22REQ011140893 2022-08-25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής
για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση
ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου
Ρήγα Φεραίου»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 41/2022
ΑΡ. Πρωτ: 9284 /09-08-2022

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

76.260,00 € (ΜΕ ΦΠΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

CPV:

45214200-2

Κ.Α.:

61-7311.09

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και αφορά
την κατασκευή - ανακατασκευή ραμπών για την διευκόλυνση της πρόσβασης ΑμεΑ που
οδηγούν στις εισόδους των σχολικών κτιρίων καθώς και την πλήρη ανακαίνιση - νέα
κατασκευή των WC AμεA σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ρήγα Φεραίου, Νομού Μαγνησίας.
Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της
καθημερινότητας των μαθητών, για τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης κυκλοφορίας τους,
ιδιαίτερα των ατόμων μειωμένης κινητικότητας, προτίθεται να προχωρήσει σε παρεμβάσεις για
την κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών) και WC ΑμεΑ στα σχολεία του Δήμου. Κατά
τη μελέτη ακολουθήθηκαν οι οδηγίες Σχεδιασμού « Σχεδιάζοντας για όλους» του Γραφείου
Μελετών για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες του ΥΠΕΧΩΔΕ και η ισχύουσα νομοθεσία.
Πιο συγκεκριμένα συμπεριλαμβάνονται εργασίες όπως οι παρακάτω :
1. Καθαιρέσεις πλινθοδομών
2. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
3. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας Β500C
4. Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
5. Επιστρώσεις δαπέδων
6. Κατασκευή βιομηχανικού ή χτενιστού ή ραβδωτού δαπέδου
7. Κατασκευή μεταλλικών ραμπών.
8. Χρωματισμοί εσωτερικών – εξωτερικών επιφανειών
9. Πλήρης κατασκευή των εσωτερικών σωληνώσεων αποχέτευσης και ύδρευσης
10. Πλήρες σετ ειδών υγιεινής και χειρολαβών για ΑμεΑ

Στις παρακάτω σχολικές μονάδες θα γίνει κατασκευή και εγκατάσταση WC AμεA με τον
απαραίτητο εξοπλισμό.
1. 1ο Νηπιαγωγείο Βελεστίνου
2. 2ο Νηπιαγωγείο Βελεστίνου
3. Νηπιαγωγείο Περιβλέπτου
4. Νηπιαγωγείο Χλόης
5. Νηπιαγωγείο Στεφανοβικείου
6. Νηπιαγωγείο Αερινού
7. Νηπιαγωγείο Κεραμιδίου
8. Νηπιαγωγείο Καναλίων
9. 1ο Δημοτικό Σχολείο Βελεστίνου
10. Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου
11. Δημοτικό Σχολείο Αερινού
12. Δημοτικό Σχολείο Ριζομύλου
13. Δημοτικό Σχολείο Στεφανοβικείου
14. Δημοτικό Σχολείο Καναλιών
15. Δημοτικό Σχολείο Κεραμιδίου
16. Γυμνάσιο Βελεστίνου
17. Γυμνάσιο Στεφανοβικείου
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18. Γυμνάσιο Καναλίων
19. Λύκειο Καναλίων
Στις παρακάτω σχολικές μονάδες θα γίνει κατασκευή ράμπας με σκοπό την ασφαλή διέλευση
των ΑμεΑ:
1. Νηπιαγωγείο Αγίου Γεωργίου
2. Νηπιαγωγείο Περιβλέπτου
3. Νηπιαγωγείο Χλόης
4. Νηπιαγωγείο Ριζομύλου
5. Νηπιαγωγείο Αερινού
6. Νηπιαγωγείο Κεραμιδίου
7. 1ο Δημοτικό Σχολείο Βελεστίνου
8. Δημοτικό Σχολείο Ριζομύλου
9. Δημοτικό Σχολείο Αερινού
10. Δημοτικό Σχολείο Καναλιών
11. Δημοτικό Σχολείο Κεραμιδίου
12. Γυμνάσιο Στεφανοβικείου
13. Γυμνάσιο Καναλίων

Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ
Οι ράμπες πρόσβασης ΑμΕΑ που οδηγούν στις εισόδους των σχολικών κτιρίων θα πρέπει
να έχουν κλίση που θα κυμαίνεται από 0% - 7% κατά περίπτωση και πλάτος 1,20-1,30m. Τα
πλατύσκαλα αλλαγής διεύθυνσης (πλατύσκαλα ελιγμών) , όπου απαιτούνται ,θα έχουν
πλάτος 1,50 m, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα στροφής των αμαξιδίων.
Η ράμπα θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα C 16/20 με μεταβαλλόμενο πάχος
πλάκας, με δομικά πλέγματα Τ188 άνω και κάτω και όπου απαιτείται οπλισμένοι δοκοί. Θα
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές : ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-01-01 «Παραγωγή σκυροδέματοςεργασίες σκυροδέτησης». Για την επίστρωση θα χρησιμοποιηθεί βιομηχανικό ή χτενιστό ή
ραβδωτό δάπεδο με σκυρόδεμα ελάχιστου πάχους 5cm ώστε η τελική επιφάνεια να είναι
αντιολισθητική, ομοιογενής, σταθερή με αντοχή στην χρήση και στις καιρικές συνθήκες, με
ευκολία στον καθαρισμό και την συντήρηση και σύμφωνα με τις προδιαγραφές για ράμπα
ΑΜΕΑ.
Είναι απαραίτητο, οπουδήποτε υπάρχει ράμπα, να επισημαίνεται η ύπαρξη της, ιδιαίτερα αν
οι χρήστες είναι άτομα με προβλήματα στην όραση. Έτσι στην αρχή, το πέρας και τα σημεία
αλλαγής της διεύθυνσης της ράμπας πρέπει να κατασκευάζονται λωρίδες επισήμανσης,
κάθετες στον άξονα της κίνησης, πλάτους 0,30-0,60m διαφορετικής υφής και χρώματος από
το δάπεδο της ράμπας.
Για την διαμόρφωση του χώρου χρειάζεται να γίνουν μικροεκσκαφές, καθαιρέσεις ,μεταφορές
υλικών καθαρισμός του χώρου και ότι άλλο απαιτείται . Όπου απαιτείται καθαίρεση
σκυροδέματος θα γίνει με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης.
Πριν την κατασκευή ράμπας θα πρέπει να καθαριστεί καλά το υπάρχον δάπεδο από
σκυρόδεμα ώστε να απομακρυνθούν όλα τα σαθρά και τυχόν σκουπίδια από την επιφάνεια
του για την καλύτερη συγκόλληση του οπλισμένου σκυροδέματος. Θα ακολουθήσει η
κατασκευή του ξυλότυπου και η κατασκευή του δαπέδου από το σκυρόδεμα με κατάλληλη
επεξεργασία της τελικής επιφάνειας με ξύστρα.
Κατά μήκος της ράμπας θα κατασκευαστεί και τοποθετηθεί κιγκλίδωμα σε συνδυασμό
διατομών 1’’ και 1 ½’’ με χειρολισθήρα διαμέτρου 2’’ σε συνολικό ύψος από το δάπεδο 90 cm
Όλα τα σιδηρά θα βαφτούν με τον ανάλογο τρόπο ώστε η τελική επιφάνεια να είναι λεία και
ευχάριστη στην αφή. και να επιτρέπει την άνετη και ασφαλή λαβή από την παλάμη του
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χρήστη. Εκατέρωθεν των πλευρών της ράμπας θα υπάρχει περίζωμα πλάτος 10 cm και
ύψους 5 cm ώστε να εμποδίζει τους τροχούς αμαξιδίου να πλησιάζουν τα κατακόρυφα
στοιχεία της ράμπας και την εκτροπή του αμαξιδίου. Το ύψος του περιζώματος πρέπει να
κυμαίνεται από 5 – 10cm και σε περίπτωση που δεν μπορεί να δημιουργηθεί θα πρέπει να
τοποθετηθεί οριζόντια ανοξείδωτη μπάρα σε απόσταση 1 cm από το δάπεδο.

Κατασκευή WC ΑμεΑ.
Η ανακατασκευή – νέα κατασκευή WC AμεA στα σχολικά κτίρια θα πραγματοποιηθεί
σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές κ θα τοποθετηθεί σε αυτές ο πλήρης εξοπλισμός.
Οι εργασίες που θα γίνουν είναι πλήρης καθαίρεση των υπαρχόντων ειδών υγιεινής,
αντικατάσταση της υπάρχουσας αποχέτευσης της υδραυλικής αν απαιτείται και έλεγχος και
αποκατάσταση της ηλεκτρολογικής. Επίσης απαιτείται αλλαγή της πόρτας . Τα WC θα
σημανθούν έτσι ώστε να φαίνεται ευκρινώς η θέση τους στο κτίριο και τους διαδρόμους των
βάσει των προδιαγραφών. Η πόρτα πρέπει να έχει ελάχιστο πλάτος 0,90m από κάσα σε
κάσα, να ανοίγει προς τα έξω . Ο μηχανισμός κλειδαριάς του θυρόφυλλου πρέπει να
επιτρέπει το άνοιγμα και από την έξω πλευρά σε περίπτωση κινδύνου και επίσης να διαθέτει
ένδειξη κατάληψης χώρου.
Το ύψος του νιπτήρα είναι 0,85m από το δάπεδο για το επάνω μέρος του και 0,70m για το
κάτω.
Τα 0,70m ελεύθερος χώρος κάτω από τον νιπτήρα πρέπει να εξασφαλίζεται σε κάθε
περίπτωση, η δε αποχέτευση του νιπτήρα δεν πρέπει να ενοχλεί τα γόνατα του χρήστη
αναπηρικού αμαξιδίου.
Ο νιπτήρας τοποθετείται δίπλα στη λεκάνη, το δε εμπρόσθιο άκρο του νιπτήρα τοποθετείται
στην ίδια ευθεία με την εσωτερική παρειά της λεκάνης. Η απόσταση μεταξύ του άκρου της
λεκάνης και του νιπτήρα πρέπει να είναι περίπου 0,10m και ποτέ να μην υπερβαίνει τα 0,25m,
έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρήση του νιπτήρα από καθήμενο στη λεκάνη άτομο.
Εναλλακτικά, η λεκάνη μπορεί να τοποθετηθεί παράλληλα και δίπλα στον νιπτήρα (στον ίδιο
τοίχο) και η απόσταση μεταξύ τους πρέπει να είναι 0,25mΗ μπαταρία του νιπτήρα είναι
αναμικτήρας, τύπου "κομμωτηρίου", με κινητό "τηλέφωνο"-ντους και με χειριστήρια τύπου
μοχλού (όχι σφαιρικά).
Τοποθετείται καθρέπτης πάνω από το νιπτήρα με ελαφριά κλίση. Το κάτω μέρος του πρέπει
να βρίσκεται σε ύψος 1,00m από το δάπεδο και το πάνω έως 2,00m.
Τοποθετείται λεκάνη ώστε μπροστά και δίπλα από μια πλευρά της λεκάνης, να υπάρχει
αρκετός χώρος για μετωπική ή πλάγια προσέγγιση ατόμου σε αμαξίδιο.
Η ενδεδειγμένη διάταξη ως προς την τοποθέτηση της λεκάνης και του νιπτήρα είναι η
τοποθέτηση τους σε κάθετους μεταξύ τους τοίχους.
Το ύψος της λεκάνης πρέπει να είναι 0,45m για να διευκολύνεται η μετακίνηση του χρήστη
από το αμαξίδιο στη λεκάνη. Πρέπει να έχει πλάτη ύψους τουλάχιστον 0,30m από την
επιφάνεια του καλύμματος. Ένα καζανάκι χαμηλής πιέσεως με εύχρηστο χειρισμό π.χ.
χειρολαβή στο πλάι. Δίπλα στη λεκάνη αγκυρώνεται μη ολισθηρή σπαστή χειρολαβή μήκους
περίπου 0,75m και με το επάνω μέρος της σε ύψος 0,70m από το δάπεδο. Η διάμετρος
μιας τέτοιας χειρολαβής είναι 30mm - 40 mm (1½΄΄ περίπου).
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον τρόπο στερέωσης των ειδών υγιεινής και των
χειρολαβών (π.χ. πρόβλεψη πρόσθετου μεταλλικού σκελετού, ενίσχυση ή κατασκευή τοίχου
από μπετόν για την στήριξή του), έτσι ώστε να μπορούν να αντέχουν σε φόρτιση 100Kg.
Η θήκη χαρτιού καθαρισμού πρέπει να είναι σε θέση προσιτή στον χρήστη και να διαθέτει
μηχανισμό παροχής χαρτιού φύλλο-φύλλο, ιδιαίτερα χρήσιμο σε μονόχειρες.
Οι διακόπτες φωτισμού πρέπει να έχουν πλακέτα με μεγάλη επιφάνεια και τοποθετούνται σε
ύψος 0,90m – 1,20m από το δάπεδο ή να λειτουργού με φωτοκύταρο.
Σε όλους τους χώρους υγιεινής πρέπει να προβλέπονται κρεμάστρες σε δύο ύψη, στο 1,20m
και 1,80m από το δάπεδο, σε κατάλληλες θέσεις του χώρου.
Τα υλικά κατασκευής του δαπέδου πρέπει να εξασφαλίζουν αντιολισθηρότητα, ομοιογένεια,
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μικρή ανακλαστικότητα και ευκολία στον καθαρισμό και την συντήρηση.
Η αποχέτευση του δαπέδου επιτυγχάνεται με κατάλληλα διαμορφωμένες κλίσεις προς το
σιφόνι δαπέδου.
Οι χρωματικές αντιθέσεις μεταξύ δαπέδου, τοίχων, ειδών υγιεινής και θυρόφυλλου και ο
άπλετος φωτισμός διευκολύνουν ιδιαίτερα τα άτομα με μειωμένη όραση.

ΓΕΝΙΚΑ
Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν με όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης
βάσει των παραδεδεγμένων ειδικών κανονισμών (Ελληνική Νομοθεσία, διεθνείς κανονισμοί,
διεθνείς πιστοποιήσεις και εγκρίσεις, κλπ) και με την έγκριση της επίβλεψης. Τα υλικά θα είναι
πιστοποιημένα και άριστης ποιότητας και θα τοποθετούνται μετά από έγκριση της επίβλεψης

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από:
Το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΣΑΕ 055 με Κ.Α. 2017ΣΕ05500010) , σύμφωνα με τη
απόφαση ένταξης Α.Π. 64771/01-10-2020
(Α.Δ.Α. 6Τ514ΜΤΛ6-ΗΟ8) για το ποσό των
76.260,00€
Το οποίο έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2022 με τον Κ.Α. 61-7311.09.

Βελεστίνο 09/08/2022

Οι Συντάξαντες

Λάβδας Λεωνίδας

Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε.

Βασιλόπουλος Απόστολος

Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε.
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ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ
ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Αρ. Μελέτης : 41/2022
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A

Είδος Εργασιών

Α.Τ.

Κωδικός
Άρθρου

Μον.
Mετρ.

Ποσότητα

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη

1

ΝΑΟΙΚ 20.05.01

m3

15,00

2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

2

ΝΑΟΙΚ 20.30

m3

30,00

3 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

3

ΝΑΟΙΚ 20.10

m3

10,00

4 Καθαιρέσεις πλινθοδομών

4

ΝΑΟΙΚ 22.04

m3

15,00

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

5

ΝΑΟΙΚ 22.20.01

m2

10,00

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

6

ΝΑΟΙΚ 22.21.01

m2

150,00

7 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

7

ΝΑΟΙΚ 22.45

m2

10,00

8 Καθαίρεση επιχρισμάτων

8

ΝΑΟΙΚ 22.23

m2

20,00

9 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους
κρουστικού εξοπλισμού

9

ΝΑΟΙΚ 22.10.01

m3

2,00

10 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών

10

ΝΑΟΙΚ 22.56

kg

40,00

11 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

11

ΝΑΟΔΟ Δ01

m

100,00

12 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

12

ΝΑΟΙΚ 38.02

m2

20,00

13 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.

13

ΝΑΟΙΚ 38.20.02

kg

150,00

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

14

ΝΑΟΙΚ 32.01.04

m3

14,00

15 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

15

ΝΑΟΙΚ 32.25.03

m3

15,00

16 Κατασκευή βιομηχανικού ή χτενιστού ή ραβδωτού δαπέδου με σκυρόδεμα ελαχίστου
πάχους 5 cm

16

ΝΑΟΙΚ Ν\73.91.21

m2

25,00

17 Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg
τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου

17

ΝΑΟΙΚ 47.01.02

m2

20,00

18 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους
1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

18

ΝΑΟΙΚ 46.10.02

m2

15,00

19 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων

19

ΝΑΟΙΚ 49.01.01

m

15,00

20 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

20

ΝΑΟΙΚ 71.21

m2

60,00

21 Πλήρες σετ ειδών υγειινής και χειρολαβών για ΑΜΕΑ

21

ΗΛΜ Ν\14.1

ΤΕΜ

19,00

22 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm

22

ΝΑΟΙΚ 73.34.01

m2

70,00

23 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0
cm

23

ΝΑΟΙΚ 73.36.01

m2

30,00

24 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm

24

ΝΑΟΙΚ 73.33.03

m2

60,00

25 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

25

ΝΑΟΙΚ 73.35

ΜΜ

10,00

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

26

ΝΑΟΙΚ 75.31.04

m2

2,00

27 Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm

27

ΝΑΟΙΚ 75.01.02

m2

2,00

28 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

28

ΝΑΟΙΚ 61.31

kg

30,00

29 Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm

29

ΝΑΟΙΚ 78.10.02

m2

5,00

30 Κατασκευή μεταλλικού σκελετού από γωνιακά ελάσματα για δομικά έργα

30

ΝΑΟΙΚ 61.28

kg

60,00

31 Γαλβανισμένη λαμαρίνα μη λείας επιφάνειας τύπου κριθαράκι

31

ΝΑΟΙΚ
72.31.03.21

m2

40,00

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

32

ΝΑΟΙΚ 54.46.01

m2

4,00

33 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.

33

ΝΑΟΙΚ 65.05

m2

10,00

34 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή
οριζόντιου άξονα

34

ΝΑΟΙΚ 65.17.03

m2

2,00

35 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους
22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)

35

ΝΑΟΙΚ 76.27.02

m2

2,00
Σελίδα 1 από 2

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

22REQ011140893 2022-08-25

A/A

Είδος Εργασιών

[1]

[2]

Α.Τ.
[3]

Κωδικός
Άρθρου
[4]

Μον.
Mετρ.

Ποσότητα

[5]

[6]

36 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 2''

36

ΝΑΟΙΚ 64.10.03

ΜΜ

40,00

37 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 1 1/2 ''

37

ΝΑΟΙΚ 64.10.02

ΜΜ

40,00

38 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 1''

38

ΝΑΟΙΚ 64.10.01

ΜΜ

40,00

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

39

ΝΑΟΙΚ 77.80.01

m2

80,00

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

40

ΝΑΟΙΚ 77.55

m2

20,00

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

41

ΝΑΟΙΚ 77.80.02

m2

10,00

42 Γιά την πλήρη κατασκευή των εσωτερικών σωληνώσεων αποχέτευσης και ύδρευσης

42

ΝΑΥΔΡ
Ν\12.14.01.02

ΤΕΜ

19,00

43 Πλήρης κατασκευή εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης WC

43

ΗΛΜ Ν\52.01

ΤΕΜ

19,00

Βελεστίνο
09/08/2022
Ο μελετητής

Βελεστίνο
09/08/2022
Η Προισταμένη Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσίας &
Περιβάλλοντος

ΛΑΒΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

Σελίδα 2 από 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

22REQ011140893 2022-08-25
ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ
ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Αρ. Μελέτης : 41/2022
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 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων
με χρήση μηχανικών μέσων σε
εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

ΝΑΟΙΚ
20.05.01

ΟΙΚ 2124

1

m3

15,00

5,42

81,30

2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων
εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΝΑΟΙΚ 20.30

ΟΙΚ 2171

2

m3

30,00

0,90

27,00

3 Επίχωση με προϊόντα
εκσκαφών, εκβραχισμών ή
κατεδαφίσεων

ΝΑΟΙΚ 20.10

ΟΙΚ 2162

3

m3

10,00

4,50

45,00

4 Καθαιρέσεις πλινθοδομών

ΝΑΟΙΚ 22.04

ΟΙΚ 2222

4

m3

15,00

15,70

235,50

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

ΝΑΟΙΚ
22.20.01

ΟΙΚ 2236

5

m2

10,00

7,90

79,00

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

ΝΑΟΙΚ
22.21.01

ΟΙΚ 2238

6

m2

150,00

4,50

675,00

7 Αποξήλωση ξυλίνων ή
σιδηρών κουφωμάτων

ΝΑΟΙΚ 22.45

ΟΙΚ 2275

7

m2

10,00

16,80

168,00

8 Καθαίρεση επιχρισμάτων

ΝΑΟΙΚ 22.23

ΟΙΚ 2252

8

m2

20,00

5,60

112,00

9 Καθαίρεση στοιχείων
κατασκευών από άοπλο
σκυρόδεμα, με χρήση
συνήθους κρουστικού
εξοπλισμού

ΝΑΟΙΚ
22.10.01

ΟΙΚ 2226

9

m3

2,00

28,92

57,84

10 Καθαίρεση μεταλλικών
κατασκευών

ΝΑΟΙΚ 22.56

ΟΙΚ 6102

10

kg

40,00

0,35

14,00

11 Τομή οδοστρώματος με
ασφαλτοκόπτη

ΝΑΟΔΟ Δ01

ΟΙΚ 2269Α

11

m

100,00

1,00

100,00

12 Ξυλότυποι χυτών
μικροκατασκευών

ΝΑΟΙΚ 38.02

ΟΙΚ 3811

12

m2

20,00

22,50

450,00

13 Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος, κατηγορίας
B500C.

