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Προϋπολογισμός

7 / 2021

148.016,66

Ευρώ

ΓΕ & ΟΕ 18%

26.643,00

Ευρώ

Απρόβλεπτα 15%

26.198,95

Ευρώ

500,00

Ευρώ

ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών

90,00

Ευρώ

Πρόβλεψη αναθεώρησης

134,83

Ευρώ

201.583,44

Ευρώ

48.380,03

Ευρώ

249.963,47

Ευρώ

Απολογιστικά

Άθροισμα
Φ.Π.Α 24%
Σύνολο

Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ :

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών
κτιρίων 2021

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα Μελέτη, αφορά τη συντήρηση των Δημοτικών κτιρίων του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης.
Περιλαμβάνει κυρίως εργασίες όπως:


μόνωση ταρατσών (κυρίως υγρομόνωσης)



επισκευές και μόνωση κατασκευαστικών κτιριακών αρμών



επισκευές σε επιχρίσματα και σκυροδέματα που έχουν αποκολληθεί



αντικατάσταση ξύλινης στέγης με ακριβώς ίδια



ηλεκτρολογικές εργασίες



αντικατάσταση, επισκευή, υγρομόνωση κουφωμάτων ή υαλοπινάκων



αντικαταστάσεις πλακιδίων και ειδών υγιεινής



χρωματισμοί εξωτερικοί και εσωτερικοί



έλεγχος, επισκευή ή αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου ή σιδήρου



υδραυλικές εργασίες



αποξήλωση παλαιού και εγκατάσταση δικτύου internet

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις προτεραιότητες που θα οριστούν από την Διευθύνουσα
Υπηρεσία, και πάντα ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την απρόσκοπτη λειτουργία των χώρων
στους οποίους θα εκτελεστούν.

H Μελέτη αφορά τα δημοτικά κτίρια του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης και κυρίως τα δημοτικά κτίρια επί
της οδού Αγ. Βαρβάρας 25 στη δημοτική ενότητα Λυκόβρυσης και επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 15
στη δημοτική ενότητα Πεύκης.
Οι εργασίες ενδεικτικά που απαιτείται να πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της παρούσας σε κάθε ένα
από τα συγκεκριμένα κτίρια φαίνονται παρακάτω.
Δημοτικό κτίριο - Δημοτική ενότητα Λυκόβρυσης
Ενδεικτικά:


Αποκατάσταση σαθρών, αποκολλημένων σοβάδων και σκυροδέματος σε διάφορα σημεία

εξωτερικά του κτιρίου (π.χ. ανώφλια παραθύρων)


Επισκευή των κατασκευαστικών αρμών του κτιρίου διότι υπάρχει εισροή ομβρίων από αυτούς
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Επάλειψη με χρώμα βάσης ακρυλικής ελαστομερούς ρητίνης, υψηλής ποιότητας, ειδικά το

βορινό τοίχο του κτιρίου, καθώς υπάρχουν υγρασίες εσωτερικά στους χώρους των γραφείων με
την κατάλληλη προετοιμασία (απομάκρυνση σαθρών υλικών, αποκατάσταση ρωγμών, επάλειψη
με το κατάλληλο αστάρι κλπ)


Έλεγχος και εφαρμογή σιλικόνης περιμετρικά των κουφωμάτων σε σημεία εισροής υδάτων ή

εμφανούς φθοράς της υπάρχουσας


Έλεγχος για τυχόν φθορές των κουφωμάτων, στα περιμετρικά λάστιχα, σε μεντεσέδες, στα

πόμολα, στα βουρτσάκια, στα ράουλα κ.λ.π. και επισκευή τους όπου απαιτείται


Βαψίματα εσωτερικά και εξωτερικά όπου απαιτείται με την κατάλληλη προετοιμασία



Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με νέα



Μετατροπή χωρίσματος αλουμινίου που αφορά τη μεταφορά πόρτας σε διπλανό φάτνωμα.

Απαιτείται αποξήλωση τμήματος της ψευδοροφής, αποξήλωση των φατνωμάτων που πρόκειται
να τροποποιηθούν και η επανατοποθέτησή τους με τη μεταφορά της πόρτας σε διπλανό
φάτνωμα.


Αντικατάσταση φθαρμένων πλακών ορυκτών ινών σε διάφορα σημεία των ψευδοροφών



Αποξήλωση τμήματος της υπάρχουσας εγκατάστασης δικτύου internet και εγκατάσταση νέου.
Δημοτικό κτίριο - Δημοτική ενότητα Πεύκης

Ενδεικτικά:


Αποξήλωση παλαιάς κεραμοσκεπής και κατασκευή νέας ίδιας με την προηγούμενη.



Τοποθέτηση κουπαστής στην εξωτερική σκάλα



Βαψίματα εσωτερικά και εξωτερικά όπου απαιτείται με την κατάλληλη προετοιμασία



Επισκευή τμήματος αποχέτευσης στον υπόγειο χώρο στάθμευσης του Δημαρχείου και

αποκατάσταση λεκέδων στους τοίχους.


Επισκευή αποκολλημένων – σαθρών περιοχών σοβά και έλεγχος του υποκείμενου

σκυροδέματος και επισκευή αντιστοίχως του αποκολλημένου σκυροδέματος.


Έλεγχος για τυχόν φθορές των κουφωμάτων, στα περιμετρικά λάστιχα, στα πόμολα, στα

βουρτσάκια, στα ράουλα κ.λ.π. και επισκευή τους όπου απαιτείται


Τοποθέτηση υγρομόνωσης (liner πισίνας και ειδικά τεμάχια όπου απαιτείται) στο περιμετρικό

κανάλι υπερχείλισης της πισίνας του δημοτικού Κολυμβητηρίου


Αποκατάσταση υγρασίας στο χώρο του μηχανοστασίου με επάλειψη, με κατάλληλα υλικά, του

περιμετρικού τοιχείου της πισίνας


Αντικατάσταση φθαρμένων πλακών ορυκτών ινών σε διάφορα σημεία των ψευδοροφών



Διαμόρφωση χώρων με χωρίσματα από γυψοσανίδα



Επισκευή και αντικατάσταση ξύλινου πατώματος

ΓΕΝΙΚΑ
Τα δημοτικά κτίρια λόγω της παλαιότητάς τους και της συνεχούς χρήσης τους εμφανίζουν
έντονες ανάγκες συντήρησης, προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία τους. Οι περισσότερες
εργασίες συντήρησης αφορούν φθορές που έχουν προκληθεί από τις καιρικές συνθήκες (π.χ.
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μονώσεις, αποκολλήσεις σοβάδων από ενανθρακώσεις οπλισμών, βαψίματα κτλ), αλλά και από τη
χρήση (π.χ. πόμολα, πλακάκια, πόρτες).

Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται στην έκδοση των οποιονδήποτε αδειών προκειμένου να
εκτελέσει τις εργασίες της παρούσας.
Επισημαίνεται η αναγκαιότητα της λήψης μέτρων ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των
εργασιών και όσο απαιτείται μέχρι την παράδοση του έργου.
Το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) είναι : 45300000-0 (Εργασίες κτιριακών
εγκαταστάσεων).
Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως ισχύει, καθώς και
όλες τις ισχύουσες περί έργων διατάξεις των συμβατικών τευχών της παρούσας μελέτης και των
εντολών της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
Στον προϋπολογισμό του έργου έχει συμπεριληφθεί ιδιαιτέρως, απολογιστικά, η δαπάνη για
την πληρωμή χρηματικής εισφοράς απόρριψης προϊόντων εκσκαφής σε νόμιμο διαχειριστή ΑΕΚΚ.
Η σύνταξη του προϋπολογισμού της παρούσας έγινε βάσει των άρθρων 125 και 53 παρ. 7ι,του Ν.
4412/16.
Η δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 249.963,47 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και θα
καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στον οποίο έχει εγγραφεί με
Κ.Α.10.6261.0006.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Λυκόβρυση, 12/5/2021

Λυκόβρυση, 12/5/2021

Λυκόβρυση, 12/5/2021

Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Ο Προϊσταμένος Τ.Μ.

Η συντάξασα

Σκέντος Αναστάσιος

Αντωνόπουλος Ηλίας

Μαρία Άννα Αγγελιδάκη

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Πολιτικός Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ :

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών
κτιρίων 2021

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ

Αρχικά θα απομακρυνθούν πλήρως τα αποκολλημένα και σαθρά τμήματα σκυροδέματος και η
επιφανειακή σκουριά του οπλισμού με χρήση κατάλληλων εργαλείων.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά τη διάρκεια εργασιών καθαίρεσης των σαθρών τμημάτων
γιατί υπάρχει κίνδυνος ανεξέλεγκτης πτώσης τους.
Τα υλικά καθαιρέσεων θα συγκεντρώνονται, θα φορτώνονται και θα μεταφέρονται σε συγκεκριμένα
σημεία σύμφωνα με την Μελέτη και την ισχύουσα Νομοθεσία.
Στα σημεία που θα εμφανιστεί διαβρωμένος οπλισμός, θα γίνει η κατάλληλη προετοιμασία
(καθαρισμός από σκόνη, σκουριά, λάδια κ.τ.λ.) προκειμένου να εφαρμοστούν τα επαλειφόμενα υλικά
(αναστολείς διάβρωσης, συνδετική στρώση). Για όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να
εφαρμοστούν οι οδηγίες χρήσεως του προμηθευτή.
Στη συνέχεια θα εφαρμοστεί επισκευαστικό σκυρόδεμα ανάλογων προδιαγραφών (ινοπλισμένο, μη
συρρικνούμενο, υψηλών μηχανικών αντοχών), αποκαθιστώντας τη διατομή της περιοχής, σύμφωνα
με τις αντίστοιχες προδιαγραφές.
Τέλος θα γίνει αποκατάσταση της περιοχής με σοβάντισμα και χρωματισμό της με χρώμα κατάλληλο
για την επιφάνεια και απόχρωση ίδια με την υπόλοιπη επιφάνεια, τέτοια ώστε να είναι απόλυτα
ομοιόμορφο με το υπάρχον. Θα προηγηθεί κατάλληλη προετοιμασία (αστάρωμα).

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ

Αρχικά αν υπάρχουν πλάκες επικάλυψης θα μαζευτούν σε ένα σημείο. Θα γίνει πολύ καλός
καθαρισμός και πλύσιμο όλης επιφάνειας και έλεγχος όλων των ενώσεων του ασφαλτόπανου. Στην
περίπτωση που υπάρχουν σημεία των ενώσεων ξεκολλημένα, τότε αυτά αποκαθίστανται με
φλόγιστρο και ασφαλτόκολλα. Στην περίπτωση που η φθορά είναι πιο έντονη ή πιο εκτεταμένη, τότε
επικολλάται στην περιοχή νέο ασφαλτόπανο, πάνω από υπάρχον κατεστραμμένο και με την ανάλογη
επικάλυψη. Ομοίως θα διεξαχθεί έλεγχος και περιμετρικά της μόνωσης όπου το ασφαλτόπανο γυρνάει
στο στηθαίο. Αν υπάρχει λάμα αλουμινίου θα ελεγχθεί και η κατάσταση της λάμας και θα επισκευαστεί
ή θα αντικατασταθεί.
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Επίσης ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις περιοχές των υδρορροών, όπου πρέπει να ελεγχθούν
ενδελεχώς για την ύπαρξη ρηγματώσεων από τις οποίες μπορεί να εισέλθουν υγρασίες στο κτίριο.
Στην περίπτωση αυτή, οι ρηγματώσεις θα πρέπει να αποκατασταθούν χειρονακτικά σε βάθος 40 εκ.
ώστε να καλυφθεί επαρκώς η περιοχή διείσδυσης της υγρασίας.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Λυκόβρυση, 12/5/2021

Λυκόβρυση, 12/5/2021

Λυκόβρυση, 12/5/2021

Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Ο Προϊσταμένος Τ.Μ.

Η συντάξασα

Σκέντος Αναστάσιος

Αντωνόπουλος Ηλίας

Μαρία Άννα Αγγελιδάκη

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Πολιτικός Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΡΓΟ:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A Είδος Εργασιών

1

2
3
4

5

6

7
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
Καθαίρεση επικεραμώσεων
χωρίς να καταβάλλεται
προσοχή για την εξαγωγή
ακεραίων κεράμων
Καθαίρεση επιχρισμάτων
Καθαίρεση φέροντος
οργανισμού ξύλινης στέγης
Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά
Προμήθεια, μεταφορά επί
τόπου, διάστρωση και
συμπύκνωση σκυροδέματος
με χρήση αντλίας ή
πυργογερανού για
κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20
Προμήθεια, μεταφορά επί
τόπου, διάστρωση και
συμπύκνωση σκυροδέματος
με χρήση αντλίας ή
πυργογερανού για
κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C20/25
Κατασκευή στρώσεων
περλιτοδέματος των 200 kg
στσιμέντου ανά m3
Ξυλότυποι συνήθων χυτών
κατασκευών
Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση
με κοίλα κεραμίδια
(βυζαντινά) ανοίγματος 6,01
έως 12,00 m
Ζευκτά στέγης από απλά
στοιχεία δομικής ξυλείας
πελεκητή
Τεγίδωση στέγης από ξυλεία
πελεκητή
Σανίδωμα στέγης με
μισόταβλες πάχους 1,8 cm
Σανίδωμα στέγης με τάβλες
πάχους 2,5 cm
Επιτεγίδωση στέγης, για
κεραμίδια γαλλικού τύπου
Κατεργασία επιφανειών
σκελετού στέγης, μερική
κατεργασία (ροκάνισμα)
Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές
με κάσσα δρομική, πλάτους
έως 13 cm
Μεταλλικός σκελετός
τοιχοπετάσματος

Κωδικός
Άρθρου

Α.Τ.

Μον.
Mετρ.

ΝΑΟΙΚ
22.22.01

1

m2

ΠΕ

2

m2

ΛΥΚ-ΠΕ

3

m3

ΠΕ

10*7= 8

4

m2

ΠΕ

66*6= 400

ΝΑΟΙΚ
32.01.04

5

m3

ΛΥΚ-ΠΕ

80*0,10= 8

ΝΑΟΙΚ
32.01.05

6

m3

ΛΥΚ-ΠΕ

80*0,10= 8

ΝΑΟΙΚ
35.04

7

m3

ΛΥΚ

20*0,10= 2

ΝΑΟΙΚ
38.03

8

m2

ΛΥΚ-ΠΕ

ΝΑΟΙΚ
52.61.02

9

m2

ΠΕ

ΝΑΟΙΚ
52.76.01

10

m3

ΠΕ

0,07*70= 5

11

m3

ΠΕ

0,028*70= 2

12

m2

ΠΕ

10*7= 70

13

m2

ΠΕ

10*7= 70

14

m2

ΠΕ

10*7= 70

ΝΑΟΙΚ
52.88.01

15

m2

ΠΕ

10*7= 70

ΝΑΟΙΚ
54.46.01

16

m2

ΛΥΚ-ΠΕ

ΝΑΟΙΚ
61.31

17

Kg

ΠΕ

ΝΑΟΙΚ
22.23
ΝΑΟΙΚ
22.51
ΝΑΟΙΚ
23.03

ΝΑΟΙΚ
52.79.01
ΝΑΟΙΚ
52.80.02
ΝΑΟΙΚ
52.80.03
ΝΑΟΙΚ
52.86

Ποσότητα

10*7= 70

100*3= 300

0,50*100= 50
10*7+3(περιμετρικα=) 70

5τεμ*1*2= 10
10*3= 30

18

19
20
21
22
23

24

25
26
27
28

29

30

31

32

33

34

35

36
37

Θύρες μεταλλικές
πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, ΝΑΟΙΚ
62.60.03
μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη,
κλάσης πυραντίστασης 90 min
Σιδηρά κιγκλιδώματα από
ράβδους συνήθων διατομών,
απλού σχεδίου από
ευθύγραμμες ράβδους
Κινητές σίτες αερισμού
Σκελετός εσωτερικών
χωρισμάτων από αλουμίνιο
Θύρες αλουμινίου
ανοιγόμενες χωρίς
υαλοστάσιο μετά της κάσας
Προμήθεια και τοποθέτηση
εξαρτημάτων αλουμινίου
Κουφώματα από
ηλεκτροστατικά βαμμένο
αλουμίνιο βάρους 12 - 24
kg/m2 μετά των υαλοπινάκων
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα
Επικεράμωση με κεραμίδια
ρωμαϊκού τύπου
Περιθώρια (σοβατεπιά) από
κεραμικά πλακίδια
Αντιολισθητικό ελαστικό
παρέμβλημα μαρμάρινων
βαθμίδων
Επιστρωσεις δαπέδων με
κεραμικά πλακίδια,GROUP 4,
διαστάσεων 33x60cm
Επενδύσεις τοίχων με
κεραμικά πλακίδια, GROUP
1,διαστάσεων 30x30cm ή
33x60 cm
Επιστρώσεις δαπέδων με
ισομεγέθεις πλάκες
μαρμάρου, σκληρού έως
εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2
cm, σε αναλογία 6 έως 10
τεμάχια ανά τετραγωνικό
μέτρο
Περιθώρια (σοβατεπιά) από
μάρμαρο σκληρό έως
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2
Ποδιές παραθύρων από
μάρμαρο Ποδιές παραθύρων
από σκληρό / εξαιρετικά
σκληρό μάρμαρο d = 3 cm
Μπαλκονοποδιές μήκους έως
2,00 m, από μάρμαρο πάχους
3 cm
Ολόσωμες μαρμάρινες
βαθμίδες γλυπτής διατομής,
χρήσιμου μήκους 1,01 έως
1,40m
Υαλοπίνακες ασφαλείας
SECURIT πάχους 10 mm
Προετοιμασία επιχρισμένων
επιφανειών τοίχων για
χρωματισμούς

18

m2

ΠΕ

19

Kg

ΠΕ

20

m2

ΛΥΚ-ΠΕ

21

m2

ΠΕ

3,50*5,50= 20

ΝΑΟΙΚ
Ν\65.05.01

22

m2

ΠΕ

2*2,1*1= 5

ΝΑΟΙΚ
Ν\65.16.04

23

ΤΕΜ

ΝΑΟΙΚ
Ν\65.17.11

24

m2

ΛΥΚ

25

m2

ΛΥΚ-ΠΕ

66*3= 200

26

m2

ΠΕ

10*7= 70

27

τ

ΛΥΚ-ΠΕ

ΤΕΜ 55

ΝΑΟΙΚ
73.76

28

τ

ΛΥΚ-ΠΕ

ΤΕΜ 10

ΝΑΟΙΚ
Ν\73.33.04

29

m2

ΛΥΚ-ΠΕ

3*3= 10

ΝΑΟΙΚ
Ν\73.34.03

30

m2

ΛΥΚ-ΠΕ

33*0,30= 10

ΝΑΟΙΚ
74.30.10

31

m2

ΛΥΚ-ΠΕ

10*3= 30

ΝΑΟΙΚ
75.11.02

32

τ

ΛΥΚ-ΠΕ

ΤΕΜ 15

ΝΑΟΙΚ
75.31.04

33

m2

ΛΥΚ-ΠΕ

40*0,25= 10

ΝΑΟΙΚ
75.36.01

34

τ

ΛΥΚ-ΠΕ

ΤΕΜ 25

ΝΑΟΙΚ
Ν\75.54.04

35

τ

ΛΥΚ-ΠΕ

ΤΕΜ 2

ΝΑΟΙΚ
Ν\76.25.01

36

m2

ΛΥΚ-ΠΕ

ΝΑΟΙΚ
77.15

37

m2

ΛΥΚ-ΠΕ

ΝΑΟΙΚ
64.01.01
ΝΑΟΙΚ
65.25
ΝΑΟΙΚ
65.31

ΝΑΟΙΚ
71.21
ΝΑΟΙΚ
72.16
ΝΑΟΙΚ
73.35

ΛΥΚ-ΠΕ

1*2= 2

κατ' εκτιμηση 45
1*70= 70

1τεμ+1τεμ= 2

8*2*1,5= 25

4*1,4*1,7= 10
65*3= 200

38

39

40

41
42

43

44

45

46
47
48

49

50
51
52
53

Σπατουλάρισμα
προετοιμασμένων
επιφανειών, επιφανειών
επιχρισμάτων ή
σκυροδεμάτων
Αντισκωριακές βαφές,
εφαρμογή αντισκωριακού
υποστρώματος ενός
συστατικού βάσεως νερού η
διαλύτου αλκυδικής,
ακρυλικής ή τροποποιημένης
αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης
Υπόστρωμα (αστάρι)
τσιμεντοχρωμάτων από
ακρυλικές ρητίνες βάσεως
διαλύτου
Χρωματισμοί σωληνώσεων,
διαμέτρου έως 1''
Χρωματισμοί σωληνώσεων,
διαμέτρου από 1 1/4 έως 2''
Χρωματισμοί επί επιφανειών
επιχρισμάτων με χρώματα
υδατικής διασποράς,
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής
ή πολυβινυλικής βάσεως
εσωτερικών επιφανειών με
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής
στυρενιοακρυλικήςακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως
Χρωματισμοί επί επιφανειών
επιχρισμάτων με χρώματα
υδατικής διασποράς,
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής
ή πολυβινυλικής βάσεως
εξωτερικών επιφανειών με
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής
ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.
Χρωματισμοί επιφανειών
γυψοσανίδων με χρώμα
υδατικής διασποράς
ακρυλικής ή βινυλικής ή
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως
νερού, με σπατουλάρισμα της
γυψοσανίδας
Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις
επιφανειών σκυροδέματος
Γυψοσανίδες κοινές,
επίπεδες, πάχους 15 mm
Περσιδωτά προπετάσματα
Ψευδοροφή διακοσμητική,
επισκέψιμη, φωτιστική από
πλάκες ορυκτών ινών πάχους
15 έως 20 mm, διαστάσεων
600x600 mm ή 625x625 mm
Ρολλοκουρτίνες πλήρους ή
μερικής συσκότισης
Μεμβράνες ηλιοπροστασίας
Επάλειψη επιφανειών
σκυροδέματος με
ελαστομερές ασφαλτικό
γαλάκτωμα
Επάλειψη με ελαστομερές
ασφαλτικό διάλυμα

ΝΑΟΙΚ
77.17.01

38

m2

ΛΥΚ-ΠΕ

65*3= 200

ΝΑΟΙΚ
77.20.01

39

m2

ΛΥΚ-ΠΕ

25*2= 50

ΝΑΟΙΚ
77.30

40

m2

ΛΥΚ

20*5= 100

41

τ

ΠΕ

ΤΕΜ 10

42

τ

ΠΕ

ΤΕΜ 10

ΝΑΟΙΚ
77.80.01

43

m2

ΛΥΚ-ΠΕ

1000*3= 3000

ΝΑΟΙΚ
77.80.02

44

m2

ΛΥΚ-ΠΕ

1066*3= 3200

ΝΑΟΙΚ
77.84.02

45

m2

ΛΥΚ-ΠΕ

2*20*3,50= 150

ΝΑΟΙΚ
77.67.01
ΝΑΟΙΚ
77.67.02

ΝΑΟΙΚ
77.97
ΝΑΟΙΚ
78.05.02
ΝΑΟΙΚ
78.13

46

m2

ΛΥΚ-ΠΕ

50*2= 100

47

m2

ΠΕ

3*10= 30

48

m2

ΛΥΚ-ΠΕ

1*20= 20

ΝΑΟΙΚ
78.30.01

49

m2

ΛΥΚ-ΠΕ

σποραδικά 20

50

m2

ΛΥΚ-ΠΕ

30

51

m2

ΛΥΚ-ΠΕ

8*2,5 20

ΝΑΟΙΚ
79.02

52

m2

ΛΥΚ

7*7= 50

ΝΑΟΙΚ
79.03

53

m2

ΛΥΚ

7*7= 50

ΝΑΟΙΚ
Ν\78.13
ΝΑΟΙΚ
Ν\78.13.1

54
55

56

57
58

59

60

61

62

63

64
65
66
67
68
69

70

71
72

Επάλειψη επιφανειών
σκυροδέματος με εποξειδικά
υλικά
Στεγανωτικές επιστρώσεις με
τσιμεντοειδή υλικά
Επιστρώσεις με ελαστομερείς
μεμβράνες, μεμβράνη
οπλισμένη με πολυεστερικό
πλεγμα και με επικάλυψη
ορυκτών ψηφίδων
Υγρομόνωση - Θερμομόνωση
δώματος
Αναδιάταξη σκελετού
εσωτερικών χωρισμάτων από
αλουμίνιο
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί
σιδηρών επιφανειώνμε
χρώματα αλκυδικών ή
ακρυλικών ρητινών, βάσεως
νερού η διαλύτου
Φρεσκάρισμα παλαιού
βερνικώματος δαπέδου
Καθαίρεση πλακοστρώσεων
δαπέδων παντός τύπου και
οιουδήποτε πάχους χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για
την εξαγωγή ακεραίων
πλακών
Καθαίρεση
επιστρώσεων
τοίχων παντός τύπου χωρίς
να καταβάλλεται προσοχή για
την εξαγωγή ακεραίων
πλακών
Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή
ανοιγμάτων σε πλινθοδομές,
για οπές επιφανείας άνω των
0,05 m2 και έως 0,12 m2
Διάνοιξη αυλακιού σε
πλινθοδομή, για πλάτος
αυλακιού έως 0,10 m
Αποξήλωση ξυλίνων
δαπέδων ή επενδύσεων
Αποξήλωση ξυλίνων ή
σιδηρών κουφωμάτων
Αποξήλωση πλαστικών
δαπέδων και λοιπών λεπτών
επιστρώσεων
Πετάσματα ασφαλείας επί
ικριωμάτων
Επενδύσεις πρόσοψης
ικριωμάτων
Προσαύξηση τιμής
σκυροδέματος οποιασδήποτε
κατηγορίας, όταν το σύνολο
της χρησιμοποιούμενης
ποσότητας δεν υπερβαίνει τα
30,00m3 για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας
C20/25
Ξυλότυποι εμφανών
σκυροδεμάτων
Διαμόρφωση εγκοπών και
εσοχών σε επιφάνειες από
σκυρόδεμα

ΝΑΟΙΚ
79.05

54

Kg

ΛΥΚ

7*7= 50

ΝΑΟΙΚ
79.08

55

Kg

ΛΥΚ

10*20= 200

ΝΑΟΙΚ
79.11.01

56

m2

ΛΥΚ-ΠΕ

11*20= 220

ΝΑΟΙΚ
Ν\79.46.01

57

m2

ΛΥΚ-ΠΕ

1*10= 10

ΝΑΟΙΚ
Ν65.31

58

ΚΑ

ΛΥΚ

ΝΑΟΙΚ
77.55

59

m2

ΠΕ

100*1= 100

ΝΑΟΙΚ
77.70

60

m2

ΠΕ

10*10= 100

ΝΑΟΙΚ
22.20.01

61

m2

ΛΥΚ-ΠΕ

4*20 80

ΝΑΟΙΚ
22.21.01

62

m2

ΛΥΚ-ΠΕ

40*2= 80

ΝΑΟΙΚ
22.30.02

63

ΤΕΜ

ΛΥΚ-ΠΕ

ΤΕΜ 15

ΝΑΟΙΚ
22.31.01

64

m

ΛΥΚ-ΠΕ

50

65

m2

ΠΕ

66

m2

ΛΥΚ-ΠΕ

67

m2

ΠΕ

68

m2

ΛΥΚ-ΠΕ

6*8= 50

69

m2

ΛΥΚ-ΠΕ

60*10= 600

ΝΑΟΙΚ
32.25.04

70

m3

ΛΥΚ-ΠΕ

ΝΑΟΙΚ
38.13

71

m2

ΛΥΚ

1,5*100 150

ΝΑΟΙΚ
38.18

72

m

ΛΥΚ

ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ 500

ΝΑΟΙΚ
22.50
ΝΑΟΙΚ
22.45
ΝΑΟΙΚ
22.60
ΝΑΟΙΚ
23.05
ΝΑΟΙΚ
23.14

ΓΡΑΦΕΙΟ 1

10*10= 100
ΠΟΡΤΕΣ 50
20*10= 200

κατ' εκτιμηση 10

73

Αποκομιδή προϊόντων
καθαιρέσεων ή εκσκαφών με
ενοικιαζόμενο κάδο

ΝΑΟΙΚ
Ν\10.07.01

73

ΗΜΕΡΑ ΛΥΚ-ΠΕ

ΗΜΕΡΕΣ 60

1

2

3

4
5

6

1

2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
Αποκατάσταση σφράγισης
διαμορφωμένου αρμού
ανοίγματος 15 mm με
ελαστομερές υλικό ψυχράς
εφαρμογής
Αποκατάσταση τοπικών
βλαβών στοιχείων από
οπλισμένο σκυρόδεμα
οφειλομένων στην διάβρωση
του οπλισμού με χρήση
επισκευαστικών κονιαμάτων
και αναστολέων διάβρωσης
Επένδυση εσωτερικού
φρεατίων, δεξαμενών και
αγωγών ακαθάρτων με
οξύμαχα κεραμεικά πλακίδια
Επένδυση περιμετρικού
καναλιού πισίνας
Εξαεριστικά στοιχεία
μεμβράνης
Σφράγιση αρμών διακοπής
σκυροδέτησης με
υδροδιογκούμενη πολυμερή
μαστίχη
3. ΗΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
Δημιουργία δικτύου
ηλεκτρονικών υπολογιστών

ΝΑΥΔΡ
10.08

74

m

ΛΥΚ

ΝΑΥΔΡ
10.19

75

m2

ΛΥΚ

ΝΑΥΔΡ
16.29

76

m2

ΠΕ

ΠΙΣΙΝΑ ΠΕΥΚΗ 10

77

μ.μ.

ΠΕ

2*18+2*26=88 90

78

ΤΕΜ

ΛΥΚ

ΝΑΥΔΡ
10.15

79

m

ΛΥΚ

ΑΤΗΕ
Ν\9356

80

ΤΕΜ

ΛΥΚ

ΝΑΥΔΡ
Ν\16.29
ΝΑΥΔΡ
14.07

ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ 50

1*200= 200

ΤΕΜ 4

ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ 50

ΤΕΜ 1

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λυκόβρυση, 12 - 5 - 2021
Ο Διευθυντής Τ.Υ.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Λυκόβρυση, 12 - 5 - 2021
Ο Προϊστάμένος Τ.Μ.

Λυκόβρυση, 12 - 5 - 2021
Η συντάκτρια

Σκέντος Αναστάσιος
Πολτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Αντωνόπουλος Ηλίας
Πολιτικός Μηχανικός

Αγγελιδάκη Μαρία Άννα
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A

Είδος Εργασιών

Α.Τ.

Κωδικός
Άρθρου

Μον.
Mετρ.

Ποσότητα

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
1 Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
κεράμων

1

ΝΑΟΙΚ 22.22.01

m2

70,00

2 Καθαίρεση επιχρισμάτων

2

ΝΑΟΙΚ 22.23

m2

300,00

3 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης

3

ΝΑΟΙΚ 22.51

m3

8,00

4 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

4

ΝΑΟΙΚ 23.03

m2

400,00

5 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

5

ΝΑΟΙΚ 32.01.04

m3

8,00

6 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

6

ΝΑΟΙΚ 32.01.05

m3

8,00

7 Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg στσιμέντου ανά m3

7

ΝΑΟΙΚ 35.04

m3

2,00

8 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

8

ΝΑΟΙΚ 38.03

m2

50,00

9 Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά) ανοίγματος 6,01 έως 12,00
m

9

ΝΑΟΙΚ 52.61.02

m2

70,00

10 Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πελεκητή

10

ΝΑΟΙΚ 52.76.01

m3

5,00

11 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή

11

ΝΑΟΙΚ 52.79.01

m3

2,00

12 Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm

12

ΝΑΟΙΚ 52.80.02

m2

70,00

13 Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm

13

ΝΑΟΙΚ 52.80.03

m2

70,00

14 Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου

14

ΝΑΟΙΚ 52.86

m2

70,00

15 Κατεργασία επιφανειών σκελετού στέγης, μερική κατεργασία (ροκάνισμα)

15

ΝΑΟΙΚ 52.88.01

m2

70,00

16 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm

16

ΝΑΟΙΚ 54.46.01

m2

10,00

17 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

17

ΝΑΟΙΚ 61.31

Kg

30,00

18 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης
πυραντίστασης 90 min

18

ΝΑΟΙΚ 62.60.03

m2

2,00

19 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από
ευθύγραμμες ράβδους

19

ΝΑΟΙΚ 64.01.01

Kg

45,00

20 Κινητές σίτες αερισμού

20

ΝΑΟΙΚ 65.25

m2

70,00

21 Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο

21

ΝΑΟΙΚ 65.31

m2

20,00

22 Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες χωρίς υαλοστάσιο μετά της κάσας

22

ΝΑΟΙΚ Ν\65.05.01

m2

5,00

23 Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων αλουμινίου

23

ΝΑΟΙΚ Ν\65.16.04

ΤΕΜ

2,00

24 Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2 μετά των
υαλοπινάκων

24

ΝΑΟΙΚ Ν\65.17.11

m2

25,00

25 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

25

ΝΑΟΙΚ 71.21

m2

200,00

26 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου

26

ΝΑΟΙΚ 72.16

m2

70,00

27 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

27

ΝΑΟΙΚ 73.35

μμ

55,00

28 Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων

28

ΝΑΟΙΚ 73.76

μμ

10,00

29 Επιστρωσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια,GROUP 4, διαστάσεων 33x60cm

29

ΝΑΟΙΚ Ν\73.33.04

m2

10,00

30 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 1,διαστάσεων 30x30cm ή 33x60 cm

30

ΝΑΟΙΚ Ν\73.34.03

m2

10,00

31 Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά
σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο

31

ΝΑΟΙΚ 74.30.10

m2

30,00

32 Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2

32

ΝΑΟΙΚ 75.11.02

μμ

15,00

33 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό
μάρμαρο d = 3 cm

33

ΝΑΟΙΚ 75.31.04

m2

10,00

34 Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο πάχους 3 cm

34

ΝΑΟΙΚ 75.36.01

μμ

25,00

35 Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες γλυπτής διατομής, χρήσιμου μήκους 1,01 έως 1,40m

35

ΝΑΟΙΚ Ν\75.54.04

τ

2,00

36 Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm

36

ΝΑΟΙΚ Ν\76.25.01

m2

10,00

37 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς

37

ΝΑΟΙΚ 77.15

m2

200,00

38 Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή
σκυροδεμάτων

38

ΝΑΟΙΚ 77.17.01

m2

200,00
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[5]

[6]

39 Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού
βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή
ακρυλικής ρητίνης

39

ΝΑΟΙΚ 77.20.01

m2

50,00

40 Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου

40

ΝΑΟΙΚ 77.30

m2

100,00

41 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1''

41

ΝΑΟΙΚ 77.67.01

μμ

10,00

42 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2''

42

ΝΑΟΙΚ 77.67.02

μμ

10,00

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

43

ΝΑΟΙΚ 77.80.01

m2

3.000,00

44 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

44

ΝΑΟΙΚ 77.80.02

m2

3.200,00

45 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

45

ΝΑΟΙΚ 77.84.02

m2

150,00

46 Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος

46

ΝΑΟΙΚ 77.97

m2

100,00

47 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm

47

ΝΑΟΙΚ 78.05.02

m2

30,00

48 Περσιδωτά προπετάσματα

48

ΝΑΟΙΚ 78.13

m2

20,00

49 Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15
έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm

49

ΝΑΟΙΚ 78.30.01

m2

20,00

50 Ρολλοκουρτίνες πλήρους ή μερικής συσκότισης

50

ΝΑΟΙΚ Ν\78.13

m2

30,00

51 Μεμβράνες ηλιοπροστασίας

51

ΝΑΟΙΚ Ν\78.13.1

m2

20,00

52 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα

52

ΝΑΟΙΚ 79.02

m2

50,00

53 Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα

53

ΝΑΟΙΚ 79.03

m2

50,00

54 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά

54

ΝΑΟΙΚ 79.05

Kg

50,00

55 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά

55

ΝΑΟΙΚ 79.08

Kg

200,00

56 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα
και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων

56

ΝΑΟΙΚ 79.11.01

m2

220,00

57 Υγρομόνωση - Θερμομόνωση δώματος

57

ΝΑΟΙΚ Ν\79.46.01

m2

10,00

58 Αναδιάταξη σκελετού εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο

58

ΝΑΟΙΚ Ν65.31

ΚΑ

1,00

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

59

ΝΑΟΙΚ 77.55

m2

100,00

60 Φρεσκάρισμα παλαιού βερνικώματος δαπέδου

60

ΝΑΟΙΚ 77.70

m2

100,00

61 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

61

ΝΑΟΙΚ 22.20.01

m2

80,00

62 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών

62

ΝΑΟΙΚ 22.21.01

m2

80,00

63 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των
0,05 m2 και έως 0,12 m2

63

ΝΑΟΙΚ 22.30.02

ΤΕΜ

15,00

64 Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m

64

ΝΑΟΙΚ 22.31.01

m

50,00

65 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων

65

ΝΑΟΙΚ 22.50

m2

100,00

66 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

66

ΝΑΟΙΚ 22.45

m2

50,00

67 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων

67

ΝΑΟΙΚ 22.60

m2

200,00

68 Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων

68

ΝΑΟΙΚ 23.05

m2

50,00

69 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων

69

ΝΑΟΙΚ 23.14

m2

600,00

70 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

70

ΝΑΟΙΚ 32.25.04

m3

10,00

71 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων

71

ΝΑΟΙΚ 38.13

m2

150,00

72 Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα

72

ΝΑΟΙΚ 38.18

m

500,00

73 Αποκομιδή προϊόντων καθαιρέσεων ή εκσκαφών με ενοικιαζόμενο κάδο

73

ΝΑΟΙΚ Ν\10.07.01

ΗΜΕΡ
Α

60,00

1 Αποκατάσταση σφράγισης διαμορφωμένου αρμού ανοίγματος 15 mm με ελαστομερές
υλικό ψυχράς εφαρμογής

74

ΝΑΥΔΡ 10.08

m

50,00

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

75

ΝΑΥΔΡ 10.19

m2

200,00

2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
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Α.Τ.
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Κωδικός
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3 Επένδυση εσωτερικού φρεατίων, δεξαμενών και αγωγών ακαθάρτων με οξύμαχα
κεραμεικά πλακίδια

76

ΝΑΥΔΡ 16.29

4 Επένδυση περιμετρικού καναλιού πισίνας

77

5 Εξαεριστικά στοιχεία μεμβράνης

78

6 Σφράγιση αρμών διακοπής σκυροδέτησης με υδροδιογκούμενη πολυμερή μαστίχη

Μον.
Mετρ.

Ποσότητα

[5]

[6]

m2

10,00

ΝΑΥΔΡ Ν\16.29

μ.μ.

90,00

ΝΑΥΔΡ 14.07

ΤΕΜ

4,00

79

ΝΑΥΔΡ 10.15

m

50,00

80

ΑΤΗΕ Ν\9356

ΤΕΜ

1,00

3. ΗΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
1 Δημιουργία δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών
Λυκόβρυση,
12-5-2021
Η Συντάκτρια

Λυκόβρυση,
12-5-2021
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τ.Μ.

Λυκόβρυση,
12-5-2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Αγγελιδάκη Μαρία Άννα
Πολιτικός Μηχανικός

Αντωνόπουλος Ηλίας
Πολιτικός Μηχανικός

Σκέντος Αναστάσιος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε
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ΑΡΘΡΑ
A.T.

:1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.22.01

Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
κεράμων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2241

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε
στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η
συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση.
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων
0
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 6,70
(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

A.T.

:2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23

Καθαίρεση επιχρισμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2252

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

(Αριθμητικά) : 5,60
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T.

:3

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.51

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5276

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου),
σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού πρός φόρτωση ή αποθήκευση.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 56,00
(Ολογράφως) : πενήντα έξι

A.T.

:4

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.03

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2303

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και
στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία
συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και
των μεταλλικών μερών.
Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν
κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η
κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές
Σελίδα 19 από 46
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μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι
εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος
μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 5,60
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T.

:5

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.04

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3214

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την
διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού 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
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

"Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
"Διάστρωση σκυροδέματος",
"Συντήρηση σκυροδέματος",
"Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
"Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
"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 στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων
μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του
σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με
δαπάνη του Aναδόχου.
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται
από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.
δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος
(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και
η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση
σκυροδέτησης.
ε.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.
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Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 90,00
(Ολογράφως) : ενενήντα

A.T.

:6

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.05

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3215

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την
διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού 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
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

"Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
"Διάστρωση σκυροδέματος",
"Συντήρηση σκυροδέματος",
"Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
"Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
"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 στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων
μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του
σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με
δαπάνη του Aναδόχου.
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται
από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.
δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος
(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και
η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση
σκυροδέτησης.
ε.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
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προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 95,00
(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

A.T.

:7

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 35.04

Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg στσιμέντου ανά m3
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3506

Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα με διωγκωμένο περλίτη και 200 kg τσιμέντου ανά m3, σε
oποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασιών. Συμπεριλαμβάνεται η
προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα
σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η
διαμόρφωση της άνω στάθμης.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 100,00
(Ολογράφως) : εκατό

A.T.

:8

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 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.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 15,70
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T.

:9

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.61.02

Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά) ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5262

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά), σύμφωνα με την
στατική μελέτη, μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε
οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής
μορφής, με τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά μήκος και
εγκάρσιους, συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ
ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με επιτεγίδες 4x6 cm και με σανίδωμα
πάχους 18 mm από ξυλεία πριστή, με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες
ανάρτησης ελκυστήρων κ.λπ.) και γενικά με τα υλικά, μικροϋλικά επί τόπου καθώς
και την εργασία πλήρους κατασκευής.
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως
μέσα και μέτρα προστασίας. Η επικάλυψη με κεραμίδια τιμολογείται με τα άρθρα
της ενότητας 72.των ΝΕΤ ΟΙΚ.
Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η
επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης
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του πάχους του σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση το άρθρο 52.80.
Στέγη ξύλινη για βυζαντινά κεραμίδια ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβολής.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 73,00
(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία

A.T.

: 10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.76.01

Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πελεκητή
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5276

Ζευκτά στέγης πλαισιωτά ή δικτυωτά, οποιουδήποτε ανοίγματος και σε οποιοδήποτε
ύψος από το έδαφος, από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας κατηγορίας κατ ελάχιστον
C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, σύμφωνα με την στατική μελέτη, με τους στρωτήρες,
τα προσκεφάλαια και τους συνδέσμους ζευκτών και ημιζευκτών (κατά μήκος, κατά
πλάτος και διαγώνιους), πλήρως διαμορφωμένα και τοποθετημένα.
Ζευκτά από ξυλεία πελεκητή.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 560,00
(Ολογράφως) : πεντακόσια εξήντα

A.T.

: 11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.79.01

Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5279

Τεγίδωση στέγης από δομική ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από τεγίδες
και επιτεγίδες τοποθετημένες στα ζευκτά της στέγης (υλικά, ικριώματα και
εργασία πλήρους κατασκευής).
Τεγίδωση από ξυλεία πελεκητή.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 380,00
(Ολογράφως) : τριακόσια ογδόντα

A.T.

: 12

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.80.02

Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5282

Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα
και εργασία πλήρους κατασκευής.
Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 19,00
(Ολογράφως) : δέκα εννέα

A.T.

: 13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.80.03

Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5283

Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα
και εργασία πλήρους κατασκευής.
Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 22,50
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T.

: 14

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.86

Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5286

Επιτεγίδωση στέγης, για επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου ή κοίλα
συρματόδετα κεραμίδια, με καδρόνια 4x6 cm στερεωμένα στην υπάρχουσα τεγίδωση
στις απαιτουμένες αποστάσεις για την έδραση των κεραμιδιών, με τα υλικά,
μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.
Περιλαμβάνεται μόνο η αξία της επιτεγίδωσης (πλήρης εργασία και υλικά).
Στην περίπτωση αύξησης των διαστάσεων ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η
επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 11,00
(Ολογράφως) : έντεκα

A.T.

