ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 110 /2017

Κ.Α. : 15-7331.003

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα µελέτη προβλέπονται η συντήρηση και επισκευή των φθορών στα
σχολικά κτίρια του ∆ήµου Π. Φαλήρου.
Οι εργασίες κρίνονται απαραίτητες για την λειτουργία των Σχολικών αυτών
Συγκροτηµάτων για το έτος 2017-2018 και περιγράφονται στον προϋπολογισµό και το
αναλυτικό τιµολόγιο.
Κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού ελήφθησαν υπ΄ όψιν από την Τ.Υ του ∆ήµου τα
αιτήµατα των διευθυντών των σχολείων και των σχολικών επιτροπών των συλλόγων γονέων και
κηδεµόνων και της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας, παλαιότερα αλλά και νέα που προέκυψαν
κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2017-2018.
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό 201.612,90 €, ο δε ΦΠΑ 24% θα
βαρύνει τον ∆ήµο και ανέρχεται στο ποσό των 48.387,10€ .
Η συνολική απαιτούµενη πίστωση ανέρχεται στο ποσό των 250.000,00 € ο δε ΚΑ είναι
15-7331.003.
Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από ΣΑΤΑ.
Το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (∆ηµόσιες Συµβάσεις
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
όπως ισχύει σήµερα µε τις τροποποιήσεις και τις συµπληρώσεις του καθώς και τον Ν.
3463/2006 και τον Ν. 3852/2010 όσον αφορά τα αποφαινόµενα όργανα.
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 16/11/2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Φώτη Σοφία
Πολ.Μηχανικός ΤΕ3 µε A’ β
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Α/Μ: 110/2017

AA

Κωδικός
Άρθρου

Είδος εργασιών

Α.Τ.

Εργο :

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017

KA:

15-7331.003

Κωδικός
Αναθεώρησης

Μον.
Μετρ.

Τιμή
Ποσότητα Μονάδος
(Ευρώ)

Δαπάνη
Μερική
Ολική Δαπάνη
Δαπάνη

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1 Μεταφορά υλικών με τα χέρια
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός
τύπου και οιουδήποτε πάχους Χωρίς να
2
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή
ακεραίων πλακών
Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου
3 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών
4 Καθαίρεση επιχρισμάτων

ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΝΑΟΙΚ 10.03
1.1
ΟΙΚ 1126
ton x 10 m

5 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων
Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών
λεπτών επιστρώσεων
Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά
7
κιγκλιδώματα

6

5,00

5,60

28,00

NET OIK
22.20.01

1.2

ΟΙΚ 2236

m2

210

7,90

1.659,00

NET OIK
22.21.01

1.3

ΟΙΚ 2238

m2

150

4,50

675,00

NET OIK 22.23

1.4

OIK 2252

m2

100

5,60

560,00

ΝΕΤ ΟΙΚ 22.45

1.5

ΟΙΚ 2275

m2

300

16,80

5.040,00

ΝΕΤ ΟΙΚ 22.60

1.6

ΟΙΚ 2236

m2

300

2,20

660,00

NET OIK
22.65.02

1.7

OIK 2275

kg

100,00

0,35

35,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α :

8.657,00

ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση
και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση
1
αντλίας Για κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20
Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος
οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της
2 χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει
τα 30,00 m3 Για κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20
3 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
4 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)
5 Παγκάκι–καθιστικό περιβάλλοντα χώρου

NET OIK
32.02.04

2.1

OIK 3214

m3

7,00

84,00

588,00

NET OIK
32.25.03

2.2

OIK 3223.A.5

m3

2,00

16,80

33,60

2.3

OIK 3811

m2

5,00

22,50

112,50

2.4

OIK 3873

kg

50,00

1,07

53,50

2.5

ΟΙΚ -3214 & ΟΙΚ
–5621

m

8

165,00

1.320,00

NET OIK 38.02
NET OIK
38.20.02
OIK Ν/38.46

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β :

2.107,60

ΟΜΑΔΑ Γ: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
1
2
3
4

5
6
7

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων
διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες
ράβδους
Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.
Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα,
πρεσσαριστά
Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό
φεγγίτη, ανοιγόμένα περί κατακόρυφο ή
οριζόντιο άξονα
Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο
φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς
σταθερό φεγγίτη
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή
κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm
Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από
γαλβανισμένη λαμαρίνα

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm,
8 (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5
mm)
9

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με
μαρμαροκονίαμα

ΝΕΤ ΟΙΚ
64.01.01

3.1

ΟΙΚ 6402

kg

100,00

ΝΕΤ ΟΙΚ 65.05

3.2

ΟΙΚ 6502

m2

ΝΕΤ ΟΙΚ 54.68

3.3

ΟΙΚ 5468.1

ΝΕΤ ΟΙΚ
65.17.04

3.4

ΝΕΤ ΟΙΚ
65.17.06

4,50

450,00

8,00

175,00

1.400,00

m2

100,00

118,00

11.800,00

ΟΙΚ 6522

m2

150

190,00

28.500,00

3.5

ΟΙΚ 6524

m2

150

135,00

20.250,00

ΝΕΤ ΟΙΚ 61.05

3.6

ΟΙΚ 6104

kg

30

2,70

81,00

ΝΕΤ ΟΙΚ 62.41

3.7

ΟΙΚ 6239

kg

100

6,20

620,00

ΝΕΤ ΟΙΚ
76.27.01

3.8

ΟΙΚ 7609.1

Μ2

300

50,00

15.000,00

ΝΕΤ ΟΙΚ 71.31

3.9

ΟΙΚ 7131

m2

100,00

11,20

1.120,00

Τιμή
Ποσότητα Μονάδος
(Ευρώ)

Δαπάνη
Μερική
Ολική Δαπάνη
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

Α.Τ.

Κωδικός
Αναθεώρησης

Μον.
Μετρ.

ΝΕΤ ΟΙΚ
73.33.02

3.10

ΟΙΚ 7331

m2

60,00

33,50

2.010,00

ΝΕΤ ΟΙΚ
73.34.01

3.11

ΟΙΚ 7326.1

m2

200,00

33,50

6.700,00

ΝΕΤ ΟΙΚ 73.96

3.12

ΟΙΚ 7396

m2

230,00

45,80

10.534,00

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών
13 επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

ΝΕΤ ΟΙΚ 77.55

3.13

ΟΙΚ 7755

m2

30,00

6,70

201,00

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με
χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
14
Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων,
ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή
πολυβινυλικής βάσεως

ΝΕΤ ΟΙΚ
77.80.01

3.14

ΟΙΚ 7785.1

m2

2000,00

9,00

18.000,00

Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών µε
ελαιόχρωµα αλκυδική ή τροποποιηµένης
15
πολυουρεθανικής ρητίνης βάσεως νερού ή
διαλύτου

ΝΕΤ ΟΙΚ
77.71.01

3.15

ΟΙΚ 7771

m2

200

ΝΑΟΙΚ
79.09/σχετ

3.16

ΟΙΚ 7912

m2

300,00

AA

Είδος εργασιών

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά
10 πλακίδιαΕπιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια
GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm
Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια
11 GROUP 1 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια
GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm
Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο
12
πολυβινύλιο (PVC)

16 Επίστρωση με ασφαλτόπανο

10,70

28,00

2.140,00

8.400,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ :

127.206,00

ΟΜΑΔΑ Δ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1 Πλαστικός σωλήνας από προπυλαίνιο Φ20mm
Χαλκοσωλήνας εξωτ. Διαμέτρου Φ15mm
τοιχώματος 0,75mm
Πλαστικός σωλήνας αποχετευσεως από σκληρό
3
PVC πιέσεως 4,0atm διαμέτρου Φ40mm

2

ΑΤΗΕ Ν7961.1

4.1

ΗΛΜ 8

Μ

10,00

6,48

64,80

ΑΤΗΕ 8041.5.1

4.2

ΗΛΜ7

Μ

10,00

7,08

70,80

ΑΤΗΕ
Ν/8042.1.2

4.3

ΗΛΜ8

Μ

10,00

13,82

138,20

4

Πλαστικός σωλήνας αποχετευσεως από σκληρό
PVC πιέσεως 4,0atm διαμέτρου Φ75mm

ΑΤΗΕ
Ν/8042.1.5

4.4

ΗΛΜ 8

Μ

10,00

19,62

196,20

5

Πλαστικός σωλήνας αποχετευσεως από σκληρό
PVC πιέσεως 4,0atm διαμέτρου Φ100mm

ΑΤΗΕ 8042.1.7

4.5

ΗΛΜ8

Μ

10,00

22,85

228,50

6

Πλαστικός σωλήνας αποχετευσεως από σκληρό
PVC πιέσεως 4,0atm διαμέτρου Φ125mm

ΑΤΗΕ 8042.1.9

4.6

ΗΛΜ8

Μ

10,00

29,04

290,40

7

Αποξήλωση και τοποθέτηση αναμικτήρα
(μπαταρίας) θερμού-ψυχρού ύδατος επίτοιχου

ΑΤΗΕ
Ν/8042.1.6

4.7

ΗΛΜ 14

τεμ

7,00

69,51

486,57

ΑΤΗΕ
Ν/8042.1.7

4.8

ΗΛΜ 14

τεμ

7,00

72,76

509,32

4.9

ΗΛΜ 10

τεμ

3,00

141

423,00

ΗΛΜ 15σχετ

4.10

ΗΛΜ 14

τεμ

4,00

60

240,00

ΗΛΜ 16σχετ

4.11

ΗΛΜ 14

τεμ

10,00

75

750,00

Αποξήλωση και τοποθέτηση αναμικτήρα
8 (μπαταρίας) θερμού-ψυχρού ύδατος σε
νιπτήρα
Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης
9
βάθος έως 0,50μ διαστ. 30Χ30εκ
10 Καθαίρεση δοχείου πλύσεως αποχωρητηρίου
11

Καθαίρεση νιπτήρος πορσελάνης και σιφωνιού
απορροής

AA

Καθαίρεση λεκάνης αποχωρητηρίου, υψηλής
12 πιέσεως, «Τουρκικού» τύπου ή ουρητηρίου
υψηλής πιέσεως,
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων
13 υδάτων (υδρορροή) ορθογωνικής διατομής 6 Χ
10cm από σκληρό P.V.C
Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη
14 Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα
εξαρτήματα του
15 Λεκάνη αποχωρητηρίου (τούρκικου) τύπου
Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Υψηλής
16
πιέσεως τύπου Νιαγάρα
17 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40Χ50cm
18

Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από
πορσελάνης ύψους 16cm

Τιμή
Ποσότητα Μονάδος
(Ευρώ)

Δαπάνη
Μερική
Ολική Δαπάνη
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

Α.Τ.

Κωδικός
Αναθεώρησης

Μον.
Μετρ.

ΗΛΜ 14σχετ

4.12

ΗΛΜ 14

τεμ

8,00

ΑΤΗΕ 8063

4.13

ΗΛΜ 8

m

40,00

10,51

420,40

ΑΤΗΕ 8151.2

4.14

ΗΛΜ 14

τεμ

8,00

192,10

1.536,80

ΑΤΗΕ 8152

4.15

ΗΛΜ 14

τεμ

2,00

138,25

276,50

ΑΤΗΕ 8153.1

4.16

ΗΛΜ 15

τεμ

10,00

144,90

1.449,00

ΑΤΗΕ 8160.1

4.17

ΗΛΜ 17

τεμ

12,00

158,46

1.901,52

ΑΤΗΕ 8181.1

4.18

ΗΛΜ 14

τεμ

8

105,42

843,36

Είδος εργασιών

90

720,00

10.545,37
Σύνολο
Αθροισμα
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ
Σύνολο κατηγορίας

18,00 %
Αθροισμα εργασιών Σύμβασης
Απρόβλεπτη δαπάνη
Αθροισμα
Δαπάνη Αναθέωρησης
Φ.Π.Α.
Γενικό Σύνολο Σύμβασης
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 16/11/2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΟΦΙΑ ΦΩΤΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ µε A' β
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

∆ΕΚΟΥΛΑΚΟΥ ΑΝΝΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ µε A' β

24%

10.545,37
148.515,97
148.515,97
26.732,87
175.248,84
175.248,84
26.287,33
201.536,17
76,73
201.612,90
48.387,10
250.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 110/2017

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017

Κ.Α. : 15-7331.003

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των
εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως
προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη.
1.1

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες
πλήρως περαιωµένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά
παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιµές
µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην
περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη
∆ηµοπράτησης.
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το
είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό
του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή
µή µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µε τις τιµές µονάδος του παρόντος
Τιµολογίου προκύπτει το προϋπολογιζόµενο άµεσο κόστος του Έργου,
δηλαδή το συνολικό κόστος των επί µέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι
οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείµενο του Έργου. Στις τιµές µονάδος
αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται τα κάτωθι:

1.1.1

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

1.1.2

Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη,
κυρίων και βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης
των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται)
και προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις
ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις
απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η
µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.
Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία
µεταφορικών µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων
εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης,
λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα
µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται
στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και
εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, δεν
περιλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου.
Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης
του συγκεκριµένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την
επέκεινα διαχείρισή τους.
1.1.3

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

1.1.4

Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία
εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των
δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό
εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας,
σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.

1.1.5

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

Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει
παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο

(β)

Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει
εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια

εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου
έργου.
1.1.6

Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις
µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις
εγκαταστάσεις,

1.1.7

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

1.1.8

Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες
κατασκευής των πάσης φύσεως ‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ που
προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης
(µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση
µηχανηµάτων, εργασία κ.λπ.)

1.1.9

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

1.1.10 Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς
στη θέση ενσωµάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και
επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ.
πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου
αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που
επισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]).
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των
υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη
του Έργου προδιαγραφές, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών
περιβαλλοντικών όρων
1.1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση
µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού που οφείλονται:
(α)

και

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

(β)

στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων
του χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι
παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),

(γ)

στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από
τους αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κ.λπ.),

(δ)

στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως
άνω εµποδίων,

(ε)

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

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

σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη
περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες
συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα,
εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

1.1.12 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών
και οχηµάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m,
για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν
τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και
ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων
εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των
ορυγµάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την
ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και φωτεινή σηµατοδότηση του
εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη
σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση
και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για
την αποµάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και
σήµανσης µετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη
αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης.
1.1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού
δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κ.λπ.) που
απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι
δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται για την
προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο
του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και
σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων
στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης
αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων,
δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),
1.1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που
απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων
εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης

επιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε εκπρόσωπο της
Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων,
πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς
έλεγχο.
1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων
σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη.

οπλισµού

1.1.16 Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία
των εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των
εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.
1.1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή
τεχνικών εντός κοίτης ποταµών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει
δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων)
καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο
τα κατασκευαζόµενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον
γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων
και ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.1.19 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων
εργασίας στα διάφορα τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής
κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν
δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα συµβατικά τεύχη,
καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και
περιβαλλοντικής
αποκατάστασης
των
χώρων
(προσβάσεων,
προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη
αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των
δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται
τοπικά από τις εκτελούµενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την
πρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο
και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.
1.1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και
οι αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί
υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την
διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων
µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κ.λπ.) που
οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της
Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου.
1.1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι
πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από
τη µεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την
ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού και υλικών κατασκευής του Έργου
(µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση,
κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση),
καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των
πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος
προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή
οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική

διαµόρφωση των χώρων µετά την περαίωση των εργασιών, σύµφωνα µε
τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους.
1.1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων
για την εφαρµογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ.
σκούπισµα, καθαρισµός, δηµιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισµα),
καθώς και οι δαπάνες µεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που
παράγονται ως αποτέλεσµα των παραπάνω εργασιών.
1.1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών,
φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση
νέων συµβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή
προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.1.25 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη
δηµοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή,
όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες
ικριωµάτων κ.λπ.
1.1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από
τις αρµόδιες Αρχές, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής
Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα
τεύχη δηµοπράτησης.
1.1.27 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και
απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου
δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης,
τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την
εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1)

τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή
µεταχείριση,

(2)

θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο
Ανάδοχος δεν λάβει µέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών
υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.