ΝΑΟΙΚ
38.20.02

ΟΙΚ 3873

13

kg

150,00

1,07

160,50

14 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

14

m3

14,00

90,00

1.260,00

15 Προσαύξηση τιμής
σκυροδέματος οποιασδήποτε
κατηγορίας, όταν το σύνολο
της χρησιμοποιούμενης
ποσότητας δεν υπερβαίνει τα
30,00m3 για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

ΝΑΟΙΚ
32.25.03

ΟΙΚ 3223Α.5

15

m3

15,00

16,80

252,00

16 Κατασκευή βιομηχανικού ή
χτενιστού ή ραβδωτού
δαπέδου με σκυρόδεμα
ελαχίστου πάχους 5 cm

ΝΑΟΙΚ
Ν\73.91.21

ΟΙΚ 7373.1

16

m2

25,00

25,00

625,00

Σε μεταφορά

4.342,14
Σελίδα 1 από 4
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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]

4.342,14

17 Τοιχοδομές με
τσιμεντοπλίνθους 19x19x39
cm με
τσιμεντοασβεστοκονίαμα των
400 kg τσιμέντου και 0,08 m3
ασβέστου

ΝΑΟΙΚ
47.01.02

ΟΙΚ 4702

17

m2

20,00

20,00

400,00

18 Οπτοπλινθοδομές με
διακένους τυποποιημένους
οπτοπλίνθους 9x12x19 cm,
πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί
τοίχοι)

ΝΑΟΙΚ
46.10.02

ΟΙΚ 4662.1

18

m2

15,00

22,50

337,50

19 Διαζώματα (σενάζ) από
ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα
γραμμικά δρομικών τοίχων

ΝΑΟΙΚ
49.01.01

ΟΙΚ 3213

19

m

15,00

16,80

252,00

20 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

ΝΑΟΙΚ 71.21

ΟΙΚ 7121

20

m2

60,00

13,50

810,00

21 Πλήρες σετ ειδών υγειινής και
χειρολαβών για ΑΜΕΑ

ΗΛΜ Ν\14.1

ΗΛΜ 14

21

ΤΕΜ

19,00

950,00

18.050,00

22 Επενδύσεις τοίχων με
κεραμικά πλακίδια GROUP 1,
διαστάσεων 20x20 cm

ΝΑΟΙΚ
73.34.01

ΟΙΚ 7326.1

22

m2

70,00

33,50

2.345,00

23 Επιστρώσεις δαπέδων και
περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα
σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0
cm

ΝΑΟΙΚ
73.36.01

ΟΙΚ 7335

23

m2

30,00

18,00

540,00

24 Επιστρώσεις δαπέδων με
κεραμικά πλακίδια, GROUP 4,
διαστάσεων 40x40 cm

ΝΑΟΙΚ
73.33.03

ΟΙΚ 7331

24

m2

60,00

36,00

2.160,00

25 Περιθώρια (σοβατεπιά) από
κεραμικά πλακίδια

ΝΑΟΙΚ 73.35

ΟΙΚ 7326.1

25

ΜΜ

10,00

4,50

45,00

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

ΝΑΟΙΚ
75.31.04

ΟΙΚ 7534

26

m2

2,00

95,00

190,00

27 Κατώφλια και περιζώματα
(μπορντούρες) επιστρώσεων
από μάρμαρο, σκληρό έως
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2
cm και πλάτους 11 - 30 cm

ΝΑΟΙΚ
75.01.02

ΟΙΚ 7503

27

m2

2,00

84,00

168,00

28 Μεταλλικός σκελετός
τοιχοπετάσματος

ΝΑΟΙΚ 61.31

ΟΙΚ 6118

28

kg

30,00

2,80

84,00

29 Τσιμεντοσανίδες επίπεδες,
πάχους 12,5 mm

ΝΑΟΙΚ
78.10.02

ΟΙΚ 7809

29

m2

5,00

31,50

157,50

30 Κατασκευή μεταλλικού
σκελετού από γωνιακά
ελάσματα για δομικά έργα

ΝΑΟΙΚ 61.28

ΟΙΚ 6128

30

kg

60,00

4,50

270,00

31 Γαλβανισμένη λαμαρίνα μη
λείας επιφάνειας τύπου
κριθαράκι

ΝΑΟΙΚ
72.31.03.21

ΟΙΚ 7231

31

m2

40,00

17,00

680,00

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

ΝΑΟΙΚ
54.46.01

ΟΙΚ 5446.1

32

m2

4,00

118,00

472,00

33 Θύρες αλουμινίου χωρίς
υαλοστάσιο.

ΝΑΟΙΚ 65.05

ΟΙΚ 6502

33

m2

10,00

175,00

1.750,00

34 Υαλοστάσια αλουμινίου
μεμονωμένα, μονόφυλλα,
κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου
ή οριζόντιου άξονα

ΝΑΟΙΚ
65.17.03

ΟΙΚ 6521

34

m2

2,00

195,00

390,00

35 Διπλοί θερμομονωτικοί ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί
υαλοπίνακες, συνολικού
πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5
mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5
mm)

ΝΑΟΙΚ
76.27.02

ΟΙΚ 7609.2

35

m2

2,00

54,00

108,00

Σε μεταφορά

33.551,14
Σελίδα 2 από 4
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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]

33.551,14

36 Κιγκλιδώματα από
σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 2''

ΝΑΟΙΚ
64.10.03

ΟΙΚ 6413

36

ΜΜ

40,00

16,80

672,00

37 Κιγκλιδώματα από
σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 1
1/2 ''

ΝΑΟΙΚ
64.10.02

ΟΙΚ 6412

37

ΜΜ

40,00

13,50

540,00

38 Κιγκλιδώματα από
σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 1''

ΝΑΟΙΚ
64.10.01

ΟΙΚ 6411

38

ΜΜ

40,00

11,20

448,00

39 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

39

m2

80,00

9,00

720,00

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

ΝΑΟΙΚ 77.55

ΟΙΚ 7755

40

m2

20,00

6,70

134,00

41 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

41

m2

10,00

10,10

101,00

42 Γιά την πλήρη κατασκευή των
εσωτερικών σωληνώσεων
αποχέτευσης και ύδρευσης

ΝΑΥΔΡ
Ν\12.14.01.02

ΥΔΡ 6621.4

42

ΤΕΜ

19,00

250,00

4.750,00

43 Πλήρης κατασκευή εσωτερικής
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
WC

ΗΛΜ Ν\52.01

ΗΛΜ 52

43

ΤΕΜ

19,00

230,00

4.370,00

Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

45.286,14

Σε μεταφορά

45.286,14

45.286,14
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΑΑ

Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

1

2

3

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.

4

5

Μον.
Ποσότητα
Mετρ.
6

7

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)
8

Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική
Δαπάνη
9

Άθροισμα
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ

18,00%

8.151,51
53.437,65

15,00%

Άθροισμα

8.015,65
61.453,30

Πρόβλεψη αναθεώρησης

46,70

Άθροισμα
ΦΠΑ

10

45.286,14

Άθροισμα
Απρόβλεπτα

Ολική
Δαπάνη

61.500,00
24,00%

14.760,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

76.260,00

Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ
Εγκ. 36/13-12-2001

76.260,00

Βελεστίνο
09/08/2022
Ο μελετητής

Βελεστίνο
09/08/2022
Η Προισταμένη Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσίας &
Περιβάλλοντος

ΛΑΒΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

Σελίδα 4 από 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ
ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Αρ. Μελέτης : 41/2022
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1

A/A
(WBS)

Περιγραφή

Δαπάνη ομάδας
(Ευρώ)

[1]

[2]

[3]

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

45.286,14
Άθροισμα

45.286,14

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ

18,00%

Άθροισμα

53.437,65

Απρόβλεπτα

15,00%

Άθροισμα

46,70

Άθροισμα

61.500,00

ΦΠΑ

09/08/2022

8.015,65
61.453,30

Πρόβλεψη αναθεώρησης

Βελεστίνο

8.151,51

24,00%

14.760,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

76.260,00

Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ
Εγκ. 36/13-12-2001

76.260,00

Βελεστίνο

09/08/2022

Ο μελετητής

Η Προισταμένη Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσίας &
Περιβάλλοντος

ΛΑΒΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

Σελίδα 1 από 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Αρ. Μελέτης: 41/2022

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Τιμαριθμική : 2012Γ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

22REQ011140893 2022-08-25
ΑΡΘΡΑ

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
A.T.

:1

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2124

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m
ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι
2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος
βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ'
άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των
προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ
02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"
Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.
ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 4 (<5km), με παρατεταμένη αναμονή
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)
(0,20 + 0,03 = 0,23€/m3.km)
4 x 0,23 =
0,92
Συνολικό κόστος άρθρου 5,42
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 5,42
(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα δύο λεπτά

A.T.

:2

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2171

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 0,90
(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά

A.T.

:3

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.10

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2162

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή
τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως
10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και
συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις
σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".
Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο
αστερίσκος
, ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.
Ευρώ

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

Σελίδα 6 από 20
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:4

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.04

Καθαιρέσεις πλινθοδομών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2222

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως
απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των
προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01
"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
Ευρώ

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

A.T.

:5

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

A.T.

:6

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.

:7

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

Σελίδα 7 από 20
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:8

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.

:9

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού
εξοπλισμού
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των
ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών
στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα
πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 4 (<5km), με παρατεταμένη αναμονή
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)
(0,20 + 0,03 = 0,23€/m3.km)
4 x 0,23 =
0,92
Συνολικό κόστος άρθρου 28,92
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 28,92
(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και ενενήντα δύο λεπτά

A.T.

: 10

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.56

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6102

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα
και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15
-02-02-02
"Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους".
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 0,35
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

A.T.

: 11

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ01

Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2269Α

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση
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ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να
προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης,
τιμολογούνται ως "Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες".
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1,00
(Ολογράφως) : ένα

A.T.

: 12

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3811

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την
διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων
εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα
(τύποι)".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την
διαμόρφωσή του.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.
Ευρώ

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

A.T.

: 13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων
κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση
των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
|
Πεδίο εφαρμογής
|
__________|______________________________________________|______________________
Ονομ.
|
| Κουλούρες και |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.
|
Ονομ.
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διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |
πλέγματα και
|διατομή | μάζα/μέτρο
(mm)
|
|
προϊόντα
|
δικτυώματα
| (mm2)
| (Kg/m)
__________|________|________________|____________________|_________|____________
| B500C | B500Α | B500C | B500Α | B500C
|
|
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________
5,0
|
|
ν
|
|
v
|
| 19,6
|
0,154
5,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 23,8
|
0,187
6,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 28,3
|
0,222
6,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 33,2
|
0,260
7,0
|
|
ν
|
|
ν
|
| 38,5
|
0,302
7,5
|
|
ν
|
|
ν
|
| 44,2
|
0,347
8,0
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
|
ν
| 50,3
|
0,395
10,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 78,5
|
0,617
12,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 113
|
0,888
14,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 154
|
1,21
16,0
|
ν
|
|
ν
|
|
ν
| 201
|
1,58
18,0
|
ν
|
|
|
|
| 254
|
2,00
20,0
|
ν
|
|
|
|
| 314
|
2,47
22,0
|
ν
|
|
|
|
| 380
|
2,98
25,0
|
ν
|
|
|
|
| 491
|
3,85
28,0
|
ν
|
|
|
|
| 616
|
4,83
32,0
|
ν
|
|
|
|
| 804
|
6,31
40,0
|
ν
|
|
|
|
| 1257
|
9,86
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1,07
(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά

A.T.

: 14

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:
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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
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.

: 15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.25.03

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3223Α.5

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 C16/20.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
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Ευρώ

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

A.T.

: 16

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.91.21

Κατασκευή βιομηχανικού ή χτενιστού ή ραβδωτού δαπέδου με σκυρόδεμα ελαχίστου
πάχους 5 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7373.1

Κατασκευή εγχρώμου βιομηχανικού ή χτενιστού ή ραβδωτού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης
υποβάσεως από οπλισμένο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες
προλυπροπυλενίου),
και του αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο, κατά περίπτωση επιλογής
της επίβλεψης και χρωματισμού επιλογής της επίβλεψης σύμφωνα με την μελέτη.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α) Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα
κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 5 cm στα σημεία απορροής και 7 έως 8 cm στις
κορυφές και εφαρμογή στις περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού
υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με το παλαιό.
β) Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό).
γ) Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση
στροφείου (ελικόπτερο), συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε
ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άμμο και 40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές
και χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την μελέτη.
δ) Χτένισμα με ειδική σκληρή σκούπα για την δημιουργία ήπιας τραχύτητας ή ραβδώσεων .
ε) Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και
σε βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές
υλικό.
ζ) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη
αυτής με νάϋλον.
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου.
Ευρώ

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

A.T.

: 17

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 47.01.02

Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg
τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 4702

Toιχοδομές πάχους 19 cm με διάκενους τσιμεντοπλίνθους διαστάσεων 39x19x19 cm Συμπεριλαμβάνεται
η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούμενου μηχανικού
εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η
απομείωση και φθορά των υλικών και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα
κονιαμάτων και τσιμεντοπλίνθων.
Με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 20,00
(Ολογράφως) : είκοσι

A.T.

: 18

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.10.02

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2
πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 4662.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε
οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος
παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.
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Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
Ευρώ

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

A.T.

: 19

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.01

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3213

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες
Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες
μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής
και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος
άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε
προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο
ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20
Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).
Ευρώ

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

A.T.

: 20

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.

: 21

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\14.1

Πλήρες σετ ειδών υγειινής και χειρολαβών για ΑΜΕΑ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 14

Πληρης εξοπλισμος του WC για ΑΜΕΑ και κουδουνι ασφαλειας ΑΜΕΑ, τοποθετημενος
συμφωνα με τις προδιαγραφες, συμπεριλαμβανομενων ολων των απαιτουμενων υλικων
και μικροϋλικων και της πληρους εργασιας τοποθετησης ωστε το WC να ειναι ετοιμο για
χρηση. Περιλαμβανονται: ειδικη λεκανη υψους 45εκ. με καζανακι χαμηλης πιεσεως με
ευχρηστο χειρισμο, ρηχος ειδικος νιπτηρας 60*45εκ.(σε υψος 85εκ. (επανω μερος) και
70εκ. (κατω μερος) απο το δαπεδο, με την αποχετευση του τοποθετημενη με τροπο που
να μην ενοχλει τα γονατα του χρηστη αναπηρικου αμαξιδιου) και με μπαταρια τυπου
"κομμωτηριου" με κινητο ντους η με μακρυ στελεχος ωστε να ειναι ευχρηστη απο ΑΜΕΑ,
και με χειριστήριο τυπου μοχλού (οχι σφαιρικο), πετσετοθηκη η συστημα για στεγνωμα
χεριων, οριζόντια χειρολαβη , σπαστη χειρολαβη μη ολισθηρη διαμετρου 3-4εκ. (1 1/2'),
κατακορυφη χειρολαβη , ανακλινομενο καθισμα, μπαταρια ντους, σιφωνι, χαρτοθηκη με
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μηχανισμο παροχης χαρτιου φυλο-φυλο (για μονοχειρες). Ο τροπος στηριξης των ειδων
υγιεινης και των χειρολαβων θα γινει με τροπο ωστε να μπορουν να αντεχουν σε φορτιση
100kg. Εξαιρουνται οι οικοδομικες εργασιες, δηλαδη οι τοιχοποιιες, οι επενδυσεις τοιχων
και δαπεδου με πλακιδια καθως και η τοποθετηση θυρας ΑΜΕΑ. Γενικα θα εφαρμοστουν
οι προβλεπομενες οδηγιες του ΥΠΕΧΩΔΕ ("Σχεδιαζοντας για ολους")
Όλα τα παραπάνω καθώς και κάθε υλικό και μικρουλικό που θα απαιτηθεί για την πλήρη
εγκατάσταση των ανωτέρω υλικών τα οποία θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές
για την πλήρη λειτουργία του εν λόγω wc για ΑΜΕΑ περιλαμβάνεται στην εν λόγω τιμή του άρθρου.
Τιμη κατα τεμαχιο πλήρους λειτουργιας WC (τεμ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 950,00
(Ολογράφως) : εννιακόσια πενήντα

A.T.

: 22

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.34.01

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7326.1

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε
απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και
εξωτερικές".
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,
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 20x20 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

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

A.T.

: 23

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.36.01

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0
cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7335

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με
πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.
Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 18,00
(Ολογράφως) : δέκα οκτώ

A.T.

: 24

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.03

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7331

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα,
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων
20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη
Σελίδα 14 από 20

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

22REQ011140893 2022-08-25

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και
εξωτερικές".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με
αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση
των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο
υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της
τελικής επιφανείας του δαπέδου.
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 36,00
(Ολογράφως) : τριάντα έξι

A.T.

: 25

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.35

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7326.1

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.

: 26

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.

: 27

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.01.02

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως
εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7503

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
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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).
Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11-30 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 84,00
(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

A.T.

: 28

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.

: 29

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 78.10.02

Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7809

Τσιμεντοσανίδες, επίπεδες, πάχους 9 mm, οποιουδήποτε σχήματος και διαστάσεων,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12467, με σήμανση CE, τοποθετημένες σε κατακόρυφη ή οριζόντια
επιφάνεια, μετά των υλικών στοκαρίσματος των αρμών και των μέσων στερέωσης (πχ
βίδες) με την εργασία πλήρους τοποθέτησης.
Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 31,50
(Ολογράφως) : τριάντα ένα και πενήντα λεπτά

A.T.

: 30

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.28

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού από γωνιακά ελάσματα για δομικά έργα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6128

Πλήρως συναρμολογημένοι σκελετοί από χαλύβδινα διάτρητα γωνιακά ελάσματα,
εργοστασιακής βαφής φούρνου, με χρήση γαλβανισμένων κοχλιών, περικοχλίων και
ροδελλών, τοποθετούμενοι σε υπόστεγα κλειστά ή ανοικτά, εξέδρες, πύργους,
ιστούς, υδατογέφυρες, πεζογέφυρες κ.λ.π. Περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά
και μικροϋλικά επί τόπου του έργου, τα απαιτούμενα ικριώματα, ο πάσης φύσεως
εξοπλισμός και η εργασία ανέγερσης και συναρμολόγησης, σύμφωνα με την μελέτη.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)σιδηροκατασκευής σκελετού.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 4,50
(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά
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: 31

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.31.03.21

Γαλβανισμένη λαμαρίνα μη λείας επιφάνειας τύπου κριθαράκι
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7231

Κατασκευή δαπέδου από γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 3 mm, επί υπάρχοντος ξυλίνου ή μεταλλικού
σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα
αυτοφερόμενα",
ενιαία φύλλα χωρίς επικάλυψη, με στερέωση των φύλλων με ειδικούς συνδέσμους στην περίπτωση
μεταλλικού
σκελετού ή με γαλβανισμένες ξυλόβιδες στην περίπτωση ξύλινου σκελετού, με παρεμβολή μεταξύ των
συνδέσμων ή των κοχλιοφόρων ήλων και της λαμαρίνας ελαστικών παρεμβυσμάτων πάχους 2 mm. Με την
εξομάλυνση της επιφάνειας στις άκρες ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρές κόγχες.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 17,00
(Ολογράφως) : δέκα επτά

A.T.

: 32

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

A.T.