: 15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.88.01

Κατεργασία επιφανειών σκελετού στέγης, μερική κατεργασία (ροκάνισμα)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5288

Κατεργασία των εκ των κάτω εμφανών επιφανειών των ξυλίνων διατομών των ζευκτών
και τεγίδων της στέγης. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα, εργαλεία
και αναλώσιμα, καθώς και η απασχόληση του προσωπικού.
Μερική κατεργασία (ροκάνισμα).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβολής στέγης.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2,60
(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά

A.T.

: 16

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.46.01

Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5446.1

Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm
και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη,
συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της
κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα
"μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές"
καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε
κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως,
στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και
μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης
και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.
Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 118,00
(Ολογράφως) : εκατόν δέκα οκτώ
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A.T.

: 17

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 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).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2,80
(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T.

: 18

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.60.03

Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης
πυραντίστασης 90 min
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6236

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας,
συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα,
αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0
mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich,
με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική
πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από
ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD),
κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο
πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η
κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής
της Υπηρεσίας. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η
πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg
τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.
Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 335,00
(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα πέντε

A.T.

: 19

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες
ράβδους
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.
Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 4,50
(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T.

: 20

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.25

Κινητές σίτες αερισμού
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6530

Κινητές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση
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εισόδου εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Πλαίσιο με
εφαρμοσμένη την σίτα, σκελετός (οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ), μικροϋλικά και
εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 45,00
(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

A.T.

: 21

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.31

Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6531

Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων διαχωρισμού αιθουσών, γραφείων κλπ, οποιουδήποτε σχεδίου από
διατομές αλουμινίου, αποτελούμενος από επίπεδα φατνώματα, τεθλασμένα ή μη, για την υποδοχή
υαλοπινάκων, πλαστικών φύλλων ή πλακών συνθετικής ξυλείας, καθώς και ετοίμων φύλλων θυρίδων ή
θυροφύλλων (δεν συμπεριλαμβλανονται στην αξία των χωρισμάτων), σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".
Διαμόρφωση του σκελετού με κατακόρυφα στοιχεία αλουμινίου πάχους 2,5 mm ανά το πολύ 1,20 m και
οριζόντια στοιχεία ανά το πολύ 1,50 m. Πλήρης περαιωμένη εργασία προσαρμογής στον κάνναβο της
αρχιτεκτονικής μελέτης, κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, για
πλήρη λειτουργία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας σκελετού, χωρίς την αφαίρεση ανοιγμάτων θυρών και
φεγγιτών.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 56,00
(Ολογράφως) : πενήντα έξι

A.T.

: 22

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.05.01

Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες χωρίς υαλοστάσιο μετά της κάσας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6502

Θύρες συμπαγείς σπό θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, μονόφυλλες, ανοιγόμενες,
οποιωνδήποτε διαστάσεων μετά της κάσας τους,από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m2.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικρουλικά, ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες, κλειδαριές,
πόμολα,ειδικοί μηχανισμοί κάλυψης του κενού μεταξύ πόρτας και δαπέδου (αν αυτό απαιτείται).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 200,00
(Ολογράφως) : διακόσια

A.T.

: 23

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.16.04

Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων αλουμινίου
Κωδικός αναθεώρησης:

Έλεγχος και επισκευή για την καλή λειτουργία όλων των κουφωμάτων του κτιρίου, καθώς και τη
στεγανότητά τους.
Στην επισκευή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και η τοποθέτηση εξαρτημάτων κουφωμάτων
αλουμινίου για τα κουφώματα του κτιρίου, όπως μηχανισμοί ανάκλησης, κλειδαριές, πόμολα,
βουρτσάκια, λάστιχα, τοποθέτηση σιλικόνης κλπ.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικρουλικά και η πλήρως περαιωμένη εργασία, ανά κτίριο.
Τιμή ΤΕΜ
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 800,00
(Ολογράφως) : οκτακόσια
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A.T.

: 24

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.17.11

Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2 μετά των
υαλοπινάκων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6519

Κουφώματα βιομηχανικής κατασκευής, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα ή
δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, από
διατομές αλουμινίου προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, με
διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους χαρακτηριστική της σειράς, μετά του διπλού υαλοπίνακα
ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή (clear float) και μεμβράνη
πολυβινυλίου, οποιωνδήποτε διαστάσεων και σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας.
Βάσει των προδιαγραφών, διαστάσεων και λοιπών στοιχείων της ενεργειακής μελέτης του κτιρίου.
Συμπεριλαμβάνεται η πλήρης τοποθέτηση των υαλοπινάκων με ελαστικά περεμβύσματα από E.P.D.M. και
σιλικόνη, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης, έτοιμο σε λειτουργία.
Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο

12 - 24 kg/m2.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 250,00
(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

A.T.

: 25

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 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).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 13,50
(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T.

: 26

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.16

Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7211

Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους
ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών ".
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος
γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η
εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως των κεραμιδιών με σύρμα και η κολυμβητή
τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 23,50
(Ολογράφως) : είκοσι τρία και πενήντα λεπτά

A.T.

: 27

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.35

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7326.1
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Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων,
μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με τσιμεντοκονία ή
κόλλα πλακιδίων.
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 4,50
(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T.

: 28

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.76

Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7396

Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, σε
υπάρχουσα εγκοπή, διατομής 10x10 mm και πάχους 3 mm, που τοποθετείται ακριβώς στις διαστάσεις
της εγκοπής (φρακαριστό) με ισχυρή κόλλα, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Yλικά και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 5,60
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T.

: 29

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.33.04

Επιστρωσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια,GROUP 4, διαστάσεων 33x60cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7331

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα,
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων Επιστρώσεις δαπέδων
με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής
σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 33x33cm ή 33x60cm ή άλλων αντίστοιχων, οποιουδήποτε χρώματος
και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των
πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε
στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου (το οποίο αποζημιώνεται
ιδιαίτερα), ή με ειδική κόλλα 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. Πλήρης περαιωμένη εργασία χάραξης σχεδίου,
τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με
την μελέτη. Υλικά, πλακίδια, μικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία
πλήρους κατασκευής.
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 40,00
(Ολογράφως) : σαράντα

A.T.

: 30

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.34.03

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 1,διαστάσεων 30x30cm ή 33x60 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7326.1

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε
απότριψη "GROUP 1", διαστάσεων 30x30 cm ή 33x60 cm, ή αντίστοιχων,οποιουδήποτε χρώματος και
σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και
εξωτερικές".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm,
σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της
πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004,
Σελίδα 28 από 46

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των
600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό
υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών
επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών
σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ.
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm ή 33x60 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 37,00
(Ολογράφως) : τριάντα επτά

A.T.

: 31

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.30.10

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά
σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7442

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και
καθαρισμού.
Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού,
πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια
ανά τετραγωνικό μέτρο.
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 94,00
(Ολογράφως) : ενενήντα τέσσερα

A.T.

: 32

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.11.02

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7513

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm και κατά τα λοιπά όπως στο
άρθρο 74.30. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.
Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm , σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και
καθαρισμού.
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra).
Σοβατεπιά από

μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 10,10
(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά
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A.T.

: 33

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.04

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό
μάρμαρο d = 3 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7534

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το
εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra).
Ποδιές παραθύρων από

μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 95,00
(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

A.T.

: 34

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.36.01

Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο πάχους 3 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7536

Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m από μάρμαρο πλάτους έως 30 cm, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και
καθαρισμού.
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra).
Μπαλκονοποδιές από μάρμαρο πάχους

3 cm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 33,50
(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά

A.T.

: 35

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\75.54.04

Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες γλυπτής διατομής, χρήσιμου μήκους 1,01 έως 1,40m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7555

Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες γλυπτής διατομής, με προεξοχή και κυμάτιο βατήρων,
από μάρμαρο λευκό, τοποθετημένες σε υπάρχουσα κεκλιμένη ή κλιμακωτή βάση,
σύμφωνα με την μελέτη.
Οι βαθμίδες θα φέρουν εγκοπή, διατομής 10x10 mm και πάχους 3 mm, στην οποία θα τοποθετείται
αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα στις διαστάσεις της εγκοπής (φρακαριστό) με ισχυρή κόλλα,
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά
λείανσης και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η
εργασία κοπής, λείανσης ή κτενισματος, τοποθέτησης, αρμολογήματος και
καθαρισμού.
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra).
Συμπεριλαμβάνεται η πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,έτοιμο
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σε χρήση σύμφωνα με τη μελέτη.
Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες χρησίμου μήκους

1,01 έως 1,40 m.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 100,00
(Ολογράφως) : εκατό

A.T.

: 36

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\76.25.01

Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7609.2

Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02
"Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό", απλοί διαφανείς, πάχους 10 mm,
οποιωνδήποτε διαστάσεων πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά περιβλήματα, σιλικόνη, ανοξείδωτες
βίδες και ανοξείδωτα τυποποιημένα στηρίγματα σχήματος "π" και μετά της ανοξείδωτης κουπαστής
φ20/2mm.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά, η τοποθέτηση, υλικά και μικρουλικά επί τόπου και η
πλήρως περαιωμένη εργασία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 200,00
(Ολογράφως) : διακόσια

A.T.

: 37

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.15

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7735

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών,
καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής
ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα
αλκάλια.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1,70
(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 38

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.17.01

Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή
σκυροδεμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7737

Σπατουλάρισμα προετοιμασμένης επιφανείας σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ
03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων" και 03-10-05-00 "Χρωματισμοί
ξύλινων επιφανειών".
Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφανείας, εφαρμογή πρώτης στρώσεως
υλικού σπατουλαρίσματος, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης,
διασταυρουμένης προς την προηγούμενη, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα.
Εναλλακτικά, τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφάνειας εφαρμογή
πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος με τσιμεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό
σε μορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματος έτοιμου προς χρήση, τρίψιμο
με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσματος,
τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο.
Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 3,40
(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά

A.T.

: 39

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.20.01

Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως
νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7744

Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και
χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".
Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής,
ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης. Εφαρμογή υλικού με βάση ανόργανα
πιγμέντα αντιδιαβρωτικής και αντισκωριακής δράσης, όπως ο ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του
ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλας ψευδαργύρου (zinc phosphate), το οξείδιο του Αιματίτη
( ΜΙΟ) ή με βάση αναστολείς της διάβρωσης και της σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού
υμένα τα 50 μικρά.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2,20
(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

A.T.

: 40

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.30

Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7735

Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων, με βάση τις διαλυτές στο νέφτι και το λευκό
οινόπνευμα ακρυλικές ρητίνες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00
"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
Προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο και
δεύτερη στρώση (υλικά και εργασία).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2,25
(Ολογράφως) : δύο και είκοσι πέντε λεπτά

A.T.

: 41

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.01

Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1''
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7767.2

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00
"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".
Διαμέτρου έως 1".
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1,35
(Ολογράφως) : ένα και τριάντα πέντε λεπτά

A.T.

: 42

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.67.02

Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2''
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7767.4

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00
"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".
Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2".
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2,25
(Ολογράφως) : δύο και είκοσι πέντε λεπτά

A.T.

: 43

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.01

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής 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.
Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικήςπολυβινυλικής βάσεως
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 9,00
(Ολογράφως) : εννέα

A.T.

: 44

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02

ακρυλικής ή

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής 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.
Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 10,10
(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

A.T.

: 45

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.84.02

βάσεως.

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7786.1

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.
Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 12,40
(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά

A.T.

: 46

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.97

Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7744

Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος, για την προστασία έναντι
διείσδυσης χλωριόντων και διοξειδίου του άνθρακα, ανθεκτικές στις
περιβαλλοντικές συνθήκες, με εξασφάλιση διαπνοής του σκυροδέματος (εκτόνωση
υδρατμών δια μέσου πόρων), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3, με σήμανση CE, εφαρμοζόμενες με
ρολλό ή πιστολέτο
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η προετοιμασία της
επιφανείας εφαρμογής, η εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης (primer) αν συνιστάται
από τον προμηθευτή του υλικού, τα ικριώματα, τα απαιτούμενα εργαλεία και
συσκευές και η εργασία ανάμιξης και εφαρμογής του υλικού της επίστρωσης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφάνειας.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 13,50
(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T.

: 47

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.05.02

Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7809

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με
σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού
ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός
τιμολογείται ιδιαιτέρως).
Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
τοποθετήσεως.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου
μικρότερου από 0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12
προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13.
Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 13,50
(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T.

: 48

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.13

Περσιδωτά προπετάσματα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7813

Προπετάσματα περσιδωτά (VENETIAN BLINDS) με περσίδες αλουμινίου που φέρουν
πλαστική επένδυση, οποιασδήποτε αποχρώσεως, με τα κορδόνια, τις τροχαλίες και
όλα τα εξαρτήματα στερεώσεως, χειρισμού και λειτουργίας πλήρως τοποθετημένα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 25,90
(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ενενήντα λεπτά
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A.T.

: 49

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.30.01

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15
έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7809

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων
διαστάσεων αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.
β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών
και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής
και αισθητικού αποτελέσματος.
γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της
επιλογής της Υπηρεσίας.
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.
Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 25,90
(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ενενήντα λεπτά

A.T.

: 50

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\78.13

Ρολλοκουρτίνες πλήρους ή μερικής συσκότισης
Κωδικός αναθεώρησης:

Ρολλοκουρτίνες πλήρους ή μερικής συσκότισης, οποιασδήποτε αποχρώσεως, με τα κορδόνια, τις
τροχαλίες και
όλα τα εξαρτήματα στερεώσεως, χειρισμού και λειτουργίας πλήρως τοποθετημένες.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 25,00
(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

A.T.

: 51

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\78.13.1

Μεμβράνες ηλιοπροστασίας
Κωδικός αναθεώρησης:

Μεμβράνη ηλιοπροστασίας για μείωση της εισερχόμενης θερμότητας το καλοκαίρι και εξοικονόμηση
ενέργειας με σημαντική αύξηση της απόδοσης του κλιματισμού. Τοποθέτηση μετά από την έγκριση της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Πλήρως τοποθετημένες.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 25,00
(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

A.T.

: 52

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 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 εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις σύμφωνα με
τις οδηγίες του προμηθευτή.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2,20
(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

A.T.

: 53

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.03

Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7902

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα, εκτελούμενη
επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου
και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις οδηγίες του
προμηθευτή.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2,00
(Ολογράφως) : δύο

A.T.

: 54

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.05

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7903

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με στεγανωτικό υλικό με βάση τις εποξειδικές
ρητίνες εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, σύμφωνα με
τις οδηγίες του προμηθευτή για την ανάμιξη των συστατικών και την εφαρμογή
ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος. Περιλαμβάνεται ο καθαρισμός της
επιφανείας επαλέιψεως και το τυχόν απαιτούμενο ενισχυτικό πρόσφυσης (αστάρι,
primer), άν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του υλικού.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο βασικού υλικού χωρίς τιν σκληρυντή (kg) μετρούμενο προ της
επαλείψεως.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) μετρούμενο προ της επαλείψεως.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 9,50
(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα λεπτά

A.T.

: 55

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.08

Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7903

Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης
συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε
επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου,
ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή
ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνιστάται από
τον προμηθευτή του.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των
συσκευασιών που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 5,60
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T.

: 56

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.11.01

Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα
και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7912

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01
"Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες".
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Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της
επιφάνειας εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η
αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση
στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές,
γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις.
Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 14,60
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά

A.T.

: 57

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.46.01

Υγρομόνωση - Θερμομόνωση δώματος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7934

Υγρομόνωση - θερμομόνωση δώματος βατού ή μη, με αδιάβροχες πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης,
πάχους 7cm.
Η σειρά εργασιών είναι η ακόλουθη:
(1) Καθαίρεση υπάρχουσας μόνωσης, μέχρι την πλάκα μπετόν, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών του
πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις
φόρτωσης καθώς και φορτοεκφόρτωση με οποιοδήποτε μέσο & τρόπο και μεταφορά σε μέρη που
επιτρέπουν οι Δημόσιες Αρχές, ανεξαρτήτου απόστασης μεταφοράς.
(2) Καθαρισμός της επιφάνειας της πλάκας του δώματος και εξομάλυνση της.
(3) Διάστρωση στρώματος ρύσεων (Σ.Ρ.), ελάχιστου πάχους μεγαλυτέρου ή ίσου με 5cm από κυψελωτό
κονιόδεμα (περλιτομπετόν) σε μία στρώση, όπως ορίζεται στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01.
Για την αποφυγή ρηγματώσεων της επιφάνειάς του ελαφροσκυροδέματος είναι καλό μετά την εφαρμογή
του να διαβρέχεται τακτικά, όπως γίνεται και στα κλασσικά σκυροδέματα. Ιδανικό είναι να γίνει
αρμολόγηση της επιφάνειάς του σε κάναβο 3 m x 4 m και σφράγιση των αρμών με ασφαλτική μαστίχη.
(4) Επάλειψη με δύο στρώσεις ελαστομερούς γαλακτώματος. Η πρώτη στρώση αραιωμένη 3/1
(αστάρωμα). Η δεύτερη στρώση σε αναλογία 10/1 μέρη νερού, μετά παρέλευση 24 ωρών.
(5) Στρώση θερμομονωτικού υλικού από αδιάβροχες πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης, πάχους 7cm.
Στις υδρορροές το συνολικό πάχος του υλικού των ρύσεων πρέπει να είναι κατά 2-3 cm χαμηλότερο
από την υπόλοιπη επιφάνεια, προκειμένου να φιλοξενήσει ειδικά τεμάχια υδρορροών, που
απαιτούνται για τη στεγανοποίηση στα ιδιαίτερα απαιτητικά αυτά σημεία. Ειδικά σε αυτά τα σημεία
για τις ρύσεις αντί του ελαφροσκυροδέματος πρέπει να γίνει τοπικά τσιμεντοκονία, σε μια
περίμετρο 20 εκ. από την υδρορροή, προκειμένου να μπορέσουν να "στερεωθούν" επάνω της τα ειδικά
τεμάχια.
Για την άμβλυνση της γωνίας ανόδου της στεγανωτικής στρώσης στα στηθαία πραγματοποιείται η
κατασκευή περιμετρικού περιθωρίου (λούκι) από πολυμερική κονία, μη συρικνούμενη. Τα λούκια
κατασκευάζονται περιμετρικά και κατά μήκος όλων των κατακόρυφων στοιχείων του δώματος. Πλάτος
και ύψος λουκιών τουλάχιστον 5cm και ακτίνα καμπυλότητας, περίπου 2,5cm.Τα λούκια διακόπτονται
ανά δύο σχεδιαστικούς κανάβους (7,20m) μήκους με αρμό, πάχους 2mm που κλίνει με ειδική ελαστική
ρητίνη αρμών πολυουρεθανικής βάσης.
(6) Μετά γίνεται επάλειψη της επιφανείας με ελαστομερή ασφαλτική κόλλα ψυχρής εφαρμογής, με
ελάχιστη ελαστικότητα 1000%, και κατανάλωση περίπου 0,400-0,500 kg/m2. Τα στηθαία ασταρώνονται
με ασφαλτικό βερνίκι (προδιαγραφής ASTM D-41).
(7) Διάστρωση και επικόλληση εν ψυχρώ δι' απλής συμπιέσεως της πρώτης ασφαλτικής στεγανωτικής
και συγχρόνως εξαεριστικής στρώσης, πάχους 1,5-2.0 mm. Η εξαεριστική & στεγανωτική μεμβράνη
είναι αυτοκόλλητη και να έχει ιδιαίτερη κατασκευή ώστε να συγκολλείται με το υπόστρωμα μόνο
στην επιφάνεια των οπών, ενώ οι τυχόν υδρατμοί που εγκλωβίζονται κυκλοφορούν στην κάτω
επιφάνειά της και οδηγούνται με επιτυχία στους εξαεριστήρες, οι οποίοι τοποθετούνται στη
συνέχεια. Τα στεγανωτικά φύλλα της μεμβράνης αλληλεπικαλύπτονται μεταξύ τους κατά 10cm. Η
στεγανωτική-εξαεριστική μεμβράνη καλύπτει μόνο την οριζόντια επιφάνεια και μέχρι απόσταση 30cm
από τις κατακόρυφες επιφάνειες. Ο προδιαγραφές της μεμβράνης πρέπει να αποδεικνύονται από
πιστοποιητικά ανεξαρτήτων εργαστηρίων και να συνοδεύεται από CE.
(8) Ακoλουθεί επικόλληση της δεύτερης ελαστομερούς ασφαλτικής στεγανωτικής μεμβράνης, με
πολυεστέρα υψηλών αντοχών, πάχους 4 mm τύπου, η οποία πληροί την προδιαγραφή DIN 52123. Στα
στηθαία η μεμβράνη ανέρχεται σε ύψος 15 εκ. επάνω από το οριζόντιο επίπεδο. Η μεμβράνη πρέπει
να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που τίθενται στην ΕΤΕΠ, οι οποίες να αποδεικνύονται από
πιστοποιητικά ανεξαρτήτων εργαστηρίων και να συνοδεύεται CE.
(9) Η τελική επίστρωση είναι από βιομηχανικό δάπεδο, έγχρωμο ρητινούχο εποξειδικό
πολυουρεθανικό αυτοεπιπεδούμενο αντιολισθηρό δάπεδο πάχους 3,0 mm.Η εφαρμογή της
αυτοεπιπεδούμενης εποξειδικής στρώσης, θα υλοποιηθεί με αναλογία ρητίνης-αδρανών και ανάλωση,
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, μετά τον
πολυμερισμό του ασταριού και η εφαρμογή της δεύτερης στρώσης ρητίνης με χαλαζιακή άμμο, 24 ώρες
μετά την πρώτη, για την εξασφάλιση της αντιολισθηρότητας του δαπέδου.
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Σημεία προσοχής στα στηθαία και λοιπές κατακόρυφες επιφάνειες απολήξεων:
Ειδική ασφαλτική στεγανωτική λωρίδα, με πολυεστέρα υψηλής σταθερότητας, βάρους 4 kg/m2,
ανέρχεται σε ύψος 15 εκ από το οριζόντιο επίπεδο, επικαλύπτοντας την πρώτη ασφαλτική μεμβράνη
κατά 10 εκ. στο οριζόντιο επίπεδο.
Στη συνέχεια ακολουθεί επικόλληση δεύτερης ασφαλτικής λωρίδας με επικάλυψη ψηφίδας, με
πολυεστέρα υψηλών αντοχών, πάχους 4 mm, κατά DIN 52123. Η λωρίδα αυτή ανέρχεται σε ύψος 25 cm
τουλάχιστον από το οριζόντιο επίπεδο, δηλαδή επικαλύπτει την πρώτη ασφαλτική λωρίδα στα στηθαία
κατά 10 εκ. τουλάχιστον. Η δεύτερη ασφαλτική λωρίδα στερεώνεται μηχανικά με γαλβανισμένη λάμα
ανοικτού Γ πλάτους 3εκ. (1,25mm πάχους), βίδες και βύσματα. Στη συνέχεια η λάμα σφραγίζεται με
ελαστομερή μαστίχα πολυουρεθανικής βάσεως, αφού προηγουμένως η επιφάνεια της έχει ασταρωθεί
(primer) με κατάλληλο πολυουρεθανικό βερνίκι. Εδώ θα πρέπει να δοθεί προσοχή έτσι ώστε η λάμα
να μην έχει λερωθεί προηγουμένως με ασφαλτικό υλικό.
Εάν δεν ακολουθεί σοβάς τότε πρέπει για μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο η ψηφίδα να επαλείφεται με
ακρυλικό στεγανωτικό ή πολυουρεθανικό στεγανωτικό.
Στα στόμια των υδρορροών, τοποθετούνται ειδικές κεφαλές από ειδικό πολυμερές υλικό, εσωτερικά
και σε επαφή με τις υπάρχουσες σωλήνες υδρορροών. Η στερέωση των ειδικών κεφαλών επί των
υδρορροών θα γίνει με τον καταλληλότερο τρόπο (με μηχανική στήριξη, βίδες, βύσματα, ή με θερμή
άσφαλτο ASTM D-312). Η εσωτερική περίμετρος του
σωλήνα της υδρορροής, στα σημεία όπου εφάπτεται με τις ειδικές κεφαλές, χρειάζεται να
στεγανοποιηθεί με πλαστομερή ασφαλτική μαστίχα. Οι ειδικές αυτές κεφαλές είναι κατασκευασμένες
εξ' ολοκλήρου από υλικό συμβατό για επαφή με τις ασφαλτικές μεμβράνες. Προσοχή πρέπει να δοθεί
ώστε το πέλμα των υδρορροών να κολληθεί ανάμεσα στις δύο στρώσεις ασφαλτικών μεμβρανών. Μετά
την πλήρη σύνδεση των κεφαλών υδρορροών με τις ασφαλτικές μεμβράνες, τοποθετούνται σήτες για
την μελλοντική αποφυγή φραγής τους από φερτά υλικά, φύλλα, κλπ.
Για την παραλαβή συστολοδιαστολών μεταξύ των υλικών της διαστρωμάτωσης γίνεται τοποθέτηση
γεωϋφάσματος πολυπροπυλενίου ή τεντωμένων φύλλων πλαστικού (πολυαιθυλενίου) βάρους 200 gr/m2
(νάιλον θερμοκηπίων 20 γραμμών), με αλληλοεπικάλυψη 10cm τουλάχιστον και συγκόλληση σε όλο το
μήκος τους με ειδική αυτοκόλλητη ταινία συσκευασίας, πλάτους 5cm τουλάχιστον. Στη συνέχεια
κατασκευάζεται τσιμεντοκονία των 450kg/m3 τσιμέντου, οπλισμένη με ίνες προπυλενίου πάχους 2,53cm. Η τσιμεντοκονία αρμολογείται ανά σχεδιαστικό κάναβο (3,60x3,60) που αρχίζει σε απόσταση
50cm από κατακόρυφα στοιχεία του δώματος (στηθαία), με πλάτος αρμού 2cm που πληρούται προσωρινά
με διογκωμένη πολυστερίνη και γίνεται η διάστρωσή του νταμωτά. Όταν στεγνώσει η τσιμεντοκονία,
αφαιρείται η διογκωμένη πολυστερίνη από τους αρμούς και ο αρμός γεμίζει με πολυουρεθανική
μαστίχα σε βάθος από την επιφάνεια 2cm. (Για τη σωστή διαμόρφωση και λειτουργία του αρμού
συνιστάται προ της τοποθέτησης της μαστίχα η τοποθέτηση ελαστικού κορδονιού κλειστών κυψελών,
το οποίο τοποθετείται στο 0,7 του βάθους του αρμού και όχι λιγότερο από 7 mm. Επίσης για
καλύτερη πρόσφυση της σφραγιστικής μαστίχας συνιστάται η προεπάλειψη των παρειών του αρμού με
πολυουρεθανικό αστάρι.
Επίσης απαιτούνται τα παρακάτω:
1.Πιστοποιητικό CE, ISO 9001 της Εταιρείας παραγωγής των στεγανωτικών υλικών από
αναγνωρισμένους φορείς.
2.Δείγματα των προς εφαρμογή υλικών με τα αντίστοιχα τεχνικά τους φυλλάδια.
3.Πιστοποιητικά από εγκεκριμένα εργαστήρια των υλικά που να αποδεικνύουν ότι πληρούν τις
αναφερόμενες την τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές.
4.Κατασκευαστικά σχέδια των λεπτομερειών εγκατάστασης.
Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά, ειδικά τεμάχια, εξοπλισμός κτλ καθώς και όλες οι
εργασίες για την καθαίρεση της υπάρχουσας και την διάστρωση της νέας θερμομόνωσης όπως
περιγράφεται παραπάνω.
Πλήρως περαιωμένη εργασία με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την
μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή του συστήματος των υλικών, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 25,00
(Ολογράφως) : είκοσι πέντε

A.T.

: 58

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν65.31

Αναδιάταξη σκελετού εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΑΟΙΚ 65.31

Αναδιάταξη υφιστάμενου σκελετού εσωτερικών χωρισμάτων διαχωρισμού αιθουσών, γραφείων κλπ,
οποιουδήποτε σχεδίου από διατομές αλουμινίου, αποτελούμενος από επίπεδα φατνώματα, τεθλασμένα
ή μη, με υαλοπίνακες ή μή, με πλαστικά φύλλα ή πλάκες συνθετικής ξυλείας, συμπεριλαμβανομένου
και των φύλλων θυρίδων ή θυροφύλλων, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας και την ΕΤΕΠ 03-0803-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".
Σελίδα 38 από 46

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Περιλαμβάνεται η αποξήλωση με προσοχή για την μη καταστροφή των τμημάτων της κατασκευής, η
επανατοποθέτηση, η στερέωση, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, για πλήρη λειτουργία. Επίσης στην
περίπτωση ύπαρξης ψευδοροφής περιλαμβάνεται και η πιθανή αποξήλωση και επανατοποθέτηση των
πλακών της.
Τιμή κατ'αποκοπή
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 350,00
(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

A.T.

: 59

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".
Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού
υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 6,70
(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 60

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.70

Φρεσκάρισμα παλαιού βερνικώματος δαπέδου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7770

Φρεσκάρισμα παλαιού βερνικώματος δαπέδου, το οποίο δεν παρουσιάζει φθορές, όπως
ράγισμα, ξεφλούδισμα κλπ, εκτός από την απώλεια στιλπνότητος και γενικά της
αρχικής του εμφανίσεως, με εφαρμογή βερνικιού πατωμάτων σε μία στρώση.
Απόξεση της επιφανείας με λεπτό γυαλόχαρτο δαπέδων, πλήρης και επιμελής
καθαρισμός των τοίχων, των κουφωμάτων κλπ, σποραδικά ψιλοστοκαρίσματα της
επιφανείας και στην συνέχεια τρίψιμο, επιμελής καθαρισμός του χώρου και
διάστρωση μιάς στρώσεως βερνικιού. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2,80
(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά

A.T.

: 61

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2236

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.
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.
.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 7,90
(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά
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A.T.

: 62

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.21.01

Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2238

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

(Αριθμητικά) : 4,50
(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

A.T.

: 63

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.30.02

Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,05
m2 και έως 0,12 m2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2261Β

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές
οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου.
Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία
μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των
προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.
Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 9,00
(Ολογράφως) : εννέα

A.T.

: 64

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.31.01

Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2265Α

Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,06 m σε πλινθοδομή οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς
επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως
απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης
στις θέσεις φορτώσεως.
Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 7,75
(Ολογράφως) : επτά και εβδομήντα πέντε λεπτά

A.T.

: 65

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.50

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων μετά του αντιστοίχου ψευδοδαπέδου ή σκελετού τεγίδων
(διαδοκίδων), σε οποιαδήποτε θέση, με προσοχή για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με την
μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 5,60
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά
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A.T.

: 66

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και
πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με
προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 16,80
(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T.

: 67

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.60

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2236

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (μοκέτες κλπ), με πλήρη
απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία
και μεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2,20
(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

A.T.

: 68

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.05

Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2304

Πετάσματα ασφαλείας (κατακόρυφα ή κεκλιμένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα
εργασίας των ικριωμάτων, σανιδώματα, πατάρια) επί ικριωμάτων από σανίδες ή
μεταλλικά φύλλα, για την προστασία των διερχομένων από πτώσεις υλικών,
διαμορφωμένα σύμφωνα με την μελέτη ή και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, πλήρη με
τους απαιτούμενους συνδέσμους, στηρίγματα και διαδοκίδωση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας σανιδώματος.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 5,60
(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

A.T.

: 69

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.14

Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2314.1

Επένδυση πρόσοψης ικριωμάτων με λινάτσες ή συνθετικά υφαντά φύλλα, προσδεμένα με σύρμα ή
συνδετήρες στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώματος. Η επικάλυψη θα είναι πλήρης
και τα φύλλα επικάλυψης επαρκώς τανυσμένα.
Επισημαίνεται ότι η επένδυση των εξωτερικών ικριωμάτων είναι υποχρεωτική για όλες τις
κατασκευές εντός κατοικημένων περιοχών.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 0,65
(Ολογράφως) : εξήντα πέντε λεπτά
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A.T.

: 70

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.25.04

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3223Α.6

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η
συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο
δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού
προσωπικού.
Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν
υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο
επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί
μαζί με άλλα.
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 22,50
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T.

: 71

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.13

Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3841

Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με
κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση
(καινουργής ξυλεία ή ξυέία με λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη
του προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".
Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η
τοποθέτηση πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η
υδατο-στεγής σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.
Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη
τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 20,25
(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά

A.T.

: 72

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.18

Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3816

Διαμόρφωση φαλτσογωνιών, εγκοπών, σκοτιών, σε επιφάνειες στοιχείων από
σκυρόδεμα, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00
"Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος",με χρήση ξύλινων ή
πλαστικών πηχίσκων διατομής έως 75x75 mm, οι οποίοι στερεώνονται στους
ξυλοτύπους. Περιλαμβάνεται η αποκατάσυαση τοπικών φθορών που είναι δυνατόν να
προκληθούν κατά την αφαίρεση του ξυλοτύπου, με χρήση τσιμεντοκονίας ή
επισκευαστικού κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2,80
(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά
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A.T.

: 73

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\10.07.01

Αποκομιδή προϊόντων καθαιρέσεων ή εκσκαφών με ενοικιαζόμενο κάδο
Κωδικός αναθεώρησης:

Αποκομιδή προϊόντων καθαιρέσεων, εκσκαφών και λοιπών άχρηστων υλικών με ενοικιαζόμενο κάδο, ο
οποίος θα τοποθετηθεί με γερανό σε κατάλληλο σημείο μετά από την υπόδειξη της Υπηρεσίας και θα
μεταφερθεί για απόθεση σε χώρο σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 15,00
(Ολογράφως) : δέκα πέντε

A.T.

: 74

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.08

Αποκατάσταση σφράγισης διαμορφωμένου αρμού ανοίγματος 15 mm με ελαστομερές
υλικό ψυχράς εφαρμογής
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6371

Αποκατάσταση σφράγισης παλαιού αρμού ανοίγματος 15 mm που έχει υποστεί φθορές ή
αποκόλληση με χρήση ελαστομερούς υλικού, πολυουραιθανικής ή πολυσουλφιδικής
βάσεως, εφαρμοζομένου εν ψυχρώ, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05
"Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά".
Περιλαμβάνεται η επιμελής αφαίρεση του υπάρχοντος υλικού σφράγισης του αρμού, με
θέρμανση, χημικούς διαλύτες, εργαλεία χειρός και ηλεκτροεργαλεία ή/και
συνδυασμό αυτών, ο καθαρισμός των παρειών του αρμού, η εφαρμογή primer (άν
απαιτείται) και η προετοιμασία και εφαρμογή του ελαστομερούς υλικού σύμφωνα με
τις οδηγίες του προμηθευτή".
Η παρούσα τιμή μονάδος προσαρμόζεται αναλογικά μέ βάση το άνοιγμα του αρμού.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) πλήρους αποκατάστασης της σφράγισης αρμού ονομαστικού
διακένου 15 mm.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 15,50
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πενήντα λεπτά

A.T.

: 75

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 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 άχει ως αποτέλεσμα την διόγκωση του οπλισμού και
την απολέπιση ή αποφλοίωση του σκυροδέματος.
Εφαρμογή των Αρχών και των Μεθόδων Αποκατάστασης που προβλέπονατι 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 ρολλό ή πινέλο
- η παρασκευή και εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματος σύμφωνα με τις οδηγίες
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του προμηθευτή για την αποκατάσταση της διατομής του στοιχείου σκυροδέματος
στην αρχική της η τελική εξομάλυνση της επιφανείας μετά την σκληρυνση του επισκευαστικού
κονιάματος και η εφαρμογή προστατευτικής επίστρωσης υψηλής διαπνοής, σιλοξανικής βάσεως, με
ρολλό ή πινέλλο.
Στις εργασίες καθαρισμού της επιφανείας επέμβασης δεν περιλαμβάνεται τυχόν
απαιτούμενη υδροβολή, η οποία πληρώνεται ιδιάιτερα 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 εφαρμογήσε εκτεταμένες βλάβες
κατασκευών από σκυρόδεμα
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 53,60
(Ολογράφως) : πενήντα τρία και εξήντα λεπτά

A.T.

: 76

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.29

Επένδυση εσωτερικού φρεατίων, δεξαμενών και αγωγών ακαθάρτων με οξύμαχα
κεραμεικά πλακίδια
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7326.1

Επένδυση επιφανειών από σκυρόδεμα φρεατίων, δεξαμενών και αγωγών ακαθάρτων με
οξύμαχα κεραμεικά πλακίδια, υψηλής ανθεκτικότητας σε οξέα και αλκάλια κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ ISO 10545-13, οποιωνδήποτε διαστάσεων, στις θέσεις που προβλέπονται από την
μελέτη.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των οξυμάχων πλακιδίων (της εγκρίσεως της
Υπηρεσίας, μετά από πρόταση του Αναδόχου), των αντιστοίχων υλικών
αρμολογήματος, της κόλλας πλακιδίων ή των υλικών παρασκευής της τσιμεντοκονίας.
- Η χρήση ικριωμάτων, εργοταξιακού φωτισμού και τα προβλεπόμενα από τις κείμενες
διατάξεις μέσα ατομικής προστασίας του προσωπικού.
- Ο καθαρισμός της επιφανείας της επένδυσης από σαθρά υλικά και ρύπους, η
εφαρμογή στρώσεως ισχυρής τσιμεντοκονίας (των 650 kg τσιμέντου) πάχους
τουλάχιστον 1,5 cm, ή κόλλας πλακιδίων σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, η
τοποθέτηση των πακιδίων (με τις απαιτούμενες κοπές για την διαμόρφωση ακμών)
και η αρμολόγηση με αρμόστοκο ανθεκτικό σε διαβρωτικό χημικό περιβάλλον,
- Η συγκέντρωση, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προς απόθεση των πάσης φύσεως μπάζων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επένδυσης, κάθε σχήματος και μορφής.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 36,10
(Ολογράφως) : τριάντα έξι και δέκα λεπτά

A.T.

: 77

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\16.29

Επένδυση περιμετρικού καναλιού πισίνας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7326.1

Eπένδυση περιμετρικού καναλιού υπερχείλισης πισίνας με στεγανοποιητική ενισχυμένη μεμβράνη
πισίνας /liner 150/100 πάχους 1.5mm.
Η μεμβράνη θα αποτελείται από 2 θερμοκολλημένα φύλλα υψηλής ανθεκτικότητας PVC που ενσωματώνουν
ένα πολυεστερικό πλέγμα για ανθεκτικότητα.
Το Liner 150/100 θα είναι σε μορφή ρολού με διαστάσεις περίπου 1.65m πλάτος και 25m μήκος.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών (της εγκρίσεως της
Υπηρεσίας, μετά από πρόταση του Αναδόχου),
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- Ο καθαρισμός της επιφανείας της επένδυσης,
- Ειδικά τεμάχια όπου απαιτηθεί.
- Η συγκέντρωση, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προς απόθεση των πάσης φύσεως μπάζων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μ.μ.) επένδυσης, κάθε σχήματος και μορφής.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 40,00
(Ολογράφως) : σαράντα

A.T.

: 78

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 14.07

Εξαεριστικά στοιχεία μεμβράνης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6361

Προμήθεια και τοποθέτηση με θερμική συγκόλληση εξαεριστικού στοιχείου
στεγανοποιητικής μεμβράνης, πλήρους με τον σωλήνα και την μεμβράνη επαφής με
την επένδυση, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και την ΕΤΕΠ
08-05-03-06 "Εξαεριστικά στοιχεία μεμβρανών επένδυσης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ".
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εξαεριστικού στοιχείου μεμβράνης.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 41,20
(Ολογράφως) : σαράντα ένα και είκοσι λεπτά

A.T.

: 79

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.15

Σφράγιση αρμών διακοπής σκυροδέτησης με υδροδιογκούμενη πολυμερή μαστίχη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6370

Σφράγιση αρμών διακοπής σκυροδέτησης στοιχείων στά οποία δεν προβλέπονται
υδροφραγές, (waterstops) με μαστίχη πολυμερούς βάσης που διογκώνεται όταν
έρχεται σε επαφή με το νερό, εφαρμοζόμενη σύμφωνα με τις οδηγίες του
προμηθευτή, στις θέσει της κατασκευής που προβλέπονται από την μελέτη.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια της υδροδιογκούμενης πολυμερούς μαστίχης
- ο επιμελής καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής από ρύπους και σαθρά υλικά
- η εφαρμογή με πιστόλι χειρός ή αέρα κατά μήκος του αρμού διακοπής, στο μέσον
της διατομής, συνεχούς λωρίδας υλικού με ανάλωση 0,07- 0,10 lt ανά τρέχον
μέτρο (εξαρτάται από την ομαλότητα του αρμού)
Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή υλικών της κατηγορίας αυτής, όταν δεν προβλέπονται
από την μελέτη, δεν επιμετράται ως ιδιαίτερη εργασία.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο αρμού (μμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 8,20
(Ολογράφως) : οκτώ και είκοσι λεπτά

A.T.

: 80

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9356

Δημιουργία δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 53

Δημιουργία δικτύου Η/Υ δηλαδή, προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία των πιο κάτω υλικών:
"Κανάλια καλωδίων
"Καλώδιο UTPcat6
"Καλώδιο ΝΥΜ 3χ2,5mm2
"Rack 9U+patchpanet
"Πρίζες σούκο (καναλιού)
"Πρίζες δικτύου (καναλιού)
"Πολύμπριζα με ασφάλεια πτώσης τάσης
πλήρως συνδεσμολογημένων, και με τα μικρουλικά που απαιτούνται.