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

Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαµβανόµενα κατά τη διάρκεια της
σύµβασης, τα οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες:
(1)

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

(2)

Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων
του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύµβασης.

(3)

Περίφραξης
ή/και
διατάξεων
επιτήρησης
εργοταξιακών
εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται
στα έγγραφα της σύµβασης.

(4)

Εξοπλισµού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων
για τη διασφάλιση λειτουργικής ετοιµότητας, εξασφάλισης
ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και
αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα
µε τους όρους δηµοπράτησης.

(5)

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

(6)

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

(7)

Οι δαπάνες επισκόπησης των µελετών του έργου και τυχόν
συµπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο
άµεσο κόστος.

(8)

Οι δαπάνες συµπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και
Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.

(9)

Για φόρους.

(10) Για εγγυητικές.
(11) Ασφάλισης του έργου.
(12) Προσυµβατικού σταδίου.
(13) ∆ιάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας.
(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων
και
λοιπών
εγκαταστάσεων,
χρηµατοοικονοµικών
εξόδων,
απαιτήσεως για µελέτες που µπορεί να προκύψουν κατά την πορεία
των εργασιών, εκτεταµένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής
νοµικής υποστήριξης, απαιτήσεις για µέτρα προστασίας από µη
ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές µη
καλυπτόµενες από ασφάλιση).
(β)

Χρονικώς συνηρτηµένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα από τη χρονική
διάρκεια της σύµβασης, τα οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες:
(1)

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

(2)

Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και
υπό την προϋπόθεση µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης στο
έργο (σε περίπτωση µη µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης

θα λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιµότητα
στο έργο). Ανηγµένες περιλαµβάνονται και οι δαπάνες για
προβλεπόµενες νόµιµες αποζηµιώσεις. Το επιστηµονικό προσωπικό
και οι επιστάτες, µε εξειδικευµένο αντικείµενο (π.χ. χωµατουργικά,
τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαµβάνονται.
(3)

Νοµικής υποστήριξης

(4)

Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc µετάκληση

(5)

Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας
προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων

(6)

Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήµατα
µεταφοράς προσωπικού

(7)

Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραµέτρων που προβλέπονται
στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη µέτρων για
συµµόρφωση προς αυτούς

(8)

Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο

(9)

Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό
κόστος

(10) Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών
της επιχείρησης, κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας
κοινοπραξίας
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του
Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου.
Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν
διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών
που περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά όµως σύµφωνα µε
τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών που επιµετρώνται διαφορετικά, οι
εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος
Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο
παράδειγµα:
(1)

∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων
και ακαθάρτων από σκυρόδεµα, PVC κ.λπ.

Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική
από τις αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του
παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία
αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του
χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης
στο παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο:
DN / DM
όπου DN: Ονοµαστική

διάµετρος

του

χρησιµοποιούµενου

σωλήνα
DM: Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που
περιλαµβάνεται στο παρόν Τιµολόγιο.
Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η
αµέσως µεγαλύτερη υπάρχουσα διάµετρος.
(2)

Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου
FLEXCELL ή αναλόγου

Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της
συµβατικής πλάκας του παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται
αναγωγή της επιφάνειας της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε επιφάνεια
συµβατικής πλάκας πάχους 12 mm, µε βάση το λόγο:
DN / 12
όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm.
(3)

Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC

Για πλάτος ΒN χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της
συµβατικής ταινίας του παρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται
αναγωγή του µήκους της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε µήκος
συµβατική ταινίας πλάτους 240 mm, µε βάση το λόγο:
ΒN / 240
όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm
Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες
περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιµολογίου.
Όπου στα επιµέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί µε
απόφαση η υποχρεωτική εφαρµογή, η σχετική αναφορά µπορεί να αντιστοιχίζεται
µε αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαµβάνεται σε σχετικό
πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.
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2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2

2.1.1

Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων
εγκεκριµένων µελετών είτε βάσει µετρήσεων και
συντασσόµενων βάσει αυτών επιµετρητικών σχεδίων
πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων εντολών
Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζοµένων ανοχών.

των
των
και
της

2.1.2

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

2.1.3

Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής
ποσότητας κάθε εργασίας, επιµετρούµενης ως ανωτέρω µε
κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας της
εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό
Τιµολόγιο.

2.1.4

Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα
επιµέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωµής καθορίζονται στις
αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και
των επί µέρους εργασιών του παρόντος Τιµολογίου.

2.1.5

Αν το περιεχόµενο ένός επιµέρους άρθρου του παρόντος
Τιµολογίου, 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 άλλου άρθρου που περιλαµβάνεται στο Τιµολόγιο.

2.1.6

Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον συνοπτικό
πίνακα τιµών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.2.1

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα
•

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
αργιλικά,
αργιλοαµµώδη ή αµµοχαλικώδη υλικά, καθώς και µίγµατα αυτών,
οι µάργες, τα µετρίως τσιµεντωµένα (cemented) αµµοχάλικα, ο
µαλακός, κατακερµατισµένος ή αποσαθρωµένος βράχος, και
γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσµατικά µε
συνήθη εκσκαπτικά µηχανήµατα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς

να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού
εξοπλισµού.
•

Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί
να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουµένως µε εκρηκτικές
ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισµό (λ.χ. αερόσφυρες ή
υδραυλικές
σφύρες).
Στην
κατηγορία
του
"βράχου"περιλαµβάνονται και µεµονωµένοι ογκόλιθοι µεγέθους
πάνω από 0,50 m3.

•

Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι
συµπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηµατισµοί από πυριγενή
πετρώµατα και οι ισχυρώς τσιµεντωµένες κροκάλες ή αµµοχάλικα,
θλιπτικής αντοχής µεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των
σχηµατισµών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναµοχλέυονται µε το
ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των
υδραυλικών σφυρών είναι µειωµένη)

2.2.2

ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται
(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να προµηθευτεί και να τα παραδώσει
τοποθετηµένα και έτοιµα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
Χειρολαβές
-

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσαέξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω) µε
ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα κλειδώµατος και ένδειξη κατάληψης
(πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.

-

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσαέξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω), µε
µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για
κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.

-

Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη
πλάκα στερέωσης (µέσα), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβής και
αντίκρισµα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).

-

Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή
ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές µε κλειδαριά ασφαλείας.

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης

-

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).

Μηχανισµοί λειτουργίας και 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
καθυστέρηση

-

Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα
ποδιών κτλ.

-

Αναστολείς (stoppers)

θύρας

επιδαπέδιος,

µε

χρονική

- 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)

-

Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ

-

Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων
θυρών ασφαλείας, µε Master Key

-

Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε
τύπου

-

Μηχανισµοί αυτόµατων θυρών, µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα, µε
ηλεκτρονική µονάδα ελέγχού, µε συσκευή µικροκυµάτων

Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά,
και σύµφωνα µε τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείµενες
"περί ∆ηµοσίων Εργων"διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα
οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου, η δε τοποθέτηση
περιλαµβάνεται στην τιµή του κάθε είδους κουφώµατος.
2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²)
επιφανειών ή σε µέτρα µήκους (m) γραµµικών στοιχείων
συγκεκριµένων διαστάσεων, πλήρως περαιωµένων, ανά είδος
χρωµατισµού. Από τις επιµετρούµενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε
άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα γραµµικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια
που δεν χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού.
Η εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η
αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιµετράται ανά kg
βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως
αυτές επιµετρούνται σύµφωνα µε τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από

την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο
για τα διάφορα είδη χρωµατισµών.
Οι τιµές
ορίζονται
άρθρου,
σύµφωνα

µονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζηµίωση για τα όσα
στην ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος
καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία
µε τα οριζόµενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι".

Οι τιµές µονάδος όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος
τιµολογίου αναφέρονται σε πραγµατική χρωµατιζόµενη επιφάνεια και
σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι τιµές για
χρωµατισµούς που εκτελούνται σε ύψος µεγαλύτερο, καθορίζονται σε
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία έχουν εφαρµογή
όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωµάτων.
Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις
των χρωµάτων, οι δοκιµαστικές βαφές για έγκριση των χρωµάτων από
την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώµατα τα οποία θα κατασκευάζονται
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί
ασφαλείας
του
ασχολούµενου
στις
οικοδοµικές
εργασίες
εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και
επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωµάτων κλπ) στις
περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.
Όταν πρόκεται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία
χρωµατίζονται εξ ολοκλήρου, η επιµετρούµενη επιφάνεια των
χρωµατισµών υπολογίζεται ως το γινόµενο της απλής συµβατικής
επιφάνειας κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει των εξωτερικών
διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαµβανόµενης από
µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί
συµβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:
α/
α
1.

2.

3.

Είδος

Συντελεστής

Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή µε
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου

2,30
2,70
3,00

Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές
µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από
το 50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου

1,90
2,30
2,60

Υαλοστάσια :
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί µπατικού
δ) παραθύρων ρολλών

1,00
1,40
1,80
1,60

α/
α
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Είδος

Συντελεστής

ε) σιδερένια
Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου
(χωρικού, γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολλών
Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου
Σιδερένιες θύρες :
α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα
β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές
γ) χωρίς επένδύση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά)
δ) µε κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ
Προπετάσµατα σιδηρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα
γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας)
Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου
Θερµαντικά σώµατα :
Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής
των θερµαντικών σωµάτων

1,00
3,70
2,60
2,80
2,00
1,00
1,60
2,50
1,00
1,60
1,00
1,50

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
1. Τα αναφερόµενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως,
σκληρότητας και χρώµατος µαρµάρων είναι ενδεικτικά
κάποιων από τις πιο διαδεδοµένες ποικιλίες που
παράγονται. Αυτό σε καµµιά περίπτωση δεν σηµαίνει ότι τα
κοιτάσµατα µαρµάρου των διαφόρων περιοχών είναι
οµοιόµορφα ως προς το χρώµα, την σκληρότητα και τις
λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιµές διάθεσης των
µαρµάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και µάλιστα
σηµαντικά, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τους.
Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών
επίστρωσης µε µάρµαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαµβάνουν
ιδιαιτέρως τιµή "φατούρας" που επισηµαίνεται µε διπλό
αστερίσκο.
2. Οι τιµές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε µάρµαρο
προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra),
σκληρό ή µαλακό κατά περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι
είναι απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις µε µάρµαρο µέσων
ποιοτικών χαρακτηριστικών.
3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του
µαρµάρου που θα χρησιµοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώµα,
υφή, σκληρότητα, διαθεσιµότητα στην περιοχή του έργου),

πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει την τιµή
διάθεσης του συγκεκριµένου τύπου µαρµάρου και σ' αυτήν
να προσθέσει την τιµή "φατούρας" που προβλέπεται στο ΝΕΤ
ΟΙΚ. Παράλληλα θα πρέπει να επέµβει στην περιγραφή του
άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυµητά χαρακτηριστικά
του µαρµάρου.
Επειδή οι τιµές των µαρµάρων διαφέρουν σηµαντικά, είναι
σκόπµο η επιλογή του τύπου να γίνεται σε συνεννόηση µε
την ∆/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία.
4. Επισηµαίνεται ότι τα µάρµαρα πρέπει να πληρούν τις
απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058:
Natural stone flooring and stair - Προϊόντα από φυσικούς
λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις και
ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα από
φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις - Απαιτήσεις και
να φέρουν σήµανση CE, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 10976/244,
ΦΕΚ 973Β/18-07-2007.
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Πεντέλης
Κοκκιναρά
Κοζάνης
Αγ. Μαρίνας
Καπανδριτίου
Μαραθώνα
Νάξου
Αλιβερίου
Μαραθώνα
Βέροιας
Θάσου
Πηλίου

Λευκό
Τεφρόν
Λευκό
Λευκό συνεφώδες
Κιτρινωπό
Γκρί
Λευκό
Τεφρόχρουν – µελανό
Τεφρόχρουν – µελανό
Λευκό
Λευκό
Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ερέτριας
Αµαρύνθου
∆οµβραϊνης Θηβών
∆οµβραϊνης Θηβών
∆οµβραϊνης Θηβών
Στύρων
Λάρισας
Ιωαννίνων
Φαρσάλων
Ύδρας
∆ιονύσου

Ερυθρότεφρο
Ερυθρότεφρο
Μπεζ
Κίτρινο
Ερυθρό
Πράσινο
Πράσινο
Μπεζ
Γκρι
Ροδότεφρο πολύχρωµο
Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης
κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ιωαννίνων
Χίου
Χίου
Τήνου
Ρόδου
Αγίου Πέτρου
Βυτίνας
Μάνης
Ναυπλίου
Ναυπλίου
Μυτιλήνης
Τρίπολης
Σαλαµίνας
Αράχωβας

Ροδόχρουν
Τεφρό
Κίτρινο
Πράσινο
Μπεζ
Μαύρο
Μαύρο
Ερυθρό
Ερυθρό
Κίτρινο
Ερυθρό πολύχρωµο
Γκρι µε λευκές φέτες
Γκρι ή πολύχρωµο
καφέ

5. Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και
η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)
6. Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων,
κατασκευάζεται µε λευκό τσιµέντο.
2.2.5. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ.
Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός
αλουµινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιµολογούνται µε τα
άρθρα 61.30 και 61.31.
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων
τοιχοπετάσµατος σε έτοιµο σκελετό τιµολογείται µε το άρθρο
78.05.
Οι
εργασίες
κατασκευής
καµπύλων
τοιχοπετασµάτων
αποζηµιώνονται επιπλέον και µε την πρόσθετη τιµή του
άρθρου 78.12.
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής
σε έτοιµο σκελετό αποζηµιώνονται, µαζί µε τις εργασίες
αλλουµινίου, µε το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση µη
επίπεδης µε το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης
γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόµενο στα
παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιµές προσαρµόζονται
αναλογικά µε τις τιµές του άρθρου 61.30.
Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάµβακα, η αποζηµίωσή
του τιµολογείται µε το άρθρο 79.55.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Α.

Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*]
παραπλέυρως της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν
την δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή

προϊόντων.
Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του
µεταφορικού έργου, µε βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες
εκτέλεσης του έργου.
Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου
καθορίζονται οι ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m3.km
Σε αστικές περιοχές
- απόσταση < 5 km

0,28

- απόσταση ≥ 5 km

0,21

Εκτός πόλεως
· οδοί καλής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,20

- απόσταση ≥ 5 km

0,19

· οδοί κακής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,25

- απόσταση ≥ 5 km

0,21

· εργοταξιακές οδοί
- απόσταση < 3 km
- απόσταση ≥ 3 km
Πρόσθετη
τιµή
για
παρατεταµένη
αναµονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά,
εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, µικρής
κλίµακας εκσκαφές)

0,22
0,20
0,03

Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του
αστερίσκου [*] των άρθρων του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι
εργασίες επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m3), κατά τον τρόπο που
καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.
Σε καµµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή
οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα
επιµετρούµενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο
άρθρο.
Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν
τιµολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων που
επισηµαίνονται µε [*], και αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε
καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη
αναθεώρηση του µεταφορικού έργου).
Β.

Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση
[**] παρατίθεται η τιµή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και
τα
βοηθητικά
υλικά.
Οταν
διαφοροποιούνται
τα
ποιοτικά
χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωµατουµένων υλικών, έναντι αυτών που
αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα
προσαρµόζει ανάλογα τις τιµές εφαρµογής (περιπτώσεις ξυλείας,
καραµικών πλακιδίων και µαρµάρων διαφόρων κατηγοριών και
ποιοτήτων).

Α.Τ. 1.1
10.03

Μεταφορά υλικών µε τα χέρια
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1126
Μεταφορά µε τα χέρια, κλπ, δηλ. µε ζεµπίλι, τζιβιέρα και λοιπά
παρεµφερή µέσα, ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάµετρο
οριζοντίας αποστάσεως. Η απόσταση της καθ' ύψος µεταφοράς
ανάγεται σε οριζόντια µε συντελεστή προσαύξησης 2,0.
Τιµή ανά τόνο και δεκάµετρο (ton x 10 m)
ΕΥΡΩ: Πέντε και εξήντα λεπτά (5,60)

Α.Τ. 1.2
22.20
πάχους

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε
Καθαίρεση
πλακοστρώσεων
δαπέδων
παντός
τύπου
και
οποιουδήποτε πάχους (τσιµέντου, µαρµάρου, τύπου Μάλτας,
πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών, σχιστολίθου, κλπ), µε το
κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το εδάφος, µε
την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

22.20.01 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή
ακεραίων πλακών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236
ΕΥΡΩ: Επτά και ενενήντα λεπτά (7,90)
Α.Τ. 1.3
22.21

Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου
Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης,
κεραµεικών κλπ), καθώς και πλακών µαρµάρου οποιουδήποτε
πάχους, µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος.
Συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη των απαιτουµένων ικριωµάτων και η
συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

22.21.01 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή
ακεραίων πλακών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2238
ΕΥΡΩ : Τέσσερα και πενήντα λεπτά (4,50)
Α.Τ. 1.4
22.23

Καθαίρεση επιχρισµάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252
Καθαίρεση
επιχρισµάτων
(ασβεστοκονιαµάτων,
ασβεστοτσιµεντοκονιαµάτων,
µαρµαροκονιαµάτων,
ασβεστοτσιµεντοµαρµαροκονιαµάτων,
τσιµεντοκονιαµάτων
και
θηραϊκοκονιαµάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε
στάθµη από το έδαφος εργασίας. Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός
των αρµών και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση.
(τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύµφωνα µε την µελέτη και
την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισµάτων τοιχοποιίας".
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.
ΕΥΡΩ : Πέντε και εξήντα λεπτά (5,60)

Α.Τ. 1.5
22.45

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275
Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων.
Περιλαµβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, η
απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά
στηρίγµατα (τζινέτια) µε προσοχή για την επαναχρησιµοποίησή του,
και η µεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ακροτάτου περιγράµµατος τετραξύλου ή
πλαισίου
ΕΥΡΩ : ∆εκαέξι και ογδόντα λεπτά (16,80)
Α.Τ. 1.6
22.60

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236
Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων
(µοκέτες κλπ), µε πλήρη απόξεση/αφαίρεση της στρώσης
συγκολλητικού υλικού µε φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά
εργαλεία και µεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.
ΕΥΡΩ : ∆ύο και είκοσι λεπτά (2,20)

Α.Τ. 1.7
22.65

Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275
Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων,
µε την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την
ταξινόµηση και αποθήκευση των χρησίµων υλικών.
22.65.02 Για µεταλλικά κιγκλιδώµατα
Τιµή

ανά

χιλιόγραµµο

(kg)

αποξηλωθέντων

στοιχείων

ζυγολογίου.
ΕΥΡΩ : Μηδέν και τριάντα πέντε λεπτά (0,35)
Α.Τ. 2.1
32.02

Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση
σκυροδέµατος χωρίς χρήση αντλίας
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου
σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε
την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέµατος και την
συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών
υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των
καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος",
01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",
01-01-04-00
"Εργοταξιακά
συγκροτήµατα
παραγωγής
σκυροδέµατος",
01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

βάσει

Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο
σκυρόδεµα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του
σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη,
εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική
µελέτη συνθέσεως.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση
εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για
εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων
των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα
παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων
µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το
µίγµατος και οι πλάγιες µεταφορές του µέχρι την θέση
διάστρωσης, µε χρήση οποποιωνδήποτε µέσων εκτός από αντλία
σκυροδέµατος και πυργογερανό,
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος
συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης
ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων
χαρακτηριστικών
(αντοχής,
εργασίµου
κλπ)
υπό
την
εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά
περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η
ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η
περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης
χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται
εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου.
β.

Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και
επιβραδυντικών
πήξεως)
που
προβλέπονται
από
την
εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται
και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.

Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η
διαµόρφωση της άνω στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων
(τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην
µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του
τελειώµατος.

δ.

Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των
οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλας) και η
περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων
σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.

ε.

∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης
δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).

Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από
σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους.
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από
σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη
διαστάσεις

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
32.02.04 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20
Κωδικός Αναθεώρησης

ΟΙΚ-3214

ΕΥΡΩ : Ογδόντα τέσσερα (84,00)
Α.Τ. 2.2
32.25

Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το
σύνολο της χρησιµοποιούµενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα
30,00m3
Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή
ποιότητας, όταν η συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή
ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3,
λόγω
υποαπασχόλησης
µηχανηµάτων
και
εργατοτεχνικού
προσωπικού.
Η τιµή αυτή εφαρµόζεται για µεµονωµένες κατασκευές που ο όγκος
τους δεν υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προµέτρηση του
έργου ή αποτελεί µεµονωµένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ
δώµα κλπ) που δεν µπορεί να κατασκευαστεί µαζί µε άλλα.
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από
σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη
διαστάσεις.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).
32.25.03 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20
Κωδικός Αναθεώρησης

ΟΙΚ-3223.Α.5

ΕΥΡΩ : ∆εκαέξι και ογδόντα λεπτά (16,80)

Α.Τ. 2.3
38.02

Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811
Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν
ικριώµατα για την διαµόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων
τοίχων, βαθµίδων, περιζωµάτων εµβαδού µέχρι 0,30 m2 κλπ), σε
οποιαδήποτε στάθµη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύµφωνα µε την µελέτη
και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα
(τύποι)".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των
χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης

και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων
των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του,
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας.
ΕΥΡΩ : Είκοσι δύο και πενήντα λεπτά (22,50)
Α.Τ. 2.4
38.20

Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού
σκυροδέµατος, µορφής διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας B500A,
B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης σύµφωνα µε την
µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον
και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση
εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός
σκυροδεµάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την
παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του
σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ).
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα
βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν
συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα
συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην
Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της
τοποθέτησης του οπλισµού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα
περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα),
τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα
βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά
µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος.
Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν
την επιµέτρηση των οπλισµών.
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε
βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην
συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο
προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Πεδίο εφαρµογής
ΗλεκτροΟνοµ.
Κουλούρες και
συγκολληµένα
διάµετρος Ράβδοι ευθυγραµµισµέν
πλέγµατα και
(mm)
α προϊόντα
δικτυώµατα
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
25,0
28,0
32,0
40,0

B500C B500Α
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

B500C

√

√
√
√
√
√

B500Α B500C
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Ονοµ.
διατοµή
(mm2)

Ονοµ.
µάζα/
µέτρο
(kg/m)

19,6
23,8
28,3
33,2
38,5
44,2
50,3
78,5
113
154
201
254
314
380
491
616
804
1257

0,154
0,187
0,222
0,260
0,302
0,347
0,395
0,617
0,888
1,21
1,58
2,00
2,47
2,98
3,85
4,83
6,31
9,86

Στις επιµετρούµενες ποσότητςσ, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς
επί τόπου, διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού,
περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα:
• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες
ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
• Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.
• Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2),
εκτός αν στα συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη
επιµέτρηση και πληρωµή αυτών.
• Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
• Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών
τεµαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και
υλικά).
• Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και
κατεργασία .
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων
τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη.
38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873
ΕΥΡΩ : Ένα και επτά λεπτά (1,07)

Α.Τ. 2.5
OIK. Ν/38.46 Προκατασκευασµένος πάγκος καθιστικός αυλείου χώρου, χωρίς
πλάτη, µε λευκό τσιµέντο και ξύλινο κάθισµα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ -3214 70% & ΟΙΚ –5621 30%
Παγκάκι–καθιστικό περιβάλλοντα χώρου, µορφής και διαστάσεων
σύµφωνα µε τασχέδια της µελέτης, κατασκευασµένο από βάση και
πλάτη από σκυρόδεµα C20/25 των 350 kg/m3 τσιµέντου, µετά του
σιδηρού οπλισµού σύµφωνα µε τις εντολές της επίβλεψης και του
απαιτουµένου ξυλοτύπου επιµεληµένου στις εµφανείς πλευρές, κάθισµα
από σανίδες ξύλινες διατοµής 90Χ50mm, στερεωµένες µε ανοξείδωτες
βίδες, επάνω σε µεταλλική βάση από κοιλοδοκούς διατοµής 90Χ50 mm.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά για και η απαιτούµενη εργασία
για την πλήρη κατασκευή των πάγκων, συµπεριλαµβανοµένης και της
τυχούσας εκσκαφής, για την κατασκευή της βάσης, του χρωµατισµού µε
τσιµεντόχρωµα των ελευθέρων επιφανειών της βάσης σκυροδέµατος, το
βερνίκωµα των ξυλίνων στοιχείων µε βερνίκι µατ εξωτερικής χρήσεως,
καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτηθεί για την πλήρη
κατασκευή βάσης καθίσµατος των πάγκων, σύµφωνα µε τα σχέδια της
µελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης του έργου.
Τιµή ανά µέτρο µήκους (m)
ΕΥΡΩ: Eκατόν εξήντα πέντε 165,00(Ευρώ)

Α.Τ. 3.1
64.01

Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωµάτων εξωστών,
κλιµάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους συνήθων διατοµών.
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του µορφοσιδήρου και των υλικών
ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη
κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωµάτων.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
64.01.01 Απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401
ΕΥΡΩ : Τέσσερα και πενήντα λεπτά (4,50)

Α.Τ. 3.2
65.05

Θύρες αλουµινίου χωρίς υαλοστάσιο.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502

Θύρες συµπαγείς σπό θερµοµονωτικό πέτασµα (πάνελ) αλουµινίου,
µονόφυλλες, ανοιγόµενες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύµφωνα µε
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα Αλουµινίου".
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ: Εκατόν εβδοµήντα πέντε (175,00)
Α.Τ. 3.3
54.68

Θυρόφυλλα µονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5468.1
Θυρόφυλλα, πρεσσαριστά, µονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας, σύµφωνα
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", από
ξυλεία λευκή και κόντρα πλακέ πάχους 5 mm συνολικού πάχους
θυροφύλλου 5 cm µε ή χωρίς υαλωτό ή περσιδωτό άνοιγµα στο κάτω
ή πάνω τµήµα του αποτελούµενα από πλαίσιο (τελάρο) και σκελετό
κυψελωτό από πηχάκια λευκής ξυλείας, επένδυση πρεσσαριστή µε
κόντρα πλακέ και στις δύο όψεις και περιθώρια από πηχάκια
σκληρής ξυλείας (οξυάς, δρυός, καστανιάς). Συµπεριλαµβάνεται η
ξυλεία, το κόντρα πλακέ, τα υλικά σύνδεσης, η κατασκευή και
τοποθέτηση των φύλλων, η προµήθεια και τοποθέτηση των
µηχανισµών κύλισης και η τοποθέτηση µόνον των κλειδαριών και
χειρολαβών.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Εκατόν δέκα οκτώ (118,00)

Α.Τ. 3.4
65.17

Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα
Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα (που δεν αποτελούν σειρά
υαλοστασίων συνθέτου κουφώµατος), οποιασδήποτε αναλογίας
διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, µε σκελετό κάσσας (πλαισίου),
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα
Αλουµινίου".
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
65.17.04 Υαλοστάσια δίφυλλα, µε ή χωρίς σταθερό φεγγίτη,
ανοιγόµένα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6522
ΕΥΡΩ : Εκατόν ενενήντα (190,00)

Α.Τ. 3.5
65.17.06 Υαλοστάσια δίφυλλα, µε το ένα ή και τα δύο φύλλα
συρόµενα (επάλληλα), µε ή χωρίς σταθερό φεγγίτη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6524

ΕΥΡΩ : Εκατόν τριάντα πέντε (135,00)
Α.Τ. 3.6
61.05

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς
έως 160 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104
Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς
κάθε τύπου, µε ύψος ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235J,
οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε
οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας,
συνδεδεµένων µεταξύ τους µε κοχλίες (µπουλόνια) µε διπλά
περικόχλια µέσα από ειδικά διανοιγόµενες οπές και µε παρεµβολή
τµηµάτων ελασµάτων, ή µε ηλεκτροσυγκόλληση, σύµφωνα µε την
µελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων θεµελίωσης ή λοιπών
δοµικών στοιχείων µε χρήση µη συρρικνωµένου κονιάµατος κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (µε σήµανση CE).
Με την τιµή του παρόντος άρθρου τιµολογούνται και τα ειδικά
εξαρτήµατα µεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ,
αγκυρίων.
Περιλαµβάνεται η χρήση των απαιτουµένων ανυψωτικών µέσων.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) κατασκευής
ΕΥΡΩ : ∆ύο και εβδοµήντα λεπτά (2,70)

Α.Τ. 3.7
62.41

Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισµένη λαµαρίνα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6239
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών ανάρτησης θυροφύλλων
οιουδήποτε σχεδίου, από στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα.
Συµπεριλαµβάνεται η πλήρωση των διακένων µε αφρό
πολυουρεθάνης ή µε αραιωµένο τσιµεντοκονίαµα (αριάνι) των 600
kg τσιµέντου ή πυράντοχο ή ηχοµονωτικό υλικό πληρώσεως
(σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την µελέτη), η σφράγιση των
αρµών µε πολυουρεθανική µαστίχη ή σιλικόνη, και γενικά τα πάσης
φύσεως υλικά κατασκευής και πληρωσης και η εργασία πλήρους
κατασκευής και τοποθέτησης.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) κάσσας
ΕΥΡΩ : Έξι και είκοσι λεπτά (6,20)

Α.Τ. 3.8
76.27

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2
∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες,
απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων,
απόχρωσης,
βαθµού
φωτοδιαπερατότητας
και
βαθµού
φωτοανάκλασης σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02
"∆ιπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό". πλήρως τοποθετηµένοι µε
ελαστικά παρεµβύσµατα και σιλικόνη Πλήρης περαιωµένη εργασία,
µε υλικά και µικροϋλικά επί τόπου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
76.27.01 ∆ιπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm,
(κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)
ΕΥΡΩ : Πενήντα (50,00)
Α.Τ. 3.9
71.31

Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7131
Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα 1:2, σε τρεις
στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη από το
έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσµατα
µε κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου".
Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον
απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα
εργασίας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Έντεκα και είκοσι λεπτά (11,20)

Α.Τ. 3.10
73.33

Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331
Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας
ανυάλωτα, έγχρωµα, υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε
απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε
χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές
και εξωτερικές".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των
πλακιδίων µε αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος
των 450 kg τσιµέντου, ή µε κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004,
συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε
τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε
ειδικο υλικό πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο
επιµελής καθαρισµός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης
και καθαρισµού µε τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
73.33.02 Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων
30x30 cm
ΕΥΡΩ : Τριάντα τρία και πενήντα λεπτά
Α.Τ. 3.11
73.34

Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 1
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1
Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια εφυαλωµένα, χρωµατιστά,
αντοχής σε απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώµατος και
σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00
"Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".
Περολαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, µε
αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg
τσιµέντου, µε πρόσµικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης µε την
επιφάνεια εφαρµογής, ή µε κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004,
συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε
τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, το
αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο, ή µε ειδικό υλικό συµβατό µε τα
κεραµικά πλακίδια, ο επιµελής καθαρισµός των τελικών επιφανειών
του τοίχου και η διαµόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών
σωληνώσεων, διακοπτών, ρευµατοδοτών κ.λπ.
Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης
και καθαρισµού µε τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
73.34.01 Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων
20x20 cm
ΕΥΡΩ : Τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

Α.Τ. 3.12
73.96

Επιστρώσεις µε τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396
Επιστρώσεις µε τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ή
παρόµοιο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-06-02
"Βινυλικά δάπεδα", πάχους 2 mm, µονοπαγούς υφής (όχι
πολλαπλών στρώσεων), οποιουδήποτε χρωµατισµού, επικολλούµενου
µε συµβατή κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωµα.
Περιλαµβάνονται ο πλαστικός τάπητας, οι λωρίδες τερµάτων, η
ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής,
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

ΕΥΡΩ : Σαράντα πέντε και ογδόντα λεπτά (45,80)
Α.Τ. 3.13
77.55
Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών µε χρώµατα
αλκυδικών ή
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755
Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύµφωνα µε την
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και
χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών".
Απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση
αντιδιαβρωτικού υποστρώµατος ενός συστατικού και δύο στρώσεις
ελαιοχρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία,
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : Έξι και εβδοµήντα λεπτά (6,70)
Α.Τ. 3.14
77.80

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς
χρώµατα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε
δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο σπατουλάρισµα, σύµφωνα µε
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών
επιχρισµάτων".
Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο
στρώσεων του τελικού χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου,
ικριώµατα και εργασία.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
77.80.01 Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
ΕΥΡΩ : Εννέα (9,00)

Α.Τ. 3.15
77.71

Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη
και την ΕΤΕΠ03-10-05-00 "Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών".
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7771

Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασµα, σπατουλάρισµα, στοκαρίσµατα,
ψιλοστοκαρίσµατα,
διάστρωση
αλκυδικού
υποστρώµατος
ή
υποστρώµατος δύο συστατικών και διάστρωσηβερνικοχρώµατος.
Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
77.71.01 Βερνικοχρωµατισµοί ξυλίνων επιφανειών µε ελαιόχρωµα
αλκυδικής ή
τροποποποιηµένης πολυουρεθανικής
ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου
ΕΥΡΩ : Εννέα (10,70)
Α.Τ. 3.16
79.09σχετ.
4,5kg/m2

Επίστρωση µε ασφαλτόπανο τύπου ελαστοµερούς βάρους

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912
Επίστρωση µε ασφαλτόπανο τύπου ελαστοµερούς βάρους 4,5 kg ανά
m2 µε εσωετρικό πολυεστερικό οπλισµό και µε επικάλυψη ορυκτών
ψηφίδων επί οποιασδήποτε επιφάνειας καθαριζόµενης καλώς και
επαλειφόµενης δι’ ασφαλτικού υλικού κατάλληλου για την
επικόλληση, µε αλληλοεπικάλυψη των φύλλων κατά 10cm
τουλάχιστον. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών και
αναλώσιµων επί τόπου και η εργασία πλήρους τοποθέτησης της
µεµβράνης.
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ Είκοσι οκτώ (28,00)
Α.Τ. 4.1
ΑΤΗΕ Ν9761.1. Πλαστικός σωλήνας απο πολυπροπυλένιο Φ20mm
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας απο οπυπροπυλένιο Φ20mm (Στο άρθρο
περιλαµβάνεται προµήθεια και τοποθέτηση συµπεριλαµβανοµένων
όλων των υλικών και µικροϋλικών, εξαρτηµάτων σύνδεσης τοποθέτησης)
Tιµή ανά µέτρο (m)
ΕΥΡΩ : Έξι και σαράντα οκτώ λεπτά (6,48)
Α.Τ. 4.2

ΑΤΗΕ 8041.5.1. Χαλκοσωλήνας εξωτ. διαµέτρου Φ15mm πάχους τοιχώµατος
0,75mm
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 7
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώµατος 0,75mm τοποθετηµένος µε όλα
τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η
στερέωση µε ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας,
σύνδεσµοι, ρακόρ, ταυ κλπ επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκατάστασης και συνδέσεως
8041.5.1 εξωτ. διαµ. 15mm
Tιµή ανά µέτρο (m)
ΕΥΡΩ : Επτά και οκτώ λεπτά (7,08)
Α.Τ. 4.3
ΑΤΗΕ Ν/8042.1.2. Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό PVC
πιέσεως 4atm διαµέτρου Φ40mm
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσρεως απο σκληρό P.V.C πιέσεως
λειτουργία για 20ο C 4,0atm για σύνδεση µε συγκόλληση µε
παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη
µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο
στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένο. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά
τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια) τα υλικά συδνέσεως
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και
συνδέσεως.
Tιµή ανά µέτρο (m)
ΕΥΡΩ : ∆εκατρία και ογδόντα δύο λεπτά (13,82)
Α.Τ. 4.4
ΑΤΗΕ Ν/8042.1.5. Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό PVC
πιέσεως 4atm διαµέτρου Φ75mm
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσρεως απο σκληρό P.V.C πιέσεως
λειτουργία για 20ο C 4,0atm για σύνδεση µε συγκόλληση µε
παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη
µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο
στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένο. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά
τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια) τα υλικά συδνέσεως
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και
συνδέσεως.
Tιµή ανά µέτρο (m)

ΕΥΡΩ : ∆εκαεννέα και εξήντα δύο λεπτά (19,62)
Α.Τ. 4.5
ΑΤΗΕ 8042.1.7. Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό PVC πιέσεως
4atm διαµέτρου Φ100mm
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 8
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσρεως απο σκληρό P.V.C πιέσεως
λειτουργία για 20ο C 4,0atm για σύνδεση µε συγκόλληση µε
παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη
µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο
στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένο. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά
τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια) τα υλικά συδνέσεως
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και
συνδέσεως.
Tιµή ανά µέτρο (m)
ΕΥΡΩ : Είκοσι δύο και ογδόντα πέντε λεπτά (22,85)

Α.Τ. 4.6
ΑΤΗΕ Ν8042.1.9. Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό PVC
πιέσεως 4atm διαµέτρου Φ125mm
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 8
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσρεως απο σκληρό P.V.C πιέσεως
λειτουργία για 20ο C 4,0atm για σύνδεση µε συγκόλληση µε
παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη
µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο
στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένο. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά
τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια) τα υλικά συδνέσεως
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και
συνδέσεως.
Tιµή ανά µέτρο (m)
ΕΥΡΩ : Είκοσι εννέα και τέσσερα λεπτά (29,04)
Α.Τ. 4.7
ΑΤΗΕ Ν/8141.1 Αποξήλωση και τοποθέτηση αναµικτήρα (µπαταρίας)
θερµού - ψυχρού ύδατος επίτοιχου
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13

Αποξήλωση παλαιού αναµικτήρα και προµήθεια και τοποθέτηση
νεου αναµικτήρα (µπαταρίας) θερµού - ψυχρού ύδατος, όλων των
διαστάσεων και υλικών επίτοιχου µε τα παρελκόµενα του
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ Εξήντα εννέα και πενήντα ένα λεπτά (69,51)
Α.Τ. 4.8
ΑΤΗΕ Ν/8141.1 Αποξήλωση και τοποθέτηση αναµικτήρα (µπαταρίας)
θερµού - ψυχρού ύδατος σε νιπτήρα
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13
Αποξήλωση παλαιού αναµικτήρα και προµήθεια και τοποθέτηση
νεου αναµικτήρα (µπαταρίας) θερµού - ψυχρού ύδατος, όλων των
διαστάσεων και υλικών επίτοιχου µε τα παρελκόµενα του
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ Εβδοµήντα δύο και εβδοµήντα έξι λεπτά (72,76)
Α.Τ. 4.9
ΑΤΗΕ Ν/8066.1.3 Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης βάθος έως
0,50µ διαστ. 30cmX30cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 10
Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων ή οµβρίων)
δηλαδή : Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε
σκυρόδεµα 200kg τσιµέντου πάχους 10εκ δόµηση πλευριών
επιφανειών µε οπτοπλινθοδοµή πάχους 1 πλίνθου και
τσιµεντοκονιάµατος 400kg τσιµέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεµα
του πυθµένα µισού τεµαχίου πηλοσωλήνα Φ150mm τοµής
ηµικυκλικής και σχήµατος ηµικυλίδρικού για διαµόρφωση κοίλης
επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600kg
τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου,
εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και άχρηστων
υλικών
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ Εκατόν σαράντα ένα (141,00)
Α.Τ 4.10
ΗΛΜ 15 σχετ Καθαίρεση δοχείου πλύσεως
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 15
Καθαίρεση δοχείου πλύσεως αποχωρητηρίου
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ : Εξήντα (60,00)
Α.Τ. 4.11

ΗΛΜ 16 σχετ Καθαίρεση νιπτήρος πορσελάνης και σιφωνιού απορροής
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 16
Καθαίρεση νιπτήρος πορσελάνης και σιφωνιού απορροής
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ : Εβδοµήντα πέντε (75,00)
Α.Τ. 4.12
ΗΛΜ

14

σχετ
Καθαίρεση λεκάνης αποχωρητηρίου
"τούρκικου" τύπου ή ουρητηρίου υψηλής πιέσεως
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14

υψηλής

πίεσης

Καθαίρεση λεκάνης αποχωρητηρίου υψηλής πίεσης "τούρκικου"
τύπου ή ουρητηρίου υψηλής πιέσεως
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ : Ενενήντα (90,00)
Α.Τ.4.13
ΑΤΗΕ 8063

Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης οµβρίων υδάτων (υδρορροή)
ορθογωνικής διατοµής 6Χ10cm απο σκληρό PVC

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8
Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης οµβρίων υδάτων (υδρορροή)
ορθογωνικής διατοµής 6Χ10cm απο σκληρό PVC πιέσεως
λειτουργίας δια 20oC µέχρι 4atm, µεγάλης µηχανικής και χηµικής
αντοχής, συµπεριλαµβανοµένων των υλικών συνδέσεων, στερεώσεω
κ.λ.π ως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.
Τιµή ανά µέτρο
ΕΥΡΩ : ∆έκα και πενήντα ένα λεπτά (10,51)
Α.Τ. 4.14
ΑΤΗΕ 8151 Λεκάνη αποχωρητηρίου απο πορσελάνη χαµηλής πιέσεως µε το
δοχείο
πλύσεως και τα εξαρτήµατα του

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 14
Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, "Ευρωπαϊκου" (καθήµενου)
τύπου, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί
τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης και συγκόλλησης
στοµίων.

8151.2 Χαµηλής πίεσης µε το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήµατα
του
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ : Εκατόν ενενήντα δύο και δέκα λεπτά
(192,10)
Α.Τ. 4.15
ΑΤΗΕ 8152 Λεκάνη αποχωρητηρίου τούρκικου τύπου από πορσελάνη
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14
Λεκάνη αποχωρητηρίου τούρκικου τύπου από πορσελάνη µε
ενσωµατωµένη οχυβάδα, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και
συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και
συγκολλήσεως στοµίων
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ : Εκατόν τριάντα οκτώ και είκοσι πέντε λεπτά (138,25)
Α.Τ. 4.16
ΑΤΗΕ 8153.1 ∆οχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως) τύπου
Νιαγάρα
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 15
∆οχείο πλύσεως αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα
χυτοσιδηρούν, πλήρες µε ορειχάλκινο πλωτήρα την άλυσο τα ρακόρ
στοµίων τροφοδοτήσεως και εκροής τον χαλκοσωλήνα συνδέσεως και
τα στηρίγµατα δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου κια εργασί απλήρους
εγκαταστάσεως για λειτουργία
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)
ΕΥΡΩ : Εκατόν σαράντα τέσσερα και ενενήντα λεπτά (144,90)

Α.Τ.4.17
ΑΤΗΕ 8160 Νιπτήρας πορσελάνης
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 17
Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης µε βαλβίδα χρωµέ (στραγγιστήρα)
πώµα µε άλυσο, συφώνι χρωµέ Φ 1 1/4 ins, στηρίγµατα,
χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήµατα όπως και τα
µικρύλικά (µολυβδόκολλα, τσιµέντο κ.λ.π) και την εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία..
8160.1 ∆ιαστάσεων 40Χ50cm

Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ : Εκατόν πενήντα οκτώ και σαράντα έξι λεπτά
(158,46)
Α.Τ.4.18
ΑΤΗΕ 8181 Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων απο πορσελάνη
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 14
Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων απο πορσελάνη, "ευρωπαϊκού"
(καθήµενου) τύπου, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και
συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και
συγκολλήσεως στοµίων..
8181.1 ύψους 16cm
Τιµή ανά τεµάχιο
ΕΥΡΩ : Εκατόν πέντε

και σαράντα δύο λεπτά

(105,42)

Παλαιό Φάληρο, 16/11/2017
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΟΦΙΑ ΦΩΤΗ
Πολ.µηχανικός ΤΕ3 µε A’ β

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, Παλ. Φάληρο 16/11/2017
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΝΑ ∆ΕΚΟΥΛΑΚΟΥ
Πολ.µηχανικός ΤΕ3 µε A’ β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή σχολικών
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 110/2017