: 33

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.05

Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6502

Θύρες συμπαγείς σπό θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, μονόφυλλες,
ανοιγόμενες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 175,00
(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα πέντε

A.T.

: 34

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.17.03

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή
οριζόντιου άξονα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6521

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος),
οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα
Αλουμινίου".
Υαλοστάσια μονόφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 195,00
(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα πέντε

A.T.

: 35

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.27.02

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22
mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7609.2

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή
πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού
φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με
ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου.
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους :
22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 54,00
(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα

A.T.

: 36

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.10.03

Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 2''
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6413

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και
ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες μαύρους, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και
γενικά σιδηροσωλήνες, ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση με βαφή βάσεως
ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης και τελικού
χρωματισμού (συμπεριλαμβανομένων των υλικών βαφής).
Από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 2".
Tιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
Ευρώ

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

A.T.

: 37

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.10.02

Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 1 1/2 ''
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6412

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και
ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες μαύρους, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και
γενικά σιδηροσωλήνες, ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση με βαφή βάσεως
ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης και τελικού
χρωματισμού (συμπεριλαμβανομένων των υλικών βαφής).
Από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1 1/2".
Tιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
Ευρώ

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

A.T.

: 38

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.10.01

Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 1''
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6411

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και
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ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες μαύρους, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και
γενικά σιδηροσωλήνες, ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση με βαφή βάσεως
ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης και τελικού
χρωματισμού (συμπεριλαμβανομένων των υλικών βαφής).
Από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1".
Tιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 11,20
(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

A.T.

: 39

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.

: 40

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55

ακρυλικής ή

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.

: 41

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02

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).

βάσεως.
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Ευρώ

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

A.T.

: 42

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\12.14.01.02

Γιά την πλήρη κατασκευή των εσωτερικών σωληνώσεων αποχέτευσης και ύδρευσης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6621.4

Γιά την πλήρη κατασκευή των εσωτερικών σωληνώσεων αποχέτευσης από πλαστικές σωλήνες PVC Φ100, 6
ατμ για την λεκάνη αποχωρητηρίου και τις σωληνώσεις από PP Φ50 και Φ40 για τον νιπτήρα και το
σιφώνι δαπέδου, το σιφώνι δαπέδου από PP (τύπου VALSIR) και την σύνδεσή τουςμε το κεντρικό
αποχετευτικό δίκτυο, όπως και τις απαραίτητες εσωτερικές σωληνώσεις ύδρευσης από πολυαιθυλαίνιο
PE 3ης γενιάς Φ 28 & Φ 18 με τους αντίστοιχους κατανεμητές, με τα εξαρτήματα τους και τις
συνδέσεις τους με τους υποδοχείς, τις απαραίτητες διατρήσεις τοίχων και δαπέδων με τη σύνδεσή
τους με το δίκτυο ύδρευσης , τα υλικά συγκολλήσεως σύνδεσης και στερεώσεως και την εργασία
πλήρους παράδοσης σύμφωνα με τα εγκεκριμένα συνημμένα σχέδια και τις τεχνικές περιγραφές.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους κατασκευασμένου WC (1 TEM.)
Ευρώ

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

A.T.

: 43

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\52.01

Πλήρης κατασκευή εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης WC
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

Για την πλήρη κατασκευή της εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης WC. Περιλαμβάνει την
προμήθεια και εγκατάσταση, όλων των απαραίτητων υλικών, δηλαδή σύνδεση με τον υφιστάμενο πίνακα
διανομής, καλωδιώσεις τροφοδοσίας, δίκτυα φωτισμού και ρευματοδοτών, τοποθέτηση κάθε είδους
φωτιστικών και ρευματοδοτών.
Δηλαδή προμήθεια μεταφορά και εργασία τοποθέτησης - συνδεσμολογίας όλων των υλικών και παράδοση
σε πλήρη και κανονική λειτουργία ολόκληρης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους ηλεκτρολογικής εγκατάστασης WC (1 ΤΕΜ.)
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 230,00
(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα

Βελεστίνο

09/08/2022

Βελεστίνο

09/08/2022

Ο μελετητής

Η Προισταμένη Δ/νσης Τεχν.
Υπηρεσίας & Περιβάλλοντος

ΛΑΒΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.
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ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Αρ. Μελέτης: 41/2022

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Τιμαριθμική : 2012Γ
*Κριτήρια επιλογής άρθρων:

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

A.T. : 1
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2124

100%

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m
ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι
2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος
βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ'
άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των
προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ
02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"
Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.
ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 4 (<5km), με παρατεταμένη αναμονή
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)
(0,20 + 0,03 = 0,23€/m3.km)
4 x 0,23 =
0,92
Συνολικό κόστος άρθρου 5,42
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 5,42
(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα δύο λεπτά

A.T. : 9
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους
κρουστικού εξοπλισμού
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2226

100%

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των
ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών
στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα
πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.
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ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 4 (<5km), με παρατεταμένη αναμονή
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)
(0,20 + 0,03 = 0,23€/m3.km)
4 x 0,23 =
0,92
Συνολικό κόστος άρθρου 28,92
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 28,92
(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και ενενήντα δύο λεπτά

Βελεστίνο
09/08/2022
Ο μελετητής

Βελεστίνο
09/08/2022
Η Προισταμένη Δ/νσης Τεχν.
Υπηρεσίας & Περιβάλλοντος

ΛΑΒΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ
ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Αρ. Μελέτης : 41/2022
Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ
ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019 & 5234Β/26-11-2020

Κωδικός
Άρθρου

Αρ.
Τιμ.

Τίτλος Αρθρου

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ

ΗΛΜ Ν\14.1

21

Πλήρες σετ ειδών υγειινής και χειρολαβών για ΑΜΕΑ

ΗΛΜ Ν\52.01

43

Πλήρης κατασκευή εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης WC

ΝΑΟΙΚ 20.30

2

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΝΑΟΙΚ 22.20.01

5

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

ΝΑΟΙΚ 22.21.01

6

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

ΝΑΟΙΚ 22.45

7

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

ΝΑΟΙΚ 32.25.03

15

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

ΝΑΟΙΚ 47.01.02

17

Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου

ΝΑΟΙΚ 49.01.01

19

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων

ΝΑΟΙΚ 61.28

30

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού από γωνιακά ελάσματα για δομικά έργα

ΝΑΟΙΚ 61.31

28

Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

ΝΑΟΙΚ 64.10.01

38

Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 1''

ΝΑΟΙΚ 64.10.02

37

Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 1 1/2 ''

ΝΑΟΙΚ 64.10.03

36

Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 2''

ΝΑΟΙΚ 73.35

25

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

ΝΑΟΙΚ 73.36.01

23

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm

ΝΑΟΙΚ Ν\73.91.21

16

Κατασκευή βιομηχανικού ή χτενιστού ή ραβδωτού δαπέδου με σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm

ΝΑΟΙΚ 78.10.02

29

Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm

ΝΑΟΔΟ Δ01

11

Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

ΝΑΥΔΡ Ν\12.14.01.02

42

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501ΝΑΟΙΚ 32.01.04

14

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501ΝΑΟΙΚ 32.01.04

14

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501ΝΑΟΙΚ 32.01.04

14

Γιά την πλήρη κατασκευή των εσωτερικών σωληνώσεων αποχέτευσης και ύδρευσης
01-01-01-00

Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
01-01-02-00

Διάστρωση σκυροδέματος

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
01-01-03-00

Συντήρηση σκυροδέματος

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

Σελίδα 1 από 3

22REQ011140893 2022-08-25
Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Άρθρων
Κωδικός
Άρθρου

Αρ.
Τιμ.

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501ΝΑΟΙΚ 32.01.04

14

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501ΝΑΟΙΚ 32.01.04

14

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501ΝΑΟΙΚ 32.01.04

14

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501ΝΑΟΙΚ 38.20.02

13

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501ΝΑΟΙΚ 38.02

12

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501ΝΑΟΙΚ 20.05.01

1

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501ΝΑΟΙΚ 20.10

3

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501ΝΑΟΙΚ 46.10.02

18

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501ΝΑΟΙΚ 71.21

20

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501ΝΑΟΙΚ 72.31.03.21

31

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501ΝΑΟΙΚ 73.33.03

24

ΝΑΟΙΚ 73.34.01

22

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

Τίτλος Αρθρου

01-01-04-00

Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
01-01-05-00

Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
01-01-07-00

Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
01-02-01-00

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.
01-04-00-00

Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
02-04-00-00

Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
02-07-02-00

Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων
03-02-02-00

Τοίχοι από οπτόπλινθους

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)
03-03-01-00

Eπιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα
03-05-02-01

Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα

Γαλβανισμένη λαμαρίνα μη λείας επιφάνειας τύπου κριθαράκι
03-07-02-00

Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm
Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm
03-07-03-00

Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους

ΝΑΟΙΚ 75.01.02

27

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm

ΝΑΟΙΚ 75.31.04

26

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

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501ΝΑΟΙΚ 54.46.01

32

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501ΝΑΟΙΚ 65.05

33

ΝΑΟΙΚ 65.17.03

34

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501ΝΑΟΙΚ 76.27.02

35

03-08-01-00

Ξύλινα Κουφώματα

Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm
03-08-03-00

Κουφώματα Αλουμινίου

Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.
Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα
03-08-07-02

Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)
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Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Άρθρων
Κωδικός
Άρθρου

Αρ.
Τιμ.

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

Τίτλος Αρθρου

03-10-02-00

Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων

ΝΑΟΙΚ 77.80.01

39

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 77.80.02

41

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

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501ΝΑΟΙΚ 77.55

40

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501ΝΑΟΙΚ 22.23

14-02-02-01

4

Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα

Καθαιρέσεις πλινθοδομών
15-02-01-01

9

Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501ΝΑΟΙΚ 22.56

Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας

Καθαίρεση επιχρισμάτων

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501ΝΑΟΙΚ 22.10.01

Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
14-02-01-01

8

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501ΝΑΟΙΚ 22.04

03-10-03-00

15-02-02-02

10
Βελεστίνο

Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών
09/08/2022

Ο μελετητής

Βελεστίνο

09/08/2022

Η Προισταμένη Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσίας & Περιβάλλοντος

ΛΑΒΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την
πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε
σχολικές μονάδες του Δήμου Ρήγα Φεραίου

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την
πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές
μονάδες του Δήμου Ρήγα Φεραίου

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 41/2022
ΑΡ. Πρωτ: 9284 /09-08-2022

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΚΑ 61-7311.09

ΕΙΔΙΚΗ & ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

22REQ011140893 2022-08-25
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'- ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1Ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ε.Σ.Υ. - ΟΡΙΣΜΟΙ
1.1.

Το παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά στους Γενικούς και
Ειδικούς Όρους και Συμπληρωματικές Τεχνικές Προδιαγραφές, με βάση τις οποίες και σε
συνδυασμό με τα λοιπά συμβατικά τεύχη, τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, τα
διαγράμματα, μελέτες, τυπικές διατομές κλπ, που θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία, καθώς και
τις έγγραφες διαταγές της, θα εκτελεσθεί το έργο της επικεφαλίδας.

1.2.

Όπου στα άρθρα της παρούσας ΕΣΥ αναφέρεται ή γίνεται παραπομπή σε εδάφια της ΤΣΥ ή σε
λοιπές τεχνικές προδιαγραφές νοείται ότι ισχύουν τα περιγραφόμενα στις Εθνικές Τεχνικές
Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ).
Όσα από τα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείμενα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι,
Προδιαγραφές κλπ) δεν έρχονται σε αντίθεση με τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν περιλαμβάνονται
στο θεματολόγιο αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν με την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε
αντίθεση με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που έχουν θεσπιστεί με τις σχετικές ΚΥΑ.

1.3.

Για την εργολαβία που αναφέρεται στην "εκτέλεση ή κατασκευή του έργου" της επικεφαλίδας
ισχύουν οι όροι δημοπράτησης που περιλαμβάνονται στα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης.

1.4.

Ο όρος "εκτέλεση ή κατασκευή του έργου" σημαίνει την πλήρη κατασκευή του, την εκπόνηση
των τυχόν αναγκαίων συμπληρωματικών μελετών, (ερευνητικών, αδειοδότησης κλπ) ή και
μικροτροποποιήσεις της εγκεκριμένης μελέτης (σύμφωνα με τις οδηγίες του Φορέα και σε κάθε
περίπτωση χωρίς αλλαγή του βασικού σχεδίου του έργου) και την τυχόν εκτέλεση των
αναγκαίων ερευνών, όλα με καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη του Αναδόχου, χωρίς ιδιαίτερη
αποζημίωση επί πλέον της συμβατικής αμοιβής.

1.5.

Οπουδήποτε στα συμβατικά τεύχη αναφέρεται ο όρος «καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη του
Αναδόχου» νοείται ότι ορίζεται στο άρθρο 24.6 της παρούσας.

1.6.

«Εργοδότης» του έργου είναι ο Δήμος Ρήγα Φεραίου και «Φορέας Κατασκευής» του έργου
είναι ο Δήμος Ρήγα Φεραίου.

1.7.

«Διευθύνουσα Υπηρεσία» (Επιβλέπουσα Υπηρεσία) είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
Ρήγα Φεραίου, που έχει έδρα στο Βελεστίνο και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον
έλεγχο της καλής εκτέλεσης του έργου.

1.8.

«Προϊσταμένη Αρχή» (Εποπτεύουσα Υπηρεσία) είναι ο Δήμος Ρήγα Φεραίου, δια των
αρμοδίων οργάνων του, που αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσματος του
διαγωνισμού, τη βελτίωση των όρων της προς κατακύρωση προσφοράς και την κατάρτιση των
όρων της σύμβασης, εποπτεύει την εκτέλεση του έργου, αποφασίζει για οποιαδήποτε μεταβολή
των όρων της Σύμβασης ή άλλων στοιχείων αυτής. Οι διοικητικές πράξεις της Προϊσταμένης
Αρχής υπόκεινται στην έγκριση των κατά νόμο αρμοδίων οργάνων.

1.9.

«Ανάδοχος» είναι η εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων με την
οποία, μετά από νόμιμες διαδικασίες διαγωνισμού, ο Εργοδότης θα συνάψει σύμβαση
κατασκευής για το έργο της επικεφαλίδας.

1.10. «Σύμβαση» είναι η γραπτή συμφωνία μεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου για την
κατασκευή του έργου της επικεφαλίδας, καθώς και όλα τα εγκεκριμένα τεύχη, σχέδια και
προδιαγραφές που μνημονεύονται σε αυτήν.
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1.12. «Μελετητής» είναι ο μελετητής ή μελετητική ομάδα που έχει τα νόμιμα προσόντα για τη
σύνταξη των μελετών που αφορούν στην εκτέλεση του παρόντος έργου και αποτελεί συνεργάτη
του αναδόχου.
1.13. «Απρόβλεπτες Δαπάνες»: οι δαπάνες που δεν είναι δυνατόν να εξειδικευτούν πλήρως στη φάση
δημοπράτησης του έργου και δεσμεύονται για να καλύψουν τις δαπάνες που ορίζονται στο
Άρθρο. 155 του Ν. 4412/2016.
1.14. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
1.14.1. Συντομογραφίες Τευχών Δημοπράτησης
ΤΔ
ΔΔ
ΕΣΥ
ΠΜ
ΠΠ
ΤΙΠ
ΤεΠε
TΠ
ΤΙΜ

: Τεύχη Δημοπράτησης
: Διακήρυξη Δημοπρασίας
: Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
: Προϋπολογισμός Μελέτης
: Προϋπολογισμός Προσφοράς
: Τιμολόγιο Προσφοράς
: Τεχνική Περιγραφή
: Τεχνικές Προδιαγραφές
: Τιμολόγιο Μελέτης

1.14.2. Συντομογραφίες Κωδίκων, Προδιαγραφών, Κανονισμών, Οδηγιών
ΕΛΟΤ
ETEΠ
ΠΤΠ
CEN
ISO

: Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
: Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές
: Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές
: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης
: Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης

1.14.3. Συντομογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισμών
ΔΕΗ
ΕΕ
ΙΚΑ
ΚΕΔΕ
ΠΕΔΕ
ΥΠΕΧΩΔΕ
ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
ΚτΕ

: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
: Ευρωπαϊκή Ένωση
: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
: Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων
: Περιφερειακό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων
:Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
: ΚΥΡΙΟΣ του ΕΡΓΟΥ

1.14.4. Άλλες Συντομογραφίες
Ν
ΠΔ
ΦΕΚ
ΦΠΑ
ΥA
ΚΥΑ

: Νόμος
: Προεδρικό Διάταγμα
: Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως
: Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
:Υπουργική Απόφαση
: Κοινή Υπουργική Απόφαση
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Ερμηνείες

Στα συμβατικά τεύχη, εκτός αν από τα συμφραζόμενα ρητά προκύπτει διαφορετικά:
 Λέξεις που αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριμένο γένος θα αφορούν και σε όλα τα γένη και
αντίστροφα.


Λέξεις που αναγράφονται στον ενικό θα αφορούν την ίδια έννοια και στον πληθυντικό και
αντίστροφα.



Λέξεις που αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα θα έχουν την ίδια έννοια με τις ίδιες λέξεις
που αναγράφονται με πεζά γράμματα και αντίστροφα.



Εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά, «ημέρα», «εβδομάδα», «μήνας», «έτος» κλπ. θα
σημαίνει «ημερολογιακή ημέρα», «ημερολογιακή εβδομάδα», «ημερολογιακός μήνας»,
«ημερολογιακό έτος» κλπ.



Διατάξεις, που αναφέρονται σε «συμφωνία», «συγκατάθεση» ή σε συνώνυμα / παράγωγά
τους, προϋποθέτουν ότι η υπόψη συμφωνία, συγκατάθεση κλπ., θα διατυπώνεται εγγράφως.



«Εγγράφως» ή παράγωγα της λέξης αυτής, έχουν τη σημασία που αποδίδεται στις έννοιες
αυτές από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.



Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται γενικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία του
κειμένου της παρούσας.



Όπου αναφέρονται οι όροι «με δαπάνη του Αναδόχου», «βαρύνουν τον Ανάδοχο», «σε βάρος
του Αναδόχου», «χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγμα», «χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση», νοείται ότι
όλες οι σχετικές δαπάνες έχουν περιληφθεί στις τιμές της προσφοράς και ο Ανάδοχος δεν
δικαιούται κανένα πρόσθετο αντάλλαγμα ή/και καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση πέρα
από τις τιμές της προσφοράς του.



Όπου στην παρούσα και στα λοιπά συμβατικά τεύχη γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα
άρθρα, παραγράφους, εδάφια κλπ. νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων,
συμβατικών τευχών κλπ., αυτή γίνεται για διευκόλυνση και ευθεία αναφορά στις πλέον
συναφείς διατάξεις, χωρίς από την αναφορά αυτή να αποκλείεται η ισχύς άλλης ισχύουσας
διάταξης που τυχόν δεν αναφέρεται ρητά.

1.16.

Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων

1.16.1. Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 62 του N. 4782/2021, όπως αντικατέστησε το άρθρο 143 του
Ν.4412/2016.
1.16.2. Ο Αντίκλητος του Αναδόχου θα είναι εξουσιοδοτημένος για την παραλαβή των εγγράφων της
Υπηρεσίας που απευθύνονται ή κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από τα γραφεία της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Προϊστάμενης Αρχής.
1.16.3. Συναινέσεις, εγκρίσεις, προσδιορισμοί, ειδοποιήσεις, αιτήσεις, ενστάσεις, δηλώσεις, που
απαιτούνται στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου πρέπει:
i.
ii.
iii.

