύψος. 
� Ο κίνδυνος τραυµατισµού από αφύλακτες αναµονές του οπλισµού. 
� Ο κίνδυνος απώλειας ακοής. 
� Ο κίνδυνος επαφής τσιµέντου µε τα µάτια. 
� Ο κίνδυνος αστοχίας των στοιχείων υποστήριξης. 
� Ο κίνδυνος πτώσης εξαιτίας µη προσπελάσιµου χώρου. 
� Ο κίνδυνος από αποκόλληση τσιµέντου από ύψος. 
 
Κατά την φάση των Η/Μ εργασιών οι κίνδυνοι που ενδέχονται να παρουσιαστούν είναι οι εξής: 
� Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 
� Ο κίνδυνος πτώσης υλικών από ύψος. 
� Ο κίνδυνος αστοχίας των στοιχείων υποστήριξης. 
� Ο κίνδυνος πτώσης εξαιτίας µη προσπελάσιµου χώρου. 
� Ο κίνδυνος πτώσης στο κενό. 
Οι  εργασίες του παρασκευαστηρίου σκυροδέµατος εµπεριέχουν τους εξής κινδύνους: 
� Ο κίνδυνος εµπλοκής εργαζόµενου µε κινούµενα µέρη µηχανήµατος.  
� Ο κίνδυνος πτώσης εξαιτίας µη προσπελάσιµου χώρου. 
� Ο κίνδυνος εµπλοκής µηχανηµάτων µεταξύ τους. 
� Ο κίνδυνος ανατροπής µηχανήµατος. 
� Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 
� Ο κίνδυνος πυρκαγιάς. 
 
Τα ασφαλτοµίγµατα θα προµηθεύονται από τα εµπορικά παρασκευαστήρια της περιοχής. 
 


Κατά τις εργασίες οδοποιίας – ασφαλτικών οι κίνδυνοι που ενδέχονται να παρουσιαστούν είναι οι 
εξής: 
� Ο κίνδυνος εµπλοκής µε κινούµενο µέρος µηχανήµατος.  
� Ο κίνδυνος πτώσης εξαιτίας µη προσπελάσιµου χώρου. 
� Ο κίνδυνος εµπλοκής µηχανηµάτων µεταξύ τους. 
� Ο κίνδυνος εισπνοής επικίνδυνων αερίων. 
� Ο κίνδυνος ανατροπής µηχανήµατος. 
 


Κατά τις εργασίες ασφαλτοκοπής οι κίνδυνοι που ενδέχονται να παρουσιαστούν είναι οι εξής: 
� Ο κίνδυνος εµπλοκής µε κινούµενα µέρη του εξοπλισµού. 
� Ο κίνδυνος κοπής απ΄τον µηχανισµό κοπής. 
� Ο κίνδυνος πτώσης εξαιτίας µη προσπελάσιµου χώρου. 
� Ο κίνδυνος εισπνοής σκόνης. 
 
 
Γ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
Κάθε εργαζόµενος έχει υποχρέωση να γνωρίζει: 


• Πού βρίσκονται και πως χρησιµοποιούνται οι συσκευές πυρόσβεσης του τοµέα του. 


• Που βρίσκεται, τι περιέχει και για κάθε περίπτωση το κιβώτιο (φαρµακείο) πρώτων βοηθειών του 
τµήµατός του. 


 
2.  ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 


Απαγορεύεται η κυκλοφορία στα µέτωπα εργασίας χωρίς κράνος, άρβυλα (παπούτσια 
ασφαλείας) και φόρµα. 


Απαγορεύεται το κάπνισµα στα µέτωπα εργασίας και τις αποθήκες του εργοταξίου. 
Απαγορεύεται στο προσωπικό να αγγίξει οποιαδήποτε συσκευή ή µηχάνηµα, εάν δεν του έχει 


ανατεθεί οποιαδήποτε αρµοδιότητα από τον προϊστάµενό του. 
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Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων, τα οποία βρίσκονται σε κακή κατάσταση. 
Απαγορεύεται η εκκίνηση οποιασδήποτε συσκευής ή µηχανήµατος εάν δεν έχει τοποθετηθεί 


όλος ο προστατευτικός εξοπλισµός (ασφαλείας) και εάν δεν έχει αποµακρυνθεί όλο το αναρµόδιο 
προσωπικό. 


Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση πεπιεσµένου αέρα χωρίς ακροφύσιο για καθαρισµούς 
εδάφους, πάγκου εργασίας κ.λ.π.  


Απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών, εργαλείων κ.λ.π. σε δρόµους διαφυγής γιατί πρέπει να 
διατηρούνται καθαροί και ελεύθεροι για την αποφυγή ατυχηµάτων. 


Απαγορεύεται η παραµονή προσωπικού κάτω από αιωρούµενα φορτία. 
Απαγορεύεται η επίσκεψη ατόµων στα µέτωπα εργασίας εάν δεν προηγηθεί συνεννόηση µε 


τον αρµόδιο προϊστάµενο ή εργοδηγό παραγωγής. 
Απαγορεύεται σ’ οποιοδήποτε άτοµο να περνάει στο εσωτερικό µέρος των προστατευτικών 


διατάξεων και περιφράξεων των µηχανηµάτων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. 
Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε άτοµο να θέσει σε κίνηση µια µηχανή πριν βεβαιωθεί ότι 


κανένα άλλο άτοµο δεν κάνει επισκευή, καθαρισµό ή λίπανση, ρύθµιση στη µηχανή ή εργάζεται κοντά 
σ’ αυτή και σε επικίνδυνη απόσταση. 


    Κατά την ανέγερση κτιρίων ή κατασκευών, θα παρέχονται ασφαλείς χώροι εργασίας οι οποίοι 
µπορεί να είναι δάπεδα (τα οποία θα προστατεύονται µε κιγκλιδώµατα), καταστρώµατα ή ξυλότυποι. 


    Όλα τα εξωτερικά συνεργεία και οι εργολάβοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ασφαλείας. 
Κατά τη διάρκεια επικίνδυνων εργασιών το προσωπικό αυτό προειδοποιείται για κάθε ενδεχόµενο 
κίνδυνο και να έχει πάρει όλες τις απαιτούµενες συστάσεις και οδηγίες ασφαλείας από τους 
αρµόδιους του εργοταξίου που είναι επιφορτισµένοι µε την επίβλεψη.  


Εάν οποιοδήποτε εξωτερικό συνεργείο ή εργολάβος κατά τη διάρκεια των εργασιών του µέσα 
στον εργοταξιακό χώρο παραβαίνει τους κανονισµούς ασφαλείας του εργοταξίου και τις σχετικές 
διατάξεις ασφαλείας της Ελληνικής Νοµοθεσίας, θα γίνεται παρέµβαση αµέσως από τον αρµόδιο 
επιβλέποντα του εργοταξίου µε σκοπό τη συµµόρφωση του συνεργείου ή του εργολάβου µε τις 
ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας.    
 
 
3. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) 


   Για την ασφάλεια όλων των εργαζοµένων σύµφωνα µε το Π.∆. 396/94 επιβάλλεται η πιστή 
εφαρµογή των παρακάτω οδηγιών: 


α) Να φοράτε πάντα παπούτσια ασφαλείας ή µπότες, φόρµα και κράνος, όταν κυκλοφορείτε 
στους δρόµους και στις εγκαταστάσεις του εργοταξίου. 


β) Να φοράτε πάντα όλα τα απαιτούµενα είδη ατοµικής προστασίας κατά την εκτέλεση µιας 
συγκεκριµένης εργασίας. 


γ) ∆ιατηρείτε καθαρά και σε καλή κατάσταση τα ατοµικά σας µέσα προστασίας, φροντίζετε να 
τα αλλάζετε όταν παρουσιάζουν φθορά και να τα αποθηκεύετε σε κατάλληλο µέρος (ιµατιοθήκες) για 
να µην καταστρέφονται. 


Για την προστασία των εργαζοµένων γενικά, ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα 
είδη ατοµικής προστασίας σε ικανοποιητικά αποθέµατα που βρίσκονται στην κεντρική Αποθήκη. 
1. Γυαλιά ασφαλείας 


 Για την αποφυγή ατυχηµάτων στα µάτια, επιβάλλεται οι εργαζόµενοι να φορούν γυαλιά 
ασφαλείας. Οι  διάφοροι τύποι γυαλιών είναι οι εξής: 


α) Γυαλιά ειδικά για εργασίες κοπής µε συσκευή οξυγόνο-ασετιλίνης. 
β) Γυαλιά ή µάσκα µε ειδικό γυαλί για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης.  
2. Γάντια    


Στη διάθεση του προσωπικού βρίσκονται γάντια  διαφόρων τύπων: 
α) ∆ερµάτινα γάντια των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική σε εργασίες χειρισµού κοφτερών 


και µυτερών αντικειµένων για να προστατεύονται τα δάκτυλα και τα χέρια από κοψίµατα, τρυπήµατα 
και τραυµατισµούς γενικά. 


β) Λαστιχένια γάντια ηλεκτρολόγων (τύπου ∆ΕΗ) των οποίων η χρήση είναι υποχρεωτική  για 
ηλεκτροτεχνίτες που είναι υποχρεωµένοι να εργάζονται σε κυκλώµατα υπό τάση. 
3. Παπούτσια ασφαλείας 


α) Τα άρβυλα είναι υποχρεωτικά για όλους τους εργαζοµένους που διακινούνται στους δρόµους 
και τις εγκαταστάσεις του εργοταξίου. 


β) Οι µπότες είναι υποχρεωτικές σε χώρους µε νερά, λάσπες και ουσίες και γενικά οπουδήποτε 
η χρήση άρβυλου θα έκανε προβληµατική και ανασφαλή την εργασία του προσωπικού. 
4. Στολή εργασίας 


 Είναι υποχρεωτική για όλο το προσωπικό, το οποίο ανάλογα µε το είδος και την 
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επικινδυνότητα της εργασίας που εκτελεί, φορά τον κατάλληλο τύπο φόρµας. 
 Οι τύποι αυτοί είναι οι εξής: 
α) Κοινές φόρµες εργασίας διµερείς. 
β) Αδιάβροχες έναντι βροχής κτλ. 


5. Κράνη 


 Απαγορεύεται η εργασία ή η κυκλοφορία µέσα στο εργοτάξιο χωρίς κράνος ασφαλείας.  
Για την προστασία από υψηλούς θορύβους, οι εργαζόµενοι θα χρησιµοποιούν ωτασπίδες. 


 
4. Α∆ΕΙΕΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 


Απαγορεύεται σε αναρµόδια πρόσωπα να εισέρχονται στο εργοτάξιο.  
Απαγορεύεται αυστηρά η εισαγωγή και χρήση στο εργοτάξιο οινοπνευµατωδών ποτών, όπως 


επίσης και η είσοδος ατόµων µεθυσµένων. 
Όταν στο φυλάκιο παρουσιάζεται ένας επισκέπτης, ο φύλακας της βάρδιας έχει καθήκον να 


τηλεφωνήσει στο πρόσωπο που θα δεχθεί την επίσκεψη για να έχει την επιβεβαίωση. 
Το προσωπικό του Αναδόχου, του Κυρίου του Έργου και της Επίβλεψης που περιµένει 


επίσκεψη τρίτων, έχει την υποχρέωση να ειδοποιεί το φυλάκιο από πριν, ώστε µε αυτόν τον τρόπο να 
κερδίζεται χρόνος από τους ελέγχους και τους νεκρούς χρόνους. Ο φύλακας έχει την υποχρέωση να 
σηµειώσει στο βιβλίο επισκεπτών την ώρα της εξόδου και την υπογραφή.  


Ο Ανάδοχος θα διατηρήσει αποτελεσµατικό το φυλάκιο συµπεριλαµβανοµένου του 
προσωπικού και των εγκαταστάσεων και θα εφοδιάσει το φυλάκιο µε βιβλίο επισκεπτών και 10 κράνη, 
τουλάχιστον, αν απαιτείται. 
 
5. ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 


Προειδοποιητικά σήµατα είναι υποχρεωτικά και ο Ανάδοχος µεριµνά ώστε τέτοια κατάλληλα 
σήµατα να ανεγείρονται σε ολόκληρο το χώρο εργασίας σύµφωνα µε το Π.∆. 105/95. 


Στην είσοδο του δρόµου προσπέλασης θα αναρτηθούν πινακίδες  προειδοποίησης ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΕΙΣΟ∆ΟΣ –ΕΞΟ∆ΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ.  


Σε απόσταση 150 m από τον δρόµο προσπέλασης και περιοριστικές πινακίδες ταχύτητας. 
Στο χώρο του εργοταξίου θα αναρτηθεί πινακίδα µεγίστου ορίου ταχύτητας 20 Km. 
Στο εργοτάξιο θα αναρτηθεί πινακίδα υποχρεωτικής χρήσης άρβυλων βαρέου τύπου, 


απαγόρευση καπνίσµατος και υποχρεωτική προστασία των µατιών για τους ηλεκροσυγκολλητές. 
Επίσης, θα αναρτηθεί πινακίδα υποχρεωτικής χρήσης κράνους ασφαλείας, πινακίδα µεγίστου ορίου 
ταχύτητας 20 Km, υποχρεωτική προστασία αυτιών και µατιών όπου απαιτείται, πινακίδα ένδειξης 
πρώτων βοηθειών και χρήσης τηλεφώνου και πινακίδα προειδοποίησης ανατίναξης. Τέλος στη 
κατασκευή θα χρησιµοποιούνται στα µέτωπα εργασιών κατά περίπτωση ελαστικοί κώνοι, φανοί µε 
αναλαµπές, φωσφορούχα  γιλέκα και ταινίες ασφαλείας.   
 
6. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
Α. Πρόληψη Πυρκαϊάς 


• Απαγορεύεται στους εργαζοµένους το κάπνισµα και το άναµµα φωτιάς ή η εκτέλεση εργασίας 
που προκαλεί υπερθέρµανση ή σπινθήρα µέσα σε περιοχές του εργοταξίου στις οποίες 
υπάρχουν σχετικές οδηγίες και γενικά σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά. 


• Απαγορεύεται η χρήση γυµνής φλόγας ή οποιαδήποτε εργασία που προκαλεί σπινθήρα, 
φλόγα ή θερµότητα, χωρίς την άδεια του υπεύθυνου εργοδηγού.  


• Οι χώροι εργασίας θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί (αποµακρύνοντας αµέσως όλα τα 
σκουπίδια και τα εύφλεκτα υλικά όπως λάδια, στουπιά, χαρτιά, υφάσµατα, ξύλα κλπ).  


• Πρέπει να υπάρχει πάντοτε έξοδος ελεύθερη και χωρίς εµπόδια, για άµεση αποµάκρυνση, σε 
περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή κάποιου από πυρκαϊά. 


 
Β. Καταπολέµηση φωτιάς. 
Γενικά  


• Το υλικό καταπολέµησης φωτιάς µπορεί να χρησιµοποιηθεί ανά πάσα στιγµή.  Πρέπει λοιπόν 
να παραµένει πάντοτε ελεύθερο και να είναι προσιτό. 


• Το υλικό αυτό προορίζεται αυστηρά για χρήση µόνο σε περίπτωση πυρκαϊάς. Απαγορεύεται 
«αυστηρά» η χρησιµοποίηση όλων των διατεθειµένων µέσων αντιµετώπισης πυρκαϊάς για 
άλλους σκοπούς εκτός εκείνων για τους οποίους προορίζονται. 


∆ιατεθειµένα µέσα κατάσβεσης πυρκαγιάς. 


• Πυροσβεστήρες CO2 για στερεά, υγρά, αέρια καύσιµα και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 


• Πυροσβεστήρες σκόνης για στερεά, υγρά και αέρια καύσιµα κατά κανόνα. 


• Άµµος για  κατάσβεση στερεών ή  υγρών καυσίµων. 
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• Σκαπάνες και φτυάρια. 
 
Αντιµετώπιση πυρκαγιάς 


• Πρέπει να είναι γνωστά τα πυροσβεστικά µέσα που υπάρχουν στο χώρο εργασίας, που 
βρίσκονται, για ποιες πυρκαγιές είναι κατάλληλα και πως χρησιµοποιούνται. 


• Απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται πυροσβεστήρες νερού και γενικά νερό σε ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις υπό τάση και υγρά καύσιµα. 


• ∆ιατηρούµε τον χώρο καθαρό από χαρτιά και εύφλεκτα υλικά και περιοδικά κάνουµε 
αποψίλωση του χώρου του εργοταξίου.   


• Το νερό να χρησιµοποιείται για: 
α) κατάσβεση φωτιάς σε στερεά 
β) Για ελαφρά στερεά υλικά όπως χαρτιά, χόρτα, στουπιά κλπ  να αποφεύγεται η χρήση 


πυροσβεστήρων σκόνης ή CO2. Η καλύτερη λύση είναι το νερό. 
 
Γ).  Οδηγίες επέµβασης σε περίπτωση πυρκαγιάς.  


Εάν αντιληφθείτε φωτιά σε οποιοδήποτε σηµείο εντός και εκτός των εγκαταστάσεων του 
εργοταξίου θα πρέπει αµέσως να ειδοποιήσετε: 


• Το τµήµα που βρίσκεται πλησιέστερα στο σηµείο φωτιάς. Στη συνέχεια προσπαθήστε να 
σβήσετε ή να περιορίσετε όσο είναι δυνατόν τη φωτιά χρησιµοποιώντας όλα τα κατάλληλα για 
την περίπτωση µέσα πυροσβεστικά. 


• Το προσωπικό πυρασφάλειας και το φύλακα . 


• Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν απαντά το τηλέφωνο του φύλακα, καλέστε αµέσως την 
πυροσβεστική Υπηρεσία (199) . 


ΠΡΟΣΟΧΗ:  


Όλες οι ενέργειες επέµβασης πρέπει να κατευθύνονται από τον υπεύθυνο βάρδιας ή τον 


Εργοταξιάρχη. 


 


 
7. ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 


Ο επικεφαλής κάθε βάρδιας (επιστάτης και εργοδηγός) σε συνεργασία µε τον Γενικό Εργοδηγό, 
τον Τεχνολόγο-Μηχανολόγο Μηχανικό, τον Μηχανικό Ασφαλείας, πρέπει να λαµβάνουν τα κατάλληλα 
µέτρα για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω. 
 


Α) Εργατικό Ατύχηµα 
Σε κάθε εργατικό ατύχηµα αµέσως ειδοποιείται η οµάδα ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας 


προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Εάν ο τραυµατισµός είναι σοβαρής µορφής πρέπει να φροντίσει για  
την µεταφορά του τραυµατισµένου στο πλησιέστερο Εφηµερεύον Νοσοκοµείο. 


Κάθε τµήµα είναι υποχρεωµένο να έχει φαρµακείο εξοπλισµένο κατάλληλα µε όλα τα 
απαραίτητα φάρµακα και υλικά γενικά για την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήµατος. 
Σε περίπτωση ελαφρού ατυχήµατος: 


- Μετά από κάθε ελαφρύ τραύµα ο ατυχηµατίας πρέπει να χρησιµοποιήσει βασικά µέτρα 
θεραπείας και κυρίως καθάρισµα καλό (αντισηπτικό) και ενδεχοµένως επίδεσµο. 


- Εάν η κατάσταση του τραύµατος απαιτεί την άµεση επιµέλεια νοσοκόµου, ο εργοδηγός 
βάρδιας θα ενεργήσει για την µεταφορά του ατυχηµατία στο πλησιέστερο νοσοκοµείο. 


Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήµατος : 
- Είναι απαραίτητο να δοθούν στον ατυχηµατία όλες οι στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες στον 


τόπο του ατυχήµατος προτού µεταφερθεί στο Νοσοκοµείο. 
 


Β) ∆ιαδικασία εκκένωσης του εργοταξίου   
Η διαδικασία φέρεται εις πέρας από κοινού σε συνεργασία µε την υπάρχουσα διαδικασία που 


ακολουθεί η υπηρεσία. 


 
Αναφορά εκτάκτου ανάγκης στο Εργοτάξιο 


Οι άνθρωποι που θα εντοπίσουν πρώτοι την ανάγκη θα ενηµερώσουν τον Εργοταξιάρχη το 
ταχύτερο δυνατό (ονοµατεπώνυµο και θέση του συµβάντος) ή αν αυτός να απουσιάζει, τον 
αντικαταστάτη του. 


Όλοι οι εργαζόµενοι συγκεντρώνονται σε προκαθορισµένα σηµεία για περαιτέρω οδηγίες. Οι 
επιβλέποντες εκτιµούν πως οι εργάτες θα δουλεύουν κάτω από την επίβλεψή τους και ότι είναι σε 
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ετοιµότητα για την εκκένωση εκτάκτου ανάγκης.  
Ο Ανάδοχος εξουσιοδοτεί προς αποφυγή οποιουδήποτε εργατικού ατυχήµατος: 
- τον συντονιστή σε θέµατα ασφαλείας, τον µηχανικό ασφαλείας, τον ιατρό εργασίας, από τους 


οποίους οργανώνεται µια Οµάδα Έκτακτης Ανάγκης µε επικεφαλής το µηχανικό ασφαλείας και µέλη 
άτοµα που θα είναι κατάλληλα οργανωµένα, ώστε επαρκής αριθµός µελών της οµάδας να είναι 
διαθέσιµος για δράση και βοήθεια οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των εργασιών. 


Η υπ’ όψη οµάδα θα εκπαιδευτεί από ειδικευµένο προσωπικό. Κάθε µέλος της οµάδας θα είναι 
ικανό να δώσει πρώτες βοήθειες, να λειτουργήσει τους εξοπλισµούς των αναπνευστικών συσκευών 
και τον εξοπλισµό πυρόσβεσης και να έχει δυνατότητα άµεσης προσπέλασης των µετώπων εργασίας. 


Ο µηχανικός ασφαλείας του έργου ευθύνεται για την επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών 
σύµφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας και τις προδιαγραφές του πελάτη. 


 
Τα καθήκοντα της Οµάδας Έκτακτης Ανάγκης είναι: 


• Παροχή Πρώτων Βοηθειών. 


• Παροχή και διανοµή Μ.Α.Π.  


• Ενηµέρωση προσωπικού. 


• Εξασφάλιση και συντήρηση των παρακάτω υλικών. 
α) Ένα (1) φορείο τραυµατιών 
β) Μία (1) µάλλινη κουβέρτα 
γ) Μία (1) φιάλη οξυγόνου 


      δ) Υλικά για επίδεση τραυµάτων, απολύµανση κ.λ.π 
      ε) Ενέσεις αναλγητικές. 


στ) Αναπνευστικές συσκευές για την παρακράτηση σκόνης. 
ζ) Τρεις (3) λαµπτήρες ανθεκτικοί σε έκρηξη. 
η) συντήρηση ενός σετ φαρµακείου στα κύρια µέτωπα εργασιών. 
    Ο ιατρός εργασίας που θα συνεργάζεται µε το έργο  µε σύµβαση παροχής υπηρεσιών θα 


ελέγχει τον παραπάνω εξοπλισµό και µαζί µε τον µηχανικό ασφαλείας, τον συντονιστή σε 
θέµατα ασφαλείας και τον εργοταξιάρχη θα είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια του έργου και 
των εργαζόµενων.  


θ)Συντήρηση και επιθεώρηση των µέσων πυρόσβεσης, την καταλληλότητα αυτών και την διανοµή 
τους όταν χρειαστούν. 


 
Τα καθήκοντα και οι εξουσίες του Μηχανικού Ασφαλείας είναι: 


• µαζί µε την οµάδα ασφαλείας του Έργου, να έχει άµεση επικοινωνία µε τους αρµόδιους 
φορείς, όπως τροχαία-αστυνοµία, πρώτες βοήθειες, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς 
φορείς, φορείς µαζικής ενηµέρωσης . 


• πρόγνωση και λύση προβληµάτων που προκύπτουν στο έργο, όπως επικοινωνίες, 
ανασφαλείς συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον, τοπικές δυσκολίες για την ασφάλεια του 
έργου και των εργαζοµένων. 


• να συσκέπτεται µε τον διευθυντή  και µηχανικούς πληροφορώντας τους για το βαθµό των 
µέτρων ασφαλείας που εφαρµόζονται. 


• να οργανώνει ελέγχους ασφαλείας στο τµήµα για το οποίο είναι υπεύθυνος, ώστε να 
επιβεβαιώνεται η διατήρηση και επιβολή των µέτρων ασφαλείας. 


• να επιβεβαιώνει την ύπαρξη του κατάλληλου προσωπικού εξοπλισµού ασφαλείας για κάθε 
εργαζόµενο και να επιβλέπει την ορθή χρήση αυτών. 


• να ελέγχει την εκτέλεση των εργασιών, να επισκέπτεται τακτικά το εργοτάξιο και να αναφέρει 
τις όποιες αποκλίσεις επισηµαίνονται. 


• να ερευνά τα ατυχήµατα και να διατηρεί ένα ηµερολόγιο καταγραφής τους για την αποφυγή 
άλλων παροµοίων. 


• να επιβεβαιώνει ότι το προσωπικό είναι ενήµερο σχετικά µε τις πρώτες βοήθειες που πρέπει 
να παρέχονται. 


• να φροντίζει για τη διεξαγωγή ενηµερωτικών µαθηµάτων στους εργαζόµενους κατά την 
εκτέλεση των εργασιών. 


 


Γ) Αναγγελία Ατυχήµατος 
1) Αν µε την αρχική αντιµετώπιση ενός ατυχήµατος διαπιστωθεί πως ο τραυµατίας πρέπει να 


µεταφερθεί σε πλησίον Νοσοκοµείο ή Κλινική, η µεταφορά γίνεται αµέσως µε  αυτοκίνητο του 
Εργοταξίου. 


2) Μετά την αντιµετώπιση του ατυχήµατος ειδοποιείται: 
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 α. Ο τεχνικός ασφαλείας. 
 β. Ο Προϊστάµενος του τµήµατος όπου ανήκει ο ατυχηµατίας. 
3) Οι τεχνικοί ασφαλείας του Εργοταξίου προβαίνουν σε έρευνα και ανάλυση του Ατυχήµατος 


προκειµένου να διαπιστωθούν τα αίτια. 
4) Ο Προϊστάµενος Τµήµατος στο οποίο ανήκει ο ατυχηµατίας, προβαίνει κατά περίπτωση στις 


εξής ενέργειες: 


• Εάν πρόκειται για ελαφρύ ατύχηµα που θα συνεπάγεται ολιγόωρη απουσία του ατυχηµατία - 
µικρότερη από 8 ώρες - από την εργασία, συµβουλεύεται την Έκθεση Τεχνικών Ασφαλείας 
και προτείνει λύσεις ή κάνει συστάσεις (ανάλογα µε τα αίτια) έτσι ώστε να µην επαναληφθεί 
παρόµοιο ατύχηµα. 