(1 τεμ)
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1.756,86
(Ολογράφως) : χίλια επτακόσια πενήντα έξι και ογδόντα έξι λεπτά

Λυκόβρυση,

12-5-2021

Λυκόβρυση,

12-5-2021

Λυκόβρυση,

12-5-2021

Η Συντάκτρια

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τ.Μ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Αγγελιδάκη Μαρία Άννα
Πολιτικός Μηχανικός

Αντωνόπουλος Ηλίας
Πολιτικός Μηχανικός

Σκέντος Αναστάσιος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε
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ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Μον.
Ποσότητα
Mετρ.
[6]

[7]

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)
[8]

Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[9]

[10]

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
1 Καθαίρεση επικεραμώσεων
χωρίς να καταβάλλεται
προσοχή για την εξαγωγή
ακεραίων κεράμων

ΝΑΟΙΚ
22.22.01

ΟΙΚ 2241

1

m2

70,00

6,70

469,00

2 Καθαίρεση επιχρισμάτων

ΝΑΟΙΚ 22.23

ΟΙΚ 2252

2

m2

3 Καθαίρεση φέροντος
οργανισμού ξύλινης στέγης

ΝΑΟΙΚ 22.51

ΟΙΚ 5276

3

m3

300,00

5,60

1.680,00

8,00

56,00

448,00

4 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

ΝΑΟΙΚ 23.03

ΟΙΚ 2303

4

m2

400,00

5,60

2.240,00

5 Προμήθεια, μεταφορά επί
ΝΑΟΙΚ
τόπου, διάστρωση και
32.01.04
συμπύκνωση σκυροδέματος
με χρήση αντλίας ή
πυργογερανού για κατασκευές
από σκυρόδεμα κατηγορίας
C16/20

ΟΙΚ 3214

5

m3

8,00

90,00

720,00

6 Προμήθεια, μεταφορά επί
ΝΑΟΙΚ
τόπου, διάστρωση και
32.01.05
συμπύκνωση σκυροδέματος
με χρήση αντλίας ή
πυργογερανού για κατασκευές
από σκυρόδεμα κατηγορίας
C20/25

ΟΙΚ 3215

6

m3

8,00

95,00

760,00

7 Κατασκευή στρώσεων
περλιτοδέματος των 200 kg
στσιμέντου ανά m3

ΝΑΟΙΚ 35.04

ΟΙΚ 3506

7

m3

2,00

100,00

200,00

8 Ξυλότυποι συνήθων χυτών
κατασκευών

ΝΑΟΙΚ 38.03

ΟΙΚ 3816

8

m2

50,00

15,70

785,00

9 Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση
με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά)
ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m

ΝΑΟΙΚ
52.61.02

ΟΙΚ 5262

9

m2

70,00

73,00

5.110,00

10 Ζευκτά στέγης από απλά
στοιχεία δομικής ξυλείας
πελεκητή

ΝΑΟΙΚ
52.76.01

ΟΙΚ 5276

10

m3

5,00

560,00

2.800,00

11 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία
πελεκητή

ΝΑΟΙΚ
52.79.01

ΟΙΚ 5279

11

m3

2,00

380,00

760,00

12 Σανίδωμα στέγης με
μισόταβλες πάχους 1,8 cm

ΝΑΟΙΚ
52.80.02

ΟΙΚ 5282

12

m2

70,00

19,00

1.330,00

13 Σανίδωμα στέγης με τάβλες
πάχους 2,5 cm

ΝΑΟΙΚ
52.80.03

ΟΙΚ 5283

13

m2

70,00

22,50

1.575,00

14 Επιτεγίδωση στέγης, για
κεραμίδια γαλλικού τύπου

ΝΑΟΙΚ 52.86

ΟΙΚ 5286

14

m2

70,00

11,00

770,00

15 Κατεργασία επιφανειών
σκελετού στέγης, μερική
κατεργασία (ροκάνισμα)

ΝΑΟΙΚ
52.88.01

ΟΙΚ 5288

15

m2

70,00

2,60

182,00

16 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές
με κάσσα δρομική, πλάτους
έως 13 cm

ΝΑΟΙΚ
54.46.01

ΟΙΚ 5446.1

16

m2

10,00

118,00

1.180,00

17 Μεταλλικός σκελετός
τοιχοπετάσματος

ΝΑΟΙΚ 61.31

ΟΙΚ 6118

17

Kg

30,00

2,80

84,00

18 Θύρες μεταλλικές
πυρασφαλείας, ανοιγόμενες,
μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη,
κλάσης πυραντίστασης 90 min

ΝΑΟΙΚ
62.60.03

ΟΙΚ 6236

18

m2

2,00

335,00

670,00

19 Σιδηρά κιγκλιδώματα από
ράβδους συνήθων διατομών,
απλού σχεδίου από
ευθύγραμμες ράβδους

ΝΑΟΙΚ
64.01.01

ΟΙΚ 6401

19

Kg

45,00

4,50

202,50

20 Κινητές σίτες αερισμού

ΝΑΟΙΚ 65.25

ΟΙΚ 6530

20

m2

70,00

45,00

3.150,00

Σε μεταφορά

25.115,50
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A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Μον.
Ποσότητα
Mετρ.
[6]

[7]

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)
[8]

Από μεταφορά

Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[9]

[10]

25.115,50

21 Σκελετός εσωτερικών
χωρισμάτων από αλουμίνιο

ΝΑΟΙΚ 65.31

ΟΙΚ 6531

21

m2

20,00

56,00

1.120,00

22 Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες
χωρίς υαλοστάσιο μετά της
κάσας

ΝΑΟΙΚ
Ν\65.05.01

ΟΙΚ 6502

22

m2

5,00

200,00

1.000,00

23 Προμήθεια και τοποθέτηση
εξαρτημάτων αλουμινίου

ΝΑΟΙΚ
Ν\65.16.04

23

ΤΕΜ

2,00

800,00

1.600,00

24 Κουφώματα από
ηλεκτροστατικά βαμμένο
αλουμίνιο βάρους 12 - 24
kg/m2 μετά των υαλοπινάκων

ΝΑΟΙΚ
Ν\65.17.11

ΟΙΚ 6519

24

m2

25,00

250,00

6.250,00

25 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

ΝΑΟΙΚ 71.21

ΟΙΚ 7121

25

m2

200,00

13,50

2.700,00

26 Επικεράμωση με κεραμίδια
ρωμαϊκού τύπου

ΝΑΟΙΚ 72.16

ΟΙΚ 7211

26

m2

70,00

23,50

1.645,00

27 Περιθώρια (σοβατεπιά) από
κεραμικά πλακίδια

ΝΑΟΙΚ 73.35

ΟΙΚ 7326.1

27

μμ

55,00

4,50

247,50

28 Αντιολισθητικό ελαστικό
παρέμβλημα μαρμάρινων
βαθμίδων

ΝΑΟΙΚ 73.76

ΟΙΚ 7396

28

μμ

10,00

5,60

56,00

29 Επιστρωσεις δαπέδων με
κεραμικά πλακίδια,GROUP 4,
διαστάσεων 33x60cm

ΝΑΟΙΚ
Ν\73.33.04

ΟΙΚ 7331

29

m2

10,00

40,00

400,00

30 Επενδύσεις τοίχων με
κεραμικά πλακίδια, GROUP
1,διαστάσεων 30x30cm ή
33x60 cm

ΝΑΟΙΚ
Ν\73.34.03

ΟΙΚ 7326.1

30

m2

10,00

37,00

370,00

ΟΙΚ 7442

31

m2

30,00

94,00

2.820,00

32 Περιθώρια (σοβατεπιά) από
μάρμαρο σκληρό έως
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2

ΝΑΟΙΚ 75.11.02 ΟΙΚ 7513

32

μμ

15,00

10,10

151,50

33 Ποδιές παραθύρων από
μάρμαρο Ποδιές παραθύρων
από σκληρό / εξαιρετικά
σκληρό μάρμαρο d = 3 cm

ΝΑΟΙΚ
75.31.04

ΟΙΚ 7534

33

m2

10,00

95,00

950,00

34 Μπαλκονοποδιές μήκους έως
2,00 m, από μάρμαρο πάχους
3 cm

ΝΑΟΙΚ
75.36.01

ΟΙΚ 7536

34

μμ

25,00

33,50

837,50

35 Ολόσωμες μαρμάρινες
βαθμίδες γλυπτής διατομής,
χρήσιμου μήκους 1,01 έως
1,40m

ΝΑΟΙΚ
Ν\75.54.04

ΟΙΚ 7555

35

τ

2,00

100,00

200,00

36 Υαλοπίνακες ασφαλείας
SECURIT πάχους 10 mm

ΝΑΟΙΚ
Ν\76.25.01

ΟΙΚ 7609.2

36

m2

10,00

200,00

2.000,00

37 Προετοιμασία επιχρισμένων
επιφανειών τοίχων για
χρωματισμούς

ΝΑΟΙΚ 77.15

ΟΙΚ 7735

37

m2

200,00

1,70

340,00

38 Σπατουλάρισμα
προετοιμασμένων επιφανειών,
επιφανειών επιχρισμάτων ή
σκυροδεμάτων

ΝΑΟΙΚ
77.17.01

ΟΙΚ 7737

38

m2

200,00

3,40

680,00

39 Αντισκωριακές βαφές,
ΝΑΟΙΚ
εφαρμογή αντισκωριακού
77.20.01
υποστρώματος ενός
συστατικού βάσεως νερού η
διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής
ή τροποποιημένης αλκυδικής ή
ακρυλικής ρητίνης

ΟΙΚ 7744

39

m2

50,00

2,20

110,00

Σε μεταφορά

48.593,00

31 Επιστρώσεις δαπέδων με
ΝΑΟΙΚ
ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, 74.30.10
σκληρού έως εξαιρετικά
σκληρού, πάχους 2 cm, σε
αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά
τετραγωνικό μέτρο
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Μον.
Ποσότητα
Mετρ.
[6]

[7]

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)
[8]

Από μεταφορά

Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[9]

[10]

48.593,00

40 Υπόστρωμα (αστάρι)
τσιμεντοχρωμάτων από
ακρυλικές ρητίνες βάσεως
διαλύτου

ΝΑΟΙΚ 77.30

ΟΙΚ 7735

40

m2

100,00

2,25

225,00

41 Χρωματισμοί σωληνώσεων,
διαμέτρου έως 1''

ΝΑΟΙΚ
77.67.01

ΟΙΚ 7767.2

41

μμ

10,00

1,35

13,50

42 Χρωματισμοί σωληνώσεων,
διαμέτρου από 1 1/4 έως 2''

ΝΑΟΙΚ
77.67.02

ΟΙΚ 7767.4

42

μμ

10,00

2,25

22,50

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

ΝΑΟΙΚ
77.80.01

ΟΙΚ 7785.1

43

m2

3.000,00

9,00

27.000,00

44 Χρωματισμοί επί επιφανειών
επιχρισμάτων με χρώματα
υδατικής διασποράς,
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής
ή πολυβινυλικής βάσεως
εξωτερικών επιφανειών με
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή
στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

ΝΑΟΙΚ
77.80.02

ΟΙΚ 7785.1

44

m2

3.200,00

10,10

32.320,00

45 Χρωματισμοί επιφανειών
γυψοσανίδων με χρώμα
υδατικής διασποράς
ακρυλικής ή βινυλικής ή
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως
νερού, με σπατουλάρισμα της
γυψοσανίδας

ΝΑΟΙΚ
77.84.02

ΟΙΚ 7786.1

45

m2

150,00

12,40

1.860,00

46 Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις
επιφανειών σκυροδέματος

ΝΑΟΙΚ 77.97

ΟΙΚ 7744

46

m2

100,00

13,50

1.350,00

47 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες,
πάχους 15 mm

ΝΑΟΙΚ
78.05.02

ΟΙΚ 7809

47

m2

30,00

13,50

405,00

48 Περσιδωτά προπετάσματα

ΝΑΟΙΚ 78.13

ΟΙΚ 7813

48

m2

20,00

25,90

518,00

49 Ψευδοροφή διακοσμητική,
επισκέψιμη, φωτιστική από
πλάκες ορυκτών ινών πάχους
15 έως 20 mm, διαστάσεων
600x600 mm ή 625x625 mm

ΝΑΟΙΚ
78.30.01

ΟΙΚ 7809

49

m2

20,00

25,90

518,00

50 Ρολλοκουρτίνες πλήρους ή
μερικής συσκότισης

ΝΑΟΙΚ Ν\78.13

50

m2

30,00

25,00

750,00

51 Μεμβράνες ηλιοπροστασίας

ΝΑΟΙΚ
Ν\78.13.1

51

m2

20,00

25,00

500,00

52 Επάλειψη επιφανειών
σκυροδέματος με ελαστομερές
ασφαλτικό γαλάκτωμα

ΝΑΟΙΚ 79.02

ΟΙΚ 7902

52

m2

50,00

2,20

110,00

53 Επάλειψη με ελαστομερές
ασφαλτικό διάλυμα

ΝΑΟΙΚ 79.03

ΟΙΚ 7902

53

m2

50,00

2,00

100,00

54 Επάλειψη επιφανειών
σκυροδέματος με εποξειδικά
υλικά

ΝΑΟΙΚ 79.05

ΟΙΚ 7903

54

Kg

50,00

9,50

475,00

55 Στεγανωτικές επιστρώσεις με
τσιμεντοειδή υλικά

ΝΑΟΙΚ 79.08

ΟΙΚ 7903

55

Kg

200,00

5,60

1.120,00

56 Επιστρώσεις με ελαστομερείς
μεμβράνες, μεμβράνη
οπλισμένη με πολυεστερικό
πλεγμα και με επικάλυψη
ορυκτών ψηφίδων

ΝΑΟΙΚ 79.11.01 ΟΙΚ 7912

56

m2

220,00

14,60

3.212,00

57 Υγρομόνωση - Θερμομόνωση
δώματος

ΝΑΟΙΚ
Ν\79.46.01

57

m2

10,00

25,00

250,00

Σε μεταφορά

119.342,00

ΟΙΚ 7934
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Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Μον.
Ποσότητα
Mετρ.
[6]

[7]

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)
[8]

Από μεταφορά

Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[9]

[10]

119.342,00

58 Αναδιάταξη σκελετού
εσωτερικών χωρισμάτων από
αλουμίνιο

ΝΑΟΙΚ Ν65.31

ΝΑΟΙΚ 65.31

58

ΚΑ

1,00

350,00

350,00

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

ΝΑΟΙΚ 77.55

ΟΙΚ 7755

59

m2

100,00

6,70

670,00

60 Φρεσκάρισμα παλαιού
βερνικώματος δαπέδου

ΝΑΟΙΚ 77.70

ΟΙΚ 7770

60

m2

100,00

2,80

280,00

61 Καθαίρεση πλακοστρώσεων
δαπέδων παντός τύπου και
οιουδήποτε πάχους χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών

ΝΑΟΙΚ
22.20.01

ΟΙΚ 2236

61

m2

80,00

7,90

632,00

62 Καθαίρεση επιστρώσεων
τοίχων παντός τύπου χωρίς
να καταβάλλεται προσοχή για
την εξαγωγή ακεραίων
πλακών

ΝΑΟΙΚ
22.21.01

ΟΙΚ 2238

62

m2

80,00

4,50

360,00

63 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή
ανοιγμάτων σε πλινθοδομές,
για οπές επιφανείας άνω των
0,05 m2 και έως 0,12 m2

ΝΑΟΙΚ
22.30.02

ΟΙΚ 2261Β

63

ΤΕΜ

15,00

9,00

135,00

64 Διάνοιξη αυλακιού σε
πλινθοδομή, για πλάτος
αυλακιού έως 0,10 m

ΝΑΟΙΚ
22.31.01

ΟΙΚ 2265Α

64

m

50,00

7,75

387,50

65 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων
ή επενδύσεων

ΝΑΟΙΚ 22.50

ΟΙΚ 2275

65

m2

100,00

5,60

560,00

66 Αποξήλωση ξυλίνων ή
σιδηρών κουφωμάτων

ΝΑΟΙΚ 22.45

ΟΙΚ 2275

66

m2

50,00

16,80

840,00

67 Αποξήλωση πλαστικών
δαπέδων και λοιπών λεπτών
επιστρώσεων

ΝΑΟΙΚ 22.60

ΟΙΚ 2236

67

m2

200,00

2,20

440,00

68 Πετάσματα ασφαλείας επί
ικριωμάτων

ΝΑΟΙΚ 23.05

ΟΙΚ 2304

68

m2

50,00

5,60

280,00

69 Επενδύσεις πρόσοψης
ικριωμάτων

ΝΑΟΙΚ 23.14

ΟΙΚ 2314.1

69

m2

600,00

0,65

390,00

70 Προσαύξηση τιμής
σκυροδέματος οποιασδήποτε
κατηγορίας, όταν το σύνολο
της χρησιμοποιούμενης
ποσότητας δεν υπερβαίνει τα
30,00m3 για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

ΝΑΟΙΚ
32.25.04

ΟΙΚ 3223Α.6

70

m3

10,00

22,50

225,00

71 Ξυλότυποι εμφανών
σκυροδεμάτων

ΝΑΟΙΚ 38.13

ΟΙΚ 3841

71

m2

150,00

20,25

3.037,50

72 Διαμόρφωση εγκοπών και
εσοχών σε επιφάνειες από
σκυρόδεμα

ΝΑΟΙΚ 38.18

ΟΙΚ 3816

72

m

500,00

2,80

1.400,00

73 Αποκομιδή προϊόντων
καθαιρέσεων ή εκσκαφών με
ενοικιαζόμενο κάδο

ΝΑΟΙΚ
Ν\10.07.01

73

ΗΜΕ
ΡΑ

60,00

15,00

900,00

Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

130.229,00

130.229,00

2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
1 Αποκατάσταση σφράγισης
διαμορφωμένου αρμού
ανοίγματος 15 mm με
ελαστομερές υλικό ψυχράς
εφαρμογής

ΝΑΥΔΡ 10.08

ΥΔΡ 6371

74

m

50,00

15,50

775,00

Σε μεταφορά

775,00

130.229,00
Σελίδα 4 από 5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Μον.
Ποσότητα
Mετρ.
[6]

[7]

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)
[8]

Από μεταφορά

Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[9]

[10]

775,00

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

ΝΑΥΔΡ 10.19

ΥΔΡ 6370

75

m2

200,00

53,60

10.720,00

3 Επένδυση εσωτερικού
φρεατίων, δεξαμενών και
αγωγών ακαθάρτων με
οξύμαχα κεραμεικά πλακίδια

ΝΑΥΔΡ 16.29

ΟΙΚ 7326.1

76

m2

10,00

36,10

361,00

4 Επένδυση περιμετρικού
καναλιού πισίνας

ΝΑΥΔΡ Ν\16.29 ΟΙΚ 7326.1

77

μ.μ.

90,00

40,00

3.600,00

5 Εξαεριστικά στοιχεία
μεμβράνης

ΝΑΥΔΡ 14.07

ΥΔΡ 6361

78

ΤΕΜ

4,00

41,20

164,80

6 Σφράγιση αρμών διακοπής
σκυροδέτησης με
υδροδιογκούμενη πολυμερή
μαστίχη

ΝΑΥΔΡ 10.15

ΥΔΡ 6370

79

m

50,00

8,20

410,00

Σύνολο : 2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

130.229,00

16.030,80

16.030,80

3. ΗΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
1 Δημιουργία δικτύου
ηλεκτρονικών υπολογιστών

ΑΤΗΕ Ν\9356

ΗΛΜ 53

80

ΤΕΜ

Σύνολο : 3. ΗΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

1,00

1.756,86

1.756,86
1.756,86

1.756,86

Άθροισμα
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ

148.016,66
18,00%

26.643,00

Άθροισμα
Απρόβλεπτα

174.659,66
15,00%

26.198,95

Άθροισμα

200.858,61

Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ

500,00

Άθροισμα

201.358,61

ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών

90,00

Άθροισμα

201.448,61

Πρόβλεψη αναθεώρησης

134,83

Άθροισμα
ΦΠΑ

201.583,44
24,00%

48.380,03

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

249.963,47

Λυκόβρυση,
12-5-2021
Η Συντάκτρια

Λυκόβρυση,
12-5-2021
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τ.Μ.

Λυκόβρυση,
12-5-2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Αγγελιδάκη Μαρία Άννα
Πολιτικός Μηχανικός

Αντωνόπουλος Ηλίας
Πολιτικός Μηχανικός

Σκέντος Αναστάσιος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Σελίδα 5 από 5

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τιμαριθμική :
*Κριτήρια επιλογής άρθρων:

Μόνο τα άρθρα που έχουν ανάλυση κόστους ή Πρόσθετη δαπάνη-Δαπάνη μεταφοράς

A.T. : 80
Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9356

Δημιουργία δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 53

100%

Δημιουργία δικτύου Η/Υ δηλαδή, προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία των πιο κάτω υλικών:
"Κανάλια καλωδίων
"Καλώδιο UTPcat6
"Καλώδιο ΝΥΜ 3χ2,5mm2
"Rack 9U+patchpanet
"Πρίζες σούκο (καναλιού)
"Πρίζες δικτύου (καναλιού)
"Πολύμπριζα με ασφάλεια πτώσης τάσης
πλήρως συνδεσμολογημένων, και με τα μικρουλικά που απαιτούνται.

(1 τεμ)
Δημιουργία αίθουσας Η/Υ
Yλικά
Δημιουργία αίθουσας Η/Υ
μαζί με τις πιο πάνω υλικά και τα μικρουλικά
(Ε\835.1.1.1)
τεμ

1,05x

1300 =

1365,00

Εργασία
Τεχν
Βοηθ

Ευρώ

(003)
(002)

h
h

3,10x
2,00x

81,71 =
253,30
69,28 =
138,56
-------------------------Αθροισμα
1756,86

(Αριθμητικά) : 1.756,86
(Ολογράφως) : χίλια επτακόσια πενήντα έξι και ογδόντα έξι λεπτά

Λυκόβρυση,
12-5-2021
Η Συντάκτρια

Λυκόβρυση,
12-5-2021
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τ.Μ.

Λυκόβρυση,
12-5-2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Αγγελιδάκη Μαρία Άννα
Πολιτικός Μηχανικός

Αντωνόπουλος Ηλίας
Πολιτικός Μηχανικός

Σκέντος Αναστάσιος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Σελίδα 1 από 1

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021
Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ
ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019 & 1437Β/16-04-2020
Κωδικός

Αρ.
Τιμ.

Τίτλος Αρθρου

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Τίτλος ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Άρθρα μελέτης
ΝΑΟΙΚ 22.22.01

1

Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή
για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων

ΝΑΟΙΚ 22.23

2

Καθαίρεση επιχρισμάτων

ΝΑΟΙΚ 22.51

3

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης

ΝΑΟΙΚ 23.03

4

ΝΑΟΙΚ 32.01.04

5

14-02-01-01

Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

01-03-00-00

Ικριώματα

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

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

Σελίδα 1 από 5

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ
Κωδικός

Αρ.
Τιμ.

Τίτλος Αρθρου

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Τίτλος ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Άρθρα μελέτης
ΝΑΟΙΚ 32.01.05

6

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

ΝΑΟΙΚ 35.04

7

Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg στσιμέντου
ανά m3

ΝΑΟΙΚ 38.03

8

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

ΝΑΟΙΚ 52.61.02

9

Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά)
ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m

ΝΑΟΙΚ 52.76.01

10

Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πελεκητή

ΝΑΟΙΚ 52.79.01

11

Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή

ΝΑΟΙΚ 52.80.02

12

Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm

ΝΑΟΙΚ 52.80.03

13

Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm

ΝΑΟΙΚ 52.86

14

Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου

ΝΑΟΙΚ 52.88.01

15

Κατεργασία επιφανειών σκελετού στέγης, μερική κατεργασία
(ροκάνισμα)

ΝΑΟΙΚ 54.46.01

16

Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως
13 cm

ΝΑΟΙΚ 61.31

17

Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

ΝΑΟΙΚ 62.60.03

18

Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες
χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min

ΝΑΟΙΚ 64.01.01

19

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

ΝΑΟΙΚ 65.25

20

Κινητές σίτες αερισμού

ΝΑΟΙΚ 65.31

21

Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο

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

01-04-00-00

Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

03-08-01-00

Ξύλινα Κουφώματα

03-08-03-00

Κουφώματα Αλουμινίου
Σελίδα 2 από 5

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ
Κωδικός

Αρ.
Τιμ.

Τίτλος Αρθρου

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Τίτλος ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Άρθρα μελέτης
ΝΑΟΙΚ Ν\65.05.01

22

Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες χωρίς υαλοστάσιο μετά της
κάσας

ΝΑΟΙΚ Ν\65.16.04

23

Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων αλουμινίου

ΝΑΟΙΚ Ν\65.17.11

24

Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12
- 24 kg/m2 μετά των υαλοπινάκων

ΝΑΟΙΚ 71.21

25

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

03-03-01-00

Eπιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου

ΝΑΟΙΚ 72.16

26

Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου

03-05-01-00

Επικεραμώσεις στεγών

ΝΑΟΙΚ 73.35

27

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

ΝΑΟΙΚ 73.76

28

Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων

ΝΑΟΙΚ Ν\73.33.04

29

Επιστρωσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια,GROUP 4,
διαστάσεων 33x60cm

ΝΑΟΙΚ Ν\73.34.03

30

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια, GROUP
1,διαστάσεων 30x30cm ή 33x60 cm

ΝΑΟΙΚ 74.30.10

31

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου,
σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6
έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο

03-07-03-00

Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους

ΝΑΟΙΚ 75.11.02

32

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά
σκληρό, πάχους 2

03-07-03-00

Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους

ΝΑΟΙΚ 75.31.04

33

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο Ποδιές παραθύρων από
σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm

03-07-03-00

Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους

ΝΑΟΙΚ 75.36.01

34

Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο πάχους 3
cm

03-07-03-00

Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους

ΝΑΟΙΚ Ν\75.54.04

35

Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες γλυπτής διατομής, χρήσιμου
μήκους 1,01 έως 1,40m

ΝΑΟΙΚ Ν\76.25.01

36

Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm

ΝΑΟΙΚ 77.15

37

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για
χρωματισμούς

03-10-02-00

Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων

ΝΑΟΙΚ 77.17.01

38

Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών
επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων

03-10-02-00

Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων

03-10-05-00

Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών

ΝΑΟΙΚ 77.20.01

39

Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού
υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου
αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής
ρητίνης

03-10-03-00

Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών

ΝΑΟΙΚ 77.30

40

Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες
βάσεως διαλύτου

03-10-02-00

Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων

ΝΑΟΙΚ 77.67.01

41

Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1''

03-10-03-00

Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών

ΝΑΟΙΚ 77.67.02

42

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

03-10-03-00

Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών
Σελίδα 3 από 5

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ
Κωδικός

Αρ.
Τιμ.

Τίτλος Αρθρου

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Τίτλος ΕΤΕΠ

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Άρθρα μελέτης
ΝΑΟΙΚ 77.80.01

43

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

03-10-02-00

Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων

ΝΑΟΙΚ 77.80.02

44

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα
υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή
πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

03-10-02-00

Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων

ΝΑΟΙΚ 77.84.02

45

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής
διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής
βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

03-10-02-00

Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων

ΝΑΟΙΚ 77.97

46

Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος

ΝΑΟΙΚ 78.05.02

47

Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm

ΝΑΟΙΚ 78.13

48

Περσιδωτά προπετάσματα

ΝΑΟΙΚ 78.30.01

49

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες
ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600
mm ή 625x625 mm

03-07-10-01

Ψευδοροφές με γυψοσανίδες

ΝΑΟΙΚ Ν\78.13

50

Ρολλοκουρτίνες πλήρους ή μερικής συσκότισης

ΝΑΟΙΚ Ν\78.13.1

51

Μεμβράνες ηλιοπροστασίας

ΝΑΟΙΚ 79.02

52

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές
ασφαλτικό γαλάκτωμα

ΝΑΟΙΚ 79.03

53

Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα

ΝΑΟΙΚ 79.05

54

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά

ΝΑΟΙΚ 79.08

55

Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά

ΝΑΟΙΚ 79.11.01

56

Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη
με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων

03-06-01-01

Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες

ΝΑΟΙΚ Ν\79.46.01

57

Υγρομόνωση - Θερμομόνωση δώματος

ΝΑΟΙΚ Ν65.31

58

Αναδιάταξη σκελετού εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο

ΝΑΟΙΚ 77.55

59

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

03-10-03-00

Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών

ΝΑΟΙΚ 77.70

60

Φρεσκάρισμα παλαιού βερνικώματος δαπέδου

ΝΑΟΙΚ 22.20.01

61

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και
οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών

ΝΑΟΙΚ 22.21.01

62

Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

ΝΑΟΙΚ 22.30.02

63

Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για
οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2
Σελίδα 4 από 5

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ
Αρ.
Τιμ.

Κωδικός

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Τίτλος Αρθρου

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +

Τίτλος ΕΤΕΠ

Άρθρα μελέτης
ΝΑΟΙΚ 22.31.01

64

Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού έως
0,10 m

ΝΑΟΙΚ 22.50

65

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων

ΝΑΟΙΚ 22.45

66

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

ΝΑΟΙΚ 22.60

67

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών
επιστρώσεων

ΝΑΟΙΚ 23.05

68

Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων

ΝΑΟΙΚ 23.14

69

Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων

ΝΑΟΙΚ 32.25.04

70

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας,
όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν
υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C20/25

ΝΑΟΙΚ 38.13

71

Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων

01-05-00-00

Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυρόδεματος

ΝΑΟΙΚ 38.18

72

Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από
σκυρόδεμα

01-05-00-00

Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυρόδεματος

ΝΑΟΙΚ Ν\10.07.01

73

Αποκομιδή προϊόντων καθαιρέσεων ή εκσκαφών με
ενοικιαζόμενο κάδο

ΝΑΥΔΡ 10.08

74

Αποκατάσταση σφράγισης διαμορφωμένου αρμού ανοίγματος
15 mm με ελαστομερές υλικό ψυχράς εφαρμογής

08-05-02-05

Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά

ΝΑΥΔΡ 10.19

75

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

ΝΑΥΔΡ 16.29

76

Επένδυση εσωτερικού φρεατίων, δεξαμενών και αγωγών
ακαθάρτων με οξύμαχα κεραμεικά πλακίδια

ΝΑΥΔΡ Ν\16.29

77

Επένδυση περιμετρικού καναλιού πισίνας

ΝΑΥΔΡ 14.07

78

Εξαεριστικά στοιχεία μεμβράνης

08-05-03-06

Εξαεριστικά στοιχεία μεμβρανών επένδυσης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ

ΝΑΥΔΡ 10.15

79

Σφράγιση αρμών διακοπής σκυροδέτησης με υδροδιογκούμενη
πολυμερή μαστίχη

ΑΤΗΕ Ν\9356

80
Λυκόβρυση,

Δημιουργία δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών
12-5-2021

Η Συντάκτρια

Αγγελιδάκη Μαρία Άννα
Πολιτικός Μηχανικός

Λυκόβρυση,

12-5-2021

Λυκόβρυση,

12-5-2021

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τ.Μ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Αντωνόπουλος Ηλίας
Πολιτικός Μηχανικός

Σκέντος Αναστάσιος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Σελίδα 5 από 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ :

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών
κτιρίων 2021

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο - Αντικείμενο
Το τεύχος αυτής της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους γενικούς και
διευκρινιστικούς όρους που, σε συνδυασμό με τους όρους των υπολοίπων τευχών
δημοπράτησης και στοιχείων της μελέτης, σύμφωνα με τους οποίους θα κατασκευαστεί το έργο
«Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων 2021» από τον Ανάδοχο που θα αναδειχθεί, ή θα
επιλεχθεί.
Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις
Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις :
α)
Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως
τροποπιήθηκε και ισχύει.
β)
Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
γ)
Του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
δ)
Όλων των Π.Δ. διατάξεων και εγκυκλίων του Υπουργείου Υποδομών, Υπουργείου
Εσωτερικών και όλων των αρμοδίων οργάνων, που αναφέρονται στην κατασκευή
δημοσίων έργων, στις εργοληπτικές επιχειρήσεις, στα μέτρα ασφαλείας έργων και
εργαζομένων, στην ποιότητα κατασκευής των δημοσίων έργων και όποια άλλη σχετική
διάταξη που δεν αναφέρεται ρητώς όπως ισχύουν κατά την ημέρα της Δημοπρασίας.
Άρθρο 3ο - Σειρά ισχύος συμβατικών τευχών μελέτης
Ορίζονται στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας και είναι οι εξής:
1. Το συμφωνητικό.
2. Η Διακήρυξη Δημοπρασίας.
3. Η Οικονομική Προσφορά.
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης.
5. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
6. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
7. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους, Τ.Σ.Υ.
8. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
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9. Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία

και οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν
προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις
ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.
10. Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα
εγκριθεί από την Υπηρεσία.
Άρθρο 4ο - Ενημέρωση όσων μετέχουν σε δημοπρασία επί της μελέτης του έργου και τοπικών
συνθηκών εκτελέσεως του
4.1 Η συμμετοχή στη δημοπρασία με υποβολή προσφοράς, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο,
ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφτεί και ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθέτηση του
έργου, και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών της κατασκευής του, κυρίως
σε ότι αφορά:
α. Τα κάθε φύσεως πηγές υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής αποθέσεως προϊόντων
εκσκαφής, τις μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών.
β. Τη δυνατότητα εξασφαλίσεως επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού γενικά,
νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπελάσεως.
γ. Τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν συνήθως, τις διάφορες διακυμάνσεις
της στάθμης των υπόγειων υδάτων, των υδάτων των ποταμών, χειμάρρων, παλίρροιας ή
παρόμοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων.
δ. Τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, την ποιότητα και ποσότητα
των κατάλληλων και εκμεταλλεύσιμων υλικών που βρίσκονται στην περιοχή, το είδος και τα
μέσα (μηχανήματα, υλικά, υπηρεσίες) που θα χρειαστούν πριν από την έναρξη και κατά την
εκτέλεση των εργασιών.
ε. Τη δυνατότητα έγκαιρης προμήθειας από το εξωτερικό των μηχανημάτων και υλικών
που τυχόν απαιτούνται.
στ. Οποιαδήποτε άλλα θέματα που κατά οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν
τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος τους, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης.
4.2 Παράλειψη του διαγωνιζόμενου να επισκεφτεί τον τόπο του έργου και να
κατατοπιστεί σε όλα τα παραπάνω σχετικά με την εκτέλεση του έργου στο οποίο αναφέρεται
αυτή η σύμβαση, με κανένα τρόπο δεν μπορεί να παρουσιαστεί σαν δικαιολογία για
οποιαδήποτε παρερμηνεία των όρων και απαιτήσεων που περιλαμβάνονται σ' αυτή, ούτε τον
απαλλάσσει από την ευθύνη για πλήρη συμμόρφωσή του στις συμβατικές του υποχρεώσεις.
Άρθρο 5ο - Δήλωση Έδρας Αναδόχου
Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 135 του Ν.4412/2016, κατά την υπογραφή του
συμφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και την ακριβή διεύθυνσή του. Μέχρι την
πλήρη εκκαθάριση της εργολαβικής σύμβασης κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών δηλώνεται
υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη διευθύνουσα υπηρεσία. Διαφορετικά κάθε
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κοινοποίηση που γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ανάδοχος, επιφέρει
όλα τα νόμιμα αποτελέσματά της.
Ο ανάδοχος, κατά τον ίδιο παραπάνω χρόνο, δηλώνει εγγράφως για την παραλαβή των
εγγράφων εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, κάτοικο της έδρας της διευθύνουσας
υπηρεσίας, το οποίο εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η δήλωση του αναδόχου
συνοδεύεται από δήλωση και του εξουσιοδοτούμενου προσώπου ότι αποδέχεται τον γενόμενο
διορισμό του. Κάθε κοινοποίηση προς αυτόν θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο.
Αντικατάσταση του προσώπου αυτού είναι δυνατή με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω
διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει μόνο μετά την αποδοχή του νέου προσώπου από τη
διευθύνουσα υπηρεσία. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωμα να ζητά την
αντικατάστασή του, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηματικά από
την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να ορίσει χωρίς καμιά καθυστέρηση νέο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (άρθρο 135
Ν. 4412/2016).
Άρθρο 6ο - Διεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο
Σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.4412/2016, η διεύθυνση των έργων από την πλευρά
του αναδόχου στους τόπους κατασκευής τους γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα
προσόντα και είναι αποδεκτοί από την διευθύνουσα υπηρεσία.
Η επί του τόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου του
αναδόχου είναι υποχρεωτική και ανάλογη με τη φύση και το μέγεθος του κατασκευαζόμενου
έργου. Η ελάχιστη τεχνική στελέχωση του εργοταξίου σε κάθε έργο καθορίζεται με απόφαση
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, στη διακήρυξη.
Προκειμένου για έργα προϋπολογισμού πάνω από τρία εκατομμύρια (3.000.000,00)
ευρώ, η αναλογία αυτή καθορίζεται τουλάχιστον σε τρεις (3) τεχνικούς ανάλογων προσόντων
και πείρας, από τους οποίους ένας (1) τουλάχιστον πρέπει να είναι διπλωματούχος ανώτατου
εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και ένας (1) τουλάχιστον πτυχιούχος ανωτάτου τεχνολογικού
εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.). Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση,
απαιτείται προσκόμιση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού
φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων. Η παράβαση
των διατάξεων του άρθρου αυτού αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα για τον οικονομικό φορέα, τα
στελέχη και τους υπαλλήλους της, καθώς και για τους υπαλλήλους της διευθύνουσας
υπηρεσίας. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Δικτύων μπορεί να καθορίζεται ή και να
αναπροσαρμόζεται ο αριθμός των τεχνικών επί τόπου των έργων, ανάλογα με τον
προϋπολογισμό και τη φύση του εκτελούμενου έργου.
Άρθρο 7ο - Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου
Σύμφωνα με το άρθρο 145 του Ν.4412/2016, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15)
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος με βάση την ολική και τις τμηματικές
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προθεσμίες, συντάσσει και υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα
κατασκευής του έργου.
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το χρονοδιάγραμμα
και μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου ιδίως αναφορικά με την
κατασκευαστική αλληλουχία, την κατασκευασιμότητα της μεθοδολογίας, την επίτευξη των
χρονικών οροσήμων της σύμβασης και με τις δυνατότητες χρονικής κλιμάκωσης των
πιστώσεων. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου. Αν η
έγκριση δεν γίνει μέσα στην πιο πάνω προθεσμία ή αν μέσα στην προθεσμία αυτή δεν ζητήσει
γραπτά η Διευθύνουσα Υπηρεσία διευκρινίσεις ή αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις, το
χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος
εγκρίνονται όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες, το αντικείμενο ή οι ποσότητες των εργασιών. Η
έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέρα
των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η μη τήρηση των ανωτέρω
προθεσμιών με υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και
παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου και για τα
αρμόδια όργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν. 4412/2016.
Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του
έργου. Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου η οποία καθορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης και πάντως ανά ημερολογιακό τρίμηνο τις εργασίες που προβλέπεται να
εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα που
περιλαμβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών
και συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και σχετική έκθεση. Σε έργα προϋπολογισμού άνω
του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ είναι υποχρεωτική η σύνταξη τευχών ή διαγραμμάτων
με τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης. Σε έργα μικρότερου προϋπολογισμού μπορεί να
προβλέπεται η σύνταξη τευχών ή διαγραμμάτων με τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης στα
έγγραφα της σύμβασης.
O ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης μέσα σε ένα (1) μήνα από την
υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο
οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και
μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου.
Άρθρο 8ο - Ημερολόγιο προόδου των εκτελουμένων επί μέρους εργασιών
Όπως ορίζεται στο άρθρο 146 του Ν.4412/2016, για κάθε εργολαβία, με μέριμνα του
αναδόχου τηρείται ημερολόγιο σε βιβλιοδετημένα διπλότυπα αριθμημένα φύλλα. Το
ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται, με συνοπτικό τρόπο, σε αυτό
ιδίως:
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α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, β)
αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το
προσωπικό σε ημεραργία λόγω υπερημερίας του εργοδότη,
γ) τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, καθώς και τα μηχανήματα σε ημεραργία λόγω
υπερημερίας του εργοδότη,
δ) θέση και περιγραφή των εργασιών . Αναφορά για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει
πρόοδος ή δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι,
ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιμων εργασιών εντός της ημέρας,
στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισμού,
ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Επίσης καταγράφονται τροποποιήσεις ή προβλήματα
με τις ρυθμίσεις και τον σχετικό εξοπλισμό,
η) τα προσκομιζόμενα υλικά, τις εκτελούμενες εργασίες,
θ) τις εργαστηριακές δοκιμές,
ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήματα, ζημίες, μη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν
καθυστερήσεις, επίσης περιλαμβάνεται ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης
εργασιών
αα) τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης,
ββ) έκτακτα περιστατικά και
γγ) σημαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες με το Δημόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους
ιδιοκτήτες,
δδ) κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο.
Το ημερολόγιο τηρείται με μέριμνα του αναδόχου, υπογράφεται από τον εκπρόσωπό
του και από εντεταλμένο όργανο της επίβλεψης όταν αυτό παρίσταται στο εργοτάξιο. Το ένα
αποκοπτόμενο φύλλο περιέρχεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία εντός επτά (7) ημερών, με
μέριμνα του εντεταλμένου οργάνου της επίβλεψης, εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης. Οι εγγραφές στο ημερολόγιο αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για τις καιρικές
συνθήκες, τη δύναμη απασχολούμενου προσωπικού και μηχανημάτων και γενικά για την
παροχή εικόνας προόδου του έργου.
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ημερολόγιο
συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο έργο
ή να ζητήσει από τον ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Εφόσον κριθεί
αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία να καταγράφονται γεγονότα
ή καταστάσεις με σκαριφήματα, φωτογραφίες, καταγραφές με video ή άλλες μεθόδους
καταγραφής οπτικών μέσων. Σε μεγάλα έργα, για κάθε εργοτάξιο σε διακριτή γεωγραφική
ενότητα θα πρέπει να τηρούνται χωριστές ημερήσιες αναφορές προόδου ή ημερολόγιο,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη. Στις περιπτώσεις μικρών έργων μπορεί η
Διευθύνουσα Υπηρεσία να ορίσει την τήρηση του ημερολογίου κατά άλλο συνοπτικότερο
τρόπο, την τήρησή του κατά εβδομάδα ή άλλο χρονικό διάστημα ή και τη μη τήρηση
ημερολογίου.
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Εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση
ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη και δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των εκατό (100), ούτε ανώτερη των πεντακοσίων (500) ΕΥΡΩ, για
κάθε ημέρα παράλειψης, αναλόγως με το ύψος της συμβατικής δαπάνης του έργου. Η ειδική
ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση του
Προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης.
Άρθρο 9ο - Τιμολόγιο εργασιών
9.1 Οι καθοριζόμενες από το Τιμολόγιο της σύμβασης τιμές μονάδος εργασιών
αναφέρονται σε εργασίες που έχουν πλήρως περαιωθεί, ανταποκρίνονται απολύτως στους
όρους της σύμβασης και έχουν επιμετρηθεί όπως καθορίζεται απ' αυτή (στις σχετικές
προδιαγραφές κλπ). Για πιστοποιούμενες ημιτελείς εργασίες, στον αντίστοιχο λογαριασμό του
Αναδόχου θα εφαρμόζονται τιμές μονάδος μικρότερες των τιμών του τιμολογίου, ανάλογα με
το μέγεθος και το είδος των εργασιών που υπολείπονται για τη συμπλήρωση επί μέρους
εργασιών των οικείων κονδυλίων όπως προβλέπεται στη σύμβαση.
9.2 Οι τιμές μονάδος του τιμολογίου της σύμβασης αποτελούν συμβατικώς πλήρη
αποζημίωση του αναδόχου για την περιγραφόμενη εργασία και καλύπτουν όλες τις δαπάνες
του, άμεσες και έμμεσες, με μόνη εξαίρεση τις κείμενες διατάξεις για αναθεώρηση τιμών,
ανεξάρτητα από το κόστος που πραγματοποιήθηκε για την κατασκευή της, τον τρόπο και
συνθήκες που εκτελέσθηκε (δια μηχανικών μέσων η δια χειρός κλπ), την εκτελεσθείσα
ποσότητα κλπ.
9.3 Η ανάλυση τιμών που τυχόν συνοδεύει το τιμολόγιο και ο τρόπος εκτέλεσης της
εργασίας που περιγράφεται στην ανάλυση, οι αποδόσεις του εργατοτεχνικού προσωπικού, το
είδος και οι αποδόσεις του μηχανικού εξοπλισμού, οι ποσότητες των υλικών και εφοδίων κλπ,
είναι στοιχεία ενδεικτικά και όχι καθοριστικά της εργασίας του τιμολογίου που αφορούν.
9.4 Οι τιμές μονάδος του τιμολογίου περιλαμβάνουν κάθε απαιτούμενη δαπάνη ή
επιβάρυνση για την έντεχνη και όπως καθορίζεται από τη σύμβαση εκτέλεσης της εργασίας,
ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς μνημονεύονται οι κάτωθι επί μέρους δαπάνες.
α) Οι κάθε φύσεως δαπάνες, οι συναφείς με το εργατοτεχνικό προσωπικό εκτελέσεως του
έργου δηλ. η καθαυτό αμοιβή του με τις επαυξήσεις για νυκτερινή, υπερωριακή η επικίνδυνη
εργασία κλπ, όλες οι επιβαρύνσεις για κύρια ασφάλιση και τις, σύμφωνα με το νόμο,
υποχρεωτικές ασφαλίσεις και κλαδικά ταμεία, οι δαπάνες για τη μεταφορά και επαναφορά του
εργατοτεχνικού προσωπικού του έργου από τον τόπο διαμονής του στα εργοτάξια ή την
κατασκευή καταλυμάτων στεγάσεώς τους μετά των συναφών εγκαταστάσεων για στοιχειώδη
διαβίωση (φωτισμό, ύδρευση, θέρμανση) κλπ.
β) Οι κάθε φύσεως δαπάνες για την παραγωγή ή προμήθεια από το εμπόριο των υλικών και
εφοδίων που χρειάζονται για την εκτέλεση του έργου με τις δαπάνες φορτοεκφορτώσεων και
μεταφορών, κυρίων και ενδιάμεσων, μέχρι τον τόπο της χρησιμοποιήσεώς τους, δηλαδή οι
δαπάνες για την ίδρυση και λειτουργία εργοταξίων, λατομείων και ορυχείων, αποθηκών ή
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χώρων εναποθέσεως υλικών μετά της διαμορφώσεως αυτών, μονάδων παραγωγής
σκυροδεμάτων ή προκατασκευασμένων στοιχείων ή τεχνικών ογκολίθων κλπ, ή δημιουργία
συνεργείων συντηρήσεως μηχανικού εξοπλισμού, ξυλουργείων, μηχανουργείων κλπ και οι
δαπάνες δια την αποζημίωση των ιδιοκτητών των γηπέδων όπου θα εγκατασταθούν αυτά.
γ) Οι δαπάνες για την προμήθεια ή μίσθωση, μεταφορά στον τόπο του έργου, λειτουργία,
συντήρηση και επισκευή του αναγκαίου μηχανικού εξοπλισμού για την εκτέλεση του έργου.
δ) Οι δαπάνες για τον εργαστηριακό έλεγχο των παραγομένων ή προμηθευόμενων από τον
ανάδοχο υλικών και εφοδίων και (εφόσον καθορίζεται στη σύμβαση) οι δαπάνες για την ίδρυση
και λειτουργία, κοντά στο έργο, εργαστήριο δοκιμασίας υλικών και εφοδίων. Επίσης οι δαπάνες
εργαστηριακών ελέγχων του κατασκευαζόμενου έργου σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την
ημέρα της δημοπρασίας εγκυκλίους.
ε) Οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των οδών προσπελάσεως προς τους χώρους π.χ.
αποθέσεων προϊόντων εκσκαφών.
στ) Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι της οριστικής παραλαβής του, σύμφωνα με όσα
καθορίζονται στο άρθρο 25 της παρούσης.
Άρθρο 10ο - Γενικά έξοδα και όφελος του Αναδόχου
Στις τιμές του προϋπολογισμού και του τιμολογίου, τόσο της υπηρεσίας όσο και της
προσφοράς, περιλαμβάνεται κάθε σχετική δαπάνη, καθώς και τα γενικά έξοδα και όφελος της
εργοληπτικής επιχείρησης. Στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβάνεται ποσοστό
γενικών εξόδων και οφέλους, που ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) ανεξαρτήτως πηγής
χρηματοδότησης στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η με αρ.πρωτ. 8371/ 27.7.2016 συμφωνία
μεταξύ Εργοληπτικών Ενώσεων και Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως ισχύει ή τυχόν μελλοντικές συμφωνίες.
Στα γενικά έξοδα και όφελος του αναδόχου, για τα οποία αυτός αμείβεται σύμφωνα με το νόμο
περιλαμβάνονται αφ' ενός όλες οι δαπάνες, άμεσες ή έμμεσες και επιβαρύνσεις του αναδόχου
για τις οποίες αυτός δεν αποζημιώνεται με τις τιμές του τιμολογίου της σύμβασης και οι οποίες
είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση και αφ'
ετέρου το κέρδος του.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι κάτωθι δαπάνες και επιβαρύνσεις:
α) Οι δαπάνες σε προσωπικό, οικήματα κλπ για την ίδρυση και λειτουργία γραφείου του
αναδόχου, για την επίβλεψη για λογαριασμό του της εκτελέσεως του έργου και την εκπλήρωση
των συναφών συμβατικών του υποχρεώσεων (χαράξεις επί του εδάφους, τήρηση ημερολογίου,
σύνταξη επιμετρήσεων, βιβλίο καταμετρήσεων αφανών εργασιών, πρωτοκόλλων αφανών
εργασιών, λογαριασμών - πιστοποιήσεων κλπ).
β) Οι δαπάνες για την αποκατάσταση ζημιών, που τυχόν έγιναν από υπαιτιότητα του αναδόχου
στο έργο ή από το έργο σε τρίτους, καθώς και οι δαπάνες αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν γι'
αυτές.
γ) Οι δαπάνες για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, για τη δημοπρασία του έργου,
συμφωνητικού κλπ.
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Για έργο που εκτελείται κατά το απολογιστικό σύστημα, εν όλω ή εν μέρει, προκαθορίζεται
λεπτομερώς στη σχετική σύμβαση ποιες δαπάνες βαρύνουν το έργο (τον κύριο του έργου) και
ποιες τον ανάδοχο.
Άρθρο 11ο - Πρωτόκολλα αφανών εργασιών - Επιμετρήσεις - Κατασκευαστικά σχέδια
11.1. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαμβάνονται επί τόπου όλα τα
αναγκαία στοιχεία για την επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών. Τα επί
τόπου επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από κοινού από την επίβλεψη του άρθρου 136 του
Ν. 4412/2016 και τον εκπρόσωπο του αναδόχου, καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα εις
διπλούν, που υπογράφονται από τα δύο μέρη και καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο. Ειδικά
για την περίπτωση της παραλαβής φυσικού εδάφους, η Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί Επιτροπή,
στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και ο
επιβλέπων.
11.2 Στο τέλος κάθε μήνα ή σε άλλη χρονική περίοδο που ορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης, ο ανάδοχος συντάσσει επιμετρήσεις κατά διακριτά μέρη του έργου για τις εργασίες
που εκτελέσθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Η επιμέτρηση περιλαμβάνει για κάθε εργασία
συνοπτική περιγραφή της με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου ή των
πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία
γι' αυτό επιμετρητικά σχέδια, στοιχεία και διαγράμματα, με βάση τα στοιχεία απευθείας
καταμέτρησης των εργασιών ή των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών.
Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη
και ηλεκτρονική μορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για
έλεγχο το αργότερο είκοσι ημέρες (20) μετά το τέλος του επομένου της εκτελέσεώς τους μηνός,
αφού υπογραφούν από αυτόν με την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο». Οι
επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ο οποίος ολοκληρώνεται με την εγκριτική απόφαση της
τελευταίας. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υποβολή
των επιμετρήσεων από τον ανάδοχο, έχει την υποχρέωση να προβεί σε έλεγχο και διόρθωση
των υπολογισμών, να εγκρίνει τις επιμετρήσεις και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο τις
επιμετρήσεις που έχουν ελεγχθεί και διορθωθεί. Η κοινοποίηση αυτή θεωρείται πράξη της
διευθύνουσας υπηρεσίας κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 174 του Ν.
4412/2016 και ο ανάδοχος, εάν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις, μπορεί να ασκήσει το
προβλεπόμενο δικαίωμα της ένστασης. Εάν οι υποβαλλόμενες επιμετρήσεις παρουσιάζουν
ελλείψεις, που καθιστούν αδύνατο τον έλεγχο ή τη διόρθωσή τους, η Διευθύνουσα Υπηρεσία
επιστρέφει τις επιμετρήσεις στον ανάδοχο μέσα στην πιο πάνω προθεσμία των σαράντα πέντε
(45) ημερών και τον καλεί για την συμπλήρωση των συγκεκριμένων ελλείψεων. Τα στοιχεία που
λείπουν και κρίνονται απαραίτητα από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να αναφέρονται στην
πρόσκληση συγκεκριμένα και αριθμημένα. Ο ανάδοχος μέσα σε ένα μήνα υποχρεούται να
επανυποβάλλει τις επιμετρήσεις συμπληρώνοντας όλα τα στοιχεία που του ζητήθηκαν με την
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πρόσκληση. Μετά την πιο πάνω επανυποβολή των επιμετρήσεων, η Διευθύνουσα Υπηρεσία δεν
μπορεί να τις επιστρέψει εκ νέου στον ανάδοχο προς συμπλήρωση, αλλά υποχρεούται μέσα σε
ένα (1) μήνα να τις ελέγξει, να τις διορθώσει, να τις εγκρίνει και να τις κοινοποιήσει στον
ανάδοχο.
Οι επιμετρήσεις, εάν δεν επιστραφούν εγκεκριμένες ή διορθωμένες ή για συμπλήρωση μέσα
στην πιο πάνω προθεσμία των σαράντα πέντε (45) ημερών ή εάν, μετά την επανυποβολή τους,
αυτές δεν ελεγχθούν, διορθωθούν, εγκριθούν και κοινοποιηθούν στον ανάδοχο, μέσα στην πιο
πάνω μηνιαία προθεσμία, θεωρούνται αυτοδίκαια εγκεκριμένες, μόνο υπό την έννοια ότι
μπορούν να συμπεριληφθούν από τον ανάδοχο σε επόμενο λογαριασμό.
Οι επιμετρήσεις του έργου, εγκεκριμένες από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ή αυτοδίκαια
εγκεκριμένες, μπορεί να ελεγχθούν εκ νέου από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής και αν
διαπιστωθεί η ύπαρξη αχρεωστήτως καταβληθέντος εργολαβικού ανταλλάγματος, αυτό είναι
επιστρεπτέο ύστερα από σύνταξη αρνητικού λογαριασμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 8 του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016. Οι αυτοδίκαια εγκεκριμένες επιμετρήσεις
υπόκεινται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε επόμενο λογαριασμό.
Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική
μορφή του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και δεν είναι
τελικά εμφανείς, ποσότητες που παραλαμβάνονται με ζύγιση ή άλλα παρόμοια, ο ανάδοχος
υποχρεούται να καλέσει την επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 136 του Ν.4412/2016, και
τον επιβλέποντα, προκειμένου να προβούν από κοινού στην καταμέτρηση ή ζύγιση και να
συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών ή πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα. Το
πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόμενο από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα και τα μέλη της
επιτροπής, αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση των σχετικών εργασιών. Η πρόσκληση
της αναδόχου προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να γίνεται για μεν την από κοινού ζύγιση
τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη ημέρα πριν από αυτήν, για δε τη λήψη των στοιχείων υπαίθρου
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη διενέργειά τους. Η μη ανταπόκριση των
εντεταλμένων οργάνων στην πρόσκληση μπορεί να αποτελεί λόγο υπερημερίας του κυρίου του
έργου και επιφέρει πειθαρχικές ποινές στους υπεύθυνους.
Το πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών συνοδεύει υποχρεωτικά την επιμέτρηση των σχετικών
εργασιών δεν έχει εκτελεστό διοικητικό χαρακτήρα και δεν προσβάλλεται αυτοτελώς παρά
μόνο από κοινού με την προσβολή της εγκριτικής πράξης της επιμέτρησης. Ειδικώς ο
χαρακτηρισμός των εδαφών που κατασκευάζεται το έργο, γίνεται από δύο ή περισσότερους
τεχνικούς υπαλλήλους, που ορίζονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ο ορισμός της επιτροπής
αυτής ανακοινώνεται στην προϊσταμένη αρχή, η οποία μπορεί να ορίσει και άλλον υπάλληλο να
συμμετέχει στο έργο της επιτροπής. Η προϊσταμένη αρχή μπορεί σε κάθε περίπτωση να ορίσει
άλλη επιτροπή για επανέλεγχο και χαρακτηρισμό εδαφών. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το
τεχνικό προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναμίας να ληφθεί απόφαση, λόγω διαφωνίας των
υπαλλήλων που ορίζονται σε άρτιο αριθμό, ο ανωτέρω χαρακτηρισμός εδαφών γίνεται κατά
τον προσφορότερο τρόπο με απόφαση της προϊσταμένης αρχής. Δύο (2) μήνες το αργότερο
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μετά τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στη
Διευθύνουσα Υπηρεσία επί μέρους επιμετρήσεις που λείπουν και την «τελική επιμέτρηση»,
δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τμηματικών
επιμετρήσεων και των πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών. Αν αυτές έχουν ελεγχθεί από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία, οι ποσότητες τίθενται όπως διορθώθηκαν, έστω και αν εκκρεμούν κατ'
αυτών ενστάσεις του αναδόχου ή αιτήσεις θεραπείας. Η καταχώρηση αυτή στην τελική
επιμέτρηση δεν αποτελεί παραίτηση του αναδόχου από τέτοιες αιτήσεις ή ενστάσεις που έχουν
ασκηθεί νόμιμα, ούτε παρέχει το δικαίωμα σε αυτόν να υποβάλει νέες. Για τις επιμέρους
επιμετρήσεις, που δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί από την υπηρεσία, καταχωρούνται οι ποσότητες
των επιμετρήσεων όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο πριν από τον έλεγχο της υπηρεσίας. Η
τελική επιμέτρηση υπογράφεται από τον ανάδοχο με την ένδειξη «όπως συντάχθηκε από τον
ανάδοχο». Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της τελικής
επιμέτρησης, μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο
την ελεγμένη και διορθωμένη επιμέτρηση. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 έχει
εφαρμογή για την τελική επιμέτρηση.
Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί από τον ανάδοχο τελική επιμέτρηση, το αργότερο εντός δύο
μηνών από την κοινοποίηση προς αυτόν της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών, επιβάλλεται
σε βάρος του, για κάθε συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού
δύο χιλιοστών (2ο/οο) επί του συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο μέχρι τότε
για την όλη σύμβαση. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας
και για έξι (6) το πολύ μήνες καθυστέρησης. Ανεξάρτητα από την επιβολή της ποινικής ρήτρας
και μετά την πάροδο του χρόνου επιβολής της, η τελική επιμέτρηση συντάσσεται από την
υπηρεσία που μπορεί να χρησιμοποιήσει γι' αυτό ιδιώτες τεχνικούς και συνεργεία
καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος του αναδόχου. Η τελική επιμέτρηση που
συντάσσεται με αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται στον ανάδοχο.
Μαζί με την τελική επιμέτρηση ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει και κάθε άλλο αίτημά του που
σχετίζεται με δικαίωμά του από την εκτέλεση της σύμβασης, αν αυτό δεν έχει αποσβεστεί και η
σχετική αξίωση παραγραφεί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 173 του Ν.4412/2016 ή αν το
σχετικό δικαίωμα δεν έχει αποσβεστεί ή χαθεί από κάποια άλλη αιτία. Μετά την υποβολή της
τελικής επιμέτρησης, ο ανάδοχος μπορεί να εγείρει σχετικές απαιτήσεις μόνο για οψιγενείς
αιτίες. Στις περιπτώσεις συμβάσεων που προβλέπουν πληρωμή με κατ' αποκοπή τίμημα, τελική
επιμέτρηση είναι η επιβεβαίωση κατασκευής των επιμέρους εργασιών ποιοτικά και ποσοτικά,
όπως προβλέπονται στη σύμβαση. Για την πραγματοποίηση των τμηματικών πληρωμών
εφαρμόζονται επιμέρους ποσοστά εκτέλεσης εργασιών κατά τμήματα του έργου, όπως ορίζεται
στη σύμβαση.
Άρθρο 12ο - Σήμανση ζώνης καταλήψεων έργων - προσαρμογή - συμπληρωματικές μελέτες
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, να προβαίνει, παρουσία
εκπροσώπου, στη σήμανση της ζώνης καταλήψεως των έργων και γενικά σε κάθε απαιτούμενη
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εργασία υπαίθρου και γραφείου για την επί του εδάφους εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης.
Η σήμανση αυτή θα στηρίζεται στις συγκεκριμένες μελέτες και στη λήψη τυχόν απαιτουμένων
συμπληρωματικών στοιχείων, που ο έλεγχος εφαρμογής της μελέτης το καθιστά απαραίτητο,
στις έγγραφες οδηγίες της υπηρεσίας και στις εγκεκριμένες από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων
προδιαγραφές εκπονήσεως μελετών.
Οι αναγκαίες προσαρμογές και συμπληρώσεις των στοιχείων της οριστικής μελέτης
πραγματοποιούνται από τον ανάδοχο κατόπιν γραπτής εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Άρθρο 13ο Υλικά του κυρίου του έργου - ευκολίες προσωρινές εγκαταστάσεις του αναδόχου προστατευτικές κατασκευές
α) Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να φυλάττει με τα έξοδά του τα μηχανήματα, εργαλεία κλπ, που
παραδίνει σ' αυτόν ο κύριος του έργου για χρήση ή ενσωμάτωση.
β) Όλες οι απαιτούμενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθηκεύσεως, θάλαμοι
διαμονής, εργαστήρια, γραφεία κλπ, για την εκτέλεση των -εργασιών της εργολαβίας) θα
ανεγερθούν με την φροντίδα, την ευθύνη και τα έξοδα του αναδόχου, σε θέσεις που
επιτρέπονται από την υπηρεσία και τις λοιπές αρμόδιες αρχές.
γ) Ο κύριος του έργου μετά από έγγραφη αίτηση του αναδόχου θα κάνει όλα τα απαραίτητα
διαβήματα στις αρμόδιες αρχές στις οποίες θα πρέπει να απευθύνεται απ' ευθείας ο ανάδοχος,
για την επίσπευση των σχετικών διαδικασιών και για να αρθούν όλα τα ενδεχομένως εμπόδια
που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου από τρίτους.
Ο κύριος του έργου θα φροντίσει μετά από σχετικές ενέργειες του αναδόχου, να παρασχεθεί
στον ανάδοχο με τις δαπάνες του (του αναδόχου) ελεύθερος ο απαιτούμενος χώρος για την
εγκατάσταση του εργοταξίου και την απόθεση ή αποθήκευση των υλικών.
δ) Στις περιπτώσεις που απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής (π.χ.
δικτύων Ο.Κ.Ω. κλπ) ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβαίνει στις απαραίτητες κατασκευές
καθώς και στη λήψη κάθε άλλου μέτρου με την έγκριση της Υπηρεσίας για την αποφυγή
προκλήσεως ζημιών προς τρίτους και προς το έργο. Για τις ζημίες που τυχόν θα συμβούν
αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, τον οποίον και βαρύνουν όπως καθορίζεται στα
άρθρα 18-Γενικές υποχρεώσεις και 25- Συντήρηση έργου.

Άρθρο 14ο - Τιμές μονάδος νέων εργασιών
14.1 Από τον νόμο έχει προβλεφθεί ότι για τον κανονισμό τιμών μονάδος νέων
εργασιών θα εφαρμόζονται τα άρθρα των εγκεκριμένων ή συμβατικών αναλυτικών τιμολογίων
(αναλύσεις τιμών), και για παρεμφερείς εργασίες με τις συμβατικές, οι τιμές μονάδος νέων
εργασιών θα κανονίζονται ανάλογα με αυτές. Διευκρινίζεται ότι τα άρθρα αυτά θα
εφαρμόζονται άσχετα από τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση των
εργασιών (δηλαδή μικρό ή μεγάλο αριθμό μηχανημάτων γνωστών ή άλλων τύπων, καινούρια ή
όχι, εργατικά χέρια εν όλω ή εν μέρει, μικρή ή μεγάλη ποσότητα εργασίας κλπ).
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14.2 Στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων δυνατόν να αναφέρονται ποια εγκεκριμένα
ή συμβατικά τιμολόγια Αναλύσεις τιμών) ισχύουν για τις τιμές μονάδος νέων εργασιών του
έργου.
Οι επιμετρήσεις νέων εργασιών και ο υπολογισμός των δαπανών θα συντάσσονται βάσει των
όρων της σύμβασης. Εάν τούτο είναι ανέφικτο τότε θα συντάσσονται κατά τρόπο που θα
συμφωνείται μεταξύ της υπηρεσίας και του αναδόχου προ της κατασκευής της σχετικής
εργασίας. Εάν δεν έχει γίνει τέτοια συμφωνία θα συντάσσονται με τον τρόπο που προβλέπεται
σχετικά στην τεχνική Επιστήμη.
Άρθρο 15ο - Κίνδυνος του έργου
Μέχρι την οριστική παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από
οποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου
ή αν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση.
Ως «εκτελούμενο έργο» στην προκειμένη περίπτωση νοούνται:
α) Το κύριο έργο.
β) Όλα όσα συμβάλλουν στην εκτέλεση του έργου δηλ. τα εργοτάξια, λατομεία, ορυχεία,
εγκαταστάσεις, μηχανικός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα, αποθήκες κλπ καθώς και το
εργατοτεχνικό προσωπικό.
Ενδεικτικώς αναφέρονται τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα:
α) Η αντιστήριξη και η περίφραξη των σκαμμάτων προς αποτροπή καταπτώσεων και
κατολισθήσεων για την ασφάλεια των εργαζομένων και την αποφυγή ζημιών στις γειτονικές
ιδιοκτησίες και στο ίδιο έργο.
β) Η περίφραξη, σήμανση, φωτισμός κλπ, που απαιτούνται σύμφωνα και με το άρθρο 19ο της
παρούσης, όταν εκ των εκτελούμενων έργων, της εναποθέσεως υλικών επί οδών κλπ
δημιουργούνται κίνδυνοι δια τα τροχοφόρα και τους διερχόμενους.
γ) Η κατά το δυνατόν υπεύθυνη ενημέρωση του αναδόχου για την ύπαρξη ή μη αγωγών κλπ
των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ύδρευσης, Αποχέτευσης, ΔΕΔΔΗΕ, Τηλεπικοινωνιών,
Φωταερίου κλπ) σύμφωνα και το άρθρο 22 της παρούσης.
δ) Η διενέργεια αμμοχαλικοληψίας από την κοίτη ξεροπόταμων και χειμάρρων από θέσεις
αρκούντως απομακρυσμένες από οδικές ή σιδηροδρομικές γέφυρες ή άλλα τεχνικά, όταν
υπάρχει κίνδυνος εκθεμελιώσεως των βάθρων των.
Σημειώνεται ότι από την έντονη αμμοχαλικοληψία υποβαθμίζεται η κοίτη των
ξεροπόταμων και χειμάρρων και η υποβάθμιση και εκθεμελίωση των βάθρων εκδηλώνεται
κατά τις μεγάλες πλημμύρες.
Οι δαπάνες για την πρόληψη των ζημιών-βλαβών ή για την αποκατάσταση αυτών ή για την
καταβολή αποζημιώσεως σ' όσους ζημιώθηκαν βαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον
ανάδοχο καθώς και η συναφής αστική και ποινική ευθύνη, Επιπρόσθετα δεν δικαιούται να
διεκδικήσει καμία αποζημίωση ακόμη και για την ενδεχόμενη σταλία των μηχανημάτων του ή
για του εργατοτεχνικού του προσωπικού.
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Αν κατά τη κατασκευή του έργου και μέχρι της οριστικής παραλαβής του έργου αποδειχθούν,
με αναμφισβήτητα στοιχεία, σφάλματα στις πιστοποιήσεις που εισέπραξε ο ανάδοχος, ο κύριος
του έργου έχει το δικαίωμα μέχρι να ρυθμιστεί το όλο θέμα να παρακρατήσει από τις
κατατεθείσες εγγυητικές επιστολές το αντίστοιχο ποσό.
Ο ανάδοχος απαλλάσσεται της ευθύνης του μόνον στην περίπτωση κατά την οποία είχε
υποδείξει εγγράφως στη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία τα τυχόν σφάλματα της μελέτης ή τα
ληπτέα μέτρα για αποφυγή μελλοντικών ζημιών, πλην όμως η Υπηρεσία δεν έπραξε τίποτα
αλλά τουναντίον τον διέταξε εγγράφως να συνεχίσει τις εργασίες παρά τις αντιρρήσεις του.
Για τα έργα ειδικής κατηγορίας και για συγκεκριμένες βλάβες-ζημιές μπορεί να
καθορισθεί από τη σύμβαση ότι η δαπάνη προλήψεως ή αποκαταστάσεως των θα βαρύνει τον
κύριο του έργου (πχ η αντιστήριξη αγωγών των οργανισμών κοινής ωφελείας, η αποκατάσταση
των τομών των οδοστρωμάτων κλπ).
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του
Ν.4412/2016.
Άρθρο 16ο - Ασφάλιση προσωπικού
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει εγκαίρως και αμελλητί όλα τα αναγκαία μέτρα
για την αποτροπή ατυχημάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό του έργου και να εφαρμόζει
πιστά τις διατάξεις του κανονισμού ασφαλείας κατά εργατικών ατυχημάτων καθώς και όλες τις
υποδείξεις των αρμοδίων κρατικών οργάνων (του Υπουργείου Εργασίας, των Αστυνομικών
Αρχών κλπ). Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει εις τον ΕΦΚΑ δια κύρια ασφάλιση όλο
ανεξαιρέτως το απασχολούμενο απ' αυτόν στο έργο προσωπικό.
Ο ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωμένος να ασφαλίζει όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό
του έργου στα αναγνωρισμένα από το κράτος ταμεία κλαδικής ή επικουρικής ασφαλίσεως. Οι
δαπάνες για την κατά το ανωτέρω ασφάλιση περιλαμβανόμενες στην προσφορά του αναδόχου,
βαρύνουν αποκλειστικά και εξ' ολοκλήρου αυτόν, ο οποίος υπέχει εκ ολοκλήρου και την αστική
και ποινική ευθύνη για τυχόν επισυμβαίνοντα στο έργο εργατικά ατυχήματα.
Άρθρο 17ο - Τήρηση νόμων, αστυνομικών και λοιπών διατάξεων
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων κλπ, έχει την υποχρέωση να
ανακοινώσει, αμελλητί, στη Δ/νουσα υπηρεσία, τις κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως του έργου
απευθυνόμενες σ' αυτόν σχετικές οδηγίες και εντολές των διαφόρων αρχών, σχετικά με τα
μέτρα ελέγχου και ασφαλείας, που του υποδεικνύονται.
Άρθρο 18ο - Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου
18.1 Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του άρθρου 138 του
Ν.4412/2016, τόσο για την εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των
έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, ο δε κάθε φύσεως έλεγχος που θα ασκηθεί από την
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Υπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλου τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη. Ο Ανάδοχος διατηρεί
την πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των εργασιών.
18.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της
σύμβασης και τις σύμφωνες προς αυτή και το νόμο έγγραφες εντολές του φορέα κατασκευής
του έργου.
18.3 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί με ακρίβεια τη διάταξη και τις διαστάσεις
των διαφόρων μερών του έργου, όπως προκύπτουν από τα εγκεκριμένα σχέδια ή άλλα στοιχεία
της μελέτης, τα οποία δεν επιδέχονται τροποποιήσεων ή αλλαγών, εκτός αν άλλως ορίζεται στις
διατάξεις του παρόντος.
18.4 Οι έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρμόδιο όργανο για τη συμπλήρωση ή
τροποποίηση των στοιχείων της μελέτης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 156
του Ν.4412/2016, καθώς και η εκτέλεση των εγκεκριμένων συμπληρωματικών εργασιών, είναι
υποχρεωτική για τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση ή αύξηση
τιμών για μεταβολές στα έργα που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή, έστω και αν αυτές
βελτιώνουν το έργο. Αν η χωρίς έγκριση μεταβολή επιφέρει μείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων,
καταβάλλεται μόνο η αξία των ποσοτήτων των εργασιών που έχουν πράγματι εκτελεσθεί χωρίς
να αποκλείεται εφαρμογή των διατάξεων για κακοτεχνία.
18.5 Κατ' εξαίρεση, σε επείγουσες περιπτώσεις, η εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
για τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις μπορεί να δίνεται και προφορικά στον τόπο των έργων.
Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει σχετική καταχώρηση στο ημερολόγιο του έργου. Αν τη
διαταγή αυτή δίνει ο επιβλέπων, οφείλει να ενημερώσει αμελλητί εγγράφως τη διευθύνουσα
υπηρεσία, για την έκδοση κανονικής εντολής η οποία εκδίδεται εντός τριών εργασίμων ημερών
από την ανωτέρω έγγραφη ενημέρωση. Αν η εντολή αυτή διαφοροποιεί μερικά ή ολικά τις
εντολές του επιβλέποντα, ο ανάδοχος αποζημιώνεται για τις εργασίες που έχει εκτελέσει,
σύμφωνα με την εντολή της επίβλεψης μέχρι τη λήψη της εντολής της διευθύνουσας
υπηρεσίας.
18.6 Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει
για το έργο όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα, αποθηκευτικούς
χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα. Ο ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με
όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες των
μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών επιβαρύνσεων,
οι δαπάνες για τη μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της μεταφοράς,
διαλογής, φύλαξης, φθοράς τους κ.λπ., οι δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης,
μίσθωσης μηχανημάτων και οχημάτων, οι φόροι, τέλη, δασμοί, ασφαλιστικές κρατήσεις ή
επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρμογής των σχεδίων κατασκευής των σταθερών σημείων,
καταμετρήσεων, δοκιμών, προσπελάσεων προς το έργο και στις θέσεις για τη λήψη υλικών,
σύστασης και διάλυσης εργοταξίων, οι δαπάνες αποζημιώσεων ζημιών στο προσωπικό του,
στον κύριο του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη για
την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
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18.7 Οι φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις
βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση
καταβολής τους. Κατ' εξαίρεση, φόροι του Δημοσίου, λοιπά τέλη που βαρύνουν άμεσα το
εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς. Μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το
οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο
εισοδήματος ή τις παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού.
18.8 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής
νομοθεσίας, των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του
ή στο προσωπικό του φορέα του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για τη λήψη μέτρων
Προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να
εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής
σήμανσης έργων κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. Ο ανάδοχος υπέχει την πλήρη
και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται προς οιονδήποτε από την παράβαση
των παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόμενος, εκτός άλλων, και για την καταβολή των σχετικών
αποζημιώσεων. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα Προστασίας, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις
αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ΔΙ ΠΑΔ/οικ.177/
2.3.2001 (Β' 266), ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β' 686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Β' 16), στο
χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες
αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου.
18.9 Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του αναδόχου να διαθέτει όλο το προσωπικό που
απαιτείται για τη διεύθυνση της κατασκευής και την κατασκευή του έργου, η διακήρυξη μπορεί
να ορίζει κατ' εκτίμηση τον αριθμό τεχνικού προσωπικού κατά ειδικότητα και βαθμίδα
εκπαίδευσης, που πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστο ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασής
του. Ο αριθμός αυτός προσαρμόζεται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου, με βάση το
χρονοδιάγραμμα κατασκευής του. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να διατάσσει την
απομάκρυνση του προσωπικού που κρίνεται δικαιολογημένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των
συνεργείων του αναδόχου.
18.10 Αν ο ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού που έχει
προσλάβει και χρησιμοποιεί στο έργο, η Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά από γραπτή όχληση των
ενδιαφερομένων, καλεί τον ανάδοχο να εξοφλήσει τους δικαιούχους μέσα σε δεκαπέντε (15)
ημέρες. Αν ο ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους δικαιούχους, τότε η Διευθύνουσα Υπηρεσία
συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των οφειλομένων και πληρώνει απευθείας τους δικαιούχους
από τις πιστώσεις του έργου, για λογαριασμό του αναδόχου και έναντι του λαβείν του. Σε
εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές μέχρι και των τριών (3)
τελευταίων μηνών πριν από την όχληση των ενδιαφερομένων. Προϋπόθεση της πληρωμής είναι
να υπάρχει οφειλή του κυρίου του έργου εκ της κατασκευής του αποδεικνυόμενη ή όπως
προκύπτει από υποβληθέντα ή συντασσόμενο εκ της Διευθύνουσας Υπηρεσίας λογαριασμό.
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18.11 Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών
αδρανών υλικών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά από τη σύμβαση. Οι πηγές αυτές, πριν από τη χρησιμοποίησή τους, πρέπει να
εγκριθούν από τη διευθύνουσα υπηρεσία, που μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακατάλληλων
ή απρόσφορων για τα έργα πηγών. Αν διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος εμπορεύεται τα
εξορυσσόμενα από τις πηγές αυτές του έργου αδρανή υλικά κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα.
18.12 Τα υλικά που ανευρίσκονται κατά την κατασκευή του έργου ή προέρχονται από
καθαίρεση παλιών έργων, ανήκουν στον κύριο του έργου. Ο ανάδοχος αποζημιώνεται για τις
δαπάνες εξαγωγής ή διαφύλαξής τους, αν η σύμβαση δεν ορίζει διαφορετικά και οφείλει να
παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, για να αποτραπεί ή να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη η βλάβη
των υλικών κατά την εξαγωγή τους. Χρησιμοποίηση των υλικών από τον ανάδοχο γίνεται μετά
από έγγραφη συναίνεση της υπηρεσίας και αφού συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο μεταξύ της
διευθύνουσας υπηρεσίας και του αναδόχου.
18.13 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει αμέσως τη Διευθύνουσα
Υπηρεσία αν κατά την κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης.
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις για τις αρχαιότητες. Για την καθυστέρηση των
έργων ή διακοπή τους από αυτή την αιτία, έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του παρόντος
νόμου.
18.14 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε
άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δημόσιου τομέα, που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από
τις εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και
εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς μείωση της ευθύνης του
να αποκαθιστά ή να συμβάλει στην άμεση αποκατάσταση των βλαβών ή διακοπών.
18.15 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της
επίβλεψης στα εργοστάσια που κατασκευάζονται τμήματα του έργου και γενικά σε όλους τους
χώρους που κρίνει απαραίτητο η διευθύνουσα υπηρεσία. Ο διευθύνων από μέρους της
αναδόχου επιχείρησης τα έργα υποχρεούται, μετά από ειδοποίηση της υπηρεσίας, να
συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά τις
μεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους
παραγωγής, καθώς και των συμβούλων και εμπειρογνωμόνων.
18.16 Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κάθε
τρίμηνο να συντάσσει και να στέλνει στην προϊσταμένη αρχή, μέσω της διευθύνουσας
υπηρεσίας, συνοπτικές ανακεφαλαιωτικές εκθέσεις για την πορεία του έργου, αναλόγου
περιεχομένου με τις αντίστοιχες εκθέσεις της διευθύνουσας υπηρεσίας που προβλέπονται στην
παρ. 8 του άρθρου 136. Οι εκθέσεις αυτές δεν θεωρούνται ως αιτήματα του αναδόχου, ούτε ως
παραιτήσεις από δικαιώματά του και οι απαντήσεις επ' αυτών δεν συνιστούν βλαπτικές
πράξεις, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 174 του Ν.4412/2016.
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18.17 Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση ειδικής φύσης
εργασιών, ο Ανάδοχος ενημερώνει την Διευθύνουσα Υπηρεσία και παραμένει μόνος και
αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες.
18.18 Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί επίσης στην λήψη και διατήρηση των μέτρων
ασφαλείας - προστατευτικών και διαχωριστικών κατασκευών- και για τον πρόσθετο λόγο της
εκτέλεσης των εργασιών κατά τη λειτουργία οδών με κυκλοφορία οχημάτων και κατά τη
λειτουργία κτιρίων και εγκαταστάσεων με διέλευση/ παραμονή χρηστών.
Άρθρο 19ο : Σήμανση κατά το στάδιο εκτελέσεως εργασιών
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση όπως, στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις, στις οποίες
εκτελούνται οι εργασίες, προβαίνει στην τοποθέτηση των απαιτούμενων, ανάλογα με τη φύση
των έργων (Συγκοινωνιακά, Υδραυλικά, Οικοδομικά κλπ), σημάτων και πινακίδων γενικά
ασφαλείας και έχει την επιμέλεια για την συντήρηση αυτών κατά το χρόνο δωρεάν
συντηρήσεως των έργων. Για την σήμανση αυτή ο ανάδοχος θα εφαρμόσει τις διατάξεις που
προβλέπονται στην Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σημάνσεως εκτελουμένων έργων.
Σε περιπτώσεις που τα έργα απαιτούν τη λήψη περισσοτέρων ή διαφορετικών μέτρων,
τότε ο ανάδοχος θα συντάσσει μελέτη, με δαπάνη του κυρίου του έργου, για τη σήμανση κάθε
θέσεως εκτελουμένου έργου και θα εφαρμόζει τη μελέτη αυτή ύστερα από τυχόν συμπλήρωση
και έγκριση της Διευ/σας τα έργα υπηρεσίας. Η έγκριση αυτή θα πρέπει να χορηγείται στον
ανάδοχο εντός τριών (3) ημερών από της υποβολής της εν λόγω μελέτης σημάνσεως.
Όπου υπάρχει ανάγκη θα χρησιμοποιούνται και τροχονόμοι υπάλληλοι του αναδόχου,
για ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων, για την ασφαλή και απρόσκοπτη κυκλοφορία
στις οδούς και στις παρακαμπτηρίους και στις προσπελάσεις.
Για εργασίες επί κεντρικών αρτηριών (χαρακτηριζόμενες ως κεντρικές μόνον από τη
Δ/νουσα Υπηρεσία σε συνεργασία με τον κύριο του έργου) οι τροχονόμοι υπάλληλοι του
αναδόχου και η σταλία των μηχανημάτων που απαιτούνται για την άμεση αντιμετώπιση
προβλημάτων η τη ταχύτατη κατασκευή της εργασίας, θα πληρώνονται με το απολογιστικό
σύστημα. Τα ανωτέρω μέτρα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου (εκτός αν η
δαπάνη αλλιώς ορίζεται) ο οποίος έχει και την ευθύνη, ποινική και αστικά για κάθε ατύχημα
που οφείλεται στη μη ή στην πλημμελή λήψη των απαραιτήτων μέτρων.
Άρθρο 20ο : Πινακίδες ενδεικτικές του έργου που κατασκευάζεται
Ο ανάδοχος υποχρεούται σε ένα μήνα από την εγκατάστασή του στο έργο να
προμηθευτεί και να τοποθετήσει καλαίσθητες πινακίδες ενδεικτικές του έργου που
κατασκευάζεται. Οι διαστάσεις των πινακίδων, ο αριθμός αυτών, οι αναγραφόμενες ενδείξεις
(ονομασία έργου, κύριος έργου, διευθύνουσα υπηρεσία, μελετητής ανάδοχος, προϋπολογισμός
έργου και χρονολογίες ενάρξεως και περαίωσης), ο χρωματισμός, τρόπος στηρίξεως και οι
θέσεις τοποθετήσεώς των θα καθορισθούν κατά την εγκατάσταση του αναδόχου από τη
Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία. Οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς και τοποθέτησης των
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πινακίδων αυτών βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου και περιλαμβάνονται ανηγμένως στις τιμές
μονάδος του τιμολογίου (μελέτης ή προσφοράς) και τα γενικά του έξοδα. Στην περίπτωση μη
συμμορφώσεως του αναδόχου στην καθοριζομένη ανωτέρω μηνιαία προθεσμία η
Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία δικαιούται να προβεί στην προμήθεια, μεταφορά και
τοποθέτησή τους σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.
Άρθρο 21ο: Εναπόθεση υλικών επί δημοσίων οδών
Η εναπόθεση από τον ανάδοχο υλικών κατασκευής, εφοδίων κλπ στο κατάστρωμα
δημοσίων οδών σε κοινοχρήστους χώρους στη χερσαία ζώνη λιμένων κλπ επιτρέπεται μόνο
κατόπιν εγγράφου εγκρίσεως της Διευθύνουσας το έργο υπηρεσίας όταν τούτο είναι
αναπόφευκτο και με την προϋπόθεση ότι η ποσότητα που θα εναποτίθεται δεν θα είναι
μεγαλύτερη απ' όση μπορεί να αναλωθεί σε μία μέρα και ότι ο ανάδοχος θα λαμβάνει τ'
απαραίτητα μέτρα τόσο για την ασφάλεια όσο και για την, εις το ελάχιστο, παρακώλυση της
ελευθέρας κυκλοφορίας, εκτός εάν τύχει ιδιαίτερης προς τούτο εγγράφου εγκρίσεως της
Δ/νουσας υπηρεσίας, με προηγούμενη πλήρη αιτιολόγηση.
Προκειμένου για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τα μέτρα ασφαλείας κλπ ισχύει η
Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σημάνσεως εκτελουμένων.
Η απόθεση υλικών εκσκαφών στο κατάστρωμα ή τα πεζοδρόμια δημοσίων οδών ή
χώρων δημοσίας χρήσεως (π.χ. πάρκα, πλατείες ή σε χερσαία ζώνη λιμένος κλπ) επιτρέπεται
επίσης μόνο κατόπιν εγγράφου αδείας της Διευθύνουσας το έργο υπηρεσίας όπου ορίζεται η
έκταση της αποθέσεως, ο χρόνος παραμονής των υλικών κλπ. Σε επείγουσες περιπτώσεις η
έγκριση για την εναπόθεση δίδεται από τον επιβλέποντα μηχανικό με σχετική αναγραφή στο
ημερολόγιο του έργου.
Άρθρο 22ο: Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.)
α) Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι είναι ενδεχόμενο στην περιοχή του έργου να
υπάρχουν εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίες πρέπει να
μετατοπισθούν από τις υπηρεσίες τους.
β) Οι εργασίες για τις ανωτέρω μετατοπίσεις, που μπορούν να είναι προσωρινές ή και μόνιμες
αν τυχόν εμπίπτουν σε εύρος καταλήψεως των έργων ή αν υπάρχουν άλλοι λόγοι, θα
εκτελούνται με τη φροντίδα των οργανισμών αυτών (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ) και καμία οικονομική ή
τεχνική ανάμειξη θα έχει μ' αυτές ο ανάδοχος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην Ε.Σ.Υ.
Ο ανάδοχος όμως έχει την υποχρέωση να διευκολύνει απροφασίστως την εκτέλεση των
ανωτέρω εργασιών, σύμφωνα και με το άρθρο 138 του Ν. 4412/2016, δικαιούμενος αναλόγου
παρατάσεως προθεσμίας όχι όμως και αποζημιώσεως στην περίπτωση που τυχόν καθυστερήσει
λόγω εκτελέσεως των μετατοπίσεων από τους οργανισμούς και επηρεάσει υπερβαλλόντως και
δυσανάλογα προς την εγκεκριμένη προθεσμία εκτελέσεως των εργασιών το πρόγραμμα
κατασκευής.
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γ) Προκειμένου για προσωρινές μετατοπίσεις, τις απαιτούμενες εργασίες, μπορεί κατόπιν
εντολής της υπηρεσίας να τις εκτελέσει και ο ανάδοχος, πληρωνόμενος με τις συμβατικές τιμές
μονάδος.
δ) Η υπηρεσία επίσης μπορεί να αναθέσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στον ανάδοχο
την εκτέλεση εργασιών μετατοπίσεως δικτύων (π.χ. υδρεύσεως κλπ) που ανήκουν π.χ. σε
Κοινότητες η Δήμους και που δεν μπορούν να εκτελεστούν από αυτές λόγω οικονομικής ή
άλλης αδυναμίας. Οι εργασίες αυτές θα πληρωθούν με συμβατικές ή νέες τιμές μονάδος.
ε) Περαιτέρω ο ανάδοχος θα πρέπει, να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή
προκλήσεως ζημιών στα δίκτυα Ο.Κ.Ω. και μάλιστα προκειμένου για υπόγεια δίκτυα θα πρέπει,
πριν αρχίσει τις εργασίες, να φροντίσει να του χορηγηθεί σχετική άδεια από τον αντίστοιχο
οργανισμό ή και από την αρμόδιο στρατιωτική αρχή, αν πρόκειται για παραμεθόριο περιοχή.
στ) Οι δαπάνες μετατοπίσεως των αγωγών (δικτύων) των Ο.Κ.Ω. καταβάλλονται σε βάρος των
πιστώσεων του έργου.
Άρθρο 23ο: Ημιτελείς εργασίες
Δεν επιτρέπεται ούτε κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, ούτε μετά την
αποπεράτωση αυτού, να παραμένουν ημιτελείς εργασίες, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν
ζημία στο εκτελούμενο έργο η στα εκτελεσθέντα έργα ή σε παρακείμενες θέσεις. Δεν
επιτρέπεται επίσης η χρονική μετάθεση εκτελέσεως των εργασιών σε σχέση με το εγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου εκτός αν προηγηθεί ειδική έγκριση της αρμόδιας
υπηρεσίας.
Άρθρο 24ο: Μητρώο έργου
Μέσα σε δύο (2) μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου, υποβάλλεται από τον
ανάδοχο η τελική επιμέτρηση και το μητρώο του έργου, το οποίο περιλαμβάνει τα βασικά
στοιχεία του έργου «όπως κατασκευάστηκε».
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Δικτύων καθορίζεται το περιεχόμενο του
«μητρώου έργου», τα τεύχη, οι εκθέσεις, τα σχέδια, οι πίνακες, τα ηλεκτρονικά δεδομένα και τα
λοιπά στοιχεία που το συνοδεύουν, καθώς και η μορφή των στοιχείων αυτών.
Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του ίδιου Υπουργού καθορίζονται οι
κυρώσεις που επιβάλλονται στον ανάδοχο σε περίπτωση μη υποβολής του μητρώου, η
διαδικασία επιβολής των κυρώσεων, τα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 25ο: Συντήρηση των έργων
Σύμφωνα με το άρθρο 171 του Ν.4412/2016, ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο
ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του, σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016 και την παρ. 2 του άρθρου 172 του Ν.
4412/2016 και μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται γενικά
σε δεκαπέντε (15) μήνες, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στα έγγραφα της σύμβασης στην
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περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ήταν η προσαύξηση του χρόνου εγγύησης
κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016.
Σε εντελώς ειδικές περιπτώσεις μπορεί με τα συμβατικά τεύχη να ορίζεται μεγαλύτερος
χρόνος εγγύησης ενδεχομένως και με ιδιαίτερο αντάλλαγμα, όχι όμως μεγαλύτερος από τρία
(3) έτη. Για έργα προϋπολογισμού δημοπράτησης μέχρι 250.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, εφόσον η
φύση των εργασιών το επιτρέπει ή για έργα που δεν νοείται μακροχρόνια συντήρησή τους,
μπορεί με τα συμβατικά τεύχη να καθορίζεται χρόνος εγγύησης μικρότερος των δεκαπέντε (15)
μηνών. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από τη βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών αν μέσα σε δύο
(2) μήνες από αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση, άλλως από την
ημερομηνία που υποβλήθηκε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιμέτρηση.
Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά
κάθε βλάβη τους. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών κλοπών ή βανδαλισμών από τη
χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου εκτελούνται με έγκριση της
υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την
υπηρεσία. Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά το
χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία με
οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου αναδόχου ή όπως αλλιώς
προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη. Οι εργασίες και ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε
ειδικό τεύχος ο μορφότυπος του οποίου και η συχνότητα καταγραφής προβλέπεται στα
συμβατικά τεύχη ή συμφωνούνται με την διευθύνουσα υπηρεσία.
Οι δαπάνες συντηρήσεως του έργου βαρύνουν τον ανάδοχο, περιλαμβανόμενες στην
αμοιβή που καταβάλλεται σ' αυτόν σύμφωνα με την προσφορά του.
Η επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου ελέγχει κατά τη διάρκεια της παραλαβής
και την κατάσταση της συντηρήσεως του έργου. Εάν η συντήρηση του έργου έγινε πλημμελώς η
επιτροπή αναβάλλει την παραλαβή μέχρι συντελέσεως άρτιας συντηρήσεως.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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Λυκόβρυση, 12/5/2021
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Λυκόβρυση, 12/5/2021

Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Ο Προϊσταμένος Τ.Μ.

