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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες για την αποκατάσταση φθορών στις κτιριακές υποδομές των
αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω:

Στην Δημοτική Κοινότητα Χολαργού:

1) Γήπεδο ποδοσφαίρου Μαρκ Μαρσώ, οδού Φανερωμένης
-Διαμόρφωση των κάθετων επιφανειών των κερκίδων από τσιμεντόλιθο με κονίαμα τελικής επιφάνειας
με θλιπτική αντοχή τουλάχιστον 20 MPa.
-Ενίσχυση των φερουσών τσιμεντολιθοδομών των αποδυτηρίων με ελάσματα από ανθρακοϋφασμα
(Οι ανωτέρω εργασίες περιλαμβάνονται στις παρατηρήσεις για την στατική επάρκεια των βορεινών
κερκίδων και των αποδυτηρίων).
-Επισκευή ενανθράκωσης σκυροδέματος και οξειδώσεων οπλισμού στις εισόδους του γηπέδου
-Αποξήλωση των κιγκλιδωμάτων και απομάκρυνσή τους, καθώς και κόψιμο των υπολειμμάτων των
κιγκλιδωμάτων στην στέψη της περίφραξης
-Συμπλήρωση/στερέωση κιγκλιδωμάτων αγωνιστικού χώρου
-Σοβάτισμα τμήματος της περίφραξης από τσιμεντόλιθους
-Ελαιοχρωματισμοί κιγκλιδωμάτων
-Καθαρισμός περιμετρικών τάφρων απορροής όμβριων υδάτων του γηπέδου
-Επισκευή και βάψιμο κεντρικής πόρτας επί της οδού Φανερωμένης
-Επισκευή φθαρμένων τμημάτων του στίβου (ταρτάν) και τοποθέτηση στρώσεως βάσης
-Διαγράμμιση του στίβου με ειδικευμένο μηχάνημα διαγραμμίσεων γηπέδων (line marker).
-Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων/πίνακα
-Τοποθέτηση των καλωδίων που βρίσκονται πάνω στην εξωτερική περίφραξη σε γαλβανισμένο σωλήνα
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-Κατασκευή σταμπωτού δαπέδου και ευπρεπισμός εισόδων
-Σύνδεση ουρητήρων τουαλετών με το κεντρικό δίκτυο
-Πλακόστρωση τμήματος πεζοδρομίου επί της οδού Ζακύνθου
-Αρμολόγηση των λίθων τμημάτων της περίφραξης, εσωτερικά ή/και εξωτερικά
-Ερμάρια αποδυτηρίων
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2) Αίθουσα γυμναστικής, παραπλεύρως εργοταξίου ΔΚΧ
-Θα αντικατασταθούν τα κουφώματα με αντίστοιχα αλουμινίου, καθώς και οι πόρτες εισόδου και
τουαλέτας
3) Κλειστό γυμναστήριο «Αντώνης Τρίτσης» , παραπλεύρως εργοταξίου ΔΚΧ
-Επισκευή ενανθράκωσης σκυροδέματος και οξειδώσεων οπλισμού
-Τοποθέτηση προστατευτικού πλέγματος στον πίνακα του σκορ
-Χρωματισμοί στην αίθουσα βαρών και στα αποδυτήρια Νο 4
-Αλλαγή δοχείου πλύσης τουαλέτας σε αντίστοιχο τύπου Niagara
-Επισκευή υγρομόνωσης τμήματος οροφής γυμναστηρίου και δώματος υποσταθμού ΔΕΗ
-Καθαρισμός σχάρας στον περιβάλλοντα χώρο και έλεγχος απορροής της
-Χρωματισμοί αψίδας εισόδου/καγκελόπορτας και στον χώρο φιλοξενουμένων στην εξέδρα
-Αντικατάσταση πλακιδίων τουαλέτας ανδρών 1

ου

ορόφου και μαρμάρων διαδρόμου εξέδρας

4) Γήπεδα μπάσκετ οδού Κλειούς
-Κατασκευή καταπακτής με πόρτα, που οδηγεί στον υπόγειο χώρο
-Καθαρισμός του υπόγειου χώρου
-Αντικατάσταση σανίδων στα παγκάκια
-Καθαρισμός σχάρας περιμετρικά των γηπέδων και έλεγχος απορροής της
-Χρωματισμοί ιστών φωτισμού
-Πλακόστρωση τμήματος πεζοδρομίου επί της οδού Κλοιούς
-Έλεγχος / αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα
-Χρωματισμοί περιμετρικού τοιχίου, εξωτερικά
5) Γήπεδα τένις οδού Κλειούς
-Τοποθέτηση ακρυλικού τάπητα
-Χρωματισμοί ιστών φωτισμού
-Χρωματισμοί περιμετρικού τοιχίου, εξωτερικά και εσωτερικά
-Καθαρισμός σχάρας περιμετρικά των γηπέδων και έλεγχος απορροής της
6) Γήπεδα μπάσκετ στον λόφο Τσακού, παραπλεύρως εργοταξίου ΔΚΧ
-Χρωματισμοί ιστών φωτισμού
-Χρωματισμοί περιμετρικού τοιχίου, εσωτερικά
-Καθαρισμός/ευπρεπισμός εντός της περίφραξης

Στην Δημοτική Κοινότητα Παπάγου:

1) Γήπεδο μπάσκετ οδού Ασπασίας, παραπλεύρως εργοταξίου ΔΚΠ
-Αντικατάσταση σανίδων στη εξέδρα
-Χρωματισμοί μεταλλικού σκελετού εξέδρας και μπασκετών
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-Αντικατάσταση σανίδων στα παγκάκια
- Επίστρωση με ακρυλικό συνθετικό τάπητα
-Καθαρισμός σχάρας ομβρίων υδάτων του γηπέδου και έλεγχος απορροής της

2) Γήπεδα τένις (παραπλεύρως ΕΑΚ)
-Καθαρισμός σχάρας περιμετρικά των γηπέδων και έξω από το γήπεδο και έλεγχος απορροής τους
-Χρωματισμοί περιμετρικού τοιχίου, εσωτερικά και εξωτερικά

3) Γήπεδα μπάσκετ (παραπλεύρως ΕΑΚ)
-Χρωματισμοί ιστών φωτισμού

4) ΕΑΚ
ου

Στα αποδυτήρια του 1

ορόφου:

-Τοποθέτηση αντιολισθηρών πλακιδίων δαπέδου
-Αντικατάσταση σπασμένων κρυστάλλων παραθύρων, πόμολων, κλειδαριών, καθρεπτών
-Ελαιοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών
-Έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων/πίνακα
-Αντικατάσταση ξύλινης πόρτας
-Χρωματισμοί εξωτερικών μεταλλικών θυρών
- Ερμάρια αποδυτηρίων
Στον περιβάλλοντα χώρο:
-Καθαίρεση σκυροδέματος περιβάλλοντος χώρου, αλλαγή κλίσεων και κατασκευή σταμπωτού δαπέδου
-Κατασκευή σχάρας για την απορροή των ομβρίων υδάτων

5) Γυμναστήριο (παραπλεύρως ΕΑΚ)
-Αντικατάσταση μόνωσης οροφής δώματος
-Τοποθέτηση πλακιδίων τοίχου τουαλετών υπογείου και διαδρόμου

Επίσης θα γίνει έλεγχος/επισκευή στους ηλεκτρικούς πίνακες όλων των εγκαταστάσεων καθώς και
έλεγχος/αντικατάσταση των καμένων προβολέων των γηπέδων.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα για το έτος 2015 και έχει εγγραφεί στο προϋπολογισμό
του Δήμου, με ΚΑ 15.7336.0003 και ποσόν € 180.000,00.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των €180.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% και θα
καλυφθεί από έσοδα του Δήμου.
Τα γενικά έξοδα και το εργολαβικό όφελος της παρούσης μελέτης ορίζονται στο 18% σύμφωνα με το
άρθρο 9 παράγραφος 5 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α). Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις περί εκτελέσεων Δημοτικών και Κοινοτικών έργων.

3

Όσον αφορά το θέμα της άδειας δόμησης για το σχετικό έργο, λόγω της φύσης των εργασιών του
εφαρμόζεται ο νόμος 4067/12 (Νέος Γ.Ο.Κ.) άρθρο 4 παράγραφος 3 όπου δεν απαιτείται άδεια δόμησης
από την αντίστοιχη πολεοδομική υπηρεσία.
Όπου οι εργασίες επισκευής – συντήρησης απαιτήσουν συμπληρωματικές μελέτες, ΗΛΜ, Αρχιτεκτονικές,
Στατικές θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο, χωρίς επιπρόσθετη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπόδειξη της
επίβλεψης. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε συμμόρφωση προς τις τελικές επιλογές της υπηρεσίας.
Θα τηρηθεί για το έργο αναλυτικό ημερολόγιο & ο εργολάβος υποχρεούται να ενημερώνει καθημερινά τον
επιβλέποντα για τις εκτελούμενες εργασίες, το προσωπικό κλπ, επίσης για τις επιμετρήσεις θα
εφαρμοστούν σε καθημερινή βάση τα οριζόμενα από το άρθρο 38 του Π.Δ. 609/85.
Σχετικά με το ημερολόγιο και επειδή οι όποιες εγγραφές σ αυτό αποτελούν πραγματικά πληροφοριακά
στοιχεία για το έργο, θα πρέπει να προσκομίζονται στον επιβλέποντα ο οποίος θα υπογράφει ύστερα από
σχετικό έλεγχο και αυθημερόν το ένα αντίγραφο του ημερήσιου φύλλου και θα περιέρχεται στον ειδικό
φάκελο της υπηρεσίας. Παράλειψη συμμόρφωσης του εργολάβου προς αυτά επισύρει την ποινή του
άρθρου 47 του Π.Δ.609/85.
Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα µε τους κανόνες της έντεχνης κατασκευής από εξειδικευμένα συνεργεία,
χρησιμοποιώντας άριστης ποιότητας υλικά και εξοπλισμό.

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Παπάγου, 15/6/2015

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΥ-ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.

Α.ΦΑΡΚΩΝΑΣ
Πολ.Μηχ.Τ.Ε.
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1

1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα
εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη
διακήρυξη.
1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας
και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου,
ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται:
1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου,
σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων
τευχών Δημοπράτησης του έργου.
1.2.2 "Κάθε δαπάνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη
και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να
θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και
τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι
μηχανικών μέσων.
1.3

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση
του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των
τιμών του παρόντος Τιμολογίου.
1.3.1

Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς
φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]
Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι,
κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων
γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της Τελωνειακής
Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την
εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση
οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από
τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και
είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν
χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.

1.3.2

Οι δαπάνες προμήθειας 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.
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1.3.3

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 κλπ), νυκτερινής
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές
ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού
(επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών
γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων
κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί
τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.3.4

Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης
γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης
ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των
εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με
τους όρους δημοπράτησης.

1.3.5

Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και
απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες
αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με
τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους.

1.3.6

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

1.3.7

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

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

(β)

Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά
έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου
έργου.

1.3.8

Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα
μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές
ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του
Έργου.

1.3.9

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

1.3.10

Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης
φύσεως "δοκιμαστικών τμημάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς
όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση
μηχανημάτων, εργασία κλπ.)
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1.3.11

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

1.3.12

Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων,
μηχανημάτων κ.λπ.

1.3.13

Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων
και προσωπικού που οφείλονται:

(α)

σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα

(β)

στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),

(γ)

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

(δ)

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

(ε)

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.).

1.3.14

Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου,
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν
απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές
ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και
σχεδίων λεπτομερειών.
Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου
και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός
ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι
δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου
Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).

1.3.15

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
επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων,
πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.3.16

Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν
αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών
σχεδίων με την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε".

1.3.17

Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα
παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών
διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών
ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το
περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.18

Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του
έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα
εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του
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χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως
στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.

1.4

1.3.19

Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και
ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση
των εργασιών.

1.3.20

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.

1.3.21

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 κλπ) που
οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των
ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.3.22

Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.3.23

Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης
σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ.

1.3.24

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.

1.3.25

Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση
του Αναδόχου στο έργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται
στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη
πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.26

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά
όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται
στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου.

1.3.27

Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.

1.3.28

Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης
φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του
Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης,
προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα
πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις
εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του
Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
1.4 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο
του Έργου.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε
βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων,
λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων
ανοχών.
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 ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και
των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.
2.1.5 Αν το περιεχόμενο ενός 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 επιμετρούνται
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.
2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

2.2.1

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 αναμοχλεύονται με το ripper των προωθητών
ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)
ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

2.2.2

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 (μέσα-έξω) 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 (μέσα-έξω) 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).
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-

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.

-

Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου

Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση
Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.
Αναστολείς (stoppers)
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
Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα
ελέγχου, με συσκευή μικροκυμάτων.

-

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις
διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Έργων" 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 επιμετρούνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα
μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά
είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρημένες 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 επιμετρείται 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 μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω
παράγραφο "Ειδικοί όροι" του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι
αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι".
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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 πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η
επιμετρημένη 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.

Είδος

Συντελεστής

Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσαριστές 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
2,30
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου
2,70
3,00

2.

Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσαριστές
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% του
ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
1,90
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
2,30
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου
2,60

3.

4.

Υαλοστάσια :
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)

1,00

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου

1,40

γ) με κάσσα επί μπατικού

1,80

δ) παραθύρων ρολών

1,60

ε) σιδερένια

1,00

Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, γαλλικού,
γερμανικού) πλην ρολών
3,70

5.

Ρολά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών
διαστάσεων σιδηρού πλαισίου
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α/α

Είδος

Συντελεστής
2,60

6.

7.

8.

9.

Σιδερένιες θύρες :
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα

2,80

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές

2,00

γ) χωρίς επένδυση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά)

1,00

δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ

1,60

Προπετάσματα σιδηρά :
α) ρολά από χαλυβδολαμαρίνα

2,50

β) ρολά από σιδηρόπλεγμα

1,00

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)

1,60

Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου

1,00

β) πολυσυνθέτου σχεδίου

1,50

Θερμαντικά σώματα :
Πραγματική χρωματισμένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων
συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των θερμαντικών
σωμάτων

2.2.4.

ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
1. Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα,
κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα:
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας
1

Πεντέλης

Λευκό

2

Κοκκιναρά

Τεφρόν

3

Κοζάνης

Λευκό

4

Αγ. Μαρίνας

Λευκό συνεφώδες

5

Καπανδριτίου

Κιτρινωπό

6

Μαραθώνα

Γκρί

7

Νάξου

Λευκό

8

Αλιβερίου

Τεφρόχρουν – μελανό

9

Μαραθώνα

Τεφρόχρουν – μελανό

10

Βέροιας

Λευκό

11

Θάσου

Λευκό

12

Πηλίου

Λευκό
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ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1

Ερέτριας

Ερυθρότεφρο

2

Αμαρύνθου

Ερυθρότεφρο

3

Δομβραϊνης Θηβών

Μπεζ

4

Δομβραϊνης Θηβών

Κίτρινο

5

Δομβραϊνης Θηβών

Ερυθρό

6

Στύρων

Πράσινο

7

Λάρισας

Πράσινο

8

Ιωαννίνων

Μπεζ

9

Φαρσάλων

Γκρι

10

Ύδρας

Ροδότεφρο πολύχρωμο

11

Διονύσου

Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1

Ιωαννίνων

Ροδόχρουν

2

Χίου

Τεφρό

3

Χίου

Κίτρινο

4

Τήνου

Πράσινο

5

Ρόδου

Μπεζ

6

Αγίου Πέτρου

Μαύρο

7

Βυτίνας

Μαύρο

8

Μάνης

Ερυθρό

9

Ναυπλίου

Ερυθρό

10

Ναυπλίου

Κίτρινο

11

Μυτιλήνης

Ερυθρό πολύχρωμο

12

Τρίπολης

Γκρι με λευκές φέτες

13

Σαλαμίνας

Γκρι ή πολύχρωμο

14

Αράχωβας

καφέ

2. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση
αυτών (νερόλουστρο)
3. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό
τσιμέντο.
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2.2.5.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.
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 αλουμινίου, 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 [*] παραπλεύρως της
αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς
των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.
Η Δημοπρατούσα 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
3
τιμές μονάδας σε €/m .km
Σε αστικές περιοχές
- απόσταση < 5 km

0.28

- απόσταση ≥ 5 km

0,21

Με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής
κλίμακας εκσκαφές)
- απόσταση < 5 km

0,22

- απόσταση ≥ 5 km

0,18

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

0,22

- απόσταση ≥ 3 km

0,20

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των άρθρων του
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3

παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρούνται σε κυβικά μέτρα (m ), κατά τον
τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.
Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη
3
προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρημένα m 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. Όταν διαφοροποιούνται
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωματωμένων υλικών, έναντι αυτών που
αναφέρονται στο Περιγραφικό Άρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις
τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, κεραμικών πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων
κατηγοριών και ποιοτήτων).

Α.Τ.1
10.01

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου
Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων,
χαλίκων, άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί
οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου.
Τιμή ανά τόνο (ton)
10.01.01

Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1101
ΕΥΡΩ 13,50

Α.Τ.2
10.07

Μεταφορές με αυτοκίνητο
Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km)
10.07.01

δια μέσου οδών καλής βατότητας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h
ΕΥΡΩ 0,35

Α.Τ.3
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".
2

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m ) πραγματικής επιφανείας.
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ΕΥΡΩ 5,60
Α.Τ.4
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.

Για μεταλλικά κιγκλιδώματα

22.65.02

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.
ΕΥΡΩ 0,35
Α.Τ.5
22.04

Καθαιρέσεις πλινθοδομών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2222

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα
ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία
χειρός.
3

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m ) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
ΕΥΡΩ 15,70
Α.Τ.6
22.10

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός είδους, σε
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως
απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η
συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά
τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις
στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

22.10.01

Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226
3

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m ) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως
ΕΥΡΩ 28,00
Α.Τ.7
22.20

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους
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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.
2

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m )

22.20.01

Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236

ΕΥΡΩ 7,90
Α.Τ.8
10.19

Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα
οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών
κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6370

Εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος οφειλομένων στην
διάβρωση του οπλισμού λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέματος ή διείσδυσης χλωριόντων, οποία έχει
ως αποτέλεσμα την διόγκωση του οπλισμού και την απολέπιση ή αποφλοίωση του σκυροδέματος.
Εφαρμογή των Αρχών και των Μεθόδων Αποκατάστασης που προβλέπονται στην σειρά Προτύπων
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, με χρήση προϊόντων που φέρουν σήμανση CE, χημικώς συμβατών μεταξύ τους,
εγκεκριμένων από την Υπηρεσία, μετά από τεκμηριωμένη με τεχνικά στοιχεία πρόταση του Αναδόχου.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:


η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως υλικών (προαναμεμιγμένων
ινοπλισμένων επισκευαστικών κονιαμάτων κατηγορίας R3 ή R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 για
εφαρμογή με το χέρι, βελτιωτικών πρόσφυσης, αναστολέων διάβρωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-7,
υλικών προστατευτικής επάλειψης υψηλής διαπνοής κλπ), σε σφραγισμένες συσκευασίες που θα
αναγράφουν τον τύπο και τα χαρακτηριστικά τους και θα φέρουν την σήμανση CE



η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις των επεμβάσεων



η τοπική αφαίρεση του σαθρού σκυροδέματος στην περιοχή της επέμβασης με χρήση εργαλείων
πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλείων ή και εργαλείων χειρός, μέχρι την πλήρη αποκάλυψη των
ράβδων του διαβρωμένου οπλισμού.



ο επιμελής καθαρισμός των ράβδων του οπλισμού με συρματόβουρτσα



η εφαρμογή ρευστού αναστολέα διάβρωσης επί των ράβδων οπλισμού με ρολό ή πινέλο



η παρασκευή και εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματος σύμφωνα με τις οδηγίες του
προμηθευτή για την αποκατάσταση της διατομής του στοιχείου σκυροδέματος στην αρχική της



η τελική εξομάλυνση της επιφανείας μετά την σκλήρυνση του επισκευαστικού κονιάματος και η
εφαρμογή προστατευτικής επίστρωσης υψηλής διαπνοής, σιλοξανικής βάσεως, με ρολό ή πινέλο.
Στις εργασίες καθαρισμού της επιφανείας επέμβασης δεν περιλαμβάνεται τυχόν απαιτούμενη υδροβολή,
η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.
Επιμέτρηση με βάση την επιφάνεια αποκατάστασης που προσδιορίζεται από το πλάτος και το ύψος της
επέμβασης που προβλέπεται από την μελέτη (ορθογωνισμένη επιφάνεια).
Επισημαίνεται ότι η επιφάνεια των επεμβάσεων θα διευρύνεται στην απαιτούμενη έκταση, μετά από
έγκριση της Υπηρεσίας, εάν κατά τις εργασίες καθαρισμού διαπιστωθεί ότι η διάβρωση του οπλισμού
έχει προχωρήσει πέραν της αρχικώς προβλεφθείσας έκτασης.
Επισημαίνεται επίσης ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή σε εκτεταμένες βλάβες κατασκευών από
σκυρόδεμα
2

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m ) εργασίας πλήρως περαιωμένης
ΕΥΡΩ 53,60
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Α.Τ.9
32.02

Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
χωρίς χρήση αντλίας
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματοςοποιασδήποτε
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 "Διάστρωση σκυροδέματος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",
01-01-04-00
"Εργοταξιακά
συγκροτήματα
παραγωγής
σκυροδέματος",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".
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.

β.
γ.

δ.
ε.