• Εάν πρόκειται για σοβαρό ατύχηµα που θα έχει σαν αποτέλεσµα µια διακοπή εργασίας - από 
πλευράς ατυχηµατία - µεγαλύτερη από 8 ώρες, ο Προϊστάµενος του ατυχηµατία: 


- Ενηµερώνει τον Εργοταξιάρχη µέσα σε 24 ώρες το αργότερο από τη στιγµή του ατυχήµατος, 
αφού ερευνήσει τα αίτια και συµβουλευθεί τη σχετική έκθεση των Τεχνικών Ασφαλείας. 


• Προτείνει λύσεις  ή κάνει συστάσεις (ανάλογα µε τα αίτια) ώστε να µην επαναληφθούν 
παρόµοια ατυχήµατα. 


• Συµπληρώνει τη ∆ήλωση ατυχήµατος σε όσα σηµεία τον αφορούν και την µονογράφει. 
5) Το γραφείο προσωπικού µετά την αναγγελία ατυχήµατος από τον Προϊστάµενο Τµήµατος, 


ενηµερώνει ΑΜΕΣΩΣ την Επιθεώρηση Εργασίας και συµπληρώνει τη δήλωση ατυχήµατος στα 
σηµεία που τον αφορούν. 
 
8. ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 


Σύµφωνα µε τον Νόµο 1396/83, άρθρο 8, τηρούνται: 
- Επί τόπου του έργου τηρείται ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας, το οποίο είναι θεωρηµένο από 


την τοπική Επιθεώρηση εργασίας και στο οποίο αναγράφονται από τον Μηχανικό Ασφαλείας 
περιστατικά παράβασης των κανόνων ασφαλείας από τους εργαζόµενους, καθώς και υποδείξεις για 
το τι πρέπει να γίνει από τον Εργοταξιάρχη. 


- Επίσης τηρείται Βιβλίο Ατυχηµάτων όπου σηµειώνονται όλα τα ατυχήµατα που συµβαίνουν 
από τα ποιο σοβαρά έως τα λιγότερα σοβαρά.  


- Έντυπα προς ανακοίνωση δια τοιχοκολλήσεως: 
Στο χώρο  του εργοταξίου αναρτούνται έντυπα που καθοδηγούν και ενηµερώνουν τους 


εργαζόµενους  σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας.  


 


9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Ως περιβάλλον νοείται τόσο το Φυσικό Περιβάλλον όσο και το Ανθρωπογενές. 
Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να είναι µεγίστης σηµασίας για τον Ανάδοχο. 
Ο σχεδιασµός των έργων γίνεται πάντα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται: 
(1) Η µέγιστη δυνατή εναρµόνιση του Έργου στο περιβάλλον. 
(2) Η ελάχιστη δυνατή διατάραξη του περιβάλλοντος. 
Οι παραπάνω στόχοι ικανοποιούνται: 


• Τόσο κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. 


• Όσο και κατά τη διάρκεια κατασκευής του. 


 
10. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 


Ο µηχανικός εξοπλισµός ενός εργοταξίου περιλαµβάνει µηχανήµατα που εξυπηρετούν 
διάφορες εργασίες.  Εδώ ενδεικτικά αναφέρονται οι εκσκαφείς, οι φορτωτές, οι µπετονιέρες κ.α. Όσον 
αφορά τα χωµατουργικά έργα χρησιµοποιούνται οι φορτωτές, οι εκσκαφείς, οι προωθητές, οι 
οδοστρωτήρες, οι ισοπεδωτές και τα φορτηγά ανατρεπόµενα.  Στο χώρο του εργοταξίου γενικά 
χρησιµοποιούνται:  γερανοί,  γεννήτριες και λεωφορεία ή επιβατικά. 


Όλος ο ιδιόκτητος κινητός εξοπλισµός της εταιρείας, όπως φορτηγά, γερανοί, 
ηλεκτροσυγκολλήσεις και άλλα παρόµοια όπως επίσης υλικά και εργαλεία, πρέπει να είναι 
καταχωρηµένα, εφοδιασµένα µε άδεια, ασφαλισµένα και διατηρηµένα σε καλή κατάσταση.  


Α) Αυτοκίνητα 


• Το όχηµα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισµένο. 


• Το όχηµα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 


• Το όχηµα πρέπει να φέρει  κιβώτιο Α’ Βοηθειών. 


• Το όχηµα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 


• Το όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε καµπίνα προστασίας, µε ηχητική κόρνα και φωτεινό 
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σήµα κατά την όπισθεν. 


• Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε µηχανήµατος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και 
το δελτίο συντήρησης το οποίο ενηµερώνεται απ τον συντηρητή του εργοταξίου.  


• Ο οδηγός του αυτοκινήτου φέρει και την ευθύνη της καλής κατάστασης του οχήµατος και 
ενηµερώνει υπεύθυνα άτοµα του συνεργείου για τυχόν επισκευές. 


• Πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος στα φρένα, την κόρνα, τα φώτα τους υαλοκαθαριστήρες 
και τα λοιπά συστήµατα ασφαλείας. 


• Πρέπει να δένονται µε ασφάλεια τα φορτία πριν ξεκινήσει το όχηµα. 


• Απαγορεύεται να πηδάτε από οχήµατα ή να ανεβαίνετε όταν αυτά δεν έχουν σταµατήσει 
τελείως. 


• Απαγορεύεται το κάπνισµα όταν γίνεται ανεφοδιασµός σε καύσιµα και η µηχανή πρέπει να 
είναι σβηστή. 


• Απαγορεύεται η φόρτωση των οχηµάτων περισσότερο από το µέγιστο επιτρεπόµενο. 


• Πρέπει να γίνει ιδιαίτερος έλεγχος για την καλή λειτουργία των φρένων και της κόρνας. 


• Απαγορεύεται η χρήση των οχηµάτων για άλλες εργασίες απ’ αυτές για τις οποίες έχουν 
κατασκευασθεί. 


 
 


Β)Φορτωτές 


• Το όχηµα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισµένο. 


• Το όχηµα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 


• Το όχηµα πρέπει να φέρει  κιβώτιο Α’ Βοηθειών. 


• Το όχηµα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 


• Το όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε καµπίνα προστασίας, µε ηχητική κόρνα και φωτεινό 
σήµα κατά την όπισθεν. 


• Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε µηχανήµατος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και 
το δελτίο συντήρησης το οποίο ενηµερώνεται απ τον συντηρητή του εργοταξίου.  


• Οι φορτωτές αυτοί για την µείωση των καυσαερίων έχουν καταλύτη και φέρουν φίλτρο νερού. 


• Έχει αναρτηµένους προβολείς που και χρησιµοποιεί. 


• Η χρήση των φορτωτών αυτών είναι µόνο για την εργασία που προβλέπεται (µεταφορά και 
φόρτωση προϊόντων) και γίνεται µόνο από εξουσιοδοτηµένα άτοµα (χειριστής). 


• Απαγορεύεται η µεταφορά του προσωπικού µέσα στον κάδο, παρά µόνο εάν ο φορτωτής 
είναι εφοδιασµένος µε ειδικό καλάθι το οποίο πληροί τις προδιαγραφές (κουπαστή, καλή 
κατασκευή, σωστό στερέωµα επάνω στον φορτωτή).  


• Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση του κάδου για φρενάρισµα παρά µόνο σε µεγάλη ανάγκη. 


• Επιθεωρείται καθηµερινά η στάθµη του νερού και συµπληρώνεται. 


Γ) Γερανοί 


• Το όχηµα πρέπει να φέρει Άδεια κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισµένο. 


• Το όχηµα πρέπει να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. 


• Το όχηµα πρέπει να φέρει  κιβώτιο Α’ Βοηθειών. 


• Το όχηµα πρέπει να φέρει πυροσβεστήρα. 


• Το όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε καµπίνα προστασίας, µε ηχητική κόρνα και φωτεινό 
σήµα κατά την όπισθεν. 


• Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε µηχανήµατος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και 
το δελτίο συντήρησης το οποίο ενηµερώνεται από τον συντηρητή του εργοταξίου.  


     Η σωστή χρήση των γερανών εξασφαλίζεται όταν ελέγχονται κατάλληλα τα ακόλουθα      σηµεία : 


• ∆ιαγράµµατα ασφαλούς φορτίου. 


• Ικανότητα των µηχανικών βαρούλκων. 


• Φύση του εδάφους. 


• Καιρικές συνθήκες: άπνοια, κλπ 


• Να διατηρούνται πάντα σε επάρκεια όλα τα µηχανικά και ηλεκτρικά βαρούλκα των γερανών 
και συντηρεί συστηµατικά τα µηχανήµατα. 


• Να ελέγχεται καθηµερινά η κατάσταση των συρµατόσχοινων και να αντικαθιστούνται µε την 
πρώτη ένδειξη φθοράς. 


• Οταν το αιωρούµενο µπράτσο είναι έτοιµο, να υπολογίζεται το νεκρό σηµείο και να γίνεται 
ακριβής εκτίµηση για την σωστή και ασφαλή έδραση του γερανού.  
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• Όλοι οι γάντζοι πρέπει να συνοδεύονται από µηχανισµούς ασφάλειας έναντι επικινδύνων 
χαλαρώσεων των αναρτήσεων. 


∆) Σκαλωσιές  


• Οι κάθετες βάσεις των σκαλωσιών θα βρίσκονται σε σταθερή βάση. 


• Όλες οι σκαλωσιές 3m ή περισσότερο πάνω από το έδαφος θα είναι εφοδιασµένες µε 
κιγκλιδώµατα ασφαλείας στις ανοιχτές πλευρές τους, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις. 


• Ασφαλή µέσα πρόσβασης θα παρέχονται σε όλα τα επίπεδα εργασίας της σκαλωσιάς. 


• Λαµβάνοντας υπόψη τα Π.∆. 447/75 και 778/80 οι σανίδες των σκαλωσιών πρέπει να 
επιθεωρούνται και να δοκιµάζονται πριν από κάθε εγκατάσταση. 


• Θα εγκαθίστανται προστατευτικά γείσα στις ανοιχτές πλευρές των σκαλωσιών, προκειµένου 
να αποφεύγεται η πτώση των εργαλείων, υλικών ή του εξοπλισµού. 


• ∆εν θα χρησιµοποιείται σκαλωσιά που έχει υποστεί ζηµιές µέχρις ότου επισκευαστεί και 
ενισχυθεί. 


• Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει ώστε όλες οι σκαλωσιές που χρησιµοποιούνται από τους 
εργαζόµενους να βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση.  


• Στη σκαλωσιά θα υπάρχει πάντα µόνο το υλικό που χρησιµοποιείται τη στιγµή εκείνη και ποτέ 
δεν θα υπερφορτώνεται. 


Ε) Ασφαλτοκόφτες 


• Ο χειριστής του ασφαλτοκόπτη πρέπει να διαθέτει τον ακόλουθο προσωπικό εξοπλισµό 
ασφαλείας:  


1. Προστατευτικό κράνος. 
2. Γάντια εργασίας 
3. Παπούτσια ασφαλείας 
4. Ανακλαστικό γιλέκο, κόκκινου - άσπρου χρώµατος 
5. Ωτασπίδες για προστασία από τον θόρυβο. 


• Οι ιµάντες κινήσεως του τροχού κοπής πρέπει να φέρουν προστατευτικό καπάκι. 


•  Ο κινητήρας του ασφαλτοκόπτη πρέπει να φέρει εξάτµιση για την µείωση του θορύβου. 


• Ο δίσκος του ασφαλτοκόπτη πρέπει να φέρει προφυλακτήρα σε όλη την περίµετρό του, εκτός 
του σηµείου κοπής της ασφάλτου. 


• Πρέπει να υπάρχουν κώνοι για την παράκαµψη της κυκλοφορίας και για όλο το µήκος της 
ασφαλτοκοπής. 


• Πρέπει να τοποθετούνται κατάλληλες πινακίδες αναγγελίας κινδύνου και ύπαρξης εργασιών, 
µπροστά από το µέτωπο της ασφαλτοκοπής. 


 


ΣΤ) Ηλεκτροσυγκολλήσεις  


• Όλο το προσωπικό πρέπει να φέρει παπούτσια ασφαλείας, προστατευτικό κράνος και γάντια 
εργασίας. Επιπλέον οι συγκολλητές πρέπει να φέρουν δερµάτινα γάντια και ποδιά, για 
προστασία από καψίµατα και ακτινοβολία, καθώς και ειδική µάσκα συγκόλλησης.  


• Το Η/Ζ πρέπει να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Ο πίνακας διανοµής ισχύος του Η/Ζ 
πρέπει να είναι πλήρης µε τις ασφάλειες του, χωρίς σπασµένους διακόπτες, γυµνά ή κοµµένα 
καλώδια µέσα στον πίνακα. Ο πίνακας πρέπει να φέρει ηλεκτρονόµο διανοµής και πρέπει να 
είναι γειωµένος.  


• Ο υπεύθυνος εργοδηγός υποχρεούται να αντικαθιστά αµέσως ηλεκτρικά καλώδια µε φθορά 
στην µόνωσή τους. Επίσης απαγορεύεται η χρήση σπασµένων και πρόχειρα 
επισκευασµένων φις. 


•  Οι µηχανές συγκόλλησης πρέπει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση, χωρίς φθαρµένες 
µονώσεις καλωδίων και ακροδεκτών. Φθαρµένα καλώδια, σπασµένοι ακροδέκτες ή 
σπασµένες τσιµπίδες ηλεκτροσυγκόλλησης πρέπει να αντικαθίστανται αµέσως από 
καινούργια.  


• Τα ηλεκτρικά εργαλεία χειρός (π.χ. τροχοί) πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε προφυλακτήρες 
για αποφυγή επαφής χειρών µε τους δίσκους κοπής. Απαγορεύεται η χρήση των 
µηχανηµάτων αυτών χωρίς τους προφυλακτήρες.  