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ : ΣΑΤΑ
Κ.Α. : 15-7331.003

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
Αφορά γενικά την εκτέλεση κάθε είδους ∆ηµοτικών Έργων, η δαπάνη κατασκευής των οποίων βαρύνει
την διαχείριση Ο.Τ.Α. και η κατασκευή τους ανατίθεται σε κατασκευαστική επιχείρηση µετά από
δηµόσιο διαγωνισµό.
ΑΡΘΡΟ 2ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
• Τα ∆ηµοτικά έργα εκτελούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις:
• του Ν. 4412/16 περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών.
• του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄/2006) του εν ισχύ Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (ειδικότερα
του άρθρου 209, παρ.1)
• του Ν. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. Α΄/07-06-10) ¨Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨
• του Ν.3861/10 (Φ.Ε.Κ. 11Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις»
• των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµέρα εκτέλεσης του έργου.
• Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
• Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Η µε αριθµό ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440)
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια
Έργα» (ΦΕΚ 2221Β'/30.7.2012) και η Εγκύκλιος 26 (∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/356/4-10-2012) της
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων (Α∆Α Β4Τ81-70Θ).
• Οι Εγκύκλιοι 36/2005, 38/2005 και 20/2006 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και η Εγκύκλιος 27/2012
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
• Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, 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.
ΑΡΘΡΟ 3ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
Τα συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι τα εξής:
1. Το συµφωνητικό.
2. Η ∆ιακήρυξη.
3. Η Οικονοµική Προσφορά.
4. Το Τιµολόγιο Μελέτης.
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.).
7. Η Τεχνικές Εκθέσεις
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, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Επίσης συµβατική ισχύ έχουν :
α) Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια
β) Οι Ευρωκώδικες.
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γ) Οι Ε.Τ.Ε.Π.
δ) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.
ΑΡΘΡΟ 4ο ΕΓΓΥΗΣΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ
Αυτές ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή την ∆ιακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΕΡΓΩΝ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
Το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα προγραµµατισµού παρέχει την πρόοδο των επί µέρους εργασιών
µέσα στη συνολική προθεσµία αποπεράτωσης που προβλέπεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ή την ∆ιακήρυξη. Ο ανάδοχος υποβάλλει προς την Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα µε περιοριστική την
τελική προθεσµία εκτέλεσης του έργου και προτείνει ενδιάµεσες τµηµατικές αποκλειστικές
προθεσµίες, για έγκριση. Η Υπηρεσία µπορεί να απαιτήσει από τον ανάδοχο να αυξήσει τον αριθµό
των συνεργείων και τον αριθµό των µηχανηµάτων, αν κρίνει ότι ο ρυθµός της προόδου του έργου δεν
είναι ικανοποιητικός. Πάντως όλες οι εργασίες θα εκτελούνται κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες
εκτός αν λόγω αναγκών του έργου ζητηθεί από την επίβλεψη εγγράφως υπερωριακή εργασία ή
εκτέλεση εργασιών σε µη εργάσιµες µέρες. Εννοείται ότι η υπερωριακή απασχόληση δεν αµείβεται µε
πρόσθετη αποζηµίωση στον ανάδοχο. Μόνον έγγραφη άδεια της επίβλεψης για υπερωριακή
απασχόληση επιτρέπει εργασίες.
ΑΡΘΡΟ 6ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Οι τιµές του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρων και έντεχνων εργασιών του αναδόχου χωρίς
να δικαιούται καµία άλλη πληρωµή ή αποζηµίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε µιας
από αυτές.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω περιλαµβάνονται:
1. ∆απάνες λειτουργίας των απαιτούµενων µηχανηµάτων (µισθώµατα - καύσιµα-λιπαντικάασφάλιστρα- δαπάνες εγκατάστασης λοιπές επιβαρύνσεις).
2. ∆απάνες για το απαιτούµενο προσωπικό συνεργείων και µηχανικού εξοπλισµού (ηµεροµίσθιαέκτακτες παροχές – ασφαλίσεις – ηµεραργίες - λοιπές επιβαρύνσεις).
3. ∆απάνες προµήθειας υλικών επί τόπου του έργου, δαπάνες φορτοεκφόρτωσης µεταφοράς από τον
τόπο παραγωγής ή προµήθειας στον τόπο του έργου. Σαν απαιτούµενα υλικά λογίζονται όλα είτε
κατονοµάζονται ρητά στο τιµολόγιο είτε όχι, αλλά είναι οπωσδήποτε απαραίτητα.
4. ∆απάνες ασφαλίστρων υλικών και αποζηµιώσεις για προσωρινή κατάληψη έκτασης προς µεταφορά
ή αποθήκευσή τους.
5. Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης εργαλείων µηχανηµάτων και υλικών. Κάθε
δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών.
Καµία αξίωση ή αµφισβήτηση είναι δυνατόν να θεµελιωθεί εκ των υστέρων ως προς την ποσότητα των
υλικών και τις αποστάσεις µεταφοράς, ως προς τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών και των
µηχανηµάτων από τον ανάδοχο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αλλαγής χιλιοµετρικών αποστάσεων
(αποδεκτών και από την πλευρά της επίβλεψης), συντάσσεται πρωτόκολλο χιλιοµετρικής απόστασης
και γίνονται οι πιστοποιήσεις βάση αυτού.
ΑΡΘΡΟ 7ο ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Το ποσοστό Γ.Ε. και Ο.Ε. δεν περιλαµβάνεται στις τιµές του τιµολογίου, και προστίθεται ως ποσοστό
18% στο τέλος του προϋπολογισµού εργασιών.
Στο ποσοστό αυτό περιλαµβάνονται:α) δαπάνες ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης του προσωπικού
του αναδόχου και οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου
(ύδρευση, θέρµανση κ.λ.π.) β) τα έξοδα συµµετοχής στο διαγωνισµό -- έξοδα υπογραφής της
σύµβασης, εγκατάστασης- - εκτέλεσης και παραλαβής του έργου. γ) µισθοί, αποζηµιώσεις,
ασφάλιστρα διοικητικού προσωπικού δ) παντός είδους φόροι, τέλη και έξοδα εγγύησης, τόκοι κίνησης
κεφαλαίου και λοιπές επιβαρύνσεις εκτός από τον Φ.Π.Α. που αποδίδεται χωριστά από τον ∆ήµο ε)
έξοδα εφαρµογής εγκεκριµένων χαράξεων, δοκιµής υλικών και δοκιµών γενικά για την παράδοση των
έργων σε κανονική λειτουργία στ) έξοδα ασφάλισης ή αποζηµίωσης ατυχηµάτων του προσωπικού του
αναδόχου και κάθε είδους αποζηµίωσης προς τρίτους ζ) έξοδα καθαρισµού των έργων και του
εργοταξίου και αποκοµιδή των προϊόντων σε θέση που επιτρέπει η αστυνοµία η) κάθε άλλη δαπάνη
που δεν ορίζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών,
σύµφωνα µε τη σύµβαση θ) το όφελος του αναδόχου.
Περιλαµβάνονται επίσης: οι µέχρι την οριστική παραλαβή δαπάνες συντήρησης του έργου, ζηµιές,
απρόοπτες φθορές, αποσβέσεις, συντηρήσεις εργαλείων και µηχανηµάτων, δαπάνες γραφείων,
υπαλλήλων, σύνταξης µελετών.
Το ποσοστό αυτό προστίθεται στο άθροισµα κάθε οµάδας εργασιών της πιστοποίησης και αυτό που
προκύπτει µειούται κατά το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος, για την αντίστοιχη οµάδα
εργασιών. Στο τελικό ποσό προστίθεται το ποσοστό 24% για τον Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 8ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ - ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
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Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων Τεχνικών
Προδιαγραφών.
Πρέπει να υποβάλλονται στην υπηρεσία δείγµατα υλικών για έγκριση, πριν αυτά χρησιµοποιηθούν
στο έργο. Υλικά ή άλλα είδη που θα χρησιµοποιηθούν χωρίς την έγκριση της υπηρεσίας, θα
απορρίπτονται, εφόσον διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους. Τα απαιτούµενα δείγµατα θα
λαµβάνονται από την υπηρεσία έγκαιρα για εξέταση και στη συνέχεια (όταν αυτό απαιτείται) θα
αποστέλλονται για εξέταση στο Κρατικό Εργαστήριο ∆οκιµής Υλικών. Θα συσκευάζονται κατάλληλα,
θα αναγράφεται το όνοµα του υλικού (όταν πρόκειται για υλικό εµπορίου), για δε τα αδρανή ο τόπος
προέλευσης, η ονοµασία και τόπος του έργου, το όνοµα του αναδόχου και το απαιτούµενο υλικό.
Αναγράφεται επίσης το είδος του ελέγχου που θα υποβληθούν τα υλικά.
Πρέπει επίσης να τηρούνται ακριβώς οι αναλογίες των υλικών, όπως αυτές απαιτούνται από τα
σχετικά προς τις εργασίες άρθρα των αναλυτικών τιµολογίων. Ο απαιτούµενος µηχανικός εξοπλισµός
καθορίζεται κάθε φορά από το τιµολόγιο. Αν ο ανάδοχος δεν διαθέτει τον απαιτούµενο εξοπλισµό,
είναι υποχρεωµένος να τον µισθώσει χωρίς καµία υποχρέωση ή ευθύνη της υπηρεσίας για πρόσθετη
αποζηµίωση.
ΑΡΘΡΟ 9ο ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει όλο το απασχολούµενο προσωπικό του στο ΙΚΑ όταν είναι
στην ασφαλιστική περιοχή του ΙΚΑ ή σε άλλο ταµείο (ανά ειδικότητα) ή σε αναγνωρισµένες άλλες από
το ∆ηµόσιο Ασφαλιστικές Εταιρείες. Οι δαπάνες για τις παραπάνω ασφαλίσεις επιβαρύνουν στο
σύνολό τους (εργοδοτική εισφορά και εισφορά ασφαλισµένου) τον ανάδοχο.
Σε καµία περίπτωση δεν επιβαρύνεται η υπηρεσία µε αποζηµιώσεις ατυχηµάτων του προσωπικού του
αναδόχου καθώς και µε αποζηµιώσεις για ζηµίες, προκαλούµενες από το προσωπικό του αναδόχου
και των µεταφορικών του µέσων, σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του ∆ηµοσίου ή του ∆ήµου και σε
κάθε άλλο κοινωφελές έργο.
ΑΡΘΡΟ 10ο ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλες ανεξαίρετα τις κρατήσεις, τους φόρους
και τα τέλη, βάσει των υφιστάµενων διατάξεων και Νόµων που ισχύουν την ηµέρα της διενέργειας του
διαγωνισµού. Υποχρεούται επίσης στην καταβολή οποιασδήποτε αποδοχής θεσπισθεί από το Υπ.
Εργασίας και αφορά επιδόµατα, ηµεροµίσθια, δώρα κ.λ.π. Αν κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού επιβληθούν φόροι, τέλη, κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάµενοι, το αντίστοιχο ποσό
πληρώνεται επιπλέον ή εκπίπτει αντίστοιχα από τους λογαριασµούς του αναδόχου, πιστοποιούµενου
ή αφαιρούµενου του πράγµατι πληρωµένου ή εξοικονοµηµένου ποσού. Ο εργοδότης επιβαρύνεται µε
τον Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 11ο ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η επίδοση της προσφοράς του αναδόχου σηµαίνει ότι κατά την σύνταξή της έλαβε υπόψη του τις
γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου δηλαδή την θέση του έργου, τα απαιτούµενα µέσα
προσέγγισης και µεταφοράς, την διάθεση, διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση
των οδών προσπέλασης, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού και ηλεκτρικού, τις καιρικές
συνθήκες, τα υπόγεια δίκτυα και γενικά τις ειδικές και γενικές συνθήκες που µπορούν να
επηρεάσουν το κόστος του έργου και την αρτιότητα της κατασκευής. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος
είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί µε την υπάρχουσα κατάσταση και να αποφύγει την πρόκληση
ζηµιών, για την αποκατάσταση των οποίων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος.
ΑΡΘΡΟ 12ο ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και µέσα που θα
χρησιµοποιήσει, καθώς και τις εκτελούµενες από αυτόν εργασίες. Η Υπηρεσία δίνει σχετικές εντολές
που πρέπει να εκτελεσθούν από τον ανάδοχο. Σε περίπτωση που δεν υπακούσει παίρνονται µέτρα
φύλαξης και προστασίας από την Υπηρεσία και καταλογίζονται σε αυτόν οι αντίστοιχες δαπάνες.
Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει τα κατάλληλα µέτρα φύλαξης και προστασίας των έργων που
εκτελούνται στην ίδια περιοχή, για πρόληψη ζηµιών ή διακοπή της λειτουργίας.
Ζηµιές που προκλήθηκαν από αµέλεια του αναδόχου επανορθώνονται αµέσως από αυτόν, αλλιώς η
επανόρθωση γίνεται από την Υπηρεσία εις βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. Ο ανάδοχος
προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και ευθύνεται για κάθε κοπή ή καταστροφή
δένδρων και θάµνων των οποίων η κοπή δεν είναι προϋπόθεση του έργου.
ΑΡΘΡΟ 13ο ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις ισχύουσες διατάξεις είναι υποχρεωµένος να παίρνει τα µέτρα του για
την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο, καθώς και για τη παροχή πρώτων
βοηθειών, φέρει ακέραια την ευθύνη για την λήψη µέτρων πρόληψης ατυχήµατος κατά παντός
προσώπου ή οχήµατος. Οι εκσκαφές σε γαιώδη και γενικά οι εκσκαφές σε κατοικηµένες περιοχές
υποστηρίζονται πάντοτε. Όλες οι εκσκαφές επισηµαίνονται τη νύχτα µε φώτα. Η Υπηρεσία δίδει
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εντολές στον ανάδοχο για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του έργου οι οποίες
εκτελούνται µε ευθύνη και δαπάνες του εργολάβου.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί µε τις διατάξεις του Ν. 3542/07 (ΦΕΚ 50A/02-032007) περί ΚΟΚ και στα σηµεία όπου επεµβαίνει αυτός στο έργο όπως: 1. Σήµανση εργασιών στους
δρόµους και 2. Μη κατάληψη οδοστρωµάτων µε µπάζα και άσκοπη παρακώλυση της κυκλοφορίας
κ.λ.π.
ΑΡΘΡΟ 14ο ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ
Ο εργοδότης δικαιούται να πάρει στη κατοχή του ή να κάνει χρήση οποιουδήποτε τµήµατος έργου
που έχει περαιωθεί, µερικώς ή ολικώς, χωρίς να θεωρείται ότι αυτό αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε
εργασίας που δεν ολοκληρώθηκε σύµφωνα µε τη σύµβαση. Αν η παραπάνω κατοχή ή χρήση
καθυστερήσει την πρόοδο του έργου, τότε η Υπηρεσία χορηγεί στον ανάδοχο ανάλογη παράταση
προθεσµίας περαίωσης του έργου. Σε περίπτωση που η χρήση του έργου από τον εργοδότη
συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τον ανάδοχο, τότε ο εργοδότης καταβάλει στον ανάδοχο τις
πράγµατι απολύτως δικαιολογηµένες πρόσθετες δαπάνες.
ΑΡΘΡΟ 15ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ Ε∆ΑΦΟΣ
Κάθε εργασία αναγκαία, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, για την εφαρµογή εγκεκριµένων χαράξεων
στο έδαφος εκτελείται µε ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι
δαπάνες των παραπάνω εργασιών σε υλικά και τεχνικά µέσα και προσωπικό βαρύνουν τον ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 16ο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 17ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Εκδίδεται µε βάση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου και της σχετικής εγκριτικής
απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής. Τα στοιχεία αυτά, αποτελούν και δικαιολογητικά έκδοσης του
εξοφλητικού λογαριασµού και επισυνάπτονται σε αυτόν.

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 16/11/2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΩΤΗ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΝΑ ∆ΕΚΟΥΛΑΚΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ3 µε βαθµό Α'

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ µε βαθµό Α'
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ

: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 110/2017

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ : ΣΑΤΑ
Κ.Α. : 15-7331.003

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ Ε.Σ.Υ.
Το τεύχος αυτό της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) αφορά τους γενικούς και ειδικούς όρους
και τις συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές µε βάση τα οποία θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο το
έργο, που αναφέρεται στην επικεφαλίδα και περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή σε συνδυασµό µε
τους όρους της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων (Γ.Σ.Υ) που εγκρίθηκε
µε την Α.67 (Αρ.Γ.Γ.∆/257/679/Φ4/11-3-74) Εγκύκλιο Απόφαση του Υπουργείου ∆ηµοσίων 'Έργων,
όπως αυτή ισχύει µετά την έκδοση του Ν.4412/2016, σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα συµβατικά
τεύχη, τις τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν, τα διαγράµµατα, µελέτες, τυπικές διατοµές κλπ που θα
χορηγηθούν από την Υπηρεσία καθώς και µε τις έγγραφες οδηγίες της.
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείµενο της παρούσης Ε.Σ.Υ. είναι οι εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017. Οι ανωτέρω εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στο
τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής των εγκεκριµένων τευχών δηµοπράτησης.
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η εκτέλεση του έργου, η οποία διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Γ.Σ.Υ.,
γίνεται σύµφωνα µε τη
σύµβαση, ύστερα από ΑΝΟΙΧΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ µέσω του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η∆Η.Σ).
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Αφορά την εκτέλεση του συγκεκριµένου έργου. Όπου αναφέρεται στην παρούσα ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ νοείται ο
∆ήµος Π. Φαλήρου όπου ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ή ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ, ο ανάδοχος που θα ανακηρυχθεί µετά από το
διαγωνισµό.
Η συνολικά απαιτούµενη πίστωση του έργου ανέρχεται σε 250.000,00 € εκ των οποίων τα
96.774,19€ αποτελούν τον προϋπολογισµό των εργασιών και τα 23.225,81€ τον αποδιδόµενο Φ.Π.Α.
Το έργο χρηµατοδοτείται από ΣΑΤΑ.
Η αρχική συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του προϋπολογισµού
προσφοράς του αναδόχου (Σ.Π.) προσαυξηµένο κατά το ποσό των απροβλέπτων δαπανών που
ανέρχονται στο 15% του Σ.Π. και το ποσό της αναθεώρησης, όπως αναφέρονται στον προϋπολογισµό
µελέτης. Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί (ποσοστό 24% επιπλέον) βαρύνει το ∆ήµο Π. Φαλήρου.
Συµβατικές τιµές της εργολαβίας είναι οι τιµές του τιµολογίου της µελέτης, αποµειωµένες κατά το
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και προσαυξηµένες κατά το ποσοστό του εργολαβικού οφέλους και γενικών
εξόδων που υπολογίζεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%).
ΑΡΘΡΟ 5ο: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Για το έργο αυτό ισχύουν οι εγκεκριµένες τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Αν στα τεύχη των Τεχνικών Προδιαγραφών
υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισµοί και αριθµητικά όρια που πιθανά έρχονται σε αντίθεση ή και
αντίφαση µε τα αναφερόµενα στην παρούσα Ε.Σ.Υ. ή µε τους όρους του Τιµολογίου για ένα και το
αυτό θέµα, ισχύ έχουν κατά σειρά οι όροι και διατάξεις του Τιµολογίου και της παρούσας Ε.Σ.Υ. Ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για την πιστή και ακριβή εφαρµογή των διατάξεων που καθορίζονται
στις Τεχνικές Προδιαγραφές, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.
∆ιευκρινίζεται ότι όλα τα έργα που υπεισέρχονται στην παρούσα σύµβαση υπόκεινται στις διατάξεις των
κανονισµών που ισχύουν, και τις σχετικές µε αυτούς εγκυκλίους και αποφάσεις.
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ΑΡΘΡΟ 6ο: ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ Α∆ΕΙΑ - ΛΟΙΠΕΣ Α∆ΕΙΕΣ
Όπου απαιτείται πολεοδοµική άδεια, µετά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται,
χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, στην έκδοση άδειας δόµησης, µετά τον ορισµό των επιβλεπόντων (κατά
την έννοια των πολεοδοµικών διατάξεων) καθώς και στην αναθεώρηση των ΣΑΥ και ΦΑΥ ως προς τους
υπόχρεους, σύµφωνα µε το νόµο.
Όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας, όπως, αµοιβές επίβλεψης, φορολογικά,
χαρτοσηµάνσεις, κρατήσεις υπέρ τρίτων κ.λ.π., καθώς και κάθε άλλης αδείας που θα απαιτηθεί,
βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου, ο οποίος θα την έχει υπολογίσει στην προσφορά του.
Οπου απαιτούνται εγκρίσεις από άλλους αρµόδιους φορείς, ο ανάδοχος θα έχει την αποκλειστική
µέριµνα και ευθύνη τόσο για την υποβολή των σχετικών στοιχείων, µελετών κ.λ.π., όσο και για την
παρακολούθηση της διεκπεραίωσης των διαδικασιών µε την παράλληλη συνδροµή του ∆ήµου.
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Για την κατασκευή του έργου υπογράφεται σχετική σύµβαση σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
105 και 135 του Ν.4412/16, από το ∆ήµαρχο Π. Φαλήρου εκ µέρους του ∆ήµου. Η σύµβαση
συνάπτεται µε βάση την απόφαση κατακύρωσης, τα τεύχη και τα σχέδια µε τα οποία διενεργήθηκε η
δηµοπρασία. Το έγγραφο της σύµβασης έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα.
Για την υπογραφή της σύµβασης καλείται ο προσωρινός ανάδοχος, µε ειδική έγγραφη πρόσκληση, να
προσέλθει στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών, από την
κοινοποίηση της πρόσκλησης. Η πρόσκληση γίνεται µαζί µε την κοινοποίηση της απόφασης
κατακύρωσης. Μέσα στην ίδια προθεσµία ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει τις σχετικές
εγγυήσεις και τα απαιτούµενα από την παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν. 4412/16.
Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει τις απαιτούµενες
εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της διευθύνουσας
υπηρεσίας. Κατά της απόφασης αυτής ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση εντός δέκα ηµερών
από την παραλαβή της. Επί της ενστάσεως αποφασίζει οριστικά η προϊσταµένη αρχή.
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε την
παρ. 1 β του άρθρου 72 του Ν 4412/16, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ.
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων
των µελών της, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο του νόµου.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέλη της Συµφωνίας
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου που κυρώθηκε µε τον Ν 2513/1997 (Α΄
139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών
και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά
ιδρύµατα, ανεξαρτήτως του ύψους των.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε κρατήσεις στις εκάστοτε εκδιδόµενες εντολές
πληρωµής. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της των εργασιών που έχουν
εκτελεσθεί, σύµφωνα µε την ελεγχθείσα πιστοποίηση και σε ποσοστό 10% επί της αξίας των υλικών
που τυχόν περιλαµβάνονται προσωρινά στην πιστοποίηση µέχρι να ενσωµατωθούν στις εργασίες,
σύµφωνα µε την παρ.12 του άρθρου 152 του Ν.4412/16.
Οι παραπάνω εγγυήσεις, αρχική και κρατήσεων, αποµειώνονται κατά την πρόοδο της κατασκευής των
έργων, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 6 του παραπάνω άρθρου.
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ
1. Προθεσµίες
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο σε προθεσµία ΕΞΙ (6)
συνολικά, ΜΗΝΩΝ από την υπογραφή της σύµβασης που αποτελούν και την συνολική προθεσµία
αποπεράτωσης του έργου.
Με την περαίωση του συνόλου των εργασιών ο ανάδοχος θα υποβάλλει στον ∆ήµο αίτηση για χορήγηση
βεβαίωσης περαίωσης. Η µη ύπαρξη της παραπάνω βεβαίωσης επιβάλλει αυτόµατα την επιβολή
αντίστοιχης ποινικής ρήτρας.
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2. Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου
Ο ανάδοχος µε βάση την ολική προθεσµία συντάσσει και υποβάλλει στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, το
χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, στο διάστηµα από 15η έως 30η ηµέρα από την υπογραφή της
σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν.4412/16.
Το χρονοδιάγραµµα αναλύει ανά µονάδα χρόνου και πάντως ανά αναθεωρητική περίοδο τις εργασίες
που προβλέπεται να εκτελεσθούν.
Το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε την µορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαµβάνει την πιο πάνω
χρονική ανάλυση των ποσοτήτων, ανά εργασία ή οµάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραµµικό
διάγραµµα και σχετική έκθεση.
Η έναρξη των εργασιών του έργου από µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει πέραν των
τριάντα ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης.
Η διευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου σχετικά µε την σειρά
και την διάρκεια κατασκευής των, µέσα στα όρια της συµβατικής προθεσµίας.
Η έγκριση του χρονοδιαγράµµατος γίνεται εντός 15 ηµερών από την υποβολή του, µε την πάροδο της
προθεσµίας αυτής θεωρείται εγκεκριµένο. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό
πρόγραµµα κατασκευής του έργου.
Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται όταν µεταβληθούν οι προθεσµίες, το αντικείµενο
ή οι ποσότητες των εργασιών.
Το χρονοδιάγραµµα θα συνοδεύεται από έκθεση όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι µέθοδοι
εργασίας, τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν και οι αποδόσεις τους, ο αριθµός των εργατών
κ.λ.π., για τις κύριες δραστηριότητες, έτσι που να εδραιώνουν συγκεκριµένα την αξιοπιστία των
προτεινοµένων προτάσεων.
Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης, µέσα σε ένα µήνα από την υπογραφή της σύµβασης να συντάξει και
να υποβάλει οργανόγραµµα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτοµερώς τα πλήρη
στοιχεία στελεχών, εξοπλισµού και µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για
την εκτέλεση του έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρµογή του
χρονοδιαγράµµατος και να το αναπροσαρµόζει κάθε µήνα, στην περίπτωση που κάποια προθεσµία
ξέφυγε από αυτό, ούτως ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσµία αποπεράτωσης του όλου
έργου.
Η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου που είναι από τις πιο βασικές υποχρεώσεις
του αναδόχου, θα παρακολουθείται ανελλιπώς και αυστηρά από την επίβλεψη και σε περίπτωση
καθυστέρησης ο ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, ύστερα από ειδική πρόσκληση της
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
Επίσης έκπτωτος µπορεί να κηρυχθεί ο ανάδοχος αν δεν συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του για
την υποβολή του χρονοδιαγράµµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και γενικότερα
για την µη τήρηση των συµβατικών του υποχρεώσεων και την µη συµµόρφωσή του προς τις σύµφωνα
µε την σύµβαση, έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας.
3. Παράταση
Παράταση προθεσµιών δεν αναγνωρίζεται αν ισχυριστεί ο ανάδοχος άγνοια των τοπικών συνθηκών της
περιοχής εκτέλεσης του έργου, αλλά µόνο για εξαιρετικούς λόγους, µετά από αιτιολογηµένη αίτηση
του αναδόχου (που υποβάλλεται τουλάχιστον ένα µήνα πριν την λήξη της προθεσµίας), πρόταση του
επιβλέποντα µηχανικού, γνωµοδότηση του ∆ιευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών και απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, που εκδίδεται όχι αργότερα από την πάροδο τριών µηνών από την υποβολή
του αιτήµατος του αναδόχου.
Για την παράταση της συνολικής ή των τµηµατικών προθεσµιών ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 8 του
άρθρου 147 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα υπέρβασης, µε υπαιτιότητα του αναδόχου, της συνολικής προθεσµίας
περαίωσης του όλου έργου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 148 του
Ν. 4412/16.
∆εν προβλέπεται ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ) σε περίπτωση ταχύτερης περαίωσης του έργου. Ο
φορέας κατασκευής, για την κάλυψη ή περιορισµό των καθυστερήσεων του έργου, αν ευθύνεται για
αυτές ο ανάδοχος, µπορεί να δώσει εντολή στο ανάδοχο να επιταχύνει
Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή µέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του
έργου) απαγορεύεται χωρίς έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής, που αποφασίζει µετά από αίτηση του
αναδόχου και πρόταση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Αν διαπιστωθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ότι έχει
γίνει άµεση ή έµµεση υποκατάσταση του αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση, ο κύριος του
έργου ή ο φορέας κατασκευής κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο µετά από γνώµη του Τεχνικού
Συµβουλίου.
Κατά τα λοιπά για την περίπτωση υποκατάστασης του αναδόχου εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου
164 του Ν.4412/16. Για την περίπτωση υπεργολαβιών ισχύουν τα άρθρα 165 και 166 του Ν.4412/16.
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ΑΡΘΡΟ 11ο: ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
Επί της αξίας του έργου της παρούσας εργολαβίας που αποτιµάται µε τιµές µονάδος προστίθεται
εργολαβικό ποσοστό δέκα οκτώ τοις εκατό (18%).
Στο ποσοστό αυτό περιλαµβάνονται, εκτός των δαπανών που αναφέρονται στην Γ.Σ.Υ., και ειδικές
δαπάνες που είναι απαραίτητες ή ενδεχόµενα ζητηθούν από τον εργοδότη, όπως:
 Σύνταξη τευχών αναλυτικών επιµετρήσεων, πρωτοκόλλων, σχεδίων, δακτυλογραφήσεων κ.λ.π. σε
ανάλογο αριθµό αντιτύπων, σύµφωνα µε τα καταγραφέντα στοιχεία στο ηµερολόγιο και τα
καταγραφέντα επιµετρητικά στοιχεία του αναδόχου παρουσία του επιβλέποντα.
 Λήψη φωτογραφιών κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, κατά την κρίση της επίβλεψης.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει και τυχόν αναγκαίες απολογιστικές εργασίες όταν του
δοθεί ειδική εντολή από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στον ανάδοχο
και περιλαµβάνεται στην πιστοποίηση η πραγµατική δαπάνη, που προκύπτει σύµφωνα µε τα νόµιµα
αποδεικτικά πληρωµής, για την εκτέλεση των εργασιών.
Επί της δαπάνης αυτής καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) µειωµένο κατά
την τεκµαρτή έκπτωση της εργολαβίας.
Επί της αξίας των υλικών που τυχόν θα χορηγήσει ο εργοδότης στον ανάδοχο δεν καταβάλλεται
εργολαβικό ποσοστό.
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας βαρύνει το ∆ήµο Π. Φαλήρου.
ΑΡΘΡΟ 12ο: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Για τον τρόπο επιµέτρησης των εργασιών ισχύουν τα αναφερόµενα στα αντίστοιχα άρθρα του
τιµολογίου και οι κανόνες επιµέτρησης που ορίζονται στα εγκεκριµένα Ενιαία Τιµολόγια ΝΑΟΙΚ,
ΝΑΥ∆Ρ, ΝΑΟ∆Ο, ΝΑΠΡΣ, ΗΛΜ, ΑΤΗΕ του ΥΠΟΜΕ∆Ι.
Επιµετρήσεις συντάσσονται στο τέλος κάθε µήνα και υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή.
Η υποβολή των επιµετρήσεων από τον ανάδοχο στην Υπηρεσία για έλεγχο γίνεται το αργότερο είκοσι
ηµέρες µετά το τέλος του επόµενου της εκτέλεσής τους µηνός, αφού υπογραφούν από αυτόν µε την
ένδειξη “όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο”. Η έγκριση των επιµετρήσεων ολοκληρώνεται µε την
έκδοση εγκριτικής απόφασης από την Υπηρεσία µετά τον έλεγχό τους.
Όταν πρόκειται για εργασίες η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική µορφή
του έργου, ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει την επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 136 και το
επιβλέποντα προκειµένου να προβούν από κοινού στην σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής αφανών
εργασιών ή πρωτοκόλλου ζύγισης αντίστοιχα.
Όλα τα παραπάνω καθώς και θέµατα χαρακτηρισµού εδαφών, πληρωµής µε κατ΄ αποκοπήν τίµηµα,
τελικών επιµετρήσεων κ.λπ. διενεργούνται σύµφωνα µε το άρθρο 151 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 13ο: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Η πραγµατοποίηση των τµηµατικών πληρωµών και της οριστικής πληρωµής του εργολαβικού
ανταλλάγµατος καθώς και η εκκαθάριση όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων από την εργολαβική
σύµβαση θα γίνει µε βάσει τους λογαριασµούς και τις πιστοποιήσεις.
Ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασµό των ποσών από εργασίες που εκτελέσθηκαν και τον υποβάλει µετά
τη λήξη κάθε µήνα. Απαγορεύεται να περιλαµβάνονται στο λογαριασµό εργασίες που δεν έχουν
επιµετρηθεί, µε την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 152 του Ν.4412/16.
Στο λογαριασµό περιλαµβάνονται – µε έγκριση της υπηρεσίας – ηµιτελείς εργασίες µε προσωρινή τιµή
µειωµένη ώστε να είναι δυνατή η αυτοτελής αποπεράτωση της εργασίας µε το υπόλοιπο της
προβλεπόµενης τιµής. Περιλαµβάνονται επίσης υλικά που εισκοµίσθηκαν µε έγκριση της υπηρεσίας
στο εργοτάξια ή σε αποθήκη που δηλώθηκε και εγκρίθηκε από την υπηρεσία. Για τα υλικά αυτά φέρει
ο ανάδοχος ακέραια την ευθύνη µέχρι την οριστική ενσωµάτωσή τους στο έργο. Η πιστοποίησή τους
γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 152 του Ν.4412/16.
Οι λογαριασµοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί, υποβάλλονται στην Υπηρεσία που τους
ελέγχει, τους διορθώνει και τους εγκρίνει µέσα σε ένα µήνα. Σε περίπτωση επιστροφής του
λογαριασµού στον ανάδοχο, το διάστηµα τους ενός µηνός επανυπολογίζεται από την επανυποβολή του
λογαριασµού.
Σε περίπτωση σύνταξης αρνητικού λογαριασµού, αυτός µπορεί να συνταχθεί από την Υπηρεσία και το
ποσό του πρέπει να καταβληθεί από τον ανάδοχο µέσα σε ένα µήνα από την κοινοποίηση του
λογαριασµού σε αυτόν, άλλως καταπίπτουν ισόποσα σε βάρος του οι εγγυητικές επιστολές που έχουν
κατατεθεί, εφ΄ όσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο εργολαβικό αντάλλαγµα.
Οι τµηµατικές πληρωµές θα υπόκεινται στις κρατήσεις εγγυήσεων, σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία και θα αποδίδονται σύµφωνα µε τον Νόµο.
Για τις πληρωµές των λογαριασµών θα προσκοµίζονται από τον ανάδοχο και τα εξής δικαιολογητικά:
1. Κανονικό τιµολόγιο σε (1) αντίτυπο.
2. ∆ιπλότυπο της αρµόδιας Οικονοµικής Εφορίας για την προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος.
3. Τα ανά τρίµηνο δελτία φορολογικής ενηµερότητας, που προβλέπονται από τον νόµο.
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4. Βεβαίωση των ασφαλιστικών οργανισµών για την εκπλήρωση από τον ανάδοχο των σχετικών µε την
εργολαβία υποχρεώσεών του.
5. Απόδειξη καταβολής ποσοστού 0,2% και 1% επί του ποσού κάθε λογαριασµού υπέρ του
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. (άρθρο 12 Ν.915/79 και αποφάσεις 9/94 και 10/94 Ολοµέλειας Αρείου Πάγου) και
0,50 % υπέρ του Ε.Μ.Π.
6. Παραστατικό καταβολής στον λογαριασµό 040/546107/30 της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος
κράτησης 0,6% επί παντός λογαριασµού (Ν.2166/93, άρθρο 27 παρ. 34 και 35).
7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα προκύπτει από την ισχύουσα νοµοθεσία για τους Ο.Τ.Α.
Στο κονδύλιο, που προκύπτει τελικά, προστίθενται τυχόν νόµιµες αποζηµιώσεις του αναδόχου ή
αφαιρούνται, σύµφωνα µε το άρθρο 152 του Ν.4412/16, τυχόν επιβαλλόµενες ποινικές ρήτρες,
περικοπές, συµπληρωµατική κράτηση εγγύησης (αν δεν έχουν κατατεθεί οι αντίστοιχες εγγυητικές
επιστολές), κ.λ.π., γενικά δε προσθαφαιρούνται οφειλόµενα ή χρεωµένα στον εργολάβο ποσά, ώστε να
προκύψει το ποσό µε το οποίο θα πληρωθεί και να γίνει εκκαθάριση όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων.
Στις εντολές πληρωµής προστίθεται Φ.Π.Α., που θα βαρύνει τον κύριο του έργου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 1642/86.
Η πιστοποίηση ενός λογαριασµού δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη των εργασιών που
πιστοποιούνται, από την ευθύνη αποκατάστασης τυχόν ζηµιών στις ήδη εκτελεσµένες εργασίες, από την
ευθύνη για την κλοπή υλικών και δεν απαλλάσσει επίσης τον εργοδότη από το δικαίωµά του να
απαιτήσει από τον ανάδοχο να εκπληρώσει όλους τους όρους της σύµβασης µέχρι της οριστικής
παραλαβής.
Γενικότερα, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 14ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ο υπολογισµός της αναθεώρησης γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 153 του Ν.4412/16 µε την επιφύλαξη
της τελευταίας παραγράφου, σύµφωνα µε την οποία για τα έργα εσωτερικού αναστέλλεται η έκδοση
πρακτικών διαπίστωσης βασικών τιµών υλικών, εργατικών και µισθωµάτων µηχανηµάτων από την
επιτροπή διαπίστωσης τιµών δηµοσίων έργων (Ε∆Τ∆Ε).
Οι απολογιστικές εργασίες που µπορεί να ζητήσει η διευθύνουσα υπηρεσία να εκτελεσθούν, διέπονται
από τις διατάξεις του άρθρου 154 του Ν.4412/16. Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση απολογιστικής
εκτέλεσης εργασιών πρέπει να τηρείται ειδικό ηµερολόγιο σύµφωνα µε την παρ. 9 του ίδιου άρθρου.
Το ύψος των αναγκαίων απολογιστικών εργασιών που υποχρεούται να εκτελέσει ο ανάδοχος µετά από
ειδική εντολή της υπηρεσίας δεν µπορεί να ξεπερνά το ποσό που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της
σύµβασης χωρίς ΦΠΑ.
Υπό την επιφύλαξη των οριζόµενων στο άρθρο 132 του Ν.4412/16, αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν
επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες µπορεί να εγκριθεί από την προϊσταµένη αρχή η
εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και µέχρι του ποσού που
αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α. Στο ανωτέρω ποσοστό περιλαµβάνεται
σωρευτικά και η αξία των απολογιστικών εργασιών. Η εκτέλεση απρόβλεπτων και πρόσθετων εργασιών
διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 155 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 15ο: ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο καθορισµός από τα στοιχεία της µελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των ειδικών
προδιαγραφών των επί µέρους στοιχείων για την εκτέλεση των εργασιών (τρόπος εκτέλεσης
κατασκευών, επί µέρους διαστάσεις κ.λ.π.) δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει
κάθε µέτρο για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών που συνθέτουν το
σύνολο του έργου.
Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν ορίζεται κάτι από τις ΕΤΕΠ,
τα σχέδια λεπτοµερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή διαταγές της
υπηρεσίας, κάθε απλή κατασκευή ή σύνθετο τµήµα του έργου, πρέπει να είναι άρτια, τόσο ως προς την
κατασκευή, την αντοχή και καλή εµφάνισή του, όσο και ως προς την άµεση σύνδεσή του µε τα
υπόλοιπα (εσωτερικά ή γειτονικά) τµήµατα του έργου.
Κάθε τµήµα του έργου που τυχόν δεν θα συµπληρώνεται άµεσα, θα πρέπει να κατασκευάζεται µε την
δυνατότητα να λειτουργεί αυτόνοµα.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωµα της κατασκευής, ο ανάδοχος
υποχρεούται στην συµπλήρωση ή επανόρθωση, στο χρόνο που θα ορίσει η υπηρεσία, αλλιώς η
υπηρεσία έχει το δικαίωµα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασµό του, άνευ ετέρου και µε την
τιµή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής.
Ο ανάδοχος πριν από την εφαρµογή της µελέτης είναι υποχρεωµένος να προβεί σε συσχετισµό και
αριθµητικό έλεγχο των αναγραφοµένων στοιχείων και σε περίπτωση ασυµφωνίας να ζητήσει έγκαιρα
και έγγραφα από τον εργοδότη την σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει δικαίωµα να τροποποιεί τα
στοιχεία αυτά, χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύµφωνα µε τη σύµβαση αναλαµβάνει
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ρητά να εφαρµόσει πιστά τα σχέδια της µελέτης του έργου και τα καθοριζόµενα στα τεύχη της µελέτης
αυτής.
Τα θέµατα που αφορούν σε τροποποίηση της σύµβασης κατά τη διάρκειά της, καθώς και αυξοµειώσεις
εργασιών και νέες εργασίες διέπονται από το άρθρο 156 του Ν. 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 16ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί ηµερολόγιο έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 146 του
Ν.4412/16. Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου αναφέρονται ρητά στο άρθρο 138 του ίδιου νόµου.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, κατά την εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει και να υποβάλλει
λεπτοµερή διαγράµµατα των εγκαταστάσεων ηλεκτροδότησης ή άλλων που θα κατασκευασθούν, µε
πλήρεις εξασφαλίσεις. Οι αποτυπώσεις αυτές των δικτύων που τυχόν κατασκευασθούν µε το έργο αυτό,
θα παραδοθούν στην υπηρεσία και σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου (AutoCAD). Στο τέλος του έργου
και πριν την προσωρινή παραλαβή, υποχρεούται ο ανάδοχος να συντάξει και να υποβάλει σε
ηλεκτρονική µορφή σειρά σχεδίων “ως κατασκευάσθη”.
ΑΡΘΡΟ 17o: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α. Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι απόλυτα
ενήµερος της φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσής του,
κυρίως όσον αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης
προϊόντων εκσκαφής, τις µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, ύπαρξη
εργατοτεχνικού γενικά προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, οδών, του τυχόν υπάρχοντος
δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής, του φόρτου της υπάρχουσας κυκλοφορίας, το
ευµετάβλητο των καιρικών συνθηκών, τη διαµόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, ποιότητα
και ποσότητα των υλών που µπορούν να συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος κ.λ.π.
β. Σηµειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται να χρειαστούν µε
τους διάφορους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, ανήκουν όλες στον ανάδοχο. Όλες αυτές οι ενέργειες
θα γίνονται µε γνώση της Επίβλεψης. Έτσι, η αλληλογραφία θα γίνεται µέσω της ∆ιευθύνουσας το έργο
Υπηρεσίας ή µε κοινοποίηση των εγγράφων στην Επίβλεψη, τα δε πορίσµατα συσκέψεων κ.λ.π. θα
ανακεφαλαιώνονται σε ενηµερωτικές αναφορές που θα υποβάλλονται µέσα σε 3 εργάσιµες ηµέρες και
θα επισυνάπτονται ξανά στις µηνιαίες ενηµερώσεις του χρονοδιαγράµµατος που προβλέπει το άρθρο 9.
γ. Επίσης µε την υποβολή της προσφοράς του, ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι απόλυτα
ενήµερος για το είδος και τα µέσα ευκολίας τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την
πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο,
µπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους της
σύµβασης.
δ. Ακόµα µε την υποβολή της προσφοράς του ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι έχει µελετήσει,
µε σκοπό να συµµορφωθεί, τα εγκεκριµένα διαγράµµατα της µελέτης καθώς και τα λοιπά στοιχεία του
έργου, τα οποία περιλαµβάνονται στον φάκελο της µελέτης του έργου και ότι αυτά συνιστούν τη βάση