να γίνονται εγγράφως με την έννοια του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,
να επιβεβαιώνεται η πραγματοποίησή τους με κάθε νόμιμο τρόπο και
να γίνονται στις δηλωμένες με τα έγγραφα της προσφοράς ή της σύμβασης διευθύνσεις,
εκτός εάν έχουν λάβει χώρα μεταβολές, οι οποίες όμως έχουν γνωστοποιηθεί εγγράφως,
άλλως οι ανωτέρω πράξεις λογίζεται ότι γίνονται εγκύρως στις ήδη δηλωμένες
διευθύνσεις.
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Θεσμικό πλαίσιο, προδιαγραφές, κανονισμοί και γλώσσα που διέπουν τη σύμβαση

1.17.1. Προδιαγραφές και Κανονισμοί
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016 και Ν.4782/2021.
Επιπρόσθετα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, ισχύουν οι κανονισμοί και προδιαγραφές που
ορίζονται κατωτέρω.
I. Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα», όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τυποποίησης (CΕΝ).
II. Τα διεθνή πρότυπα, όπως έχουν εγκριθεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO).
III. Οι Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), κανονισμοί και πρότυπα και οι άλλες διατάξεις
(νόμοι, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κτλ.) που ισχύουν στην Ελλάδα.
Κάθε επιμέρους πρότυπο θα χρησιμοποιείται καθ' ολοκληρία και ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος
ώστε να εξασφαλίζει ότι τα επί μέρους στοιχεία ή τμήματα των κατασκευών και του εξοπλισμού είναι
συμβατά μεταξύ τους, ώστε το σύνολο του έργου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ποιότητας. Εκτός
αν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονισμοί που θα εφαρμοστούν, θα πρέπει να
είναι στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους ως προς το χρόνο δημοπράτησης του υπόψη έργου,
συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών τροποποιήσεών τους.
Πάντως αν τυχόν στις προδιαγραφές αυτές υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισμοί ή και αριθμητικά
όρια που έρχονται σε αντίθεση με όσα ορίζονται στην παρούσα ή στα λοιπά συμβατικά τεύχη για το
ίδιο θέμα, θα ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις των συμβατικών τευχών κατά τη σειρά ισχύος που
ορίζεται στη Διακήρυξη.
1.17.2. Γλώσσα
Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα τα έγγραφα, η
αλληλογραφία κλπ. Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν κείμενα συνταγμένα σε
δύο γλώσσες, για κάθε περίπτωση ερμηνείας επίσημη και υπερισχύουσα είναι η Ελληνική Γλώσσα.
1.18. Σύμβαση
Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 135 του
Ν. 4412/2016.
Με τον όρο «Σύμβαση» νοείται η σύμβαση που περιγράφεται στη Διακήρυξη Δημοπρασίας, σε
συνδυασμό με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, με βάση τα οποία ο Ανάδοχος:
 Θα εκτελέσει τις εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα, στην ΕΣΥ και αναλύονται στην
Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης,
 Θα εκτελέσει τις τυχόν αναγκαίες συμπληρωματικές έρευνες για το έργο, όπως αναφέρεται στην
παρούσα και στην ΕΣΥ, που θα προτείνει και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία,
 Θα συντηρήσει το έργο, με μέριμνα και δαπάνες του κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην
παρούσα και στην ΕΣΥ.
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ΑΡΘΡΟ 2Ο: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η'
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ
2.1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ
2.1.1. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας αγοράς, χωρίς
βλάβη ή ελάττωμα. Επίσης θα είναι απόλυτα σύμφωνα με τα δεδομένα, τους ισχύοντες
κανονισμούς και προδιαγραφές των αρμοδίων Υπουργείων, καθώς και με τα συμβατικά
δεδομένα της εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της απόλυτης έγκρισης της επίβλεψης,
σχετικά με τη προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την εμφάνιση κλπ.
2.1.2. Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον Ανάδοχο υλικά απαιτούμενα για την
εκτέλεση του έργου, ο Ανάδοχος, δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος
επί της αξίας τους, ούτε αποζημίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών
αυτών και οφείλει να προβεί στους κατάλληλους ελέγχους αναφορικά με την ποιότητά τους,
πριν τη χρήση ή την ενσωμάτωσή τους στο έργο.
2.1.3. Ο Ανάδοχος δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών,
που παραδίδονται σ' αυτόν από τον εργοδότη, μόνον εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως.
2.1.4. Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον Ανάδοχο με πρωτόκολλο, μετά δε
την παραλαβή τους από αυτόν φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζημιά ή απώλεια
που τυχόν συμβεί στα υλικά αυτά.
2.2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η΄ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ή ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ
4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αποσκοπεί στην
πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων από οικοδομικές εργασίες, έργα τεχνικών υποδομών, εκσκαφές,
φυσικές και πάσης φύσεως καταστροφές και επιπροσθέτως την επαναχρησιμοποίηση, την
ανακύκλωση και τις άλλες μορφές αξιοποίησης, να μειώνεται η ποσότητα και η επικινδυνότητα των
προς διάθεση αποβλήτων σύμφωνα με τους στόχους και τις γενικές αρχές του Ν. 2939/2001 (άρθρα 1
και 4), καθώς και να βελτιώνεται η περιβαλλοντική επίδοση όλων των οικονομικών παραγόντων που
συμμετέχουν σε οικοδομικές εργασίες και τεχνικά έργα και κυρίως των φορέων που συμμετέχουν
άμεσα στη διαχείριση των υλικών αυτών. Το πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ
αποσκοπεί στην πρόληψη ή τον περιορισμό των ζημιογόνων για το περιβάλλον επιπτώσεων που
προέρχονται από τις εργασίες διαχείρισής τους και στη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων σύμφωνα με
τους στόχους και τις γενικές κατευθύνσεις του Ν.2939/2001 και της απόφασης ΚΥΑ
36259/1757/Ε103/2010. Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές,
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου και
συμπεριλαμβάνεται ως απολογιστική δαπάνη στον Π/Υ του έργου. Ως «κόστος υποδοχής σε
αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των
υλικών
αυτών
και
την
επέκεινα
διαχείρισή
τους.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/E103/10 (ΦΕΚ
1312/Β/24-08-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων
από εκσκαφές, κατασκευές , κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). Ο Ανάδοχος υποχρεούται με την υπογραφή της
σύμβασης του έργου να συμβληθεί με εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης
(ΣΣΕΔ) και να υποβάλει Θεωρημένο από το σύστημα Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Επίσης ο
ανάδοχος οφείλει σύμφωνα με την παρ. 3β.3 του άρθρ. 7 της ανωτέρω ΚΥΑ, μετά την αποπεράτωση
των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης να καταθέσει στην Υπηρεσία
βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
H διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) θα πρέπει να
γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4819/2021».

22REQ011140893 2022-08-25
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΕΡΓΟ: Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής
για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση
ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου
Ρήγα Φεραίου

ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Οι τυχόν απαιτούμενες για την εκτέλεση των έργων απαλλοτριώσεις εντός του γηπέδου του έργου,
γίνονται με φροντίδα του φορέα του έργου ή άλλου αρμόδιου φορέα, τον οποίο και βαρύνουν οι
επιδικαζόμενες αποζημιώσεις.
Καμιά ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης δεν αναλαμβάνει ο φορέας του έργου έναντι του Αναδόχου,
εκτός από τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης στην περίπτωση καθυστέρησης της
περαίωσης του έργου λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, γεγονός που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα
του Αναδόχου. Σ' αυτήν την περίπτωση έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 4Ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΠΡΙΜ
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του N. 4782/2021, όπως αντικατέστησε το άρθρο 147 του
Ν.4412/2016, με τις ακόλουθες προσθήκες:
4.1. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το σύνολο του έργου πρέπει να αποπερατωθεί μέσα σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης. Η υλοποίηση των εργασιών θα συντονιστεί με τη λειτουργία
του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες θα υλοποιηθούν σε περίοδο που η σχολική μονάδα δε
βρίσκεται σε λειτουργία.
Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δεν είναι δυνατόν να δοθεί, παρά μόνο για τους λόγους που
αυστηρά προβλέπεται από την νομοθεσία.
4.2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Μετά την περαίωση της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην
Διευθύνουσα Υπηρεσία αίτηση για παροχή βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 82 του Ν.4782/2021, όπως αντικατέστησε το άρθρο 168 του Ν. 4412/2016.
4.3. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Για κάθε ημέρα υπαίτιας από μέρους του υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας επιβάλλεται στον
ανάδοχο ποινική ρήτρα, που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4782/2021, όπως τροποποίησε
τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 148 του Ν.4412/2016.
4.4. ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (ΠΡΙΜ)
Δεν θα καταβληθεί ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ).
4.5. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η προσωρινή παραλαβή πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε έξι μήνες από τη βεβαιωμένη περαίωση του
έργου, εφόσον υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση του έργου μέσα σε δύο μήνες από τη
περαίωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 84 του Ν.4782/2021, όπως αντικατέστησε το άρθρο
170 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
5.1

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4782/2021, όπως τροποποίησε τον τίτλο και τις
παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 145 του Ν.4412/2016, ο Ανάδοχος οφείλει, σε δέκα πέντε (15)
ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης να υποβάλει στη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, προς
έγκριση, το πρόγραμμα κατασκευής του έργου, έτσι που να ανταποκρίνεται στην προθεσμία της
παρούσας Ε.Σ.Υ.
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5.2. Το χρονοδιάγραμμα αυτό, που διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4782/2021, όπως
τροποποίησε τον τίτλο και τις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 145 του Ν.4412/2016,όπως ισχύει θα
περιλαμβάνει:
(1)

Λεπτομερειακή χρονική 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.

(2)

Πλήρης αιτιολόγηση στην τεχνική έκθεση των χρονικών διαρκειών που προβλέπονται για κάθε
δραστηριότητα συνοδευόμενη με τις αντίστοιχες ποσότητες, η οποία θα αναλυθεί σε επιμέρους
εργασίες του Τιμολογίου, ή και σε προεργασίες που δεν προβλέπονται στο Τιμολόγιο.
Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται σε τύπο γραμμικού διαγράμματος και συνοδεύεται από έκθεση
που θα αναλύει και θα δικαιολογεί πλήρως τον προτεινόμενο προγραμματισμό. Το ανωτέρω
διάγραμμα πρέπει να κλιμακωθεί μέσα στις τμηματικές προθεσμίες εφόσον ορίζονται από το
άρθρο 5 της παρούσας και να συνταχθεί με βασική επιδίωξη τον συντονισμό των
δραστηριοτήτων, ώστε να αποδοθεί κατά το εφικτό ολοκληρωμένο κατά χρησιμοποιήσιμα
τμήματα το έργο.
Η έγκριση του προγράμματος θα γίνει από την Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, μέσα σε
προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή του, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4782/2021,
όπως τροποποίησε τον τίτλο και τις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 145 του Ν.4412/2016.

5.3

Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την έγκριση του οριστικού χρονοδιαγράμματος
κατασκευής του έργου θα ενεργεί σύμφωνα με το δικό του χρονοδιάγραμμα, φέροντας ακέραια
την ευθύνη, αν αυτό αντίκειται στους όρους των τευχών (και σχεδίων) της δημοπρασίας. Για το
λόγο αυτό θεωρείται, συμβατικά, ότι η διαδικασία της κατάρτισης και έγκρισης ή μεταβολής
του χρονοδιαγράμματος δεν επιφέρει καθυστέρηση. Η έγκριση του χρονοδιαγράμματος δεν
περιλαμβάνει την, με οποιαδήποτε έννοια, συμφωνία της Υπηρεσίας σχετικά με τον τρόπο
υλοποίησης αυτού από τον Ανάδοχο.

5.4.

Οι εργασίες που περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη θα εκτελεστούν σε πλήρη συντονισμό με
τη Διεύθυνση του σχολείου, τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και την Προϊσταμένη Αρχή. Επειδή
πολλές εργασίες θα γίνουν κατά την περίοδο λειτουργίας της σχολικής μονάδας, ο ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί κανόνες καλής λειτουργίας, όπως για παράδειγμα να μη
δημιουργεί φασαρία ή να μη εκτελεί εργασίες σε εξεταστικές περιόδους. Θα ληφθεί ειδική
μέριμνα ώστε να είναι ασφαλείς και να μην ενοχλούνται οι μαθητές και το προσωπικό των
σχολείων κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αρκετές εργασίες θα
απαιτηθεί να γίνουν και μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων ή κατά τη
διάρκεια του σαββατοκύριακου ή σε μέρες αργιών χωρίς επιπρόσθετη αμοιβή.
Επιτάχυνση των εργασιών θα πραγματοποιείται σε περιόδους που τα σχολεία θα είναι κλειστά
ενώ οι εργασίες που αφορούν τη θέρμανση δε θα πραγματοποιούνται την χειμερινή περίοδο. Η
αποξήλωση των κουφωμάτων και η τοποθέτηση των νέων θα γίνεται τμηματικά και με τρόπο
ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του κτιρίου. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών,
αποξήλωσης των κουφωμάτων αλλά και τοποθέτησης της θερμομόνωσης θα πρέπει να τηρηθεί
ασφάλεια και πλήρης ταχύτητα για τη διεκπεραίωση των εργασιών.
Δεν πρέπει να παραμένουν ημιτελείς εργασίες, υλικά και εργαλεία στους εν λόγω χώρους. Αν
καταστεί απολύτως απαραίτητο να παραμείνουν, θα πρέπει να λαμβάνονται από τον ανάδοχο
όλα τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία μέτρα ασφαλείας και να υπάρχει συνεχής συνεννόηση με
τους υπευθύνους των σχολικών μονάδων, για να μη δημιουργηθούν απρόοπτα ατυχήματα. Οι
εργασίες θα εκτελούνται πάντα με εντολή του επιβλέποντα μετά από συνεννόηση με τους
υπευθύνους των σχολικών μονάδων. Σε κάθε περίπτωση, οι κεντρικές είσοδοι, οι χώροι
κυκλοφορίας και εξυπηρέτησης μαθητών, χρηστών και προσωπικού θα πρέπει να είναι
καθημερινά καθαροί και προσπελάσιμοι και απόλυτα ασφαλείς για την απρόσκοπτη λειτουργία
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των χώρων αυτών. Η σχολική μονάδα σε καμία περίπτωση δε θα διακόψει τη λειτουργία της για
την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης.
Ο Χρονικός Προγραμματισμός των διαφόρων εργασιών πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε να
μειώνονται οι πιθανότητες ζημιάς από πλημμύρες, βροχές, θεομηνίες κ.λπ.. Παράταση
προθεσμίας δεν αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο που προβάλλει τον ισχυρισμό ότι αγνοούσε τις
εδαφικές και κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής του έργου, τις δυσκολίες εκμετάλλευσης
των πηγών λήψης υλικών, τις δυσκολίες προσέγγισης των περιοχών λήψης αδρανών υλικών ή
αδυναμίας έγκαιρης εξεύρεσης εργατών, μηχανημάτων και υλικών από την Ελληνική ή ξένη
βιομηχανία.
ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το έργο, όπως αυτό ήθελε τροποποιηθεί κατά είδος και
ποσότητες από την Υπηρεσία σύμφωνα το άρθρο 75 του Ν.4782/2021, όπως τροποποίησε τον τίτλο
και τις παρ. 1, 2, 3 και 7 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση που υπάρχει ανάγκη
εκτέλεσης εργασιών, που δεν προβλέπονται από το Τιμολόγιο της σύμβασης, συντάσσονται νέες τιμές
μονάδος κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.4782/2021, όπως τροποποίησε τον τίτλο και τις παρ.
1, 2, 3 και 7 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.
Για τον καθορισμό νέων τιμών μονάδας, σαν αναλυτικό τιμολόγιο, θα λαμβάνεται η έντυπη ανάλυση
τιμών των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και
Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών. που
εγκρίθηκαν με την με αρ. Δ11γ/o/9/7/7-2-2013. και διορθώθηκε με τη με αρ. Δ11γ/ο/3/20/20-3-2013
αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Α.Α.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.
ΑΡΘΡΟ 7Ο: ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 150 του
ν.4412/2016 μέχρι το 15% του ολικού ποσού της σύμβασης (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
ΑΡΘΡΟ 8Ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ
Για τον υπολογισμό και την πληρωμή δαπάνης αναθεώρησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του
Ν.4782/2021, όπως τροποποίησε τον τίτλο και τις παρ. 3, 10, 19, 21 και 22 του άρθρου 153 του
Ν.4412/2016.
Συμπληρωματικά, διευκρινίζεται ότι:
1. Τα υλικά επί τόπου του έργου θα αναθεωρούνται κατά τον χρόνο της πιστοποίησής τους και όχι
της ενσωμάτωσής τους, με τους συντελεστές των κονδυλίων στα οποία πρόκειται να
ενσωματωθούν.
2. Σε ειδική στήλη του προϋπολογισμού μελέτης και προσφοράς αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του
κονδυλίου των εγκεκριμένων αναλύσεων τιμών με το συντελεστή αναθεώρησης του οποίου θα
αναθεωρούνται τα αντίστοιχα κονδύλια της παρούσας εργολαβίας.
3. Για τον καθορισμό των ποσοτήτων των εργασιών που εκτελούνται κατά αναθεωρητική περίοδο, θα
συντάσσεται υποχρεωτικά στο τέλος αυτής πρακτικό μεταξύ του αναδόχου και του επιβλέποντος,
που θα θεωρείται από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Οι αναθεωρούμενες
ποσότητες θα εξάγονται, αφού ληφθούν υπόψη τα παραπάνω οριζόμενα.
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ΑΡΘΡΟ 9Ο: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
9.1 Ποιότητα υλικών – Εργαστηριακές Δοκιμές
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της μελέτης και τις
ΕΤΕΠ. Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να ζητήσει δείγματα των υλικών που θα χρησιμοποιήσει ή να
απορρίψει αυτά σαν ακατάλληλα.
Ο Ανάδοχος κοινοποιεί στην Υπηρεσία όλα τα αποτελέσματα οιωνδήποτε εργαστηριακών δοκιμών ή
ελέγχων ποιότητας από τα οποία θα φαίνεται το σύμφωνο προς τις εκάστοτε ισχύουσες Τεχνικές
Προδιαγραφές.
Επίσης η Υπηρεσία διενεργεί τους δικούς της ελέγχους κατά την κρίση της και αυτοί οι έλεγχοι
αποτελούν στοιχεία για τον φάκελο του έργου.
Ο εργαστηριακός έλεγχος της ποιότητας των υλικών και εργασιών θα γίνει από τα εργαστήρια της
Γ.Γ.Δ.Ε. ή της Περιφέρειας Θεσσαλίας (για όσους ελέγχους αυτά μπορούν να διεκπεραιώσουν) ή από
ιδιωτικά, μη εργοταξιακά εργαστήρια, με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου (παράγραφος 2 του
άρθρου 159 του Ν. 4412/2016). Τυχόν ιδιωτικά εργαστήρια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι
αδειοδοτημένα από το ΚΕΔΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.69/1998 και της απόφασης
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ ΔΕΕ/036/12-3-98 (ΦΕΚ 289Β/24-3-98). Αμέσως μετά την υπογραφή της
σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωστοποιήσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία ποια εργαστήρια
προτίθεται να χρησιμοποιήσει και να λάβει σχετική γραπτή έγκριση. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης
ιδιωτικών εργαστηρίων θα πρέπει να προσκομίσει επιπλέον τις σε ισχύ άδειες εγκατάστασης και
λειτουργίας των εν λόγω εργαστηρίων.
Δικαιώματα του Αναδόχου για επανάληψη ελέγχων που εκτελούνται από την Υπηρεσία.
Σε περιπτώσεις ελέγχων που εκτελούνται από την Υπηρεσία είναι δυνατόν ο Ανάδοχος να έχει
ζητήσει με αίτησή του να παίρνεται κατά τη δειγματοληψία και ένα δεύτερο όμοιο δείγμα
(αντιδείγμα) το οποίο θα συσκευάζεται και θα αποστέλλεται ταυτόχρονα με το δείγμα στο εργαστήριο
της Υπηρεσίας.
Για την περίπτωση αμφιβολιών και υποβολής ένστασης από τον Ανάδοχο (που θα πρέπει να
αναγραφεί αυθημερόν στο ημερολόγιο του έργου), θα διενεργείται νέα εργαστηριακή δοκιμή,
παρουσία του βοηθού του Τεχνικού Διευθυντή ή άλλου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του
Αναδόχου, στα εργαστήρια της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων ή Πολυτεχνικών Σχολών, εφ’
όσον ζητηθεί τούτο εγγράφως από τον Ανάδοχο στην ένστασή του, το αποτέλεσμα της οποίας θα είναι
υποχρεωτικό για τον Ανάδοχο (ακόμα και αν δεν παραστεί στην δοκιμή). Κατά το μέσο διάστημα
μέχρι την οριστικοποίηση του ελέγχου, σε περίπτωση διαφωνίας, ο Ανάδοχος δεν μπορεί να συνεχίσει
τις εργασίες του.
Ο Ανάδοχος δικαιούται επίσης να ζητήσει επανάληψη των ελέγχων που οδήγησαν σε δυσμενή
αποτελέσματα και έγιναν από την Υπηρεσία χωρίς να προειδοποιηθεί, αν και είχε ζητήσει τούτο
εγγράφως. Η επανάληψη των ελέγχων γίνεται κατά αντιπαράσταση.
Σχέση ποιοτικού ελέγχου και ευθύνης Αναδόχου για την ποιότητα και αρτιότητα των υλικών και
κατασκευών του έργου
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.
Επίσης η Διευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται πέραν των ελέγχων που επιβάλλουν οι Ε.ΤΕ.Π. και οι
λοιποί όροι των συμβατικών τευχών, να διατάξει την διενέργεια τομών σε διάφορα μέρη και στοιχεία
του έργου, όσες αυτή κρίνει απαραίτητες, για την εξακρίβωση της ποιότητας, ποσότητας και πάχους
των στρώσεων σε οποιαδήποτε φάση του έργου. Τα στοιχεία των εν λόγω ελέγχων θα καταγράφονται
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σε ιδιαίτερο πίνακα και θα αποτελούν αναπόσπαστο, μετά του πίνακα των λοιπών εργαστηριακών
ελέγχων, των τελικών επιμετρήσεων των σχετικών εργασιών. Την διενέργεια των ανωτέρω τομών
υποχρεούται να διατάσσει και η επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου είτε με μηχανήματα του
αναδόχου είτε του ΠΕΔΕ. Τούτο αποτελεί προϋπόθεση για την παραλαβή του έργου. Ο ανάδοχος έχει
την υποχρέωση να αποκαταστήσει πλήρως τις τομές στην πρότερα κατάσταση με δαπάνες του.
Σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτουν αποτελέσματα από τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο, που
δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της συμβάσεως, θα κινείται η διαδικασία απόρριψης πλημμελών
εργασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 77 του Ν.4782/2021, όπως τροποποίησε τις παρ.1, 3,
4, 5, 6, 7, 9 και 10 του άρθρου 159 του Ν.4412/2016 «Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώματα Παράλειψη συντήρησης» και τους λοιπούς όρους της σύμβασης.
Ελάχιστος αριθμός εκτελεστέων δοκιμών
Ισχύουν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι - δοκιμές για υλικά και εργασίες σύμφωνα με τις Ε.ΤΕ.Π. και τις
λοιπές ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.
9.2. Ποιότητα εργασιών
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις
αναφερόμενες στην παρούσα προδιαγραφές, κανονισμούς κλπ, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.
Η Υπηρεσία δικαιούται να προβεί στην διακοπή των εργασιών, αν διαπιστωθεί ότι αυτές δεν
εκτελούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και να λάβει τα μέτρα τα προβλεπόμενα από το άρθρο 178 του
Ν.4412/2016.
Ο χρόνος που θα απολεσθεί μέχρι την επανέναρξη των εργασιών βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο.
Σε ό,τι αφορά την εμφάνιση στις εργασίες ελαττωμάτων, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 77 του
Ν.4782/2021, όπως τροποποίησε τις παρ.1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 και 10 του άρθρου 159 του Ν.4412/2016.
9.3. Ποινικές ρήτρες- Επιβολή προστίμου
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω δοκιμών υποβάλλονται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσα σε δύο (2)
ημέρες από την δειγματοληψία.
Οι δοκιμές που γίνονται, με ακριβή στοιχεία των θέσεων των δοκιμίων καταγράφονται σε ιδιαίτερο
πίνακα, που συνοδεύει τις τμηματικές προσωρινές επιμετρήσεις και την τελική επιμέτρηση και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τους.
Στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει ύστερα από παραβολή των ποσοτήτων εργασιών που
εκτελέστηκαν και των αντιστοίχων δοκιμών κατά τις προσωρινές τμηματικές επιμετρήσεις, αριθμός
δοκιμών μικρότερος αυτού που καθορίζεται ανωτέρω, επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα για
κάθε ελλείπουσα δοκιμή, η οποία υπολογίζεται με την προβλεπόμενη για την υπόψη δοκιμή τιμή του
ισχύοντος κατά τον χρόνο εκτέλεσης της εργασίας Τιμολογίου βασικών εργαστηριακών δοκιμών του
Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προσαυξημένη κατά 20% και
παρακρατείται, με βάση απόφαση του προϊσταμένου της Διευθύνουσας, το έργο Υπηρεσίας,
εκπιπτόμενη από την πρώτη πιστοποίηση του αναδόχου, που θα συνταχθεί μετά την απόφαση.
Η ποινική ρήτρα είναι ανέκκλητη. Ο αριθμός των δοκιμών που λείπει δεν δύναται να καλυφθεί με
περισσότερες δοκιμές στα επόμενα στάδια εργασίας.
Για παράβαση των προδιαγραφών και κανονισμών επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με το Π.Δ.
121/2001.
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ΑΡΘΡΟ 10Ο: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ - ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
10.1