• Τα ηλεκτρικά καλώδια παροχής ισχύος σε ηλεκτροσυγκολλήσεις, ηλεκτρικά εργαλεία, 
µπαλαντέζες, κλπ. Πρέπει να µην είναι µπερδεµένα, πεταµένα στην άσφαλτο γιατί αυξάνεται 
ο κίνδυνος φθοράς.  


• Ειδικά κουβούκλια, µε µουσαµάδες πρέπει να υπάρχουν στο χώρο των 
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ηλεκτροσυγκολλήσεων. Μέσα εκεί πρέπει να βρίσκονται µόνο οι ηλεκτροσυγκολλητές που 
εκτελούν  την συγκόλληση, δηµιουργώντας έτσι έναν χώρο αποµόνωσης, από το υπόλοιπο 
βοηθητικό προσωπικό. 


• Βοηθητικός εξοπλισµός όπως γάβριες , κρικοπάλαγκα , ιµάντες κτλ. πρέπει να ελέγχονται 
πριν την χρήση τους, ως προς την ανυψωτική τους ικανότητα και την κατάσταση τους.  


• Απαγορεύεται µη εξουσιοδοτηµένο προσωπικό να εκτελεί συγκολλήσεις. Όλοι οι συγκολλητές 
πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί από κατάλληλο γραφείο.  


• Κάθε συνεργείο συγκολλητών πρέπει να φέρει κατάλληλο πυροσβεστήρα.  
 
Ζ)  Καταβιβασµός αγωγού σε χαντάκι 


  Όλο το προσωπικό πρέπει να φέρει παπούτσια ασφαλείας, προστατευτικό κράνος και γάντια 
εργασίας. Ο υπεύθυνος του συνεργείου υποχρεούται, να ελέγξει την ανυψωτική ικανότητα του 
βοηθητικού εξοπλισµού (π.χ. ιµάντες , κρικοπάλαγκα , γάβριες κτλ.) και να αντικαθιστά εξοπλισµό µε 
φθορές. Απαγορεύεται το κατέβασµα του αγωγού εφόσον υπάρχει προσωπικό µέσα στο χαντάκι. 
∆ιάδροµος κυκλοφορίας πρέπει να δηµιουργηθεί µε κώνους, για την διευκόλυνση του προσωπικού 
και µηχανηµάτων, για το κατέβασµα του αγωγού. 


Η) Συντήρηση Μηχανηµάτων και Εξοπλισµού 


Για τον εξοπλισµό της διαδικασίας συντήρησης ισχύουν : 


• Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε µηχανήµατος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται, 
και το δελτίο συντήρησης το οποίο ενηµερώνεται απ’ τον συντηρητή του εργοταξίου. 


• Οι οδηγίες και οι προδιαγραφές των κατασκευαστών. 


• Απαγορεύεται η χρήση εργαλειοµηχανών (τόρνος, φρέζες, πριονοκορδέλες, πλάνα, κλπ) από 
πρόσωπα µη εξασκηµένα και ακατάλληλα για το χειρισµό τους. 


• Απαγορεύεται η οξυγονοκόλληση και ηλεκτροκόλληση αν αυτός που την εκτελεί δεν έχει 
προηγουµένως εφοδιαστεί µε όλα τα ατοµικά προστατευτικά µέσα (για την προστασία των 
µατιών, του προσώπου, των χεριών, των ποδιών και του σώµατος), κατά της φωτιάς, της 
ακτινοβολίας και των πυρακτωµένων τεµαχίων εκπαιδευµένα, αρµόδια και εξουσιοδοτηµένα. 


• Απαγορεύεται αυστηρά η εκτέλεση ηλεκτρολογικής εργασίας σε ηλεκτρικά δίκτυα, 
εγκαταστάσεις, συσκευές κλπ, αν δεν βεβαιωθεί απόλυτα η ασφαλής διακοπή του ηλεκτρικού 
ρεύµατος. 


• Συντήρηση µηχανισµού ή εξοπλισµού σε κίνηση απαγορεύεται όπου η επαφή µε τα 
κινούµενα µέρη µπορεί να τραυµατίσει τους εργαζόµενους. 


• Ακόλουθες προφυλάξεις επιβάλλονται, όπου απαιτείται από τη διαδικασία συντήρησης να 
παραµένει σε λειτουργία ο εξοπλισµός : 


- (Ι) Οι εργαζόµενοι που ασχολούνται µε τις διαδικασίες αυτές θα είναι πλήρως εκπαιδευµένοι και 
εξουσιοδοτηµένοι να εκτελέσουν την διαδικασία αυτή. 
- (ΙΙ) Θα καθοριστεί µια ασφαλής διαδικασία για κάθε περίπτωση και η διαδικασία θα είναι 
διαθέσιµη και αν είναι πρακτικό, θα υπάρχει δίπλα στον µηχανισµό. 


 
∆. ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 


1. ΟΡΥΓΜΑΤΑ 
Τα ορύγµατα γίνονται µε και εκσκαφείς και φορτηγά µεταφοράς. Οι χειριστές θα φροντίζουν 


ώστε τα µηχανήµατα και τα οχήµατα που θα χρησιµοποιηθούν να έχουν επιθεωρηθεί και να είναι 
σωστά συντηρηµένα. Για τον λόγο αυτό υπάρχει το βιβλίο συντήρησης το οποίο ενηµερώνεται και 
ελέγχεται από τον Μηχανικό Ασφαλείας.  


Όταν εγκαθίσταται υποστήριγµα ή αφαιρείται στη φάση των εκσκαφών, η εργασία θα γίνεται 
κατά τρόπο ώστε να µην εκτίθεται σε κίνδυνο οι εργαζόµενοι.  


Οι κλίσεις των πρανών είναι τέτοιες που απαγορεύουν την κατολίσθηση εδάφους. Παρ’ όλα 
αυτά όπου ανακαλύπτεται χαλαρή ζώνη θα σταµατούν οι εργασίες εκσκαφής έως ότου 
σταθεροποιηθεί το έδαφος. 


Ο χώρος εργασίας θα διαµορφωθεί έτσι ώστε να είναι λειτουργικός, ασφαλής, προσπελάσιµος, 
και η επιλογή των µηχανηµάτων θα γίνεται πάντα µε τεχνικά κριτήρια απ΄ τον υπεύθυνο µηχανικό 
κατασκευής. Τα µηχανήµατα (τσάπες, φορτηγά µεταφοράς, προωθητήρες, διατρητικά υπαίθρων, 
φορτωτές κλπ)  θα είναι εφοδιασµένα µε καµπίνα τύπου ROBS και µε ηχητικό και φωτεινό σήµα κατά 
την οπισθοδρόµηση. Θα έχουν εφοδιαστεί ασφαλώς µε πυροσβεστήρα , και η χρήση τους θα γίνεται 
µόνο από εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 


Κατά την φάση της εργασίας αυτής επιθεωρούνται καθηµερινά τα στοιχεία της έτσι ώστε να 
υλοποιείται η σωστή και ασφαλή κατασκευή. 
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Όπου τα πρανή εγκυµονούν κινδύνους  κατολίσθησης , θα λαµβάνονται µέτρα προφύλαξης 
(προστατευτικά γείσα κτλ). 


Όπου απαιτείται θα κατασκευάζεται κουπαστή ασφαλείας, ενώ όπου δεν εκτελούνται εργασίες, 
θα τοποθετείται ταινία ασφαλείας. 


2. ΣΙ∆ΗΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Οι εργασίες  για την τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού  αφορούν επί το πλείστον εργασίες σε 


ύψος. 
Ως επίπεδο εργασίας χρησιµοποιούνται  κινητές πλατφόρµες (σκαλωσιές). 
Οι κάθετες βάσεις των σκαλωσιών  βρίσκονται σε σταθερή βάση, πάνω σε άξονα, ο οποίος 


επιτρέπει ελεγχόµενη ολίσθηση επάνω σε ράγες. 
Όλες οι σκαλωσιές 3m ή περισσότερο πάνω από το έδαφος είναι εφοδιασµένες µε 


κιγκλιδώµατα ασφαλείας στις ανοιχτές πλευρές τους, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις. 
Εγκαθίστανται προστατευτικά γείσα στις ανοιχτές πλευρές των σκαλωσιών, προκειµένου να 
αποφεύγεται η πτώση των εργαλείων, υλικών ή του εξοπλισµού. 


Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει ώστε όλες οι σκαλωσιές που χρησιµοποιούνται από τους 
εργαζόµενους της να βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση. Αυτό ισχύει είτε έχουν ανεγερθεί από τους 
εργαζοµένους της, είτε όχι. 


Στη σκαλωσιά θα υπάρχει πάντα µόνο το υλικό που χρησιµοποιείται τη στιγµή εκείνη και ποτέ 
δεν θα υπερφορτώνεται. 


Ασφαλή µέσα πρόσβασης θα παρέχονται σε όλα τα επίπεδα εργασίας της σκαλωσιάς. 
Για την ασφάλεια των εργαζοµένων βασικό ρόλο παίζει η καθαριότητα και η τακτοποίηση του 


χώρου για τα οποία θα γίνεται και αυστηρός έλεγχος από τον αρµόδιο µηχανικό. 


3. ΣΚΥΡΟ∆ΕΤΗΣΗ 
Τα σχέδια και οι προδιαγραφές των ξυλοτύπων θα κρατούνται στο εργοτάξιο ενόσω 


κατασκευάζονται ή χρησιµοποιούνται οι ξυλότυποι. Οι οποιεσδήποτε αλλαγές θα εξουσιοδοτούνται 
από τον υπεύθυνο µηχανικό. 


Οι ξυλότυποι θα κατασκευάζονται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να είναι εγγυηµένη η αντοχή τους 
στη φόρτιση του νωπού σκυροδέµατος, τόσο στον πυθµένα όσο και στους τοίχους. 


Την ώρα της σκυροδέτησης, όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να βρίσκονται κάτω από τους 
ξυλότυπους, σε θέσεις όπου δεν έχει τοποθετηθεί σκυρόδεµα. 


Κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης, χρησιµοποιούνται δονητές σκυροδέµατος αποκλειστικά 
τύπου πεπιεσµένου αέρα ή ηλεκτρικού. 


Επίπεδο εργασίας αποτελεί κινητή πλατφόρµα παρόµοια αυτής των εργασιών τοποθέτησης 
σιδηρού οπλισµού.   


∆εν θα εφαρµόζονται φορτία σε σκυρόδεµα που δεν έχει σκληρύνει, εκτός εάν επιτρέπεται από 
τις προδιαγραφές των ξυλοτύπων. 


Όπου παρατηρείται αδυναµία, καθίζηση ή παραµόρφωση των ξυλοτύπων, θα σταµατήσει 
αµέσως η φόρτωση και δεν θα ξαναρχίσει µέχρις ότου επισκευαστεί ή ενισχυθεί ο ξυλότυπος. 
∆ιορθωτικές ενέργειες θα εκτελούνται υπό την άµεση επίβλεψη του υπεύθυνου µηχανικού, ο οποίος 
θα εξασφαλίζει ότι οι εργασίες να εκτελούνται χωρίς κίνδυνο για οποιονδήποτε. 


Οι άκρες του οπλισµού που προεξέχουν και αποτελούν κίνδυνο για τους εργαζόµενους θα 
φυλάσσονται κατάλληλα.  


4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Οι Η/Μ εργασίες θα γίνονται µόνο από εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Οι εργασίες που γίνονται σε 


ύψος θα επιτρέπονται µόνο εφόσον η σκαλωσιά εργασίας πληροί τις προϋποθέσεις περί σκαλωσιών, 
όπως αναφέρεται παραπάνω. Ο χώρος προσπέλασης θα επιµελείται έτσι ώστε να παρέχεται ασφαλή 
πρόσβαση και ο χώρος εργασίας θα καθαρίζεται µε το πέρας των εργασιών. 


Πριν από κάθε εργασία θα διακόπτεται η παροχή ρεύµατος  ώστε οι εργασίες να γίνονται µε 
ασφάλεια. 


∆εν θα εκτίθενται καλώδια και αγωγοί υπό τάση.  
∆ιανοµή 
 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για το σύστηµα προσωρινής ηλεκτρικής διανοµής στο έργο 


καθώς και για τα µέτρα ασφαλείας που σχετίζονται µε αυτό.  
Τα καλώδια που βρίσκονται επί τόπου υποβάλλονται σχεδόν αναπόφευκτα σε σκληρή 


µεταχείριση. Πριν από την ενεργοποίηση οποιουδήποτε µέρους ενός νεοεγκατεστηµένου 
ηλεκτρολογικού συστήµατος ή του εξοπλισµού του, αυτό πρέπει να ελέγχεται διεξοδικά.  Η ασφάλεια 
εξασφαλίζεται από τακτική επιθεώρηση και διατήρηση. 