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
Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται
και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
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.
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.
Δεν 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
3

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m ).
32.02.04

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

18

Κωδικός Αναθεώρησης

ΟΙΚ-3214

ΕΥΡΩ 84,00
Α.Τ.10
32.25

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της
3
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m
Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η
συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν
3
υπερβαίνει τα 30,00 m , λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού
προσωπικού.
Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει
3
τα 30.00 m 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.
3

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m ).
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

32.25.04

Κωδικός Αναθεώρησης

ΟΙΚ 3223.Α.6

ΕΥΡΩ 16,80
Α.Τ.11
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
Ονομ.
διάμετρος
(mm)

Ράβδοι

B500C

Κουλούρες και
ευθυγραμμισμένα
προϊόντα

5,0

B500Α


5,5



6,0



B500C

Ηλεκτροσυγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα
B500Α
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2

Ονομ.
μάζα/
μέτρο

(mm )
(kg/m)

B500C





Ονομ.
διατομή



19,6

0,154

23,8

0,187

28,3

0,222

Πεδίο εφαρμογής
Ονομ.
διάμετρος
(mm)

Ράβδοι

B500C

Κουλούρες και
ευθυγραμμισμένα
προϊόντα

6,5

B500Α


7,0



7,5



B500C





Ηλεκτροσυγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα
B500Α


Ονομ.
διατομή
2

Ονομ.
μάζα/
μέτρο

(mm )
(kg/m)

B500C
33,2

0,260



38,5

0,302



44,2

0,347



50,3

0,395

8,0





10,0







78,5

0,617

12,0







113

0,888

14,0







154

1,21

16,0







201

1,58

18,0



254

2,00

20,0



314

2,47

22,0



380

2,98

25,0



491

3,85

28,0



616

4,83

32,0



804

6,31

40,0



1257

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.
38.20.03

Δομικά πλέγματα B500C
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873

ΕΥΡΩ 1,01

20

Α.Τ.12
52.81

Επενδύσεις δαπέδων με συνθετική ξυλεία
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5281

Επενδύσεις δαπέδων με συνθετική ξυλεία, επί υπάρχουσας υποδομής, με χρήση γαλβανισμένων ήλων
διαμέτρου 3/6 mm (κορμός/κεφαλή) ελάχιστου μήκους κορμού 60 mm και ελάχιστου βάθους
εισχωρήσεως 30 mm, σε κάνναβο 150x150 mm και πύκνωση στά άκρα 100x100 mm.
2
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m ) πραγματικής επιφανείας.
52.81.01

Με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm

ΕΥΡΩ 35,00
Α.Τ.13
53.50

Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm

Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου Σουηδίας πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm και μήκους
τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως κατεργασμένα και τοποθετημένα με ατσαλόπροκες ή
UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των περιθωρίων
και σε κάθε πλευρά των γωνιών (καλύπτονται με στόκο στην απόχρωση του
ξύλου), με τα ψευδοσοβατεπιά που τοποθετούνται στον ανεπίχριστο τοίχο, τις
εγκοπές-αρμούς αερισμού και τα ειδικά προς τούτο σοβατεπιά με ανοξείδωτη σίτα
για τη δημιουργία διακένου αερισμού (στις απαιτούμενες θέσεις), πλήρως
τοποθετημένα.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
53.50.02

Από ξυλεία τύπου Σουηδίας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5352
ΕΥΡΩ 12,00

Α.Τ.14
73.92

Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8
cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1
Κατασκευή εγχρώμου βαρέως τύπου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης
υποβάσεως από οπλισμένο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 8 cm ή ινοπλισμένη κονία (με
ίνες προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο,
σύμφωνα με την μελέτη.
Περιλαμβάνονται:
α)

Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα
κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 8 έως 10 cm στα σημεία απορροής και 10
έως 12 cm στις κορυφές και εφαρμογή στις περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων
εποξειδικού υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με το παλαιό.

β)

Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό).

γ)

Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση στροφείου
(ελικόπτερο), συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε ποσοστό 60%
περίπου από χαλαζιακή άμμο και 40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές και χρωστικές
ουσίες, σύμφωνα με την μελέτη.

δ)

Πρόσθετη επεξεργασία επιφανειακής σκλήρυνσης πάχους 3 mm, με την χρήση
μίγματος λεπτοκόκκων αδρανών από χαλαζιακά πετρώματα (quartz) και
προσμίκτων.

ε)

Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και
σε βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με
ελαστομερές υλικό.
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στ)

Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη αυτής
με νάϋλον.

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη.
2

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m ) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου
ΕΥΡΩ 28,00
Α.Τ.15
73.16

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου
Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm,
από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα υλικά,
πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.
2

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m )
73.16.02

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316
ΕΥΡΩ 13,50

Α.Τ.16
77.91

Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση
ελαιοχρώματος
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7791
Ανακαίνιση οποποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, με διπλή στρώση
ελαιοχρώματος, με την απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15% της
επιφανείας των παλαιών χρωμάτων (υλικά, ικριώματα και εργασία).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 5,00

Α.Τ.17
62.24

Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6224
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή μονόφυλλων με ή χωρίς
φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες ανοιγόμενες ή μη με θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα
λαμαρίνας μαύρης πάχους 1,2 mm και με ενδιάμεσες νευρώσεις καθώς και με σταθερούς
ή κινητούς φεγγίτες και κάσσα από σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, με
αρμοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαμαρίνα μαύρη,
σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά σύνδεσης
τοποθετήσεως και λειτουργίας, κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεμφερούς) και
χειρολαβές από λευκό μέταλλο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00
"Σιδηρά κουφώματα".
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ 5,60

Α.Τ.18
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.
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Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
64.01.01

Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401

ΕΥΡΩ 4,50
Α.Τ.19
65.25

Κινητές σίτες αερισμού
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6530
Κινητές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση
εισόδου εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Πλαίσιο με
εφαρμοσμένη την σίτα, σκελετός (οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ), μικροϋλικά και εργασία
διαμόρφωσης και τοποθέτησης.
2

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m ) επιφάνειας.
ΕΥΡΩ 30,00
Α.Τ.20
71.21

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5
cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα)
και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), 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 13,50

Α.Τ.21
38.03

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων,
στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος,
αλλά σε ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο
εργασίας, 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.
2

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m ) ανεπτυγμένης επιφανείας.
ΕΥΡΩ 15,70
Α.Τ.22
79.02

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7902
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό ελαστομερές γαλάκτωμα, εκτελούμενη
επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και
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εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις σύμφωνα με τις
οδηγίες του προμηθευτή.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 3,00
Α.Τ.23
16.05

Καθαρισμός ορθογωνικών, σκουφοειδών, ωοειδών και κυκλικών αγωγών
από φερτά υλικά και προσχώσεις
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6053

Καθαρισμός ορθογωνικών, σκουφοειδών ωοειδών και κυκλικών αγωγών οποιωνδήποτε διαστάσεων
από φερτά υλικά και προσχώσεις με χρήση μηχανικών μέσων και χειρωνακτική υποβοήθηση.
Περιλαμβάνεται η φόρτωση των ανασυρομένων προϊόντων καθαρισμού επί αυτοκινήτου ή βυτίου, για
την μεταφορά προς οριστική απόθεση.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) όγκου προσχώσεων.
ΕΥΡΩ 20,60
Α.Τ.24
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 0310-03-00 "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 6,70

Α.Τ.25
77.71

Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη
ενός η δύο συστατικών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7771
Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-1005-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".
Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα,
διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση
βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
77.71.01

Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή
τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου.
ΕΥΡΩ 10,70

Α.Τ.26
77.67

Χρωματισμοί σωληνώσεων
Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00
"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων
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77.67.02

Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.4
ΕΥΡΩ 2,25

Α.Τ.27
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)
77.80.02

Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιοακριλικής βάσεως
ΕΥΡΩ 10,10

Α.Τ.28
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 9,00

Α.Τ.29
78.10

Τσιμεντοσανίδες
Τσιμεντοσανίδες, επίπεδες, πάχους 9 mm, οποιουδήποτε σχήματος και διαστάσεων, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12467, με σήμανση CE, τοποθετημένες σε κατακόρυφη ή οριζόντια επιφάνεια,
μετά των υλικών στοκαρίσματος των αρμών και των μέσων στερέωσης (πχ βίδες) με την
εργασία πλήρους τοποθέτησης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
78.10.01

Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 9 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
ΕΥΡΩ 27,00

Α.Τ.30
77.84

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς
ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1
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Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των
γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την
μείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής
ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και
εργασία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
77.84.02

Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

ΕΥΡΩ 13,80
Α.Τ.31
61.31

Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118
Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με ή
χωρίς ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε ύψος
από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου
μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ),
στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά μορφοσίδηρος,
στρατζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους
κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ 2,80

Α.Τ.32
ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συγκόλληση ρωγμής με εποξειδική ρητίνη
Συγκόλληση ενός μέτρου ρωγμής με πλάτος από 0,1 mm έως 3 mm, σε άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα,
με κατάλληλές για κάθε περίπτωση εποξειδικές ρητίνες. Η τιμή ισχύει για συγκόλληση σε οποιοδήποτε
στοιχείο, σε οποιαδήποτε θέση και από οποιοδήποτε σκυρόδεμα και περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για
να εκτελεστεί έντεχνα η εργασία, καθώς και τις αντίστοιχες δαπάνες για να τοποθετηθεί και
απομακρυνθεί η ρητίνη ταχείας σκληρύνσεως, για να σφραγιστούν επιφανειακά οι ρωγμές και να
καθαριστούν εσωτερικά με πεπιεσμένο άερα, να τοποθεητθούν και αφαιρεθούν οι σωληνίσκοι ή
ακροφύσια ή καρφιά. Η μέτρηση γίνεται με το πραγματικό μήκος που εμφανίζει η ρωγμή σε όλες τις
επιφάνεςι. Επισημαίνεται ότι, δεν εγκρίνεται δαπάνη για ρωγμές που είναι παράλληλες με τον οπλισμό
της πλάκας ή ρωγμές σε σιδερένιους συνδετήρες (τσέρκια).
ΕΥΡΩ 45,00
Α.Τ.33
20.20

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162
Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή
οδοστρωσίας, λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά
των υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με
ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση
με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.
3

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m ) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού
υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την
επίχωση.
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ΕΥΡΩ 15,70
Α.Τ.34
ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αποκατάσταση ή ενίσχυση φέροντα οργανισμού με χρήση σύνθετων υφασμάτων μίας στρώσης
από ινοπλισμένα πολυμερή
Αποκατάσταση ή ενίσχυση φέροντα οργανισμού από φέρουσα τοιχοποιία (τσιμεντολιθοδομή σε κάμψη
εντός επιπέδου) με χρήση σύνθετων υφασμάτων μίας στρώσης από ινοπλισμένα πολυμερή.
Επικόλληση συνθετικών υφασμάτων (εύκαμπτα υφάσματα από ίνες άνθρακα) ενδεικτικού τύπου
2
ανθρακοϋφάσματος BETONTEX GV330 U-HT STRIPS πλάτους 5cm μίας στρώσης, βάρους 300 gr/m ,
που περιλαμβάνει:
Α. Καθαρισμό και αποκατάσταση υποστρώματος.
Β. Εφαρμογή πρώτου στρώματος ρητίνης εμποτισμού ενδεικτικού τύπου RESICOL 115 με ρολό,
βούρτσα ή πινέλο.
Γ. Εφαρμογή πρώτης στρώσης δηλ. του υφάσματος (GV330 U-ΗΤ STRIPS) πάνω στην επιφάνεια του
υποστρώματος αφού ξετυλιχτεί, τεντωθεί και πιεστεί κατά τη διεύθυνση των ινών με τη βοήθεια ειδικού
μεταλλικού κυλίνδρου.
Δ. Εφαρμογή τελικού στρώματος ρητίνης εμποτισμού τύπου RESICOL 115 σύμφωνα με την
παράγραφο B.
Ε. Τη διαδικασία αμμοβολής χαλαζιακών αδρανών κατηγορίας (κοκκομετρίας) 0,4 - 0,8 mm, επί της
ανωτέρω τελικής στρώσης ρητίνης εμποτισμού, όσο αυτή είναι ακόμα νωπή, με σκοπό τη δημιουργία
αδρής επιφάνειας πριν τη διαδικασία επίχρισης κ.α.
Πλήρης περατωμένη εργασία και υλικά, επί οποιασδήποτε επιφάνειας, εκτελεσμένης σε οποιαδήποτε
στάθμη από το επίπεδο εργασίας, καθοριζόμενη καλώς, εκτελεσμένης σύμφωνα με τη μελέτη, τις
ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της Επίβλεψης
του έργου και του προμηθευτή
των υλικών, συμπεριλαμβανομένων τυχών φθορών ικριωμάτων,
καθώς επίσης της εισκόμισης, λειτουργίας και αποκόμισης οιουδήποτε εξοπλισμού που τυχόν
απαιτείται.
Τιμή ανά μέτρο πραγματικής καλυπτόμενης επιφάνειας πλάτους 5cm, με πλήρως τοποθετημένο
σύνθετο υλικό μίας στρώσης ανθρακοϋφάσματος
ΕΥΡΩ 15,40
Α.Τ.35
76.27

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2
Διπλοί 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 "Διπλοί
υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και
σιλικόνη Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.
2

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m )
76.27.01

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό
8 mm, κρύσταλλο 5 mm)
ΕΥΡΩ 50,00
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Α.Τ.36
Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις
Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με πρώτη στρώση

73.37

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου ή στρώση τσιμεντο-ασβεστο-κονιάματος των 350 kg
τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου με άμμο χονδρόκοκκη, ή στρώση και δεύτερη στρώση με πατητό
τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.
2

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m )
Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm

73.37.01

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7337
ΕΥΡΩ 19,30
Α.Τ.37
79.12

Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912
Επίστρωση με στεγανωτική μεμβράνη, συγκολλημένη με αυτογενή θερμική συγκόλληση,
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και αναλωσίμων επί τόπου και η εργασία
πλήρους τοποθέτησης της μεμβράνης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-02
"Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC",
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας
Μεμβράνη PVC - P με ενίσχυση από συνθετικές ίνες

79.12.02

ΕΥΡΩ 16,90
Α.Τ.38
79.17 Ν
λαμαρίνα

Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7244 100%
Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης και ευπαθών περιοχών, σε κατακόρυφη επιφάνεια, με λάμα
αλουμινίου, συνολικού πλάτους 4εκ και πάχους 1,25mm, με στηρίγματα από ειδικά βύσματα και ειδικές
ροδέλες. Η λάμα θα σφραγιστεί με ελαστομερή μαστίχη πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού,
αφού προηγουμένως η επιφάνειά της θα έχει ασταρωθεί με κατάλληλο πολυουρεθανικό βερνίκι.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
ΕΥΡΩ 5,70
Α.Τ.39
ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΟΜΟΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Επίστρωση επιφανειών στίβου με συνθετικό τάπητα
Τοπικές παρεμβάσεις με χυτό συνθετικό τάπητα (tartan), όμοιας ποιότητας και απόχρωσης, στις θέσεις
που έχουν προσδιοριστεί στον υφιστάμενο τάπητα στίβου του γηπέδου Μακ Μαρσώ (επί του
υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα). Η διάστρωση γίνεται αφού προετοιμαστεί κατάλληλα η ασφαλτική
επιφάνεια, ώστε να απομακρυνθούν ο υφιστάμενος φθαρμένος τάπητας, οι ακαθαρσίες, σκόνη και κάθε
άλλος τύπος ρύπου που εμποδίζει την πρόσφυση του συνθετικού υλικού και αφαιρεθούν τα
υπολειπόμενα τμήματα της πλαστικής περιμετρικής οριοθέτησης του τάπητα.
Αρχικά η επιφάνεια της ασφάλτου ή του σκυροδέματος ψεκάζεται με primer για να επιτευχθεί έτσι σωστή
πρόσφυση μεταξύ της επιφάνειας αυτής και του συνθετικού τάπητα και προετοιμάζεται για τη
διάστρωση του συνθετικού υλικού. Κατόπιν τοποθετείται ένα στρώμα από ρευστό, έγχρωμο μίγμα δύο
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συστατικών πολυουρεθάνης. Το μίγμα αυτό απλώνεται με οδοντωτές σπάτουλες ώστε να δημιουργηθεί
ένα στρώμα πάχους 3 έως 4mm πάνω από την άσφαλτο. Το μίγμα πολυουρεθάνης παρασκευάζεται
επιτόπου με έναν ειδικό αναμικτήρα, ο οποίος αναδεύει έντονα τα συστατικά Α και Β της
πολυουρεθάνης. Στη συνέχεια διασκορπίζονται πάνω στη ρευστή πολυουρεθάνη μαύροι κόκκοι
ελαστικού διαμέτρου 1 έως 4mm. Κατόπιν διαστρώνεται ένα δεύτερο στρώμα ρευστής πολυουρεθάνης,
πάχους 4 έως 5mm. Το μίγμα αυτό απλώνεται με οδοντωτές σπάτουλες και πάνω του, ενώ είναι ακόμα
ρευστό, διασκορπίζονται εκ νέου μαύροι κόκκοι ελαστικού. Στη συνέχεια διαστρώνεται ένα τελικό
στρώμα ρευστής πολυουρεθάνης πάχους 3-4mm. Το στρώμα αυτό απλώνεται με οδοντωτές σπάτουλες
ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό πάχος. Ενώ η πολυουρεθάνη είναι ακόμα ρευστή, διασκορπίζονται
στην επιφάνεια της έγχρωμοι κόκκοι ελαστικού EPMD διαμέτρου 0,5 έως 1,5mm ώστε η επιφάνεια να
αποκτήσει κοκκώδη μορφή.
2

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m ) περατωμένης επιφάνειας.
ΕΥΡΩ 70,00
Α.Τ.40
ΝΟΔΟ Ε-17

Γραμμογράφηση επιφανειών συνθετικού τάπητα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7788

Διαγράμμιση επιφανειών συνθετικού τάπητα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, με λευκές ή έγχρωμες
γραμμές πάχους 50mm, με χρώματα πολυουρεθάνης συμβατά με τη συνθετική επιφάνεια του τάπητα και
ανθεκτικά στη χρήση και την υπεριώδη ακτινοβολία. Δηλαδή υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους και
έντεχνης κατασκευής της γραμμογράφησης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των υλικών.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:


η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή
αποθήκευση (αν απαιτείται)



η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών.



ο καθαρισμός του συνθετικού τάπητα από κάθε είδους χαλαρά υλικά



η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)



η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του
χρησιμοποιουμένου υλικού



η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης μέχρι την πλήρη στερεοποίησή τους και
στην συνέχεια η άρση τους

Τιμή για ένα μέτρο γραμμογράφησης συνθετικού τάπητα
ΕΥΡΩ 2,00
Α.Τ.41
56.25

Ερμάρια μεγάλου ύψους, μη τυποποιημένα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1
Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν
συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1
mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινία PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των
επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ", με τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:






Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα
Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από χαρτοφορμάϊκα ή φορμάϊκα
πάχους 8 mm
Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα (άν προβλέπονται) από
μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού
πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC
πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές.
Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά
και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από
ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.
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Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων
βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.
 Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ
για την προστασία τους από την υγρασία
 Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0
mm.
Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα.


2

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m ) πραγματικής επιφάνειας όψης
ΕΥΡΩ 155,00
Α.Τ.42
73.26

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και
εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα
τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά με
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των
κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο,
με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του
έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της
επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών
σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ,
2

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m )
73.26.03

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1
ΕΥΡΩ 33,50

Α.Τ.43
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.
2

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m )
73.33.02

Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm
ΕΥΡΩ 33,50
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Α.Τ.44
ΑΤΗΕ 9316.5 ΣΧ Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για τη διέλευση καλωδίων κ.λπ.
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5 100%
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για τη διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου Φ 2 ins πάχους 3,65 mm
δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός μέτρου σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου βαρέως
τύπου σε οποιαδήποτε θέση με τα ειδικά τεμάχια και μικροϋλικά (στηρίγματα κλπ) που απαιτούνται.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η εργασία τοποθέτησης του σωλήνα, καθώς και η εργασία τοποθέτησης
των υπαρχόντων καλωδίων και η σύνδεση τους στον ηλεκτρικό πίνακα, με τις δοκιμές, όλα έτοιμα για
λειτουργία.
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)
ΕΥΡΩ 25,00
Α.Τ.45
8153.1

Δοχείο πλύσεως υψηλής πιέσεως, τύπου Νιαγάρα
Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΗΕ 8153.1
Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως) υψηλής πιέσεως,
τύπου Νιαγάρα,
χυτοσιδηρό, πλήρες με τον ορειχάλκινο πλωτήρα, την άλυσο και λαβή, τα ρακόρ στομίων
τροφοδοτήσεως και εκροής, τον χαλκοσωλήνα συνδέσεως και τα στηρίγματα, δηλαδή υλικά γενικά
επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία.
Τιμή ανά τεμάχιο
ΕΥΡΩ 147,00

Α.Τ.46
20.02

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων
κλπ χώρων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 0203-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00
m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι
2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου, εν
ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε
υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την
μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές
αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση
απόσταση έως 30 m.
3

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m ) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε
οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.
ΕΥΡΩ 2,80
Α.Τ.47
10.01

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα
Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων,
χαλίκων, άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί
οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.
Τιμή ανά τόνο (ton)
10.01.02

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1104

ΕΥΡΩ 1,65
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Α.Τ.48
Δ-4

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4120)
Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών
στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό
γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και
υπαίθρια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:


η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,



η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση,
φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και
χειρωνακτική υποβοήθηση,



η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο
διανομέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν
απαιτείται).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.
ΕΥΡΩ 0,45
Α.Τ.49
Δ-8

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση
και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με
θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως
και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:


η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι
την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος



η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως



η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher



η σταλία των μεταφορικών μέσων



η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα



η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και τον τύπο της
χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής:
Δ-8.1

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση
κοινής ασφάλτου
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4521Β)
ΕΥΡΩ 7,70

Α.Τ.50
Ακρυλικός συνθετικός τάπητας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Τάπητας μη υδατοπερατός, συνολικού πάχους 1,6-2 χιλ., ακρυλικής βάσης,
εμπλουτισμένος με λεπτόκοκκα σκληρά αδρανή (π.χ. χαλαζιακή άμμος), ιδιαίτερα ανθεκτικός στις
υπεριώδεις ακτίνες και στην εντατική χρήση, με τελική επιφάνεια ενιαία (χωρίς αρμούς), ματ, αδρή και
αντιολισθηρή.
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ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Σταθερή υπόβαση από ασφαλτοτάπητα της Π.Τ.Π. Α265 του Υ.Δ.Ε. τύπου
Β ή Γ επίπεδης επιφάνειας (χωρίς λακούβες), με επίκλιση 0,8 - 1 % για την επιφανειακή απορροή των
ομβρίων. Η επιφάνεια της ασφάλτου πρέπει να είναι καθαρή και απαλλαγμένη από λάδια ή άλλους
ρύπους.
Θα γίνει επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας και επούλωση λάκκων βάθους έως 2,50 εκ. ή ρωγμών
με μίγμα ειδικού ακρυλικού γαλακτώματος, τσιμέντου και χαλαζιακής άμμου κοκκομετρίας 0,2-0,5
mm, σε αναλογίες που θα υποδειχθούν από τον προμηθευτή του υλικού. Το μίγμα θα εφαρμοσθεί
είτε με πήχυ είτε με ρακλέτα είτε με σπάτουλα, ανάλογα με το βάθος της λακούβας. Στην τιμή
περιλαμβάνονται υλικά και εργασία.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:


Στρώση εξομάλυνσης: Διαστρώνεται μίγμα από ειδικό ασφαλτικό γαλάκτωμα και λεπτόκοκκα
αδρανή (π.χ. χαλαζιακή άμμος), σε τρείς (3) επάλληλες και διασταυρούμενες στρώσεις, ώστε
να καλυφθούν οι ατέλειες της ασφάλτου και να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια που θα
υποδεχθεί τον ακρυλικό τάπητα.