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί καθημερινά ημερολόγιο έργου σύμφωνα με το άρθρο το
άρθρο 146 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.

10.2

Η καταμέτρηση των εργασιών, η σύνταξη των τελικών επιμετρήσεων, οι πιστοποιήσεις και
οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 70 και 71 του Ν.4782/2021, όπως
αντικατέστησαν τα άρθρα 151 και 152 του Ν.4412/2016 αντίστοιχα.

Ειδικότερα διευκρινίζονται τα κάτωθι:
Οι εργασίες, που θα εκτελεσθούν από τον ανάδοχο του έργου, δεν δύναται χωρίς προηγούμενη
έγγραφη σχετική διαταγή της Υπηρεσίας να υπερβούν το ύψος της πίστωσης που έχει εγκριθεί για
το έργο, όπως αυτό καθορίζεται με τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας.
Στην περίπτωση που οι εργασίες που διατάσσεται να εκτελεσθούν, με τους οικείους πίνακες ή τις
σχετικές διαταγές, δεν δύναται να εκτελεσθούν μέσα στο ύψος του ποσού της σύμβασης, ο
ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την εκτέλεσή τους, να το αναφέρει στην Υπηρεσία για την παροχή
των σχετικών οδηγιών.
Στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών με υπέρβαση, κατά παράβαση αυτών που ορίζονται ανωτέρω,
η Υπηρεσία δεν έχει καμία υποχρέωση αποπληρωμής του αναδόχου για τις εργασίες αυτές.
Οι πιστοποιήσεις των εργασιών που θα εκτελεσθούν για την πληρωμή του αναδόχου, συντάσσονται
στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα, με την προϋπόθεση βέβαια να υπάρχουν εκτελεσμένες
εργασίες που μπορούν να επιμετρηθούν.
Ενδιαμέσως των χρονικών αυτών διαστημάτων δεν προβλέπεται η σύνταξη πιστοποίησης, έστω και
αν κατά τα χρονικά διαστήματα που προηγήθηκαν δεν συντάχθηκαν πιστοποιήσεις για οποιαδήποτε
αιτία.
ΑΡΘΡΟ 11Ο: ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ (Γ.Ε. & Ο.Ε.)
α) Στις τιμές μονάδος του τιμολογίου και προϋπολογισμού της μελέτης δεν συμπεριλαμβάνεται ποσό
για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κλπ για κάθε είδους βάρη ή υποχρεώσεις
του εργολάβου, όπως επίσης και για όφελος αυτού. Το ποσό αυτό ορίζεται σε ποσοστό επί της
αξίας των εργασιών, που θα εκτελεσθούν, που πιστοποιείται με βάση τις τιμές του Τιμολογίου
προσφοράς και τις κανονιζόμενες νέες τιμές μονάδος κατά το άρθρο 6 της παρούσας και ανέρχεται
σε δέκα οκτώ (18) επί τοις εκατό.
β) Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 154 του
Ν. 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 12Ο: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Το έργο χρηματοδοτείται από το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) , «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» για το ποσό των 135.000,00€ από τον κωδικό έργου
0011477242 του ΟΠΣΑΑ και εγγραφή στο ΠΔΕ (ΣΑ 082/1).
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της
κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011 , της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των
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λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350
παρ. 3 του ν. 4412/2016, της κράτησης 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ'
του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), της κράτησης 2,5‰ υπέρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020
απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2780), καθώς και της κράτησης ύψους
0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6
του ν. 4412/2016
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται κατά την υποβολή των εκάστοτε πιστοποιήσεων να προσκομίζει τα
παραστατικά στοιχεία πληρωμής των τελών των πάσης φύσεως μηχανημάτων, που χρησιμοποιούνται
στο έργο, ακόμα και όταν έχουν συσταθεί υπεργολαβίες με την έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται επίσης των τελών διοδίων, των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.
Επίσης δεν απαλλάσσεται ο ανάδοχος του φόρου και δασμών καυσίμων και λιπαντικών του Φ.Π.Α.
και των ειδικών φόρων πάνω στα εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικών, εφοδίων
σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 13Ο: ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
Σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. το ποσό των απροβλέπτων λόγω προϋπολογισμού
ορίζεται υποχρεωτικά σε 15% επί του προϋπολογισμού του έργου (μετά την προσθήκη του Γ.Ε &
Ο.Ε.), το οποίο επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Στο κονδύλιο αυτό περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες:
Δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως
υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, σύνταξη μελετών που δεν καλύπτονται από το σχετικό
άρθρο της παρούσας και λοιπά συνήθη απρόβλεπτα, καθώς και τις δαπάνες που προκύπτουν από
προφανείς παραλείψεις ή από σφάλματα προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής
οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη
εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την
προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς
και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, σύμφωνα με το
άρθρο 74 του Ν.4782/2021, όπως αντικατέστησε το άρθρο 155 του Ν.4412/2016.
Στα απρόβλεπτα δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες για μετατόπιση δικτύων Οργανισμών Κοινής
Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.) και η δαπάνη των απαλλοτριώσεων.
ΑΡΘΡΟ 14Ο: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ
14.1.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην
Υπηρεσία τον Αντίκλητό του, την διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του καθώς και το
εντεταλμένο προσωπικό που θα βρίσκεται σε αυτά.

14.2.

Η Διεύθυνση του έργου από την πλευρά του αναδόχου στους τόπους κατασκευής, θα γίνεται
από Τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την Υπηρεσία. Για
το παραπάνω προσωπικό, που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται προσκόμιση
στην Διευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία θα
αναγράφεται ο χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 57
του Ν.4782/2021, όπως αντικατέστησε το άρθρο 136 του Ν.4412/2016.
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14.3.

Το βραδύτερο σε τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της σύμβασης
κατασκευής του έργου θα αναλάβει τα καθήκοντα του και ο προϊστάμενος του εργοταξιακού
γραφείου.

14.4.

Για την έγκριση του παραπάνω προτεινόμενου Τεχνικού, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην
Υπηρεσία πριν από την υπογραφή της σύμβασης όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και
λοιπά λεπτομερή στοιχεία, που θα αφορούν τα προσόντα και την πείρα του. Η Υπηρεσία
μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να μην εγκρίνει τον προτεινόμενο Μηχανικό, σε
περίπτωση που θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα και πείρα ή δεν είναι
κατάλληλος για την παραπάνω θέση. Όταν ο παραπάνω Τεχνικός απουσιάζει θα υπάρχει στο
εργοτάξιο ο αντικαταστάτης του, που θα είναι Τεχνικός εκ του υπολοίπου προσωπικού και θα
έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία.

14.5

Ο ανωτέρω Τεχνικός θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο
να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέματα του εργοταξίου, περιλαμβανομένης της
παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της Υπηρεσίας, επί τόπου
του έργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου που η υπογραφή προβλέπεται
επιτόπου του έργου (παραλαβές, επιμετρήσεις, ημερολόγια κλπ).

14.6.

Ο ως άνω Τεχνικός είναι αρμόδιος για την έντεχνη άρτια και ασφαλή κατασκευή των
εργασιών και για την λήψη και εφαρμογή των απαιτουμένων μέτρων προστασίας και
ασφάλειας των εργαζομένων καθώς και κάθε τρίτου στο έργο. Αυτός πρέπει να υποβάλει
στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση με την οποία να αποδέχεται το διορισμό του και τις
ευθύνες του.

14.7.

Η Υπηρεσία δύναται κατά την κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκριση της για τον
ορισμό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να το
αντικαταστήσει με άλλο του οποίου ο διορισμός θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη έγκριση
της Υπηρεσίας. Επίσης, μπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου με πρόσθετο
προσωπικό, όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο. Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των
υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καμιά περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις
ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ενώ ο Ανάδοχος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και
εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία.

14.8.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αμελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του
άρθρου τούτου, η Υπηρεσία μπορεί εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυμβατική
συμπεριφορά να του επιβάλει και πρόστιμο μέχρι του διπλασίου της δαπάνης για προσωπικό
που ενώ θα έπρεπε κατά τα ανωτέρω να υπάρχει ελλείπει. Τούτο δε ανεξάρτητα αν το
προσωπικό αυτό είναι μόνιμο ή περιστασιακό προσωπικό του αναδόχου.
Η παρουσία του ανωτέρω περιγραφόμενου προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα από την
Διευθύνουσα Υπηρεσία και σε περίπτωση συστηματικής μη συμμόρφωσης πλην των
ανωτέρω κυρώσεων θα ενημερώνεται η Προϊσταμένη Αρχή.

14.9.

Η Υπηρεσία μπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου με πρόσθετο προσωπικό
όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο.

14.10. Επίσης για την διευκόλυνση των εργασιών της επίβλεψης ο Ανάδοχος υποχρεούται να
παραχωρήσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία κατάλληλο χώρο γραφείου, αποδεκτό από την
υπηρεσία για το προσωπικό της και τους εκπροσώπους της. Το γραφείο αυτό θα έχει τον
κατάλληλο εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
14.11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει στη διάθεση της επιβλέπουσας υπηρεσίας, τα απαραίτητα
μεταφορικά μέσα για τη διακίνηση του πάσης φύσεως προσωπικού της για τις ανάγκες του
έργου.
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ΑΡΘΡΟ 15Ο: ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ - ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί δωρεάν όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν επί δεκαπέντε
(15) μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν.4782/2021,
όπως αντικατέστησε το άρθρο 171 του Ν.4412/2016.
Στην περίπτωση ζημιών από ανώτερη βία ή άλλη αιτία, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην
αποκατάσταση και αποζημιώνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.4782/2021, όπως
τροποποίησε τις παρ. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 157 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 16Ο: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ
Η δαπάνη για την λήψη των αναγκαίων μέτρων και ιδιαίτερα η τοποθέτηση, αντικατάσταση και
συντήρηση των απαιτουμένων αντανακλαστικών πινακίδων και σημάτων, φανών κλπ, όπως ορίζεται
στην Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003 «Έγκριση τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων οδικών
έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών» όπως αυτές ισχύουν σήμερα, δεν θα πληρωθεί στον
Ανάδοχο, περιλαμβανόμενη στη τιμή της προσφοράς του.
Ο Ανάδοχος φέρει αποκλειστική ευθύνη, αστική και ποινική, για κάθε ατύχημα εξ αιτίας των έργων ή
της πλημμελούς σήμανσής τους, ακόμα των εκτελουμένων απολογιστικά.
Η μη τήρηση των προαναφερθέντων μέτρων αποτελεί παράβαση των προβλεπόμενων στις διατάξεις
των άρθρων 81 έως και 84 του Ν.3669/2008 και επισύρουν τις από τις διατάξεις αυτές προβλεπόμενες
διοικητικές ποινές και διοικητικές και παρεπόμενες χρηματικές κυρώσεις. Επίσης η μη τήρηση των
μέτρων αυτών αποτελεί παράβαση των προβλεπόμενων στις Προδιαγραφές Σήμανσης εκτελουμένων
έργων εντός ή και εκτός κατοικημένων περιοχών.
Χωρίς στο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων αυτού του
άρθρου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν τούτο
απαιτείται, σε βάρος και για λογαριασμό του. Η Υπηρεσία μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αυτό όταν
ο Ανάδοχος αμελήσει ή αποδειχθεί ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου.
Πέραν του καταλογισμού των σχετικών δαπανών για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών / ενεργειών
από την Υπηρεσία, η μη ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου συνιστά αντισυμβατική
συμπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει την εφαρμογή συμβατικών κυρώσεων, μία από τις οποίες
είναι η επιβολή προστίμου(ων).
ΑΡΘΡΟ 17Ο: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
Ο Ανάδοχος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης είναι
υποχρεωμένος να εντοπίσει τυχόν εγκαταστάσεις, δίκτυα κλπ Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας που
εμπίπτουν στο εύρος κατάληψης των έργων και να υποβάλλει στην Υπηρεσία σχετικά σχέδια στα
οποία θα απεικονίζονται οι προς μετατόπιση εγκαταστάσεις. Οι δαπάνες μετατόπισης βαρύνουν τον
Εργοδότη.
Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης, παράλληλα με τις ενέργειες της Υπηρεσίας, να προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες προς τους αντίστοιχους οργανισμούς για την επίσπευση των διαδικασιών μετατόπισης των
εγκαταστάσεων και να διευκολύνει τις σχετικές εργασίες.
Είναι επίσης υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή βλάβης στις υπόψη
εγκαταστάσεις και είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για τυχόν βλάβες που συμβούν εξ αιτίας των
έργων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 18Ο: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο εργολάβος με την προσφορά του αποδέχεται ότι μελέτησε πλήρως την φύση και την θέση των
έργων, τις γενικές και τοπικές συνθήκες, κυρίως όσο αφορά τις μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και
εναποθήκευση υλικών, ύπαρξη εργατικών χειρών, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος, το ευμετάβλητο των
καιρικών συνθηκών, τις διάφορες ανυψώσεις των ποταμών, χειμάρρων ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες
στον τόπο των έργων, την διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα
των υλών που μπορεί να συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος το είδος και τα μέσα ευκολίας,
που θα χρειαστούν πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα
ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο δύναται να επηρεάσουν τις εργασίες ή το κόστος τους σε
συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης.
Παράλειψη του εργολάβου για ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους
αυτούς, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς την σύμβαση.
Ο Ανάδοχος οφείλει, μετά την υπογραφή της Σύμβασης, με δική του καθολική αρμοδιότητα και
ευθύνη να επαληθεύσει όλα τα στη διάθεσή του στοιχεία και να εκτελέσει και τυχόν
συμπληρωματικές έρευνες, μελέτες κλπ προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα κατασκευαστικά σχέδια
των έργων. Επίσης, να έχει συμπεριλάβει όλα αυτά στην προσφορά του.
ΑΡΘΡΟ 19Ο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Στις τιμές προσφοράς του αναδόχου θεωρείται ότι περιλαμβάνονται ανοιγμένες όλες οι δαπάνες που
προκύπτουν από την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου
στο μέρος που το αφορούν.
ΑΡΘΡΟ 20Ο: ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
20.1. Ο Ανάδοχος πρέπει πάντοτε να φυλάσσει και διατηρεί όλα τα κάθε είδους υλικά και μέσα που
βρίσκονται εις χείρας του, συμπεριλαμβανομένης και της ιδιοκτησίας του Δημοσίου, καθώς
επίσης και κάθε εργασία που εκτελέστηκε. Όλες οι απαιτήσεις του εργοδότη για την περίφραξη
ή την ειδική φύλαξη της περιουσίας αυτού, θα εκτελούνται από τον Ανάδοχο χωρίς κάποια
ιδιαίτερη αποζημίωση. Εάν ο εργοδότης διαπιστώσει ότι ο Ανάδοχος δεν προφυλάσσει με
επάρκεια υλικά, μηχανήματα, εφόδια ή εργασίες που εκτελέστηκαν, τότε η περιουσία αυτή
δύναται να προφυλαχθεί από τον πρώτο, με τη δαπάνη φύλαξης να βαρύνει τον Ανάδοχο, και
θα κρατηθεί από όσα αυτός δικαιούται να λαμβάνει.
20.2. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των κατασκευών,
των κοινωφελών και κάθε είδους έργων, που υπάρχουν και για την πρόληψη ζημιών ή την
διακοπή της λειτουργίας τους. Ζημίες που προκλήθηκαν από αμέλεια του Αναδόχου πρέπει να
επανορθώνονται αμέσως από τον ίδιο. Σε αντίθετη περίπτωση αυτό θα γίνεται από τον
εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου.
20.3. Ο Ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση όπως
δένδρα, θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις στο χώρο που εκτελείται η εργασία, εφόσον δεν
παρεμποδίζεται δικαιολογημένα η κατασκευή του έργου κατά την κρίση του εργοδότη έχοντας
υπόψη και τις σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος διατάξεις, η εφαρμογή των
οποίων είναι υποχρεωτική.
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20.4. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη βλάβη ιδιοκτησιών τρίτων, κοπή ή βλάβη δένδρων
και θάμνων, στην οποία περιλαμβάνεται και εκείνη που προκαλείται από κακό χειρισμό των
μηχανημάτων, απόθεση υλικών ή καταστροφή φυτεμένων περιοχών από μηχανικά μέσα.
ΑΡΘΡΟ 21Ο: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ*
21.1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των
διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο
προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση
κατασκευής του έργου: ΠΔ 305/96 (αρ.7-9), Ν.4412/16 (αρ. 138, παρ.7), Ν. 3850/10 (αρ. 42)1.
21.2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται:
α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) και να
λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.4782/2021, όπως

αντικατέστησε το άρθρο 138 του Ν.412/2016.
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 κατασκευής του έργου: άρθρο
378 του Ν.4412/2016 και άρθρο 59 του Ν.4782/2021, όπως αντικατέστησε το άρθρο
138 του Ν.412/2016.
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: ΠΔ 1073/81 (αρ. 111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11),
Ν.3850/10 (αρ. 42- 49).
Για την σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η
γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να
κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας
(εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη
εξειδικευμένη εταιρεία).
21.3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα (§21.2), ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα :
21.3.1. Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος
Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα :
α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των
εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με
προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες και
στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο
προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια: Π.Δ.305/96 (αρ.
3, παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του
άρθρου 12 του Π.Δ.305/96.