Θα τοποθετούνται πινακίδες που θα αναγράφουν «ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ – ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ» κοντά στον 
ηλεκτρολογικό εξοπλισµό που είναι προσιτός στους εργαζοµένους και λειτουργούν µε υψηλή και µέση 
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τάση. 
∆εν θα αποθηκεύονται ή τοποθετούνται εύφλεκτα υλικά κοντά σε ηλεκτρολογικό εξοπλισµό. 
Όλοι οι διακόπτες διανοµής και ελέγχου θα σηµειώνονται καθαρά ώστε να φαίνονται τα 


µηχανήµατα  ή ο εξοπλισµός που εξυπηρετούν. 
Σε όλα τα επικίνδυνα µηχανήµατα θα υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες που θα 


καταγράφουν «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ» , «ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ – ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ». 
Όλα τα ηλεκτρικά µηχανήµατα δεν θα εγκαταλείπονται πριν την αποσύνδεσή τους  από το 


ηλεκτρικό δίκτυο. 
Στα µηχανήµατα που τροφοδοτούνται µε µέση τάση  η ζεύξη και η απόζευξη γίνεται από άνευ 


φορτίου και πάντα από εξουσιοδοτηµένο άτοµο. 
Η εργασία µε ηλεκτροφόρο εξοπλισµό, µπορεί να είναι ασφαλής σαν εργασία  σε αποµονωµένο 


εξοπλισµό, αν τα παρακάτω τηρούνται :  
α) Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη γνώση του εξοπλισµού και της δουλειάς που πρέπει να γίνει . 
β) Αν υπάρχει κάποια αµφιβολία, πρέπει να ζητηθεί η γνώµη ενός ανωτέρου ή υπευθύνου 


ατόµου. 
γ) Η εργασία πρέπει να σχεδιάζεται προσεκτικά πριν την έναρξη. 
Οι επιδιορθώσεις γεννητριών ρεύµατος και κάθε µηχανισµού µε ηλεκτρικά προβλήµατα, θα 


γίνονται µόνο από υπεύθυνους του έργου ηλεκτρολόγους. 
Οι αγωγοί θα αναρτούνται µακριά από δίκτυα νερού και αέρα, προφυλαγµένα από επαφή µε 


µηχανήµατα και ανθρώπους. Καλώδια και σύνδεσµοι οι οποίοι έχουν φθαρεί θα επισκευάζονται 
αµέσως. 


Ο µηχανολογικός εξοπλισµός ο οποίος είναι ηλεκτροκίνητος θα γειώνεται (αυτός ή ο 
υποσταθµός) προκειµένου να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του  µηχανήµατος.  


5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
Η εργασία αυτή απαιτεί ταυτόχρονη  λειτουργία πολλών µηχ/των. Τα µέτρα προστασίας ειδικά 


για τον εξοπλισµό αναφέρεται σε άλλη παράγραφο. 
Η εργασία αυτή συντονίζεται από έµπειρο εργοδηγό. Ως προς τη φύση της δεν αποτελεί 


ιδιαίτερα επικίνδυνη εργασία, εφόσον τηρούνται τα ελάχιστα µέτρα ασφαλείας των µηχανηµάτων. 
Ο χώρος εργασίας διατηρείται καθαρός, προσπελάσιµος και  λειτουργικός. 


6. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ  
Όλο το προσωπικό πρέπει να διαθέτει παπούτσια ασφαλείας, γάντια εργασίας  και 


προστατευτικό κράνος. Επιπλέον, οι συγκολλητές πρέπει να διαθέτουν δερµάτινα γάντια και ποδιά, 
για προστασία από καψίµατα και ακτινοβολία, καθώς και την ειδική µάσκα συγκόλλησης.  


Οι πίνακες διανοµής ισχύος πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, πλήρης, µε τις ασφάλειες τους, 
χωρίς σπασµένους διακόπτες, χωρίς γυµνά καλώδια, χωρίς σπασµένους ακροδέκτες και γειωµένοι. 
Τα καλώδια τροφοδοσίας υποπινάκων, ηλεκτρικών εργαλείων, ηλεκτρικού φούρνου προθέρµανσης  
ηλεκτροδίων και ηλεκτροσυγκολλήσεων πρέπει να µην έχουν φθορές στη µόνωση τους και να µην 
έχουν σπασµένους ακροδέκτες. Ο υπεύθυνος του συνεργείου υποχρεούται να αντικαταστήσει 
αµέσως φθαρµένα καλώδια και ακροδέκτες, µε άλλα χωρίς φθορές.  


Οι µηχανές συγκόλλησης πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, χωρίς φθαρµένες 
µονώσεις καλωδίων και ακροδεκτών. Φθαρµένα καλώδια, σπασµένοι  ακροδέκτες ή σπασµένες 
τσιµπίδες ηλεκτροσυγκόλλησης πρέπει να αντικαθίστανται αµέσως µε καινούργια. 


Μπουκάλες οξυγόνου και ασετιλίνης πρέπει να είναι σταθερά δεµένες στα ειδικά καρότσια 
µεταφοράς ή σε µεταλλικά δοκάρια. Απαγορεύεται οι µπουκάλες να τοποθετούνται κοντά σε πηγές 
ανάφλεξης. Τα καλώδια αερίου δεν πρέπει να έχουν φθορές ή διαρροές. Στο τέλος της λειτουργίας 
τους πρέπει να κλείνονται οι βαλβίδες παροχής αερίου, που βρίσκονται πάνω στις µπουκάλες, και τα 
καλώδια αερίων πρέπει να τυλίγονται προσεκτικά και όχι να παραµένουν πεταµένα στο πάτωµα. Οι 
µπουκάλες πρέπει να βρίσκονται πάντα σε όρθια θέση. Μπουκάλες οξυγόνου και ασετιλίνης δεν 
πρέπει να αποθηκεύονται στον ίδιο χώρο. 


Ο χώρος του συνεργείου πρέπει να διαθέτει κατάλληλους πυροσβεστήρες.  
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 


Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται µια καταγραφή των κινδύνων που ενδέχεται να 
εµφανιστούν κατά την εκτέλεση του έργου. Οι πίνακες συντίθενται οριζόντια από 
προκαταγεγραµµένες «πηγές κινδύνων» και κατακόρυφα από µη προκαθορισµένες φάσεις και 
υποφάσεις εργασίας. 


Έτσι για κάθε φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, όπως αυτές έχουν καταγραφεί, 
επισηµαίνονται οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η επισήµανση γίνεται µε την αναγραφή 
των αριθµών 1, 2 ή 3 στους κόµβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. 
Τονίζεται ότι η χρήση των αριθµών είναι υποκειµενική και αποδίδει την αντίληψη του συντάκτη για την 
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ένταση των κινδύνων.  
Σε γενικές γραµµές οι βασικές αρχές χρησιµοποίησης των αριθµών αυτών είναι οι εξής: 
Ο αριθµός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: 
είτε (i) η πηγή του κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόµενη φάση / υποφάση 


εργασίας (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεµελίων δίπλα σε παλαιά οικοδοµή) 
είτε (ii) οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δηµιουργούν αυξηµένη πιθανότητα επικίνδυνων 


καταστάσεων, (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι µικρής 
συνεκτικότητας, ή υδροφορεί κλπ) 


είτε (iii) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυµβεί είναι 
περιορισµένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύµατος ή γυµνής 
φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαµενή καυσίµων) 


Ο αριθµός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: 
είτε (i) η πηγή κινδύνου εµφανίζεται περιοδικά ή µε χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. 


κίνδυνοι τραυµατισµών από ανατροπές υλικών σε οικοδοµικό εργοτάξιο κλπ) 
είτε (ii)  δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση 


οχηµάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο) 
είτε (iii) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυµβεί είναι µεγάλη 


(π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες καύσωνα) 
Ο αριθµός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούµενες ως ενδιάµεσες των 1 και 3 περιπτώσεις. 


 
Οι συντάξαντες 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 


ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 


 







    ∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  


   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 


Έργο:Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Οθωµανικού 


          Κτιρίου ‘’Παζαρ Χαµάµ” 


 


     ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 


Σελίδα  1  


 


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ----    ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ     


ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ    


    


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ    


Η παρούσα µελέτη αφορά τον φωτισµό αναδείξεω̋ του κτηρίου ‘‘ΠΑΖΑΡ ΧΑΜΑΜ’’ 


(Γιεχουντί Χαµάµ) στην περιοχή  ‘‘Λουλουδαδικα’’ Θεσσαλονίκη̋. 


Η µελέτη ηλεκτροφωτισµού είναι η εφαρµογή προτάσεων και δοκιµών που 


πραγµατοποίησε ο κ. Κωνσταντίνο̋ Κάπο̋  Μηχανολόγο̋ Μηχανικό̋ ,  κατόπιν 


αιτήµατο̋ του ∆ηµάρχου Θεσσαλονίκη̋ κ. Μπουτάρη, του Αντιδηµάρχου Αστικού 


Σχεδιασµού, Πολεοδοµία̋ και ∆ικτύων κ. Ανδρέα Κουράκη και τη̋ Πρὀσταµένη̋  τη̋ 


9η̋  Εφορία̋ Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Dr. ∆έσποινα̋ Μαρκοπούλου. 


 


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ    


Το διατηρητέο, υπό συντήρηση και προστατευόµενο από την 9η ΕΒΑ κτίριο, βρίσκεται 


στο ιστορικό κέντρο τη̋ πόλη̋ τη̋ Θεσσαλονίκη̋ και περικλείεται από τι̋ οδού̋ 


Βασιλέω̋ ΗρακλείουΒασιλέω̋ ΗρακλείουΒασιλέω̋ ΗρακλείουΒασιλέω̋ Ηρακλείου, ΚοµνηνώνΚοµνηνώνΚοµνηνώνΚοµνηνών και τον Πεζόδροµο τη̋ οδού ΦραγκίνηΦραγκίνηΦραγκίνηΦραγκίνη. 


 Επί του παρόντο̋, το κτίριο είναι περιφραγµένο µε κινητά µεταλλικά πλαίσια και 


έχει γίνει µόνο µερική διάστρωση πλακών και λίθων, κυρίω̋ στον πεζόδροµο τη̋ 


οδού Φραγκίνη. Η κύρια περιοχή παρέµβαση̋ αφορά τι̋ ΒΑ και ΝΑ όψει̋ του κτιρίου, 


όπου, πέρα από τι̋ εργασίε̋ ανακατασκευή̋ των πεζοδροµίων σε έκταση 470 τ.µ., 


θα αντικατασταθούν και οι θύρε̋ του κτιρίου και θα βελτιωθούν οι όψει̋ του. 


Το κτίριο αποτελείται από µία (ήδη εξωτερικά συντηρηµένη) κύρια πτέρυγα στη ΒΑ 


πλευρά του, ορθογωνίου σχήµατο̋ και διαστάσεων 12Χ24 µ. και ύψου̋ περίπου 7,5 


µ. που καλύπτεται από 2 µεγάλου̋ κεραµοσκεπεί̋ τρούλου̋, και από σειρά 


επεκτάσεων και µεταγενέστερων προσθηκών, διαστάσεων περίπου 20Χ21 µ. και 


ύψου̋ που κυµαίνεται από 1,50-3,0 µ. πάνω από τη στάθµη του πεζοδροµίου και 


καλύπτονται από 12 κεραµοσκεπεί̋ τρούλου̋ διαφόρων διαστάσεων. 


Κατά µήκο̋ τη̋ οδού Κοµνηνών υπάρχουν αρκετά δένδρα που κρύβουν σε µεγάλο 


βαθµό τι̋ εκεί όψει̋ του κτιρίου, παρόλα αυτά ο περαστικό̋ έχει τη δυνατότητα να 


τι̋ παρατηρήσει ικανοποιητικά. 


Αν και υπάρχουν πολλέ̋ και έντονέ̋ ανισὁψίε̋ στο υπό µελέτη κτίριο, πρέπει να 


καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε ο φωτισµό̋ αναδείξεώ̋ του να το κάνει να 


δείχνει ω̋ ένα ενιαίο σύνολο. 







    ∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  


   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 


Έργο:Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Οθωµανικού 
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Σελίδα  2  


 


ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ:ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ:ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ:ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ:    


Οι κανονισµοί που θα διέπουν τη σύνταξη τη̋ µελέτη̋ θα είναι οι ακόλουθοι: 


Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ HDHDHDHD    384384384384 για τι̋ ηλεκτρικέ̋ εγκαταστάσει̋, 


Συµπληρωµατικά, θα ακολουθηθούν όσοι κανονισµοί Ε.Η.Ε ίσχυαν προ τη̋ 


αντικαταστάσεώ̋ του̋, οι οποίοι δεν έρχονται σε αντίθεση µε τον νέο 


κανονισµό, αλλά µα̋ βοηθούν στην επίτευξη µία λειτουργική̋ και προπάντων 


ασφαλού̋ τεχνική̋ λύση̋. 


Το Ευρωπἀκό πρότυπο CIECIECIECIE    136136136136----2000200020002000, “Guide to the Lighting of Urban Areas” για 


τα σηµεία που έχουν εφαρµογή. 


Το Ευρωπἀκό πρότυπο CIECIECIECIE    115115115115----1995199519951995 για τη µείωση τη̋ φωτορύπανση̋ 


Το Ευρωπἀκό πρότυπο CIECIECIECIE    94949494----1993199319931993 “Guide for floodlighting”, όσον αφορά την 


ορθή χρωµατική απόδοση των επιλεγµένων φωτιστικών σωµάτων και 


λαµπτήρων 


Παρ’ όλα αυτά, ο σηµαντικότερο̋ παράγων για την επιλογή του µνηµείου αυτού. 


Συνοπτικά, οι κανόνε̋ για τι̋ εγκαταστάσει̋ φωτισµού σε µνηµεία, που έχουν 


διατυπωθεί, είναι οι εξή̋: 


1. Η εγκατάσταση φωτισµού πρέπει να είναι πλήρω̋ αναστρέψιµη, δηλαδή, 


πρέπει να µπορεί να αποξηλωθεί µελλοντικά, χωρί̋ να αφήσει κανένα ίχνο̋ 


στα διατηρητέα µέλη του µνηµείου. 


2. Η εγκατάσταση των φωτιστικών σωµάτων πρέπει να µην τα φέρει σε επαφή 


µε τα διατηρητέα µέλη και εάν κάτι τέτοιο καθίσταται αναγκαίο, η 


εγκατάσταση αυτή θα πρέπει να είναι αυτοστηριζόµενη σε κινητέ̋ και χηµικά 


ουδέτερε̋  βάσει̋. 