Ακρυλικός συνθετικός τάπητας (στρώση πλαστικοποίησης): Διαστρώνεται χυτός, σε δύο (2)
επάλληλες και διασταυρούμενες στρώσεις, με τη χρήση ειδικής ελαστικής σπάτουλας
(ρακλέτας). Το υλικό που χρησιμοποιείται περιέχει στυροακρυλικά πολυμερή και άλλα
λεπτόκοκκα αδρανή (χαλαζιακή άμμος), που προσδίνουν πολύ καλή αντοχή στην τριβή. Ο
χρωματισμός είναι πράσινος ή κεραμιδί ή συνδυασμός των δύο.



Διαγράμμιση: Η χάραξη και η διαγράμμιση του γηπέδου γίνεται στις διαστάσεις που
καθορίζονται στις σχετικές πρότυπες προδιαγραφές της Γ.Γ.Α. και με ανεξίτηλα χρώματα,
συμβατά με τον ακρυλικό τάπητα.
Ο τάπητας πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό έγκρισης διεθνούς ομοσπονδίας και η
προμηθεύτρια εταιρεία πρέπει είναι εφοδιασμένη με πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας
κατά ISO 9001. Επίσης, η εταιρεία εφαρμογής του τάπητα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με
πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας για την τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων κατά ISO 9001.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφανείας
ΕΥΡΩ 9,00
Α.Τ. 51
71.01

Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών
Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με
τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο. Συμπεριλαμβάνεται η
προμήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των λίθων, το
άνοιγμα, η απόξεση και η πλύση των αρμών με καθαρό νερό και μεταλλική βούρτσα μέχρι
βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου, η διαβροχή του τοίχου αμέσως πριν
από την έναρξη του αρμολογήματος, η πλήρωση με τσιμεντοκονία, η συμπίεση, η
μόρφωση, ο τελικός καθαρισμός, τα απαιτούμενα ικριώματα, κλπ.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψεως
71.01.01

Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων λιθοδομών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7101
ΕΥΡΩ 16,80

Α.Τ. 52
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, οποιωνδήποτε 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
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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 2,70
Α.Τ. 53
78.91 Ν

Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας με γαλβανισμένη λαμαρίνα,
τύπου κριθαράκι
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231
Επένδυση κατακόρυφων ή οριζοντίων επιφανειών με επίπεδη διάτρητη γαλβανισμένη
λαμαρίνα τύπου κριθαράκι, πάχους 3,00 mm, επί μεταλλικού σκελετού, και στερέωση
αυτής με γαλβανισμένους κοχλιοφόρους ήλους στην περίπτωση ξυλίνου σκελετού, σε
πυκνό κάνναβο σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης (υλικά και εργασία).
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α)

Η διαμόρφωση και τοποθέτηση του μεταλλικού σκελετού (περίπου 2,00 kg/m2) από
στραντζαριστές διατομές τύπου "U" και γωνιακά ελάσματα που στερεώνεται στην
τοιχοποιΐα ή στην φέρουσα υποδομή με βλήτρα χημικού ή μηχανικού τύπου μέσω
"οβάλ" οπών για διόρθωση της κατακορύφου του τοίχου (υλικά, μέσα, αναλώσιμα
και εργασία)

β)

Η τοποθέτηση επί του σκελετού πετασμάτων (πάνελς) από στραντζαρισμένα φύλλα
γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 3,00 mm, σύμφωνα με τις κατασκευαστικές
λεπτομέρειες (υλικά, μέσα, αναλώσιμα και εργασία).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ 40,00

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Παπάγου, 15/6/2015
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΥ-ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.

Α.ΦΑΡΚΩΝΑΣ

Πολ.Μηχ.Τ.Ε.
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΣΑΛΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015
Αρ. μελ. : 50/2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
A/A

Περιγραφή εργασίας

Α.Τ

Μ.Μ.

1

Φορτοεκφόρτωση με τα
χέρια

10.01.01

ΟΙΚ 2173

1

ton

2

Μεταφορές με αυτοκίνητο δια 10.07.01
μέσου οδών καλής βατότητας

ΟΙΚ 1136

2

tonΧkm

3

Καθαίρεση επιχρισμάτων

22.23

ΟΙΚ 2252

3

4

Αποξήλωση μεταλλικών
κιγκλιδωμάτων

22.65.02

ΟΙΚ 2275

4

5

Καθαιρέσεις πλινθοδομών

22.04

ΟΙΚ 2222

5

6

Καθαίρεση μεμονωμένων
στοιχείων κατασκευών από
άοπλο σκυρόδεμα, με
εφαρμογή συνήθων μεθόδων
καθαίρεσης

22.10.01

ΟΙΚ 2226

6

7

Καθαίρεση πλακοστρώσεων
δαπέδων παντός τύπου και
οιουδήποτε πάχους

22.20.01

ΟΙΚ 2236

7

8

Αποκατάσταση τοπικών
βλαβών στοιχείων από
οπλισμένο σκυρόδεμα
οφειλομένων στην διάβρωση
του οπλισμού με χρήση
επισκευαστικών κονιαμάτων
και αναστολέων διάβρωσης

10.19

ΥΔΡ 6370

8

Κωδικός
άρθρου

Κωδικός
αναθεώρησης
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Ποσότητα

Τιμή
μονάδος

20,00

13,50

270,00

250,00x40

0,35

3.500,00

120,00

5,60

672,00

kg

2.000,00

0,35

700,00

m3

8,00

15,70

45,60

10,00

28,00

280,00

m2

16,00

7,90

126,40

m2

15,00

53,60

804,00

Μερική
δαπάνη

Προμήθεια, μεταφορά
επιτόπου, διάστρωση και
συμπύκνωση σκυροδέματος
χωρίς χρήση αντλίας, για
κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20

32.02.04

ΟΙΚ-3214

9

m3

10 Προσαύξηση τιμής σκυρ/τος
για ποσότητα μικρότερη των
30,00 m3, για κατασκευές
από σκυρόδεμα κατηγορίας
C16/20

32.25.04

ΟΙΚ-3223.Α.5

10

m3

Δομικά πλέγματα B500C
(S500s)

38.20.03

ΟΙΚ 3873

11

kg

600,00

1,01

606,00

12 Επενδύσεις με κόντρα πλακέ 52.81.01Ν
θαλάσσης, πάχους 20 mm

ΟΙΚ 5281

12

m2

40,00

35,00

1.400,00

13 Ξυλεία τύπου Σουηδίας για
παγκάκια

53.50.02

ΟΙΚ 5352

13

μμ

80,00

12,00

960,00

73.92

ΟΙΚ 73.73.1

14

m2

295,00

28,00

8.260,00

15 Επιστρώσεις με πλάκες
τσιμέντου, πλευράς άνω των
30 cm

73.16.02

ΟΙΚ 7316

15

m2

40,00

13,50

540,00

16 Ανακαίνιση παλαιών
χρωματισμένων επιφανειών
με διπλή στρώση
ελαιοχρώματος

77.91

ΟΙΚ 7791

16

m2

800,00

5,00

4.000,00

17 Θύρες σιδηρές, πλήρεις,
ανοιγόμενες

62.24

ΟΙΚ 6224

17

kg

100,00

5,60

560,00

18 Σιδηρά κιγκλιδώματα από
ράβδους συνήθων διατομών
απλού σχεδίου από
ευθύγραμμες ράβδους

64.01.01

ΟΙΚ 6401

18

kg

50,00

4,50

225,00

19 Σταθερές σήτες αερισμού

Ν 65.25

ΟΙΚ 6530

19

m2

17,00

30,00

510,00

9

11

14 Κατασκευή βιομηχανικού
δαπέδου με υστερόχυτο
σκυρόδεμα ελαχίστου
πάχους 8 cm

36

30,00

84,00

2.520,00

16,80

20 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με
τσιμεντοκονίαμα

71.21

ΟΙΚ 7121

20

m2

200,00

13,50

2.700,00

21 Ξυλότυποι συνήθων χυτών
κατασκευών

38.03

ΟΙΚ 3811

21

m2

2,00

15,70

31,40

22 Επάλειψη επιφανειών
σκυροδέματος με
ελαστομερές ασφαλτικό
γαλάκτωμα

79.02

ΟΙΚ 7902

22

m2

23 Καθαρισμός ορθογωνικών,
σκουφοειδών, ωοειδών και
κυκλικών αγωγών από φερτά
υλικά και προσχώσεις

16.05

ΥΔΡ 6053

23

m3

90,00

20,60

1.854,00

24 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί
σιδηρών επιφανειών με
χρώματα αλκυδικών ή
ακρυλικών ρητινών, βάσεως
νερού η διαλύτου

77.55

ΟΙΚ 7755

24

m2

250,00

6,70

1.675,00

25 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων
επιφανειών με ελαιόχρωμα
αλκυδικής ή τροποποιημένης
πολυουρεθανικής ρητίνης,
βάσεως νερού η διαλύτου

77.71.01

ΟΙΚ 7771

25

m2

5,00

10.70

53,50

26 Χρωματισμοί σωληνώσεων
διαμέτρου από 1 1/4 έως 2''

77.67.02

ΟΙΚ 7767.4

26

μμ

80,00

2,25

180,00

27 Χρωματισμοί επί επιφανειών
επιχρισμάτων με χρώματα
υδατικής διασποράς,
ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή
πολυβινυλικής βάσεως
εξωτερικών επιφανειών με
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής
στυρενιοακρυλικήςακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως

77.80.02

ΟΙΚ 7785.1

27

m2

350,00

10,10

3.535,00

37

3,00

28 Χρωματισμοί επί επιφανειών
επιχρισμάτων με χρώματα
υδατικής διασποράς,
ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή
πολυβινυλικής βάσεως,
εσωτερικών επιφανειών με
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής
στυρενιοακρυλικήςακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως

77.80.01

ΟΙΚ 7785.1

28

m2

500,00

9,00

4.500,00

29 Τσιμεντοσανίδες επίπεδες,
πάχους 9 mm

78.10.01

ΟΙΚ 7809

29

m2

40,00

27,00

1.080,00

30 Χρωματισμοί επιφανειών
γυψοσανίδων με χρώμα
υδατικής διασποράς
ακρυλικής ή βινυλικής ή
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως
νερού

77.84.02

ΟΙΚ 7786

30

m2

40,00

13,80

552,00

61.31

ΟΙΚ 6118

31

kg

120,00

2,80

336,00

ΑΠΟ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΠΑΡΟΜΟΙΑ
Σ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

-

32

μμ

1,00

45,00

45,00

20.20

ΟΙΚ 2162

33

m3

34

μμ

31 Μεταλλικός σκελετός
τοιχοπετάσματος

32
Συγκόλληση ρωγμής με
εποξειδική ρητίνη
33 Εξυγιαντικές στρώσεις με
θραυστό υλικό λατομείου

34 Αποκατάσταση με χρήση
σύνθετων υφασμάτων μίας
στρώσης

ΑΠΟ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΠΑΡΟΜΟΙΑ
Σ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

-

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

76.27.01

ΟΙΚ 7609.2

35

36 Επιστρώσεις με
επισκευαστικό κονίαμα
τελικής επιφάνειας

73.37.01

ΟΙΚ 7337

36

38

m2

15,70

95,00

15,40

1.463,00

20,00

50,00

1.000,00

120,00

19,30

2.316,00

37 Μεμβράνη PVC - P με
ενίσχυση από συνθετικές ίνες

79.12.02

ΟΙΚ 7912

37

m2

400,00

16,90

6.760,00

38 Προστασία στεγανωτικής
μεμβράνης με λάμα
αλουμινίου

Ν 79.17

ΟΙΚ 7244

38

m

130,00

5,70

741,00

39

m2

120,00

70,00

8.400,00

ΑΠΟ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΠΑΡΟΜΟΙΑ
Σ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

-

Ε-17

ΟΙΚ 7788

40

μμ

2.500,00

2,00

5.000,00

41 Ερμάρια μεγάλου ύψους, μη
τυποποιημένα

56.25

ΟΙΚ 5613.1

41

m2

10,00

155,00

1.550,00

42 Επενδύσεις τοίχων με
πλακίδια πορσελάνης 15x15
cm, κολλητά

73.26.03

ΟΙΚ 7326.1

42

m2

5,00

33,50

167,50

43 Επιστρώσεις δαπέδων με
πλακίδια GROUP 4,
διαστάσεων 30x30 cm

73.33.02

ΟΙΚ 7331

43

m2

35,00

33,50

1.172,50

44 Σιδηροσωλήνας
γαλβανισμένος για τη
διέλευση καλωδίων κ.λπ.

ΑΤΗΕ
9316.5

ΗΛΜ 5

44

μμ

250,00

25,00

6.250,00

ΑΤΗΕ 8153.1

45

τεμ

1,00

147,00

147,00

20.02

ΟΙΚ 2112

46

m3

150,00

2,80

420,00

10.01.02

ΟΙΚ 1104

47

ton

220,00

1,65

363,00

48 Ασφαλτική συγκολλητική
επάλειψη

Δ-4

ΟΔΟ 4120

48

m2

1.000,00

0,45

450,00

49 Ασφαλτική στρώση
κυκλοφορίας
συμπυκνωμένου πάχους
0,05 m με χρήση κοινής
ασφάλτου

Δ-8.1

ΟΔΟ 4521Β

49

m2

1.000,00

7,70

7.700,00

ΟΙΚ 7373 Σχετ

50

m2

1.700,00

9,00

15.300,00

39
Επίστρωση με χυτό
συνθετικό τάπητα (tartan)
40

Διαγράμμιση ταρτάν

45 Δοχείο πλύσεως ουρητηρίου,
τύπου νιαγάρα
46 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες-ημιβραχώδες για την
δημιουργία υπογείων κλπ
χώρων

47 Φορτοεκφόρτωση με
μηχανικά μέσα

50 Επίστρωση με ακρυλικό

39

συνθετικό τάπητα
51 Αρμολογήματα
ακατεργάστων υφισταμένων
όψεων λιθοδομών

71.01,01

ΟΙΚ 7101

51

kg

300,00

16,80

5.040,00

52 Φέροντα στοιχεία από
σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς
ύψους ή πλευράς έως 160
mm

61.05

ΟΙΚ 6104

52

kg

300,00

2,70

810,00

78.91 Ν

ΟΙΚ 7231

53

m2

5,00

40,00

200,00

53 Επένδυση κατακόρυφης ή
οριζόντιας επιφάνειας με
γαλβανισμένη λαμαρίνα

Άθροισμα
εργασιών

107.770,90

ΓΕ & ΟΕ 18 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ

19.398,77
127.169,67

Απρόβλεπτα
15%

19.075,45

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

146.245,12

Αναθεώρηση

96,34

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

146.341,46

ΦΠΑ 23 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΕΡΓΟΥ

33.658,54
180.000,00

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Παπάγου, 15/6/2015
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΥ-ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.

Α.ΦΑΡΚΩΝΑΣ

Πολ. Μηχ.Τ.Ε.
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΣΑΛΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ

AΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 50/2015

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1.

ΓΕΝΙΚΑ

Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς συμβατικούς
όρους, με βάση τους οποίους, σε συνδυασμό με τους όρους των υπολοίπων τευχών δημοπράτησης, θα
εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο που θα αναδειχθεί, οι κάθε φύσεως οδοποιίας, οικοδομικές και
υδραυλικές εργασίες και οι εργασίες των Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου: «ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015» του ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ για την
κατασκευή και παράδοση του έργου σε πλήρη, απρόσκοπτη και συνεχή λειτουργία, καθώς επίσης και
έκδοση κάθε απαιτούμενης άδειας.
1.2
Ορισμοί
Οι λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται έχουν το νόημα που καθορίζεται στο Άρθρο 1 του Ν
3669/2008 και επί πλέον όπως καθορίζεται κατωτέρω, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στην ΕΣΥ:

-

α.
«Συμβατικό Τίμημα»: το ποσό του εργολαβικού συμφωνητικού (εκτιμώμενη
δαπάνη εργασιών μαζί με ΓΕ και ΟΕ, ποσό απροβλέπτων δαπανών, εκτιμώμενη
δαπάνη τυχόν απολογιστικών εργασιών, δαπάνη αμοιβής μητρώου έργου) χωρίς
την αναθεώρηση και το ΦΠΑ.

-

β.
«Έργο»: το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση,
τις οποίες καλείται να εκπληρώσει ο Ανάδοχος και οι οποίες συνιστούν την παροχή
του.

-

γ.
«Προσωρινές Εργασίες» ή «Προσωρινά Έργα»: όλες οι εργασίες, τα έργα
και οι εγκαταστάσεις κάθε είδους, που έχουν προσωρινό χαρακτήρα και απαιτούνται
για την εκτέλεση του έργου.

-

δ.
«Μόνιμες Εργασίες» ή «Μόνιμα Έργα»: όλα τα μόνιμου χαρακτήρα έργα,
που θα εκτελεστούν και θα συντηρηθούν σύμφωνα με τη Σύμβαση.

-

ε.
«Εργοτάξιο»: το σύνολο των χώρων όπου πραγματοποιούνται εργασίες
οικοδομικές ή/ και πολιτικού μηχανικού και γενικά εκτελείται τεχνικό έργο, όπως
ορίζεται στις κείμενες διατάξεις.

-

στ.
«Υπηρεσία»: η αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία του ΚτΕ, η οποία
δημοπρατεί το έργο και συναλλάσσεται με τον Ανάδοχο ως Διευθύνουσα Υπηρεσία
ή/ και ως Προϊσταμένη Αρχή, όπως κατά περίπτωση ορίζεται στο νόμο.

-

ζ.
«Διαγωνιζόμενοι» ή «Διαγωνιζόμενος»: οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ή/ και
κοινοπραξίες των ανωτέρω επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις
συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό της ανάθεσης εκτέλεσης του έργου.

-

1.3

η.
«Απρόβλεπτες Δαπάνες»: οι δαπάνες που δεν είναι δυνατόν να
εξειδικευτούν πλήρως στη φάση δημοπράτησης του έργου και δεσμεύονται για να
καλύψουν τις δαπάνες που ορίζονται στο Άρθ. 57 του Ν 3669/2008.
Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων

(1)
(2)

Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του Άρθρου 30 καθώς και στο Άρθρο 44 του Ν 3669/2008.

(3)

Η εκτέλεση των έργων διέπεται, ερμηνεύεται και συμπληρώνεται από την Ελληνική Νομοθεσία και, για έργα που
συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και την Κοινοτική Νομοθεσία. Ειδικότερα, σε θέματα

Ο Αντίκλητος του Αναδόχου θα είναι εξουσιοδοτημένος για την παραλαβή των εγγράφων της Υπηρεσίας που
απευθύνονται ή κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από τα γραφεία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Προϊστάμενης
Αρχής.
1.4
Θεσμικό πλαίσιο, προδιαγραφές, κανονισμοί
1.4.1
Ισχύουσες διατάξεις
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παραγωγής δημοσίων έργων, ισχύουν οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) «Κύρωση της
Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων». Η εκτέλεση των έργων συμπληρώνεται με τους όρους
της παρούσας και των λοιπών συμβατικών τευχών, όπως αυτά προβλέπονται από το ανωτέρω Προεδρικό
Διάταγμα και την οικεία Διακήρυξη Δημοπρασίας.
Συμπληρωματικά με τα ανωτέρω, η εκτέλεση των έργων θα διέπεται, ανάλογα με τη φύση τους και τον Κύριο του
Έργου(ΚτΕ), και από τις διατάξεις που προβλέπονται στην οικεία ΕΣΥ.
1.4.2
Προδιαγραφές και Κανονισμοί
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 176 του Ν 3669/2008. Επιπρόσθετα, ενδεικτικά αλλά όχι
περιοριστικά, ισχύουν οι κανονισμοί και προδιαγραφές που ορίζονται στην ΕΣΥ.

(4)

1.5
Σειρά ισχύος συμβατικών τευχών
Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται, αλλά σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σε αυτά
όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται ως εξής, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη Διακήρυξη
Δημοπρασίας:

1.6

(5)

-

α.

Το Εργολαβικό Συμφωνητικό

β.

Η Διακήρυξη Δημοπρασίας

-

δ.

-

στ.

Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ζ.

Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

η.

Η Τεχνική Περιγραφή του έργου

θ.

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές

-

ιβ.

γ.
Το Τιμολόγιο Προσφοράς – Οικονομική Προσφορά (τιμές αριθμητικώς και
ολογράφως)
Το Τιμολόγιο της Μελέτης

ε.
Ο Προϋπολογισμός
αριθμητικώς)

Προσφοράς

–

Οικονομική

προσφορά

(τιμές

ια.
Το Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, όπως τελικά θα εγκριθεί από
την Υπηρεσία
Ο Προϋπολογισμός της Μελέτης

Σύμβαση
Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται του Άρθρου 30 του Ν
3669/2008 και στη Διακήρυξη Δημοπρασίας.

Με τον όρο «Σύμβαση» νοείται η σύμβαση που περιγράφεται στη Διακήρυξη Δημοπρασίας, σε συνδυασμό με τα
λοιπά τεύχη δημοπράτησης, με βάση τα οποία ο Ανάδοχος:
i.
Θα εκτελέσει τις εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα, στην ΕΣΥ και αναλύονται στην Τεχνική Περιγραφή
και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης,
ii.
Θα εκτελέσει τις τυχόν αναγκαίες συμπληρωματικές έρευνες για το έργο, όπως αναφέρεται στην παρούσα και
στην ΕΣΥ, που θα προτείνει και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία,
iii.
Θα εκπονήσει τις τυχόν αναγκαίες μελέτες εφαρμογής για το έργο, όπου αυτό επιτρέπεται σύμφωνα με το ΠΔ
696/74 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/89, το Ν.3316/2005 και την Εγκ. 38/2005, όπως ορίζεται στην
παρούσα και στην ΕΣΥ,
1.7
Εκχώρηση δικαιωμάτων - υποκατάσταση
Η εκχώρηση του έργου ή /και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις των
παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του Άρθρου 65 του Ν. 3669/2008.