Η συντάξασα

Σκέντος Αναστάσιος

Αντωνόπουλος Ηλίας

Μαρία Άννα Αγγελιδάκη

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ :

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών
κτιρίων 2021

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο- Αντικείμενο της παρούσας Ε.Σ.Υ.
Το τεύχος αυτό της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) αφορά τους γενικούς και ειδικούς
όρους και τις συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές με βάση τα οποία θα εκτελεστεί από τον
Ανάδοχο το έργο, του άρθρου 2, και περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή σε συνδυασμό με τα
υπόλοιπα συμβατικά τεύχη, τις τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν, τα διαγράμματα, μελέτες, τυπικές
διατομές κλπ που θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία καθώς και με τις έγγραφες οδηγίες της.
Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι
διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:


Ο Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.



Οι σε εκτέλεση του ανωτέρου Νόμου εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας
εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, κ.λ.π.) που διέπει την
εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 2ο- Αντικείμενο της Εργολαβικής Σύμβασης
Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή
Δημοτικών

κτιρίων

2021»

προϋπολογιζόμενης

συνολικής

δαπάνης

249.963,47

ΕΥΡΩ

συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων δαπανών, του Φ.Π.Α., του εργολαβικού ποσοστού για γενικά
έξοδα και όφελος του αναδόχου καθώς και πρόβλεψη για αναθεώρηση.

Άρθρο 3ο- Ευθύνη καλής εκτέλεσης των έργων
3.1 Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα με όλους τους κανόνες της τέχνης και σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρούσας και τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης. Ο Ανάδοχος διατηρεί την πλήρη
ευθύνη για την καλή εκτέλεση των έργων.
3.2 Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις, για την εφαρμογή της εγκεκριμένης
μελέτης καθώς και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος και
οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλου τον Ανάδοχο από την
ευθύνη του.
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3.3. Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου ο μόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιμοποίηση των
απαραίτητων υλικών και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της
παρούσης Συγγραφής, τις σχετικές προδιαγραφές και τα λοιπά εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη και
σχέδια.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατικά και
μηχανήματα που είναι αναγκαία για την κατασκευή του έργου, καθώς και για τη μεταφορά τους από
τις πηγές λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει με δικές του
δαπάνες τα μηχανήματα και εργαλεία έναντι παντός κινδύνου.
3.4 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 τον Εργοδότη.
Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο τεύχος των
Τεχνικών Προδιαγραφών και όπου δεν αναφέρονται, όπως αυτές περιγράφονται στο τιμολόγιο της
Υπηρεσίας.
3.5 Ρητά καθορίζεται ότι οι τιμές του τιμολογίου προσφοράς αποτελούν την πλήρη αποζημίωση του
Αναδόχου για την κατασκευή του έργου και καμία πρόσθετη αποζημίωση δεν δικαιούται ο Ανάδοχος
από τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει κατά το στάδιο της κατασκευής.
3.6 Οποιαδήποτε ζημιά στο έργο είτε στα μηχανήματα, είτε στις εγκαταστάσεις (εργοτάξια, λατομεία
κ.λ.π.), που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια της εργολαβίας, πλην
ανώτερης βίας, βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος και να την αποκαταστήσει.
3.7 Οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε
περιουσίες τρίτων που οφείλονται σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου,
βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο.
3.8 Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που
επιβάλλονται από τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, καθώς και κάθε άλλο μέτρο
που αναφέρεται στους διεθνείς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων και στις οδηγίες και τους
κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.9 Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση οποιασδήποτε φύσης εργασιών, ο
Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, έστω και αν οι
υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας
3.10 Οι λοιπές γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου, που δεν περιγράφονται στην παρούσα, ρυθμίζονται
στο άρθρο 138 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

Άρθρο 4ο- Τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν
Για το έργο αυτό ισχύουν οι εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων.
Αν στα τεύχη των Τεχνικών Προδιαγραφών υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισμοί και αριθμητικά
όρια που πιθανά έρχονται σε αντίθεση ή και αντίφαση με τα αναφερόμενα στην παρούσα Ε.Σ.Υ. ή με τους

2/36

όρους του Τιμολογίου για ένα και το αυτό θέμα, ισχύ έχουν κατά σειρά οι όροι και διατάξεις του
Τιμολογίου και της παρούσας Ε.Σ.Υ.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την πιστή και ακριβή εφαρμογή των διατάξεων που
καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα αντίστοιχα άρθρα του
Τιμολογίου.
Διευκρινίζεται ότι όλα τα έργα που υπεισέρχονται στην παρούσα σύμβαση υπόκεινται στις
διατάξεις των κανονισμών που ισχύουν, και τις σχετικές με αυτούς εγκυκλίους και αποφάσεις.

Άρθρο 5ο- Εγγύηση για την καλή εκτέλεση
Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης
χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.

Άρθρο 6ο- Σύμβαση κατασκευής του έργου
Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 135 του
Ν.4412/2016 όπως ισχύει.

Άρθρο 7ο- Προθεσμίες
7.1. Για την περάτωση του όλου έργου, ορίζεται συνολική προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την
υπογραφή της σύμβασης.
7.2. Δεν καθορίζονται τμηματικές προθεσμίες.
7.3. Ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες θα διαμορφωθούν και οριστικοποιηθούν από το εγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα κατασκευής του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 147 του
Ν.4412/2016 όπως ισχύει. Τυχόν παρατάσεις στις προθεσμίες του έργου ρυθμίζονται από το άρθρο
147 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει .

Άρθρο 8ο- Χρηματοδότηση του έργου
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου.

Άρθρο 9ο- Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου
9.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει
όχι μόνο τους χρόνους εκτελέσεως των απαιτουμένων εργασιών αλλά και εκείνους των απαραιτήτων
προεργασιών, δοκιμών κ.λ.π., όπως απαιτείται ή ορίζεται στην παρούσα και στα άλλα τεύχη της
Συμβάσεως, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται σαφές ότι περιελήφθησαν σ' αυτό όλες οι
απαιτούμενες δραστηριότητες άμεσες ή έμμεσες, για την εμπρόθεσμη κατασκευή του έργου.
Κατά την κατάρτιση του προγράμματος θα ληφθεί υπόψη, ότι δεν θα πρέπει κατά τη κατασκευή, να
παρεμποδίζονται βασικές λειτουργίες στην περιοχή, ώστε να καταστεί δυσμενής η υφιστάμενη
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κατάσταση, έστω και προσωρινώς σε κανένα σημείο της περιοχής, εξ αιτίας της κατασκευής των
έργων.
Επίσης κατά την κατάρτιση του προγράμματος θα πρέπει να εξασφαλίζονται κατά το δυνατόν, τα
κατασκευαζόμενα έργα έναντι κατακλίσεων από ύδατα τάφρων ή εξ άλλων αιτιών.
Λόγω της φύσης της λειτουργίας των κτιρίων, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραμματίσει (και
αυτό θα αποτυπωθεί στο χρονοδιάγραμμα) την ολοκλήρωση των βασικών εργασιών, που θα
του υποδειχθούν από την υπηρεσία (ανεξαρτήτως ποσοστού και είδους) χωρίς να
παρακωλύεται κατά το δυνατόν η χρήση των χώρων.
9.2 Το πρόγραμμα (χρονοδιάγραμμα) που καλύπτεται γενικά από το άρθρο 145 του Ν.4412/2016 όπως
ισχύει, θα περιλαμβάνει:
9.2.1 Ανάλυση

για

το

σύνολο

των

δραστηριοτήτων

εκτέλεσης

του

έργου

με

διάκρισή τους σε δραστηριότητες με ευθύνη του Αναδόχου και σε δραστηριότητες με
ευθύνη της Υπηρεσίας Επίβλεψης.
Η παραπάνω διάκριση θα είναι σαφής και θα συνοδεύεται και από εκτίμηση ή υπολογισμό της
διάρκειας που φαίνεται αναγκαία για την εκτέλεση της κάθε δραστηριότητας. Επισημαίνεται ότι, η
διάρκεια εκτέλεσης των δραστηριοτήτων από άλλους φορείς εκτός από τον Ανάδοχο, θα πρέπει να
είναι λογικές και να έχουν περιθώρια (καθορισμός μεγίστων - ελάχιστων) όπου δεν καθορίζονται
σαφώς στα τεύχη της παρούσας Σύμβασης.
9.2.2. Πλήρη αιτιολόγηση της χρονικής διάρκειας που προβλέπεται για κάθε δραστηριότητα με ανάλυση
της, κατά μονάδα χρόνου, παραγωγικής κατασκευαστικής του δυνατότητας για τις εργασίες του
Τιμολογίου, ή και τις προεργασίες (που δεν προβλέπονται στο Τιμολόγιο).
9.2.3. Διευκρίνηση του τρόπου που θα επιτευχθούν οι προθεσμίες π.χ.
* Δραστηριότητα: Γενικές εκσκαφές
* Συνολική ποσότητα ..................... μ3
* Συνολική διάρκεια...................... ημερολογιακές ημέρες
* Προβλεπόμενη κατασκευαστική δυνατότητα ........................ μ3 ανά εργάσιμη ημέρα
Οι ποσότητες θα είναι αυτές που δημοπρατούνται με ένα εύλογο περιθώριο της επάρκειας
χρονικής ασφάλειας για τυχόν μεταβολή τους.
9.2.4 Ειδικά για τις μελέτες που θα υποβάλει ο Ανάδοχος (όταν απαιτείται) θα πρέπει να προβλέπεται
διάστημα ίσο προς 30 ημέρες, για κάθε ανεξάρτητη έγκριση από την Υπηρεσία (και με την
προϋπόθεση ότι δεν λείπουν στοιχεία από την υποβαλλόμενη μελέτη).
9.3

Με βάση την παραπάνω μεθοδολογία θα υπολογισθούν οι απαιτούμενοι χρόνοι κατά
δραστηριότητα και θα υποβληθούν από τον ανάδοχο τα παρακάτω:

9.3.1. Διάγραμμα δικτυωτής ανάλυσης (PERT - CPM). (Σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 145 για έργα
πάνω από 1 εκ. € απαιτείται το διάγραμμα με τη μέθοδο δικτυωτής ανάλυσης).
9.3.2 Γραμμικό διάγραμμα (GANTT) που προκύπτει από τα προηγούμενα, με αναφορά στους
υπεύθυνους κάθε δραστηριότητας στο οποίο επί πλέον θα απεικονίζονται ποσότητες και δαπάνες
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ανά μήνα για κάθε δραστηριότητα, καθώς και το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών για
εργασίες ανά μήνα.
9.4 Ο Ανάδοχος μετά την υπογραφή της Σύμβασης και μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15)
ημερολογιακών ημερών θα συντάξει και θα υποβάλει προς έγκριση το «Χρονοδιάγραμμα
Κατασκευής του Έργου».
9.5

Το χρονοδιάγραμμα αυτό δεν θα υπερβαίνει τις τυχόν προβλεπόμενες αποκλειστικές και ενδεικτικές
τμηματικές προθεσμίες και θα ακολουθεί τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι πληροφορίες και μορφές
του χρονοδιαγράμματος τούτου δεν θα είναι λιγότερες από εκείνες που περιγράφονται στις παρ.2
και 3.
Σε περίπτωση παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί του χρονοδιαγράμματος που θα υποβληθεί, το
χρονοδιάγραμμα της παραπάνω παρ.5 θα ανασυνταχθεί και θα πρέπει να περιλάβει τις
παρατηρήσεις αυτές. Παράλειψη ή αμέλεια ως προς την άρτια, λεπτομερή και πλήρη ανάλυση κατά
τα παραπάνω, συνεπάγεται τη διαδικασία της έκπτωσης που προβλέπεται από το άρθρο 191 του
Ν.4412/2016 όπως ισχύει.
Μετά την υποβολή του προγράμματος η Υπηρεσία εγκρίνει αυτό όπως υποβλήθηκε, ή όπως θα το
τροποποιήσει, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του. Το εγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό στοιχείο του έργου.

9.6. Μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο, σύμφωνα με τα προηγούμενα, οριστικοποίηση του
χρονοδιαγράμματος, που όπως θα διαμορφωθεί θα αποτελεί και τον πίνακα εκτέλεσης των
εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Υπηρεσία τριμηνιαία έκθεση προόδου στην οποία
θα φαίνεται η πρόοδος των εργασιών και η συμφωνία ή όχι με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
κατασκευής του Έργου. Επίσης θα αναφέρονται οι λόγοι των τυχόν διαφοροποιήσεων, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στη παράγραφο 15 του άρθρου 138.
9.7

Ο Ανάδοχος, υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και να
υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη
στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων, που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη
για την εκτέλεση του έργου (άρθρο 145 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει).

9.8

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την συνυποβολή μαζί με τα προηγούμενα και άλλων
στοιχείων (όπως π.χ. διαγράμματα κατασκευής των τεχνικών και λοιπών επί μέρους έργων με
έγχρωμες ενδείξεις του μέρους που εκτελέσθηκε κ.λ.π.) που είναι επιβοηθητικά για να σχηματισθεί
πλήρης εικόνα της ανακεφαλαιωτικής σε κάθε χρονική περίοδο, προόδου του έργου, σε σύγκριση
πάντα με τις αρχικές προβλέψεις του χρονοδιαγράμματος.
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9.9 Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης του αρχικού εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για τις
περιπτώσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις (παράταση, αύξηση του αντικειμένου) θα
συντάσσεται νέο προσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα για το οποίο θα ισχύουν όλα τα αναφερθέντα
στις παραπάνω παραγράφους. Οι απαιτούμενες αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος
πραγματοποιούνται σύμφωνα την παρ. 2 του αρ. 145 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
9.10 Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος με την υποβολή του χρονοδιαγράμματος κατασκευής
του έργου, να υποβάλλει το "Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας" (ΣΑΥ) και τον Φάκελο Ασφαλείας και
Υγείας (ΦΑΥ) για έγκριση, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην αριθμό ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27-112002, Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων,
απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο. Το ΣΑΥ
αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε ΦΑΥ εμπεριέχονται οι
ενδεχόμενες τροποποιήσεις. Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά και
παραδίδεται με την ολοκλήρωση του Έργου στον κύριο του έργου, ενημερωμένος ώστε να περιέχει
τα πραγματικά στοιχεία του έργου όπως αυτό κατασκευάστηκε. Μετά την αποπεράτωση του έργου
ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και
φυλάσσεται με ευθύνη του κυρίου του έργου.
Άρθρο 10ο- Ποινικές ρήτρες
Στην περίπτωση που γίνει υπέρβαση της ολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου
επιβάλλονται στον Ανάδοχο ποινικές ρήτρες και λοιπές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 148 του
Ν.4412/2016 όπως ισχύει. Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται σύμφωνα
με το αρ. 147 Ν.4412/2016 όπως ισχύει.

Άρθρο 11ο- Προσωρινές καταλήψεις – απαλλοτριώσεις
Αν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου προκύψουν οποιεσδήποτε δυσχέρειες λόγω
απαιτούμενων απαλλοτριώσεων, τότε ο ανάδοχος ειδοποιεί την Υπηρεσία έγκαιρα, για την λήψη των
απαραίτητων μέτρων και οδηγιών. Τυχόν καθυστερήσεις, που θα προκύψουν απ' την ανωτέρω αιτία,
λαμβάνονται υπόψη μόνο αν πράγματι επέδρασαν στην πρόοδο της κατασκευής του έργου.
Άρθρο 12ο- Χρόνος εγγύησης – Παραλαβή του έργου
12.1. Ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων σύμφωνα με το άρθρο 171 του Ν.4412/2016 όπως
ισχύει ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγμα προς τον Ανάδοχο. Μετά το
πέρας των εργασιών που περιλαμβάνονται στην εργολαβία αυτή εκδίδεται βεβαίωση περαίωσης
του έργου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα κατά τον χρόνο
εγγυήσεως να τα διατηρεί σε άριστη κατάσταση και να επανορθώνει με δικές του δαπάνες κάθε
φθορά που προέρχεται από την κυκλοφορία ή άλλα αίτια, εκτός από την περίπτωση ζημιών από
ανώτερη βία για την οποία προβλέπει το σχετικό άρθρο 157 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.
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Λοιπές λεπτομέρειες για τις υποχρεώσεις του αναδόχου κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής
συντήρησης ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 171 του ν.4412/2016 όπως ισχύει.
12.2. Παραλαβή του έργου. Για τη Βεβαίωση περάτωσης εργασιών ισχύει το άρθρο 168 του ν.
4412/2016. Για την Διοικητική Παραλαβή του έργου, ισχύει το άρθρο 169 του Ν.4412/2016 όπως
ισχύει ενώ για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 170 και
172 αντιστοίχως του Ν.4412/2016 όπως ισχύει. Σε ότι αφορά στην απόσβεση των δικαιωμάτων του
αναδόχου, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
Άρθρο 13ο- Μελέτη των συνθηκών του έργου – Ώρες εργασίας
13.1 Με την υποβολή της προσφοράς του, ο Ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι απόλυτα
ενήμερος της φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσής του,
κυρίως όσον αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής
απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών,
ύπαρξη εργατοτεχνικού γενικά προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, οδών, του τυχόν
υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής, του φόρτου της υπάρχουσας
κυκλοφορίας, το ευμετάβλητο των καιρικών συνθηκών, τη διαμόρφωση και κατάσταση του
εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλών που μπορούν να συναντηθούν πάνω και κάτω
από το έδαφος κ.λ.π.
13.2 Σημειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται να χρειαστούν με τους
διάφορους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, ανήκουν όλες στον ανάδοχο. Όλες αυτές οι ενέργειες θα
γίνονται με γνώση της Επίβλεψης. Έτσι, η αλληλογραφία θα γίνεται μέσω της Διευθύνουσας το
έργο Υπηρεσίας ή με κοινοποίηση των εγγράφων στην Επίβλεψη, τα δε πορίσματα συσκέψεων
κ.λ.π. θα ανακεφαλαιώνονται σε ενημερωτικές αναφορές που θα υποβάλλονται μέσα σε 3
εργάσιμες ημέρες και θα επισυνάπτονται ξανά στις τακτικές ενημερώσεις του χρονοδιαγράμματος
που προβλέπει το άρθρο 9.
13.3 Επίσης με την υποβολή της προσφοράς του, ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι απόλυτα
ενήμερος για το είδος και τα μέσα ευκολίας τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά
την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε
τρόπο, μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασμό με
τους όρους της σύμβασης.
13.4 Ακόμα με την υποβολή της προσφοράς του ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι έχει μελετήσει,
με σκοπό να συμμορφωθεί, τα εγκεκριμένα διαγράμματα της μελέτης καθώς και τα λοιπά στοιχεία
του έργου, τα οποία περιλαμβάνονται στον φάκελο της μελέτης του έργου και ότι αυτά συνιστούν τη
βάση της σύμβασής του.
13.5 Παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους
της σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τη
σύμβαση.
13.6 Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να τηρηθεί η καθορισθείσα για την παρούσα εργολαβία προθεσμία,
ο ανάδοχος είναι δυνατόν να υποχρεωθεί σε συνεχή εργασία μέχρι και ολόκληρο 24ωρο (τρεις
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βάρδιες), μη εξαιρουμένων Κυριακών και Εορτών. Για την ενδεχόμενη αυτή συνεχή εργασία, ο
ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση, έστω και αν διαταχθεί από την Υπηρεσία και οδηγήσει
τελικά σε ολοκλήρωση των τμημάτων ή όλου του έργου πριν λήξουν οι αντίστοιχες μερικές ή ολικές
προθεσμίες.

Άρθρο 14ο- Προστατευτικά μέτρα κυκλοφορίας
14.1 Οι απαιτούμενες εργασίες σήμανσης και εξοπλισμού εκτροπών ή παρακάμψεων της κυκλοφορίας
για την κατασκευή του έργου εάν απαιτηθεί θα εκτελούνται βάσει μελέτης συντασσόμενης από
τον ανάδοχο (χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή) και εγκρινόμενης από την Υπηρεσία.
14.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών να προβαίνει στην
τοποθέτηση και να φροντίζει για την συντήρηση και αντικατάσταση όλων των απαιτούμενων
προσωρινών σημάτων, φανών, αντανακλαστικών πινακίδων και σημάτων κ.λ.π σύμφωνα τα άρθρα
9 και 10 του ΚΟΚ και τις ΠΤΠ σήμανσης έργων εκτελουμένων εκτός ή εντός κατοικημένων
περιοχών, που εγκρίθηκαν αντίστοιχα με τις αποφάσεις ΒΜ5/30428/1980 και ΒΜ5/30058/1983 του
ΥΠΔΕ (ΦΕΚ 589 Β/8Ο και 121Β/83) καθώς και τροχονόμων για την απρόσκοπτη και ασφαλή
κυκλοφορία στην οδό, στις παρακαμπτήριες και προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του
έργου κατά την διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, για την ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και των
τροχοφόρων. Αυτός φέρει την ευθύνη ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα λόγω των έργων, μη
εξαιρουμένων και αυτών που εκτελούνται απολογιστικά.
14.3 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβεί στην έγκαιρη εκτέλεση της σημάνσεως που αναφέρθηκε
ανωτέρω, η Υπηρεσία ανεξάρτητα από την εφαρμογή των κυρώσεων των προβλεπόμενων από τις
κείμενες διατάξεις "περί δημοσίων έργων" στις οποίες περιλαμβάνεται και η περί εκπτώσεως του
εργολάβου κύρωση, μπορεί να εκτελέσει την σήμανση σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, ο
οποίος δεν παύει και στην περίπτωση αυτή να έχει ακέραια την ποινική και αστική ευθύνη για κάθε
ατύχημα που θα συμβεί από την αμέλειά του αυτή. Η δαπάνη για την εκτέλεση της σε βάρος του
αναδόχου εργασίας εκπίπτει από τον Λογαριασμό του.
Άρθρο 15ο- Εξασφάλιση της κυκλοφορίας
Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, τα κατάλληλα μέτρα κατά την
εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να μη παρεμποδίζεται η κυκλοφορία γενικά οχημάτων
και πεζών (από τη διακίνηση των μηχανικών μέσων, την εκτέλεση των έργων, την απόθεση υλικών, τη
δημιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών κ.λ.π.), όπως π.χ. κατασκευή μικρού μήκους
οδών παράκαμψης ή προσπελάσεων πεζών προς οικοδομές ή αγρούς και να εφαρμόζει τις διατάξεις της
υπ’ αριθμ. 6952/14-2-2011 (ΦΕΚ420 Β’16-3-2011) ΚΥΑ Υπουργών ΠΕΚΑ και ΥΠΟΜΕΔΙ περί
υποχρεώσεων και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών.
Επίσης πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν μπορεί να κυκλοφορεί όχημα βάρους μεγαλύτερου από
εκείνο για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του οδοστρώματος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή
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του. Για το λόγο αυτό πρέπει προηγουμένως, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, να εξακριβώνει την
αντοχή του οδοστρώματος και των καταστρωμάτων των γεφυρών και άλλων τεχνικών έργων της οδού.
Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η διέλευση βαρειών οχημάτων ή μηχανημάτων, ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος, πάντα μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, να κάνει τις αναγκαίες ενισχύσεις,
αντιστηρίξεις κ.λ.π. ή να βρει οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαβάσεως. Οπωσδήποτε είναι υποχρεωμένος να
συντηρεί τους δρόμους που χρησιμοποιεί, σε όλη τη διάρκεια της πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης,
χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση εκ μέρους του Δημοσίου.
Άρθρο 16ο- Μέτρα προστασίας των κατασκευών και εργασίες παραλλαγής δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λ.π.
α. Κάθε είδους εργασίες όπως εκσκαφών, κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας κ.λ.π. θα πρέπει να
εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις κάθε φύσης που
παραμένουν. Τέτοιες εγκαταστάσεις είναι οικοδομές, οδοστρώματα, περιφράξεις, τεχνικά έργα, δίκτυα
κοινωφελών οργανισμών ή κοινοτικών ή ιδιωτικών εκμεταλλεύσεων όπως αρδευτικά φρέατα, αρδευτικοί
αύλακες, δίκτυα τροφοδοτικά ή διανομής ηλεκτρικού, νερού, τηλεφωνοδότησης κ.λ.π.
Η επιζητούμενη ιδιαίτερη προσοχή αποσκοπεί στο να αποφευχθούν ζημιές, ατυχήματα, βλάβες,
δυσλειτουργίες κ.λ.π. για τις οποίες ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Όπου η επίβλεψη κρίνει
ότι απαιτείται αντιστήριξη των παρειών της εκσκαφής του χάνδακα των σωληνώσεων (π.χ. λόγω
κυκλοφορίας οχημάτων ή οικοδομής κοντά στο όρυγμα), ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει το
κατάλληλο σύστημα αντιστήριξής τους χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση.
β. Οποιαδήποτε ζημία, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο με τον οποίο εκτελεί
αυτός το έργο ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων, βαρύνει αποκλειστικά τον
ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει με δαπάνες του.
γ. Καμία αξίωση του αναδόχου από τις παραπάνω αναφερθείσες αιτίες θα γίνει αποδεκτή. Οι τιμές του
Τιμολογίου είναι ενιαίες και αμετάβλητες, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες κυκλοφορίας ή άλλου αιτίου, την
έκταση των εργασιών και τη δυνατότητα ή το συμφέρον χρήσης μηχανικών μέσων (ελαφρών, μεσαίων,
βαρειών) ή εκτέλεσης με τα χέρια.
δ. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι σε μερικά τμήματα του εύρους κατάληψης των έργων και
κοντά σ' αυτά, πιθανό να βρίσκονται στύλοι της ΔΕΗ και ΟΤΕ, σωλήνες ύδρευσης κ.λ.π. Έτσι, θα
παραστεί ανάγκη, παράλληλα προς τις εργασίες κατασκευής των έργων που θα εκτελούνται από αυτόν,
να εκτελεστούν από τις αρμόδιες εταιρείες ή Οργανισμούς, Υπηρεσίες ή και τον ίδιο και εργασίες για τη
μετατόπιση στύλων ή την απομάκρυνση γραμμών κ.λ.π.
ε. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενεργεί και να οχλεί τις παραπάνω εταιρείες, Οργανισμούς Κοινής
Ωφελείας κ.λπ. για την επίσπευση της απομάκρυνσης των πιο πάνω εμποδίων, να διευκολύνει
απροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών αυτών χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση
αποζημίωσής του για καθυστερήσεις ή δυσχέρειες που παρουσιάζονται στο κυρίως έργο του από την
εκτέλεση των παραλλήλων εργασιών απομάκρυνσης στύλων, μετατόπισης γραμμών κ.λ.π. Αντίθετα,
αυτός οφείλει κατά την εκτέλεση των έργων να λάβει όλα τα μέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις
εγκαταστάσεις των πιο πάνω εταιρειών.
Σε περίπτωση που τυχόν συμβούν τέτοιες βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον ανάδοχο.
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στ. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και
σε ειδικές περιπτώσεις να προφυλάσσει κατάλληλα τις γειτονικές ιδιοκτησίες προκειμένου να
αποφευχθούν σημαντικές οχλήσεις σε αυτές. Θα ασφαλίσει επίσης το έργο έναντι οποιασδήποτε
οικονομικής απαίτησης των ιδιοκτητών ή των ενοίκων των παρακείμενων ιδιοκτησιών. Η υποχρέωση
αυτή εκτείνεται σε όλες τις περιοχές που εκτελούνται εργασίες.

Άρθρο 17ο- Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να μη παρεμποδίσει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία ή από
άλλους εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από τον κύριο του έργου σε εργασίες που δεν
περιλαμβάνονται στην σύμβασή του.
Αντίθετα, υποχρεώνεται να τους διευκολύνει με τα μέσα που αυτός χρησιμοποιεί (ικριώματα
κ.λ.π.), ρυθμίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να μη παρεμβάλει κανένα εμπόδιο στις
εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να
συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία ή τους εργολάβους των εταιρειών και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας
που θα εργάζονται στην περιοχή ή τις παρυφές της περιοχής του έργου.

Άρθρο 18ο- Προστασία βλάστησης - Περιβάλλοντος
α. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως
δένδρα, θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του διατίθεται από την
Υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων, θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε
τρίτους λόγω αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δένδρων ή θάμνων, απόθεσης υλικών, κακού χειρισμού των
μηχανημάτων ή καταπάτησης φυτεμένων περιοχών από μηχανικά μέσα ή προσωρινά έργα εκτροπής
κ.λ.π. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή αποζημιώσεων
για τις παραπάνω αιτίες.
β. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κατά την εκτέλεση των έργων, να συμμορφώνεται πλήρως προς την
εγκύκλιο Υπ. Δ.Ε. Γ2-Δ2/0/3/192/εγκ.Α213/5-12-75 και την ισχύουσα Περιβαλλοντική Νομοθεσία. Πριν
την έναρξη της κατασκευής να ειδοποιηθούν εγγράφως οι Αρχαιολογικές Υπηρεσίες
γ. Σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής σε στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, που δεν προβλέπονται
από την εγκεκριμένη μελέτη του έργου (ή από τυχόν εγκεκριμένες από την Υπηρεσία τροποποιήσεις
της), ο ανάδοχος, ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε ευθύνες που θα μπορούν να προκύψουν γι'
αυτόν, είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα ή το φυσικό περιβάλλον στην
κατάσταση που βρισκόταν πριν από την εγκατάσταση του, με δαπάνες του, χωρίς να δικαιούται
οποιασδήποτε χρηματικής αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας.
δ. Γίνεται ειδική επισήμανση ότι ο ανάδοχος θα πρέπει, κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών,
να αποφεύγει να τραυματίζει τον περιβάλλοντα χώρο με πρόσθετες εκσκαφές (πέρα από αυτές που
προβλέπονται στη μελέτη) ή με απόρριψη διαφόρων προϊόντων ορυγμάτων. Οποιεσδήποτε αποθέσεις
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προϊόντων εκσκαφών θα πρέπει να γίνονται σε θέσεις που να μη δημιουργούν οποιοδήποτε πρόβλημα
στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρμόδιων Αρχών και της Υπηρεσίας.
ε. Ανάλογη φροντίδα θα πρέπει να δοθεί από τον ανάδοχο και στις τυχόν εγκαταστάσεις παραγωγής ή
λήψης αδρανών υλικών σχετικά με τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.

Άρθρο 19ο- Ειδικές υποχρεώσεις του Αναδόχου
19.1 Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου που δεν συνεπάγονται ιδιαίτερη αμοιβή περιλαμβάνονται:
α. Οι δαπάνες που μνημονεύονται στους Γενικούς Όρους του Τιμολογίου.
β. Η τοποθέτηση πινακίδων με την αναγραφή της επωνυμίας του έργου κ.λ.π. σύμφωνα πάντα με
οδηγίες της Δ/νσας Υπηρεσίας.
γ. Η κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που θα χρειασθούν για την
εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση. Οι τυχόν δαπάνες μίσθωσης
χώρου, ή αγοράς των αναγκαίων εδαφικών λωρίδων για την κατασκευή των εργοταξιακών οδών.
Διευκρινίζεται εδώ, ότι η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση να εξασφαλίσει στον Ανάδοχο
καμία διευκόλυνση ή κάλυψη δαπάνης σχετιζόμενη με δρόμους προσπέλασης, ανεξάρτητα από τις
δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν από την έλλειψή τους, ο δε ανάδοχος, σε περίπτωση
έλλειψής τους, είναι υποχρεωμένος να προσαρμόσει την τεχνολογία, τα μέσα, το πρόγραμμα κ.λ.π.
στις δεδομένες τοπικές συνθήκες προκειμένου να εκτελεστεί η εργασία, ανεξάρτητα από τις τυχόν
επιπλέον δαπάνες για τις οποίες η Υπηρεσία δεν θα του αναγνωρίσει καμία αποζημίωση.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους χώρους
εργοταξιακών εγκαταστάσεων. Διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καμία
καθυστέρηση ή τροποποίηση του προγράμματος ή καταβολή αποζημιώσεως που σχετίζονται με
τέτοια προβλήματα, ενώ παράλληλα για τις αποθέσεις θεωρείται αυτονόητο ότι θα γίνονται σε
θέσεις και κατά τρόπο που να μη δημιουργηθούν προβλήματα στο περιβάλλον και να έχουν την
έγκριση των αρμοδίων Αρχών και της Επίβλεψης.
δ. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει μετά την εγκατάστασή του και χωρίς
επιβάρυνση του κυρίου του έργου, το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας και το Φάκελο Ασφάλειας και
Υγείας (Φ.Α.Υ.).
ε. Οι δαπάνες εκπόνησης Προγράμματος Ποιότητας Έργων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Πρότυπο ISO 10005: 1995 η σε κάποιο άλλο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα, το οποίο πρέπει
να υποβάλλει εντός δύο μηνών από την έναρξη του έργου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου
158 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα Σύστημα Ποιότητας Έργου που θα
τεκμηριώνει τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας κατά τη διάρκεια της κατασκευής και τα
προγράμματα ποιοτικού ελέγχου ανά εργασία και τμήματα της κατασκευής. Το όλο σύστημα θα
είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Συμβατικών Τευχών και τις προδιαγραφές ISO 10005:2001.
Επιπλέον στη φάση της υπογραφής της σύμβασης υποχρεούται να προσλάβει ειδικό έμπειρο
διαπιστωμένο Οίκο, της αποδοχής της

Υπηρεσίας, που θα συμπράξει στην ανάπτυξη και
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εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας και στους ποιοτικούς ελέγχους. Ο Οίκος θα είναι
συνυπεύθυνος με τον ανάδοχο για την ποιότητα, επάρκεια, καταλληλότητα και συμβατότητα με
τους όρους των Ε.Σ..Υ, και των προδιαγραφών στις οποίες παραπέμπουν, των περαιωμένων
κατασκευών, εξοπλισμών, και ενσωματωμένων υλικών. Θα πρέπει να είναι Οίκος με κύρια
δραστηριότητα σε θέματα Ποιοτικού Ελέγχου και επαρκή εμπειρία σε θέματα παρομοίων έργων. Ο
οίκος αυτός θα πρέπει να αναφέρεται στη σύμβαση, και οι αμοιβές του θα βαρύνουν τον ανάδοχο
και θα πρέπει να έχουν εκτιμηθεί και περιληφθεί ανοιγμένες στην προσφορά του.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει έγκαιρα στην επίβλεψη λεπτομερές σχέδιο όλων των
δοκιμών και ελέγχων που αφορούν αυτοτελή τμήματα των κατασκευών- εξοπλισμών. Το
παραπάνω σχέδιο δοκιμών και ελέγχων θα υποβάλλεται στην επίβλεψη για έγκριση δύο μήνες
τουλάχιστον πριν από την έναρξη των αντίστοιχων εργασιών, παραγγελιών. Η επίβλεψη θα έχει 20
ημερολογιακές ημέρες για να εγκρίνει, με ή χωρίς παρατηρήσεις, το σχέδιο Δοκιμών και Ελέγχων.
19.2 Όλες οι δαπάνες για την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων του αναδόχου ή άλλων που
προβλέπονται ρητά σε άλλα άρθρα της παρούσας, του Τιμολογίου και των λοιπών Όρων
Δημοπράτησης, καταβάλλονται από τον ανάδοχο και θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί υπόψη στις
τιμές προσφοράς για την εκτέλεση του έργου. Οι χρόνοι για την εκπλήρωση των ειδικών
υποχρεώσεων, όπως και οι απαιτούμενοι για τις απαντήσεις ή εγκρίσεις της Υπηρεσίας,
συμπεριλαμβάνονται στις κατά το άρθρο 7 προθεσμίες εκτέλεσης του έργου.
19.3 Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των διατάξεων που
απαιτούνται από το νόμο για την εφαρμογή των επιβαλλομένων μέτρων ασφαλείας σε όλη τη
διάρκεια εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 138 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.
19.4 Ο ανάδοχος πρέπει να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τις διατάξεις της περί εργατών και
εργασίας Νομοθεσίας, και να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η εργασία να εκτελείται
μεθοδικά, για αποφυγή άμεσων ή έμμεσων ζημιών ή ατυχημάτων. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει
καμία ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης για τις ανωτέρω αιτίες.
19.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει, χωρίς καμία αντίρρηση, τυχόν ημιτελείς εργασίες που έχουν
εκτελεστεί με παλαιότερη εργολαβία ή από Δημόσιες Υπηρεσίες να παραλάβει και να ενσωματώσει
τα υπάρχοντα επί τόπου υλικά, μηχανισμούς, συσκευές κ.λ.π. η προμήθεια των οποίων έχει γίνει με
άλλη εργολαβία ή απ' το Δημόσιο κ.λ.π. Διευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος θα αποζημιωθεί για όλες τις
ανωτέρω εργασίες με τις τιμές μονάδας του Τιμολογίου, χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση λόγω
ειδικών δυσχερειών δυσμενών συνθηκών κ.λ.π. Επίσης θα ενσωματώσει κατά προτεραιότητα τα
τυχόν παραδιδόμενα σ' αυτόν υλικά, συσκευές κ.λ.π.