3. Σε περίπτωση που οι αρχαιολογικέ̋ αρχέ̋ έχουν την υπόνοια ότι στο 


υπέδαφο̋ βρίσκονται και άλλα αντικείµενα αρχαιολογική̋ αξία̋ προ̋ 


εύρεση, οι εκσκαφέ̋ διέλευση̋ των καλωδιώσεων πρέπει να είναι όσο το 


δυνατόν πιο επιφανειακέ̋ και να γίνονται πάντοτε χειρωνακτικά. 


4. Τα υλικά τη̋ εγκατάσταση̋ θα πρέπει να µην υφίστανται τέτοια διάβρωση 


ώστε να επηρεάζουν τα διατηρητέα µέλη του µνηµείου µε χηµικέ̋, 


ηλεκτροχηµικέ̋ ή µηχανικέ̋ διαβρωτικέ̋ διαδικασίε̋. 


5. Οι προβολεί̋ θα πρέπει, εάν αυτό είναι απαραίτητο, να είναι βαµµένοι µε 


χρώµατα παραπλήσια στα υλικά του µνηµείου, ώστε να µην ξεχωρίζουν από 


αυτό και να µην διαταράσσουν την αισθητική του. 


6. Η εγκατάσταση θα πρέπει να είναι απόλυτα ασφαλή̋ στου̋ χρήστε̋ τη̋ και 


στου̋ επισκέπτε̋ του διατηρητέου χώρου και να µην παρουσιάζει κανένα 


κίνδυνο ηλεκτροπληξία̋, ακόµα και µετά από καταστροφική βλάβη τη̋. 


7. Η παραγόµενη θερµότητα και ακτινοβολία από την εγκατάσταση θα πρέπει 


να είναι απολύτω̋ ασφαλή̋ για τα υλικά των διατηρητέων µελών. 
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8. Θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη µέριµνα στην υλοποίηση τη̋ εγκατάσταση̋, 


όταν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά και πυκνή χλωρίδα στην περιοχή που 


φωτίζεται. 


9. Ο φωτισµό̋ των µνηµείων θα πρέπει να έχει ω̋ στόχο την ανάδειξη τη̋ 


πραγµατική̋ του̋ φύση̋ και όχι τη δηµιουργία φωτιστικών εφέ που θα 


καταστήσουν τα µνηµεία σκηνικό επίδειξη̋ των καλλιτεχνικών απόψεων του 


µελετητή. Πρωταγωνιστή̋ είναι πάντοτε το µνηµείο και όχι ο φωτιστή̋ του. 


10. Οι αποχρώσει̋ του παραγοµένου φωτό̋ θα πρέπει να είναι συµβατέ̋ µε την 


υφή και το χρώµα του υλικού των µελών. 


11. ∆εν θα πρέπει να δηµιουργούνται φωτεινέ̋ δέσµε̋ που θα προκαλούσαν 


θάµβωση στον παρατηρητή του µνηµείου. Ο υπερβολικό̋ φωτισµό̋ του είναι 


τόσο ακατάλληλο̋ όσο και επιζήµιο̋. 


12. Πρέπει να δίνεται µέριµνα στην πιθανή διατάραξη τη̋ οικολογική̋ 


ισορροπία̋ τη̋ περιοχή̋ από το φωτισµό ενό̋ µνηµείου, εάν το µνηµείο αυτό 


βρίσκεται σε σηµείο οικολογικού ενδιαφέροντο̋. 


13. Η εγκατάσταση πρέπει να λειτουργεί µε τη χαµηλότερη δυνατή κατανάλωση 


ηλεκτρικού ρεύµατο̋, τόσο για λόγου̋ οικονοµία̋, όσο και για λόγου̋ 


προστασία̋ του περιβάλλοντο̋. 


Με βάση του̋ προαναφερόµενου̋ κανονισµού̋, πρότυπα και εµπειρία, καθώ̋ και τη 


δεοντολογία που πρέπει να ακολουθείται σε ένα χώρο αρχαιολογική̋ και 


πολιτιστική̋ σηµασία̋, η µελέτη φωτισµού περιγράφεται στα επόµενα κεφάλαια. 


Α. Α. Α. Α.     ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΕΩΣ ΚΤΙΡΙΟΥΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΕΩΣ ΚΤΙΡΙΟΥΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΕΩΣ ΚΤΙΡΙΟΥΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΕΩΣ ΚΤΙΡΙΟΥ    


Ο φωτισµό̋ αναδείξεω̋ του κτιρίου φαίνεται στα συνηµµένα σχέδια καθώ̋ και στα 


σχέδια Τεχνικών Λεπτοµερειών που βρίσκονται στο Παράρτηµα Τεχνικών 


Προδιαγραφών τη̋ παρούσα̋ Μελέτη̋. Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε οι 


προβολεί̋ και τα λοιπά φωτιστικά σώµατα να µην φέρουν λαµπτήρε̋ µε µικρή 


διάρκεια ζωή̋ (όπω̋ είναι αυτοί τη̋ πυρακτώσεω̋ ή αλογόνου), ώστε ο κύκλο̋ 


συντήρησή̋ του̋ να υπερβαίνει τι̋ 10.000 ώρε̋ λειτουργία̋ κατ' ελάχιστον (5 έτη) 


και στην περίπτωση των φωτιστικών µε φωτοδιόδου̋ LED τι̋ 20-30.000 ώρε̋ (10-


15 έτη). 
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ΑΑΑΑ----1111    ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο Ε∆ΑΦΟΥΣΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο Ε∆ΑΦΟΥΣΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο Ε∆ΑΦΟΥΣΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο Ε∆ΑΦΟΥΣ    


Για την ανάδειξη των κατακόρυφων περιµετρικών τοίχων του κτιρίου, θα 


χρησιµοποιηθεί ένα̋ αριθµό̋ διαφορετικών τεχνικών, δεδοµένου ότι οι τοίχοι αυτοί 


έχουν µεγάλε̋ διαφορέ̋ στο ύψο̋ του̋. 


1. Περιµετρικά τη̋ κύρια̋ (Β∆) πτέρυγα̋, η οποία διαθέτει του̋ υψηλότερου̋ 


τοίχου̋, θα εγκατασταθούν δεκαπέντε (15) ενδοδαπέδιοι προβολεί̋ 


ασυµµετρική̋ δέσµη̋ (Asymmetric Beam), ενδεικτικού τύπου 1850 1850 1850 1850 FloorFloorFloorFloor    τη̋ τη̋ τη̋ τη̋ 


DissDissDissDissanoanoanoano, εξοπλισµένοι µε λαµπτήρα τύπου CDMCDMCDMCDM----TDTDTDTD    70707070WWWW/830/830/830/830 τη̋ Philips. Οι 


προβολεί̋ αυτοί θεωρούνται οι πλέον κατάλληλοι για φωτισµό κατακόρυφων 


τοίχων αυτού του ύψου̋ και θα παρέχουν µια οµοιόµορφη και σταδιακά 


µειούµενη ένταση φωτισµού στου̋ τοίχου̋ αυτού̋. Η µέση απόσταση µεταξύ 


των προβολέων αυτών θα είναι 4-5 µ. και θα τοποθετηθούν σε απόσταση 


περίπου 1,50 µ. από τη βάση των τοίχων. 


2. Επίση̋, καθ’όλο το µήκο̋ του ΝΑ τοίχου των επεκτάσεων, προτείνεται η 


εγκατάσταση ενδοδαπέδια̋ στεγανή̋ ταινία̋ LED ισχύο̋ 10W/m και κλίση̋ 


35 ° προ̋ τον τοίχο, µέσα σε προφίλ αλουµινίου που θα την κρατάει στο 


πεζοδρόµιο χωρί̋ να υπάρχει πρόβληµα καταστροφή̋ τη̋ από µηχανικέ̋ 


καταπονήσει̋ ή βανδαλισµού̋. Το µήκο̋ τη̋ ταινία̋ αυτή̋ θα είναι συνολικά 


17 µ. και στι̋ 2 άκρε̋ τη̋ θα υπάρχουν 2 στεγανά φρεάτια όπου θα 


εγκατασταθούν τα τροφοδοτικά τη̋ ταινία̋ (2 τροφοδοτικά που το καθένα θα 


παρέχει ισχύ σε 8,50 µ. ταινία̋). Η ταινία αυτή θα εγκατασταθεί παράλληλα 


µε τον τοίχο και σε απόσταση 20-30 εκ. από αυτόν (βλ. σχέδιο τεχνικών 


λεπτοµερειών, ΥΗ-003)δεδοµένου ότι και εκεί το ύψο̋ του τοίχου είναι 


επαρκέ̋ για αυτού του τύπου του̋ προβολεί̋, όπω̋ δείχνεται στο σχετικό 


σχέδιο ΥΗ-001 


3. Κατά µήκο̋ του Ν∆ τοίχου του κτιρίου, ο οποίο̋ έχει ύψο̋ µόλι̋ 1.20 µ., 


προτείνεται η εγκατάσταση ενδοδαπέδια̋ στεγανή̋ ταινία̋ LED ισχύο̋ 5W/m 


και κλίση̋ 35 ° µέσα σε προφίλ αλουµινίου που θα την κρατάει στο 


πεζοδρόµιο χωρί̋ να υπάρχει πρόβληµα καταστροφή̋ τη̋ από µηχανικέ̋ 


καταπονήσει̋ ή βανδαλισµού̋. Το µήκο̋ τη̋ ταινία̋ αυτή̋ θα είναι συνολικά 


20 µ. και στι̋ 2 γωνίε̋ του κτιρίου θα υπάρχουν 2 στεγανά φρεάτια όπου θα 


εγκατασταθούν τα τροφοδοτικά τη̋ ταινία̋ (2 τροφοδοτικά που το καθένα θα 


παρέχει ισχύ σε 10 µ. ταινία̋). Η ταινία αυτή θα εγκατασταθεί παράλληλα µε 


τον τοίχο και σε απόσταση 20-30 εκ. από αυτόν (βλ. σχέδιο τεχνικών 


λεπτοµερειών) 


4. Για την επίτευξη αναλόγων αποτελεσµάτων στο Ν∆ τοίχο του κτιρίου, όπου οι 


ανισὁψίε̋ είναι και οι πλέον έντονε̋, προτείνεται η εγκατάσταση 
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ενδοδαπέδια̋ στεγανή̋ ταινία̋ LED ισχύο̋ 10W/m και κλίση̋ 35 ° µέσα σε 


προφίλ αλουµινίου που θα την κρατάει στο πεζοδρόµιο χωρί̋ να υπάρχει 


πρόβληµα καταστροφή̋ τη̋ από µηχανικέ̋ καταπονήσει̋ ή βανδαλισµού̋. 


Το µήκο̋ τη̋ ταινία̋ αυτή̋ θα είναι συνολικά 18 µ. και στι̋ 2 άκρε̋ τη̋ θα 


υπάρχουν 2 στεγανά φρεάτια όπου θα εγκατασταθούν τα τροφοδοτικά τη̋ 


ταινία̋ (2 τροφοδοτικά που το καθένα θα παρέχει ισχύ σε 9 µ. ταινία̋). Η 


ταινία αυτή θα εγκατασταθεί παράλληλα µε τον τοίχο και σε απόσταση 20-


30 εκ. από αυτόν (βλ. σχέδιο τεχνικών λεπτοµερειών, ΥΗ-003). Επίση̋, στι̋ 


εσοχέ̋ των θυρών και παραθύρων θα εγκατασταθούν ίδιου τύπου γραµµικά 


φωτιστικά, αποχρώσεω̋ Amber (κίτρινο-πορτοκαλί) για τη δηµιουργία 


οπτικού εφέ (σα να φωτίζεται το κτίριο εσωτερικά µε λαδοφάναρα) και 


αντίθεση̋. 


 


Α----2222    ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣΦΩΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣΦΩΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣΦΩΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ    


Ο φωτισµό̋ τη̋ υπερκατασκευή̋ (τρούλων) θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί υπό τη 


συνεχή επίβλεψη και οδηγίε̋ του συντάκτη τη̋ παρούσα̋ µελέτη̋, λόγω των 


ιδιαιτεροτήτων που αυτή παρουσιάζει. 


Σε γενικέ̋ γραµµέ̋, ο φωτισµό̋ ανάδειξη̋ τη̋ υπερκατασκευή̋ θα επιτευχθεί µε τη 


χρήση των παρακάτω φωτιστικών σωµάτων: 


1. Στεγανή ταινία LED, αποχρώσεω̋ Warm White, ισχύο̋ 5 W/m, παρόµοια µε 


αυτή τη̋ περιπτώσεω̋ ΑΑΑΑ----1.31.31.31.3, µέσα σε ειδικό προφίλ αλουµινίου ή 


ανοξείδωτου χάλυβα µε κλίση 35° προ̋ τον τοίχο, που θα τοποθετείται 


περιµετρικά των ορατών τρούλων και τοιχείων τη̋ ανωδοµή̋ και περίπου 20 


εκ. από τη βάση των κατακόρυφων τοίχων του̋. Το συγκεκριµένο προφίλ 


πρέπει, πριν την τοποθέτησή του, να βαφτεί σε κατάλληλη απόχρωση ώστε 


να µην ξεχωρίζει από τα δοµικά υλικά του κτιρίου (συνιστώνται αποχρώσει̋ 


RALRALRALRAL----1002100210021002 ή RALRALRALRAL----1011101110111011 για το συγκεκριµένο κτίριο). Σηµειώνεται ότι η 


συγκεκριµένη φωτιστική ταινία απαιτεί τη χρήση ενό̋ στεγανού 


τροφοδοτικού εξωτερικού χώρου, ανά 9-10 περίπου µέτρα εγκατεστηµένου 


µήκου̋ τη̋. Επίση̋, για την τοποθέτηση του προφίλ σε θέση που θα φωτίζει 


κατακόρυφα, είναι αναγκαία η χρήση µικρή̋ µάζα̋ κόλλα̋ πλακιδίων 


χρωµατισµένη̋ κατάλληλα, τοποθετηµένη̋ επάνω στα κεραµίδια ανά 1,0 µ. 