(6)

1.8
1.8.1

Μελέτες του έργου
Υπάρχουσες μελέτες κατά τη δημοπράτηση του έργου

Κατά την ημερομηνία έγκρισης της Διακήρυξης Δημοπρασίας, τα αντίγραφα των μελετών που βρίσκονται στη
διάθεση των διαγωνιζομένων περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή. Κατά την υπογραφή της σύμβασης
κατασκευής του έργου θα παραδοθούν στον Ανάδοχο εγκεκριμένες όλες οι μελέτες που περιγράφονται στην
Τεχνική Περιγραφή, τουλάχιστον σε επίπεδο οριστικής μελέτης, κατά τα οριζόμενα στο ΠΔ 696/74 όπως
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/89, το Ν.3316/2005 και την Εγκ. 38/2005.
1.8.2
Έλεγχος τεχνικής μελέτης του έργου από τον Ανάδοχο

(7)

(8)

Ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει πλήρη έλεγχο των τεχνικών μελετών του έργου, με τυχόν διενέργεια
εργαστηριακών ελέγχων, περιορισμένων δειγματοληπτικών ερευνών κτλ.

(9)

Ο έλεγχος των τεχνικών μελετών και η διερεύνηση της αναγκαιότητας εκτέλεσης συμπληρωματικών ερευνών ,
αφορά την επαλήθευση των διατιθέμενων στοιχείων, για την οποία δεν προβλέπεται καταβολή αμοιβής στον
Ανάδοχο, επειδή η δαπάνη της περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές της προσφοράς.
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(10)

Ο έλεγχος θα αναφέρεται στις εγκεκριμένες συμβατικές τεχνικές μελέτες ή/ και έρευνες και θα έχει σκοπό τον
εντοπισμό και, στη συνέχεια, συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων και επί μέρους θεμάτων, με σκοπό να προκύψει με
βάση τις εγκεκριμένες συμβατικές τεχνικές μελέτες, όπως αυτές που τυχόν θα συμπληρωθούν, συνολικό έργο
τεχνικά άρτιο και λειτουργικό που να ανταποκρίνεται στον προορισμό του και να επιτυγχάνει την
προδιαγραφόμενη διάρκεια ζωής του.

(11)

Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου θα αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις
που θα αποδεχθεί η Υπηρεσία, βάσει των ανωτέρω προτάσεων του Αναδόχου, ύστερα από σύνταξη και έγκριση
του κατά το νόμο προβλεπόμενου ΑΠΕ. Η αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος είναι δυνατόν να
συνεπάγεται και παράταση των προθεσμιών (τμηματικών ή και συνολικής) εφόσον υπάρξει αρμόδια έγκριση.
Παροχή και μέριμνα των τευχών

1.9

(12)

Οι διαγωνιζόμενοι θα παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στη Διακήρυξη και υποχρεούνται
να λάβουν γνώση των υπολοίπων τευχών, σχεδίων κτλ., στα γραφεία της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στη Διακήρυξη.

(13)

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να μελετήσουν και ενδεχόμενα να πάρουν αντίγραφα με μέριμνα και δαπάνη
τους, οποιωνδήποτε από τα στοιχεία και τις μελέτες που υπάρχουν. Στοιχεία των μελετών, που υπάρχουν,
μπορούν να προμηθευθούν οι διαγωνιζόμενοι από την Υπηρεσία.

(14)

Τα συμβατικά τεύχη του έργου θα είναι στην κατοχή της Υπηρεσίας και θα φυλάσσονται με μέριμνά της. Στον
Ανάδοχο, κατά την υπογραφή της σύμβασης, θα χορηγηθούν δύο σειρές θεωρημένων αντιγράφων σχεδίων των
υπαρχουσών τεχνικών μελετών, καθώς και των τυπικών σχεδίων της Υπηρεσίας, εφόσον αυτά τα τελευταία
διατίθενται. Ο Ανάδοχος μπορεί να παράγει για τις ανάγκες του πρόσθετα αντίγραφα των ανωτέρω τευχών, με
μέριμνα και δαπάνες του.

(15)

Όλα τα τεχνικά έγγραφα, τεύχη, λογισμικό κτλ., που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση του
έργου, όπως, σχέδια, μελέτες, επιμετρητικά στοιχεία, εφαρμογές προγραμμάτων Η/Υ κτλ. θα είναι στην κατοχή
του Αναδόχου και θα φυλάσσονται με μέριμνά του, μέχρις ότου παραδοθούν οριστικά στην Υπηρεσία. Ο
Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Υπηρεσία αντίγραφα των ανωτέρω τευχών, με μέριμνα και δαπάνες του,
όποτε ζητηθεί από την Υπηρεσία ή τους εκπροσώπους της.

(16)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει επί τόπου του έργου ένα τουλάχιστον αντίγραφο των συμβατικών τευχών
και των τυχόν τροποποιήσεών τους, των προδιαγραφών και προτύπων που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη,
των τεχνικών τευχών που ο ίδιος συνέταξε κατά την προηγούμενη παράγραφο, καθώς και της αλληλογραφίας
του έργου. Η Υπηρεσία θα δικαιούται να έχει πρόσβαση στα ανωτέρω κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή
κατά τις ώρες λειτουργίας του εργοταξίου, εφόσον αυτές υπερβαίνουν τις κατά τα ανωτέρω εργάσιμες.

(17)

Εφόσον υποπίπτει στην αντίληψη ενός εκ των συμβαλλομένων μερών σφάλμα ή ελάττωμα τεχνικής φύσης σε
οποιοδήποτε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη κτλ., που προορίζεται για χρήση κατά την εκτέλεση του έργου, το υπόψη
μέρος θα ενημερώσει άμεσα το άλλο μέρος σχετικά.
Συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο – τήρηση αστυνομικών διατάξεων

1.10

(18)

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του εσωτερικού δικαίου,
την κοινοτική νομοθεσία, καθώς και τη διεθνή νομοθεσία, που έχει καταστεί εσωτερικό δίκαιο. Η κατά τα
προηγούμενα συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου αναφέρεται στους κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις
ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές. Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος
αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες δικαίου της εσωτερικής νομοθεσίας άλλων κρατών,
εφόσον οι τελευταίοι διέπουν πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις
ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με
αυτές.

(19)

Επίσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην Υπηρεσία το περιεχόμενο όλων
των δικογράφων ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων, που του κοινοποιούνται και αναφέρονται στην
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και έγγραφα που εκδόθηκαν
από αρχές της αλλοδαπής.

Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος για την τήρηση των Νόμων, των Αστυνομικών και λοιπών διατάξεων, υποχρεούται
ειδικότερα να ανακοινώνει χωρίς αμέλεια στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις σχετικές διαταγές και εντολές των
διαφόρων Αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας κτλ., που απευθύνονται ή
κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.
1.11
Ευθύνη μελών κοινοπραξίας
Η ευθύνη μελών Κοινοπραξίας διέπεται από τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του Άρθρου 53 του Ν.3669/2008 και στις
παραγράφους 2 και 3 του Άρθρου 39 του Ν.3669/2008.

(20)

2.

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ (ΚτΕ)

2.1

Άδειες και Εγκρίσεις

(21)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του, των κάθε είδους
αδειών ή υποχρεωτικών παραστατικών στοιχείων που προβλέπονται από τη νομοθεσία ή αλλαχού και που είναι

43

απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των κάθε είδους εργασιών. Προς τούτο ο Ανάδοχος θα πρέπει να
υποβάλλει το σχετικό αίτημά του στην, κατά περίπτωση, αρμόδια Υπηρεσία του ΚτΕ ή αλλού. Παράλληλα οφείλει
να κοινοποιεί το αίτημά του (με αντίγραφα όλων των συναφών δικαιολογητικών) στην Επίβλεψη. Η υποχρέωση
αυτή ισχύει και για τις περιπτώσεις αδειών ή υποχρεώσεων χρηματοοικονομικής φύσης.

(22)

Εκτός αν ρητά ορίζεται το αντίθετο στην ΕΣΥ, ο ΚτΕ ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για να παράσχει στον
Ανάδοχο τις απαιτούμενες διοικητικές άδειες για τη διενέργεια των πράξεων εκπλήρωσης των συμβατικών του
υποχρεώσεων.

(23)

Όσον αφορά άδειες που μπορούν να εκδοθούν κατά διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας διοικητικής αρχής, ο
Ανάδοχος εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο μη έκδοσής τους. Κατ' εξαίρεση, ο ΚτΕ αναλαμβάνει
την υποχρέωση να τον συνδράμει, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
iv.
Ο νόμος καταλείπει στον ΚτΕ τη διακριτική ευχέρεια να παράσχει τη συνδρομή αυτή ή όχι.
v.
Η παροχή της συνδρομής αυτής δεν θα συνιστούσε κακή χρήση της διακριτικής του ευχέρειας ή κατάχρηση
εξουσίας.

(24)

Ο ΚτΕ αναλαμβάνει να παράσχει τη συνδρομή του κατόπιν σχετικού αιτήματος του Αναδόχου και μόνο με τους
τύπους και τα μέσα, που του επιτρέπει ή του επιβάλλει η κατά περίπτωση εφαρμοστέα για την έκδοσή της άδειας
διοικητική ή αποδεικτική διαδικασία.

(25)

Δεν χορηγείται στον Ανάδοχο ατέλεια ή απαλλαγή από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και
δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου. Κάθε τυχούσα απαλλαγή, που θα δοθεί κατά την εκτέλεση
του έργου, από οποιαδήποτε από τις ανωτέρω επιβαρύνσεις, θα εκπίπτεται προς όφελος του έργου.

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. Επίσης ο
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασμούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου,
για καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα με το Ν 2366/53 (ΦΕΚ 83Α/10.4.53) Ν 1081/71 (ΦΕΚ 273Α/27.12.71) και Ν
893/79 (ΦΕΚ 86Α/28.4.79).
2.2
Εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων του ΚτΕ
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του Άρθρου 51 και στις παραγράφους 10 & 11 του Άρθρου 53 του Ν
3669/2008 και στην παράγραφο 11 του Άρθρου 36 του Ν.3669/2008.

(26)

2.3 Αξιώσεις του ΚτΕ

(27)

Εάν ο ΚτΕ θεωρεί ότι δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη και
στα πλαίσια της σύμβασης, η Υπηρεσία θα ειδοποιήσει τον Ανάδοχο σχετικά, εγγράφως και τεκμηριωμένα.

(28)

Η ειδοποίηση θα κατατίθεται το συντομότερο δυνατό από το χρόνο κατά τον οποίο υπέπεσε στην αντίληψη του
ΚτΕ το γεγονός ή οι περιστάσεις που στοιχειοθετούν την αξίωσή του και μέσα στις εκάστοτε προθεσμίες που
τυχόν ορίζονται στην παρούσα. Στην ειδοποίηση θα καθορίζεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να
καταβληθούν τα οφειλόμενα.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλομένων από τον Ανάδοχο, οι σχετικές δαπάνες θα
επιβαρύνονται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει τρίμηνο χωρίς η καταβολή να έχει
συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα:
- να συμψηφίσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με επόμενη καταβολή προς τον Ανάδοχο, αν
υπάρχει, είτε
- να εκπέσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις του
Αναδόχου που έχει στα χέρια του, είτε
- να αναζητήσει το οφειλόμενο ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με τις νόμιμες διαδικασίες είσπραξης
οφειλής προς το Δημόσιο.
Οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται από την ημερομηνία κοινοποίησης προς

(29)

τον Ανάδοχο των οφειλομένων ποσών.
3.
3.1

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
Καθήκοντα και δικαιοδοσία του Επιβλέποντα

(30)

Η Υπηρεσία διοικεί, παρακολουθεί και επιβλέπει το έργο και εκπροσωπείται από το προσωπικό επίβλεψης του
έργου, το οποίο διευθύνει ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της
Υπηρεσίας και οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στους επιβλέποντες και σε όλους τους εντεταλμένους
για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας, όπως επίσης και στους συμβούλους, που τυχόν θα
χρησιμοποιήσει η Υπηρεσία για να τη συνδράμει και για όποιον άλλο η Υπηρεσία αποφασίσει να δώσει σχετική
έγκριση.

(31)

Το γεγονός ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που
προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τους ισχύοντες νόμους .

(32)

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2, 4, 5, 8 και 9 του Άρθρου 36 του Ν 3669/2008.
Οδηγίες του Επιβλέποντα

3.2
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Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις προφορικές ή έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας που
δίνονται για την κανονική και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του
Άρθρου 37 του Ν.3669/2008.
3.3
Αντικατάσταση Επιβλέποντα
Ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωμα της αντικατάστασης του προσωπικού της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Προϊσταμένης
Αρχής οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε αιτία, χωρίς εκ του λόγου τούτου να θεωρείται ότι προσβάλλεται έννομο
συμφέρον του Αναδόχου ή να στοιχειοθετείται δικαίωμα στον Ανάδοχο να αξιώσει αποζημίωση ή παράταση
προθεσμιών.

4.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

4.1
4.1.1

Υποχρεώσεις του Αναδόχου
Επαλήθευση στοιχείων που χορηγούνται

(33)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά την υπογραφή της σύμβασης, αλλά και όλοι οι διαγωνιζόμενοι κατά τη φάση του
διαγωνισμού εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, να επαληθεύσει όλα τα στη διάθεσή τους στοιχεία από την Υπηρεσία
και να εκτελέσει και τυχόν συμπληρωματικές έρευνες και μελέτες εφαρμογής, προκειμένου να οριστικοποιηθούν
τα κατασκευαστικά σχέδια των έργων.

Η επαλήθευση των διατιθεμένων στοιχείων με επί τόπου μετρήσεις υπάγεται στην κατηγορία των ειδικών
υποχρεώσεων του Αναδόχου, για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αμοιβής στον Ανάδοχο.
4.1.2
Κατασκευή του έργου

(34)

(35)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει το έργο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2, 3, 5, 6
και7 του Άρθρου 37 του Ν.3669/2008 και στο Άρθρου 57 του Ν.3669/2008.

(36)

Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρούσας και τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης ή/ και της μελέτης εφαρμογής, που θα υποβάλει
στην Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των εργασιών .
Εγγύηση καλής εκτέλεσης

4.2

(37)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των κατασκευών του έργου σύμφωνα με τις
διατάξεις του Άρθρου 35 του Ν 3669/2008 και της παραγράφου 6 του Άρθρου 30 του Ν3669/2008. Το κείμενο
της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το σχετικό υπόδειγμα της Υπηρεσίας,
εφόσον υπάρχει.

(38)

Στις περιπτώσεις χαμηλών προσφορών, μπορεί να ζητηθούν από την Προϊσταμένη Αρχή, κατά την υπογραφή
της σύμβασης, πρόσθετες εγγυήσεις, που δεν μπορεί να υπερβούν το δέκα τοις εκατό (10%) του
προϋπολογισμού της Υπηρεσίας
Νόμιμος Εκπρόσωπος Αναδόχου
Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του Άρθρου 44, στις παραγράφους 3 και 4 του Άρθρου 39 του
Ν3669/2008 καθώς και του ‘Άρθρου 36 του Ν 3669/2008, σχετικά με το προσωπικό του Αναδόχου, ισχύουν και
τα ακόλουθα:

4.3

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4

Ο προϊστάμενος του εργοταξίου θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να
εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέματα του εργοταξίου, περιλαμβανομένης της παραλαβής των εντολών,
ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί τόπου του έργου και της υπογραφής κάθε
εγγράφου και στοιχείου που η υπογραφή του προβλέπεται επί τόπου του έργου (παραλαβές, επιμετρήσεις,
ημερολόγια κτλ).
Ο προϊστάμενος του εργοταξίου είναι αρμόδιος για την έγκαιρη, έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των
εργασιών και για τη λήψη και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας και ασφάλειας των
εργαζομένων στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου.
Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός προϊσταμένου εργοταξίου από τον Ανάδοχο σε καμία περίπτωση δεν
απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραμένει πάντοτε
αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία.
Υπεργολάβοι

4.5

Ισχύουν τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του Άρθρου 65 και στην παρ. 8 του άρθρου 53 του Ν 3669/2008.
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος
παραμένει μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, τις συνυφασμένες συνέπειες και
ευθύνες, έστω και αν οι υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει κάθε στοιχείο (συμβατικό, οικονομικό, προόδου, ολοκλήρωσης
κτλ.) που σχετίζεται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των υπεργολάβων, ως εάν αυτά αφορούσαν την
εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά τη σύμβαση.
Συνεργασία με τον Κύριο του Έργου, το προσωπικό της Επίβλεψης και με τρίτους

4.5.1

Γενικά ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 13 και 14 του Άρθρου 37 του Ν.3669/2008.

4.4.1
4.4.2

4.4.3
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4.5.2

4.6
4.6.1

4.6.2
4.6.3

4.6.4

4.6.5

4.7
4.7.1

4.7.2

4.7.3

4.7.4
4.8
4.8.1

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία ή από άλλους εργολήπτες
που χρησιμοποιούνται από τον Κύριο του Έργου σε εργασίες παράπλευρων χώρων, που δεν περιλαμβάνονται
στη σύμβαση του, ενώ πρέπει να συνεργαστεί, κατά το δυνατόν, με τους τυχόν προηγούμενους ή επόμενους
αναδόχους των έργων για την τάχιστη αποτύπωση και παραλαβή της παρούσας κατάστασης των έργων ως
έχουν.
Τοπογραφικά στοιχεία και έλεγχοι – χαράξεις – τοπογραφικά διαγράμματα
Ο Ανάδοχος, πριν αρχίσει κάθε μόνιμη εργασία, πρέπει να εγκαταστήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα μόνιμων
υψομετρικών αφετηριών (REPERES) στα διάφορα τμήματα του έργου, όπως απαιτείται ή σύμφωνα με τις
οδηγίες που θα του δοθούν (άρθρο 114 ΠΔ 696/74, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/89).
Η τοποθέτηση, οριοθέτηση, προστασία και εξασφάλιση των εν λόγω υψομετρικών αφετηριών, θα γίνει με
δαπάνες του Αναδόχου, που θεωρούνται ανηγμένες στις τιμές προσφοράς του έργου.
Μέσα στις υποχρεώσεις του μηχανικού εξοπλισμού του Αναδόχου περιλαμβάνεται και ο κατάλληλος
τοπογραφικός εξοπλισμός, που θα βρίσκεται συνέχεια επί τόπου του έργου, με τον οποίο θα γίνονται οι
χαράξεις των έργων και οι τοπογραφικοί και λοιποί γεωμετρικοί έλεγχοι της κατασκευής.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει τοπογραφικά διαγράμματα, σε όσες θέσεις είναι αναγκαία και δεν
υπάρχουν, στην κατάλληλη και αποδεκτή από την Υπηρεσία ακρίβεια και κλίμακα, για όλες τις περιπτώσεις
που τέτοια διαγράμματα θα απαιτηθούν.
Για όλες τις τοπογραφικές εργασίες οι προδιαγραφές που ισχύουν είναι εκείνες του ΠΔ 696/74 και όπως
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 515/89, όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις που επέφεραν μεταγενέστερες διατάξεις,
και των συναφών εγκυκλίων του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Μέτρα Ασφαλείας – Πρόληψη ατυχημάτων
Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα επιβαλλόμενα για κάθε περίπτωση μέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη
οποιουδήποτε ατυχήματος και οποιασδήποτε ζημιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, είναι δε μόνος
υπεύθυνος γι' αυτά και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει,
είτε από δική του υπαιτιότητα (από πράξεις ή/ και παραλείψεις του), είτε από τα εργαλεία και μηχανήματα που
απασχολούνται στο έργο του.
Για την προστασία και αντιμετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων και στους
χώρους εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και σε κάθε μηχάνημα του εξοπλισμού του, ο Ανάδοχος υποχρεούται
να φροντίζει :
vi.
Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης.
vii.
Για τον περιοδικό καθαρισμό των χώρων από επικίνδυνα για ανάφλεξη υλικά και την κατάλληλη διάθεσή τους.
viii.
Να μην πραγματοποιεί εργασίες συγκολλήσεων ή εργασίες ανοικτής φλόγας κοντά σε χώρους αποθήκευσης
καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υλών, του εργοταξίου και των γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους.
Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος
για την ασφάλεια των εργαζομένων ή των με άλλο τρόπο εμπλεκομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η
λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα
πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν όσα ορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει, κατά το
χρόνο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων.
Όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα ανωτέρω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θεωρούνται ανηγμένες στις τιμές
της προσφοράς του.
Διασφάλιση ποιότητας
Ποιότητα και προέλευση υλικών και ετοίμων ή ημικατεργασμένων προϊόντων

Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά και τα έτοιμα ή ημικατεργασμένα προϊόντα
που προδιαγράφονται για την κατασκευή του έργου, συνοδευόμενα, όπου απαιτείται στα συμβατικά τεύχη,
από κατάλληλα πιστοποιητικά ποιοτικής συμμόρφωσης.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση υλικών
απροσδιόριστης ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης ή η ενσωμάτωση στο έργο υλικών που δεν έχουν
προηγουμένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας.
4.8.1.2
Ειδικότερα ως προς τον έλεγχο προσκομιζόμενων ειδών και υλικών και την παραλαβή υλικών με ζύγιση
ισχύουν τα παρακάτω:
ix.
Όλα τα είδη και υλικά για την κατασκευή του έργου ή την ενσωμάτωσή τους σε αυτό θα πληρούν τις
απαιτήσεις των αντίστοιχων ΤΣΥ όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.
x.
Για τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων υλικών από την Υπηρεσία ουσιαστικά δικαιολογητικά θεωρούνται οι
τεχνικές εγκρίσεις και πιστοποιήσεις και τα σήματα ποιότητας που έχουν εκδοθεί στις χώρες παραγωγής των,
αλλά και σε άλλες χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ, της Ελβετίας, των ΗΠΑ και του Καναδά.
xi.
Σχετικά με την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή
του έργου ή προορίζονται για ενσωμάτωση σε αυτό, καθώς και για τον χαρακτηρισμό των εδαφών, ισχύουν τα
προβλεπόμενα στο Άρθρο 36 του Ν 3669/2008.
xii.
Σχετικά με την αποδοχή των υλικών και ειδών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του έργου,
θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ΠΔ 334/94 «Προϊόντα Δοκιμών Κατασκευών».
4.8.2
Υποβολή τεχνικών στοιχείων και δειγμάτων υλικών
4.8.1.1