1

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.
* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του άρθρου 12 του ΠΔ
305/96
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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.4412/16 (άρθρο 378) και στο Ν.4782/2021 (άρθρο 59,
όπως αντικατέστησε το άρθρο 138 του Ν.4412/2016).
γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης
(τυχόν παραλείψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την
Υπηρεσία), σύμφωνα με την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με
την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος
κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας,
οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ).
δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα
προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα
απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και
υγείας: Π.Δ.305/96 (αρ. 3, παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.)
ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/16 (άρθρο 378) και στο
Ν.4782/2021 (άρθρο 59, όπως αντικατέστησε το άρθρο 138 του Ν.4412/2016).
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: Π.Δ.305/96
(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.
Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π.Δ.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.3669/08 (αρ. 37 και 182).
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.
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.3669/08 (αρ. 73 και 75).
Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και
το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του: Π.Δ.305/96 (αρ. 3, παρ.11) και ΥΑ
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.
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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.
21.3.2. Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων
ασφάλειας και υγείας:
Ο Ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50
εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο
έργο 50 και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25).
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε
άτομα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες
Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση
καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και
αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε
απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής: Ν.3850/10 (αρ.9).
Στα πλαίσια των Υποχρεώσεων του Αναδόχου καθώς και του τεχνικού ασφαλείας και ιατρού
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων:
1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των
υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε
ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και
αρ.17 παρ.1).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και
θεωρείται από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του
ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις
κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των
εργαζομένων των οποίων η σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4
και 5 του Ν.3850/10.
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.
3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και
να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).
Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων,
καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις
πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού
οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός 24
ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα
όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος
Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο
ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43
παρ.2γ).
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5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).
21.3.3. Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά περίπτωση 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 μηχ/κούς 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.
21.3.4. Συσχετισμός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας
(ΗΜΑ)
Για την πιστή εφαρμογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με
το ΗΜΑ. Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση
και εμπλουτισμός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των
αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ.
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος.
21.4

Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο
εργοτάξιο.
21.4.1 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 :
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: Π Δ 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, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού
εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων,
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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).

21.4.2 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).
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.IVμέρος 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. 36-41), ΠΔ 82/10.
21.4.3 Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.
Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00
(αρ.2).
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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 παραρτ.IV 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 παραρτ.IV, 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. II, παρ.2.1).
Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή.
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα
καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το 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 ).
21.5. Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο
εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του
εκτελούμενου έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα
απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών
του εκτελούμενου έργου.
Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα :
21.5.1 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.IV 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.
21.5.2 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 ).
21.5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος,
Εργασίες σε στέγες.
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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.IV μέρος Α παρ.1, 10
και μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.4-6,14 ).
21.5.4 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.
21.5.5 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).
21.5.6 Προετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής
ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή
άλλης φύσης έργων και σε στάθμη χαμηλότερη των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.)
Ν.495/76, 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).
21.5.7 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 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12,
παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13).
21.6. 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»
A. ΝΟΜΟΙ

ΦΕΚ 337/Α/76

Π. Δ. 395/94

ΦΕΚ 220/Α/94

Ν. 495/76
Ν. 1396/83

ΦΕΚ 126/Α/83

Π. Δ. 396/94

ΦΕΚ 220/Α/94

Ν. 1430/84

ΦΕΚ 49/Α/84

Π. Δ. 397/94

ΦΕΚ 221/Α/94

Ν. 2168/93

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
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ:
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»
Ν. 3669/08

ΦΕΚ 116/Α/08

Π. Δ.

89/99

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
Π. Δ. 176/05

ΦΕΚ 121/Α/04
ΦΕΚ 227/Α/05

Π. Δ. 149/06

ΦΕΚ 159/Α/06

Π. Δ.

2/06

ΦΕΚ 268/Α/06

Π. Δ. 212/06

ΦΕΚ 212/Α/06

Π. Δ.

82/10

ΦΕΚ 145/Α/10

Π. Δ.

57/10

ΦΕΚ

Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ
Π. Δ. 413/77
Π. Δ.

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΦΕΚ 128/Α/77

95/78

ΦΕΚ 20/Α/78

Π. Δ. 216/78

ΦΕΚ 47/Α/78
97/Α/10

Π. Δ. 778/80

ΦΕΚ 193/Α/80

Π. Δ. 1073/81

ΦΕΚ 260/A/81

Π. Δ. 225/89

ΦΕΚ 106/Α/89

ΥΑ 130646/84

ΦΕΚ 154/Β/84

Π. Δ.

31/90

ΦΕΚ 31/Α/90

ΚΥΑ 3329/89

ΦΕΚ 132/Β/89

Π. Δ.

70/90

ΦΕΚ 31/Α/90

ΚΥΑ 8243/1113/91

ΦΕΚ 138/Β/91

Π. Δ.

85/91

ΦΕΚ 38/Α/91

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93

ΦΕΚ 187/Β/93

Π. Δ. 499/91

ΦΕΚ 180/Α/91

ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93

ΦΕΚ 765/Β/93

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΚΥΑ αρ.8881/94

ΦΕΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03

450/Β/94

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ

Π/208/12-9-03
ΥΑ αρ.οικ.31245/93

ΦΕΚ

451/Β/93
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ6/08

ΥΑ

3009/2/21-γ/94

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94

ΦΕΚ

301/Β/94

ΦΕΚ

73/Β/94

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/
οικ/215/31-3-08
ΑΡ.ΠΡ.10201/12

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ

22REQ011140893 2022-08-25
ΕΡΓΟ: Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση
ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου
Ρήγα Φεραίου

ΥΑ 3131.1/20/95/95

ΦΕΚ

978/Β/95

ΥΑΦ.6.9/13370/1560/95

ΦΕΚ

677/Β/95

ΥΑΦ6.9/25068/1183/96

ΦΕΚ 1035/Β/96

Υ.Ααρ.οικ.Β.5261/190/97

ΦΕΚ 113/Β/97

ΚΥΑαρ.οικ.16289/330/99

ΦΕΚ 987/Β/99

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03

ΦΕΚ 1186/Β/03

ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03

ΦΕΚ 708/Β/03

ΚΥΑ αρ.6952/11

ΦΕΚ 420/Β/11

ΥΑ 3046/304/89

ΦΕΚ

ΥΑΦ.28/18787/1032/00

ΦΕΚ 1035/Β/00

ΥΑ αρ. οικ.433/2000

ΦΕΚ 1176/Β/00

ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01

ΦΕΚ 686/Β/01

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01

ΦΕΚ 266/Β/01

59/Δ/89

ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02

ΦΕΚ

ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11
ΥΑ 21017/84/09

ΦΕΚ 905/Β/11
ΦΕΚ 1287/Β/09

Πυροσβεστική διάταξη 7,
Απόφ.7568.Φ.700.1/96

Σ.ΕΠ.Ε

16/Β/03

ΦΕΚ 155/Β/96

21.7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των θέσεων εργασίας με πόσιμο
νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να εξασφαλίσει μέσα παροχής πρώτων
βοηθειών, να κατασκευάσει και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήματα
επισήμανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικινδύνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικές
και συμβουλευτικές πινακίδες τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους κινούμενους στους
χώρους εργοταξίων ή/και στις περιοχές κατασκευής των εργασιών ή κοντά σ' αυτές.
21.8. Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της
Υπηρεσίας μετά των εκάστοτε Συμβούλων της, και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο
χώρο του Έργου μετά από σχετική έγκριση, τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση εργασίας,
ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως κράνη,
γυαλιά, μάσκες ηλεκτροσυγκολλητών κλπ. Κατά την τυχόν εκτέλεση νυχτερινής εργασίας ο
Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούμενο ισχυρό φωτισμό για την ασφάλεια του
προσωπικού και κάθε τρίτου.
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21.9. Για την προστασία και αντιμετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων
και στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει:
 Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης.
 Για τον περιοδικό καθαρισμό των χώρων από επικίνδυνα για ανάφλεξη υλικά και την
κατάλληλη διάθεση τους.
 Να μην πραγματοποιεί εργασίες κολλήσεων ή και άλλες ανοιχτής πυράς κοντά σε χώρους
αποθήκευσης καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υλών του εργοταξίου και των γειτονικών
ιδιοκτησιών που ανήκουν σε τρίτους.
 Για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών που θα γίνεται κατόπιν και σύμφωνα με
σχετική άδεια της αρμόδιας Αρχής.
21.10. Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και
αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα έργα και είναι δική του
ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών
κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την
Ελληνική Νομοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή θα εφαρμόζονται οι
διεθνείς κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων.
21.11. Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αποφυγή ζημιών και
ατυχημάτων από τη χρήση εκρηκτικών υλών, όπως ελεγχόμενες εκρήξεις, συστήματα
συναγερμού για την απομάκρυνση ατόμων από τους χώρους των εκρήξεων, λήψη
προστατευτικών μέτρων για υπερκείμενες ή παρακείμενες κατασκευές και ιδιοκτησίες κλπ,
εφόσον βεβαίως επιτραπεί από την Υπηρεσία η χρησιμοποίηση εκρηκτικών υλών στις
εκσκαφές.
21.12. Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να
συνυπολογισθούν από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της Οικονομικής του Προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 22Ο: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Από τον Ανάδοχο μπορούν να ανεγείρονται προσωρινά κτίσματα (υπόστεγα αποθήκευσης,
εργαστήρια, γραφεία κ.ά.) με δική του μέριμνα, εργάτες και υλικά, χωρίς καμία δαπάνη του εργοδότη.
Προσωρινά κτίσματα και έργα αυτού του είδους θα παραμείνουν στην κυριότητα του Αναδόχου και
θα αφαιρούνται από αυτόν με έξοδά του, μετά την αποπεράτωση των έργων. Αυτά τα κτίσματα και
έργα μπορεί να εγκαταλείπονται και να μην απαιτείται η αφαίρεσή τους, μόνο κατόπιν γραπτής
έγκρισης του εργοδότη. Σε περίπτωση που ανεγερθούν κτίρια αυτού του είδους με υλικά του
εργοδότη, αυτά θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία του.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει επαρκή παροχή ύδατος για χρήση στο έργο και την
κατανάλωση του προσωπικού. Επίσης υποχρεούται στην εγκατάσταση ηλεκτρικού ρεύματος για την
λειτουργία των εγκαταστάσεών του και για χρήση του προσωπικού που διαμένει στον τόπο των έργων
ή των εργαζόμενων σε νυκτερινές εργασίες.
ΑΡΘΡΟ 23Ο: ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣ

Ι.Κ.Α.

ΚΑΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πέρα από τις καταβαλλόμενες προς το Ι.Κ.Α. και τους άλλους
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς νόμιμες εισφορές, που καθορίζονται από αυτούς επί των μισθών και
ημερομισθίων του προσλαμβανόμενου από αυτόν εργατοτεχνικού και κάθε είδους απασχολούμενου
στο παρόν έργο προσωπικού και βαρύνουν τον εργοδότη, να μεριμνά κατά την μισθοδοσία του εν
λόγω προσωπικού για την κράτηση και των κάθε είδους εισφορών και κρατήσεων που βαρύνουν τον
εργαζόμενο. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος σε κάθε περίπτωση παράλειψης κράτησης εισφορών αυτού
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του είδους και υποχρεούται στην καταβολή τους, με δικές του δαπάνες χωρίς επιβάρυνση της
Υπηρεσίας.
Για την πληρωμή του Αναδόχου είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Υπηρεσίας
του Ι.Κ.Α. για μη οφειλή προς αυτό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει στην Υπηρεσία τα
οικεία ασφαλιστήρια συμβόλαια του προσωπικού του, στις περιπτώσεις που δεν υπάγεται στις
Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Αν δεν το πράξει, η Υπηρεσία δικαιούται να εφαρμόζει ανάλογη κράτηση
πάνω στους λογαριασμούς που συντάσσονται κάθε φορά για την πληρωμή του και μέχρι το χρόνο
προσκόμισής τους.
Εάν ο Ανάδοχος παραλείψει τη σύναψη των εν λόγω ασφαλειών ή παραλείψει την καταβολή των
ασφαλίστρων, η Υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη της ασφάλειας ή την καταβολή των ασφαλίστρων
σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου και κρατεί τις δαπάνες που έγιναν από τον πρώτο
λογαριασμό.
ΑΡΘΡΟ 24Ο: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
24.1. Οι τιμές μονάδος του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας ή προμήθειας
υλικών. Κατά συνέπεια οι τιμές αυτές καλύπτουν εξ ολοκλήρου τις εργασίες που αναφέρονται
στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, ανεξάρτητα αν αυτές εμφανίζουν μικρές ή μεγάλες
δυσχέρειες εκτέλεσής τους. Κατόπιν αυτού, ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή
αποζημίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, σε
όλες τις τιμές μονάδος του Τιμολογίου περιλαμβάνονται:
 Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που απαιτούνται για την κατασκευή της εργασίας,
ήτοι τα μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω ημεραργιών
από οποιαδήποτε αιτία (παραλαβή και επιστροφή του μηχανήματος, δυσμενείς καιρικές
συνθήκες, βλάβες, εορτές κλπ) ή λόγω επισκευών και συντήρησης των μηχανημάτων, οι
δαπάνες παραλαβής, μεταφοράς επί τόπου και επιστροφής μηχανημάτων, οι δαπάνες
εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους, οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία των
εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση κλπ).
 Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό μηχανικού εξοπλισμού και των λοιπών
συνεργείων από εργοδηγούς, μηχανοτεχνίτες, τεχνίτες, ειδικευμένους και ανειδίκευτους
εργάτες, για ημερομίσθια αυτών, ημεραργίες ασφάλισης, δώρα εορτών, ιατρικής τους
περίθαλψης κλπ.
 Οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά αλλά είναι
απαραίτητα για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε είδους εργασίας, με την
φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στον τόπο των έργων. Επίσης περιλαμβάνονται και οι κάθε
είδους ασφαλίσεις υλικών.
 Τα έξοδα αποθήκευσης και φύλαξης των μηχανημάτων και των υλικών.
 Οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς όλων και κάθε είδους υλικών που απαιτούνται
για την εκτέλεση των εργασιών από τους τόπους ή θέσεις προμήθειας ή παραγωγής μέχρι
της ενσωμάτωσης τους στο έργο. Η μεταφορά πληρώνεται επιπλέον, μόνο σε περίπτωση που
αυτό σαφώς αναφέρεται στο τιμολόγιο μελέτης.
 Οι δαπάνες αποζημίωσης ιδιοκτητών πηγών λήψης κάθε είδους υλικών ή χώρων
προσωρινής αποθήκευσής τους. Ο Εργοδότης δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση
διενέργειας απαλλοτριώσεων χώρων λήψης αποθήκευσης κλπ υλικών.
 Οι δαπάνες κατασκευής όλου ή μέρους εργασιών δια χειρών εργατοτεχνιτών, στις
περιπτώσεις εκείνες, που είναι αδύνατο ή δεν ενδείκνυται με μηχανήματα ή κρίνεται
απαραίτητη, για καλύτερη εκτέλεση του έργου, από την Υπηρεσία.
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 Οι δαπάνες υπαίθρου και γραφείου για τη λήψη στοιχείων, καταμέτρηση υλικών κλπ,





















σύνταξη και εκτύπωση σε τετραπλούν των επιμετρητικών στοιχείων καθώς και των τελικών
κατασκευαστικών σχεδίων εις διπλούν.
Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του Τιμολογίου.
Οι δαπάνες εκτέλεσης και επανάληψης απασών των απαιτουμένων δοκιμών των
εγκαταστάσεων μέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσμάτων τους.
Οι δαπάνες επιθεώρησης των εγκαταστάσεων και επανόρθωσης κάθε βλάβης ή ζημίας κατά
την περίοδο εγγύησης.
Οι δαπάνες διοδίων των μεταφορικών μέσων του Αναδόχου και οι δαπάνες ζύγισης της
καθαράς ασφάλτου και των ασφαλτομιγμάτων κλπ υλικών, όταν απαιτείται.
Οι δασμοί και λοιποί φόροι, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και
εφοδίων του έργου. Προκειμένου για είδη εσωτερικού, ο φόρος κύκλου εργασιών και τα
τέλη χαρτοσήμου όπου ισχύουν και γενικότερα όλοι οι φόροι, δασμοί, τέλη, κρατήσεις κλπ,
που θα ισχύουν κατά την κατασκευή του έργου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26
του Κώδικα Νόμων για Τελωνειακό Δασμολόγιο Εισαγωγής και τις διατάξεις του Ν.3215/55
όπως ισχύει σήμερα, δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία που θα εποπτεύσει την
κατασκευή του έργου ή σε άλλη Υπηρεσία η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση ή να
χορηγήσει οποιαδήποτε βεβαίωση για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από
τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη
εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση
τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα.
Η προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία, κλπ του εργοταξιακού εργαστηρίου, σε συνδυασμό
και με τις δαπάνες ποιοτικού ελέγχου σε αναγνωρισμένα εργαστήρια.
Η τοποθέτηση πινακίδων με την αναγραφή στοιχείων του έργου, σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις περί δημοσιότητας των εκτελούμενων έργων.
Οι κάθε είδους μετρήσεις και λήψη στοιχείων (υψομέτρων, διαστάσεων κλπ.).
Οι κάθε είδους μελέτες που αναφέρονται αναλυτικά στα συμβατικά τεύχη, καθώς και τυχόν
χρήση ευρεσιτεχνιών μετ' αποζημίωσης των δικαιούχων.
Οι μελέτες σύνθεσης σκυροδέματος που τυχόν συντάξει ο Ανάδοχος και οι εργαστηριακές
εξετάσεις και μελέτες σύνθεσης των ασφαλτομιγμάτων και των ασφαλτικών σκυροδεμάτων.
Η εξασφάλιση των αναγκαίων χώρων για την απόθεση προϊόντων ορυγμάτων,
περισσευμάτων φυτικών γαιών, υπολειμμάτων κάθε είδους έργων όπως και οποιουδήποτε
περισσεύματος υλικών, ανεξάρτητα από το χρόνο εκτέλεσης της εργασίας, τη διάρκεια
αυτής ή το μέγεθος της απαιτούμενης έκτασης (σε συσχετισμό με το δημοπρατούμενο έργο).
Οι δαπάνες αποκατάστασης τοπίου και των εν γένει μέτρων για την προστασία του
περιβάλλοντος.
Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων που θα
πρέπει να εξασφαλίσει ο Ανάδοχος στο εργοτάξιο κατά την κατασκευή των έργων.
Οι μισθοί και παντός είδους αποζημιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κίνησης του διοικητικού
και τεχνικού προσωπικού του Αναδόχου.
Οι δαπάνες Ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του Αναδόχου και οι δαπάνες για
λειτουργία του εργοταξίου (ύδρευση, θέρμανση, κλιματισμός).
Τα έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του Ανάδοχου και κάθε
φύσης αποζημίωσης προς τρίτους.
Παντός είδους φόροι, τέλη εγγύησης, τόκοι κίνησης, κεφάλαια και λοιπές πάσης φύσεως
επιβαρύνσεις, εκτός του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.
Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής των υλικών και δοκιμών, εν γένει
για την παράδοση σε κανονική λειτουργία των έργων.
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 Έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκόμισης προϊόντων σε θέση
επιτρεπόμενη από την Αρμόδια Αρχή.
 Το όφελος του Αναδόχου.
24.2. Στο ποσό των ενσωματωμένων στη τιμή της προσφοράς γενικών εξόδων του Αναδόχου
περιλαμβάνονται οι δαπάνες των εργαλείων, των επισφαλών εξόδων επιστασίας, των κάθε
είδους κρατήσεων, φόρων, τελών, δασμών, δικαιωμάτων, ασφαλίσεων κλπ δημοσιεύσεων,
διακηρύξεων, κηρυκείων, συμφωνητικού, των θέσεων εγκαταστάσεων μηχανημάτων και
εργοταξίων γενικά, των προσπελάσεων, προς τα εργοτάξια και τις θέσεις αποθήκευσης των
υλικών κάθε είδους.
24.3. Ο Εργοδότης δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για πρόσθετη αποζημίωση του Αναδόχου για
τυχόν δυσχέρειες εκμετάλλευσης των λατομείων και λοιπών πηγών ή από την ανάγκη
δημιουργίας εγκατάστασης θραύσης και χώρων αποθήκευσης υλικών μακριά από τις πηγές
λήψης, ήτοι χειμάρρων λατομείων κλπ, που θα παρουσιασθεί ή από τυχόν δυσχέρειες
μεταφορών από οποιαδήποτε αιτία.
24.4. Οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των προσπελάσεων για την, κατά την διάρκεια
εκτέλεσης των έργων, ακώλυτο και ασφαλή εξυπηρέτηση της διενεργούμενης κυκλοφορίας για
την κατασκευή και επίβλεψη του έργου, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σε ότι αφορά τις οδούς που
βρίσκονται σε λειτουργία, ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν δύναται να
κυκλοφορήσει οχήματα βάρους μεγαλύτερου εκείνου για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή
του οδοστρώματος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του. Οπωσδήποτε εφ' όσον κάνει χρήση
τέτοιων οδών (μέσα στους ανωτέρω περιορισμούς) υποχρεούται να προβεί στη συντήρηση και
των οδών αυτών καθ' όλη την διάρκεια της πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης, χωρίς
οποιαδήποτε αποζημίωση από την αρμόδια αρχή.
24.5. Εννοείται ότι σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή ατύχημα που θα
συμβεί.
24.6. ¨Καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη αναδόχου¨
Όλα τα αντικείμενα της παρούσας εργολαβίας, τα περιγραφόμενα στα Τεύχη Δημοπράτησης,
είναι της "Καθολική αρμοδιότητας και ευθύνης του Αναδόχου" και περιλαμβάνονται στη τιμή
της προσφοράς του, εφ' όσον δεν αναφέρεται σαφώς και ρητώς συγκεκριμένη αρμοδιότητα του
Φορέα κατασκευής η τρίτου Φορέα.
Η "καθολική αρμοδιότητα και ευθύνη Αναδόχου" περιλαμβάνει - είτε αυτό αναγράφεται
ειδικότερα κατ' άρθρο ή παράγραφο είτε όχι - ενδεικτικά όχι όμως περιοριστικά όλες τις
κάτωθι υποχρεώσεις:


Μέριμνα, έξοδα, υλικά, μέσα, εξοπλισμό, προσωπικό, ευθύνη, μέτρα ασφαλείας, μέτρα
αποκατάστασης τοπίου, μέτρα σήμανσης, μέτρα ασφαλούς κυκλοφορίας και εργασίας,
μέτρα για αποφυγή ρύπανσης του Εθνικού ή Επαρχιακού οδικού δικτύου ή
αποκατάστασης αυτού σε περίπτωση ρύπανσης, διαδικασίες και έξοδα κλπ πάσης φύσεως
αδειοδοτήσεων, διαδικασίες έξοδα κλπ σύνταξης και υποβολής Μ.Π.Ε. και έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων κλπ κατά περίπτωση, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στα
συμβατικά τεύχη, αποκλειστικής ευθύνης του Αναδόχου για οτιδήποτε σχετίζεται με την
κατασκευή του συνολικού έργου.



Υποχρέωση εντοπισμού σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας ή/και εκτός αυτής, καθώς και
απόκτησης δικαιώματος χρήσης ή τυχόν απαιτούμενης ενοικίασης ή αγοράς ή
αποζημίωσης κλπ δανειοθαλάμων ή θέσης απόληψης ή εγκαταστάσεων όλων των υλικών
που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, με τα προδιαγραφόμενα χαρακτηριστικά.



Υποχρέωση πραγματοποίησης εκσκαφών, φορτοεκφόρτωσης μετά σταλίας, προμήθειας
και μεταφοράς όλων των υλικών, αντικειμένων, εξοπλισμού, εργαστηρίων και
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εγκαταστάσεων στο χώρο του έργου ή σε εργαστήρια της αποδοχής του εργοδότη
σ'οποιοδήποτε μέρος της Επικράτειας για έλεγχο, αναλύσεις κλπ, μετά της αντίστοιχης
λήψης δειγμάτων και αποζημίωσης των εργαστηρίων, εκτέλεση των προβλεπομένων και
προδιαγραφομένων κατά περίπτωση εργαστηριακών ελέγχων με κάθε πρόσφορο τρόπο ή
μέθοδο.


Φορτοεκφόρτωση, απομάκρυνση και διάθεση τυχόν αχρήστων ή ακαταλλήλων ή
ρεταλιών σε χώρους αποδοχής του εργοδότη ή αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών,
διάστρωση, διασπορά υλικών, αναμόχλευση προς ομογενοποίηση, τεχνική , ανάμιξη,
ύγρανση, συμπύκνωση, φινίρισμα, λείανση, συγκολλήσεις, έλεγχο συγκολλήσεων μετά
του απαιτούμενου εξοπλισμού, αποκατάσταση μη στεγανών συγκολλήσεων.



Επισκευή ή αντικατάσταση σημείων που θα διαπιστωθεί φθορά ή διάτρηση,
καλουπώματα, προμήθεια και τοποθέτηση οπλισμών και κατασκευή σκελετών από
οπλισμένο σκυρόδεμα, κατασκευή μεταλλικών κατασκευών, άλλων διαφόρων
οικοδομικών κατασκευών, οδοποιίας, χωματουργικών, Η/Μ εγκαταστάσεων κλπ,
προστασία από καιρικές συνθήκες, καθώς και ανάλογους εργαστηριακούς ελέγχους με
επιτόπου εργαστήρια ή σε εργαστήρια της αποδοχής του εργοδότη μετά της αντίστοιχης
αποζημίωσης τους.



Τυχόν αποξήλωση και επανακατασκευή υλικών ή κατασκευών ή εγκαταστάσεων ή
γεωτρήσεων σε περίπτωση αστοχίας ή μη τήρησης προδιαγραφών των συμβατικών
τευχών και της μελέτης κλπ, κατά την κρίση της επίβλεψης

Από τα παραπάνω περιγραφέντα, δεν είναι της "καθολικής αρμοδιότητας και ευθύνης Αναδόχου" και
δεν περιλαμβάνονται στην προσφορά του μόνο συγκεκριμένα αντικείμενα, εφόσον και μόνον όταν
σαφώς, ρητώς και επακριβώς αναφέρονται και περιγράφονται σε συγκεκριμένα σημεία της
Διακήρυξης, της Τ.Π-ΤΠ και των λοιπών συμβατικών τευχών ως αρμοδιότητες του Φορέα
κατασκευής ή άλλου τρίτου Φορέα.
24.7. Τον Ανάδοχο επίσης βαρύνουν:
α) Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που τυχόν θα προκύψουν κατά το στάδιο
εκτέλεσης των εργασιών από την ανάγκη σύγχρονης εκμετάλλευσης πηγών κάποιων
υλικών και από άλλη προγενέστερη ή μεταγενέστερη εργολαβία.
β) Η δαπάνη λήψης εγχρώμων φωτογραφιών κατά τις φάσεις του έργου, βιντεοταινιών VΗS,
η υποβολή τους στην Υπηρεσία μαζί με τα αρνητικά τους και λοιπών παραστατικών
στοιχείων του έργου που εκτελείται, όπως τήρησης και υποβολής πλήρων στατιστικών
στοιχείων αυτού, ημερολογίου έργου και βιβλίου καταμέτρησης των εργασιών.
γ) Οι δαπάνες σύναψης της Σύμβασης.
δ) Οι δαπάνες για όλες τις ενέργειες, διαδικασίες που απαιτούνται (υποβολή μελετών κλπ)
για αδειοδότηση, ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων, σύνδεση αυτών με δίκτυα ΔΕΗ
κλπ., όχι όμως οι δαπάνες τυχόν μεταφοράς δικτύων μέχρι το γήπεδο του έργου, εκτός και
αν αυτό ρητά περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο προσφοράς.
ε) Οι δαπάνες προσωρινής σήμανσης κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου και γενικά κάθε
άλλη δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά.
ζ) Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη μεταφορά γραμμών των δικτύων ηλεκτρισμού,
τηλεφωνίας, νερού, οι οποίες είναι απαραίτητες για την λειτουργία της εγκατάστασης από
την είσοδο του έργου, μέχρι τα σημεία εσωτερικής διανομής της εγκατάστασης.
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ΑΡΘΡΟ 25Ο: ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ
Η χρήση του έργου, παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών και της φύσεως αυτών, επαφίεται στην
κρίση της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.4782/2021, όπως τροποποίησε τις παρ. 1 και 5
του άρθρου 169 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 26Ο: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει και να συμμορφωθεί προς τις εντολές της Υπηρεσίας σχετικά με
την προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου της περιοχής του έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται με δικές του δαπάνες (χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, αφού οι εν λόγω
δαπάνες περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδος που προσέφερε και στις γενικές δαπάνες που τον
βαρύνουν) πριν από την παράδοση για χρήση του έργου, να αφαιρέσει και να απομακρύνει από τους
γύρω χώρους και γενικά από το εργοτάξιο, τα απορρίμματα, εργαλεία, ικριώματα, μηχανήματα, υλικά,
προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κλπ, να ισοπεδώσει τους χώρους επάνω στους οποίους ήταν
τοποθετημένα ή εγκατεστημένα κλπ.
ΑΡΘΡΟ 27Ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
27.1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μετά την αποπεράτωση του έργου και πριν από την προσωρινή
παραλαβή να παραδώσει, εφόσον ζητηθούν, στην Υπηρεσία φωτογραφίες του έργου καθώς και
κατασκευαστικά σχέδια.
Εφόσον το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. ο Ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται
ελέγχους από τα αρμόδια ορισμένα όργανα της Ε.Ε. και της Ελλάδας, όπως αυτά προκύπτουν
από την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτέλεσης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Υποχρεωτικά τηρούνται όλοι οι ισχύοντες Νόμοι, κανονισμοί και οδηγίες περί εκτέλεσης και
διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. έργων.
ΑΡΘΡΟ 28Ο: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
28.1
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
28.1.1 Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να
συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ημέρα
σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων.
28.1.2 Ομοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών.
28.1.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων.
28.1.4 Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.Δ.
400/1970. Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις του Ν.Δ. 400/1970 και συνεπώς
δεν γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του Έργου.
28.1.5 Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην αλλοδαπή, θα
προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το Ν.Δ.
400/1970, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/1985.
28.1.6 Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις
υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύμβαση του Έργου,
ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις εξαιρέσεις,
εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κλπ., και ο ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος
για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/ και πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης
των πιο πάνω ασφαλιστηρίων.
28.1.7 Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις :
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- θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως
- θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ημέρα σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων.
28.1.8 Η εκ μέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου που αποτελεί ασφαλιστικό
βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόμων αποτελεσμάτων της ασφαλίσεως,
θα γίνεται με την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου.
28.1.9 Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα λειτουργούν νόμιμα, με δόκιμη δραστηριότητα, σε χώρες μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., θα είναι φερέγγυες στο μέτρο των υποχρεώσεων που
αναλαμβάνουν για το παρόν έργο και θα μπορούν να ασφαλίζουν παρεμφερή έργα χωρίς να
παραβιάζονται οι όροι των Τευχών Δημοπράτησης και η Ελληνική Νομοθεσία.
Ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα να ελέγχει την φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιριών, ο δε
Ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων λυσιτελούς
ελέγχου.
28.1.10 Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα συνάπτονται σε ΕΥΡΩ.
28.1.11 (1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των ασφαλιστών κάθε στοιχείο από την
Τεχνική Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόμενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει
θέσει ο Κ.τ.Ε., υπόψη των διαγωνιζόμενων, όπως επίσης και τις εν συνεχεία έρευνες και
μελέτες που εκτέλεσε/ συνέταξε ως ανάδοχος.
Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κλπ.
από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το ζητούν.
Επισημαίνεται ακόμη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα συμβεί στο έργο από
οποιαδήποτε αιτία ακόμη και από ανωτέρα βία ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τόσο
τον Κ.τ.Ε όσο και τους ασφαλιστές του.
(2) Ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα
- να επικοινωνεί απ’ ευθείας με τους ασφαλιστές
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων
Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωμα του Αναδόχου για
οποιασδήποτε φύσης αποζημιώσεις.
28.1.12 Επισύρεται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω :
(1) Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται
υποχρεωτικά στην αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που
έρχεται σε αντίθετη προς τον κανόνα δημοσίας τάξεως του άρθρου 23 παράγρ. 2 του Ν.Δ.
400/1970 είναι άκυρο.
(2) Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν έχουν
επικυρωθεί από φορέα αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων αντιγράφων.
(3) Η αποζημίωση της ασφαλιστικής εταιρίας κρίνεται από το δίκαιο του τόπου σύνταξης και
εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύμβασης, αδιάφορο εάν αυτή παραπέμπει σε ξένους κανόνες. Το
ίδιο ισχύει για την θεμελίωση της αντικειμενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται από το δίκαιο του
τόπου.
28.2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
28.2.1 Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας, ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής
σύμβασης, ή αμφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται εντός μηνός από τη
σχετική ειδοποίηση.
Σε περίπτωση που Ανάδοχος παραλείψει, ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές του
υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνομολογήσει κριθούν από τον ΚτΕ σαν μη συμβατές με
τις αντίστοιχες συμβατικές απαιτήσεις, ο ΚτΕ δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με
δαπάνες του Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές) σύμβαση(εις), στην περίπτωση
αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος. Τα
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ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της(των) σύμβασης (εων) θα καταβληθούν από
τον Ανάδοχο εντός 15 ημερολογιακών ημερών από της σχετικής ειδοποίησης. Σε περίπτωση μη
εμπρόθεσμης καταβολής, θα επιβαρύνονται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας. Σε περίπτωση
που παρέλθει τρίμηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα:
- να συμψηφίσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με επόμενη πληρωμή προς τον
Ανάδοχο, αν υπάρχει.
- ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης
εγγυήσεις που έχει στα χέρια του.
- ή να αναζητήσει το οφειλόμενο ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με τις νόμιμες
διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το Δημόσιο.
Οι τόκοι υπερημερίας θα υπολογίζονται :
- για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνία καταβολής τους και
- για τα λοιπά έξοδα από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των οφειλόμενων
ποσών.
28.2.2 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το
οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, ο ΚτΕ, για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση των
ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, με χρέωση και για
λογαριασμό του Αναδόχου, μετά την προηγούμενη ειδοποίηση του.
Σε τέτοια περίπτωση, η εκ μέρους του ΚτΕ είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που
κατέβαλε, προσαυξημένων με τους τόκους υπερημερίας, θα γίνεται σύμφωνα με την παρ.
28.2.3 Οι τόκοι υπερημερίας θα προσμετρούνται από την ημερομηνία καταβολής των ασφαλίστρων.
28.2.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον (στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που δεν μπορεί
να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ., σύμφωνα με τους
όρους των ασφαλιστηρίων.
Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωμα
- να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόμενη καταβολή προς τον Ανάδοχο
- ή να εκπίπτει από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του.
28.2.5 Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία με την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική
σύμβαση, παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζημία κλπ, για
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση
της μη εξοφλημένης ζημιάς, ή βλάβης, ή καταβολής αποζημίωσης κλπ., σύμφωνα με τους
όρους της Σύμβασης. Ο ΚτΕ, σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το
αντίστοιχο ποσό και θα το συμψηφίσει με την προς τον Ανάδοχο προσεχή πληρωμή του. Εάν
δεν προβλέπεται προσεχής πληρωμή, ο ΚτΕ θα το εκπέσει από τις οποιασδήποτε φύσης
εγγυήσεις που έχει στα χέρια του.
28.2.6 Σε περίπτωση ολικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του αναδόχου, το
Έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχομένων
κινδύνων από τον ΚτΕ και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.
28.3 ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Σε περίπτωση αδυναμίας του Αναδόχου να προσκομίσει ασφαλιστική σύμβαση πριν την
υπογραφή της σύμβασης του έργου, θα πρέπει να προσκομίσει πριν την υπογραφή της
σύμβασης απαραιτήτως “Βεβαίωση Ασφάλισης” (Cover Note), όπου να αναφέρονται οι
ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια αποζημίωσης που θα περιλαμβάνει το ασφαλιστήριο
συμβόλαιο.
Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός
δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
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28.4 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
28.4.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία
όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την (εκάστοτε)
ισχύουσα Νομοθεσία (Διατάξεις περί ΙΚΑ κλπ)
28.4.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του
έναντι ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό
αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (περί ΙΚΑ κλπ).
Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και πάσης φύσεως
συνεργάτες του αναδόχου.
Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό.
28.4.3 Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ.28.4.1 και 28.4.2, ο δε Ανάδοχος
υποχρεούται να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγματοποίηση των
ελέγχων.
28.4.4 Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια της σύμβασης εκτέλεσης
του έργου.
28.5 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ” -ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ-ΚΥΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
28.5.0. Ασφάλιση έναντι υλικών ζημιών
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και «κατά παντός κινδύνου» και σύμφωνα με την
Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία, τη συνολική συμβατική αξία του υπό κατασκευήν έργου
(συνολική συμβατική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ).
Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας ή καταστροφής μερικής
ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία εκτός από:
α. ανταρτική δράση, πόλεμο, εισβολή εχθρικής δύναμης στη χώρα, εμφύλιο πόλεμο, στασίαση ή
κατάλυση της συνταγματικής τάξης της χώρας.
β. ιονισμό, ακτινοβολία ή μόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιμο ή κατάλοιπα από καύση
πυρηνικού καυσίμου.
γ. ωστικά κύματα προκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάμενα αντικείμενα κινούμενα με ταχύτητα
ίση προς την ταχύτητα του ήχου, ή με υπερηχητική ταχύτητα.
δ. πρόστιμα ή/και ποινικές ρήτρες.
Θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως Υλικά από τη παραλαβή τους μέχρι την
ενσωμάτωσή τους στο έργο.
Η ασφαλιστική κάλυψη θα γίνει αρχικώς για το Συμβατικό Τίμημα του Έργου (πλην ΦΠΑ) και θα
αναπροσαρμόζεται ώστε κάθε φορά να συμπεριλαμβάνει τις τυχόν τροποποιήσεις (θετικές ή
αρνητικές) του Συμβατικού Αντικειμένου.
Επίσης με το ίδιο ασφαλιστήριο θα ασφαλίζονται ‘’κατά παντός κινδύνου’’ και η τυχόν «παρακείμενη
περιουσία», οι μόνιμες ή/και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου, καθώς επίσης
και ο εν γένει μηχανολογικός εξοπλισμός, που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του Έργου.
Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή του Εργολαβικού Συμφωνητικού και λήγει με το
πέρας της περιόδου "υποχρεωτικής συντήρησης".
28.5.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων
α.
Αντικείμενο ασφάλισης
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η “ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ” του Αναδόχου έναντι Τρίτων
και οι ασφαλιστές θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε Τρίτους για σωματικές
βλάβες ή θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα ή
κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου Μελετών -
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Κατασκευών και περιόδου συντήρησης εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης,
επισκευής, αποκατάστασης ζημιών του έργου και διαφόρων άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε
γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του
Αναδόχου.
Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις.
Διάρκεια της Ασφάλισης
Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με την Οριστική
Παραλαβή του Έργου
Αποζημίωση
(1) Κατά ελάχιστον η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης
του Έργου, θα περιλαμβάνει:
 Για υλικές ζημιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγματα Τρίτων ανεξάρτητα
από τον αριθμό των τυχόν ζημιωθέντων Τρίτων
 Για σωματική βλάβη ή Θάνατο Τρίτων κατά άτομο
 Για σωματική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων μετά από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον
αριθμό των παθόντων
(2) Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισμένος για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων και κατά την
περίοδο Συντήρησης του Έργου.
(3) Θα καλύπτεται επίσης και η εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για την περίπτωση
ατυχημάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στο έργο.