στην οποία θα πιέζεται το προφίλ στην κατάλληλη θέση (βλ. Σχέδιο 


λεπτοµερειών). 


2. Μικροί προβολεί̋ εξοπλισµένοι µε λαµπτήρα τύπου CDMCDMCDMCDM----TTTT 35W/830, 


στρατηγικά τοποθετηµένοι µεταξύ των τρούλων και σε µη ορατά από το 
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πεζοδρόµιο σηµεία, οι οποίοι θα φωτίζουν επιφάνειε̋ του κτιρίου που δεν 


µπορούν να φωτιστούν µε άλλο τρόπο. Οι προβολεί̋ αυτοί θα είναι 


ενδεικτικού τύπου  DisanoDisanoDisanoDisano    1524 1524 1524 1524 ElfoElfoElfoElfo    CDMCDMCDMCDM----TTTT    35353535WWWW/830 /830 /830 /830 WideWideWideWide    BeamBeamBeamBeam, ή DisanoDisanoDisanoDisano    


1536 1536 1536 1536 KoalaKoalaKoalaKoala    CDMCDMCDMCDM----TmTmTmTm    35353535WWWW/830/830/830/830 εξοπλισµένοι µε shutter 4 πλευρών (o Elfo)  και 


βάση στήριξη̋ peg. 


 


AAAA----3333    ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ    


Επί του παρόντο̋, στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχουν ιστοί φωτισµού φέροντε̋ 


φωτιστικά σώµατα µε λαµπτήρε̋ SON-T 70W, έντονου πορτοκαλί φωτισµού 


(1900°Κ). Τα φωτιστικά αυτά θα αποξηλωθούν και θα αντικατασταθούν από νέα 


ενδεικτικού τύπου disano Sforza 3192 λαµπτήρα HCI-TS 70/150W. Επιπλέον θα 


τοποθετηθούν σε νέε̋ θέσει̋ 2 ακόµη φωτιστικά σύµφωνα µε τα σχέδια τη̋ µελέτη̋. 


    


ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ 


Η έλξη του παροχικού καλωδίου 3Χ10Η έλξη του παροχικού καλωδίου 3Χ10Η έλξη του παροχικού καλωδίου 3Χ10Η έλξη του παροχικού καλωδίου 3Χ10mmmmmmmm2222 που θα ξεκινά από το pillar που βρίσκεται 


στην συµβολή των οδών Κοµνηνών & Βασιλέω̋ Ηρακλείου και θα οδεύει σύµφωνα µε 


τα σχέδια έω̋ ενό̋ σηµείου από υφιστάµενη υποδοµή ηλεκτροφωτισµού, θα γίνει 


σύµφωνα µε τι̋ υποδείξει̋ τη̋ ∆ιεύθυνση̋ Ηλεκτρολογικού (για το τµήµα τη̋ 


υφιστάµενη̋ υποδοµή̋) 


Ενδοδαπέδιο προφίλ αλουµίνιου.Ενδοδαπέδιο προφίλ αλουµίνιου.Ενδοδαπέδιο προφίλ αλουµίνιου.Ενδοδαπέδιο προφίλ αλουµίνιου.  Η ενδοδαπέδια ταινία led θα βρίσκεται µέσα σε 


προφίλ κατασκευασµένο από µη ανοδιοµένο αλουµίνιο το  οποίο θα φέρει 


πιστοποίηση  IP 67 τουλάχιστον και σήµανση CE  σε µήκο̋ τεµαχίου έω̋ 2m. Τα 


φωτιστικά θα είναι µεταξύ του̋ ανά 2 τεµ. συνδεµένα σε κοινό φρεάτιο σύµφωνα µε 


τα σχέδια. Θα δοθεί το µέγιστο ανεκτό βάρο̋  στην επιφάνεια του φωτιστικού σε Kgr 


καθώ̋ και η αντοχή του σε κρούση. Στο κάτω µέρο̋ του φωτιστικού θα τοποθετηθεί 


φενιζόλ πάχου̋- βάθου̋ περίπου 3-4cm ενώ κάτω από αυτό θα υπάρχει 


υπόστρωµα σύµφωνα µε τα σχέδια για την αποφυγή συγκράτηση̋ νερού στο χώρο 


του φωτιστικού. Στο τέλο̋ θα γίνει παρατεταµένη  ρίψη νερού στα φωτιστικά και 


στα φρεάτια σύνδεση̋ ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητα τη̋ αποχέτευση̋ , η 


στεγανότητα των φωτιστικών και ηλεκτρική αντίσταση µόνωση̋ η οποία θα πρέπει 


να ξεπερνά 5MΩ στα 1000DC.   


Η  ενδοδαπέδια ταινία Η  ενδοδαπέδια ταινία Η  ενδοδαπέδια ταινία Η  ενδοδαπέδια ταινία ledledledled  που θα χρησιµοποιηθεί εσωτερικά του προφίλ θα είναι 


στεγανή κατά IP 65 τουλάχιστον µε ισχύ 5W/m και  10W/m αντίστοιχα σύµφωνα µε 


τα σχέδια σε θερµοκρασία χρώµατο̋ 3000Κ. Το καλώδιο που θα εξέρχεται του 


προφίλ αλουµινίου προκειµένου να τροφοδοτηθεί η ταινία led θα είναι 
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πιστοποιηµένο για υπόγεια τοποθέτηση και θα τοποθετηθεί εντό̋ σπιράλ τύπου 


χελιφλέξ έω̋ το φρεάτιο σύνδεση̋ του για προστασία από µηχανική καταπόνηση. 


Η ταινία Η ταινία Η ταινία Η ταινία ledledledled    περιµετρικά των τρούλωνπεριµετρικά των τρούλωνπεριµετρικά των τρούλωνπεριµετρικά των τρούλων θα είναι στεγανή κατά IP 65 εντό̋ προφίλ 


αλουµινίου κατάλληλο για εξωτερικού̋ χώρου̋ και θα φέρει σήµανση CE.  


Πολυκαρµπονικό̋ πίνακα̋ µια̋ γραµµή̋ στεγανό̋ Πολυκαρµπονικό̋ πίνακα̋ µια̋ γραµµή̋ στεγανό̋ Πολυκαρµπονικό̋ πίνακα̋ µια̋ γραµµή̋ στεγανό̋ Πολυκαρµπονικό̋ πίνακα̋ µια̋ γραµµή̋ στεγανό̋ IPIPIPIP65656565 σύµφωνα µε το πρότυπο EN 


60529 µε ράγα στήριξη̋ αυτοµάτων ασφαλειών φάρδου̋ 35mm σύµφωνα µε το 


πρότυπο EN 50022 µε κλέµµε̋ ουδετέρου και γείωση̋, διαστάσεων 266Χ200Χ105  ο 


οποίο̋ θα βρίσκεται σε σηµείο µη ορατό πλησίον των τρούλων για την τµηµατική 


ασφάλιση µε µικροαυτόµατου̋  6Α των led τρούλων και των προβολέων και από εκεί 


θα οδεύουν τα καλώδια JIVV-R 3X1.5mm2 προ̋ τα τροφοδοτικά των led (τα 


τροφοδοτικά θα βρίσκονται ενό̋ ηλεκτρικών κιβωτίων IP 67) και του̋ προβολεί̋. 


Οι θέσει̋ και οδεύσει̋ του εξοπλισµού επί του κτιρίου θα υποδειχθούν από τη από 


την 9η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκη̋ 


Πλαστικό φρεάΠλαστικό φρεάΠλαστικό φρεάΠλαστικό φρεάτιο πολυπροπυλαινίου 200Χ200Χ200  τιο πολυπροπυλαινίου 200Χ200Χ200  τιο πολυπροπυλαινίου 200Χ200Χ200  τιο πολυπροπυλαινίου 200Χ200Χ200  Η σύνδεση των ενδοδαπέδιων  


ταινιών led  θα γίνει µέσα σε πλαστικά φρεάτια πολυπροπυλαινίου 200Χ200Χ200 


εντό̋ των οποίων θα βρίσκονται τα τροφοδοτικά 230AC/12DC τοποθετηµένα εντό̋  


ηλεκτρικών κιβωτίων IP 67 190X190X130 ενδεικτικού τύπου FIBOX. Για τι̋ ηλεκτρικέ̋ 


συνδέσει̋ θα χρησιµοποιηθούν όπου κριθεί αναγκαίο µούφε̋ σύνδεση̋ µε ρητίνη 


εξασφαλίζοντα̋ την κατάλληλη στεγανότητα.      


Φωτιστικό ενδοδαπέδια̋ τοποθέτηση̋Φωτιστικό ενδοδαπέδια̋ τοποθέτηση̋Φωτιστικό ενδοδαπέδια̋ τοποθέτηση̋Φωτιστικό ενδοδαπέδια̋ τοποθέτηση̋ µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 


Σώµα από χυτό αλουµίνιο βαµµένο σε 2 στάδια: 


Πρώτο στάδιο: Επεξεργασία καταφόρεση̋ µε εµβάπτιση σε λουτρό εποξειδική̋ 


ρυτίνη̋,που το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό σε χηµικού̋ διαβρωτικού̋ παράγοντε̋ 


(ατµοσφαιρικοί ρύποι) και σε παραθαλάσσιο περιβάλλον (οµίχλη άλµη̋). 


∆εύτερο στάδιο: Βαφή σε υψηλή θερµοκρασία (εντό̋) κλιβάνου µε ακρυλική βαφή 


οικολογική φιλική προ̋ το περιβάλλον ,σταθεροποιηµένη στην ακτινοβολία UV ώστε 


να µην ξεθωριάζει. 


Ασύµµετρο̋ ανταυγαστήρα̋ από ανοδειωµένο (πάχο̋ ανοδείωση̋ 5µm)  


Εσωτερικά φέρει πτερύγιο από αλουµίνιο το οποίο καλύπτει µερικώ̋ τον λαµπτήρα 


µε µέγιστη αντιθαµπωτική προστασία. 


Φέρει εµπρόσθια κορνίζα από χυτό αλουµίνιο διαµέτρου Φ286mm. 


Η εµπρόσθια κορνίζα συγκρατείται στο σώµα του φωτιστικού µε ανοξείδωτε̋ βίδε̋ 


ασφαλεία̋. 


Κεραµική λυχνιολαβή µε επαργυροµένε̋ επαφέ̋. 
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Τα όργανα έναυση̋ είναι προκαλωδιωµένα µε εύκαµπτο καλώδιο 1mm2, µε µόνωση 


σιλικόνη̋. 


Το φωτιστικό είναι προκαλωδιωµένο µε κατάλληλο καλώδιο έτοιµο να συνδεθεί µε 


την γραµµή τροφοδοσία̋. 


Τα ηλεκτρικά όργανα του φωτιστικού είναι τοποθετηµένα επάνω σε αποσπόµενο 


δίσκο για εύκολη συντήρηση. 


Συνοδεύεται από από κατάλληλο κυτίο εγκιβωτισµού το οποίο δεν έχει πυθµένα για 


την αποφυγή τη̋ συγκράτηση̋ των οµβρίων,  ενώ στο κάτω µέρο̋ θα υπάρχει 


υπόστρωµα σύµφωνα µε τα σχέδια για την βέλτιστη αποστράγγιση. 


Εξοπλισµένο µε θερµικό για προστασία από υπερθερµάνσει̋. µέγιστο ανεκτό βάρο̋ 


στην επιφάνεια του φωτιστικού 4000Kgr. 


Βαθµό̋ προστασία̋ IP67 


Αντοχή σε κρούση ΙΚ 10 


Κατασκευασµένο σύµφωνα µε του̋ κανονισµού̋ ΕΝ 60598 CEI34-21 


Φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά Ασύµµετρη δέσµη φωτισµού 


Λαµπτήρα̋ 


Το φωτιστικό επιδέχεται του̋ παρακάτω λαµπτήρε̋, µε τα αντίστοιχα ηλεκτρικά 


όργανα έναυση̋: 


CDM-TS 70W 


    


Οι σωληνώσει̋ πολυπροπυλενίου  Φ40Οι σωληνώσει̋ πολυπροπυλενίου  Φ40Οι σωληνώσει̋ πολυπροπυλενίου  Φ40Οι σωληνώσει̋ πολυπροπυλενίου  Φ40  θα οδεύουν από φωτιστικό σε φωτιστικό 


(ενδοδαπέδια) όπου στο κάτω µέρο̋ του πλαστικού κιβωτίου θα γίνεται η σύνδεση 


φωτιστικού µε το καλώδιο τροφοδοσία̋ και το καλώδιο τροφοδότηση̋ του επόµενου 


φωτιστικού. Η σύνδεση θα γίνεται µε ειδική µούφα όπου µέσα σε δύο πλαστικά µέρη 


τα οποία κουµπώνουν µεταξύ του̋ θα εισάγεται ρητίνη για την επίτευξη πλήρου̋ 


στεγανότητα̋. 


    


Ιστό̋ κωνική̋ διατοµή̋ µε διατοµή βάση̋ Φ 85Ιστό̋ κωνική̋ διατοµή̋ µε διατοµή βάση̋ Φ 85Ιστό̋ κωνική̋ διατοµή̋ µε διατοµή βάση̋ Φ 85Ιστό̋ κωνική̋ διατοµή̋ µε διατοµή βάση̋ Φ 85----90909090mmmmmmmm και άνω  απόληξη  Φ60mm. 