4.8.2.1 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει προσκομίσει στην Υπηρεσία, για προέγκριση της παραγγελίας τους, τα
αναγκαία τεχνικά στοιχεία (προέλευση, διαφημιστικά και κυρίως τεχνικά φυλλάδια, τεχνικά χαρακτηριστικά,
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πιστοποιητικά ποιότητας, ανάλυση λειτουργίας και λοιπά χρήσιμα στοιχεία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
Υπηρεσίας) και δείγματα όλων των βασικών υλικών και του εξοπλισμού, που ενσωματώνονται στο έργο,
καθώς και όλων των συσκευών, οργάνων και λογισμικού, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τον
Ανάδοχο ή /και υπεργολάβους του κατά την κατασκευή του έργου.
4.8.2.2
Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει τη χρησιμοποίηση οποιουδήποτε
υλικού, εξοπλισμού, οργάνου ή συσκευής ή/ και επί μέρους στοιχείου του έργου, για το οποίο δεν
τεκμηριώνεται, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ότι τα χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις είναι σε πλήρη
συμμόρφωση με τα συμβατικά τεύχη. Επίσης θα ληφθεί υπόψη η αξιοπιστία του προμηθευτικού οίκου ή
βιομηχανίας, η ύπαρξη οργανωμένης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα για εισαγόμενα είδη, η παρεχόμενη
υποστήριξη μετά την πώληση κτλ. Από ενδεχόμενη απόρριψη του προτεινόμενου υλικού ή είδους από την
Υπηρεσία λόγω ελλιπούς τεκμηρίωσης, δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή
άλλης φύσης ή /και παράτασης προθεσμίας.
4.8.2.3
Οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει από τυχόν εσφαλμένη επιλογή από τον Ανάδοχο, και απόρριψη της
από την Υπηρεσία, καθώς και η επανυποβολή νέων στοιχείων από τον Ανάδοχο, δεν θα αποτελεί λόγο για
παράταση των συμβατικών προθεσμιών αποπεράτωσης του έργου.
4.8.3
Φύλαξη υλικών
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαχωρίζει και φυλάσσει, με μέριμνα και δαπάνη του, σε ιδιαίτερους
φυλασσόμενους χώρους όσα υλικά έχουν υποστεί ποιοτικό έλεγχο. Ομοίως, σε ιδιαίτερους χώρους θα
φυλάσσονται τα κατά τα ανωτέρω δείγματα υλικών, συσκευών, μηχανημάτων, κτλ.
Οι χώροι αποθήκευσης υλικών που έχουν υποστεί ποιοτικό έλεγχο και δειγμάτων θα υπάρχουν στο
εργοτάξιο ή σε κατάλληλο εργοταξιακό χώρο του Αναδόχου, όπως θα συμφωνηθεί μεταξύ του Αναδόχου και της
Υπηρεσίας, για την καλύτερη δυνατή αποδοτικότητα και την αξιοπιστία της ποιότητας του έργου.
4.9
Στοιχεία πεδίου του έργου
4.9.1
Μελέτη και γνώση των συνθηκών κατασκευής
4.9.1.1 Η συμμετοχή στη δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι
έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει τη φύση και την τοποθεσία του έργου, και έχουν πλήρη γνώση των γενικών
και τοπικών συνθηκών κατασκευής τούτου, κυρίως σε ότι αφορά τις κάθε φύσης πηγές λήψης υλικών, θέσεις
προσωρινής ή οριστικής απόθεσης υλικών, δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού γενικά προσωπικού, νερού,
ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και οδών προσπέλασης, τις μετεωρολογικές συνθήκες που συνήθως
επικρατούν, τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος και τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών,
τις δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τυχόν εργασίες που θα εκτελούνται ταυτόχρονα στην
περιοχή του έργου από τον ΚτΕ ή από άλλους εργολήπτες, τις εκτελεσθείσες απαλλοτριώσεις και εκείνες που
παραμένουν ακόμη ανεκτέλεστες και οποιαδήποτε άλλα θέματα που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να
επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης.
4.9.1.2 Επίσης ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει, με σκοπό τη συμμόρφωσή του, το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο, τα εγκεκριμένα διαγράμματα και σχέδια της μελέτης, τους περιβαλλοντικούς όρους για την υπόψη
περιοχή και τις συνθήκες του έργου, τα τυχόν διατιθέμενα στοιχεία και πληροφορίες από τις Τοπικές Αρχές,
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, καθώς και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας που
συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο της δημοπρασίας και αποτελούν μαζί με τη διακήρυξη τη βάση της προσφοράς
του, καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που
απορρέουν από τις ανωτέρω συνθήκες και όρους.
4.10 Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ)
Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να υφίστανται εναέριες ή υπόγειες
εγκαταστάσεις ΟΚΩ, ΔΕΚΟ ή ΝΠΔΔ, οι οποίες πρέπει να μετατοπιστούν από τους κυρίους των.
Με τις εργασίες αυτές ουδεμία οικονομική ή τεχνική ανάμιξη θα έχει ο Ανάδοχος , υποχρεούται όμως αυτός να
διευκολύνει χωρίς προφάσεις την εκτέλεση των ως άνω εργασιών, χωρίς να δικαιούται εξ αιτίας αυτού του λόγου
ιδιαίτερη αποζημίωση λόγω καθυστέρησης ή δυσχερειών που τυχόν παρουσιάζονται στις εργασίες που
εκτελούνται από αυτόν.
4.11
Επάρκεια συμφωνημένου εργολαβικού ανταλλάγματος
Ο Ανάδοχος αποδέχεται, με την υπογραφή της σύμβασης, ότι το συμφωνημένο εργολαβικό αντάλλαγμα
επαρκεί για την κάλυψη των κάθε φύσης υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση.
4.11.2 Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει, κατά την υποβολή της Προσφοράς τους, να έχουν συνεκτιμήσει με επάρκεια τους
επιχειρηματικούς κινδύνους και όλες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν τη διαμόρφωση της Προσφοράς τους,
καθώς και τους χρόνους που απαιτούνται:
xiii.
για τις διατυπώσεις εκτελωνισμού υλικών, εφοδίων και μηχανημάτων, που τυχόν θα εισάγουν από το
εξωτερικό.
xiv.
για τις εγκρίσεις μελετών κτλ. καθώς και τις διατυπώσεις και διαδικασίες έκδοσης των κάθε φύσης αδειών.
4.12
Αποφυγή όχλησης
4.11.1

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του, να παίρνει όλες τις προφυλάξεις και αναγκαία
μέτρα και, σε ειδικές περιπτώσεις, να προφυλάσσει κατάλληλα τις γειτονικές ιδιοκτησίες, προκειμένου να
αποφευχθούν οποιεσδήποτε σημαντικές οχλήσεις σ' αυτές. Θα ασφαλίσει επίσης τον ΚτΕ έναντι οποιασδήποτε
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4.13
4.13.1

4.13.2

4.13.3

4.13.4

4.13.5

4.13.6

4.13.7

4.14

οικονομικής απαίτησης των ιδιοκτητών των παρακειμένων ιδιοκτησιών ή των ενοίκων τους εξ αιτίας του λόγου
τούτου.
Προσβασιμότητα οδών προσπέλασης - Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή
Σε περίπτωση που προκληθούν ασυνήθεις φθορές ή βλάβες στο οδικό δίκτυο, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε
αποκατάστασή τους. Αν αμελήσει, η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα να εκτελέσει τις απαιτούμενες
αποκαταστάσεις σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου και, επιπλέον, θα προβαίνει στην επιβολή
ποινικής ρήτρας ανά ημέρα καθυστέρησης αποκατάστασης των φθορών.
Οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες κατασκευής εκτροπών ή παρακάμψεων της κυκλοφορίας καθώς και οι
εργασίες σήμανσης και εξοπλισμού αυτών για την κατασκευή του έργου, σε κάθε φάση εκτέλεσης αυτού, θα
γίνονται με βάση μελέτη, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις ισχύουσες προδιαγραφές κατά τη στιγμή της
εκπόνησης της μελέτης. Η σχετική μελέτη θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή και θα
εγκρίνεται από την Υπηρεσία. Οι κάθε είδους απαιτούμενες, σύμφωνα με την έγκριση της μελέτης, εργασίες
εξασφάλισης της κυκλοφορίας θα πληρώνονται στον Ανάδοχο με τις τιμές της προσφοράς ή με τιμές μονάδας
νέων εργασιών κατά τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη.
Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απαγορεύεται η χρήση υποβαθμισμένων υλικών, όπως, π.χ. σιδηρά βαρέλια,
κορδέλες, πρόχειρες πινακίδες, πρόχειροι μεταλλικοί οριοδείκτες, σκαλωσιές, κτλ, επιτρεπόμενων τούτων μόνο
για εντελώς προσωρινής και ελαχίστης χρονικής διάρκειας επείγουσες τοπικές ρυθμίσεις.
Η εκπόνηση της μελέτης σήμανσης προσωρινών ρυθμίσεων της κυκλοφορίας θα γίνεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ (Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων – Σήμανσης Εκτελουμένων Έργων σε
Οδούς) της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ.
Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην άμεση επικάλυψη με ασφαλτόμιγμα των τομών του οδοστρώματος που
γίνονται από αυτόν σε οποιεσδήποτε υπάρχουσες ασφαλτοστρωμένες οδούς με συνεχιζόμενη κυκλοφορία, για
την αποφυγή ατυχημάτων και τον περιορισμό, στα ελάχιστα δυνατά χρονικά όρια, των δυσκολιών οι οποίες
προκαλούνται στην κυκλοφορία, λόγω της εκτέλεσης των έργων. Ανάλογες απαιτήσεις ισχύουν για άμεση
κάλυψη τομών σε μη ασφαλτοστρωμένες οδούς που εξυπηρετούν την κυκλοφορία.
Σε περίπτωση που εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες πάνω από οδούς, πεζοδρόμια και λοιπές
προσβάσεις, στις οποίες δεν έχει διακοπεί η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα πρέπει να
εξασφαλίζονται χαρακτηριστικά ελεύθερου χώρου και να υπάρχει προστατευτική σκεπή, η οποία να αποκλείσει
την περίπτωση πτώσης εργαλείων, υλικών της κατασκευής κτλ. επί της κυκλοφορούμενης πρόσβασης. Η
κατασκευή της ως άνω προστατευτικής σκεπής ανήκει στην κατηγορία των εργασιών για τις οποίες δεν
προβλέπεται ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου. Κατά συνέπεια την εργασία αυτή θα πρέπει ο Ανάδοχος να την
περιλάβει, κατά ανηγμένο τρόπο, στην προσφορά του.
Χωρίς στο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων αυτού του άρθρου,
η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος και
για λογαριασμό του. Η Υπηρεσία μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αυτό όταν ο Ανάδοχος αμελήσει ή αποδειχθεί
ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου. Πέραν του καταλογισμού των σχετικών δαπανών
για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών / ενεργειών από την Υπηρεσία, η μη ικανοποίηση των όρων του
παρόντος άρθρου συνιστά αντισυμβατική συμπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει την εφαρμογή συμβατικών
κυρώσεων, μία από τις οποίες είναι η επιβολή προστίμου(ων).
Εξοπλισμός Αναδόχου

Ο Ανάδοχος με ευθύνη και δαπάνη του, υποχρεούται να προμηθεύσει και να μεταφέρει επί τόπου του έργου όλα
τα μηχανήματα, εργαλεία και λοιπό απαραίτητο εξοπλισμό για την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου.
Υποχρεούται να διαθέτει επαρκή μεταφορικά, ανυψωτικά και άλλα μηχανικά μέσα, εργαλεία και συσκευές για την
εγκατάσταση, τον έλεγχο, τον εντοπισμό τυχόν βλαβών και την αποκατάστασή τους μετά τον έλεγχο,
προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση.
4.15
Προστασία περιβάλλοντος
4.15.1 Γενικά
4.15.1.1
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του Άρθρου 37 του Ν.3669/2008.
4.15.1.2 Τονίζεται ότι ο Ανάδοχος θα είναι μόνος υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε τρίτους από
αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων, από αποθήκευση υλικών, από κακό χειρισμό των μηχανημάτων του ή
καταπάτηση φυτεμένων περιοχών από τα μηχανικά μέσα που διαθέτει, και θα φροντίζει για την
αποκατάσταση κάθε τέτοιας ζημιάς με δικές του δαπάνες.
4.16
Απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής
4.16.2.1 Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του εργοταξίου, θα πρέπει
να επισκευάζονται και να λειτουργούν έτσι, ώστε να επιτυγχάνεται :
xv.
Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος
xvi.
Ελαχιστοποίηση κατάτμησης ενοτήτων χρήσεων γης
xvii. Ελαχιστοποίηση των οποιωνδήποτε δεσμεύσεων που προκαλεί το έργο για περαιτέρω ανάπτυξη της
περιοχής.
5
Θα πρέπει να γίνεται πλήρης έλεγχος των κάθε φύσης αποβλήτων, και να τηρούνται οι παρακάτω όροι:
xviii. Απαγορεύεται ρητά η απόρριψη αποβλήτων πλυσίματος, μεταφοράς και άντλησης σκυροδεμάτων,
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μεταχειρισμένων λαδιών και λιπαντικών σε οποιοδήποτε έδαφος και ιδιαίτερα στις πλαγιές της κοίτης ρεμάτων
και ποταμών. Τα ανωτέρω απόβλητα θα συγκεντρώνονται με κάθε επιμέλεια και θα διατίθενται κατάλληλα ή
θα παραδίδονται για ανακύκλωση ή καταστροφή. Ειδικά στο χώρο συντήρησης μηχανικού εξοπλισμού πρέπει
να προβλέπεται ειδική διάταξη για τη συλλογή τυχαίων απορροών μεταχειρισμένων λιπαντικών και λοιπών
πετρελαιοειδών.
xix.
Αποφυγή ρύπανσης κατά τη φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση των υλικών, καυσίμων κτλ. από
οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς.
xx.
Η χρήση οποιωνδήποτε τοξικών ουσιών θα επιτρέπεται μόνον ύστερα από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας
και μόνον εφόσον δεν είναι ευρείας διάχυσης.
xxi.
Αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος με προϊόντα επεξεργασίας υλικών (σκόνη, πριονίδι, τρίμματα,
ρετάλια, κτλ).
5.13.2.1
Ελαχιστοποίηση παρενόχλησης των δικτύων ΟΚΩ Όπου η παρενόχληση είναι αναγκαία, απαιτείται η
εξασφάλιση άδειας από τον αντίστοιχο Οργανισμό και η άμεση αποκατάσταση της συνέχειάς τους και
εξασφάλιση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας (κίνδυνοι μόλυνσης - ηλεκτροπληξίας κτλ.).
5.13.2.2
Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση όχλησης των περιοίκων. Αυτό απαιτεί:
xxii. Έργα αποκατάστασης της κυκλοφορίας ή/ και κατασκευή παρακαμπτηρίων εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας.
xxiii. Αποφυγή ρύπανσης της ατμόσφαιρας με ρυπαντές, καπνό ή σκόνη, έστω και αν κάτι τέτοιο απαιτεί
εγκαταστάσεις φίλτρων ή/ και κατάλληλες επιστρώσεις μέρους του εργοταξιακού χώρου. .
xxiv. Αποφυγή σχηματισμού εστιών μολύνσεων (π.χ. από λιμνάζοντα νερά)
xxv. Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της ηχορύπανσης.
xxvi. Περίφραξη του εργοταξιακού χώρου για:

-

την εξασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας

την ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης στο εφικτό
xxvii. Σήμανση / επισήμανση των χώρων εργασίας για τη διασφάλιση της κυκλοφορίας.
4.19
Φύλαξη του εργοταξίου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει τους εργοταξιακούς χώρους από άτομα μη έχοντα εργασία ή μη διαπιστευμένα ή
μη δικαιούμενα για οποιοδήποτε λόγο να ευρίσκονται στους χώρους που εκτελούνται έργα. Για το σκοπό αυτό, θα
χρησιμοποιούνται, όπου παρίσταται ανάγκη, φύλακες υπάλληλοι του Αναδόχου γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου
κατά την ημέρα και τη νύχτα. Τα ανωτέρω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου.

5.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του Άρθρου 53 του Ν 3669/2008.

6.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

6.1

Πρόσληψη εργατικού δυναμικού και λοιπού προσωπικού

6.2

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση, πρόσληψη και
κινητοποίηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όλου του προσωπικού που απαιτείται για την εκπλήρωση των
συμβατικών του υποχρεώσεων, εργατοτεχνικού, επιστημονικού ή άλλου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, καθώς και για
την παροχή σε αυτό των μέσων, εργαλείων κτλ. για την άσκηση των καθηκόντων του. Σχετικά ισχύουν τα
οριζόμενα στις παρ. 5 και 8 του Άρθρου 37 του Ν.3669/2008.
Ο Ανάδοχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί με σχετική άδεια παραμονής και εργασίας στην
Ελλάδα, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εργατική και
λοιπή νομοθεσία.
Αμοιβές και Κανονισμός Εργασίας
Ισχύουν τα οριζόμενα στις παρ. 7 και 9 του Άρθρου 37 του Ν.3669/2008.

6.3

Προσωπικό του ΚτΕ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προσλάβει ή να αποπειραθεί να προσλάβει προσωπικό που εργάζεται, με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, για λογαριασμό του ΚτΕ.

6.4

Εργατική νομοθεσία
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του Άρθρου 37 του Ν.3669/2008.

6.5

Ωράριο εργασίας – υπερωριακή, νυχτερινή εργασία – αργίες και εορτές
Το ωράριο εργασίας θα είναι αυτό που εκάστοτε ορίζεται από τις διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας για τις
εκτελούμενες κατά περίπτωση εργασίες.
Ενώ κατ’ αρχή θα πρέπει να αποφεύγεται, σε ειδικές περιπτώσεις και προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτα
περιστατικά που σχετίζονται με την προστασία ζωής ή περιουσίας ή ασφάλειας των έργων ή για να καταστεί
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6.6

δυνατή η τήρηση του χρονοδιαγράμματος, επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας και
εργασίας κατά τις αργίες και εορτές σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία . Σε
περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση. Κατά την
εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τις σχετικές άδειες και να τηρεί όλους
τους Νόμους και κανονισμούς, που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται αναγκαία η υπερωριακή ή
νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί
χωρίς αντίρρηση, αναλαμβάνοντας και όλες τις δαπάνες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση υπερωριακής
απασχόλησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει έγκαιρα την Υπηρεσία.
Υποδομές εργατικού δυναμικού και λοιπού προσωπικού

6.7

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο προσωπικό του όλες
τις διευκολύνσεις σε υποδομές που σχετίζονται με την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την
άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού του.
Ασφάλεια και υγιεινή

6.7.1

6.7.2

-

-

6.7.3

6.7.4

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει πριν από την έναρξη των εργασιών Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας
(ΣΑΥ) καθώς και να δημιουργήσει Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΔ
305/96, άρθρο 3. Τα ανωτέρω ΣΑΥ και ΦΑΥ θα συνταχθούν έτσι, ώστε να είναι συμβατά με τα σχετικά
υποδείγματα που έχουν συνταχθεί από το ΤΕΕ (ΤΕΕ/10068/22-4-98 έγγραφο προς Υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ και
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων).
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους Νόμους, Διατάγματα,
Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των
εργαζομένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι επόμενες διατάξεις, οι οποίες θα εφαρμόζονται
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν εκάστοτε κατά το χρόνο της εφαρμογής τους:
Το ΠΔ 778/80 (ΦΕΚ 193 Α/1980) «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών»,
Το ΠΔ 1073/81 (ΦΕΚ 260 Α/1981) «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού»,
To N 1430/84 (ΦΕΚ 49 Α/1984) «Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας που αφορά τις διατάξεις
ασφαλείας στην οικοδομική βιομηχανία»,
Το Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177 Α/1985) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 39 του Ν 1836/89 (79/Α) «Προώθηση της απασχόλησης και της
επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2 και 4 του άρθρου 9
του Ν 3144/03 ΦΕΚ 111Α και της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν.3232/04 (ΦΕΚ 48Α΄),
Το ΠΔ 294/88 (ΦΕΚ 138 Α/1988) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού
εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και
εργασίες του άρθρου 1, παρ. 1 του Ν 1568/85»,
Το ΠΔ 157/92 (ΦΕΚ 74 Α/1992) «Επέκταση των ΠΔ και ΥΑ που εκδόθηκαν με τις εξουσιοδοτήσεις του Ν
1568/85 στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ»,
Το ΠΔ 395/94 (ΦΕΚ 220 Α/1994) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση
εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία
89/655/ΕΟΚ», σε συνδυασμό με τα ΠΔ 89/99 (ΦΕΚ 94 Α/1999), 396/94 (ΦΕΚ 220 Α/1994) και 304/00 (ΦΕΚ
241 Α/2000),
Το ΠΔ 17/96 (ΦΕΚ 11 Α/1996) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά
την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
σε συνδυασμό με το ΠΔ 159/99 (ΦΕΚ 157 Α/1999),
ΠΔ 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/1996) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να
εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/57/ΕΟΚ»,
Η Υπουργική Απόφαση 3046/304/30-1-89 (ΦΕΚ 59Δ) «Κτιριοδομικός κανονισμός» (Ειδικά το ‘Άρθρο 5,
παρ. 4,2 για τη χρήση εκρηκτικών)
Η Υπουργική Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 31245/οικ/22-5-93 «Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων», με κατ’
αναλογία εφαρμογή της σε κατεδαφίσεις υπαρχόντων τεχνικών έργων κτλ.)
Προς τούτο πρέπει ο Ανάδοχος να υποβάλει έγκαιρα προς έγκριση από την Υπηρεσία εγχειρίδιο ασφάλειας,
μαζί με πίνακα διανομής και βεβαίωσης ενημέρωσης όλου του προσωπικού του εργοταξίου, αλλά και κάθε
νεοπροσλαμβανομένου στο εργοτάξιο. Τέλος πρέπει να ορίσει ένα μέλος του εργοταξίου του σαν Υπεύθυνο
Ασφαλείας. Το εν λόγω μέλος του εργοταξίου θα έχει υποχρέωση για ενημέρωση και παρακολούθηση τήρησης
όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας από όλους τους εργαζόμενους. Ο προϊστάμενος του εργοταξιακού
γραφείου του Αναδόχου παραμένει πάντα τελικός υπεύθυνος για την υγιεινή και ασφάλεια.
Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των
εργαζομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας και η
τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν όσα ορίζονται από την Ελληνική
νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει κατά το χρόνο της εφαρμογής των διατάξεων.
Όλες οι δαπάνες εφαρμογής των διατάξεων υγιεινής και ασφάλειας βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να
έχουν συνυπολογισθεί απ’ αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του κατά ανηγμένο τρόπο στις τιμές της
προσφοράς του.
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6.8

