ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΦΙΛΛΥΡΑ, 08-09-2022
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 82Α/2022
Κ.Α.: 61.7326.02
CPV: 45112700-2

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Τεχνική περιγραφή
Αναλυτική Προμέτρηση
Προμέτρηση
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
Τιμολόγιο Μελέτης
Συγγραφή υποχρεώσεων
Σχέδιο Διακήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΦΙΛΛΥΡΑ 08-09-2022
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 82Α/2022
CPV: 45112700-2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η μελέτη πρόκειται να κατατεθεί για αξιολόγηση, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί
στα πλαίσια της Πρόσκλησης υπ`αριθ. Πρωτ.: 5784 με ημερομηνία: 01.09.2020 του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του χρηματοδοτικού:
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020.
Η παρούσα μελέτη, «Αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική ανάπλαση
κοινόχρηστων χώρων κεντρικής πλατείας οικισμού Αρριανών», αφορά το έργο ανάπλασης
της πλατείας Αρριανών η οποία βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού.
Η συνολική περιοχή παρέμβασης 350 τ.μ., βρίσκεται επί της οδού από την νότια
είσοδο του οικισμού προς το Γήπεδο. Σε κοντινές αποστάσεις οριοθετούνται χώροι αναψυχής
και το Τέμενος του οικισμού.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης όλων των εργασιών του έργου, όπως περιγράφονται
στη συνέχεια και αναλυτικά στα συνημμένα τεύχη, ανέρχεται με το ΦΠΑ στο ποσό των
303.297,92 €.

1.

ΓΕΝΙΚΑ

Βάσει της απογραφής του 2011, ο Δήμος Αρριανών είχε πληθυσμό 16.577 κατοίκους. Ο
οικισμός Αρριανών με 1.147 πληθυσμό, είναι ο μεγαλύτερος οικισμός του Δήμου. Αποτελεί
πόλο έλξης της περιοχής διότι σε σχέση με τους άλλους οικισμούς υπάρχει μεγάλος αριθμός
καταστημάτων λιανικής και αναψυχής και διαφόρων υπηρεσιών.

2.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η περιοχή παρέμβασης αφορά την κεντρική πλατεία του οικισμού Αρριανών και τους
εκατέρωθεν πεζόδρομους. Η εν λόγω πλατεία χωροθετείται στο κέντρο του οικισμού. Τα
καταστήματα αναψυχής που αναπτύσσονται γύρω από αυτή και πάνω στους πεζόδρομους
αποτελούν πόλο συγκέντρωσης των κατοίκων μιας ευρύτερης περιοχής.
Οι λειτουργίες της περιοχής μελέτης αφορούν λειτουργίες λιανικού εμπορίου, κυρίως
καθημερινού, καθώς και λειτουργίες αναψυχής. Έντονη εμπορική δραστηριότητα

παρουσιάζεται της μέρες που γίνεται η λαϊκή αγορά, η οποία τοποθετείται στο βασικό οδικό
άξονα της περιοχής και γειτνιάζει με τη νότια πλευρά της πλατείας.
Στην βόρεια πλευρά της πλατείας, βρίσκεται το Τέμενος Αρριανών δημιουργούνται
έντονες κινητικές ροές πεζών αλλά και οχημάτων γύρω από την περιοχή μελέτης. Η Πλατεία
έχει εμβαδόν περίπου 350 μ2 και βρίσκεται πάνω σε άξονα που ενώνει το Δημοτικό
Κατάστημα Αρριανών με Γήπεδο Ποδοσφαίρου του οικισμού. Πρόκειται για έναν αστικό
χώρο ο οποίος δεν είναι ελκυστικός και προσβάσιμος στο σύνολο των ομάδων χρηστών και,
ως εκ τούτου, δεν εμφανίζεται «πολυχρηστικός» στο ευρύτερο κοινό.
Πιο συγκεκριμένα, η πλατεία είναι διαστρωμένη με πλάκες πεζοδρομίου, στη βόρεια
πλευρά της βρίσκεται το Ηρώο. Στον ίδιο χώρο υπάρχουν και έξι παλιά παγκάκια. Η πλατεία
δεν έχει σχεδόν κανένας χώρος πρασίνου.

3.