της σύµβασής του.
ε. Παράλειψη του αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους
της σύµβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του προς τη
σύµβαση.
στ. Επισηµαίνεται ότι, προκειµένου να τηρηθεί η καθορισθείσα για την παρούσα εργολαβία
προθεσµία, ο ανάδοχος είναι δυνατόν να υποχρεωθεί σε συνεχή εργασία µέχρι και ολόκληρο 24ωρο
(τρεις βάρδιες), µη εξαιρουµένων Κυριακών και Εορτών. Για την ενδεχόµενη αυτή συνεχή εργασία, ο
ανάδοχος δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση, έστω και αν διαταχθεί από την Υπηρεσία και οδηγήσει
τελικά σε ολοκλήρωση των τµηµάτων ή όλου του έργου πριν λήξουν οι αντίστοιχες µερικές ή ολικές
προθεσµίες.
ΑΡΘΡΟ 18Ο: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
α. Οι απαιτούµενες εργασίες σήµανσης και εξοπλισµού εκτροπών ή παρακάµψεων της κυκλοφορίας
για την κατασκευή του έργου εάν απαιτηθεί θα εκτελούνται βάσει µελέτης συντασσόµενης από τον
ανάδοχο (χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή) και εγκρινόµενης από την Υπηρεσία.
β. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών να προβαίνει στην
τοποθέτηση και να φροντίζει για την συντήρηση και αντικατάσταση όλων των απαιτούµενων
προσωρινών σηµάτων, φανών, αντανακλαστικών πινακίδων και σηµάτων κ.λ.π σύµφωνα τα άρθρα 9
και 10 του ΚΟΚ και τις ΠΤΠ σήµανσης έργων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στην οδό,
στις παρακαµπτήριες και προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την διάρκεια
της ηµέρας και της νύχτας, για την ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και των τροχοφόρων. Αυτός φέρει
την ευθύνη ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα λόγω των έργων, µη εξαιρουµένων και αυτών που
εκτελούνται απολογιστικά.
γ. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελέσει πληµµελώς τη σήµανση υπόκειται σε ανέκκλητη ποινική
ρήτρα 30 € για κάθε κακώς τοποθετηµένο σήµα, ή µη τοποθετηµένο στη θέση που επιβάλλεται. Σε
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περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβεί στην έγκαιρη εκτέλεση της σηµάνσεως που αναφέρθηκε
ανωτέρω, η Υπηρεσία ανεξάρτητα από την εφαρµογή των κυρώσεων των προβλεπόµενων από τις
κείµενες διατάξεις "περί δηµοσίων έργων" στις οποίες περιλαµβάνεται και η περί εκπτώσεως του
εργολάβου κύρωση, µπορεί να εκτελέσει την σήµανση σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου, ο
οποίος δεν παύει και στην περίπτωση αυτή να έχει ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχηµα που θα
συµβεί από την αµέλειά του αυτή. Η δαπάνη για την εκτέλεση της σε βάρος του αναδόχου εργασίας
εκπίπτει από τον λογαριασµό του.
ΑΡΘΡΟ 19ο: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.
Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, τα κατάλληλα µέτρα κατά την εκτέλεση των
εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να µη παρεµποδίζεται η κυκλοφορία γενικά οχηµάτων και πεζών
(από τη διακίνηση των µηχανικών µέσων, την εκτέλεση των έργων, την απόθεση υλικών, τη δηµιουργία
βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών κ.λ.π.), όπως π.χ. κατασκευή µικρού µήκους οδών
παράκαµψης ή προσπελάσεων πεζών προς οικοδοµές. Επίσης πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν
µπορεί να κυκλοφορεί όχηµα βάρους µεγαλύτερου από εκείνο για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή
του οδοστρώµατος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του . Για το λόγο αυτό πρέπει προηγουµένως, σε
συνεννόηση µε τις αρµόδιες αρχές, να εξακριβώνει την αντοχή του οδοστρώµατος και των
καταστρωµάτων των γεφυρών και άλλων τεχνικών έργων της οδού. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η
διέλευση βαρειών οχηµάτων ή µηχανηµάτων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, πάντα µετά από
συνεννόηση µε τις αρµόδιες αρχές, να κάνει τις αναγκαίες ενισχύσεις, αντιστηρίξεις κ.λ.π. ή να βρει
οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαβάσεως. Οπωσδήποτε είναι υποχρεωµένος να συντηρεί τους δρόµους που
χρησιµοποιεί, σε όλη τη διάρκεια της πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης, χωρίς οποιαδήποτε
αποζηµίωση εκ µέρους του ∆ηµοσίου.
ΑΡΘΡΟ 20ο: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ∆ΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω. Κ.Λ.Π.
α. Κάθε είδους εργασίες όπως εκσκαφών, κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας κ.λ.π. θα πρέπει
να εκτελούνται µε ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις κάθε φύσης που
παραµένουν. Τέτοιες εγκαταστάσεις είναι οικοδοµές, οδοστρώµατα, περιφράξεις, τεχνικά έργα, δίκτυα
κοινωφελών οργανισµών ή κοινοτικών ή ιδιωτικών εκµεταλλεύσεων όπως αρδευτικά φρέατα, αρδευτικοί
αύλακες, δίκτυα τροφοδοτικά ή διανοµής ηλεκτρικού, νερού, τηλεφωνοδότησης κ.λ.π. Η επιζητούµενη
ιδιαίτερη προσοχή αποσκοπεί στο να αποφευχθούν ζηµιές, ατυχήµατα, βλάβες, δυσλειτουργίες κ.λ.π.
για τις οποίες ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Όπου η επίβλεψη κρίνει ότι απαιτείται
αντιστήριξη των παρειών της εκσκαφής του χάνδακα των σωληνώσεων (π.χ. λόγω κυκλοφορίας
οχηµάτων ή οικοδοµής κοντά στο όρυγµα), ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόσει το κατάλληλο
σύστηµα αντιστήριξής τους χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση.
β. Οποιαδήποτε ζηµία, η οποία οφείλεται σε αµέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο µε τον οποίο εκτελεί
αυτός το έργο ή σε αµέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων, βαρύνει αποκλειστικά τον
ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει µε δαπάνες του.
γ. Καµία αξίωση του αναδόχου από τις παραπάνω αναφερθείσες αιτίες θα γίνει αποδεκτή. Οι τιµές του
Τιµολογίου είναι ενιαίες και αµετάβλητες, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες κυκλοφορίας ή άλλου αιτίου,
την έκταση των εργασιών και τη δυνατότητα ή το συµφέρον χρήσης µηχανικών µέσων (ελαφρών,
µεσαίων, βαρειών) ή εκτέλεσης µε τα χέρια.
δ. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι σε µερικά τµήµατα του εύρους κατάληψης των έργων και
κοντά σ' αυτά, πιθανό να βρίσκονται στύλοι της ∆ΕΗ και ΟΤΕ, σωλήνες ύδρευσης κ.λ.π. Έτσι, θα
παραστεί ανάγκη, παράλληλα προς τις εργασίες κατασκευής των έργων που θα εκτελούνται από αυτόν,
να εκτελεστούν από τις αρµόδιες εταιρείες ή Οργανισµούς, Υπηρεσίες ή και τον ίδιο και εργασίες για
τη µετατόπιση στύλων ή την αποµάκρυνση γραµµών κ.λ.π.
ε. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ενεργεί και να οχλεί τις παραπάνω εταιρείες, Οργανισµούς
Κοινής Ωφελείας κ.λ.π. για την επίσπευση της αποµάκρυνσης των πιο πάνω εµποδίων, να διευκολύνει
απροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών αυτών χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση
αποζηµίωσής του για καθυστερήσεις ή δυσχέρειες που παρουσιάζονται στο κυρίως έργο του από την
εκτέλεση των παραλλήλων εργασιών αποµάκρυνσης στύλων, µετατόπισης γραµµών κ.λ.π. Αντίθετα,
αυτός οφείλει κατά την εκτέλεση των έργων να λάβει όλα τα µέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις
εγκαταστάσεις των πιο πάνω εταιρειών. Σε περίπτωση που τυχόν συµβούν τέτοιες βλάβες, θα βαρύνουν
οπωσδήποτε τον ανάδοχο.
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ΑΡΘΡΟ 21ο: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ –
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
Με τη λήξη της προθεσµίας περάτωσης του συνόλου του έργου εκδίδεται βεβαίωση περάτωσης
εργασιών από την διευθύνουσα υπηρεσία, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 168 του Ν.4412/16.
Οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παραλαβή, το έργο ή αυτοτελή του τµήµατα που έχουν
περατωθεί µπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής διοικητικής παραλαβής,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/16.
Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται µέσα σε έξι µήνες από τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου,
σύµφωνα µε το άρθρο 170 του Ν.4412/16. Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται από επιτροπή που
ορίζει η προϊσταµένη αρχή, αφού προηγουµένως η διευθύνουσα υπηρεσία της ανακοινώσει ότι
περατώθηκαν οι εργασίες. Απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή παραλαβή είναι ο Φάκελος
Ασφάλειας και Υγείας που συντάσσεται από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος συντάσσει επίσης φάκελο
προεκτίµησης της δαπάνης τακτικής συντήρησης και λειτουργίας µε βάση το µητρώο του έργου και
εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης που αφορούν σε φθορές λόγω συνήθους χρήσης του έργου.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συντηρεί δωρεάν το έργο για δεκαπέντε (15) µήνες από την
ηµέρα υποβολής του τελικού συνοπτικού επιµετρητικού πίνακα ή από την σύνταξη του πρωτοκόλλου
περαίωσης εφ’ όσον τα επιµετρητικά στοιχεία έχουν υποβληθεί νωρίτερα ή ταυτόχρονα και οφείλει στο
διάστηµα αυτό να επανορθώνει κάθε βλάβη ή ζηµιά που θα γίνει στα έργα που εκτελέστηκαν απ΄
αυτόν, σύµφωνα µε το άρθρο 171 του Ν.4412/16. Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής
συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιθεωρεί τακτικά το έργο, να το διατηρεί σε
ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Εργασίες για την αποκατάσταση
βλαβών κλοπών ή βανδαλισµών από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου,
εκτελούνται µε έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές
εκτελούνται από την υπηρεσία. Σε περίπτωση που παραλείπει ο ανάδοχος της υποχρεώσεις του αυτές,
οι απαραίτητες εργασίες µπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο, σε βάρος
και για λογαριασµό του υπόχρεου αναδόχου. Οι εργασίες και ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε
ειδικό τεύχος, µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας.
Σε περίπτωση παράλειψης των υποχρεώσεων του αναδόχου κατά το χρόνο υποχρεωτικής συντήρησης,
ισχύουν και οι διατάξεις των παρ. 3 έως 8 του άρθρου 159 του ίδιου νόµου.
Στην οριστική παραλαβή εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.4412/16. Στην οριστική
παραλαβή του έργου, η επιτροπή παραλαβής παραλαµβάνει το έργο όσον αφορά την καλή κατάσταση
των εργασιών.
ΑΡΘΡΟ 22ο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥΣ –
ΦΘΟΡΕΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση των εργασιών, που δεν
συµπεριλαµβάνονται στην σύµβασή του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του
έργου ή άλλος φορέας, να διευκολύνει την εκτέλεσή τους και να ρυθµίζει την εκτέλεση των
εκτελουµένων από αυτόν εργασιών, ούτως ώστε να µην παρεµποδίζεται η εκτέλεση εργασιών από τον
κύριο του έργου ή από άλλους εργολήπτες.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανοίγει, να µορφώνει και να επαναφέρει στην αρχική κατάσταση
τις απαιτούµενες, µε βάση τη µελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης, οπές διέλευσης, φωλιές και
αύλακες, για την διέλευση σωλήνων ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων, χωρίς
καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαµβάνονται στα οικεία άρθρα του
τιµολογίου.
Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η µόρφωση από τον ανάδοχο, οπών, φωλεών και αυλακών σε
κατασκευές από σκυρόδεµα, χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού.
Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε
κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει
τις κατασκευές που υπέστησαν την ζηµιά ή την φθορά, στην πρότερα τους κατάσταση.
ΑΡΘΡΟ 23ο: ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ
Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών να χρησιµοποιεί το όλο έργο ή
τµήµα του, αν κατά την κρίση του, αυτή η χρήση είναι δυνατή (διοικητική παραλαβή για χρήση).
Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε 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. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες
και υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύµβαση.
ΑΡΘΡΟ 24ο: ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση νόµων, αστυνοµικών και λοιπών διατάξεων και οφείλει να
ανακοινώσει, χωρίς καθυστέρηση, στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις διαταγές και εντολές των διαφόρων
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αρχών, που απευθύνονται ή του κοινοποιούνται, σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου,
ασφαλείας κ.λ.π.
ΑΡΘΡΟ 25ο: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
(H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του άρθρου 12
του Π∆ 305/96).
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των
διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του
φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι
ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 79), Ν.4412/16, Ν. 3850/10** (αρ. 42).
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.)
και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.4412/16.
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και
Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01,
∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις
ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της
µελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.4412/16.
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, να
τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία,
να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆
1073/81
(αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49).
Για την σωστή εφαρµογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από
αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα
και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή
όλο το
έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία).
3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) – Φάκελος Ασφάλειας Υγείας
(ΦΑΥ) και συγκεκριµένα :
α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των
προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα
υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20
εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια: Π∆ 305/96 (αρ 3
παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆
305/96.
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τ α οποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής
µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ
∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν παραλήψεις
που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία
που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ
(µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση,
εξοπλισµός, κλπ).
δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω
τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την
ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών
αρχών.
στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας
(ΦΑΥ).
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για τα
άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά
ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.
1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ :
∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν:
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α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός
συνεργεία στην κατασκευή.
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.∆.305/96 (αρθ.12
παράρτηµα ΙΙ).
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο
δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την
αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ
249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε.
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε
∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το
συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µ ε τ ην εκπόνηση τ ου Σ ΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται
στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων ασφάλειας και
υγείας
Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50
εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και
άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25).
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός
της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να
συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται
εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας,
συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9).
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :
1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των
υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων
εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43
παρ. 1 α και παρ.3-8).
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17
παρ.1).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. Το βιβλίο υποδείξεων
τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από την αρµόδια επιθεώρηση
εργασίας. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού
εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και
στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων η
σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. Σε περίπτωση
διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο.
3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να το
θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). Τα µέτρα που λαµβάνονται για την
αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού
ασφαλείας. Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες
αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο
εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού
τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για
εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα
εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (άρθρο 18 παρ.9).
3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.), όταν
απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των
εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α
130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από
τις κατά τόπους ∆ιευθύνσεις, Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους
επιβλέποντες µηχανικούς του αναδόχου και της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για
την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή
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δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κ.λπ.: Π∆ 1073/81 (αρ.113 ),
Ν.1396/83 (άρθρο 8) και την Εγκύκλιο 27 του τέως ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ. πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-92003.
3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.)
Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το
Η.Μ.Α.
Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εµπλουτισµός
του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων /
διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο
στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος.
4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο.
4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω
µέτρα ασφάλειας και υγείας:
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε
ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: Π.∆. 105/95, Π.∆. 305//96
(αρ.12 παράρτηµα IV µέρος Α, παρ. 18.1).
β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο,
ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81
(αρ.75-79), Π∆ 305/96 (άρθρο 12 παράρτηµα IV, µέρος Β, τµήµα II, παρ.2).
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων
κ.λπ.) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων
αυτών: Π∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (άρθρο 12, παράρτηµα IV, µέρος Α, παρ.6).
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κ.λπ.:
Π.∆. 1073/81 (άρθρα 92-96), Π.∆. 305/96 (άρθρο 12, παράρτηµα IV, µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10),
Ν.3850/10 (άρθρα 30, 32, 45).
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού (ύπαρξη
χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κ.λπ.) : Π.∆ .1073/81 (άρθρα
109,110), Ν.1430/84 (άρθρα 17,18), Π.∆. 305/96 (άρθρο 12 παράρτηµα IV, µέρος Α, παρ.13, 14).
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόµενους
όπως: προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας,
γυαλιά, κ.λπ., εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους
τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: Π.∆. 1073/81
(άρθρα 102-108), Ν.1430/84 (άρθρα 16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποποιήσεις αυτής ΚΥΑ
8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).
4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – εναπόθεση
υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κ.λπ.
Ο ανάδοχος υποχρεούται:
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών
και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε :
- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τέως ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων
Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τέως ΥΠΕΚΑ και τέως ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την
ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και
οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών»
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (άρθρα 9 – 11 και άρθρο 52 ) και την
τροποποίηση αυτού : Ν. 3542/07 (άρθρα 7-9 και άρθρο 46).
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς,
κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (άρθρο 47, 48) και η τροποποίηση αυτού:
Ν. 3542/07 (άρθρα 43,44).
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών
προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κ.λπ.: Π.∆. 1073/81
(άρθρα 75-84), Π.∆. 305/96 (άρθρο 8.δ και άρθρο 12, παράρτηµα IV, µέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10
(άρθρα 31,35).
δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης,
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: Π.∆. 216/78, Π.∆.
1073/81 (άρθρα 85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (άρθρο 8), Π.∆. 305/96 [άρθρο 8 (γ, ε, στ, ζ) και άρθρο
12 παράρτηµα IV, µέρος Α παρ.11 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (άρθρο 32) και η
τροποποίηση αυτού: Ν. 3542/07 (άρθρο 30).
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ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν :
α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας
και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς,
χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10.
4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 (αρ.2).
10 α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων
(χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των
εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό
ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν
1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00
και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9),
ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03,
Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, παρ.7.4
και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ,
παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού
µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή.
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - εγκατάσταση,
καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των
ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο
βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ).
5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα
οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του
εκτελούµενου έργου.
Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα :
5.1 Κατεδαφίσεις : Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7),
ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α.
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96,
Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α.
Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η
τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.
5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις: Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81
(αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89
και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ
3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ
Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού: Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV
µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ).
5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε
στέγες.
Π.∆. 778/80, Π.∆. 1073/81 (άρθρα 34-44), Ν.1430/84 (άρθρα 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93,
Π.∆. 396/94 (άρθρο 9 παρ.4 παράρτηµα ΙΙΙ), Π.∆. 155/04, Π.∆. 305/96 (άρθρο 12, παράρτηµα IV
µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 4-6,14).
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερµές εργασίες
Π.∆. 95/78, Π.∆. 1073/81 (άρθρα 96, 99,.104, 105), Π.∆. 70/90 (άρθρο 15), Π.∆. 396/94 (άρθρο 9
παρ.4, παράρτηµα ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.
5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.)
Π.∆. 778/80, Π.∆. 1073/81 (άρθρα 26- 33, άρθρο 98), ΥΑ 3046/304/89, Π.∆. 396/94 (άρθρο 9
παρ.4 παράρτηµα ΙΙΙ), Π.∆. 305/96 (άρθρο 12 παράρτηµα IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12).
5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας και
εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και
σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) Ν.495/76, Π.∆. 413/77, Π.∆.
225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροποποίηση αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π.∆.
396/94 (άρθρο 9 παρ.4 παράρτηµα ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροποποιήσεις αυτής: ΥΑ
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Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π.∆. 455/95 και η
τροποποίηση αυτού: Π.∆. 2/06, Π.∆. 305/96 (άρθρο 12 παράρτηµα IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10).
5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα (Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα
θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κ.λπ. µε χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού
συνεργείου.) Π.∆. 1073/81 (αρ.100), Ν. 1430/84 (άρθρο 17), Π.∆. 396/94 (άρθρο 9 παρ.4
παράρτηµα ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π.∆. 305/96 (άρθρο 12, παράρτηµα IV µέρος Β τµήµα ΙΙ
παρ.8.3 και παρ.13).
6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν
τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ:
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»
ΝΟΜΟΙ
Ν.
Ν.
Ν.
Ν.
Ν.
Ν.
Ν.
Ν.
Ν.