Άρθρο 20ο- Αδρανή υλικά - Δανειοθάλαμοι - Απόθεση υλικών
20.1. Λατομεία - Ορυχεία.
α. Για τη λήψη των απαιτούμενων, για την εκτέλεση του έργου, αδρανών υλικών λατομείου (οπωσδήποτε
ασβεστολιθικής προέλευσης) ή ορυχείου κ.λ.π., η Υπηρεσία δε θα παραδώσει στον ανάδοχο κανένα
λατομείο ή ορυχείο.
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Οι θέσεις που αναφέρονται στην μελέτη είναι ενδεικτικές για τον ανάδοχο. Η ευθύνη εξευρέσεως
θέσεων εγκαταστάσεως και τρόπου οργανώσεως και λειτουργίας (τρόπος εκμεταλλεύσεως, έκταση και
μορφή αποκαλύψεως, εγκατάσταση κονιοσυλλεκτών κ.λ.π.) ανήκει στον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος επομένως θα φροντίσει να βρει και να χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες πηγές αδρανών
υλικών, είτε με μίσθωση, είτε με αγορά των καταλλήλων θέσεων, ή ακόμα με προμήθεια από τις ήδη
λειτουργούσες επιχειρήσεις λατομείων. Για την περίπτωση αυτή η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία
υποχρέωση για να απαλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες για παραγωγή υλικών προς χρήση του
αναδόχου. Έτσι οι τιμές προσφοράς του αναδόχου για την κατασκευή του έργου πρέπει να
περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες από οποιοδήποτε λόγω πρόσθετες δαπάνες για την προμήθεια
από ιδιωτικά ή κοινοτικά λατομεία των αργών υλικών που θα είναι αναγκαία ή για την μίσθωση ή
αγορά εκτάσεων για την παραγωγή αυτών και ακόμα και τις τυχόν επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν
εξαιτίας σύγχρονης εκμετάλλευσης ορισμένων πηγών (και από άλλη προηγούμενη ή επόμενη
εργολαβία με τις σχετικές επιβαρύνεις που απαιτούνται για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση του
έργου) αφού παρθούν υπόψη όλες οι δεσμεύσεις και περιορισμοί που επιβάλλονται για την προστασία
του περιβάλλοντος.
β. Στις τιμές της προσφοράς του αναδόχου περιλαμβάνονται οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των
οδών προσπέλασης που θα απαιτηθούν και μεταφορών των υλικών που θα παρθούν από
οποιαδήποτε πηγή. Στον ανάδοχο δεν θα αναγνωριστεί καμία αξίωση για πληρωμή άλλης
αποζημίωσης, λόγω πρόσθετων τυχόν μεταφορών, ή δυσμενών συνθηκών μίσθωσης, αγοράς
βραχωδών εμφανίσεων ή λατομείων, αποκάλυψης και δημιουργίας ή εκμετάλλευσης και απόδοσης
τούτων κ.λ.π. γ. Ο ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύμφωνο προς τις
προδιαγραφές (σκληρότητα, κοκκομετρική διαβάθμιση, πλαστικότητα κ.λ.π.) των κάθε είδους υλικών
που μπαίνουν στις εργασίες, γιατί εξυπακούεται ότι με την υπογραφή της σύμβασης, ανέλαβε την
υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης εκτέλεσης των εργασιών με δόκιμα υλικά. Οποιοσδήποτε
έλεγχος γίνεται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη, ανεξάρτητα από
τα αποτελέσματα αυτού. Συνεπώς, αν ορισμένες πηγές υλικών είναι, ή αποβούν ενδιάμεσα
ακατάλληλες για την παροχή δόκιμων υλικών, πρέπει ο ανάδοχος παρακολουθώντας τούτο από δική
του υποχρέωση, να αναζητήσει άλλες κατάλληλες πηγές. Τα παραπάνω αποτελούν συμβατική
υποχρέωση του αναδόχου και ανάγονται στην αποκλειστική ευθύνη του.
20.2. Δανειοθάλαμοι υλικών επιχωμάτων και αμμοχάλικων.
α. Για την λήψη των απαιτούμενων για την εκτέλεση του έργου δανείων γαιών και αμμοχάλικων, υλικών,
η Υπηρεσία δεν θα παραδώσει στον ανάδοχο κανένα δανειοθάλαμο ή ορυχείο.
Οι θέσεις που αναφέρονται στη Μελέτη είναι ενδεικτικές για τον ανάδοχο. Η ευθύνη εξευρέσεως
θέσεων δανειοθαλάμων υλικών επιχωμάτων ή αναχωμάτων και αμμοχάλικων, τρόπου οργανώσεως
της εκμεταλλεύσεως κ.λ.π., αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου.
Ο ανάδοχος επομένως θα φροντίσει να βρει και χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες πηγές αδρανών
υλικών, που βρίσκονται στην εγγύτερη απόσταση από το έργο, είτε με μίσθωση, είτε με αγορά των
καταλλήλων θέσεων ή ακόμα με καταβολή των δικαιωμάτων χρήσεως λειτουργούντων κοινοτικών ή
ιδιωτικών δανειοθαλάμων ή ορυχείων. Για την περίπτωση αυτή η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία
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υποχρέωση για να απαλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες για παραγωγή υλικών προς χρήση του
αναδόχου. Έτσι, οι τιμές προσφοράς του αναδόχου για την κατασκευή του έργου πρέπει να
περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες δαπάνες από ιδιωτικούς ή κοινοτικούς δανειοθαλάμους ή
ορυχεία των υλικών που είναι αναγκαία ή για τη μίσθωση ή αγορά εκτάσεων για την παραγωγή αυτών
και ακόμη και τις τυχόν επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκμετάλλευσης
ορισμένων πηγών (και από άλλη
προηγούμενη ή επόμενη εργολαβία με τις σχετικές επιβαρύνσεις που απαιτούνται για την εμπρόθεσμη
και έντεχνη εκτέλεση του έργου) αφού παρθούν υπόψη όλες οι δεσμεύσεις και περιορισμοί που
επιβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος.
β. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωρίσει εγγράφως και εγκαίρως στην Επίβλεψη τις θέσεις λήψης
δανείων και γενικότερα τις πηγές δανείων. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη γνωστοποίηση ο
ανάδοχος θα εκτελέσει δειγματοληψίες ελέγχου καταλληλότητας.
Στη συνέχεια, και πάντως όχι αργότερα από 20 ημερολογιακές ημέρες από τη γνωστοποίηση των
θέσεων, θα υποβάλλονται στην Επίβλεψη:
-

Διαγράμματα τοπογραφικά των θέσεων δανειοληψίας με εκτίμηση των κατά θέση ποσοτήτων που
θα παρθούν.

-

Σχέδια εκσκαφής του δανειοθαλάμου, εφόσον πρόκειται είτε για δανειοθαλάμους από δημόσιους
χώρους είτε για δανειοθαλάμους από ιδιωτικούς χώρους και μάλιστα σε κοίτες χειμάρρων, στα
οποία να φαίνεται η ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής όχλησης και η διασφάλιση των
υδραυλικών απαιτήσεων.

γ. Σε κάθε όμως περίπτωση και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, η Υπηρεσία, με σκοπό την
ελαχιστοποίηση του μεταφορικού έργου, διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει τον ανάδοχο να ερευνήσει
και άλλες θέσεις ή ακόμη και να προμηθευθεί υλικά από υφιστάμενους εγγύτερα δανειοθαλάμους ή
ορυχεία τα οποία η Υπηρεσία κρίνει κατάλληλα.
δ. Στις τιμές της προσφοράς του αναδόχου περιλαμβάνονται οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των
οδών προσπέλασης που θα απαιτηθούν. Στον ανάδοχο δεν θα αναγνωριστεί καμιά αξίωση για
πληρωμή άλλης αποζημίωσης λόγω δυσμενών συνθηκών μίσθωσης ή άλλης οποιασδήποτε αιτίας.
20.3. Απόθεση - διαχείριση υλικών
Σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ με αριθμ. 36259/1757/Ε103 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)»,
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της, χώμα και άλλα φυσικά υλικά που έχουν εκσκαφθεί κατά τη
διάρκεια

κατασκευαστικών

δραστηριοτήτων,

εφόσον

είναι

βέβαιο

ότι

τα

υλικά

αυτά

θα

χρησιμοποιηθούν στη φυσική τους κατάσταση στο χώρο από τον οποίο έγινε η εκσκαφή. Για τα
υπόλοιπα υλικά (απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις) ανεξάρτητα από τη μορφή
τους, τον όγκο, το βάρος ή τα επιμέρους υλικά από τα οποία συντίθενται, καθώς και σε στερεά
απόβλητα που προκύπτουν από την κοπή μαρμάρων που προορίζονται για οικοδομικές εργασίες και
περίσσεια σκυροδέματος, εφόσον δεν καλύπτονται από άλλες νομοθετικές πράξεις, ο ανάδοχος του
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έργου είναι υποχρεωμένος πριν την έναρξη των εργασιών να προσκομίσει σύμβαση με εγκεκριμένο
συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ.
Παράλληλα σύμφωνα με το άρθρο 7 της ως άνω ΚΥΑ ισχύει : «β) Ως προς τα δημόσια έργα:
β.1) Η διαχείριση της περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα: είτε
περιλαμβάνεται ως όρος στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, είτε περιλαμβάνεται ως όρος στην
σύμβαση ανάθεσης του έργου
β.2) Η διαχείριση των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών υποδομών ή κτιριακών
έργων που προέρχονται από δημόσια έργα:
είτε περιλαμβάνεται ως όρος στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ,είτε περιλαμβάνεται ως όρος
στην σύμβαση ανάθεσης του έργου
β.3) Ο διαχειριστής των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών υποδομών ή
κτηριακών έργων μετά από την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης τους οφείλει να καταθέτει,
στην Υπηρεσία που επιβλέπει το έργο, βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως προβλέπεται στην παρ. 3, (εδ. α.3) του παρόντος
άρθρου.
4. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα εδάφια α και β της παρ. 3, συνεπάγεται την
επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την κείμενη κατά περίπτωση σχετική νομοθεσία.»

Άρθρο 21ο- Ημερολόγιο εργασιών
Για κάθε εργολαβία, με μέριμνα του αναδόχου τηρείται ημερολόγιο σε βιβλιοδετημένα διπλότυπα
αριθμημένα φύλλα. Το ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται, με συνοπτικό τρόπο,
σε αυτό ιδίως:
α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου,
β) αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το προσωπικό σε
ημεραργία λόγω υπερημερίας του εργοδότη,
γ) τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, καθώς και τα μηχανήματα σε ημεραργία λόγω υπερημερίας του
εργοδότη,
δ) θέση και περιγραφή των εργασιών. Αναφορά για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει πρόοδος ή
δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι,
ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιμων εργασιών εντός της ημέρας,
στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισμού,
ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Επίσης καταγράφονται τροποποιήσεις ή προβλήματα με τις
ρυθμίσεις και τον σχετικό εξοπλισμό,
η) τα προσκομιζόμενα υλικά, τις εκτελούμενες εργασίες,
θ) τις εργαστηριακές δοκιμές,
ι) καθυστερήσεις,

δυσκολίες,

ατυχήματα,

ζημίες,

μη

συνήθεις συνθήκες που προκαλούν

καθυστερήσεις, επίσης περιλαμβάνεται ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης εργασιών
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αα) τις εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης,
ββ) έκτακτα περιστατικά και
γγ) σημαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες με το Δημόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους ιδιοκτήτες,
δδ) κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο.
Λοιπές λεπτομέρειες για το ημερολόγιο εργασιών ορίζονται στις παραγράφους 2,3 και 4 του άρθρου 146
του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 22ο- Εργαστηριακοί έλεγχοι
Ο ανάδοχος του έργου, ως άμεσα και κυρίως υπεύθυνος για την έντεχνη εκτέλεση των διαφόρων
εργασιών, υποχρεούται να προβαίνει στους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους και εργαστηριακές
δοκιμές του έργου ή τμημάτων του, όπως καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, εκτελώντας προς
τούτο, αντιπροσωπευτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους. Η έκταση και η πυκνότητα των ελέγχων που
ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές θεωρούνται ως τα ελάχιστα.
Όλες οι ανωτέρω δοκιμασίες θα γίνονται, κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας του
Εργοδότη, σε καταλλήλως αναγνωρισμένα Εργαστήρια δοκιμών και Ποιοτικού ελέγχου, με μέριμνα και με
δαπάνες του αναδόχου και με έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας του Εργοδότη.
Ο ανάδοχος υποχρεούται, με ευθύνη και με δαπάνες του, να παρουσιάζει και να κοινοποιεί στην
Επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία του Εργοδότη, εντός δύο (2) ημερών από τον έλεγχο, τα αποτελέσματα,
και να υποβάλλει τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και εργαστηριακών δοκιμών που
πραγματοποιεί, καταλλήλως υπογεγραμμένα και θεωρημένα από το Εργαστήριο, που εκτέλεσε τις
δοκιμασίες αυτές.
Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιμασία, που θα αφορά είτε σε υλικά είτε σε εργασία, δεν θα παρέχει
στον ανάδοχο το δικαίωμα να προβάλλει αξίωση ή αίτημα, επιζητώντας παράταση προθεσμίας για
χρονικό διάστημα ανάλογο με αυτό που θα χρειασθεί, για να διαπιστωθεί ότι τα υλικά ή η εργασία είναι ή
δεν είναι δόκιμα.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να εκτελεί οιουσδήποτε ελέγχους ποιότητας κρίνει αυτή
αναγκαίους και δι' ιδίων μέσων. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση
προς την Υπηρεσία χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση.
Ο κάθε είδους ποιοτικός έλεγχος του έργου δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη, γιατί
αυτός είναι ο μοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και την αρτιότητα των υλικών των
κατασκευών του έργου.
Σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτουν αποτελέσματα από τον ποιοτικό έλεγχο, που δεν
ικανοποιούν τις απαιτήσεις της συμβάσεως, θα κινείται η διαδικασία απόρριψης πλημμελών εργασιών,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 157 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει και τους λοιπούς όρους της
Σύμβασης.
Άρθρο 23ο- Μελέτες και σχέδια των έργων – Εφαρμογή των σχεδίων – Αντιμετώπιση ασυμφωνίας
στοιχείων σχεδίων
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23.1 Για το υπό εκτέλεση έργο έχει συνταχθεί πρόσφατη μελέτη, κατασκευαστικά σχέδια και ο ανάδοχος
μπορεί να κάνει χρήση αυτής.
23.2 Με την υπογραφή της σύμβασης θα παραδοθούν στον ανάδοχο απ' την Επιβλέπουσα Υπηρεσία
όλα τα απαραίτητα για την εκτέλεση της παρούσης εργολαβίας στοιχεία και σχέδια που παρέχονται
στον αντίστοιχο φάκελο της Μελέτης.
23.3 Ο ανάδοχος του έργου, για να εφαρμόσει πιστά και έντεχνα τα σχέδια, οφείλει να προβεί στις
κατωτέρω ενέργειες, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση:
α.

Να προβεί στον αριθμητικό έλεγχο των διαστάσεων που αναγράφονται στα σχέδια, σε περίπτωση δε
ασυμφωνιών ή ελλείψεων να ζητήσει έγκαιρα από τον κύριο του έργου την απαιτούμενη
διασαφήνιση ή διόρθωση.

β.

Να μεταφέρει τις υψομετρικές αφετηρίες από τα σημεία εξαρτήσεως μέχρι τη θέση εκάστου επί
μέρους έργου.

γ.

Να πασσαλώσει τους άξονες των τεχνικών έργων καθώς και τους άξονες των διαμήκων έργων
σύμφωνα με τα στοιχεία των χαραχθέντων αξόνων, και με τις ενδείξεις που αναγράφονται στα
σχέδια της Μελέτης, με σύγχρονη προσαρμογή των χαράξεων στις τοπικές συνθήκες από
μικρομεταθέσεις των αξόνων κ.λ.π., να χωροσταθμήσει τους άξονες που πασσάλωσε, να συντάξει
τις μηκοτομές του εδάφους, να μεταφέρει τα στοιχεία της Μελέτης (υψόμετρα πυθμένα, ορυγμάτων
κ.λ.π.) στις ανωτέρω μηκοτομές του εδάφους, και να λάβει τυχόν συμπληρωματικά τοπογραφικά
στοιχεία.

δ.

Να κάνει εγκαίρως τις τυχόν απαιτούμενες προσαρμογές συμπληρώσεις και εφαρμογές των σχεδίων
των έργων εξ' αιτίας τυχόν μεταβολών των αξόνων. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω εργασιών θα
υποβάλλονται απ' τον ανάδοχο στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία υπό μορφή σχεδίων και εκθέσεως σε
τρία αντίτυπα.
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία οφείλει να ελέγξει και να θεωρήσει τα ανωτέρω στοιχεία μέσα σε δέκα
(10) ημέρες από της υποβολής των, και τότε μόνο θα αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών. Η ακριβής
θέση των έργων θα ορισθεί από την Δ/νουσα Υπηρεσία επί των, ενημερωμένων με τα στοιχεία της
αποτύπωσης, σχεδίων της μελέτης, θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Υπηρεσία και θα δοθεί
εγγράφως στον Ανάδοχο πριν την έναρξη των εργασιών . Η προαναφερόμενη διαδικασία μπορεί να
γίνει και τμηματικά.
Η Προϊσταμένη Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στις θέσεις των συμβατικών
εργασιών. Με δεδομένη τη φύση του έργου, η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιείται
τμηματικά, για κάθε μία αυτοτελή ομάδα έργων που απαρτίζουν τη Σύμβαση, βάσει του
χρονοδιαγράμματος του έργου.

23.4 Τροποποιήσεις σχεδίων της Μελέτης
Εάν κατά την κατασκευή των έργων, λόγω ειδικών συνθηκών κατά το χρόνο εκτελέσεως του έργου,
παραστεί ανάγκη τροποποιήσεων ή βελτιώσεων των εγκεκριμένων μελετών, θα καλείται ο μελετητής
που τις συνέταξε προκειμένου να διατυπώσει τις απόψεις του.
Τα ίδια ως ανωτέρω θα εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια του έργου
διαπιστωθούν μεγάλες αποκλίσεις στις ποσότητες των εργασιών της εγκεκριμένης μελέτης.
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Εφόσον κριθούν αναγκαίες βελτιώσεις εγκεκριμένων μελετών αυτές θα εγκρίνονται με απόφαση της
αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 144 του Ν.4412/2016 όπως
ισχύει.

Άρθρο 24ο- Έκδοση αναγκαίων αδειών
24.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του κάθε άδειας, που
προβλέπεται από τους Νόμους, διατάγματα κτλ. και που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών
του. Πριν από κάθε αίτημα του αναδόχου για την έκδοση άδειας θα ενημερώνεται η Επίβλεψη για
την συγκατάθεσή της.
24.2. Η επίβλεψη θα βοηθήσει με έγγραφα συνηγορίας ή με όσα λοιπά έγγραφα αρμοδιότητάς της τυχόν
απαιτούνται. Αυτό δεν μειώνει την ευθύνη του αναδόχου, ανεξάρτητα με την ύπαρξη ή μη και/ ή την
αποτελεσματικότητα τέτοιας βοήθειας.
24.3

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην σύνταξη των σχεδίων που απαιτούνται και την έγκαιρη ενέργεια,
ώστε να μη προκύπτει καμία καθυστέρηση για την έναρξη της λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Άρθρο 25ο- Κατάληψη χώρων – Εργοτάξια
25.1 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται, μετά την εγκατάστασή του επί τόπου του έργου, να προβεί στην
αναζήτηση, κατάληψη και διευθέτηση των καταλλήλων χώρων στην άμεση περιοχή του έργου για την
εγκατάσταση των εργοταξίων, ειδοποιώντας γι’ αυτό την Υπηρεσία. Οι καταλαμβανόμενοι χώροι που
βρίσκονται μέσα στην περιοχή ιδιοκτησίας του κυρίου του έργου θα πρέπει να είναι της έγκρισης της
Υπηρεσίας.
25.2 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει με δαπάνες του όλα τα έργα που θα απαιτηθούν για τη
διαμόρφωση των εργοταξίων και για τις προσπελάσεις προς του χώρους αυτών. Επίσης υποχρεούται να
μην εμποδίζει τη λειτουργία άλλων εγκαταστάσεων κατά την εκτέλεση των εργασιών.
25.3 Πριν από την παράδοση για χρήση κάθε τμήματος του έργου, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να το
κενώσει από τα υλικά, μηχανήματα ή και τις διάφορες εγκαταστάσεις με δαπάνες του και να το
παραδώσει στην Υπηρεσία καθαρό.
25.4 Κάθε δαπάνη σχετική με την εξεύρεση χώρων εργοταξίων, την εγκατάσταση, τη διαμόρφωση
προσπελάσεων και την οργάνωσή τους, βαρύνει τον ανάδοχο του έργου.
Ο ανάδοχος δε δικαιούται καμίας αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου λόγω
τυχόν ανεπάρκειας των χώρων εργοταξίων, ή από οποιαδήποτε άλλη σχετική αιτία, γιατί κατά την
υποβολή της προσφοράς δηλώνεται σαφώς ότι ο ανάδοχος έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών.
25.5 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων και μέχρι την ημέρα
περαίωσής των να διατηρεί τον χώρο καθαρό και απαλλαγμένο από ξένα προς το έργο προϊόντα
εκσκαφών ή άλλα αντικείμενα. Κάθε αξίωσή του για αποζημίωση προς απομάκρυνσή τους, δεν θα γίνει
αποδεκτή.
25.6 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται στην εξεύρεση, με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνες, των
καταλλήλων θέσεων και εγκαταστάσεων για την αποθήκευση των κάθε είδους υλικών, με σκοπό τη
συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές υποχρεώσεις του παραγωγής υλικών και της απρόσκοπτης και
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εμπρόθεσμης εκτέλεσης των εργασιών. Αν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζημιών σε αυτό δεν
επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, την απόθεση υλικών σ' αυτές, τότε θα αποτίθενται
μόνο τα υλικά εργασίας μιας ημέρας, χωρίς να προκύπτει δικαίωμα του Αναδόχου για αποζημίωση, λόγω
πρόσθετων ή πλάγιων μεταφορών, φορτοεκφορτώσεων κ.λ.π., γιατί θεωρείται ότι όλες αυτές
περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας των εργασιών.
Άρθρο 26ο- Έλεγχος προσκομιζομένων ειδών και υλικών
26.1 Γενικά όλα τα προσκομιζόμενα είδη και υλικά για την κατασκευή του έργου ή την ενσωμάτωσή
τους σ' αυτό, θα πληρούν τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών και γενικότερα των όρων
της σύμβασης. Λοιπές λεπτομέρειες ορίζονται στο άρθρο 159 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.
Η ποιότητα των υλικών θα ελέγχεται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, όπως ορίζεται στην παρούσα
Ε.Σ.Υ., στις Τεχνικές Προδιαγραφές, και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
26.2 Προέλευση υλικών
Για την προέλευση των έτοιμων ή ημικατεργασμένων προϊόντων ο ανάδοχος υποχρεώνεται να
χρησιμοποιήσει τα προϊόντα αυτά, από τη Βιομηχανία Χωρών του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
και τα προϊόντα να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου.
Άρθρο 27ο- Μηχανήματα και μέσα
27.1 Ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες, υποχρεώνεται να προμηθεύσει και μεταφέρει
επί τόπου του έργου όλα τα μηχανήματα, εργαλεία κ.λ.π. για την εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου.
27.2 Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή τα μηχανικά
κ.λ.π. μέσα που προσκομίσθηκαν στο έργο για την εμπρόθεσμη περαίωση των εργασιών, τότε ο
ανάδοχος υποχρεώνεται, μέσα σε δεκαήμερη προθεσμία από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, να
ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα μηχανικό εξοπλισμό κ.λ.π. σύμφωνα με τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας.

Άρθρο 28ο- Αρτιότητα των κατασκευών
α. Ο καθορισμός των οποιοδήποτε στοιχείων και οδηγιών εκτέλεσης των εργασιών που προβλέπονται
από τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να
πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των επί μέρους εργασιών που
συνθέτουν το έργο.
β. Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι στα σχέδια ή τα
λοιπά τεύχη δημοπράτησης ή, τέλος, στις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο
τμήμα του έργου πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την κατασκευή και άμεμπτη εμφάνισή του, όσο και
ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα λοιπά τμήματα του έργου (εσωτερικά ή γειτονικά).
Για την έντεχνη κατασκευή του έργου, υποχρεούται ο ανάδοχος κατασκευής του έργου να ασφαλίζει την
κατασκευή του έργου κατά παντός κινδύνου, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων ζημιών από
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ανωτέρα βία (άρθρο 144 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει). Σε ότι αφορά στις βλάβες του έργου μέχρι την
οριστική παραλαβή του οι υποχρεώσεις του αναδόχου ρυθμίζονται με το άρθρο 157 του ν. 4412/2016
όπως ισχύει .
Άρθρο 29ο- Παραλαβή υλικών με ζύγιση
Για την παραλαβή των υλικών που γίνεται με ζύγιση, συντάσσεται τριπλότυπο ζύγισης και
παραλαβής. Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται από τον ή τους αρμόδιους υπαλλήλους της
Υπηρεσίας, που είναι επί τόπου της ζύγισης και τον ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του.

Άρθρο 30ο- Τρόπος επιμέτρησης εργασιών
30.1 Οι τελικές επιμετρήσεις συντάσσονται μετά την περαίωση του έργου.
30.2 Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαμβάνονται επί τόπου όλα τα αναγκαία στοιχεία για την
επιμέτρηση των ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών. Τα επί τόπου επιμετρητικά στοιχεία
λαμβάνονται από κοινού από την επίβλεψη του άρθρου 136 και τον εκπρόσωπο του αναδόχου,
καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα εις διπλούν, που υπογράφονται από τα δύο μέρη και καθένα
παίρνει από ένα αντίγραφο. Ειδικά για την περίπτωση της παραλαβής φυσικού εδάφους, η Προϊσταμένη
Αρχή συγκροτεί Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας και ο επιβλέπων.
30.3 Στο τέλος κάθε μήνα ή σε άλλη χρονική περίοδο που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, ο
ανάδοχος συντάσσει επιμετρήσεις κατά διακριτά μέρη του έργου για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν τον
προηγούμενο μήνα. Η επιμέτρηση περιλαμβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της με ένδειξη
του αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών
που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι' αυτό επιμετρητικά σχέδια, στοιχεία και διαγράμματα, με βάση τα
στοιχεία απευθείας καταμέτρησης των εργασιών ή των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3.
Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο το αργότερο
είκοσι ημέρες (20) μετά το τέλος του επομένου της εκτελέσεώς τους μηνός, αφού υπογραφούν από αυτόν
με την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο». Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και
δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ο οποίος
ολοκληρώνεται με την εγκριτική απόφαση της τελευταίας.
30.4 Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 151 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει

Άρθρο 31ο- Πιστοποιήσεις - Λογαριασμοί - Τρόπος πληρωμής
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται τη λήψη έντοκης προκαταβολής.
Η πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται τμηματικά, με βάση τις πιστοποιήσεις των
εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 9 έως 13 του άρθρου 152 του ν. 4412/2016 όπως ισχύουν. Οι

20/36

πιστοποιήσεις και λογαριασμοί για τις εργασίες που θα εκτελεστούν θα συντάσσονται σύμφωνα με τις
διατάξεις των παραγράφων 3 έως 8 του άρθρου 152 του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν.
Άρθρο 32ο- Αναθεώρηση τιμών
Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των έργων εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν την
ημέρα που θα γίνει η δημοπρασία. Λεπτομέρειες για τις αναθεωρήσεις ορίζονται στο άρθρο 153 του Ν.
4412/2016, όπως ισχύει.
Άρθρο 33ο- Γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. αναδόχου
Το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κ.λ.π. είναι δεκαοκτώ στα εκατό
(18%) της αξίας των εργασιών, που υπολογίζεται με βάση τις τιμές του Συμβατικού Τιμολογίου και των
Νέων τιμών. Η δαπάνη για το Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου.
Άρθρο 34ο- Φωτογραφίες και έγχρωμες διαφάνειες του έργου (slides)
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτυπώσει έγχρωμες φωτογραφίες των στοιχείων του έργου,
κατά τα διάφορα στάδια κατασκευής του, καθώς και στην τελική μορφή του, όπως το έργο θα
κατασκευασθεί τελικά.
Άρθρο 35ο- Σύνταξη μητρώου του έργου
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συντάξει το μητρώο του νέου έργου σύμφωνα με τις εντολές
και τις οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Το μητρώο συντάσσεται και υποβάλλεται στην Δ/νουσα
Υπηρεσία μαζί με την τελική επιμέτρηση. Η δαπάνη για την σύνταξη του Μητρώου του έργου βαρύνει τον
ανάδοχο και περιλαμβάνεται στα Γενικά του Έξοδα.

ΑΡΘΡΟ 36ο- Διεύθυνση του έργου από τον ανάδοχο
Πέρα από όσα αναφέρονται στο άρθρο 139 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει σχετικά με το προσωπικό
ισχύουν τα κάτωθι:
Ο ανάδοχος, δηλώνει εγγράφως για την παραλαβή των εγγράφων εξουσιοδοτημένο προς τούτο
πρόσωπο, κάτοικο της έδρας της διευθύνουσας υπηρεσίας, το οποίο εγκρίνεται από τη διευθύνουσα
υπηρεσία. Η δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του εξουσιοδοτούμενου προσώπου ότι
αποδέχεται τον γενόμενο διορισμό του. Κάθε κοινοποίηση προς αυτόν θεωρείται ότι γίνεται προς τον
ανάδοχο. Αντικατάσταση του προσώπου αυτού είναι δυνατή με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω
διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει μόνο μετά την αποδοχή του νέου προσώπου από τη
διευθύνουσα

υπηρεσία.

Η

Διευθύνουσα

Υπηρεσία

έχει

πάντοτε

το

δικαίωμα

να ζητά

την

αντικατάστασή του, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηματικά από την
έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει
χωρίς καμιά καθυστέρηση νέο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (παράγραφος 3 του άρθρου 135 του
Ν.4412/2016) όπως ισχύει.
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Άρθρο 37ο- Επίβλεψη
1. Ο ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το προσωπικό Επίβλεψης
του έργου. Ο ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στον επιβλέποντα και σε όλους τους
εντεταλμένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας στα εργοτάξια, λατομεία,
αποθήκες, εργοστάσια κ.λ.π. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλον, στον οποίο η Υπηρεσία θα δώσει
σχετική έγκριση.
2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, που
δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο
δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις συμβατικές του
υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόμους, Διατάξεις, κ.λ.π., ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και
αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της Διακήρυξης
Δημοπρασίας, της παρούσας Ε.Σ.Υ., της Τεχνικής Περιγραφής και των λοιπών Τευχών
Δημοπράτησης.
3. Ο ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της Υπηρεσίας Επίβλεψης, στην
άσκηση των ελέγχων κ.λ.π.
Λοιπές λεπτομέρειες για τη διοίκηση και επίβλεψη του έργου ορίζονται στο άρθρο 136 του
Ν.4412/2016 όπως ισχύει.
Άρθρο 38ο- Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των
διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του
φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι
ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου (άρθρο 138 του Ν.
4412/2016 όπως ισχύει).
1. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται:
α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) και
να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.4412/2016 όπως ισχύει (αρθ. 138 παρ.7). β. Να λαμβάνει μέτρα
προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό
ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-5-01 και
ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή
άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου :
Ν.4412/2016 (αρ. 144) όπως ισχύει. γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων
ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, να τους ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της
τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή
τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας.
Για την σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από
αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα
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και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή
όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία).
(* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του άρθρου 12
του ΠΔ 305/96.
** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων άρ.
δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ
17/96, κλπ.)
2. Σύμφωνα

με

τα

προαναφερόμενα

της

παρ.

1,

ο

ανάδοχος

υποχρεούται να

τηρεί

τα

ακόλουθα :
2.1 Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα :
α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των
προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα
υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20
εργαζόμενοι ή ο προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 (αρ 3
παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ
305/96.
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τμήμα της τεχνικής
μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ
ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7 όπως
ισχύει).
γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν παραλήψεις που
θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με την μεθοδολογία που θα
εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος
κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ).
δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω
τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την
ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002
(παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7 όπως ισχύει).
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.
στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας
(ΦΑΥ).
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και για τα
άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους μελλοντικά
ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.
1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ :
ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001

(αρ.3)

και

ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002

(παρ.2.9)

του(τ.)

ΥΠΕΧΩΔΕ

οι

οποίες

ενσωματώθηκαν στο Ν.4412/2016 όπως ισχύει.
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2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν :
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός
συνεργεία στην κατασκευή.
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.Δ.305/96 (αρθ.12
παράρτημα ΙΙ).
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.
δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο
δικαίωμα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την
αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α' του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ
249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-32012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε.
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε
Δημόσιου Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο
Ν.4412/2016 αρ. (170 και 172 όπως ισχύουν).
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το
συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002
(παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.
5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαμβάνονται στην
ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.
2.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων ασφάλειας και
υγείας
Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50
εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω
εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25).
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός
της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να
συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και
αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από
αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9).
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :
1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των
υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων
που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α
και παρ.3-8).
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2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις
τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται από την
αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν
3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή
Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι
αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά
επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.
3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και
να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).
Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο
βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές
αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος
όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου,
να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του
ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα
εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).
2.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται
εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο
εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την Υ.Α 130646/1984 του (τ.)
Υπουργείου Εργασίας.
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα ή Γραφεία
Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχανικούς του αναδόχου και της
Δ/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι
αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής
εργασίας, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με
αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.
2. 4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο.
2.4.1

Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω
μέτρα ασφάλειας και υγείας :
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α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με ιδιαίτερη
προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : ΠΔ 105/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.
IV μέρος Α, παρ. 18.1).
β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο,
ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81
(αρ.75-79), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β, τμήμα II, παρ.2).
γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων κλπ)
και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών
: ΠΔ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.6). δ. Τη λήψη μέτρων
αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής -διάσωσης και εξόδων
κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών
& επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΠΔ
305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.3, 4, 810), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού (ύπαρξη
χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110),
Ν.1430/84 (αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μέρος Α, παρ.13, 14). στ. Την εξασφάλιση της
δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους όπως: προστατευτικά
κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους
ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο
εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108),
Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ.

αυτής ΚΥΑ 8881/94 και

Υ.Α.

οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94, Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).
2.4.2

Εργοταξιακή σήμανση - σηματοδότηση, συστήματα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση -

εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί παράγοντες κλπ
Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών
και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με :
- Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ:
«Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή
διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών »
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 - 11 και αρ.52 ) και την τροπ. αυτού :
Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς,
κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ.47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν.3542/07
(αρ.43,44).
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γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών
προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81
(αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.^μέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).
δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης,
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81
(αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α παρ.11
και. μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30).
ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν :
α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και
της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : ΠΔ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και
βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 3641), ΠΔ 82/10.
2.4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.
Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ.2).
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό
ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν
1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ
155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ
αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).
β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 μέρος Β', τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ
304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :
1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β', τμήμα ΙΙ, παρ.
8.1 .γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. Μ,παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος
συνοδεύει τον χειριστή.
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - εγκατάσταση,
καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των
ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο
βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ).
3.Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα
οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα απαιτούμενα
μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου
έργου.
Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα :
3.1 Κατεδαφίσεις :
Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν.2168/93,
ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής :
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.^ μέρος Β τμήμα II,
παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α.Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ
2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.
3.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις :
Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και αντοχή
κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9
παρ.4

παραρτ.

ΙΙΙ),

ΥΑ

3009/2/21-γ/94,

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94

και

οι

τροπ.

αυτής :

ΥΑ

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96
(αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10 ).
3.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες.
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.^ μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα ΙΙ
παρ.4-6,14 ).
3.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες
ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ),
Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.
3.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές,κλπ.)
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12).
3.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.
Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας και
εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και
σε στάθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.)
Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93,
ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95
και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96
(αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.10).
3.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιμενικά έργα
Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ με χρήση
πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ
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396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.^ μέρος Β τμήμα ΙΙ
παρ.8.3 και παρ.13).
3. Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαμβάνουν τα
απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ:

«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»
Α ΝΟΜΟΙ
^
Ν. 495/75

ΦΕΚ

337W76

Π. Δ. 395/94

ΦΕΚ 220/Α/94

Ν. 1396/83

Ο ΕΚ 126W83

Π. Δ. 396/94

ΦΕΚ 220/Α/94

Ν. 1430/34

ΦΕΚ

49/Α/84

Π. Δ. 397/94

ΦΕΚ 221/Α/94

Ν. 2158/93

ΦΕΚ

147/Α/93

Π. Δ. 105^95

ΦΕΚ 67/Α/95

Ν. 2696/99

ΦΕΚ

57/Α/99

Π. Δ. 455/95

ΦΕΚ 268/Α/95

Ν. 3542/07

ΦΕΚ

50/Α/07

Π. Δ. 305/96

ΦΕΚ 212/Α/96

Ν. 3669/08

ΦΕΚ

116/Α/08

Π. Δ.

ΦΕΚ 94/Α/99

Ν. 3850/10

ΦΕΚ

84/Α/10

Π. Δ. 304/00

ΦΕΚ 241/Α/00

Ν. 4030/12

ΦΕΚ

249/Α/12

Π. Δ. 155/04

Φ Γ Κ 121/Α/04

Π. Δ. 176/05

ΦΕΚ 227/Α/05

Π. Δ. 149/06

ΦΕΚ 159/Α/Οβ

Π. Δ.

ΦΕΚ 268/Α/06

Β . ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ
ΠΔ
ΠΔ

413/77
95/78

Π. Δ. 216/78

89/99

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΦΕΚ
ΦΕΚ
ΦΕΚ

2/06

128/Α/7 7
Π. Δ. 212/06

ΦΕΚ 212/Α/06

Π. Δ.

82/10

ΦΕΚ 145/Α/10

Π. Δ.

57/10

ΦΕΚ 97/Α/10

20/Α/7 3
47/Α/78

Π. Δ. 778/80

ΦΕΚ

19 3/Α/80

Π. Δ. 1073/81

ΦΕΚ

260/Α/81

Π. Λ. 225/89

ΦΕΚ

106/Α/89

ΥΑ

Π. Δ.

31/90

ΦΕΚ

31/Α/90

ΚΥΑ 3329/89

ΦΕΚ 132/Β/89

Π. Δ.

70/90

ΦΕΚ

31/Α/90

ΚΥΑ 3243/1113/91

ΦΕΚ 138/Β/91

Π. Δ.

85/91

ΦΕΚ

38W91

ΚΥΑαροικ

ΦΕΚ 1S7/B/93

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ
130646/84

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΦΕΚ 154/Β/84

Β4373/1205/93
ΠΔ

499/91

ΦΕΚ

1S0/A/91 ΚΥΑ 16440/φ.

ΦΕΚ 765/Β/93

10.4/445/93
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Άρθρο 39ο: Ισχύουσες αναλύσεις τιμών και αντίστοιχα Περιγραφικά Τιμολόγια.
α. Για τη σύνταξη Πρωτοκόλλων Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας θα χρησιμοποιούνται τα νέα
εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια και τα αντίστοιχα περιγραφικά τιμολόγια του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ,
όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημέρα δημοπράτησης του έργου.
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β. Για την αναθεώρηση τιμών ισχύουν για κάθε άρθρο του Τιμολογίου τα στον Προϋπολογισμό
αναγραφόμενα αντίστοιχα άρθρα εγκεκριμένων Αναλύσεων Τιμών, όπου η σύντμηση ΥΔΡ
δηλώνει την Ανάλυση Τιμών Υδραυλικών Έργων, η σύντμηση ΟΔΟ σημαίνει την Ανάλυση Τιμών
και Περιγραφικό Τιμολόγιο Έργων Οδοποιίας, η σύντμηση ΟΙΚ σημαίνει την ανάλυση τιμών έργων
οικοδομικών και η σύντμηση ΗΛΜ την Ανάλυση Τιμών Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.
Κατά τα λοιπά ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Άρθρο 40ο: Υπερημερία κυρίου του έργου
Ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
Άρθρο 41ο: Επείγουσες και απρόβλεπτες εργασίες και τροποποιήσεις σύμβασης
Ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 155 & 156 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.
Άρθρο 42ο: Έκπτωση αναδόχου, διάλυση σύμβασης, υποκατάσταση
Ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 160 έως 164 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, στο
βαθμό που δεν αναφέρονται στη διακήρυξη.