ΣΤΟΧΟΣ

O στόχος της ανάπλασης είναι η αισθητική αναβάθμιση του αστικού τοπίου και
δημιουργία ενός ευχάριστου και λειτουργικού περιβάλλοντος για τους περίοικους και η
βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού
σχεδιασμού.
Οι Βασικές αρχές του σχεδιασμού και οι στόχοι της ανακατασκευής της πλατείας
Αρριανών.
 Η διασφάλιση της ασφαλούς κίνησης πεζών – ΑμεΑ, με τη δημιουργία υποδομών
για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ, (ράμπες, όδευση τυφλών).
 Η διασφάλιση της ασφάλειας των κατοίκων και επισκεπτών μέσω ενός και επαρκούς
και ενεργειακά σύγχρονου δημοτικού φωτισμού. Πραγματοποιείται εκ νέου μελέτη του
φωτισμού, ώστε να ακολουθήσει τις νέες αρχιτεκτονικές χαράξεις, τις προκύπτουσες
φωτιστικές ανάγκες της πλατείας, όπως επίσης και τις σύγχρονες απαιτήσεις του
οικολογικού σχεδιασμού. Ο νέος φωτισμός τοποθετείται στην κατάλληλη πυκνότητα και
σε κατάλληλα ύψη, ώστε οι χώροι να αποκτήσουν ικανοποιητικό φωτισμό κατά τις
απογευματινές-βραδινές ώρες.
 H βελτίωση και η ενίσχυση της υπάρχουσας φύτευσης και κατασκευή αρδευτικού
συστήματος.
 Η βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής με την χρήση νέων υλικών
επιστρώσεων από ψυχρά υλικά και την τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού:
1.
καθιστικά, σε καίρια σημεία της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, τα οποία
δημιουργούν ένα χώρο ξεκούρασης όπου ο χρήστης μπορεί να απομονωθεί ή να
συνευρεθεί με άλλους. Ο σχεδιασμός των καθιστικών με σκυρόδεμα και ξύλο
υψηλής ποιότητος και αντοχής δίνει την απαραίτητη αίσθηση της οικειότητας και
ζεστασιάς στο δημόσιο χώρο.
2. ποδηλατοστάτη ελικοειδούς σχήματος, για τους περιστασιακούς ποδηλάτες της
ευρύτερης περιοχής, ο οποίος τοποθετείται σε εμφανές σημείο της πλατείας.
3. κάδοι απορριμμάτων, σε νέες θέσεις σύμφωνα με τις καινούριες χαράξεις.
4. κατασκευή πέργκολας σκίασης, για έναν ευχάριστο περιβάλλον περιπάτου και
ξεκούρασης.

4.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τα στοιχεία που συνθέτουν την κατασκευή φαίνονται στα σχέδια Γενικής Διαμόρφωσης
µε τις αντίστοιχες κατασκευαστικές λεπτομέρειες Συνοπτικά οι παρεμβάσεις που πρόκειται
να γίνουν είναι οι ακόλουθες:
 Αποξήλωση ασφαλτικών, καθαίρεση πεζοδρομίων και υφιστάμενου Ηρώου.

Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων και εργασίες κατασκευής δικτύων
αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων, δικτύων ύδρευσης και άρδευσης και
ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων.
 Γενικές εκσκαφές για διαμόρφωση στάθμης.

Εργασίες οδοστρωσίας (κατασκευή βάσης) στην πλατεία και στις οδούς της
επέμβασης.

Εργασίες σκυροδεμάτων: Διάστρωση πλατείας και οδών με σκυρόδεμα ,
κατασκευή φρεατίων , κατασκευή στεγάστρων, καθιστικών και Νέου Ηρώου.

Επιστρώσεις – επενδύσεις πλατείας και οδών με: κυβόλιθους γκρι Καβάλας,
πλάκες πεζοδρομίου αμμοβολισμένη, βοτσαλόπλακες λευκού χρώματος, πλάκες
από γκρι μάρμαρο Γορτύνης όδευσης τυφλών, μαρμάρινους κυβόλιθους, χυτό
σκυρόδεμα «χτεσιτό», επενδύσεις ηρώου με φυσική πέτρα Βυζαντινή Γκρι Καβάλας
και εμφανές σκυρόδεμα.
 Φύτευση.
 Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (παγκάκια , κάδοι απορριμμάτων, πέργκολες,
ταχυφορτιστές οχημάτων, πινακίδα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ κλπ).
 Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων.
 Σήμανση.
Οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα µε τα οριζόμενα στα αντίστοιχα
άρθρα του τιμολογίου , στα συμβατικά τεύχη της μελέτης, τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές
προδιαγραφές, και τις έγγραφες εντολές της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Ο συνολικός
προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 302.288,32 €.

5. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ
Τα υλικά της επίστρωσης που επιλέχθηκαν για την πλατεία είναι οι κυβόλιθοι γκρι
Καβάλας, πλάκες πεζοδρομίου αμμοβολισμένη και βοτσαλόπλακες λευκού χρώματος,
πλάκες από γκρι μάρμαρο Γορτύνης, μαρμάρινοι κυβόλιθοι, χυτό σκυρόδεμα «χτεσιτό». Η
επίστρωση της βασικής ροής κίνησης προτείνεται με μαρμάρινους κυβόλιθους τονίζοντας τη
συνέχεια με τους εκατέρωθεν πεζόδρομους και την πορεία προς το Τέμενο με ένα μοντέρνο
υλικό ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. Στις ίδιες περιοχές επιλέχθηκαν πλάκες από γκρι
μάρμαρο Γορτύνης για την όδευσης τυφλών.

Εικόνα 1, 2: Μαρμάρινοι Κυβόλιθοι 20x10 εκ., Γκρι Μάρμαρο Γορτύνης

Ως υλικό επίστρωσης των παράπλευρων οδών οι οποίοι θα μετατραπούν σε οδούς ήπιας
κυκλοφορίας προτείνονται οι κυβόλιθοι γκρι Καβάλας (Εικόνα 3) . Οι οδοί αυτοί που θα
φτάσουν στο επίπεδο της πλατείας με τη διάστρωση των κυβόλιθων θα διαφέρουν από την
υπόλοιποι πλατεία και θα συνεχίσει να φαίνεται η πορεία του δρόμου. Επίσης το υλικό θα
βοηθήσει στη μείωση της ταχύτητας των οχημάτων, ώστε οι πεζοί να κινούνται με
μεγαλύτερη ασφάλεια.

Εικόνα 3: Κυβόλιθοι Γκρι Καβάλας

Ως υλικό επίστρωσης της υπόλοιπης πλατείας προτείνεται η αμμοβολισμένη πλάκα
πεζοδρομίου διαστάσεων 40x40 εκ. (Εικόνα 5), σε απόχρωση του γκρι 3 έως 5 cm και χτενιστό
μπετόν (Εικόνα 4) με αρμούς διαστολής ανα 3μ.

Εικόνα 4, 5: Χτενιστό Μπετόν, Αμμοβολισμένη Πλάκα Πεζοδρομίου 40x40 εκ.

Ως υλικό επίστρωσης των στεγάστρων προτείνονται η βοτσαλόπλακα διαστάσεων 40x40
εκατοστών (Εικόνα 6), σε απόχρωση του λευκού πάχους 3 έως 5 cm, χωρίς αρμό. Οι πλάκες
αυτής της κατηγορίας έχουν επεξεργαστεί στην επιφάνεια τους, με αποτέλεσμα να είναι
πλέον ορατά τα αδρανή υλικά και να προσδίδεται άγρια υφή με αυξημένη αντιολισθηρότητα.

Εικόνα 6: Βοτσαλόπλακα 40x40 εκ.

6. ΝΕΟ ΗΡΩΟ
Το υφιστάμενο ηρώο το οποίο είναι μεγάλο και αποτελεί οπτικό εμπόδιο στη μέση της
πλατείας θα κατεδαφιστεί και θα κατασκευαστεί νέο ηρώο στην δυτική πλευρά της πλατείας.
Το νέο ηρώο διαστάσεων 3050x1400 εκ. θα κατασκευαστεί πάνω σε μια βάση διαστάσεων
3600x2150 εκ. και ύψους 150 εκ. Η Βάση του θα διαστρωθεί λευκό Μάρμαρο (Εικόνα 10),
και το Ηρώο θα επενδυθεί με φυσική πέτρα Βυζαντινό Καβάλας λευκό (Εικόνα 8) και εμφανές
σκυρόδεμα (Εικόνα 9). Επίσης θα τοποθετηθεί Ελληνική σημαία σε στύλο ύψους 220 εκ. από
το ηρώο.