Κατασκευασµένο̋ από χάλυβα γαλβανισµένο εν θερµώ και βαµµένο̋. 


Πάχο̋ χάλυβα 3mm. 


Ύψο̋ ιστού H=3m 


Θυρίδα επίσκεψη̋ διαστάσεων 186Χ45mm σε ύψο̋ Η=1m από το έδαφο̋. 


Η θυρίδα επίσκεψη̋ ασφαλίζει πάνω στο ιστό µε µία βίδα ασφαλεία̋. 


Ακροκιβώτιο µε τετραπολική κλέµα για καλώδιο µε διατοµή 6mm2 


Φέρει µια ασφαλειοθήκη µε µια µικροαυτόµατη ασφάλεια 10 Α. 


Το ακροκιβώτιο είναι αποσπόµενο για εύκολη πρόσβαση και συντήρηση. 


Βάση έδραση̋ από χυτό αλουµίνιο διατοµή̋ Φ300mm.  
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Ο ιστό̋ συνοδεύεται από τέσσερα αγκύρια στήριξη̋ µήκου̋ L=400mm ,τέσσερι̋ 


ροδέλε̋, τέσσερα παξιµάδια ασφαλεία̋ και τέσσερα καλύµµατα από ελαστικό, για 


τα παξιµάδια. Σε περίπτωση υφιστάµενη̋ αγκύρωση̋ η βάση έδραση̋ του ιστού θα 


κατασκευαστεί-προσαρµοστεί ανάλογα αφού ελεγχθεί και γίνει αποδεκτή η στατική 


επάρκεια τη̋ βάση̋ αγκύρωση̋ από τον ανάδοχο. 


Φέρει δυο πλαίσια για την συγκράτηση και σωστή ευθυγράµµιση των αγκυρίων, 


κατά την έγχυση του µπετόν. 


Κάθε ιστό̋ εκτό̋ τη̋ γείωση̋ του δικτύου (στο ακροκιβώτιο θα γεφυρώνεται ο 


αγωγό̋ γείωση̋ του δικτύου µε τον ιστό)  θα φέρει επιπλέον ηλεκτρόδιο γείωση̋ 


συνδεµένο µε τον ιστό πλησίον τη̋ βάση̋ του µέσω γυµνού Cu 25mm2.  


Κατασκευασµένο̋ σύµφωνα µε του̋ κανονισµού̋ : UNI EN 40  


Φέρει πιστοποίηση CE       


    


Φωτιστικό σώµα κορυφή̋ Φωτιστικό σώµα κορυφή̋ Φωτιστικό σώµα κορυφή̋ Φωτιστικό σώµα κορυφή̋ µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 


Σώµα και άνω κάλυµµα από χυτό αλουµίνιο. 


Φορέα̋ από ατσάλι κατάλληλο̋ για τοποθέτηση σε ιστό µε απόληξη κορυφή̋ 


Φ60mm. 


Βαµµένο σε δυο στάδια: 


Πρώτο στάδιο: Επεξεργασία καταφόρεση̋ µε εµβάπτιση σε λουτρό εποξειδική̋ 


ρυτίνη̋, που το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό σε χηµικού̋ διαβρωτικού̋ παράγοντε̋ 


(ατµοσφαιρικοί ρύποι) και σε παραθαλάσσιο περιβάλλον(οµίχλη άλµη̋). 


∆εύτερο στάδιο: Βαφή σε υψηλή θερµοκρασία (εντό̋) κλιβάνου µε ακρυλική βαφή 


οικολογική φιλική προ̋ το περιβάλλον ,σταθεροποιηµένη στην ακτινοβολία UV ώστε 


να µην ξεθωριάζει. 


Ασύµµετρο̋ ανταυγαστήρα̋ από ανοδειωµένο (πάχο̋ ανοδείωση̋ 5µm)  


Γιαλιστερό αλουµίνιο καθαρότητα̋ 99,85% κατασκευασµένο̋ σύµφωνα µε του̋ 


κανονισµού̋ κατά τη̋ φωτορύπανση̋. 


∆ιαχύτη̋ (κάλυµµα) από γυαλί πάχου̋ 5mm µεγάλη̋ µηχανική̋ και θερµική̋ 


αντοχή̋ 


Κεραµική λυχνιολαβή µε επαργυροµένε̋ επαφέ̋. 


Ενσωµατωµένο σύστηµα έναυση̋. 


Τα όργανα έναυση̋ είναι προκαλωδιωµένα µε εύκαµπτο καλώδιο ,και βρίσκονται 


πάνω σε ένα αποσπόµενο δίσκο για εύκολη συντήρηση. 


Με το άνοιγµα του άνω καλύµµατο̋ µαχαιρωτό̋ διακόπτη̋ διακόπτει την παροχή 


ηλεκτρικού ρεύµατο̋ για λόγου̋ ασφαλεία̋. 


Φέρει βαλβίδα αποσυµπίεση̋ για την αποφυγή δηµιουργία̋ υδρατµών στο 


εσωτερικό του φωτιστικού χωρί̋ να επηρεάζεται ο δείκτη̋ προστασία̋ (IP66) 


Κατασκευασµένο σύµφωνα µε του̋ κανονισµού̋ ΕΝ 60598 CEI34-21 
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Φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά 


Ασύµµετρη κατανοµή φωτισµού 


Λαµπτήρε̋   


Το φωτιστικό επιδέχεται λαµπτήρε̋ µε τα αντίστοιχα όργανα έναυση̋: 


HCI-TS EXC 70/150 (Μεταλλικών αλογονιδίων µε κεραµικό καυστήρα) 


 


 Τριφασικό Τριφασικό Τριφασικό Τριφασικό pillarpillarpillarpillar  µε δυο πόρτε̋ (δυνατότητα τοποθέτηση̋ µελλοντικά µετρητή τη̋ 


∆ΕΗ) βαµµένο µε παράθυρο, διαστάσεων 800x1000x300 [ΥxΠxΒ (mm)] 


 Το pillar    θα είναι µεταλλικό. Θα κατασκευαστεί από µεταλλικά πλαίσια και από 


προφίλ (σιδηρογωνιέ̋ 40x40x3 mm λάµε̋ κλπ) συνδεδεµένα µε κοχλίε̋ ή 


συγκολληµένα και από εξωτερικό µεταλλικό κιβώτιο από χαλυβδοέλασµα πάχου̋ 2 


mm. Θα υπάρχουν δύο χώροι ο ένα̋ για την τοποθέτηση των οργάνων ∆ΕΗ, 


(δυνατότητα τοποθέτηση̋ µελλοντικά ) και ο άλλο̋ για την τοποθέτηση του 


ραγουλικού.  


Oι θύρε̋ θα πρέπει να πληρούν τι̋ ακόλουθε̋ πρὁποθέσει̋: 


 1. Θα κλείνουν µε ελαστικό παρέµβυσµα.  


 2. Περιµετρικά θα είναι διπλά κεκαµένε̋ κατά ορθή γωνία (στραντζαριστή ώστε να 


παρουσιάζουν αυξηµένη αντοχή σε παραµόρφωση και να εφαρµόζουν καλά κατά το 


κλείσιµο). 


 3. Θα αναρτόνται στο σώµα του πίλλαρ µε στροφεί̋ (µεντεσέδε̋) βαρέω̋ τύπου. 


 4. Θα φέρουν ανεξάρτητε̋ χωνευτέ̋ κλειδαριέ̋ ανθεκτικέ̋ στι̋ καιρικέ̋ συνθήκε̋. 


 Το πίλλαρ θα είναι ηλεκτροστατικά βαµµένο µε πολυεστερική βαφή και θα είναι 


βαθµού προστασία̋ IP 55. 


Το πάνω µέρο̋ του πίλλαρ θα έχει σχήµα στέγη̋ ή και θα προεξέχει περιµετρικά τη̋ 


υπόλοιπη̋ κατασκευή̋ κατά 3 cm. 


Το Το Το Το pillarpillarpillarpillar    θα γειωθεί µε πλάκα γείωση̋ απόθα γειωθεί µε πλάκα γείωση̋ απόθα γειωθεί µε πλάκα γείωση̋ απόθα γειωθεί µε πλάκα γείωση̋ από    χαλκό διαστάσεων 500χαλκό διαστάσεων 500χαλκό διαστάσεων 500χαλκό διαστάσεων 500mmmmmmmm    xxxx    500500500500mmmmmmmm    xxxx    


3333mmmmmmmm.... Η πλάκα συνοδεύεται από χάλκινο πολύκλωνο αγωγό 35mm2 µήκου̋ περίπου 


1m συγκολληµένου µε αλουµινοθερµική κόλληση. 


Η πλάκα θα πρέπει να έχει υποστεί µε επιτυχία όλε̋ τι̋ προβλεπόµενε̋ από το 


Ευρωπἀκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2 εργαστηριακέ̋ δοκιµέ̋. Η πραγµατοποίηση 


των ανωτέρω δοκιµών θα αποδεικνύεται µε ∆ελτίο Αποτελεσµάτων ∆οκιµών από 


διαπιστευµένο εργαστήριο στο πεδίο διαπίστευση̋ του οποίου θα πρέπει να 


περιλαµβάνονται οι δοκιµέ̋ των Ευρωπἀκών Προτύπων σειρά̋ ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-2 


Ειδική ηλεκτρική αντίσταση 
� <0,025µΩm 


Τάση θραύσεω̋ (εφελκυσµό̋)  
� 200 – 450 Ν/mm2 







    ∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  


   ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 


Έργο:Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Οθωµανικού 


          Κτιρίου ‘’Παζαρ Χαµάµ” 
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∆οκιµέ̋ γήρανση̋ σύµφωνα µε το Πρότυπο 


ΕΛΟΤ ΕΝ 50164 – 2  � Εντό̋ Εδάφου̋     


∆ιαφορά ηλεκτρική̋ αντίσταση̋ σε µήκο̋ 


100mm πριν & µετά τη γήρανση � <50% 


Κατά την τοποθέτηση τη̋ πλάκα̋, το άνω µέρο̋ τη̋ θα βρίσκεται σε βάθο̋ 


τουλάχιστον 50cm κάτω από το έδαφο̋. 


 Ο πίνακα̋ θα φέρει τα παρακάτω ραγουλικά ενσωµατωµένα και προκαλωδιωµένα: 


Γενικό διακόπτη̋ 2Χ40Α 


Γενική ασφάλεια τήξεω̋ (φυσίγγιο έω̋ 63Α) 


1. Ενδεικτική λυχνία led  


2. µικροαυτόµατου̋ 10Α 


6 διπολικά ρελέ διαφυγή̋ 30mA µε ενσωµατωµένη µαγνητοθερµική προστασία C 


10A / 4,5KA, 1 ξεχωστό για κάθε αναχώρηση. 


Κλεµοσειρά για την εύκολη σύνδεση των φορτίων 


Μπάρα ουδετέρων –γειώσεων 


Στο εσωτερικό του Pillar θα υπάρχει σε εµφανέ̋ σηµείο επιγραφή που θα 


απαγορεύει αυστηρά την αποσύνδεση-γεφύρωση των ρελέ διαφυγή̋. 


Γαλβανισµένο̋ σιδηροσωλήνα̋ 1 1/2Γαλβανισµένο̋ σιδηροσωλήνα̋ 1 1/2Γαλβανισµένο̋ σιδηροσωλήνα̋ 1 1/2Γαλβανισµένο̋ σιδηροσωλήνα̋ 1 1/2   θα οδεύει παραπλεύρω̋ τη̋ ενδοδαπέδια̋ 


ταινία̋ από φρεάτιο σε φρεάτιο και σε χαµηλό βάθο̋ κατάλληλα εγκιβωτισµένο̋ 


όπου θα περνά ο αγωγό̋ τροφοδότηση̋.  


Κατά την κατασκευή του έργου είναι πιθανή η τροποποίηση σχεδίων & ποσοτήτων Κατά την κατασκευή του έργου είναι πιθανή η τροποποίηση σχεδίων & ποσοτήτων Κατά την κατασκευή του έργου είναι πιθανή η τροποποίηση σχεδίων & ποσοτήτων Κατά την κατασκευή του έργου είναι πιθανή η τροποποίηση σχεδίων & ποσοτήτων 


που έχουν πρὁπολογιστεί σε τυχόν υποδείξει̋ τη̋  9η̋ Εφορία Βυζαντινών που έχουν πρὁπολογιστεί σε τυχόν υποδείξει̋ τη̋  9η̋ Εφορία Βυζαντινών που έχουν πρὁπολογιστεί σε τυχόν υποδείξει̋ τη̋  9η̋ Εφορία Βυζαντινών που έχουν πρὁπολογιστεί σε τυχόν υποδείξει̋ τη̋  9η̋ Εφορία Βυζαντινών 


Αρχαιοτήτων ΘεσσαλοΑρχαιοτήτων ΘεσσαλοΑρχαιοτήτων ΘεσσαλοΑρχαιοτήτων Θεσσαλονίκη̋.νίκη̋.νίκη̋.νίκη̋. 


 
Ο Μελετητής  


της ∆/νσης    Μελετών Αρχιτεκτονικών 
Έργων 


 
 
 
                


  Παπαδηµητρίου Εµµανουήλ  
 
 


  Κάπος Κωνσταντίνος 
  (Σύµβουλος Φωτισµού) 


 


    


Η Προϊστάµενη του 
Τµήµατος Μελετών 


 


      


 


  Σµαρώ Θεοδωρίδου 


     
Ο Προϊστάµενος 


της  ∆/νσης Μελετών 
Αρχιτεκτονικών Έργων 


 
 
 
 
       


     Κ. Μπελιµπασάκης        
 