Άρθρο 43ο: Υπεργολαβία - πτώχευση
Ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 165 έως 167 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.
Άρθρο 44ο: Ασφαλίσεις
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει σε μια ασφαλιστική εταιρεία το έργο,
αναγνωρισμένη από το κράτος. Σε καμιά περίπτωση ο κύριος του έργου δεν επιβαρύνεται με
αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου ή για ζημιές προς τρίτους που
προκαλούνται από το προσωπικό ή τα μηχανήματα του αναδόχου.
1.- Γενικοί Όροι Ασφάλισης
Κατά την κατάρτιση των ασφαλίσεων που θα συναφθούν θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι
γενικοί όροι:
Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους κ.λπ. των Ασφαλιστηρίων. Οι παρεχόμενες
ασφαλιστικές καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις απαλλαγές κ.λπ.,
υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές
υποχρεώσεις του, αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των
ασφαλίστρων, η Υπηρεσία δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του αναδόχου, τα
απαιτούμενα ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει το ποσό των ασφαλίστρων, καθώς και να
καταβάλλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασμό του αναδόχου και να παρακρατήσει
τα αντίστοιχα ποσά ως ανωτέρω.
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Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρεία , παραλείψει ή αρνηθεί να καταβάλλει αποζημίωση για
οποιαδήποτε ζημιά , ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη
εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης κ.λπ.,
2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
Στα ασφαλιστήρια Συμβόλαια που θα καταρτίσει ο Ανάδοχος με τις Ασφαλιστικές Εταιρείες θα
περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
1.Θα πρέπει να αναφέρονται ρητά ότι στην έννοια της λέξης "Ανάδοχος" περιλαμβάνεται και το
πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τον Ανάδοχο
για το υπόψη έργο, καθώς επίσης και οι τυχόν Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές του Αναδόχου.
2.Η Υπηρεσία θα είναι συνασφαλισμένη.
3.Τα εν λόγω Ασφαλιστήρια δε δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν χωρίς τη
γραπτή με συστημένη επιστολή πριν από τριάντα (30) ημέρες, σχετική ειδοποίηση της
Ασφαλιστικής Εταιρείας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς την Υπηρεσία.
4.Ο Ανάδοχος προκειμένου να εξασφαλιστεί η Υπηρεσία για τις απαιτήσεις της απ' αυτόν σε
σχέση με τα ποσά που έχει καταβάλλει υποχρεώνεται να ζητήσει από τους ασφαλιστές του να
συμπεριλάβουν τόσο στο Κατά παντός κινδύνου όσο και στα άλλου τύπου Ασφαλιστήρια που
καλύπτουν το ίδιο το Έργο τον εξής Ειδικό Όρο :
Σε περίπτωση μερική ή ολική καταστροφή ή βλάβης του Έργου :
α) Προκειμένου η Ασφαλιστική Εταιρεία να καταβάλλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά κ.λπ.
αποζημίωση πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση
της Υπηρεσίας.
β)

Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην Ασφαλιστική Εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, η

απαίτηση του Αναδόχου απ' αυτή για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία
αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις , και η Ασφαλιστική Εταιρεία αποδέχεται από τώρα και
υποχρεώνεται να καταβάλλει τη σχετική αποζημίωση στην Υπηρεσία μετά από αίτηση της. Η
εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατά κανένα τρόπο τον
απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύμβαση που έχει
συνάψει με την Υπηρεσία.
3. Ειδικότερο περιεχόμενο Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος θα πρέπει να
περιλαμβάνονται
κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις :
1.- Ασφάλιση ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
1.1 Ειδικοί όροι
Το ασφαλιστήριο ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο με την έναρξη
των εργασιών, και το αργότερο εντός 10 Η.Η από την υπογραφή της Σύμβασης στην
Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση Ασφάλισης φυλάσσονται στην
Υπηρεσία.
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1.2. Αντικείμενα ασφάλισης
Η συνολική αξία του έργου συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμπληρωμάτων της σύμβασης,
αναθεωρήσεων ή και αναπροσαρμογών της αρχικής σύμβασης και θα παρέχεται για οποιαδήποτε
απώλεια, ζημιά ή καταστροφή μερική ή ολική, από οποιοδήποτε λόγο με εξαίρεση τους κινδύνους
που συνήθως εξαιρούνται.
Οι μόνιμες και μη , καθώς και οι προσωρινές εγκαταστάσεις του αναδόχου καθώς και ο
εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο.
Τα υλικά που θα χορηγηθούν από την υπηρεσία για να ενσωματωθούν στο έργο.
1.3. Διάρκεια ασφάλισης
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει, με την έναρξη των εργασιών και θα λήγει, είτε την
ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών (για έργα οικοδομικά), είτε με την
ημερομηνία της Έναρξης της Εμπορικής Λειτουργίας (για έργα Η/Μ εξοπλισμού).Από την
ημερομηνία αυτή αρχίζει η εκτεταμένη κάλυψη της περιόδου συντήρησης η οποία λήγει την
ημερομηνία που θεωρείται ότι συντελείται η Προσωρινή Παραλαβή.
2.Ασφάλιση ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ από Τυχαία Περιστατικά και Ανωτέρα Βία.
2.1

Ειδικοί Όροι

Το ή τα Ασφαλιστήρια που θα εκδοθούν θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο, δεκαπέντε (15)
ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών (για
έργα αρχιτεκτονικά και Πολ. Μηχ.), ή την προβλεπόμενη ημερομηνία της έναρξης της Εμπορικής
Λειτουργίας (για έργα Η/Μ εξοπλισμού) στη Δ/νουσα Υπηρεσία.
Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την κρίση της Προϊσταμένης Αρχής να υποβάλλει στην
Δ/νουσα Υπηρεσία δύο (2) μήνες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία της βεβαιωμένης
περάτωσης των εργασιών (για έργα Αρχ. Μηχ. και Πολ. Μηχ.), ή την ημερομηνία έναρξης της
Εμπορικής Λειτουργίας (για έργα Η/Μ εξοπλισμού). Βεβαιώσεις Ασφάλισης (ΟΟΝ/ΕΚ ΝΟΤΕΞ3),
για τις ασφαλίσεις που θα συνομολογηθούν αργότερα και θα καλύπτουν το Έργο για κινδύνους
από Ανωτέρα Βία και Τυχαία Περιστατικά μαζί με την απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής των
ασφαλίστρων.
Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση Ασφάλισης φυλάσσονται στη Υπηρεσία.
2.2

Αντικείμενο ασφάλισης

Η συνολική αξία του έργου έναντι κινδύνων από ανωτέρω βία και τυχαία περιστατικά.
2.3

Διάρκεια ασφάλισης

Από την ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών μέχρι την ημερομηνία που
θεωρείται ότι συντελείται η προσωρινή παραλαβή.
3.- Ασφάλιση ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ του Αναδόχου Έναντι Τρίτων
3.1

Ειδικοί όροι

Το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο με την έναρξη
των εργασιών και το αργότερο εντός 10 Η.Η από την υπογραφή της Σύμβασης στη Δ/νουσα
Υπηρεσία. Τα Ασφαλιστήρια Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, που τυχόν απαιτούνται για την
κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου λόγω της εκτέλεσης απ' αυτόν των εργασιών
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κατασκευής, συντήρησης, επισκευής ή άλλης εργασίας σχετικής και μέσα στα πλαίσια των
συμβατικών του υποχρεώσεων, πρέπει να υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα πέντε (5) ημέρες
πριν από την έναρξη των αντίστοιχων εργασιών συντήρησης κ.λπ.
Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση Ασφάλισης φυλάσσονται στην Υπηρεσία.
3.2

Αντικείμενο Ασφάλισης

Η Υπηρεσία, το προσωπικό και οι συνεργάτες της θεωρούνται τρίτα πρόσωπα σύμφωνα με τους
όρους και τις εξαιρέσεις της διασταυρωμένης ευθύνης έναντι αλλήλων.
Η Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του
Αναδόχου ή της Υπηρεσίας και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη και η ζημιά
οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη τους, για βλάβη ή ζημιά που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο
Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν
κατασχέσεων κ.λπ. σχετιζομένων με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που
αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.
Η Ασφαλιστική Εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώματος αγωγής κατά της Υπηρεσίας, των
συμβούλων των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή η
ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη των προσώπων αυτών.
Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 ΑΚ απορρέουσα ευθύνη της Υπηρεσίας .
3.3

Όρια αποζημίωσης

Θα πρέπει να είναι για σωματικές βλάβες ή θάνατο τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και αξιώσεων
για ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής ευθύνης) κατ' άτομα και ατύχημα 45.000 €, για
σωματικές βλάβες ή και θάνατο τρίτων για κάθε ομαδικό ατύχημα ανεξαρτήτως του αριθμού των
παθόντων 150.000 €, για υλικές θετικές ή αποθετικές σε πράγματα ή και ζώα τρίτων συνέπεια
ζημιογόνου γεγονότος ανεξαρτήτως του αριθμού των τυχόν ζημιωθέντων τρίτων εξ'αυτού ως και
ζημιωθέντων αντικειμένων 45.000 €.
Τέλος ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών καθ' όλη τη διάρκεια της ασφάλισης 300.000 €.
Τα παραπάνω ποσά μπορεί να διαφοροποιούνται κατά περίπτωση και μετά από εντολή της
Δ/νουσας το έργο Υπηρεσίας.
Σε ένα ενιαίο Ασφαλιστήριο ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ και ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ
ΤΡΙΤΩΝ τα όρια αποζημιώσεως για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση θα πρέπει να είναι
τα τριπλάσια από τα παραπάνω όρια κατά περίπτωση.
3.4

Διάρκεια ασφάλισης

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη, με οποιοδήποτε τρόπο των εργασιών και θα
λήγει την ημερομηνία της αποπεράτωσης των εργασιών κατασκευής. Μετά την αποπεράτωση των
εργασιών κατασκευής εάν προκύψει θέμα επισκευής, συντήρησης ή άλλης ρύθμισης σχετικής με
το Έργο, η οποία εμπίπτει στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και απαιτεί
την εκτέλεση εργασιών από δικά του συνεργεία, τότε θα πρέπει να φροντίσει για την εκ νέου
ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του έναντι Τρίτων με τους ίδιους όρους κ.λπ., όπως και
στην αρχική του ασφάλιση και με διάρκεια τόση, όση χρειάζεται για την αποπεράτωση των
εργασιών επισκευής, συντήρησης κ.λπ.
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4.-

Ασφάλιση ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

4.1

Ειδικοί όροι

Το σχετικό Ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται στη Δ./νουσα Υπηρεσία (15) ημέρες πριν από την
έναρξη μεταφορών και θα φυλάσσεται στην Υπηρεσία.
Αντικείμενο Ασφάλισης

4.2

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η συνολική αξία των μεταφερόμενων υλικών και η
προέλευσή τους καθώς και των υλικών ιδιοκτησίας της υπηρεσίας που θα μεταφέρονται με ευθύνη
του αναδόχου για τους μεταφορικούς κινδύνους. Τα υλικά αυτά θα ασφαλίζονται κατά ΠΑΝΤΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ.
Διάρκεια Ασφάλισης

4.3

Τα μεταφερόμενα υλικά θα ασφαλίζονται για όλη τη διάρκεια της μεταφοράς τους από
οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος ή και του εξωτερικού μέχρι την εκφόρτωσή τους στον τόπο του
έργου.
5.-

Ασφάλιση ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ κ.λπ.

5.1. Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου κ.λ.π. από τη χρήση τους σαν
αυτοκινούμενα οχήματα (Ν. 489/76).
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για ζημιές κ.λπ. που θα
προκληθούν σε τρίτους από τα οχήματα, μηχανήματα έργου κ.λπ., που θα χρησιμοποιηθούν απ'
αυτόν για τις ανάγκες του έργου, είτε ανήκουν σε αυτόν, είτε σε τρίτους, είτε στο προσωπικό του
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν. 489/76) και για ποσά κάλυψης
αυτά που προβλέπονται εκάστοτε από την ισχύουσα Νομοθεσία. Στα σχετικά Ασφαλιστήρια
πρέπει να περιλαμβάνονται και τα εξής:
Υπεύθυνος για τη φύλαξη και παρακολούθηση των εν λόγω Ασφαλιστηρίων είναι ο Ανάδοχος ο
οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στη Δ/νουσα Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθούν. Η
Υπηρεσία δικαιούται να απαγορεύει την είσοδο, έξοδο και οποιαδήποτε μετακίνηση του
αντίστοιχου οχήματος στην περιοχή του έργου.
5.2 Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου κ.λπ. από τη χρήση τους σαν Εργαλεία. Με
την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για ζημιές, ατυχήματα κλπ. που
θα προκληθούν σε τρίτους από τα οχήματα, μηχανήματα έργου κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν
από αυτόν σαν εργαλεία για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής έργου.
Στην παρούσα ασφάλιση τα ποσά αποζημίωσης, οι όροι και προϋποθέσεις κ.λπ. είναι οι αυτοί που
ισχύουν στην ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων. Εξαιρείται ο όρος : Η Υπηρεσία είναι
συνασφαλισμένη.
6. - Ασφάλιση ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η ασφάλιση του Προσωπικού περιλαμβάνει δύο (2) περιπτώσεις :
6.1

Ασφάλιση Προσωπικού του Αναδόχου

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του
σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας, τόσο για το ημεδαπό αλλά και για
το αλλοδαπό προσωπικό του.
6.2

Ασφάλιση συμβούλων ή συνεργατών του Αναδόχου
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τους πάσης φύσεως συμβούλους ή συνεργάτες του, έναντι
κινδύνων προσωπικών ατυχημάτων σε ασφαλιστικό φορέα της επιλογής του και εξαιρούνται οι
αλλοδαποί συνεργάτες και σύμβουλοι του αναδόχου για τους οποίους έχουν γίνει οι ανάλογες
ασφαλίσεις στη χώρα τους, οι οποίες ισχύουν για την εδώ παραμονή τους και δεν αντιβαίνουν την
Ελληνική Νομοθεσία.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι οι σύμβουλοι είναι ασφαλισμένοι
έναντι κινδύνων προσωπικών ατυχημάτων.
7.- Ασφάλιση ΥΛΙΚΩΝ της Υπηρεσίας που χορηγούνται στον Ανάδοχο
7.1

Αντικείμενο Ασφάλισης

Η Ασφαλιστική Εταιρεία ασφαλίζει σε ανοιχτή βάση και Κατά Παντός Κινδύνου τα υλικά, εργαλεία,
μηχανήματα, εφόδια και παρεμφερή είδη που χορηγεί η Υπηρεσία στον Ανάδοχο για την εκτέλεση
των εργασιών της Σύμβασης.
Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει από τη στιγμή που τα υλικά αυτά παραδίδονται από την
Υπηρεσία, στον Ανάδοχο για την ενσωμάτωση τους στα έργα.
Λοιπές λεπτομέρειες για τις υποχρεώσεις και δικαιώματα του αναδόχου ρυθμίζονται από το
Ν.4412/2016 όπως ισχύει .

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Λυκόβρυση, 12/5/2021

Λυκόβρυση, 12/5/2021

Λυκόβρυση, 12/5/2021

Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Ο Προϊσταμένος Τ.Μ.

Η συντάξασα

Σκέντος Αναστάσιος

Αντωνόπουλος Ηλίας

Μαρία Άννα Αγγελιδάκη

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Πολιτικός Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΟ :

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών
κτιρίων 2021

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Τ.Σ.Υ.
ΑΡΘΡΟ 1: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.

Υποχρεωτική εφαρμογή του Κανονισμού Μελετών - Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικής
Συγγραφής Υποχρεώσεων

1.1.1. Οι ελάχιστες απαιτήσεις του κυρίου του έργου για τον σχεδιασμό του έργου και τις
συναφείς υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται στα συμβατικά τεύχη.
1.1.2. Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.) περιλαμβάνει τους τεχνικούς
συμβατικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους των
υπολοίπων τευχών, ο ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του έργου.
1.2.

Συμπληρωματικές
κατασκευών.

προδιαγραφές

ισχύουσες

κατά

την

περίοδο

μελετών,

1.2.1. Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες, μεθόδους, δοκιμές
κ.λ.π.) που δεν καλύπτονται από:




κανονισμούς, προδιαγραφές, κώδικες κ.λ.π. που επιβάλλονται από τα άρθρα
της Τεχνικής Περιγραφής – Κανονισμού Μελετών και τους λοιπούς όρους της
δημοπράτησης
τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας Τ.Σ.Υ.

Θα εφαρμόζονται:
Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης
(CENELEC) ως Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείμενα εναρμόνισης (HD)
σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών.
1.2.2. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, δηλαδή για όσα υλικά δεν υπάρχουν Ευρωπαϊκά
Πρότυπα, θα εφαρμόζονται κατά σειρά ισχύος τα κάτωθι:
α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές, ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία
αναγνωρισμένη από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση της

2

ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη - μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις της
καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών
απαιτήσεων για τις κατασκευές με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους
τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισμό
που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - μέλος.
γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος , Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) ή του προγενέστερου Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) καθ΄ ο μέρος αυτές δεν αντιβαίνουν την
Κοινοτική Νομοθεσία και τις προβλέψεις της παρούσας ΤΣΥ.
1.2.3. Συμπληρωματικά θα εφαρμόζονται οι Προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού Οργανισμού
Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές του ISO (International
Standards Organization) και σε συμπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ.
1.3. Υποχρεώσεις διαγωνιζομένων και αναδόχου
Κάθε διαγωνιζόμενος με μόνη την υποβολή της προσφοράς του αναγνωρίζει ότι οι
προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του έργου
και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή
των.
ΑΡΘΡΟ 2: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οι βασικές εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων του
ΥΠΕΧΩΔΕ (Ν.3263/2004 (ΦΕΚ179Α’-28-9-2004).

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Λυκόβρυση, 12/5/2021

Λυκόβρυση, 12/5/2021

Λυκόβρυση, 12/5/2021

Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Ο Προϊσταμένος Τ.Μ.

Η συντάξασα

Σκέντος Αναστάσιος

Αντωνόπουλος Ηλίας

Μαρία Άννα Αγγελιδάκη

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Πολιτικός Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός
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ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.1

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΜΕ, ΤΣΥ, ΕΣΥ, ΠΤΠ κλπ

1

1.1.1

Η παρούσα Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) περιλαμβάνει τους τεχνικούς
συμβατικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους των
υπολοίπων συμβατικών τευχών, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του έργου.

1.1.2

Κάθε άρθρο της παρούσας ΤΣΥ περιλαμβάνει και ειδική παράγραφο, στην οποία
μνημονεύονται οι εφαρμοζόμενες σε αυτό προδιαγραφές (ΠΤΠ. ΚΤΣ κλπ). Οι ως άνω
προδιαγραφές όπως και οποιεσδήποτε άλλες, αναφερόμενες στα άρθρα της ΤΣΥ,
προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστα τμήματά της.

1.1.3

Αν ο Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου της ΤΣΥ από την
Κοινοτική Νομοθεσία οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής
προθεσμίας εκπνέουσας την ημέρα κατάθεσης των προσφορών, δι΄ ειδικής
επιστολής.
Στην αντίθετη περίπτωση:
α. στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης
β. στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συμπράξει
με το ΚτΕ στην εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου με την Κοινοτική Νομοθεσία
έστω κι αν τούτο συνεπάγεται οικονομική του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν
υπάρχει) νοείται ότι περιλαμβάνεται στον εύλογο επιχειρηματικό κίνδυνο.

1.2

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.2.1

Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες / μεθόδους / δοκιμές
κλπ) που δεν καλύπτονται από:
- τους κανονισμούς / προδιαγραφές / κώδικες από τα άρθρα του ΚΜΕ της ΕΣΥ και
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
- τις παρούσες προδιαγραφές, δηλαδή τα άρθρα της παρούσας ΤΣΥ
θα εφαρμόζονται:
τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης
(CENELEC) ως «Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείμενα εναρμόνισης (HD) σύμφωνα
με τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών.
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Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται:
α.

Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με
διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα κράτη - μέλη και έχουν
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

β.

Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές
εκτιμήσεις της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την
ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές με βάση τα εγγενή
χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης
του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για
τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - μέλος.

γ.

Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή του
προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων Έργων (Υ.Δ.Ε) καθ΄ ο μέρος αυτές δεν
αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία και τις προβλέψεις της παρούσας ΤΣΥ.

δ.

Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ
(Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης) και σε συμπλήρωση αυτών οι
Προδιαγραφές ISO (International Standards Organization) και σε συμπλήρωση
αυτών οι ASTM των ΗΠΑ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους:

1.3.1

Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχος θα καθορίζει
με λεπτομέρεια, σε κάθε μελέτη όλες τις εφαρμοστέες προδιαγραφές. Τούτο θα
γίνεται όχι αργότερα από την υποβολή της συναφούς μελέτης.

1.3.2

Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος με μόνη την υποβολή της Προσφοράς
του αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς
για την εκτέλεση του Έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια
που απορρέει από την εφαρμογή των.

1.4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων της παρούσας ΤΣΥ και των σχετικών και/ή
αναφερομένων κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισμών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο
ασχέτως αν γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα
επιβαρυνθεί τις δαπάνες για μία συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν γίνεται ρητή
και αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο της ΤΣΥ περί του αντιθέτου.
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1.5

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ

1.5.1

Για την παραλαβή υλικών που γίνεται με ζύγιση, εφόσον στο αντικείμενο της
εργολαβίας περιλαμβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά
είδη κλπ) ο ανάδοχος θα φροντίζει να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο
οποίο θα αναγράφεται:
1. Το είδος του υλικού (προεπαλειμμένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά
κλπ)
2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου
3. Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
4. Η θέση λήψης
5. Η θέση απόθεσης
6. Η ώρα φόρτωσης
7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης
8. Το καθαρό βάρος, και
9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ

1.5.2

Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή
τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του.

1.5.3

Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω
δελτίο ζύγισής του.

1.5.4

Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη
συνέχεια από αναλυτική επιμέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (πχ για
χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις τοποθέτησης αυτών, κλπ)
Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριμένα σχέδια εφαρμογής της
Υπηρεσίας.

1.5.5

Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών
επιμετρήσεων και των σχεδίων εφαρμογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία
πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1. Η εκτέλεση Γενικών εκσκαφών χαλαρών εδαφών .
2. Η εκτέλεση Γενικών εκσκαφών σε πάσης φύσεως έδαφος (γαίες - ημίβραχος βράχος).
3. Η άρση πάσης φύσεως καταπτώσεων.
4. Οι πάσης φύσεως καθαιρέσεις (κτισμάτων σκυροδεμάτων κλπ.)

1.2

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Για το παραπάνω αντικείμενο έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στην ΠΤΠ Χ1 με τις
όποιες βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή και συμπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω.

1.3

ΟΡΙΣΜΟΙ
«Γενικές εκσκαφές» νοούνται οι εκσκαφές και εξορύξεις σε οποιοδήποτε βάθος και με
πλάτος μεγαλύτερο των 3.00μ.
Οι Γενικές εκσκαφές διακρίνονται σε «εκσκαφές χαλαρών εδαφών» σε «Γενικές
εκσκαφές γαιών και ημίβραχου» και σε «Γενικές εκσκαφές βράχου».Επισημαίνεται ότι
ειδικά για τις «εκσκαφές χαλαρών εδαφών» δεν υφίσταται θέμα «πλάτους» και σαν
τέτοιες νοούνται και εκείνες οποιουδήποτε πλάτους ακόμη και μικρότερου των 3.00μ.

1.4

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τα προς εκσκαφή εδάφη χωρίζονται γενικά στις πιο κάτω κατηγορίες:

1.4.1

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

1.4.2

Γαίες και ημίβραχος
«Γαίες και ημίβραχος»χαρακτηρίζονται τα χώματα, τα αμμοχάλικα, οι κροκάλες, τα
σκληρά και συμπαγή υλικά, όπως τσιμεντωμένων αμμοχαλίκων, πλευρικών
κορημάτων και προϊόντων έκπλυσης κλιτύων, ο μαλακός ή αποσαθρωμένος βράχος,
οι μεμονωμένοι ογκόλιθοι, και τα τμήματα συμπαγούς βράχου με όγκο όχι
μεγαλύτερο από μισό (1/2) κυβικό μέτρο και γενικά τα εδάφη που μπορούν να
εκσκαφθούν αποτελεσματικά με εκσκαπτικά μηχανήματα και αναμοχλευτήρες
(rippers), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών.
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Βράχος
«Βράχος» χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν
χαλαρωθεί με ανατίναξη, χρήση λοστών ή σφηνών, και οι ογκόλιθοι ή αποσπασμένα
τμήματα συμπαγούς βράχου, όγκου μεγαλύτερου του μισού (1/2) κυβικού μέτρου.
Συμπαγής βράχος, κατά τον ορισμό αυτό, σε αντιδιαστολή με το μαλακό ή
αποσαθρωμένο βράχο γαιώδους ή ημιβραχώδους σύστασης, τον οποίο ο Ανάδοχος
προτιμά να ανατινάξει πριν την απομάκρυνσή του, θεωρείται ο υγιής βράχος τέτοιας
σκληρότητας και δομής, που δεν μπορεί να χαλαρωθεί ή αναμοχλευθεί με μπουλντόζα
«D - 9L» εφοδιασμένη με μονό αναμοχλευτήρα (ripper) ορθογωνικής διατομής.
Υλικά, εκτός από ογκόλιθους ή αποσπασμένα τμήματα συμπαγούς βράχου, τα οποία
δεν χαλαρώθηκαν με ανατίναξη πριν την απομάκρυνσή τους, δεν θα χαρακτηρίζονται
σαν εκσκαφή βράχου, εκτός εάν η χρήση ανατίναξης απαγορεύτηκε και η αφαίρεση με
λοστούς, σφήνες ή παρόμοιες μεθόδους επιβλήθηκε από την Υπηρεσία, για διάφορους
λόγους όπως πχ κατοικημένες περιοχές.

1.5

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.5.1

Γενικές Εκσκαφές

1.5.1.1

Εκτέλεση εκσκαφών

1.5.1.1.1

Προστασία διαφόρων εγκαταστάσεων στην περιοχή του Έργου.
Κατά την πραγματοποίηση των εκσκαφών είναι δυνατόν να συναντηθούν διάφοροι σε
λειτουργία αγωγοί Εταιρειών ή και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ). Στην
περίπτωση αυτή ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο Γ-20 της παρούσας ΤΣΥ.
Γενικά ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για κάθε απαίτηση τρίτων,
συμπεριλαμβανομένων και ιδιωτών από τυχόν προξενηθείσες φθορές στις
εγκαταστάσεις τους κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του έργου.

1.5.1.1.2

Προκαταρκτικές εργασίες
Πριν από την κάθε έναρξη των κυρίως Γενικών εκσκαφών (γαιών - ημιβράχου και
βράχου) θα πραγματοποιείται ο καθαρισμός και η εκρίζωση σε όλη την επιφάνεια της
εκσκαφής. Ο καθαρισμός συνίσταται στην αφαίρεση του επιφανειακού στρώματος της
φυτικής γης και λοιπών χαλαρών εδαφών (βλ. παραγ. 1.4.1), στην εκρίζωση, στην
εκθάμνωση και κοπή κάθε είδους δένδρων, κορμών, ριζών κλπ.
Επίσης θα πραγματοποιείται η κατεδάφιση τυχόν υπαρχόντων κτισμάτων ή πάσης
φύσεως κατασκευών .
Όλα τα ακατάλληλα υλικά που θα ληφθούν κατά τον καθαρισμό, εκρίζωση, κοπή
δένδρων, κορμών κλπ. και από την κατεδάφιση κτιρίων , ερειπίων, φρακτών , παλαιών
οδοστρωμάτων κλπ. θα απομακρύνονται από την περιοχή του έργου σε οποιαδήποτε
απαιτούμενη απόσταση και σε κατάλληλες θέσεις, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
Αντιθέτως σε περίπτωση που τα επιφανειακά στρώματα της φυτικής γης είναι
κατάλληλα για επένδυση πρανών επιχωμάτων, τότε, με μέριμνα και ευθύνη του

Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Β-1

3

Αναδόχου θα εναποτίθενται προσωρινώς σε θέσεις της επιλογής του, προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν καταλλήλως.
1.5.1.1.3

Εκσκαφή
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί σε κάθε περίπτωση τα κατάλληλα
μηχανήματα και εργαλεία και γενικώς να διαθέτει τον απαιτούμενο μηχανικό
εξοπλισμό για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών . Ο εξοπλισμός
αυτός πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και να συντηρείται κανονικά
με δαπάνες του Αναδόχου.
Όλες οι εκσκαφές θα γίνουν σύμφωνα με τις γραμμές, τα πρανή, τις κλίσεις και τις
διαστάσεις που φαίνονται στα Σχέδια των εγκεκριμένων μελετών, ή τις γραπτές
εντολές της Υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια της προόδου κατασκευής, μπορεί να κριθεί
απαραίτητο ή επιθυμητό να τροποποιηθούν οι γραμμές, τα πρανή, οι κλίσεις και οι
διαστάσεις των εκσκαφών που φαίνονται στα Σχέδια ή που καθορίστηκαν από την
Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται καμμιά πρόσθετη αμοιβή πέρα από τις
Συμβατικές τιμές μονάδας για εκσκαφές, για τις τροποποιήσεις αυτές, ούτε θα
δικαιούται παράταση των Συμβατικών προθεσμιών. Κάθε εκσκαφή που γίνεται από
τον Ανάδοχο για την εξασφάλιση πρόσβασης σε χώρους όπου πρόκειται να
εκτελεσθούν απαραίτητες εργασίες ή σε χώρους απόρριψης προϊόντων εκσκαφής ή
για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα περιορίζεται στα εγκεκριμένα από την Υπηρεσία
όρια και θα εκτελείται με δαπάνες του Αναδόχου.
Θα πρέπει να λαμβάνεται κάθε μέτρο ώστε να αποφεύγονται οι υπερεκσκαφές. Για
κάθε υπερεκσκαφή που προκύπτει από τις ενέργειες του Αναδόχου για οποιαδήποτε
αιτία ή σκοπό, εκτός αν έχει δοθεί σχετική εντολή της Υπηρεσίας, ή κρίθηκε αυτή
δικαιολογημένη ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση. Κάθε τέτοια
υπερεκσκαφή θα πληρούται με εγκεκριμένα προϊόντα εκσκαφής, ή σκυρόδεμα
σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας , το δε κόστος της αποκατάστασης αυτής θα
βαρύνει τον Ανάδοχο .
Η Υπηρεσία μπορεί να εγκρίνει εναλλακτικά μέτρα για την πλήρωση των
υπερεκσκαφών, σε κάθε περίπτωση όμως το κόστος των μέτρων αυτών θα καλύπτεται
από τον Ανάδοχο . Είναι ευνόητο ότι στις περιπτώσεις των υπερεκσκαφών που
οφείλονται σε γεωλογικές συνθήκες, ο Ανάδοχος θα αποζημιωθεί για τις εργασίες
πλήρωσης αυτών των υπερεκσκαφών υπό την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος είχε πάρει
όλα τα μέτρα για την αποφυγή των υπερεκσκαφών (πχ στήριξη χαλαρών πρανών).
Μόνιμα εκτεθειμένες επιφάνειες εκσκαφών θα μορφώνονται καλαίσθητα και με
κλίσεις που εξασφαλίζουν επαρκή ευστάθεια και αποστράγγιση. Η συντήρηση των
πρανών και η αφαίρεση χαλαρού πετρώματος από μόνιμα εκτεθειμένα πρανή βράχου
θα γίνεται με δαπάνες του Αναδόχου. Ακανόνιστες εξάρσεις αδιατάρακτου βράχου θα
επιτρέπονται μόνο μετά από έγκριση της Υπηρεσίας . Πάντως, αιχμηρά εξάρματα ή
επικρεμάμενα τμήματα βράχου, που κατά την γνώμη της Υπηρεσίας συνιστούν
κίνδυνο, θα ξεσκαρώνονται και θα απομακρύνονται σύμφωνα με τις οδηγίες της
Υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης όπως λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα :
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- Για την αναχαίτιση και αποστράγγιση των επιφανειακών απορροών πάνω από τις
υπαίθριες εκσκαφές (πχ τάφροι οφρύων).
- Ώστε κάθε εκτεθειμένη επιφάνεια εκσκαφής να αποστραγγίζεται με τέτοιο τρόπο
που να αποφεύγεται η διάβρωση των επιφανειών της εκσκαφής και η συσσώρευση
νερού.
- Ώστε ο πυθμένας των ορυγμάτων να αποστραγγίζεται συνεχώς καλά. Γι’ αυτό θα
πρέπει να κατασκευάζονται, όπου απαιτείται, προσωρινοί ή μόνιμοι τάφροι
αποστράγγισης.
- Ώστε τα συνεκτικά εδάφη να μην διαποτίζονται από νερά.
Όλα τα παραπάνω μέτρα θα λαμβάνονται με δαπάνες του Αναδόχου χωρίς πρόσθετη
αποζημίωση, για την εξασφάλιση επαρκούς αποστράγγισης κατά την διάρκεια των
εργασιών.
Θεωρείται πιθανό ότι μπορεί να υπάρχουν κοιλότητες, ρήγματα, ζώνες χαλαρού ή
αποσαθρωμένου βράχου σε διάφορες θέσεις και διευθύνσεις στα πετρώματα που
πρόκειται να εκσκαφούν, στις θεμελιώσεις, τα πρανή των εκσκαφών και σε άλλες
περιοχές. Γι’ αυτό οι γραμμές εκσκαφής που φαίνονται στα Σχέδια δεν πρέπει να
θεωρηθεί ότι απεικονίζουν με μεγάλο βαθμό ακριβείας τις τελικές ή πραγματικές
γραμμές εκσκαφής που θα απαιτηθούν ή να ερμηνευθεί ότι δεν υπάρχουν ασθενείς
ζώνες στο πέτρωμα μέσα από τις γραμμές αυτές.
Εκσκαφή με ανατινάξεις θα επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από έμπειρους και
κατάλληλα εκπαιδευμένους τεχνίτες του Αναδόχου, ο επικεφαλής των οποίων θα
πρέπει να έχει την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια γομωτού, κάτω από την
επίβλεψη πεπειραμένων τεχνικών που διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα και μόνο όταν
έχουν ληφθεί τα εγκεκριμένα ισχύοντα μέτρα ασφαλείας για την προστασία
προσώπων, των Έργων ή δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας.
Ανατινάξεις για εκσκαφές που θα εκτελούνται κοντά σε τελειωμένες κατασκευές από
σκυρόδεμα θα ελέγχονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι ταλαντώσεις του σκυροδέματος
να μην έχουν ταχύτητα μεγαλύτερη από πέντε (5) cm/sec. Με βάση τα αποτελέσματα
των μετρήσεων αυτών ή μετά από παρατηρήσεις, οι μέθοδοι ανατινάξεων θα
τροποποιούνται και η ποσότητα εκρηκτικών ταυτόχρονης πυροδότησης θα μειώνεται,
εάν κρίνεται απαραίτητο, για να περιορισθούν στο ελάχιστο οι διαταραχές στις
κατασκευές από σκυρόδεμα, στον περιβάλλοντα βράχο και στις γειτονικές περιοχές
του Έργου.
Δεν θα επιτραπεί στον Ανάδοχο, εκτός εάν εγκριθεί διαφορετικά από την Υπηρεσία, να
πυροδοτήσει εκρηκτικά σε απόσταση μικρότερη των τριάντα (30) m από υπόγειες ή
υπαίθριες κατασκευές σκυροδέματος. Τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στα Έργα, σε
ιδιωτική ή σε δημόσια περιουσία από τις ανατινάξεις, θα αποκαθίστανται από τον
Ανάδοχο με δικά του έξοδα. Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελεί τις εργασίες ανατίναξης στο
μέτρο που είναι απαραίτητο και με τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι
υπερεκσκαφές, η εκσκαφή να μην είναι ακανόνιστη, να μην προκαλείται
αδικαιολόγητη διαταραχή του εδάφους, που θα το καθιστά ασταθές, να μην
κατακερματίζεται ο βράχος πάνω στον οποίο ή σε επαφή με τον οποίο, πρόκειται να
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τοποθετηθεί σκυρόδεμα ή εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ή ανάχωμα και να μην
προκαλούνται ζημιές σε υπάρχουσες κατασκευές.
Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει έγκαιρα τις προτάσεις του ή τις τροποποιήσεις των
προτάσεών του για την εκτέλεση κάθε εργασίας ανατινάξεων για έγκριση από την
Υπηρεσία.
Εάν κατά τη γνώμη της Υπηρεσίας, οι ανατινάξεις είναι δυνατό να προκαλέσουν ζημιές
στο βράχο πάνω στον οποίο ή σε επαφή με τον οποίο πρόκειται να εδρασθούν
κατασκευές, να προκαλέσουν ζημιές ή να διαταράξουν υφιστάμενες κατασκευές ή να
δημιουργήσουν μεγάλες υπερεκσκαφές ή να επηρεάσουν την ευστάθεια του εδάφους,
η Υπηρεσία μπορεί να δώσει εντολές στον Ανάδοχο να αλλάξει τη διάμετρο ή το μήκος
των οπών, να μεταβάλει τους χρόνους πυροδότησης των γομώσεων, να
χρησιμοποιήσει ελαφρότερη γόμωση, να εφαρμόσει προρρηγμάτωση, ή απαλή
μετάτμηση ή να διακόψει τη χρησιμοποίηση εκρηκτικών υλών και να ολοκληρώσει την
εκσκαφή με γραμμική διάτρηση, χρησιμοποίηση σφηνών ή άλλων κατάλληλων μέσων.
Η έγκριση από την Υπηρεσία της τεχνικής και των μεθόδων ανατίναξης του Αναδόχου,
δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για το σύνολο της εργασίας που θα
εκτελεστεί σύμφωνα με το άρθρο αυτό των Τεχνικών Προδιαγραφών.
Ειδικά για τη χρήση εκρηκτικών, εκρηκτικά θα χρησιμοποιηθούν μόνον μετά από
ειδική έγγραφη άδεια της Υπηρεσίας σύμφωνα με την εν ισχύει Νομοθεσία και
σύμφωνα με τις οδηγίες της με ευθύνη όμως πάντοτε του αναδόχου.
Καμία αξίωση δεν μπορεί να εγείρει ο ανάδοχος (για αναπροσαρμογή τιμών μονάδας
ή/και παράταση προθεσμίας κλπ) σε περίπτωση που αρνηθεί η Υπηρεσία να επιτρέψει
τη χρήση εκρηκτικών.
Γι΄ αυτό οι τιμές της προσφοράς του αναδόχου έχουν γενική ισχύ, ανεξάρτητα από το
αν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ή όχι εκρηκτικές ύλες για τη χαλάρωση του ιστού
ή για την εκσκαφή κλπ των ορυγμάτων.
1.5.1.1.4 Επιλογή διάθεση , μετακίνηση προϊόντων εκσκαφής
Τα κατάλληλα προϊόντα από τις εκσκαφές θα χρησιμοποιηθούν υποχρεωτικά για την
κατασκευή των μόνιμων Έργων . Όπου είναι πρακτικά δυνατό, υλικά κατάλληλα για
χρήση στην κατασκευή θα εκσκαφθούν χωριστά από τα υλικά που πρόκειται να
απορριφθούν. Τα κατάλληλα υλικά εκσκαφής θα επιλέγονται κατά φορτία κατά τη
διάρκεια της εκσκαφής και θα αποτίθενται στις καθορισμένες οριστικές θέσεις ή θα
αποτίθενται σε προσωρινούς χώρους αποθήκης, από όπου αργότερα θα μεταφέρονται
στις καθορισμένες οριστικές θέσεις.
Η εναπόθεση σε χώρους αποθήκης θα πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία και θα
γίνει χωρίς πρόσθετο κόστος ανεξάρτητα από την απόσταση μεταφοράς . Όλα τα άλλα
προϊόντα εκσκαφής που δεν θα χρησιμοποιηθούν σε μόνιμες κατασκευές θα
απορριφθούν στις περιοχές που δείχνονται στα σχέδια ή σε άλλες περιοχές που θα
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υποδείξει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία. Οι περιοχές απόρριψης θα
καταλαμβάνουν τέτοιες θέσεις, ώστε
να μην δημιουργούνται δυσμενείς
περιβαλλοντικές επιπτώσεις να μην εμπλέκονται με οποιοδήποτε τμήμα των Έργων και
η απόθεση των υλικών αυτών, θα έχει ευσταθή και ομοιόμορφα πρανή, καλαίσθητη
εμφάνιση, και θα ισοπεδώνεται θα εξομαλύνεται, θα διαμορφώνεται και θα
αποστραγγίζεται ώστε να αποφεύγεται η διάβρωση των υλικών ή η συσσώρευση
νερού. Η διάστρωση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής στις διάφορες περιοχές
απόρριψης, θα γίνεται σε στρώσεις που δεν θα υπερβαίνουν το ενάμισυ (1,50) m
πάχος, χωρίς καμιά άλλη συμπύκνωση, εκτός από εκείνη που επιτυγχάνεται από τα
μηχανήματα μεταφοράς και διάστρωσης.
Τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής που από τα πράγματα δεν θα είναι δυνατή η άμεση
χρησιμοποίηση τους στις μόνιμες κατασκευές, επιχώματα κλπ. θα μεταφέρονται και
θα αποτίθενται στους εγκεκριμένους χώρους αποθήκευσης. Τα αποθηκευμένα αυτά
υλικά κατόπιν θα ξαναφορτωθούν και θα μεταφερθούν στις καθορισμένες περιοχές
για τελική χρήση.
Κατά την αποθήκευση, επαναφόρτωση και μεταφορά των υλικών θα λαμβάνεται
μέριμνα για την αποφυγή διαχωρισμού του βράχου και την αποφυγή ανάμιξης του
υλικού αυτού με άλλα υλικά.
Η θέση των χώρων αποθήκευσης μπορεί να επιλέγεται από τον Ανάδοχο, θα υπόκειται
όμως στην έγκριση της Υπηρεσίας.
Τα αποθηκευμένα υλικά θα ξαναφορτώνονται και θα τοποθετούνται στα αναχώματα
και επιχώματα, το συντομότερο δυνατό. Μετά το τέλος των εργασιών αποθήκευσης
και επαναφόρτωσης, οι χώροι αποθήκευσης θα καθαρίζονται και θα διαμορφώνονται
με σταθερές κλίσεις, κατά τρόπο ικανοποιητικό, σύμφωνα με τις οδηγίες της
Υπηρεσίας.
Η αποθήκευση των κατάλληλων προϊόντων εκσκαφής πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να
διαχωρίζονται ανάλογα με τη χρήση τους και ειδικότερα σε :
α.

Υλικά κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν σε επιχώσεις και αναχώματα. Τα υλικά
αυτά θα αξιολογούνται έτσι ώστε τα καλύτερης ποιότητας να χρησιμοποιούνται
στην κατασκευή των ανωτέρων στρώσεων. Ειδικότερα για τα βραχώδη προϊόντα
θα γίνεται επιλογή τους ώστε τα πιο καθαρά να χρησιμοποιηθούν στην άνω
στρώση του επιχώματος, προς αποφυγήν κατασκευής στρώσεως υποβάσεως.

β.

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

γ.

Υλικά κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν για αδρανή σκυροδέματος, και

δ.

Άλλα υλικά, κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν σε ειδικά τμήματα των Έργων ή
σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
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Άρση καταπτώσεων
Η άρση καταπτώσεων και κατολισθήσεων από τα πρανή ορυγμάτων και επιχωμάτων
σε οποιασδήποτε φύσεως έδαφος, η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση είτε
για αποθήκευση, προκειμένου τα κατάλληλα προϊόντα κατάπτωσης να
χρησιμοποιηθούν για κατασκευή επιχωμάτων ή άλλων κατασκευών, είτε για οριστική
απόρριψη, θα πραγματοποιηθεί με τον κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό και κατά τα
λοιπά όπως καθορίζεται στην παραγρ. 1.5.1.1.4 του παρόντος άρθρου.
Τονίζεται, ότι ο Ανάδοχος οφείλει κατά την εκτέλεση των εκσκαφών να λαμβάνει όλα
τα ενδεικνυόμενα μέτρα παρεμποδίσεως των κατολισθήσεων, κατακρημνίσεων κλπ.,
εφαρμόζοντας τις κατάλληλες μεθόδους εργασίες και ότι θα αποζημιώνεται για την
άρση των καταπτώσεων μόνον στην περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν έχει
υπευθυνότητα γι’ αυτές (καταπτώσεις, κατακρημνίσεις).

1.5.3

Καθαιρέσεις κτισμάτων, σκυροδεμάτων κλπ
Όπως και στην παραγ. 1.5.1.1.2 αναφέρεται πριν την έναρξη των εκσκαφών θα
πραγματοποιείται η κατεδάφιση υπαρχόντων κτισμάτων, φρακτών κλπ. η καθαίρεση
οπλισμένων και άοπλων σκυροδεμάτων, λιθοδομών και γενικά πάσης φύσεως
κατασκευών με ή χωρίς την βοήθεια μηχανικών μέσων και η μεταφορά τους σε χώρους
αποθήκευσης των υλικών που είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση τους ή σε χώρους
μακράν του έργου, της έγκρισης της Υπηρεσίας. Χρήση εκρηκτικών υλών επιτρέπεται
μόνο μετά από την έγκριση της Υπηρεσίας.
Οι καθαιρέσεις γενικά διακρίνονται σε :
α.
β.
γ.

Καθαιρέσεις κτισμάτων
Καθαιρέσεις λιθοδομών
Καθαιρέσεις αόπλων και οπλισμένων σκυροδεμάτων

Οι καθαιρέσεις περιλαμβάνονται στις Γενικές εκσκαφές. Ειδικότερα των λιθοδομών
στις «γαιώσεις - ημιβραχώδεις» και των κτισμάτων και αόπλων και οπλισμένων
σκυροδεμάτων στις «βραχώδεις» εκτός εάν εκτελούνται ανεξάρτητα από τις Γενικές
εκσκαφές ή υπάρχει πρόβλεψη πληρωμής τους ή υπάρχει ειδική έγγραφη εντολή της
Υπηρεσίας.
1.6

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

1.6.1

Γενικές εκσκαφές χαλαρών εδαφών
Η εργασία περιλαμβάνει :
α.

την εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο φυτικών γαιών, τύρφης, οργανικών εδαφών
και ακατάλληλων υλικών
που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με
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ανομοιογενή υλικά, σε οποιοδήποτε βάθος και πλάτος που απαιτείται από την
εγκεκριμένη μελέτη για την έδραση επιχωμάτων .

1.6.2

β.

Τις φορτοεκφορτώσεις και μεταφορά με οποιοδήποτε μέσο σε οποιαδήποτε
απόσταση για προσωρινή απόθεση (στοκάρισμα) προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο εργοτάξιο (για πλήρωση νησίδων,
επένδυση πρανών κλπ) είτε για την οριστική απόθεση τους (προκειμένου για τα
περισσεύματα και τα ακατάλληλα εδάφη).

γ.

Την κανονική και έντεχνη διαμόρφωση των απoθέσεων σε σειράδια και
διαφύλαξή τους μέχρι την χρονική στιγμή που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο .

δ.

Την απόθεση και μόρφωση των ακατάλληλων υλικών σε θέση έγκρισης της
Υπηρεσίας.

ε.

Την κοπή και εκρίζωση θάμνων και δένδρων οποιασδήποτε διαμέτρου, συλλογή
των κομμένων ή εκριζωμένων δένδρων, τον αποκλωνισμό τους και το στοίβαγμα
των κορμών και των χοντρών κλάδων σε θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Γενικές εκσκαφές γαιών και ημιβράχου
Η εργασία περιλαμβάνει:
α.

την εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες και ημιβραχώδες σε οποιοδήποτε βάθος και σε
πλάτος μεγαλύτερο από 3.00 μ . και με οποιαδήποτε κλίση πρανών, με χρήση
κατάλληλων εκσκαπτικών μέσων ή με τα χέρια, εν ξηρώ ή μέσα στο νερό

β.

τη μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα της εκσκαφής

γ.

την κοπή και εκρίζωση θάμνων και δένδρων κατά τα λοιπά όπως στην παραγρ.
1.6.1.ε αναφέρεται

δ.

την συμπύκνωση της σκάφης των γαιοημιβραχωδών ορυγμάτων κάτω από τη
"στρώση έδρασης οδοστρώματος, μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπ' όψη
στον καθορισμό της φέρουσας ικανότητας έδρασης (Φ.Ι.Ε ) σε βαθμό
συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ'
ελάχιστο προς το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την
τροποποιημένη δοκιμή PROCOTP (PROCTOR MODIFIED σύμφωνα με τη δοκιμή
AASHO Τ180)

ε.

τη διαλογή και επιλογή των προϊόντων εκσκαφής

στ.

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

την εναπόθεση και τις οποιεσδήποτε φορτοεκφορτώσεις και προσωρινές
αποθέσεις στην περιοχή του έργου μέχρι την οριστική εναπόθεση για την
κατασκευή επιχωμάτων ή άλλων ωφέλιμων κατασκευών.

η.