Καταστάσεις προσωπικού και εξοπλισμού Αναδόχου

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία μηνιαία κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί
στο έργο (ειδικότητα, πλήθος ανά ειδικότητα, ημέρες απασχόλησης ανά μήνα) καθώς και του μηχανικού
εξοπλισμού (είδος, δυναμικότητα, πλήθος, ημέρες απασχόλησης ανά μήνα). Οι υπόψη καταστάσεις θα
υποβάλλονται μηνιαία, σε μορφή που θα συμφωνηθεί με την Υπηρεσία, μέχρι την οριστική παραλαβή των
έργων.
6.8.2
Εφόσον εγκριθεί από την Υπηρεσία, οι κατά τα ανωτέρω καταστάσεις προσωπικού και εξοπλισμού μπορεί να
υποβάλλονται ως παράρτημα της μηνιαίας έκθεσης προόδου (Άρθρο 4.22 της παρούσας), εφόσον
υποβάλλονται τέτοιες.
6.9
Ανάρμοστη συμπεριφορά
Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ώστε να προληφθεί
οποιαδήποτε ατασθαλία, παρανομία, βίαιη διατάραξη τάξης ή κατά οποιοδήποτε τρόπο ανάρμοστη συμπεριφορά
εκ μέρους του προσωπικού του και για τη διατήρηση ομαλών συνθηκών και προστασίας προσώπων και
περιουσιών στους εργοταξιακούς χώρους ή γύρω από αυτούς.
6.8.1

7.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

7.1

Τρόπος εκτέλεσης

7.1.1 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος με δική του
δαπάνη για την επιλογή και παροχή των απαραίτητων εργατικών, υλικών και μηχανημάτων, τη μεταφορά τους
από τις πηγές προμηθείας τους, καθώς και για τη χρησιμοποίηση τους και την εν γένει εκτέλεση των έργων κατά
τους όρους της παρούσας, των σχετικών Προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριμένων
συμβατικών τευχών και σχεδίων.
7.1.2 Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά σχέδια της
εγκεκριμένης μελέτης, καθώς και με τυχόν συμπληρωματικά, κατά το στάδιο της κατασκευής, που θα εγκριθούν
από την Υπηρεσία.
7.1.3
Ο Ανάδοχος θα έχει όλη την ευθύνη για κάθε καθυστέρηση στην πρόοδο ή αποπεράτωση του έργου από την
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εκτός αν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών αποβούν υπέρ του
Αναδόχου ή αν αποδειχθεί ότι τα έργα δεν είναι κακότεχνα.
7.2
Δοκιμές
7.2.1
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 60 του Ν3669/2008 .
7.2.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει κάθε υλικό, συσκευή, εξοπλισμό, όργανο, συνδρομή, συμβατικό ή άλλο
τεύχος ή πληροφορία, ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα, αναλώσιμα, καθώς και το κατάλληλο εργατοτεχνικό και
επιστημονικό προσωπικό που απαιτείται κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας για την αποδοτική εκτέλεση των
δοκιμών που προδιαγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
7.3
Επανορθωτικές εργασίες
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 60 του Ν3669/2008 και στο Άρθρο 7.1 της παρούσας.

8.

ΕΝΑΡΞΗ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

8.1

Έναρξη εργασιών
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του Άρθρου 46, στην παράγραφο 1 του Άρθρου 30 και στην
παράγραφο 2 του Άρθρου 48 του Ν 3669/2008.

8.2

Προθεσμία περάτωσης
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του Άρθρου 46 και στο Άρθρο 48 του Ν 3669/2008. Σχετικά με την
επιρροή των προθεσμιών στην αναθεώρηση, ισχύει η παράγραφος 2 του άρθρου 54 του Ν 3669/2008.

8.2.1

Συνολική προθεσμία
Για την περάτωση όλου του έργου ορίζεται στην ΕΣΥ συνολική προθεσμία σε ημερολογιακές ημέρες από την
ημέρα που θα υπογραφεί η σύμβαση. Στην υπόψη συνολική προθεσμία, περιλαμβάνονται και οι προθεσμίες για
την τυχόν εκπόνηση και έγκριση μελετών.
Στην ως άνω συνολική προθεσμία δεν περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση των εργασιών τυχόν υδροσποράς –
αχυροκάλυψης (μετά από εντολή της Υπηρεσίας), όπως και κάθε φύσης φύτευση. Εφόσον δεν έχει γίνει εφικτή η
υλοποίηση τους σε προηγούμενη φυτευτική περίοδο εντός της συνολικής προθεσμίας, οι εργασίες αυτές, θα
μπορούν να ολοκληρωθούν μέσα στην φυτευτική περίοδο (φθινόπωρο) που έπεται της συνολικής προθεσμίας
του έργου (με τις τυχόν εγκεκριμένες παρατάσεις της), για όσα τμήματα δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση της εργασίας
εντός της συνολικής ως άνω προθεσμίας.

8.3

Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου
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Ισχύουν τα οριζόμενα του Άρθρου 46 του Ν 3669/2008.
8.4

8.5
8.5.1
8.5.2

8.6
8.7.1

Παράταση προθεσμίας περάτωσης
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του Άρθρου 46 και στις παραγράφους 2 και 3 του Άρθρου 54 του Ν
3669/2008, καθώς και τα οριζόμενα στο Άρθρο 48 του Ν 3669/2008.
Καθυστερήσεις με υπαιτιότητα των Αρχών
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 11 του Άρθρου 36 του Ν 3669/2008.
Εφόσον ισχύουν οι εξής συνθήκες:
xxviii. Ο Ανάδοχος ακολούθησε επιμελώς τις διαδικασίες και κανονισμούς που ορίζονται από τις Δημόσιες Αρχές της
χώρας και
xxix. οι υπόψη Αρχές καθυστερούν ή άλλως παρακωλύουν τις εργασίες του Αναδόχου και
xxx. η κατά τα ανωτέρω καθυστέρηση ή παρακώλυση είναι μη προβλέψιμη σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, τότε, εφόσον αποδειχθεί ότι δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου, η κατά τα ανωτέρω καθυστέρηση ή παρακώλυση είναι δυνατό να θεωρηθεί ως αιτία για χορήγηση
παράτασης προθεσμίας.
Ποινικές ρήτρες
Ισχύουν γενικά τα οριζόμενα του Άρθρου 48 και του άρθρου 49 του Ν 3669/2008 Ειδικότερα:
Ποινικές ρήτρες υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας

Για την εφαρμογή των ποινικών ρητρών, η μέση ημερήσια αξία του έργου προκύπτει όπως ορίζεται στην παρ. 2
και 3 του Άρθρου 49 του Ν3669/2008.
8.7.4
Επιβολή ποινικών ρητρών
8.7.4.1 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (αρμοδιότητες της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας ασκεί η Προϊσταμένη Αρχή ως προς τους ΟΤΑ, Άρθρο 19, ΠΔ 171/87, όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 12 του Ν.3263/2004) και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Με ίδια
απόφαση ανακαλούνται οι ποινικές ρήτρες για τις ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες αν το έργο περατωθεί μέσα
στη συνολική προθεσμία και τις τυχόν εγκεκριμένες γενικές παρατάσεις.
8.7.4.2 Οι ποινικές ρήτρες του παρόντος άρθρου είναι επιπρόσθετες στις ποινικές ρήτρες που τυχόν προβλέπονται για
παραλείψεις ενεργειών του Αναδόχου στους λοιπούς όρους της παρούσας και των λοιπών συμβατικών τευχών.
8.8
Διακοπή εργασιών
8.8.1 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να εκδώσει οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων εντολή
στον Ανάδοχο περί διακοπής των εργασιών σε τμήμα του έργου ή/ και σε ολόκληρο το έργο. Κατά τη διάρκεια
της υπόψη διακοπής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει και φυλάσσει τα ανωτέρω τμήματα του έργου ή
/και να αποθηκεύσει και φυλάσσει τα τυχόν υλικά επί τόπου, περιλαμβανομένων των μηχανημάτων / εξοπλισμού
/ έτοιμων ή ημικατεργασμένων προϊόντων, που προορίζονται για ενσωμάτωση στα μόνιμα έργα, έναντι φθοράς,
απώλειας ή βλάβης.
8.8.2
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακοινώσει την αιτία της εντελλόμενης
διακοπής των εργασιών.
8.9
Συνέπειες διακοπής εργασιών

(39)
(40)

8.10
8.11

Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 64 και στο Άρθρο 62 του Ν 3669/2008.
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται παράτασης προθεσμίας ή/ και αποζημίωσης για τις περιπτώσεις επανόρθωσης των
συνεπειών τυχόν ελλιπών μελετών / ερευνών που θα έπρεπε να συνταχθούν / ελεγχθούν ή συντάχθηκαν με
ευθύνη του κατά τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη, ελαττωματικής εργασίας ή υλικών, ή για περίπτωση μη
προστασίας ή/ και φύλαξης των τμημάτων του έργου όπου διεκόπησαν οι εργασίες, ή/ και μη αποθήκευσης ή /και
φύλαξης των τυχόν υλικών κτλ., κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 8.8 ανωτέρω.
Παρατεταμένη διακοπή εργασιών
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 62, 63 και 64 του Ν 3669/2008.
Επανεκκίνηση εργασιών
Μετά από εντολή της Υπηρεσίας για επανεκκίνηση των εργασιών, ο Ανάδοχος και η Υπηρεσία θα επιθεωρήσουν
από κοινού τα τμήματα των έργων και τα υλικά κτλ., στα οποία αφορούσε η εντολή διακοπής. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται στην πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς, ελαττώματος ή απώλειας στα υπόψη τμήματα /
υλικά κτλ., που τυχόν επήλθε κατά τη διάρκεια της διακοπής των εργασιών, με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του,
χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση.

9.

ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΤΩΣΗ

9.1

Υποχρεώσεις Αναδόχου

(41)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εκτέλεση των κάθε φύσης δοκιμών παραλαβής κατά την περάτωση του έργου ή
τμημάτων του, σύμφωνα με το παρόν άρθρο , αφού υποβάλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραδοτέα

52

που ορίζονται στα συμβατικά τεύχη ή που θα ζητηθούν συμπληρωματικά από την Υπηρεσία κατά τη σύμβαση.

(42)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Υπηρεσία τουλάχιστον είκοσι μια (21) ημέρες πριν από
την ημερομηνία κατά την οποία θα είναι έτοιμος για τη διεξαγωγή των δοκιμών. Εκτός εάν συμφωνηθεί
διαφορετικά, οι δοκιμές θα εκτελεσθούν εντός δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις
οδηγίες της Υπηρεσίας.

(43)

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ανωτέρω δοκιμών του περατωθέντος έργου ή τμημάτων του, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία τα αποτελέσματα των υπόψη δοκιμών.
Αστοχία δοκιμών παραλαβής κατά την περάτωση
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του Άρθρου 7, στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 58 του Ν 3669/2008
καθώς και στα Άρθρα 60, 61 και 62 του Ν 3669/2008.

9.2

ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

10.

Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης / συντέλεσης των:
xxxi. Διοικητικής παραλαβής για χρήση,
xxxii. Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών κατασκευής του έργου,
xxxiii. Προσωρινής παραλαβής του έργου που κατασκευάστηκε,
xxxiv. Χρόνου εγγύησης και υποχρεωτικής (με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου) συντήρησης του έργου που
κατασκευάστηκε,
xxxv. Οριστικής παραλαβής του έργου,
ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 58 και στην παρ. 4 του Άρθρου 75, καθώς και στα

10.1

Άρθρα 71, 72, 73, 74 και 75 του Ν 3669/2008.
10.2 Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 73 του Ν 3669/2008. Η κατά την
παρ. 2 του Άρθρου 73 του Ν 3669/2008 έννοια της τελικής επιμέτρησης διαστέλλεται και περιλαμβάνει και το
Μητρώο του Έργου καθώς και το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του Έργου.
10.3 Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη
συντήρησή του, ορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 74 του Ν 3669/2008. Τυχόν μεγαλύτεροι χρόνοι συντήρησης,
πέραν των δεκαπέντε μηνών, για το σύνολο του έργου ή για τμήματα αυτού εξειδικεύονται στην ΕΣΥ.

11.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ

11.1 Εν προκειμένω ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρα 58 και 60 του Ν 3669/2008.
11.2 Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση, με δική του οικονομική επιβάρυνση, όλων των εργασιών
επισκευών, διορθώσεων ή ανακατασκευών και για την επανόρθωση όλων των ελλείψεων, συρρικνώσεων,
ατελειών ή άλλων ελαττωμάτων που τυχόν θα εμφανισθούν στο έργο μέσα στο χρόνο συντήρησης από τη
βεβαιωμένη περάτωση του έργου, με την προϋπόθεση ότι, κατά την άποψη του ΚτΕ, οι εργασίες αυτές θα
προκύψουν λόγω χρησιμοποίησης ακατάλληλων υλικών ή μη ικανοποιητικής εργασίας κατά την κατασκευή.
11.3 Η Υπηρεσία και ο Ανάδοχος θα επιθεωρούν από κοινού το έργο σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
συντήρησής του και τουλάχιστον μια φορά κάθε πέντε μήνες κατά την περίοδο της συντήρησης με σκοπό τη
διαπίστωση τυχόν τέτοιων ελαττωμάτων.
11.4
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί να εκτελέσει τις τυχόν επανορθωτικές εργασίες ή εργασίες
αποκατάστασης, σύμφωνα με το παρόν Άρθρο, που αποτελούν υποχρέωσή του και μάλιστα σε εύλογο χρόνο
(ανάλογα με το είδος της βλάβης) και σε βαθμό που να ικανοποιούν εύλογα την Υπηρεσία, η Υπηρεσία θα
δικαιούται να αναθέσει σε τρίτους την εκτέλεση των εργασιών αυτών και να εισπράξει το κόστος τους καθ'
οιονδήποτε τρόπο από τον Ανάδοχο.
12.
12.1

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Εργασίες προς επιμέτρηση
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 52 του Ν 3669/2008 με τις εξής διευκρινήσεις:
xxxvi. Προκειμένου να εκδοθεί λογαριασμός οι επιμετρήσεις πρέπει να είναι πλήρεις.
xxxvii. Οι προβλέψεις της παραγράφου 3 του άρθρου 52 του Ν 3669/2008 διευρύνονται και θα αναφέρονται τόσο
στα ποσοτικά στοιχεία όσο, κυρίως, και στα ποιοτικά στοιχεία των αφανών εργασιών.
xxxviii. Οι καταχωρήσεις στα επιμετρητικά φύλλα πρέπει να γίνονται με κάθε δυνατή ακρίβεια και, εφόσον απαιτείται,
να συμπληρώνονται με σκαριφήματα ή σχέδια ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνεται σκόπιμο. Η Υπηρεσία
έχει το δικαίωμα να αρνείται την καταχώρηση στα επιμετρητικά φύλλα ελαττωματικών εργασιών ή
ακατάλληλων υλικών. Διευκρινίζεται ακόμη ότι σε καμία περίπτωση η καταχώρηση στα επιμετρητικά φύλλα
δεν αποτελεί απόδειξη ότι η εργασία είναι ικανοποιητική ή τα υλικά κατάλληλα.
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12.2

Μεθοδολογία επιμέτρησης εργασιών

12.2.1 Ο τρόπος επιμέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών είναι αυτός που καθορίζεται από τα σχετικά άρθρα των
ΤΣΥ, του τιμολογίου και των λοιπών συμβατικών τευχών. Για κάθε είδος εργασιών, για τις οποίες τυχόν δεν
ορίζεται στα ανωτέρω τεύχη τρόπος επιμέτρησης, επιμετρούνται και πληρώνονται οι μονάδες που έχουν
πραγματικά εκτελεσθεί, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν αντίθετες πρακτικές, συνήθειες ή έθιμα.
12.2.2‘Όλα τα επιμετρητικά στοιχεία υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία σε έντυπη και σε ηλεκτρονική
μορφή ως αρχείο Η/Υ σε δισκέτα, στον τύπο που θα συμφωνηθεί με την Υπηρεσία. Η σχετική δαπάνη βαρύνει
τον Ανάδοχο και είναι ανηγμένη στην προσφορά του.
12.2.3Κατά την εκτέλεση του έργου τηρείται με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου βιβλίο καταμέτρησης αφανών
εργασιών σε βιβλιοδετημένα τεύχη με διπλότυπες αριθμημένες σελίδες.
12.3
Πιστοποίηση εργασιών
Οι πιστοποιήσεις, για τις εργασίες που πράγματι εκτελέστηκαν, συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις των
Άρθρων 30, 35, 46, 51, 53, 65 και των Άρθρων 53, 54, 55, 57 και την παράγραφο 9 του Άρθρου 60 του Ν
3669/2008.
12.4

13.

Παραλείψεις κατά την επιμέτρηση
Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να καλύψει τα αφανή τμήματα του έργου προτού να ληφθούν τα στοιχεία για τη
σύνταξη των σχετικών Πρωτοκόλλων Αφανών Εργασιών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, μέχρι και την οριστική
παραλαβή, εφόσον το ζητήσει η Υπηρεσία, να αποκαλύπτει οποιοδήποτε τμήμα αφανούς εργασίας για έλεγχο
τυχόν ελαττωμάτων, ελλείψεων, βλαβών ή ατελειών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ

13.1

Δικαίωμα τροποποιήσεων
Η Υπηρεσία δικαιούται, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και υπό τις προϋποθέσεις του Άρθρου 13.3
της παρούσας, να επιφέρει τροποποιήσεις στη μορφή του έργου, στην ποιότητα, στο είδος ή στην ποσότητα των
εργασιών, αν η αρτιότητα, η λειτουργικότητα και η οικονομία του έργου το επιβάλλουν. Ο Ανάδοχος δεν
δικαιούται να προβεί σε καμία αντίστοιχη τροποποίηση χωρίς έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας.

13.2

Διαδικασία τροποποιήσεων
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 57 του Ν 3669/2008.

13.3

Πληρωμή τροποποιήσεων
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 57 του Ν 3669/2008.

13.4

Ποσό απροβλέπτων
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 57 του Ν 3669/2008.

13.5

Απολογιστικές εργασίες
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 55 του Ν 3669/2008.

14.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

14.1
14.1.1

Συμβατικό τίμημα
Περιεχόμενα των τιμών μονάδος του τιμολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο

14.1.1.1 Οι συμβατικές τιμές μονάδας που ισχύουν, αναφέρονται σε εργασίες πλήρως περαιωμένες σύμφωνα με τους
όρους της σύμβασης. Οι τιμές αυτές, προσαυξημένες κατά το κατά νόμο ποσοστό γενικών εξόδων και
εργολαβικού οφέλους του Αναδόχου, περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και έντεχνη
κατασκευή των έργων, καλύπτοντας όλες τις δαπάνες του Αναδόχου, άμεσες ή έμμεσες και, με την επιφύλαξη
των περί αναθεώρησης τιμών κειμένων διατάξεων, αποτελούν πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για την κατά
ανωτέρω εκτέλεση των εργασιών.
14.1.1.2 Κάθε τιμή μονάδας ή /και κατ’ αποκοπή τίμημα της προσφοράς περιλαμβάνει όλες τις κάθε είδους
επιβαρύνσεις από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους κτλ. Το ίδιο ισχύει και για τις νέες τιμές μονάδας που
τυχόν θα εφαρμοσθούν. Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι,
τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου και, τα τέλη χαρτοσήμου
όπου ισχύουν, και γενικότερα όλοι οι φόροι, δασμοί, τέλη, κρατήσεις, κτλ., που θα ισχύουν κατά την εκτέλεση του
έργου. Στις ανωτέρω επιβαρύνσεις περιλαμβάνεται και αυτή του άρθρου 27 του Ν 2166/93 και όπως αυτή
τροποποιήθηκε με διατάξεις έως σήμερα.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί των τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει τον ΚτΕ.
14.1.2 Τιμές μονάδος νέων εργασιών
14.1.2.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τυχόν πρόσθετες εργασίες, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας, με τις
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συμβατικές τιμές ή με τιμές μονάδος νέων εργασιών.
Για τον κανονισμό τιμών μονάδων νέων εργασιών, όπου από την ΕΣΥ προβλέπεται ότι θα εφαρμόζονται
τα εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών) διευκρινίζεται ότι αυτά θα εφαρμόζονται
άσχετα με τα μέσα, που χρησιμοποιούνται ή θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση των
εργασιών (δηλαδή μικρού ή μεγάλου αριθμού μηχανημάτων, των γνωστών ή άλλων τύπων, καινούργιων ή
όχι, με εργατικά χέρια μερικά ή συνολικά, σε μικρή ή σε μεγάλη αναλογία, κτλ.).
14.1.2.3
Στην ΕΣΥ αναφέρονται ποια εγκεκριμένα ή συμβατικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών) ισχύουν για τις τιμές
μονάδος νέων εργασιών του έργου.
14.2
Προκαταβολή
14.1.2.2

(44)

Επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο κατά τις διατάξεις του Άρθρου 30 και του Άρθρου 51 του
Ν 3669/2008, εφ’ όσον και μόνο η χορήγηση αυτή έχει προβλεφθεί από τη Διακήρυξη Δημοπρασίας.