28.5.2 Ασφάλιση Κύριου Μηχανικού Εξοπλισμού.
α.
Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο θα καλύπτεται και ο Κύριος ή Βασικός (Ειδικός και Συνήθης
¨Βαρέως Τύπου¨) Μηχανικός Εξοπλισμός, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του
Έργου.
Στην κατηγορία αυτή υπάγεται κατ΄ ελάχιστον οι παρακάτω κατηγορίες μηχανημάτων:
(1) Συνήθης Κύριος Μηχανικός Εξοπλισμός «Βαρέως Τύπου»
Αυτοκινούμενος
Διαμορφωτήρες (ισοπεδωτήρες), Προωθητήρες, Φορτωτές, Χωματοσυλλέκτες (αποξεστές),
Εκσκαφείς, Εργοταξιακά Φορτηγά (Dumpers), Αυτοκινούμενες αντλίες σκυροδέματος, Διαστρωτήρες
σκυροδέματος (τύπου GOMACO ή ανάλογου), Πασσαλοεμπήκτες, Μηχανήματα κατασκευής
εγχύτων πασσάλων, Ασφαλτοδιανομείς (Federal), Διαστρωτήρες ασφαλτομίγματος (Finishers),
Γερανοί, Οδοστρωτήρες.
Μη αυτοκινούμενος
Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος, (Σταθερές) αντλίες σκυροδέματος, Θραυστικά
συγκροτήματα, Συγκροτήματα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος, Δομικοί πυργογερανοί.
(2) Εξειδικευμένος Κύριος Μηχανικός Εξοπλισμός
Όπως π.χ.: Συγκροτήματα ολισθαίνοντος ή/και αναρριχόμενου ξυλοτύπου, εξοπλισμός ειδικών
συστημάτων γεφυροποιϊας με χρήση προκατασκευασμένων δοκών κλπ.
β.

γ.
δ.

Στο Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση με τα χαρακτηριστικά και την
ταυτότητα των αντίστοιχων Μηχανημάτων. Η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη θα
παρέχεται για αξίες αντικατάστασης των μηχανημάτων με καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή
τουλάχιστον ίδιας δυναμικότητας.
Ο μηχανικός εξοπλισμός θα είναι ασφαλισμένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς (
εξαιρούμενων των ίδιων εσωτερικής φύσεως μηχανικών ή / και ηλεκτρολογικών βλαβών), που
οφείλονται ή προκαλούνται από Ανωτέρα Βία, Ανθρώπινο λάθος ή / και τυχαία περιστατικά.
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον ΚτΕ
αποζημίωση για τυχόν ζημία ή ολική απώλεια μηχανήματος κλπ. ακόμη και για την περίπτωση
ανωτέρας βίας.
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Η ασφάλιση των μηχανημάτων θα καλύπτει και την μετακίνηση, την μεταφορά και τους
αναγκαίους ελιγμούς όλων των μηχανημάτων προς και από την περιοχή του Έργου. Η ευθύνη
των ασφαλιστών εκτείνεται σε όλη την χρονική περίοδο από την άφιξη στην περιοχή του έργου
μέχρι την απομάκρυνσή τους από αυτό .

28.6
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
(Μ.Ε.)
28.6.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα με την
ισχύουσα Νομοθεσία, τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση
των Ερευνών, Κατασκευών και συντήρησης του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές
διατάξεις.
28.6.2 Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων είναι ο
Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο,
όποτε του ζητηθεί.
28.6.3 Η σύμβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήματα, υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί
εγγράφως, χωρίς τα μέλη να μπορούν να συμφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθμιση.
28.6.4 Σε ότι αφορά την εντός του εργοταξίου κυκλοφορία των οχημάτων, πέρα από την υποχρεωτική
ασφάλιση, η επιπλέον ασφάλιση, η οποία επιβάλλεται από την κείμενη Νομοθεσία, μπορεί να
γίνει και με ενιαίο ασφαλιστήριο που να αφορά όλο το μηχανικό εξοπλισμό.
28.6.5 Διευκρινίζεται ότι τα Αυτοκινούμενα Μηχανήματα Έργων πρέπει να έχουν ατομική ασφάλιση
με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας τους και όχι τον αριθμό πλαισίου τους.
28.6.6 Ως Αυτοκινούμενα Μηχανήματα Έργων, που εφοδιάζονται με πινακίδες Μ.Ε., είναι όσα
ορίζονται σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη ενημέρωση (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/Δ13ε/5-7-2005)
του σχετικού πίνακα από την Αρμόδια Επιτροπή Κατάταξης.
28.6.7 Τα όποια μηχανήματα εκτελούν την ίδια εργασία με αυτοκινούμενα Μ.Ε. χωρίς να είναι
τοποθετημένα επί αυτοκινούμενου πλαισίου («ΣΤΑΤΙΚΑ» ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ) δεν
εμπίπτουν στις υποχρεώσεις ασφάλισης της παρούσας παραγράφου.
28.7
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.
Στο ασφαλιστήριο των καλύψεων του έργου «κατά παντός κινδύνου» θα περιλαμβάνονται
οπωσδήποτε οι ακόλουθοι ειδικοί όροι :
28.7.1 Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόμενος περιλαμβάνεται ο Ανάδοχος και το πάσης φύσεως
προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε συμβατική σχέση εργασίας με αυτόν στα πλαίσια
του συγκεκριμένου Έργου, καθώς επίσης και ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ), οι τυχόν Υπεργολάβοι
και οι Μελετητές.
28.7.2 Ο ΚτΕ., οι εκπροσωπούσες Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι Σύμβουλοι του ΚτΕ
( και /ή των Υπηρεσιών του ) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα
με τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης με την εφαρμογή του
παραρτήματος “Διασταυρούμενη ευθύνη αλλήλων” ( cross liability), το οποίο καλύπτει την
αστική ευθύνη των ασφαλιζόμενων φορέων.
28.7.3 Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν
κατά :
- του Αναδόχου
- και /ή των Μελετητών και Συμβούλων του
- και / ή του ΚτΕ
- και / ή των Εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών και / ή των Συμβούλων τους
- Και /ή μέρους ή/ και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω
με την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζημία από πράξη ή
παράλειψη των παραπάνω προσώπων, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο Αστικής
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Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη και / ή ζημία που προκλήθηκε
από πράξη ή παράλειψη των παραπάνω.
Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν
κατασχέσεων κλπ., που σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που
αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.
28.7.4 Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταμένης μερικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου, προκειμένου
η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημία κλπ., αποζημίωση,
πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της
Υπηρεσίας.
Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση,
αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις ( ειδικές, ή αλλού είδους εντολή, ή εξουσιοδότηση από
τον Ανάδοχο) η απαίτηση του αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της
αποζημίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε
και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στην Υπηρεσία, μετά από αίτηση της
τελευταίας για το σκοπό αυτό.
Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ’ ουδένα τρόπο τον
απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύμβαση.
28.7.5 Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος ανταγωγής κατά της Υπηρεσίας, των
Συμβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή
ζημία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθελημένη, των παραπάνω προσώπων.
28.7.6 Το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, με
συστημένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, σχετική ειδοποίηση της
ασφαλιστικής εταιρείας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς την Υπηρεσία Επίβλεψης.
28.7.7 Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 28.5 θα καλύπτεται και η ευθύνη
της Υπηρεσίας και/ ή των Συμβούλων της και / ή του προσωπικού των, που απορρέει από το
άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος).
28.7.8 Με δεδομένο ότι το έργο ασφαλίζεται σύμφωνα με την πραγματική του αξία (Αρχική Σύμβαση
συν συμπληρωματικές συμβάσεις) η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται του δικαιώματος της
υποασφάλισης.
ΑΡΘΡΟ 29Ο: ΠΕΡΑΙΩΣΗ
Μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών κατασκευής του έργου και εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο καθώς και στο άρθρο 82 του Ν.4782/2021, όπως
αντικατέστησε το άρθρο 168 Ν.4412/2016, χορηγείται βεβαίωση περαίωσης των εργασιών.
Η χορήγηση βεβαίωσης περαίωσης του συνόλου της εργολαβίας, σε συνδυασμό με την υποβολή της
τελικής επιμέτρησης, αποτελεί την αφετηρία για το χρόνο εγγύησης (15 μήνες) και την έναρξη της
διαδικασίας προσωρινής παραλαβής του έργου σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν.4782/2021, όπως
αντικατέστησε το άρθρο 170 του Ν.4412/2016.
Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία εφόσον :
 έχει περαιωθεί το σύνολο του έργου, σύμφωνα με τη σύμβαση, περιλαμβανόμενης της
προετοιμασίας παράδοσης του έργου, του καθαρισμού του εργοταξίου, των έργων διαμόρφωσης
χώρων, η παραλαβή κατασκευαστικών σχεδίων και καταλόγων εξοπλισμού και τέλος η παραλαβή
των εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων,
 έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι κατά τη Σύμβαση απαιτούμενες δοκιμές και έλεγχοι,
 έχουν παραληφθεί το πλήρες μητρώο και τα σχέδια εκτέλεσης του έργου,
 έχουν εκπληρωθεί όλες οι σχετικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως απορρέουν από την
Εργολαβική Σύμβαση.
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Μετά την παρέλευση του χρόνου εγγυήσεως του έργου και εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών
διενεργείται η οριστική παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του
Ν.4782/2021, όπως αντικατέστησε το άρθρο 172 του Ν.4412/2016. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν
διενεργήθηκε ή δεν συντελέσθηκε η προσωρινή παραλαβή του έργου μέχρι την παρέλευση του
χρόνου εγγυήσεως, διενεργούνται ταυτοχρόνως προσωρινή και οριστική παραλαβή από επιτροπή
συγκροτούμενη αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.
ΑΡΘΡΟ 30Ο: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου, αν δεν διατίθεται από τον
Ανάδοχο, θα εξευρίσκεται με μέριμνα και δαπάνες του και η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμιά
σχετική υποχρέωση ή ευθύνη.
ΑΡΘΡΟ 31Ο: ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει το έργο με πλήρη και πιστή συμμόρφωση προς τις διατάξεις και
προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στη σύμβαση και με ιδιαίτερη επιμέλεια ως προς την
καταλληλότητα των υλικών, την έλλειψη ελαττωμάτων ή πλημμελών εργασιών και ως προς την
αποκατάσταση κάθε τυχόν πλημμέλειας.
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και οφείλει να εξασφαλίσει ότι οι τυχόν μελέτες, οι
εργασίες και τα υλικά είναι χωρίς ελλείψεις και ελαττώματα.
Μέχρι και την Οριστική Παραλαβή ο Ανάδοχος οφείλει να επανορθώσει με τις δικές του δαπάνες
οποιαδήποτε ελαττώματα και ελλείψεις στο έργο.
Για τους ελέγχους των υλικών και των εργασιών, τις διαδικασίες αποκατάστασης ελλείψεων και
ελαττωμάτων και τις συνέπειες σε βάρος του Αναδόχου, τόσο μέχρι την Προσωρινή Παραλαβή, όσο
και από την Προσωρινή μέχρι την Οριστική Παραλαβή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 60
Ν.3669/08, όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.4070/2012.
ΑΡΘΡΟ 32Ο: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Σαν Ανωτέρα Βία θεωρούνται όλα τα περιστατικά ή γεγονότα εκείνα τα οποία ξεφεύγουν, κατά
εύλογη κρίση, από τον έλεγχο των συμβαλλομένων και τα οποία (περιστατικά ή γεγονότα) είναι
αδύνατον ακόμη και με τα μέτρα σύνεσης και επιμελείας να προβλεφθούν ή αποτραπούν, όπως
θεομηνίες, πλημμύρες, πυρκαγιές, εκρήξεις, δολιοφθορές (σαμποτάζ), πόλεμοι, επαναστάσεις,
ανταρσίες, επιβολή στρατιωτικού νόμου, παρακώλυση εργασιών από τρίτους, νόμιμες απεργίες
κηρυγμένες επίσημα και από αναγνωρισμένες ενώσεις εργαζομένων, μέτρα και απαγορεύσεις από
μέρους των Αρχών και παρόμοιας φύσης περιστατικά, εφόσον και στο βαθμό που τα γεγονότα ή
περιστατικά αυτά επιφέρουν αδυναμία συνέχισης των εργασιών του έργου.
Εν τούτοις, η καθυστέρηση στην προσκόμιση υλικών από τον Ανάδοχο, η καθυστέρηση στην
εκτέλεση των εργασιών του Αναδόχου λόγω έλλειψης προσωπικού, η μη εκπλήρωση από κάποιον
υπεργολάβο ή προμηθευτή του Αναδόχου των υποχρεώσεών του ή η καθυστέρησή του για την
εκπλήρωση αυτή, η έκπτωσή του ή η αποτυχία κατασκευής πρώτης ύλης, υλικών ή τμημάτων του
έργου ρητά συνομολογείται ότι δεν θεωρούνται ως περιστατικά Ανωτέρας Βίας.
Ρητά συνομολογείται ότι δεν αποτελεί Ανωτέρα Βία διαταγή Αρχής, δικαστική απόφαση ή άλλο
γεγονός που επιφέρει διακοπή ή καθυστέρηση στις παραδόσεις υλικών, μηχανημάτων ή εφοδίων ή
στην εκτέλεση των εργασιών και οφείλεται σε παράβαση εργασιακών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεων
ή σε επίδειξη αμέλειας εκ μέρους του Αναδόχου ή/και υπεργολάβου ή προμηθευτή του. Δεν αποτελεί,
επίσης, Ανωτέρα Βία, η κλοπή, ο βανδαλισμός ή άλλη απώλεια εξοπλισμού του αναδόχου.
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Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος θα πληρωθεί μόνο για τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί μέχρι την
ημερομηνία της καταγγελίας χωρίς καμία άλλη απαίτηση κατά του Εργοδότη.
Για όσο χρόνο συνεχίζεται το περιστατικό Ανωτέρας Βίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει κάθε
ενδεδειγμένο μέτρο προς τον σκοπό αποτροπής, και αν τούτο καθίσταται ανέφικτο, περιορισμού των
εκ του περιστατικού αυτού απορρεουσών ζημιών.
Ο Ανάδοχος πρέπει επίσης να καταβάλει αποδεδειγμένα κάθε δυνατή προσπάθεια προς
εξουδετέρωση, άνευ χρονοτριβής, των συνεπειών οποιασδήποτε Ανωτέρας Βίας (π.χ. ζημιές στον
εξοπλισμό, τυχόν καθυστερήσεις κλπ.)
Για τους κινδύνους από Ανωτέρα Βία μέχρι την Προσωρινή Παραλαβή, ο Ανάδοχος με ίδια ευθύνη
και έξοδα θα ασφαλίζει τον Εργοδότη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΣΥ.
ΑΡΘΡΟ 33Ο : ΕΜΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
Ρητά συμφωνείται ότι, χωρίς να επηρεάζεται οποιαδήποτε ειδικότερη υποχρέωση που απορρέει από
τη Σύμβαση, κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θα θεωρηθεί υπόχρεο προς το άλλο, ούτε ο Εργοδότης
προς τους προμηθευτές ή/και υπεργολάβους του Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης και έκτασης
έμμεσες και αποθετικές ζημίες ή/και διαφυγόντα κέρδη (με την έννοια που τους προσδίδεται από την
ισχύουσα νομοθεσία) σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση και το έργο.
ΑΡΘΡΟ 34Ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους όρους της παρούσας και των παρακάτω διατάξεων:
-

-

-

του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου
176 ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής
δημοσίων έργων» (ΚΔΕ),
το Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και
άλλες διατάξεις», το Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
και άλλες διατάξεις» και ισχύει σήμερα.
Οι Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α' 157) και Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160).
Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και
Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93).

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν
περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε
διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κ.λπ.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση
του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Διατάξεις για τα
αποφαινόμενα όργανα: Π.Δ.7/31-01-2013 (ΦΕΚ 26Α).
ΑΡΘΡΟ 35Ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ισχύει το σχετικό άρθρο της Αναλυτικής Διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 36Ο : ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλους ανεξαίρετα τους - βάσει των κείμενων
διατάξεων - φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού
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και ότι υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των εκάστοτε καθορισμένων
από το Υπουργείο Εργασίας, δώρων λόγω Πάσχα και Χριστουγέννων ως και ημερών υποχρεωτικής
αργίας και τυχόν επιδόματα αδείας.
Αν κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή
καταργηθούν υφιστάμενοι, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επιπλέον ή εκπίπτει αντίστοιχα από τους
λογαριασμούς του Αναδόχου.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει την πίστωση του έργου.
ΑΡΘΡΟ 37Ο : ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφώνεται µε τις
γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση ή το νόµο κηρύσσεται έκπτωτος
από την εργολαβία.
2. Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου αν συντρέχει µια από τις
παρακάτω περιπτώσεις (σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.4782/2021, όπως τροποποίησε τις παρ.1, 2, 5,
6, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 191 του Ν.4412/2016):
α) Υπερβεί υπαίτια για χρόνο πέραν του μηνός, τον προβλεπόμενο στη σύμβαση χρόνο για την
ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης.
β) Καθυστερεί υπαίτια, πέραν του μηνός από της υπογραφής της συμβάσεως την εναρξη των
εργασιών ή την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα κα με τα προβλεπόμενα
στη σύμβαση.
(γ) Υπερβεί με υπαιτιότητα του, κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες, έστω και μία αποκλειστική
προθεσμία του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Κατ' εξαίρεση, αν η εκτέλεση των εργασιών
καθυστερεί, αλλά ο ανάδοχος έχει ήδη εκτελέσει εργασίες που αντιστοιχούν σε ποσοστό
τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του συμβατικού αντικειμένου, όπως έχει διαμορφωθεί με
τις υπογραφείσες συμπληρωματικές συμβάσεις, είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης των
προθεσμιών προς το συμφέρον του έργου, έστω κι αν η καθυστέρηση των εργασιών οφείλεται σε
υπαιτιότητα του. Η παράταση χορηγείται στην περίπτωση αυτή χωρίς αναθεώρηση τιμών και με
επιβολή των προβλεπομένων στις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4782/2021, όπως τροποποίησε
τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 148 του Ν.4412/2016.
δ) Οι εργασίες του είναι κατά σύστημα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται
στις προδιαγραφές. Για να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο αυτόν πρέπει να έχει
προηγηθεί, τουλάχιστον μία φορά, η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4782/2021,
όπως τροποποίησε τις παρ. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 και 10 του άρθρου 159 του Ν.4412/2016, για την
αποκατάσταση των κακοτεχνιών του έργου και να έχει απορριφθεί, στο πλαίσιο της εφαρμογής
των διατάξεων αυτών, η ένσταση του αναδόχου.
ε) Παρεκκλίνει επανειλημμένα από τα εγκεκριμένα σχέδια ή παραλείπει συστηματικά την τήρηση των
κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων ή προστασίας του περιβάλλοντος. Για να κινηθεί η
διαδικασία έκπτωσης στην περίπτωση αυτή απαιτείται η κοινοποίηση δύο (2) τουλάχιστον
σχετικών εγγράφων προειδοποιήσεων της διευθύνουσας υπηρεσίας προς τον ανάδοχο.
στ) Διαπιστωθεί ότι προσκόμισε πλαστή εγγυητική επιστολή.
Για τη διαδικασία έκπτωσης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 160 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 38Ο : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΘΟΡΩΝ
ΚΛΠ. ΛΟΓΩ
ΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να μην παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών από άλλους εργολήπτες
χρησιμοποιούμενων από τον κύριο του έργου σε εργασίες μη περιλαμβανόμενες στη σύμβαση του
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και να διευκολύνει την εκτέλεση με τα απ’ αυτόν χρησιμοποιούμενα μέσα, ρυθμίζοντας έτσι τη
σειρά εκτέλεσης των εργασιών ώστε κανένα εμπόδιο να μην παρεμβάλλεται απ’ αυτόν στις
εκτελούμενες, από τον κύριο του έργου ή από άλλους αναδόχους, εργασίες.

 Οποιαδήποτε φθορά ή ζημιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου σε οποιαδήποτε
κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει και να
επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν τη ζημιά ή τη φθορά, στην αρχική τους κατάσταση.
ΑΡΘΡΟ 39Ο : ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.1418/84, του Π.Δ. 609/85 και του
Ν.4412/16, όπως ισχύουν σήμερα, καθώς και των συμβατικών τευχών, τόσο για την εκτέλεση των
εντολών όσο για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης
φύσεως έλεγχος που ασκείται από την υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από
αυτή την ευθύνη.

Βελεστίνο 09/08/2022
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊστάμενη Δ/νσης
Τ.Υ. & Περ/ντος

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΑΒΔΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ- ΣΤΟΥΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