τη διάστρωση και διαμόρφωση των προσωρινών ή και οριστικών αποθέσεων

θ.

τη λήψη των κατάλληλων αποστραγγιστικών μέτρων όπως περιγράφονται στην
παραγρ. 1.5.1.1.3 του παρόντος

ι.

την αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και αντίστοιχων στρώσεων οδοστρωσίας την
αποσύνθεση πλακοστρώσεων, την καθαίρεση συρματόπλεκτων κιβωτίων
(SERAZANETI), μανδροτοίχων από λιθοδομή και κρασπεδορείθρων εκτός αν
προβλέπεται από τη μελέτη του έργου ή από έγγραφή εντολή της Υπηρεσίας
ξεχωριστή πληρωμή των εργασιών αυτών.

ια.

Διευκρινίζεται επίσης ότι στις Γενικές εκσκαφές γαιών και ημιβράχου
περιλαμβάνονται και οι παρακάτω, σε αντίστοιχο έδαφος εκσκαφές:
- Σε νέο έργο ή συμπλήρωση υπάρχοντος ανεξάρτητα της θέσης που
εκτελούνται (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο).
- Εξυγίανσης (αφαίρεση υπάρχοντος επιχώματος)
- Του τμήματος των τραπεζοειδών τάφρων που αναφέρεται σε πλάτος
μεγαλύτερο των 3.00μ
- Διευθετήσεων χειμάρρων κλπ. με πλάτος μεγαλύτερο των 3.00 μ.
- αναβαθμών για την αγκύρωση των επιχωμάτων.

1.6.3

Γενικές εκσκαφές βράχου
Η εργασία περιλαμβάνει:
α.

την εκσκαφή σε έδαφος βραχώδες, περιλαμβανομένων των πετρωμάτων με
δυσχέρειες εκσκαφής κατηγορίας γρανιτών ή και κροκαλοπαγών , σε
οποιοδήποτε βάθος και σε πλάτος μεγαλύτερο από 3.00 μ. και με οποιαδήποτε
κλίση πρανών με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο ή με τα χέρια χωρίς την χρήση
εκρηκτικών ή με χρήση (κανονική ή περιορισμένη) εκρηκτικών μόνον ύστερα από
έγκριση της Υπηρεσίας και με ευθύνη του Αναδόχου, εν ξηρώ ή μέσα στο νερό.

β.

την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα της εκσκαφής και
ιδιαίτερα το ξεσκάρωμα και την απομάκρυνση αιχμηρών εξαρμάτων ή
επικρεμάμενων τμημάτων βράχου

γ.

τη κοπή και εκρίζωση θάμνων και δένδρων κατά τα λοιπά όπως στην παραγρ.
1.6.1.ε αναφέρεται
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δ.

την διαλογή, επιλογή, φόρτωση, μεταφορά, εναπόθεση κλπ. των προϊόντων
εκσκαφής όπως περιγράφονται στις παραγρ. 1.6.2.στ) έως θ) του παρόντος

ε.

την λήψη των κατάλληλων αποστραγγιστικών μέτρων όπως περιγράφονται στην
παραγρ. 1.5.1.1.3 του παρόντος

στ.

την αποξήλωση και καθαίρεση αόπλων και οπλισμένων σκυροδεμάτων εκτός αν
προβλέπεται από τη μελέτη του έργου ή από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας
ξεχωριστή πληρωμή των εργασιών αυτών

Διευκρινίζεται επίσης ότι στις Γενικές εκσκαφές βράχου περιλαμβάνονται και οι
παρακάτω, σε αντίστοιχο έδαφος, εκσκαφές:





1.6.4

Σε νέο έργο ή συμπλήρωση υπάρχοντος ανεξάρτητα της θέσης που εκτελούνται
(κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο)
Εξυγίανσης (αφαίρεσης υπάρχοντος επιχώματος)
Του τμήματος των τραπεζοειδών τάφρων που αναφέρεται σε πλάτος μεγαλύτερο
των 3.00 μ.
Διευθετήσεων χειμάρρων κλπ με πλάτος μεγαλύτερο των 3.00 μ.
Αναβαθμών για την αγκύρωση των επιχωμάτων.

Άρση καταπτώσεων
Η εργασία περιλαμβάνει:

1.6.5

α.

την άρση καταπτώσεων και κατολισθήσεων από τα πρανή ορυγμάτων και
επιχωμάτων σε οποιασδήποτε φύσεως εδάφη.

β.

τον τυχόν αναγκαίο θρυμματισμό ογκολίθων

γ.

την διαλογή, επιλογή φόρτωση μεταφορά εναπόθεση κλπ. των προϊόντων των
καταπτώσεων και κατολισθήσεων όπως περιγράφονται στις παραγρ. 1.6.2 στ)
έως και θ) του παρόντος.

Καθαίρεση κτισμάτων
Η εργασία περιλαμβάνει:
α.

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

β.

την αποκομιδή όλων των υλικών των προερχομένων από την κατεδάφιση και την
μεταφορά και εναπόθεσή τους σε χώρους αποθήκευσης, των υλικών που είναι

Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Β-1

11

δυνατή η επαναχρησιμοποίησή τους, ή σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας
σε οποιαδήποτε απόσταση και με τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων αρχών.
γ.

1.6.6

την επανεπίχωση και συμπύκνωση των τάφρων που θα δημιουργηθούν από τις
κατεδαφίσεις θεμελίων, υπογείων κλπ.

Καθαίρεση άοπλων σκυροδεμάτων και λιθοδομών.
Η εργασία περιλαμβάνει:

1.6.7

α.

την καθαίρεση πάσης φύσεως άοπλων σκυροδεμάτων

β.

την αποκομιδή όλων των υλικών των προερχομένων από την καθαίρεση και την
μεταφορά και εναπόθεσή τους σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας σε
οποιαδήποτε απόσταση από το έργο και με τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων
Αρχών.

γ.

τον καθαρισμό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά

δ.

την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για να αποφευχθεί η απόφραξη τυχόν
υπάρχοντος και διατηρητέου αγωγού.

Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων
Η εργασία περιλαμβάνει:

1.7
1.7.1

α.

την καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων (φορείς, δοκοί, πλάκες βάθρων,
πτερυγότοιχοι, οπλισμένα τεχνικά έργα, τοίχοι κλπ.)

β.

την αποκομιδή όλων των υλικών των προερχομένων από την καθαίρεση και τη
μεταφορά και εναπόθεσή τους σε χώρους αποθήκευσης των υλικών που είναι
δυνατή η επαναχρησιμοποίησή τους ή σε χώρους της εγκρίσεως της Υπηρεσίας
σε οποιαδήποτε απόσταση και με τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Αρχών

γ.

τον καθαρισμό του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης

δ.

την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για να αποφευχθεί η απόφραξη
υπάρχοντος και διατηρητέου αγωγού
του συστήματος αποχέτευσης /
αποστράγγισης του έργου

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
Γενικές εκσκαφές
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Γενικά:
Η επιμέτρηση θα γίνει σε μ3 εκσκαφής με λήψη αρχικών και τελικών διατομών με
μέριμνα και δαπάνη του Ανάδοχου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας και
παρουσία εκπροσώπου αυτής ή αρμοδίας Επιτροπής.
Σε όλες τις περιπτώσεις η επιμέτρηση για πληρωμή θα γίνεται μέχρι τις θεωρητικές
γραμμές που δείχνονται στα Σχέδια ή που καθορίσθηκαν από την Υπηρεσία,
ανεξάρτητα εάν τα πραγματικά όρια εκσκαφής βρίσκονται έξω από τις γραμμές αυτές.
Οι ποσότητες των εκσκαφών θα υπολογίζονται με βάση τη μέθοδο "ημιάθροισμα
διατομών επί την αντίστοιχη απόσταση μεταξύ τους" με αναλυτικό υπολογισμό ή με
οποιαδήποτε άλλη μέθοδο που θα καθορισθεί από την Υπηρεσία. Επισημαίνεται ότι
στην περίπτωση όπου μέρος των γενικών εκσκαφών γίνεται σύμφωνα με τη μελέτη ή
το πρόγραμμα κατασκευής ή τις έγγραφες εντολής της Υπηρεσίας (λόγω δυσχερειών
κυκλοφορίας ή άλλων αιτιών) σε διαστάσεις με πλάτος μικρότερο των 3.00 μ. τότε για
το μέρος αυτών των γενικών εκσκαφών θα ισχύει η πληρωμή με το αντίστοιχο άρθρο
τιμολογίου των εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων. Επίσης στην
περίπτωση που εκτελούνται εκσκαφές για την κατασκευή τεχνικών έργων σε συνέχεια
των γενικών εκσκαφών τότε ο διαχωρισμός σε γενικές εκσκαφές και εκσκαφές
θεμελίων και τάφρων θα γίνεται όπως περιγράφεται με λεπτομέρεια στο άρθρο Γ-1της
Τ.Σ.Υ

1.7.1.2

Eκσκαφές χαλαρών εδαφών
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 1.6.1.α) έως και ε).

1.7.1.3

Γενικές εκσκαφές γαιών και ημιβράχου
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγράφους 1.6.2. α) έως και
ια).
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση υπερεκσκαφής που εκτείνεται πέρα από τις
καθορισμένες κλίσεις και γραμμές εκσκαφής και που οφείλεται κατά τη γνώμη της
Υπηρεσίας σε χαλαρότητα του υλικού και όχι σε μειωμένη φροντίδα και έλλειψη
εμπειρίας και επιδεξιότητας το Αναδόχου, ο επιπλέον όγκος πέρα από τις
καθορισμένες κλίσεις και γραμμές εκσκαφής θα πληρώνεται.
Αποτελεί ευθύνη του Ανάδοχου να ζητήσει γραπτά και συγκεκριμένα την έγκριση της
Υπηρεσίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της εκσκαφής αυτής, διαφορετικά δεν θα
δικαιούται καμμιά επιπλέον πληρωμή.

1.7.1.4

Γενικές εκσκαφές βράχου
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Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 1.6.3α) έως και ζ).
Διευκρινίζονται ότι όταν η εκσκαφή βράχου πρέπει να γίνει μέχρι καθορισμένες
γραμμές και κλίσεις, η πληρωμή θα γίνεται μέχρι τις γραμμές αυτές. Δεν θα γίνεται
μείωση για μικρή υποεκσκαφή, που μπορεί να γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία.
Δεν θα γίνεται πληρωμή για τα πρώτα τριάντα (30) cm υπερεκσκαφής. Σε περιπτώσεις
υπερεκσκαφής που υπερβαίνει τα τριάντα (30) cm πέρα από τις καθορισμένες
γραμμές εκσκαφής και η οποία κατά τη γνώμη της Υπηρεσίας, δεν οφείλεται σε
μειωμένη φροντίδα και έλλειψη εμπειρίας και επιδεξιότητας του Αναδόχου, η
υπερεκσκαφή πέρα από τα πρώτα τριάντα (30) cm θα επιμετράται για πληρωμή σαν
εκσκαφή βράχου.
Αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου να ζητήσει γραπτά και συγκεκριμένα την έγκριση της
Υπηρεσίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της εκσκαφής αυτής, διαφορετικά δεν θα
δικαιούται καμμιά επιπλέον πληρωμή.
1.7.2

Άρση καταπτώσεων
Η επιμέτρηση θα γίνει σε μ3 άρσης καταπτώσεων με λήψη αρχικών και τελικών
διατομών με μέριμνα και δαπάνη του Ανάδοχου, σύμφωνα με τις οδηγίες της
Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπου αυτής ή αρμόδιας Επιτροπής.
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγράφους 1.6.4.α) έως και
γ).
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι ο Ανάδοχος δικαιούται πληρωμής μόνο για άρση καταπτώσεων
για τις οποίες αποδεδειγμένα δεν ευθύνεται. Προς τούτο απαιτείται, για κάθε
περίπτωση πληρωμής άρσης καταπτώσεων, σχετική έγγραφή βεβαίωση της
Υπηρεσίας.

1.7.3

Καθαιρέσεις

1.7.3.1

Γενικά

1.7.3.2

α.

Η επιμέτρηση γίνεται σε Μ3 μετρούμενα πριν από την καθαίρεση

β.

Οι εργασίες καθαιρέσεων πληρώνονται ξεχωριστά από τις Γενικές εκσκαφές
μόνο όταν εκτελούνται ανεξάρτητα από αυτές ή όταν τούτο προβλέπεται στη
μελέτη ή κατόπιν έγγραφης ειδικής εντολής της Υπηρεσίας, διαφορετικά η
δαπάνη τους συμπεριλαμβάνεται στις Γενικές εκσκαφές και ειδικότερα των
λιθοδομών στις "γαιώδεις - ημιβραχώδεις" και των κτισμάτων και αόπλων και
οπλισμένων σκυροδεμάτων στις "βραχώδεις".

Καθαιρέσεις κτισμάτων
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Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 1.6.5α) έως και γ).
1.7.3.3

Καθαιρέσεις άοπλων σκυροδεμάτων και λιθοδομών
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 1.6.6α) έως και δ) .

1.7.3.4

Καθαιρέσεις οπλισμένων σκυροδεμάτων
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες των σχετικών εργασιών που
προδιαγράφονται στο παρόν άρθρο και ειδικότερα στις παραγρ. 1.6.7. α) έως και δ).

2. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε
μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων ορισμένων λοιπών διαστάσεων, πλήρως
περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο. Από τις
επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε
ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού. Η
εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική
προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών
κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Η (οι) ποσότητα (-ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (-ες)
επιμετρήθηκε (-αν) σύμφωνα με τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (-αν) από την Υπηρεσία, θα
πληρώνεται (ο-νται) σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη
χρωματισμών. Η (οι) τιμή (-ές) μονάδας θα αποτελεί (-ούν) 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».
Όλες οι τιμές 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, δίνονται σε
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία ισχύουν γενικά όταν η δαπάνη των
ικριωμάτων δεν πληρώνεται με άλλο άρθρο του Τιμολογίου που αφορά προηγούμενες
εργασίες (π.χ. επιχρίσματα) ή όταν τα ικριώματα πληρώνονται ιδιαιτέρως.
Οι πρόσθετες τιμές χρωματισμών καταβάλλονται εφ΄ άπαξ για την ίδια επιφάνεια άσχετα
με τις εργασίες προπαρασκευής και ανακαίνισης ή χρωματισμού, που εκτελούνται στην
ίδια επιφάνεια και πληρώνονται με τις ιδιαίτερες τιμές τους.
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
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περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού
προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ.
στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που απαιτείται ή επιβάλλεται η εκτέλεση
των χρωματισμών να γίνει χωρίς αυτά να είναι στη θέση τους.
Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ’ ολοκλήρου,
η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής
συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών
διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της κατεχόμενης από μεταλλική θύρα ή
κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται
παρακάτω:

α/
α
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Είδος
Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου
Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου
Υαλοστάσια :
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού
δ) παραθύρων ρολλών
ε) σιδερένια
Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού,
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών

Συντελεστής

2,30
2,70
3,00

1,90
2,30
2,60
1,00
1,40
1,80
1,60
1,00
3,70

Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου

2,60

Σιδερένιες θύρες :
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές

2,80
2,00
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Συντελεστής

γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά)
δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ
Προπετάσματα σιδηρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)
Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου
Θερμαντικά σώματα :
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής
των θερμαντικών σωμάτων

1,00
1,60
2,50
1,00
1,60
1,00
1,50

3. 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
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

Λευκό
Τεφρόν
Λευκό
Λευκό συννεφώδες
Κιτρινωπό
Γκρί
Λευκό
Τεφρόχρουν – μελανό
Τεφρόχρουν – μελανό
Λευκό
Λευκό
Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5

Ερέτριας
Αμαρύνθου
Δομβραϊνης Θηβών
Δομβραϊνης Θηβών
Δομβραϊνης Θηβών

Ερυθρότεφρο
Ερυθρότεφρο
Μπεζ
Κίτρινο
Ερυθρό
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6
7
8
9
10
11

Στύρων
Λάρισας
Ιωαννίνων
Φαρσάλων
Ύδρας
Διονύσου
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Πράσινο
Πράσινο
Μπεζ
Γκρι
Ροδότεφρο πολύχρωμο
Χιονόλευκο

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

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

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

2. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση
αυτών (νερόλουστρο)
3. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό
τσιμέντο.
4. 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

Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Β-1

18

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.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.)
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,4,5,6,8,9,10)
ΤΜΗΜΑ Α
ΓΕΝΙΚΑ
1. Είδος του έργου και χρήση αυτού:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021
2. Σύντομη περιγραφή του έργου:
Η παρούσα μελέτη αφορά το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021» και προβλέπεται να γίνουν εργασίες επισκευών και συντηρήσεων,
ενδεικτικά:

(1)

Επισκευές σε επιχρίσματα - σκυροδέματα

(2)

Επισκευές σε WC (ανακατασκευές σε πλακάκια, δάπεδα, πόρτες)

(3)

Αντικαταστάσεις υαλοπετασμάτων

(4)

Σποραδικές βαφές

(5)

Επισκευές σε υγρομονώσεις δωμάτων

(6)

Επισκευές σε κεραμοσκεπές

(7)

Λοιπές εργασίες σποραδικών αποκαταστάσεων φθορών

3. Ακριβής διεύθυνση του έργου:
Ο Δήμος Λυκόβρυσης Πεύκης
4. Στοιχεία του κυρίου του έργου:
Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης, Ελ.Βενιζέλου 15, 15121 ΠΕΥΚΗ
5. Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ:
1

ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ Τεχνικός Υπάλληλος
6. Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης του έργου και των εφαρμοζομένων κατά φάση μεθόδων εργασίας.
(Περιγράφονται με σαφή και κατατοπιστικό τρόπο οι φάσεις / υποφάσεις εργασίας που εμφανίζονται στο υποβαλλόμενο με τη μελέτη
χρονοδιάγραμμα εργασιών, τα χρησιμοποιούμενα σε κάθε μία μηχανήματα, τα κυριότερα βοηθητικά μέσα, οι τρόποι οριζόντιας και κατακόρυφης
διακίνησης υλικών, κλπ.)

2

ΤΜΗΜΑ Β
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες, που συντίθενται οριζόντια μεν από προκαταγεγραμμένες "πηγές κινδύνων", κατακόρυφα δε από μη
προκαθορισμένες "φάσεις και υποφάσεις εργασίας".
Ο συντάκτης του ΣΑΥ:
1. Αντιστοιχίζει τις φάσεις / υποφάσεις του χρονοδιαγράμματος του μελετώμενου έργου, όπως αυτές απαριθμούνται στο παραπάνω σημείο Α.6 του
ΣΑΥ, σε θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας, είναι ενσωματωμένο σε όλους τους πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης περισσότερων
φάσεων / υποφάσεων, θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη προσαρμογή του πινακιδίου).
2.
Για κάθε επί μέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, επισημαίνει τους κινδύνους που, κατά την κρίση του, ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η
επισήμανση είναι γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1, 2, ή 3 στους κόμβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η
χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων.
Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι:
είτε (i) η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση / υποφάση εργασίας (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την
εκσκαφή θεμελίων δίπλα σε παλαιά οικοδομή),
είτε (ii) οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων, (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των
πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι μικρής συνεκτικότητας, ή υδροφορεί, κλπ.),
είτε (iii) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι περιορισμένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω
απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων).
Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου:
είτε (i) η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι τραυματισμών από ανατροπές υλικών, σε
οικοδομικό εργοτάξιο),
είτε (ii) δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση οχημάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο
εργοτάξιο),
είτε (iii) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων
εργασιών σε συνθήκες καύσωνα).
Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως "ενδιάμεσες" των 1 και 3 περιπτώσεις.

3

Φ (1)
Α
Σ
Ε
Ι
Σ (2)
Ε
Ρ
Γ (2)
Α
Σ
Ι
Α
Σ

1.1

2.1

3.1
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Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η

Κίνδυνοι
01000. Αστοχίες εδάφους
01100. Φυσικά πρανή

01200. Τεχνητά πρανή & Εκσκαφές

01300. Υπόγειες εκσκαφές

01400. Καθιζήσεις

01500. Άλλη πηγή

Πηγές κινδύνων
01101
01102
01103
01104
01105
01106
01201
01202
01203
01204
01205
01206
01207
01301
01302
01303
01304
01401
01402
01403
01404
01405
01406
01407
01408
01409
01410
01501
01502
01503

Φ 1.1

Φ 2.1

Φ 3.1

Κατολίσθηση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης
Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας
Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός
Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία
Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις
Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός
Κατάρρευση. Απουσία / ανεπάρκεια υποστήριξης
Αποκολλήσεις. Απουσία / ανεπάρκεια προστασίας
Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση
Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός
Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία
Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις
Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός
Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανυποστήλωτα τμήματα
Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανεπαρκής υποστύλωση
Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Καθυστερημένη υποστύλωση
Κατάρρευση μετώπου προσβολής
Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές
Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή
Διάνοιξη υπογείου έργου
Ερπυσμός
Γεωλογικές / γεωχημικές μεταβολές
Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα
Υποσκαφή / απόπλυση
Στατική επιφόρτιση
Δυναμική καταπόνηση - φυσική αιτία
Δυναμική καταπόνηση - ανθρωπογενής αιτία
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Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η

Κίνδυνοι
02000. Κίνδυνοι από εργοταξιακό
εξοπλισμό
02100. Κίνηση οχημάτων και
μηχανημάτων

02200. Ανατροπή οχημάτων και
μηχανημάτων

02300. Μηχανήματα με κινητά μέρη

02400. Εργαλεία χειρός
02500. Άλλη πηγή

Πηγές κινδύνων
02101
02102
02103
02104
02105
02106
02107
02108
02109
02201
02202
02203
02204
02205
02206
02301
02302
02303
02304
02305
02401
02402
02403
02501
02502
02503

Φ 1.1

Φ 2.1

Φ 3.1

Συγκρούσεις οχήματος - οχήματος
Συγκρούσεις οχήματος - προσώπων
Συγκρούσεις οχήματος - σταθερού εμποδίου
Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - οχήματος
Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - σταθερού εμποδίου
Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων
Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση
Μέσα σταθερής τροχιάς. Ανεπαρκής προστασία
Μέσα σταθερής τροχιάς. Εκτροχιασμός
Ασταθής έδραση
Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου
Έκκεντρη φόρτωση
Εργασία σε πρανές
Υπερφόρτωση
Μεγάλες ταχύτητες
Στενότητα χώρου
Βλάβη συστημάτων κίνησης
Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων - πτώσεις
Ανεπαρκής κάλυψη κιν. τμημάτων - παγιδεύσεις μελών
Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματά τους
Αεροσυμπιεστής
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Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η

Κίνδυνοι
03000. Πτώσεις από ύψος
03100. Οικοδομές - κτίσματα

03200. Δάπεδα εργασίας –
προσπελάσεις

03300. Ικριώματα

03400. Τάφροι / φρέατα
03500. Άλλη πηγή

Πηγές κινδύνων
03101
03102
03103
03104
03201
03202
03203
03204
03205
03206
03207
03208
03209
03210
03211
03301
03302
03303
03304
03305
03401
03402
03501
03502
03503

Κατεδαφίσεις
Κενά τοίχων
Κλίμακα
Εργασία σε στέγες
Κενά δαπέδων
Πέρατα δαπέδων
Επικλινή δάπεδα
Ολισθηρά δάπεδα
Ανώμαλα δάπεδα
Αστοχία υλικού δαπέδου
Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες
Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες
Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης
Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού
Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση
Κενά ικριωμάτων
Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης
Ανατροπή. Αστοχία έδρασης
Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώματος
Κατάρρευση. Ανεμοπίεση
Πτώση μελών στην εκσκαφή

Φ 1.1

Φ 2.1

1

1

Φ 3.1

1

7

Φάση 1η Φάση 2η Φάςη 3η

Κίνδυνοι
04000. Εκρήξεις - Εκτοξευόμενα υλικά
- θραύσματα
04100. Εκρηκτικά - Ανατινάξεις

04200. Δοχεία και δίκτυα υπό πίεση

04300. Αστοχία υλικών υπό ένταση

04400. Εκτοξευόμενα υλικά
04500. Άλλη πηγή

Πηγές κινδύνων
04101
04102
04103
04104
04105
04106
04201
04202
04203
04204
04205
04206
04207
04208
04301
04302
04303
04304
04305
04306
04401
04402
04403
04501
04502
04503

Ανατινάξεις βράχων
Ανατινάξεις κατασκευών
Ατελής ανατίναξη υπονόμων
Αποθήκες εκρηκτικών
Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών
Διαφυγή - έκλυση εκρηκτικών αερίων & μιγμάτων
Φιάλες ασετιλίνης / οξυγόνου
Υγραέριο
Υγρό άζωτο
Αέριο πόλης
Πεπιεσμένος αέρας
Υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης λυμάτων
Δίκτυα ύδρευσης
Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήματα
Βραχώδη υλικά σε θλίψη
Προεντάσεις οπλισμού / αγκυρίων
Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων
Συρματόσχοινα
Εξολκεύσεις
Λαξεύσεις / τεμαχισμός λίθων
Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
Αμμοβολές
Τροχίσεις / λειάνσεις

Φ 1.1

Φ 2.1

Φ 3.1

1

1

8

Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η

Κίνδυνοι
05000. Πτώσεις - μετατοπίσεις υλικών
& αντικειμένων
05100. Κτίσματα - φέρων οργανισμός

05200. Οικοδομικά στοιχεία

05300. Μεταφερόμενα υλικά Εκφορτώσεις

05400. Στοιβασμένα υλικά
05500. Άλλη πηγή

Πηγές κινδύνων
05101
05102
05103
05104
05105
05106
05201
05202
05203
05204
05205
05206
05207
05208
05301
05302
05303
05304
05305
05306
05307
05308
05309
05310
05311
05401
05402
05403
05501
05502
05503

Αστοχία. Γήρανση
Αστοχία. Στατική επιφόρτιση
Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση
Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση
Κατεδάφιση
Κατεδάφιση παρακειμένων
Γήρανση πληρωτικών στοιχείων
Διαστολή - συστολή υλικών
Αποξήλωση δομικών στοιχείων
Αναρτημένα στοιχεία & εξαρτήματα
Φυσική δυναμική καταπόνηση
Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση
Κατεδάφιση
Αρμολόγηση / απαρμολόγηση προκατασκ. στοιχείων
Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα / ανεπάρκεια
Μεταφορικό μηχάνημα. Βλάβη
Μεταφορικό μηχάνημα. Υπερφόρτωση
Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση
Ατελής / έκκεντρη φόρτωση
Αστοχία συσκευασίας φορτίου
Πρόσκρουση φορτίου
Διακίνηση αντικειμένων μεγάλου μήκους
Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων
Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση
Εργασία κάτω από σιλό
Υπερστοίβαση
Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισμού σωρού
Ανορθολογική απόληψη

Φ 1.1

Φ 2.1

Φ 3.1

1
1

1
1

1
1
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Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η

Κίνδυνοι
06000. Πυρκαϊές
06100. Εύφλεκτα υλικά

06200. Σπινθήρες & βραχυκυκλώματα

06300. Υψηλές θερμοκρασίες

06400. Άλλη πηγή
07000. Ηλεκτροπληξία
07100. Δίκτυα - εγκαταστάσεις

07200. Εργαλεία-μηχανήματα
07300. Άλλη πηγή

Πηγές κινδύνων
06101
06102
06103
06104
06105
06106
06107
06201
06202
06203
06204
06301
06302
06303
06304
06305
06401
06402
06403

Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων
Δεξαμενές / αντλίες καυσίμων
Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ. εύφλεκτα
Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας
Αυτανάφλεξη - εδαφικά υλικά
Αυτανάφλεξη - απορρίμματα
Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία
Εναέριοι αγωγοί υπό τάση
Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση
Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση
Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα
Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις
Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις
Χρήση φλόγας - χυτεύσεις
Ηλεκτροσυγκολλήσεις
Πυρακτώσεις υλικών
Περιβάλλοντες Θάμνοι

07101
07102
07103
07104
07105
07106
07201
07202
07301
07302
07303

Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα
Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα
Προϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα
Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα
Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου
Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία
Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα
Ηλεκτροκίνητα εργαλεία
Θερμοσυγκολλητική μηχανή πλαστικών σωλήνων

Φ 1.1

Φ 2.1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

Φ 3.1
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Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η

Κίνδυνοι
08000. Πνιγμός / Ασφυξία
08100. Νερό

08200. Ασφυκτικό περιβάλλον

08300. Άλλη πηγή
09000. Εγκαύματα
09100. Υψηλές θερμοκρασίες

09200. Καυστικά υλικά
09300. Άλλη πηγή

Πηγές κινδύνων
08101
08102
08103
08104
08105
08106
08107
08108
08201
08202
08203
08204
08301
08302
08303

Υποβρύχιες εργασίες
Εργασίες εν πλω - πτώση
Βύθιση / ανατροπή πλωτού μέσου
Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Πτώση
Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Ανατροπή μηχανήματος
Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές. Πτώση
Υπαίθριες λεκάνες / Δεξαμενές. Ανατροπή μηχανήματος
Πλημμύρα / Κατάκλυση έργου
Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι
Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισμοί
Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη , κλπ.
Εργασία σε κλειστό χώρο - ανεπάρκεια οξυγόνου

09101
09102
09103
09104
09105
09106
09107
09201
09202
09203
09301
09302
09303

Συγκολλήσεις / συντήξεις
Υπέρθερμα ρευστά
Πυρακτωμένα στερεά
Τήγματα μετάλλων
Άσφαλτος / πίσσα
Καυστήρες
Υπερθερμαινόμενα τμήματα μηχανών
Ασβέστης
Οξέα

Φ 1.1

Φ 2.1

1

1

Φ 3.1
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Φάση 1η Φάση 2η Φάση 3η

Κίνδυνοι
10000. Έκθεση σε βλαπτικούς
παράγοντες
10100. Φυσικοί παράγοντες

10200. Χημικοί παράγοντες

10300. Βιολογικοί παράγοντες

Πηγές κινδύνων
10101
10102
10103
10104
10105
10106
10107
10108
10109
10110
10111
10201
10202
10203
10204
10205
10206
10207
10208
10209
10210
10211
10212
10301
10302
10303
10304
10305
10306
10307

Φ 1.1

Φ 2.1

Φ 3.1

Ακτινοβολίες
Θόρυβος / δονήσεις
Σκόνη
Υπαίθρια εργασία. Παγετός
Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας
Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας
Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας
Υγρασία χώρου εργασίας
Υπερπίεση / υποπίεση
Δηλητηριώδη αέρια
Χρήση τοξικών υλικών
Αμίαντος
Ατμοί τηγμάτων
Αναθυμιάσεις υγρών / βερνίκια, κόλλες, μονωτικά, διαλύτες
Καπναέρια ανατινάξεων
Καυσαέρια μηχανών εσωτ. καύσης
Συγκολλήσεις
Καρκινογόνοι παράγοντες

Μολυσμένα εδάφη
Μολυσμένα κτίρια
Εργασία σε υπονόμους, βόθρους, βιολογικούς καθαρισμούς
Χώροι υγιεινής

1

1

1

1
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ΤΜΗΜΑ Γ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Για κάθε “πηγή κινδύνων” που έχει επισημανθεί στους πίνακες του Τμήματος Β (στήλη 1), καταγράφονται οι φάσεις / υποφάσεις όπου υπάρχει
πιθανότητα εμφάνισης (στήλη 2), αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη μέτρων προστασίας (στήλη 3),
και συμπληρώνονται τα κατά την κρίση του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή
απαιτήσεις του έργου (στήλη 4).
(*) Αναφέρονται οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα
(**) Περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των εργαζομένων, αλλά δεν προβλέπονται από τη
νομοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι επαρκής για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να
ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ. άρθρο 3, παρ.5 του Π.Δ. 305/96)
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β
(1)
(2)
ΠΗΓΕΣ
ΦΑΣΕΙΣ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
02101

Φ1.1

02106

Φ1.1

02107

Φ1.1

02203

Φ1.1

02204
02205
02401
03103

Φ1.1
Φ1.1
Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1
Φ2.1

03301

Φ2.1

03302

Φ2.1

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(3)
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ
ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*)

(4)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**)

Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 17/96
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 18/96
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 778/80
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 778/80
Απόφαση
16440/Φ.10.4/445/1993
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 778/80
Π.Δ. 305/96
Απόφαση
16440/Φ.10.4/445/1993
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β
(1)
(2)
ΠΗΓΕΣ
ΦΑΣΕΙΣ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
03303

Φ2.1

03304

Φ2.1

03401
05302
05308
06202
06203
06401
07105

Φ2.1
Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1
Φ3.1
Φ2.1
Φ2.1
Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1
Φ2.1, Φ3.1

07301

Φ3.1

08101

Φ3.1

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(3)
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ
ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*)
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 778/80
Π.Δ. 305/96
Απόφαση
16440/Φ.10.4/445/1993
Π.Δ. 778/80
Π.Δ. 305/96
Απόφαση
16440/Φ.10.4/445/1993
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 305/96
Υπ. Απόφαση
4373/1205/11-3-93
Π.Δ. 95/78
Υπ. Απόφαση
4373/1205/11-3-93
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 1430/84
Υπ. Απόφαση
4373/1205/11-3-93

(4)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**)

Τα κάθε είδους μηχανήματα του έργου, πρέπει ν΄ απέχουν τουλάχιστον 2 μ. καθ΄ ύψος από το δίκτυο
της Δ.Ε.Η. Η ίδια απόσταση πρέπει να τηρείται περιμετρικά των αγωγών για τα κινητά μέρη των
μηχανημάτων (γερανός, αντλία σκυροδετήματος, κλπ.)
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β
(1)
(2)
ΠΗΓΕΣ
ΦΑΣΕΙΣ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
08102

Φ3.1

08103

Φ3.1

08104

Φ3.1

09101

Φ3.1

10103

Φ1.1

10105

Φ1.1, Φ2.1, Φ3.1

10106

Φ3.1

10108

Φ3.1

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(3)
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ
ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*)

(4)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**)

Π.Δ. 1430/84
Υπ. Απόφαση
4373/1205/11-3-93
Π.Δ. 1430/84
Υπ. Απόφαση
4373/1205/11-3-93
Π.Δ. 1430/84
Υπ. Απόφαση
4373/1205/11-3-93
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 95/78
Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 396/94
Υπ. Απόφαση
4373/1205/11-3-93
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 396/94
Εγκύκλιος Υπ. Εργ.
1030329/03.07.95
Υπ. Απόφαση
4373/1205/11-3-93
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 396/94
Υπ. Απόφαση
4373/1205/11-3-93
Π.Δ. 305/96
Π.Δ. 396/94
Υπ. Απόφαση
4373/1205/11-3-93
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ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β
(1)
(2)
ΠΗΓΕΣ
ΦΑΣΕΙΣ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
10207

Φ1.1

10208

Φ3.1

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(3)
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ
ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*)

(4)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**)

Π.Δ. 1073/81
Π.Δ. 395/94
Π.Δ. 396/94
Υπ. Απόφαση
4373/1205/11-3-93
Π.Δ. 95/78
Π.Δ. 395/94
Π.Δ. 396/94
Υπ. Απόφαση
4373/1205/11-3-93
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ΤΜΗΜΑ Δ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. 1. Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας
Η προσπέλαση στο έργο είναι άμεση από τους υπάρχοντες περιφερειακούς δρόμους.
2. 2. Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου
Η διέλευση και παραμονή ατόμων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται, εκτός από το εξουσιοδοτημένο για την κατασκευή προσωπικό του έργου. Η κυκλοφορία
των οχημάτων κατά την διάρκεια των εργασιών θα γίνεται από τους υπάρχοντες περιφερειακούς δρόμους .
3. 3. Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού
Τα βαριά εργαλεία ασφαλίζονται επί τόπου ενώ τα μικρότερα (εργαλεία χειρός, μικροσυσκευές κλπ. αποθηκεύονται στους διαμορφωμένους χώρους αποθήκευσης με
ευθύνη των εργατών που τα χρησιμοποιούν.
4. 4. Χώροι αποθήκευσης
Δεν προβλέπεται η δημιουργία αποθηκών καυσίμων, λιπαντικών κλπ. Οι μικρές ποσότητες που απαιτούνται θα παραδίδονται καθημερινά από τα τοπικά πρατήρια
καυσίμων.
5. 5. Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών (θα περιγράφεται και ο τρόπος αποκομιδής τους)
Απαιτείται ο Ανάδοχος να μεριμνήσει για την αποκομιδή των αχρήστων υλικών σε ειδικούς κάδους απορριμμάτων.
6. 6. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον ανεφοδιασμό των χώρων εργασίας με πόσιμο νερό και επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας και να
προβλέψει κατάλληλους χώρους εργασίας του προσωπικού του υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ψύχος, βροχή, καύσωνας).
Στο εργοτάξιο θα υπάρχει κουτί πρώτων βοηθειών. Η ιατρική κάλυψη των εκτάκτων περιστατικών θα γίνεται από το πλησιέστερο Νοσοκομείο.
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7.

7. Άλλα σημεία, χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.
Δεν υπάρχουν
8. Στο τμήμα αυτό ενσωματώνεται επίσης η μελέτη για την κατασκευή ικριωμάτων, εφόσον αντιμετωπίζεται περίπτωση κατά την οποία αυτά πρέπει να
είναι ειδικής μορφής για τις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών, άλλης από αυτή που περιγράφεται στις ισχύουσες διατάξεις περί ικριωμάτων (π.δ. 778/80
και π.δ. 1073/81).
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ΤΜΗΜΑ Ε
ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
(Συμπληρωματικά των νομοθετικών διατάξεων στους οποίους γίνεται αναφορά στον πίνακα Γ, καταχωρίζονται εδώ φωτοαντίγραφα δοκιμασμένων
πρακτικών και λύσεων για την βελτίωση της Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων).

Λυκόβρυση, 12 / 5 /2021
Η Συντάκτρια

ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.)
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)
ΤΜΗΜΑ Α
Γενικά
1.

Είδος του έργου και χρήση αυτού:

2.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021
Ακριβής διεύθυνση του έργου:

3.

ΔΗΜΟΤΙΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
Αριθμός έγκρισης της μελέτης:

4.

Στοιχεία των κυρίων του έργου
(καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό / αρχικούς ιδιοκτήτες και
συμπληρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όποτε επέρχεται κάποια αλλαγή στη
συνολική ή στις επί μέρους ιδιοκτησίες):

Ονοματεπώνυμο
Δήμος ΛυκόβρυσηςΠεύκης

Διεύθυνση

Ημερ/νία
κτήσεως

Ελ.Βενιζέλου 15 – 15121
ΠΕΥΚΗ

Τμήμα του έργου
όπου υπάρχει ιδιοκτησία
100%

5.

Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ:

6.

Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

Ονοματεπώνυμο
ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ

Ιδιότητα
Υπάλληλος
Τεχνικής
Υπηρεσίας

Διεύθυνση
Αγ. Βαρβάρας 25,
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

Ημερ/νία αναπροσαρμογής

1

ΤΜΗΜΑ Β
Μητρώο του έργου – Συμπληρώνεται κατά τη φάση της μελέτης
Τεχνική περιγραφή του έργου:

1.

Το σύνολο του έργου θα αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους τμήματα:
1. Επισκευές σε επιχρίσματα - σκυροδέματα
2. Επισκευές σε WC (ανακατασκευές σε πλακάκια, δάπεδα, πόρτες)
3. Αντικαταστάσεις σπασμένων ξύλινων θυρών
4. Αντικαταστάσεις υαλοπετασμάτων
5. Σποραδικές βαφές
6. Επισκευές σε υγρομονώσεις δωμάτων
7. Επισκευές σε κεραμοσκεπές
8. Λοιπές εργασίες σποραδικών αποκαταστάσεων φθορών

Παραδοχές μελέτης

2.

Α. ΥΛΙΚΑ
2.Α.1
2.Α.2
2.Α.3
2.Α.4
2.Α.5
2.Α.6
2.Α.8
2.Α.9
2.Α.10
2.Α.11
2.Α.12
2.Α.13
2.Α.14

Σωλήνες από PVC
Διαχύτες από HDPE
Κατηγορίες σκυροδέματος
Κατηγορίες χάλυβα
Σιδηρικά ελάσματα
Ταινία στεγάνωσης
Ογκόλιθοι κατηγορίας Α
Σακόλιθοι από τσιμεντόδεμα
Αμμοχάλικο
Στεγανωτικό μάζας
Τσιμεντοκονία για επιχρίσματα
Εποξειδικά υλικά για επάλειψη

Σειράς 41
C12/15
S500

Β. ΕΔΑΦΟΣ
2.Β.1
2.Β.2
2.Β.3
2.Β.4

Επιτρεπόμενη τάση εδάφους ΜPa
Δείκτης εδάφους Ks( KPa / cm)
Συντελεστής τριβής εδάφους - σκυροδέματος

0,20
300
0,75

Γ. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2.Γ.1
2.Γ.2
2.Γ.3
2.Γ.4

Σεισμικότητα περιοχής
Σεισμική επιτάχυνση του εδάφους
Κατηγορία εδάφους

ΙΙ
α = 0,16
Α

Δ. ΦΟΡΤΙΑ
2.Δ.1
2.Δ.2
2.Δ.3
3.

Ίδιο βάρος οπλισμένου σκυροδέματος
Ίδιο βάρος γαιών

25.00 KN/m2
20.00 KN/m2

“Ως κατεσκευάσθη” σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων, επισυνάπτονται σε
παράρτημα, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής.
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ΤΜΗΜΑ Γ
Επισημάνσεις
Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη
τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους
συντηρητές - επισκευαστές του.
Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία:
1.

Θέσεις δικτύων
1.1 Ύδρευσης
1.2 Αποχέτευσης
1.3 ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης)
1.4 παροχής διαφόρων αερίων
1.5 παροχής ατμού
1.6 Κενού
1.7 ανίχνευσης πυρκαγιάς
1.8 Πυρόσβεσης
1.9 Κλιματισμού
1.10 Θέρμανσης
1.11 λοιπών δικτύων εντός των δομικών στοιχείων του έργου (μη ορατών)
1.12 λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπισθεί ή με
οποιοδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη κατά ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες
Όλα τα άλλα έργα είναι ευκόλως ορατά.

2.

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

3.

Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο
3.1 αμίαντος και προϊόντα αυτού
3.2 υαλοβάμβακας
3.3 πολυουρεθάνη
3.4 πολυστερίνη
3.5 άλλα υλικά
Ουδεμία

4.

Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του κτιρίου
Σημειώνονται οι ιδιαιτερότητες στο σύνολο ή σε επιμέρους στοιχεία του έργου (π.χ.
περιπτώσεις προκατασκευής, προέντασης, σημειακών φορτίων, κλπ.)
Ουδεμία

5.

Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου.
Για τις εργασίες που γίνονται στο ύπαιθρο, και σε περίπτωση κινδύνου θα χρησιμοποιηθούν οι
υπάρχουσες περιφερειακές οδοί. Για τις εσωτερικες θα χρησινοποιηθούν οι έξοδοι κινδύνου των
κτιρίων.

6.

Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας
Ουδεμία
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7.

Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση
Ουδείς

8.

Άλλες ζώνες κινδύνου
Ουδεμία

9.

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

Εργασίες σε στέγες
Οι οδηγίες θα αναφέρονται κυρίως στην αποφυγή των κινδύνων πτώσης από τα πέρατα της
στέγης ή διαμέσου αυτής, αν είναι κατασκευασμένη από υλικά ανεπαρκούς αντοχής.
Εργασίες αντικατάστασης στέγης.

2.

Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς
Εργασίες αντικατάστασης κουφωμάτων.

3.

Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου
Εργασίες χρωματισμών.

4.

Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος
ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες
Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες.

5.

Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς
Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες.
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ΤΜΗΜΑ Ε
Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των εγκαταστάσεών του
Δεν απαιτείται.

Λυκόβρυση, 12/ 5 /2021
Οι μελετητές

ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.
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