(45)

Η χορήγηση προκαταβολής πραγματοποιείται με αίτηση του Αναδόχου με αιτιολόγηση των ειδικών λόγων
χορήγησής της και μετά την εγκατάσταση εργοταξίου από τον Ανάδοχο επί τόπου του έργου.

(46)

Πρόσθετη προκαταβολή, λόγω αύξησης της συμβατικής δαπάνης του έργου (με έγκριση Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα Εργασιών), δεν θα χορηγείται.
Αίτηση για λογαριασμό / πιστοποίηση ενδιάμεσης πληρωμής

14.3

Οι πιστοποιήσεις, για τις εργασίες που πράγματι εκτελέστηκαν, θα συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Άρθρου 30, 35, 46, 51, 53, 65 του Άρθρου 53 του Ν 3669/2008, όπως ισχύουν.
14.3.2 Στο λογαριασμό θα επισυνάπτονται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά κατά το Άρθρο 53 του Ν 3669/2008, οι
βεβαιώσεις προόδου, τα δικαιολογητικά / πιστοποιητικά που αφορούν τους ποιοτικούς ελέγχους
υπογεγραμμένα από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όλα τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα Ποιότητας του έργου,
καθώς και τα δικαιολογητικά των κρατήσεων, φορολογικής ενημερότητας κτλ., που απαιτούνται κατά τους
όρους της παρούσας, του Ν 3669/2008 και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Αν συντρέχουν περιπτώσεις
επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίμων κτλ. (κατά του όρους των συμβατικών τευχών) αυτές θα απομειώνουν το
πιστοποιούμενο ποσό.
14.3.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή των εκάστοτε λογαριασμών να προσκομίζει και τα παραστατικά
στοιχεία πληρωμής τελών των κάθε φύσης χρησιμοποιουμένων στο έργο μηχανημάτων (ιδιόκτητων ή όχι),
σύμφωνα με το Ν 2052/92 και όπως τροποποιήθηκε έως σήμερα.
14.3.4 Κάθε λογαριασμός υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή ως
αρχείο Η/Υ σε δισκέτα, στον τύπο που θα συμφωνηθεί με την Υπηρεσία. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον
Ανάδοχο και είναι ανηγμένη στην προσφορά του.
14.4
Χρονοδιάγραμμα τμηματικών πληρωμών
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ, οι πιστοποιήσεις, για τις εργασίες που πράγματι εκτελέστηκαν, θα
συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 14.3 ανωτέρω, σε χρονικά διαστήματα όχι μικρότερα από
ένα μήνα.
14.3.1

14.5

Εξοπλισμός και υλικά που ενσωματώνονται στο έργο
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 6 του Άρθρου 73 του Ν 3669/2008.

14.6

Έκδοση λογαριασμού / πιστοποίησης ενδιάμεσης πληρωμής
Ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρα 12.3 και 14.3 της παρούσας.

14.7

Πληρωμές
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του Άρθρου 51 και στα Άρθρα 53, 54, 55, 57 και την παράγραφο 9 του
Άρθρου 60 του Ν 3669/2008.

14.8

Καθυστέρηση πληρωμών
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 και του Άρθρου 53 και στην παράγραφο 11 του Άρθρου 36 του Ν
3669/2008.

14.9

Πληρωμή κρατήσεων / επιστροφή εγγυήσεων

14.9.1 Πριν από κάθε προώθηση λογαριασμού για πληρωμή από τον υπόλογο του έργου, θα προσκομίζονται από τον
Ανάδοχο, πέρα από τα λοιπά δικαιολογητικά και τα παραστατικά καταβολής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
από τα οποία θα φαίνεται ότι κατατέθηκε στον τηρούμενο εκεί σχετικό λογαριασμό το ποσοστό που προβλέπεται
ως κράτηση από τις διατάξεις του Άρθρου 27, παρ. 34 έως 37 του Ν 2166/93 (ΦΕΚ 137 Α/24-8-93) και όπως
τροποποιήθηκε έως σήμερα.
14.9.2 Για την επιστροφή των εγγυήσεων ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 10 του Άρθρου 35 του Ν 3669/2008.
14.10 Δήλωση περάτωσης εργασιών
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 71 του Ν 3669/2008.
14.11

Αίτηση για λογαριασμό / πιστοποίηση τελικής πληρωμής
Ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 12 και 13 του Άρθρου 53 του Ν 3669/2008.
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14.12

Εκκαθάριση αμοιβαίων απαιτήσεων
Ισχύουν τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 13 του Άρθρου 53 του Ν 3669/2008, και στις διατάξεις της
παρ. 4 του Άρθρου 75 του Ν 3669/2008.

14.13

Έκδοση λογαριασμού / πιστοποίησης τελικής πληρωμής
Ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 12 και 13 του Άρθρου 53 του Ν 3669/2008.

14.14

Λήξη ευθύνης εργοδότη
Ισχύουν τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 13 του Άρθρου 53 του Ν 3669/2008.

15.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

15.1

Ειδοποίηση για επανορθώσεις (ειδική διαταγή – ειδική πρόσκληση)
Ισχύουν τα οριζόμενα στα Άρθρο 37, 58, 75 του Ν 3669/2008, στην παρ. 3 του Άρθρου 60 και στο Άρθρο 61 του
Ν 3669/2008.

15.2

Έκπτωση Αναδόχου
Ισχύουν τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του Άρθρου 65 καθώς και στο Άρθρο 61 του Ν 3669/2008.

15.3

Δικαίωμα του ΚτΕ για διάλυση της σύμβασης
Ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωμα να διαλύσει τη σύμβαση οποτεδήποτε κατά τη διάρκειά της. Στην περίπτωση αυτή
ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παρ. 1, του Άρθρου 63 και στην παρ. 1 του άρθρου 64 Ν 3669/2008, και στα
Άρθρα 62, 63, 64, 65 και 70 του Ν 3669/2008.

16.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

16.1

Δικαίωμα διακοπής εργασιών από τον Ανάδοχο
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 10 και 11 του Άρθρου 53 του Ν 3669/2008.

16.2

Διάλυση της σύμβασης από τον Ανάδοχο
Ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του Άρθρου 62 του Ν 3669/2008, στις παραγράφους 3, 4, 5, 6, 7 και 8
του Άρθρου 62, στο Άρθρο 63 του ΠΔ 609/85 .

16.3

Πληρωμή κατά τη διάλυση της σύμβασης
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 64 του Ν 3669/2008.

17.
17.1

17.2

ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
Εγγυήσεις
Για τις απαιτήσεις παροχής εγγυήσεων εκ μέρους του Αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στα προηγούμενα Άρθρα
της παρούσας.
Ευθύνη Αναδόχου

17.2.1 Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν 3669/2008, τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και
για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. Ο κάθε φύσης έλεγχος που θα
ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει με κανένα τρόπο τον Ανάδοχο από τη σχετική ευθύνη.
17.2.2 Όμοια, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την επιλογή των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν,
τη χρησιμοποίηση αυτών και την εκτέλεση των εργασιών κατά τους όρους της παρούσας και των λοιπών
εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων.
18.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

18.1

Γενικές απαιτήσεις ασφάλισης

18.1.1 Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να συμμορφώνεται με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ημέρα σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων, όπως
ενδεικτικά, Ν.Δ. 400/70 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 118/85, Ν 489/76 όπως κωδικοποιήθηκε με το ΠΔ 237/86
και συμπληρώθηκε με το Ν 1569/85, ΠΔ 1019/81, ΠΔ 118/85, Ν 1256/82, Ν 1380/85, ΠΔ 252/96, Ν 2496/97, ΠΔ
159/98, ΠΔ 169/00, Ν2919/01, ΠΔ 288/02, ΠΔ 332/03, ΠΔ 23/05, Ν3455/06, Ν3557/07, Ν3669/2008 και όπως
τροποποιήθηκε έως σήμερα. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων
συμβολαίων.
18.1.2 Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970 και τις τροποποιήσεις
του. Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις του Ν.Δ. 400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως
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ασφαλιστήρια του έργου.
Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις :
- θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως
- θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους των συμβατικών τευχών
- θα τυγχάνουν της αποδοχής του ΚτΕ.
Η αποδοχή του ΚτΕ έχει την έννοια ότι οι όροι των ασφαλιστικών συμβάσεων ανταποκρίνονται στους όρους των

18.1.3

συμβατικών τευχών.
Οι γενικοί όροι ασφάλισης και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από το Νόμο 489/76 και το ΠΔ
237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραμένει αλώβητη από τους όρους του
ασφαλιστηρίου.
18.1.5 Ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα:
- να επικοινωνεί απ' ευθείας με τους ασφαλιστές
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος.
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων.
Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωμα του Αναδόχου για οποιασδήποτε
φύσης αποζημιώσεις.
18.1.4

18.1.6

18.2

18.2.1

18.2.2

18.3
18.3.1
18.3.2

18.3.3

18.3.4
18.3.5
18.4
18.4.1

Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω :
xxxix. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις (ελληνικές και αλλοδαπές) υπόκεινται υποχρεωτικά στην αρμοδιότητα των
ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθεση προς τον κανόνα δημοσίας τάξεως
του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν.Δ. 400/1970 και όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 22 του ΠΔ 252/96 είναι
άκυρο.
xl.
Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν έχουν επικυρωθεί από φορέα
αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων αντιγράφων.
Ασφάλιση κατά σωματικών βλαβών και ζημιών ιδιοκτησίας (Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων)
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η «αστική ευθύνη» του Αναδόχου έναντι τρίτων και οι ασφαλιστές
υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε τρίτους για σωματικές βλάβες, ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη και
υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα και κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έργου και
εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών του έργου και διαφόρων
άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών
υποχρεώσεων του Αναδόχου. Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες / εγκαταστάσεις.
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει με το πέρας της περιόδου
υποχρεωτικής συντήρησης.
Τα όρια αποζημίωσης από την ασφάλιση, σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων θα
είναι, κατά περιστατικό, όπως ορίζεται στην ΕΣΥ.
Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισμένος για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων και κατά την περίοδο συντήρησης του
έργου, με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο ή με άλλο ανεξάρτητο, εκδιδόμενο πριν από την έναρξη της αντίστοιχης
περιόδου συντήρησης και το οποίο θα υποβάλλεται εγκαίρως στον ΚτΕ για έλεγχο. Το ανώτατο αθροιστικό
όριο ευθύνης των ασφαλιστών ορίζεται στην ΕΣΥ.
Ασφάλιση Κυρίου Μηχανικού Εξοπλισμού
Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο «κατά παντός κινδύνου» θα καλύπτεται και ο βασικός ή εξειδικευμένος
μηχανικός εξοπλισμός, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του έργου.
Στο ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση με τα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα των
αντίστοιχων μηχανημάτων. Η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για αξίες αντικατάστασης των
μηχανημάτων με καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας δυναμικότητας.
Ο μηχανικός εξοπλισμός θα είναι ασφαλισμένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς (εξαιρουμένων των
ίδιων εσωτερικής φύσης μηχανικών / ηλεκτρολογικών / ηλεκτρονικών κτλ. βλαβών), που οφείλονται ή
προκαλούνται από ανωτέρα βία, ανθρώπινο λάθος ή/και τυχαία περιστατικά.
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον ΚτΕ αποζημίωση για τυχόν
ζημιά ή ολική απώλεια μηχανήματος κτλ. ακόμη και για περίπτωση ανωτέρας βίας.
Η ασφάλιση των μηχανημάτων θα καλύπτει και τη μετακίνηση, τη μεταφορά και τους τυχαίους ελιγμούς όλων
των μηχανημάτων προς και από την περιοχή του έργου.
Ασφάλιση προσωπικού του Αναδόχου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ταμεία όλο το προσωπικό, ημεδαπό και
αλλοδαπό, που απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις
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18.4.2

18.4.3

19.

οικείες περί ΙΚΑ διατάξεις.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του, ημεδαπό και
αλλοδαπό, έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ή εταιρίες, αναγνωρισμένες από το Κράτος και
που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας
περί ΙΚΑ. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το κάθε φύσης προσωπικό που απασχολούν, με οποιαδήποτε
σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και κάθε φύσης συνεργάτες του Αναδόχου.
Οι όροι των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι το πέρας της περιόδου
υποχρεωτικής συντήρησης.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

19.1

Ορισμός της ανωτέρας βίας
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ, ως ανωτέρα βία ορίζονται, περιοριστικά και όχι ενδεικτικά, οι κατωτέρω
περιστάσεις που αποδεδειγμένα επηρεάζουν την ομαλή εξέλιξη των εργασιών:

1
2

πόλεμος, εχθροπραξίες, εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα,
ανταρτική δράση, επανάσταση, τρομοκρατική ενέργεια, στασίαση ή κατάλυση της συνταγματικής τάξης της
χώρας, εμφύλιος πόλεμος,
βίαιη διατάραξη της τάξης από πρόσωπα ξένα προς τον Ανάδοχο, τους υπεργολάβους του και το προσωπικό
του, γενική απεργία εργαζομένων, γενική ανταπεργία εργοδοτών,
ανεύρεση κεκρυμμένων πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών ή ναρκών, ιονίζουσα ακτινοβολία ή μόλυνση
ραδιενέργειας, εφόσον οι τελευταίες δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των υπεργολάβων
του ή του προσωπικού του,
άλλες αιτίες, που δεν εξαιρούνται ρητά στα συμβατικά τεύχη, και:
xli.
που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, και
xlii.
που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την προσφορά και για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις
του άρθρου 388 του Α.Κ., και
xliii.
που δεν ήταν αντικειμενικά δυνατό να αποτραπούν ή να υπερνικηθούν μετά την επέλευσή τους με ενέργειες
εκ μέρους ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη.
Ειδοποίηση για ανωτέρα βία

3
4

6

19.2
1

2

19.3

Εφόσον ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη παρεμποδίζεται ή προβλέπεται να παρεμποδιστεί στην εκτέλεση των
συμβατικών του υποχρεώσεων εξ αιτίας ανωτέρας βίας, τότε θα ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο μέρος για το
γεγονός ή τις περιστάσεις που αποτελούν την υπόψη ανωτέρα βία και θα καθορίσει λεπτομερώς τις υποχρεώσεις
τις οποίες παρεμποδίζεται ή θα παρεμποδιστεί να εκπληρώσει. Η ειδοποίηση θα κατατεθεί εντός ανατρεπτικής
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα που το καταθέτον θιγόμενο μέρος έλαβε γνώση ή θα έπρεπε να
είχε λάβει γνώση του γεγονότος ή της περίστασης που αποτελεί κατά την άποψή του ανωτέρα βία. Όταν
πρόκειται για έργο που έχει περατωθεί και δεν έχει ακόμα παραληφθεί οριστικά, η ανωτέρω προθεσμία ορίζεται
σε είκοσι (20) ημέρες.
Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η επίκληση ανωτέρας βίας δεν θα ισχύσει για υποχρεώσεις
οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη αναφορικά με την καταβολή οφειλομένων προς στο άλλο μέρος
σύμφωνα με τη σύμβαση.
Καθήκον για τη μείωση καθυστερήσεων

(47)

Τα συμβαλλόμενα μέρη, σε κάθε περίπτωση, θα καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση
των καθυστερήσεων, που τυχόν θα επέλθουν ως αποτέλεσμα ανωτέρας βίας, κατά την εκτέλεση των συμβατικών
τους υποχρεώσεων.

(48)

Το φερόμενο ως θιγόμενο μέρος, όταν αρθούν οι συνθήκες ανωτέρας βίας που το αφορούν, υποχρεούται να
ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο μέρος.
Συνέπειες ανωτέρας βίας
Όταν ο Ανάδοχος φέρεται να είναι το θιγόμενο μέρος που παρεμποδίζεται στην εκπλήρωση των συμβατικών του
υποχρεώσεων από ανωτέρα βία, για την οποία υπεβλήθη η έγγραφη ειδοποίηση ισχύουν οι διατάξεις του
Άρθρου 58 του Ν 3669/2008.

19.4

19.5

Ανωτέρα βία που επηρεάζει Υπεργολάβο
Σε περίπτωση που κάποιος υπεργολάβος, ακόμα και εγκεκριμένος από την Υπηρεσία, δικαιούται, στα πλαίσια
της σύμβασής του ή τυχόν άλλης συμφωνίας, ειδικότερης αντιμετώπισης εξ αιτίας ανωτέρας βίας που
προσδιορίζεται με όρους πρόσθετους, ή ευνοϊκότερους από εκείνους που ορίζονται στο παρόν Άρθρο 19, η
υπόψη υποχρέωση ειδικότερης αντιμετώπισης δεν αναγνωρίζεται ως ισχυρή από τον ΚτΕ και ο Ανάδοχος δεν
απαλλάσσεται από την απαίτηση της πλήρους εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων έναντι του ΚτΕ
κατά τα οριζόμενα στην παρούσα.

19.6

Προαιρετική λύση, πληρωμή και αποδέσμευση
Εφόσον η εκτέλεση όλων σχεδόν των υπό εξέλιξη έργων παρεμποδίζεται επί μια συνεχή χρονική περίοδο που
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υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, εξ αιτίας περιστάσεων ανωτέρας βίας που έχουν γνωστοποιηθεί σύμφωνα με το
Άρθρο 19.2 της παρούσας, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει λύση της σύμβασης κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο
16.2 της παρούσας.

20.

ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

20.1

Αξιώσεις Αναδόχου
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 76 του Ν 3669/2008.

20.2

Δικαστική επίλυση διαφορών
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 77 του Ν 3669/2008.

20.3

Διαιτητική επίλυση διαφορών
Ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 78 του Ν 3669/2008.

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Παπάγου, 15/6/2015

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΣΑΛΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΥ-ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός

Α. ΦΑΡΚΩΝΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015

AΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 50/2015

ΠPOΫΠOΛOΓlΣMOΣ: € 180.000,00
(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α)

ΕΙΔΙΚΗ ΣYΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1

ο

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τη κατασκευή του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015» του ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ,
προϋπολογισμού € 180.000,00 (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α)
Άρθρο 2

o

Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις κείμενες διατάξεις του Ν 3669/08, του Ν. 3263/04, του Ν 1418/84 του 609/85 και
λοιπών Πρ. Δ/των και αποφάσεων που συμπληρώνουν το Νόμο αυτό το Ν. 2229/94, το ΠΔ 23/93 και το ΠΔ 286/94
καθώς και το Ν. 2372/96, την εγκύκλιο 8/96, το Π.Δ. 368/94, το Π.Δ.186/96 το Ν 2576/98, το Π.Δ.218/99 , ο Ν294/01
κλπ. διατάγματα σχετικά με την εκπόνηση Δημ. Έργων.
Άρθρο 3

o

Προθεσμία εκτέλεσης έργου - Ποινικές ρήτρες.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει το σύνολο των εργασιών της παρούσης εργολαβίας εντός Τεσσάρων (4)
ημερολογιακών μηνών από την Υπογραφή της σύμβασης
Ως χρόνος εγγυήσεως για την οριστική παραλαβή του έργου ορίζεται Δεκαπέντε (15) μήνες από της περαιώσεως των
εργασιών. Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης αποτελεί αφετηρία μετρήσεως των προθεσμιών, εκτός αν
άλλως ορίζεται στη Σύμβαση.
Για τις παρατάσεις των προθεσμιών και την έγκρισή τους εφαρμόζονται τα άρθρα 48 και 49 του Ν.3669/08, όπου σαν
Διευθύνουσα Υπηρεσία νοείται η Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Παπάγου-Χολαργού.
Άρθρο 4

ο

Πρόγραμμα κατασκευής του έργου

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εκπόνηση - προγράμματος κατασκευής του έργου (χρονοδιάγραμμα) ανταποκρινόμενου
προς τις εκ της παρούσης υποχρεώσεις, το οποίο θα υποβληθεί στη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία εντός προθεσμίας
δέκα πέντε (15) ημερών από της υπογραφής της σύμβασης.
Το χρονοδιάγραμμα αυτό η διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία οφείλει να εγκρίνει ή διορθώσει μέσα σε δέκα (10)
μέρες κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3669/08. Το χρονοδιάγραμμα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις
τμηματικές αποκλειστικές προθεσμίες που ορίζονται στη σύμβαση και είναι ανέκκλητες. Στο διάστημα αυτό ο ανάδοχος
(εργοληπτική επιχείρηση) οφείλει να κάνει έναρξη εργασιών των προκαταρκτικών σταδίων (προετοιμασία, λήψη
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διατομών, κίνηση διαδικασίας για τη λήψη σχετικών αδειών από ΔΕΗ κλπ, δοκιμαστικές τομές) ή και του κυρίου έργου
σε ότι αφορά ή επηρεάζεται από τα στάδια του χρονοδιαγράμματος.
Οι ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου, είναι οι ενδιάμεσοι χρόνοι όπως αυτοί αναφέρονται στο
χρονοδιάγραμμα που θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ορίζεται ως ποινική ρήτρα
υπέρβασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών οφειλόμενης σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου σε 3%
της μέσης ημερήσιας αξίας του τμήματος του έργου που αναφέρεται στην ενδεικτική προθεσμία και επιβάλλεται για τον
αριθμό των ημερών υπέρβασης. Το συνολικό ποσό της ρήτρας για την ενδεικτική τμηματική προθεσμία δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 2% του ποσού της σύμβασης.
Άρθρο 5

ο

Εγγυήσεις - Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο

Επίσης, μέσα σε προθεσμία (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχοι θα προσκομίσει σύμφωνα με το
άρθρο 1, παρ. 11, του Ν 2229/94 , ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου (contractor's all risk) ασφαλιστική
κάλυψη του έργου μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών εταιρειών που μπορούν σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία να
ασφαλίζουν τέτοια έργα. Το ποσό του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου θα είναι ίσο με τον προϋπολογισμό του έργου και η
διάρκειά του θα καλύπτει τον χρόνο μέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου.
Άρθρο 6

ο

Μελέτη συνθηκών κατασκευής του έργου

Η επίδοση της προσφοράς του ανάδοχου προϋποθέτει ότι έλαβε υπόψη του κατά τη σύνταξη της τις γενικές και τοπικές
συνθήκες του έργου, δηλαδή τη θέση του έργου και των τμημάτων του, τις απαιτούμενες με κάθε μέσον μεταφορές, τη
διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής οδού
προσπελάσεως, την ευχέρεια εξεύρεσης χειρών, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τις καιρικές συνθήκες και κάθε άλλη
τοπική, ειδική και γενική συνθήκη, τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και τα οποία μπορεί καθ' οιονδήποτε τρόπο
να επηρεάσουν το κόστος των έργων και ότι τα έργα θα εκτελεστούν κατά τη Σύμβαση και τη Μελέτη προς τις οποίες
υποχρεούται να συμμορφωθεί ο Ανάδοχος.
Άρθρο 7

ο

Ημερολόγιο

Ο Ανάδοχος μεριμνά στην τήρηση Ημερολογίου όπως ορίζεται με το άρθρο 47 του Ν.3669/08.
Άρθρο 8

ο

Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου

Οι γενικές υποχρεώσεις του Ανάδοχου περιγράφονται στο άρθρο 37 του Ν.3669/08. Πέραν αυτών, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να:
8.1

Φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας στο εργοτάξιο, για την έκδοση αδειών εργασίας από
αστυνομικές αρχές, αν απαιτείται, τη συμμόρφωση προς τις αστυνομικές διατάξεις που ισχύουν, τους εργατικού ς
νόμους τις συλλογικές συμβάσεις, κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ.