495/76
1396/83
1430/84
168/ 93
2696/99
3542/07
3850/10
4030/12
4412/16

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ
∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Π. ∆. 413/77
Π. ∆. 95/78
Π. ∆. 216/78
Π. ∆. 778/80
Π.∆. 1073/81
Π. ∆. 225/89
Π. ∆. 31/90
Π. ∆. 70/90
Π. ∆. 85/91
Π. ∆. 499/91
Π. ∆. 395/94
Π. ∆. 396/94
Π. ∆. 397/94
Π. ∆. 105/95
Π. ∆. 455/95
Π. ∆. 305/96
Π. ∆. 89/99
Π. ∆. 304/00
Π. ∆. 155/04
Π. ∆. 176/05
Π. ∆. 149/06
Π. ∆. 2/06
Π. ∆. 212/06
Π. ∆. 82/10
Π. ∆. 57/10

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΥΑ 130646/84
ΚΥΑ 3329/89
ΚΥΑ 8243/1113/91
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/9
3
ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93
ΚΥΑ αρ. 8881/94
ΥΑ αρ.οικ. 31245/93
ΥΑ 3009/2/21-γ/94
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94
ΥΑ 3131.1/20/95/95
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97
ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03
ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03
ΚΥΑ αρ.6952/11
ΥΑ 3046/304/89
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00
ΥΑ αρ. οικ. 433/2000
ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02
ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11
ΥΑ 21017/84/09
Πυροσβεστική διάταξη 7,
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03
ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ Π/208/12-9-03
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08
ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-08
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ.
10201/12 Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΦΩΤΗ ΣΟΦΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ3
µε βαθµό Α'

ΑΝΝΑ ∆ΕΚΟΥΛΑΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
µε βαθµό Α'
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