8.2

Σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου στο οποίο να
περιγράφονται λεπτομερώς, τα πλήρη στοιχεία στελεχών εξοπλισμού των μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η
εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου (άρθρο 7 του Π.Δ. 368/94 ).

8.3

Ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει το πρόγραμμα ποιότητας έργου σε δύο (4) αντίγραφα, στην Διευθύνουσα το
έργο Υπηρεσία μέσα σε προθεσμία 35 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης του
έργου.

8.4

Να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζομένων υλικών μέχρι να χρησιμοποιηθούν, των
μηχανικών, των μεταφορικών μέσων και της εν γένει ασφαλείας του εργατοτεχνικού προσωπικού, των
επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και να εκτελεί έπ’ αυτού τις οδηγίες της Επιβλεπούσης Υπηρεσίας, τους ισχύοντες
νόμους και διατάξεις, (ΣΑΥ, ΦΑΥ κλπ.) φέροντος την ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που
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θα προκύψει από τη μη εφαρμογή τους.
8.5

Ορισμένες εργασίες εκσκαφών κλπ λόγω παρουσίας αγωγών κοινής και ιδιωτικής ωφελείας και άλλων εμποδίων,
πρέπει να εκτελεσθούν με προσοχή δια χειρός αποκλειόμενης της χρήσεως μηχανικών μέσων. Κατά την εκτέλεση
των έργων αυτών πρέπει ο εργολάβος να πάρει τα απαραίτητα μέτρα (τοποθέτηση εμποδίων, προειδοποιητικών
πινακίδων, φανών την νύκτα) για να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα στους εργαζομένους διαβάτες, τροχοφόρα
κλπ. και οποιαδήποτε βλάβη στις εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, υπονόμους, καθώς και τις παρακείμενες
οικοδομές.

8.6

Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισμένες ειδικές εργασίες και προκειμένου να αποπερατωθούν γρήγορα για να
προληφθούν πιθανά ατυχήματα ή ζημιές στο έργο ιδίως όταν αναμένονται δυσμενείς καιρικές συνθήκες ο
εργολάβος είναι υποχρεωμένος να εργαστεί υπερωριακά Κυριακές και γιορτές εφόσον τον διατάξει η Επιβλέπουσα
Υπηρεσία και αφού με δική του μέριμνα πάρει άδεια από τις Αρμόδιες Αρχές.

8.7

Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας, η οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου, πρέπει προηγούμενα να
συνεννοείται με τα αρμόδια τμήματα της Αστυνομίας και Τροχαία Κινήσεως. Να τοποθετεί πινακίδες που θα
καθοδηγούν την κυκλοφορία, νυκτερινά φωτεινά σήματα κλπ.

8.8

Επίσης να κάνει περίφραξη στις θέσεις που είναι επικίνδυνες για την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών και να τις
επισημαίνει τοποθετώντας πινακίδες, νυκτερινά σήματα κλπ.

8.9

Να εξασφαλίσει ασφαλή περάσματα, όπου υπάρχουν ακάλυπτοι τάφροι και σε επίκαιρα σημεία για τους διαβάτες
με δική του ευθύνη και μετά από υπόδειξη του Επιβλέποντα. Κατά την εκτέλεση του έργου και σε περίπτωση
ανάγκης εκπόνησης οποιασδήποτε μελέτης, ο ανάδοχος υποχρεούται να τη συντάξει άνευ ιδιαιτέρας αμοιβής και η
αμοιβή συμπεριλαμβάνεται ανοιγμένη στις τιμές του τιμολογίου.

Άρθρο 9

ο

Προκαταβολές

Προκαταβολές στους Αναδόχους καταβάλλονται μόνο αν προβλέπονται από τη Διακήρυξη της Δημοπρασίας και
εφαρμόζονται γι αυτές τα προβλεπόμενα από το άρθρο 51 του Ν.3669/08.
Άρθρο 10

ο

Λογαριασμοί

Οι Λογαριασμοί συντάσσονται κάθε μήνα, εκτός αν προβλέπει διαφορετικά η Σύμβαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.3669/08Σε κάθε Λογαριασμό ο Ανάδοχος προσκομίζει τις αποδείξεις των υποχρεωτικών
καταβολών προς τα Ταμεία και βεβαιώσεις εξόφλησης των υποχρεώσεων του προς τον Ασφαλιστικό Οργανισμό του
ΙΚΑ για το σύνολο, ανακεφαλαιωτικά, του πιστοποιημένου ποσού.
Άρθρο 11

ο

Γενικά έξοδα και όφελος του εργολάβου

Για τα γενικά έξοδα του εργολάβου και το όφελος του προστίθεται ποσοστό στον προϋπολογισμό της μελέτης 18%.
Άρθρο 12

ο

Ειδικές Δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο

Στα γενικά έξοδα του Αναδόχου και στο γενικό του όφελος, που ορίζεται στο άρθρο 11, περιλαμβάνονται και οι
παρακάτω δαπάνες.
α) Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από τις γενικές υποχρεώσεις του Ανάδοχου όπως αυτές
αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 7.
β) Η δημοσίευση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας.
γ) Ο εργαστηριακός έλεγχος σ' όλη τη διάρκεια του έργου που θα απαιτηθεί για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των
υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και της εργασίας που εκτελέσθηκε, της διαπίστωσης των διατομών των τμημάτων
του έργου και της εφαρμογής των Τεχνικών Προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩΔΕ ή της ΕΥΔΑΠ και των Εγκυκλίων και
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διατάξεων του Υπουργείου Εσωτερικών.
Σημειώνεται ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα:
1. Να κάνει δειγματοληψίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και Π.Τ.Π. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
μεριμνά για τη λήψη των δοκιμίων και να στέλνει τα δείγματα για έλεγχο στο ΚΕΔΕ (ΠΕΔΕ) ή σε ιδιωτικό εργαστήριο
αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Κάθε είδος δαπάνης που απαιτείται για τις δειγματοληψίες βαρύνει εξ’
ολοκλήρου τον ανάδοχο.
2. Να ελέγχει παραστατικά στοιχεία για τα συσσωματούμενα στο έργο υλικά (τιμολόγια, δελτία αποστολής κ.λ.π.).
3. Σύνταξη τευχών Αναλυτικών Επιμετρήσεων, Πρωτοκόλλων, σχεδίων εφαρμογής, Ημερολογίου, δακτυλογραφήσεις
και φωτοτυπίες των στοιχείων αυτών, καθώς και η εκτύπωση Λογαριασμών ή Συγκριτικών Πινάκων με
μηχανογραφικά συστήματα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Άρθρο 13

ο

Άδειες

Η φροντίδα για την άδειες (πλην οικοδομικής), εφ' όσον απαιτούνται και η δαπάνη για την έκδοσή των βαρύνει τον
ανάδοχο. Σημειώνουμε ότι τα έξοδα (φορολογικά κλπ) που απαιτούνται βαρύνουν κατά νόμο τον κύριο του έργου ιδιοκτήτη.
Άρθρο 14

ο

Ευθύνη του Ανάδοχου για την εφαρμογή της μελέτης και για την ποιότητα του έργου.

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 59 Ν.3669/08. όσο για την εφαρμογή της
μελέτης, όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως
έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή.
Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ' ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος, για την εκλογή των υλικών που θα χρησιμοποιήσει, την τους
και την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύμφωνα με τους όρους της παρούσης των χρησιμοποίηση σχετικών προτύπων
τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών συμβατικών τευχών και σχεδίων.
Άρθρο 15

ο

Τροποποίηση προϋπολογισμού

Όλα τα όρια ή ποσοστό του άρθρου 57 του Ν.3669/08 (αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες) αναφέρονται στα αρχικά
ποσά και τιμές της σύμβασης μαζί με τα απρόβλεπτα, μειωμένα κατά το κατ' εκτίμηση της Υπηρεσίας ποσό για
αναθεώρηση τιμών, που περιέχεται στον Προϋπολογισμό μελέτης.
Άρθρο 16

ο

Διεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο - Προσωπικό ανάδοχου.

Το έργο διευθύνεται είτε αυτοπροσώπως από τον ανάδοχο είτε από πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του αποδεκτού από την
Υπηρεσία, που κατ' εφαρμογή των άρθρων 38 του Ν.3669/08 πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για την κατασκευή του έργου ένα Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό η Αρχιτέκτονα
καθώς και κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ένα Διπλωματούχο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό καθώς και τους αναγκαίους Υπομηχανικούς, Εργοδηγούς και λοιπούς Τεχνικούς και
Διοικητικούς- Οικονομικούς υπαλλήλους.
Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι με την έγκριση της Υπηρεσίας.
Η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει την απομάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε
απασχολουμένου σ' αυτό στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιοδήποτε λόγο.
Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την έκδοση κάθε άδειας η οποία είναι
κατά νόμου απαραίτητη, καθιστάμενος κατά νόμο ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των
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ισχυουσών διατάξεων περί εκτελέσεως των εργασιών.

Άρθρο 17

ο

Εργασίες του εκτελούνται από την υπηρεσία ή άλλους αναδόχους. Φθορές από εγκαταστάσεις

και από τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στη
σύμβαση του από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του έργου, να διευκολύνει την εκτέλεση τους με τα
μέσα που χρησιμοποιεί (π.χ. ικριώματα κλπ) και να ρυθμίζει την εκτέλεση των εκτελoύμενων απ' αυτόν εργασιών, ούτως
ώστε να μην παρεμποδίζεται η εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή από άλλους εργολήπτες.
Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη και μη μόρφωση από τον ανάδοχο, οπών φωλιών 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 ζημιά ή τη
φθορά στην αρχική κατάσταση.
Άρθρο 18

ο

Σκυροδέματα

Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
συμμορφώνονται πλήρως με τις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας σκυροδέματος κατά το χρόνο της
Δημοπρασίας.
Η ανάμιξη των υλικών του σκυροδέματος θα γίνεται αποκλειστικά με μηχανικό αναμικτήρα, απόδοσης πολλαπλασίου
ακεραίου σάκου τσιμέντου.
Οι κάθε είδους δαπάνες ελέγχων και προελέγχων, βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.
Όμοια τον ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι αποζημιώσεις του Κανονισμού Τεχνολογίας σκυροδέματος.
Η συμπύκνωση του σκυροδέματος όλων των οπλισμένων τμημάτων κατασκευής θα γίνεται με χρήση δονητών, χωρίς
ιδιαίτερη αποζημίωση του ανάδοχου λόγω χρήσεων δονητών, η οποία θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στις συμβατικές
τιμές μονάδας εργασιών και στα κατ' αποκοπή τμήματα του έργου.
Για τον έλεγχο του σκυροδέματος θα εκτελούνται δοκιμές αντοχής με λήψη δοκιμίων κατά τη διάστρωσή του. Η λήψη και
οι δοκιμές των δοκιμίων θα πραγματοποιείται με δαπάνες του ανάδοχου με την παρουσία και τις οδηγίες της επίβλεψης
λήψη πυρήνων (καρότων) κατασκευών από σκυρόδεμα και δοκιμή της αντοχής τους θα γίνεται με δαπάνες το ανάδοχου
κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας.
Άρθρο 19

ο

Τρόπος επιμετρήσεων εργασιών

1. Ως τρόπος επιμέτρησης των διάφορων ειδών εργασιών ισχύει ο καθοριζόμενος από) σχετικά άρθρα του
ΟΙΚ,ΟΔΟ,ΥΔΡ,ΠΡΣ, ΗΛΜ, κ.λ.π.
Κάθε είδος εργασίας για την οποία δεν ορίζεται ιδιαίτερος τρόπος επιμέτρησης επιμετράται και πληρώνεται κατά την
3

2

πραγματικώς εκτελεσθείσα ποσότητα (m , m , mm, κ.λ.π.), μη λαμβανομένου υπόψη τυχόν αντιθέτων συνηθειών.
2. Ειδικώς, προκειμένου περί κουφωμάτων και κιγκλιδωμάτων εξ ολοκλήρου χρωματιζομένων, η επιμετρούμενη
επιφάνεια χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου
κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετραξύλου) ή κιγκλιδώματος επί. τον συμβατικό συντελεστή
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που προβλέπεται από το άρθρο 7085 των συμβατικών όρων του ΑΤΟΕ.
Άρθρο 20

ο

Απολογιστικές εργασίες.

Η Υπηρεσία δύναται να επιβάλει στον ανάδοχο την απολογιστική εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 55
Ν.3669/08 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων".

Άρθρο 21

ο

Δοκιμές Εγκαταστάσεων

Ο ανάδοχος υποχρεούται, αμέσως μετά την ολική περάτωση, των εγκαταστάσεων να κάνει με δικά του μέσα, όργανα και
δαπάνες τις απαιτούμενες δοκιμές, οι οποίες θα επαναλαμβάνονται μέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών
αποτελεσμάτων τους, οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμών που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα
μηχανικό και τον ανάδοχο και θα περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.
Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Ο ανάδοχος οφείλει με την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή τους, να συντάξει χωρίς
πρόσθετη αμοιβή και να υποβάλει στην επίβλεψη σε δύο (2) αντίγραφα, πλήρεις και λεπτομερειακές οδηγίες χειρισμού,
λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που εκτελέστηκαν απ' αυτόν. Μια σειρά από τις οδηγίες αυτές
καταχωρείται στο φάκελο της επίβλεψης ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο αρχείο του κυρίου του έργου.
Ο ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων, να διδάξει στο προσωπικό του κυρίου του
έργου τη χρήση και το χειρισμό των εγκαταστάσεων.
Κατά το χρόνο της εγγύησης ο εργολάβος οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά διαστήματα τις εγκαταστάσεις και να τις
διατηρεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή για αυτό.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζημιά για την οποία ευθύνεται ο ίδιος, μέσα στην προθεσμία
που θα του οριστεί για τον σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ’
ευθείας, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.
Για τη συναρμολόγηση των μηχανημάτων ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να περιοριστεί στον εντός του κτιρίου
χώρου, που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη και να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για να μην παρεμποδίζεται η εντός του
κτιρίου κυκλοφορία του εργατοτεχνικού προσωπικού άλλων εργολαβιών.
Άρθρο 22

ο

Κατασκευαστικά σχέδια

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από την προσωρινή παραλαβή, να
συντάξει με δαπάνες του και να παραδώσει σε δύο (4) αντίγραφα στην Υπηρεσία:
Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμ. 1:200. Ακριβή διαγράμματα σε κλίμακα 1:50 θεμελιώσεων, ξυλοτύπων με τον
οπλισμό, στα οποία θα αναγράφονται τα πραγματικά στοιχεία των επί μέρους τμημάτων, όπως βάθη, διαστάσεις,
θέσεις, διατομές κ.λ.π. πλήρως ανταποκρινόμενα με τα πραγματικώς εκτελεσθέντα έργα. Μηκοτομές και
οριζοντιογραφίες 1:500.
Κατασκευαστικά αρχιτεκτονικά σχέδια σε κλίμ. 1:50.
Κατασκευαστικά σχέδια των εγκαταστάσεων σε κλίμ. 1:50, όπως ακριβώς αυτές εκτελέστηκαν, που να περιλαμβάνουν
λεπτομερή διαγράμματα διάταξης και εκτέλεσης των εγκαταστάσεων και σχέδια, κάτοψης, όπου θα σημειώνεται η θέση,
το μέγεθος και η συνδεσμολογία των συσκευών, των μηχανημάτων, κ.λπ.
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Άρθρο 23

ο

Χρήση του έργου ή τμήματος του πριν την αποπεράτωση

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.
Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό εκτελέστηκε καλά και διατηρεί όλα τα
δικαιώματα 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. Η
παραπάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις τους άρθρου 56 του ΠΔ 609/85.
Άρθρο 24

ο

Σύνδεση με δίκτυο Ο.Κ.Ω

Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει με κάθε δυνατό τρόπο να γίνει παροχή και σύνδεση του έργου με τα δίκτυα των
Ο.Κ.Ω.
δαπάνη των παραπάνω παροχών και συνδέσεων βαρύνει τον εργοδότη που τις καταβάλλει είτε απ' ευθείας στους
Ο.Κ.Ω. είτε στον ανάδοχο σε περίπτωση που ο τελευταίος τις έχει ήδη προκαταβάλλει φυσικά με προσκόμιση πάντοτε
των σχετικών εξοφλητικών νόμιμων εγγράφων.
Άρθρο 25

ο

Τοποθέτηση πινάκων

Ο ανάδοχος υποχρεούται με δικές του δαπάνες εντός (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης να τοποθετεί σε
εμφανείς θέσεις του εργοταξίου δύο (2) τουλάχιστον πινακίδες και οι οποίες θα παραμένουν στο έργο μέχρι την οριστική
παραλαβή του.
Άρθρο 26

ο

Υγιεινή και Ασφάλεια

Υπενθυμίζεται ότι ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων και
είναι δική του ευθύνη η λήψη μέτρων ασφαλείας και η πιστή τήρηση της σχετικής νομοθεσίας ασφαλείας.
Η Υπηρεσία μπορεί να ελέγχει τα μέτρα ασφαλείας του Αναδόχου στα έργα, συμπεριλαμβανομένου και του Σχεδίου
Ασφαλείας και Υγείας, και να ζητά πρόσθετα ή εναλλακτικά μέτρα αν το κρίνει απαραίτητο ή αν θεωρεί ότι ο
τελευταίος δεν τηρεί τα μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται ή ότι τα τηρούμενα είναι ανεπαρκή, χωρίς αυτό να
απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες του σύμφωνα με το νόμο και τις σχετικές διατάξεις και χωρίς να δίνει σ'
αυτόν δικαίωμα πρόσθετης αποζημίωσης.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους Νόμους, Διατάγματα, Αστυνομικές
και λοιπές διατάξεις που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,
αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις:
1.

Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177 Α/18.1 0.85) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»

2.

Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11Α/96) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την
εργασία, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ

3.

Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας κλπ.»

4.

Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ»

5.

Ν. 1396/83 (ΦΕΚ 126Α/15.09.83) «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και
λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα»

6.

Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142Α/75) «Περί ασφαλείας των σε οικοδομικές εργασίες ασχολουμένων μισθωτών»

7.

Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών»

8.

Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοστάσια οικοδομών και
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πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού»
9.

Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) «Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας που αφορά τις διατάξεις ασφαλείας στην
οικοδομή, βιομηχανία κλπ.»

10. Π.Δ. 395/94 (ΦΕΚ 220Α/94) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού
εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 89/655/ΕΟΚ»
11. Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220/94) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση απ' τους εργαζόμενους
εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 89/656/ΕΟΚ»
12. Π.Δ. 105/95 (ΦΕΚ 67 Α/95)

«Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή / και υγείας στην εργασία,

σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/58/ΕΟΚ »
13. Π.Δ. 77/93 (ΦΕΚ 34Α/93) «Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς

και βιολογικούς

παράγοντες κλπ., σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ»
14. Π.Δ. 399/94 (ΦΕΚ 221Α/94) «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε
καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 9ΟΙ94/ΕΟΚ»
15. Π.Δ. 77/93 (ΦΕΚ 34Α/93) «Για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχόυν λόγω της έκθεσής
τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 9ΟΙ679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ»
16. Π.Δ. 70α/1988 (ΦΕΚ 31Α/17.02.88)

«Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την

εργασία»
17. Π.Δ. 85/91 (ΦΕΚ 38Α/18.03.1991) «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της
έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ»
18. Π.Δ. 397/94 (ΦΕΚ 221Α/94) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρονακτική διακίνηση
φορτίων, που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων, σε συμμόρφωση
προς την οδηγία 90/269/ΕΟΚ»
19. Π.Δ. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 89/654/ΕΟΚ»
Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, ο Ανάδοχος, μεταξύ άλλων, οφείλει:
Να παρέχει στο προσωπικό του υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Ν. 1568/85 και του Π.Δ. 17/96.
Να τηρεί επί τόπου του έργου το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας το οποίο θα προμηθευτεί από την αρμόδια
Επιθεώρηση Εργασίας.
Να διαβιβάσει στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών την εκ των προτέρων
Γνωστοποίηση Έναρξης Εργασιών, που θα έχει καταρτισθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96.
Να ορίσει Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π .Δ. 305/96.
Να υποβάλλει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου με την έναρξη των εργασιών, όπως αυτό διαμορφώνεται από
τη μελέτη των συνθηκών επί τόπου του έργου και τον χρονικό προγραμματισμό των εργασιών, καθώς και το Φάκελο
Ασφάλειας και υγείας του έργου με την παράδοση του έργου. Επίσης να ενημερώνει, συμπληρώνει και να τροποποιεί το
Σχέδιο και το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας κάθε φορά που προκύπτουν νέα στοιχεία.
Να εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα όπως:
Πολιτική Ασφαλείας
Καθορισμός αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων σε θέματα ασφάλειας και υγείας Παρακολούθηση ατυχημάτων και
συμβάντων
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Εκπαίδευση προσωπικού
Αναθεώρηση Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας
Παρακολούθηση και αναθεώρηση του συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας.
Άρθρο 27ο

Ισχύουσες διατάξεις

Σε κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από στοιχεία της εργολαβίας ισχύουν οι διατάξεις του Ν. Ν.3669/08 "Κύρωση της
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων".

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Παπάγου, 15/6/2015

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ.Τ.Υ.Δ.Π.-Χ.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΣΑΛΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΥ-ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός

Α. ΦΑΡΚΩΝΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.
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