Εικόνα 7: Νέο Ηρώο

Εικόνα 8, 9, 10: Βυζαντινό Καβάλας Λευκό, Εμφανές Σκυρόδεμα, Λευκό Μάρμαρο Δαπέδου

7. ΦΥΤΕΥΣΗ
Λόγο των μικρών διαστάσεων της πλατείας και της λαϊκής αγοράς που γίνεται πλησίον
της πλατείας, δεν προτιμάται μεγάλη έκταση με φύτευση για να υπάρχει αρκετός ελεύθερος
χώρος για την κυκλοφορία των επισκεπτών. Από την υφιστάμενη βλάστηση προτείνεται να
διατηρηθούν τα ελάχιστα δέντρα (Εικόνα 11) που υπάρχουν περιμετρικά της πλατείας και να
φυτευτούν επιπλέων τρία δέντρα και δέκα θάμνους (δύο πλαταμουριές, μία μανόλια και
δέκα Αγγελικές Νάνες) ανάμεσα από τις πέργκολες όπως φαίνεται και στο σχέδιο ώστε να
έχουν καλύτερη σκίαση τα καθίσματα κάτω από τις πέργκολες.

Εικόνα 11: Υφιστάμενα Δέντρα

8. ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο αστικός εξοπλισμός που προτείνεται αφορά τα καθιστικά με πλάτη,τους κάδους
μικροαπορριμμάτων, τους πέργκολες και τον σταθμό ταχυφόρτισης οχημάτων.
8.1 Καθιστικά
Το παγκάκι θα αποτελείται μια βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25,
διαστάσεων 1700 Χ 550 Χ 400 χιλ. Πάνω σε αυτή τη βάση τοποθετούνται πέντε ξύλινοι δοκοί
διαστάσεων 56Χ28Χ1520 χιλ. οι οποίοι έχουν εσωτερικό διάκενο 20 χιλ. Η πλάτη θα είναι
από δύο στύλους διαστάσεων διαστάσεων 40 Χ 20 Χ 380, πάνω σε αυτήν θα τοποθετούνται
ξύλινοιδοκοί διαστάσεων 56Χ28Χ1520 χιλ. με εσωτερικό διάκενο 20 χιλ. και στο πάνω μέρος
των στύλων ένας ξύλινος δοκός ίδιων διαστάσεων. Η πλάτη του καθιστικού θα έχει τέτοια
κλίση από άποψη εργονομίας ώστε να προσφέρεται η καλύτερη δυνατή ανάπαυση. Η
τελικήσύνδεση των δοκών με τις βάσεις θα πραγματοποιείται με διάτρητες γαλβανιζέ βίδες
Μ6 Χ120 χιλ. Τα ξύλινα στοιχεία θα είναι από ξυλεία Σουηδική Α’ ποιότητας. Η ξυλεία θα
είναι εναρμονισμένη με το ΕΝ351 η υγρασία της θα είναιμεταξύ 8 και 12% και θα έχει αντοχή
σε στατική φόρτιση κατά C18 τουλάχιστον. Η βαφή των μεταλλικών στοιχείων θα γίνει με
ηλεκτροστατική βαφή πούδρας. Η βαφήτων ξύλινων στοιχείων θα γίνει με ειδικά βερνίκια
νερού κατάλληλα γιαεξωτερικές συνθήκες.

Εικόνα 12 : Καθιστικό από Σκυρόδεμα και Ξύλο

8.2 Πέργκολες
Οι πέργκολες που προτείνονται θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα και ξύλο.
Τα υποστυλώματα των στεγάστρων θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα
κατηγορίας C20/25. Πάνω στα υποστυλώματα θα τοποθετηθούν δύο ξύλινα δοκάρια
διαστάσεων 120Χ120Χ3000 χιλ. και κάθετα σε αυτά θα τοποθετηθούν άλλα εννέα δοκάρια
διαστάσεων 140Χ70Χ3000 χιλ. Η τελική σύνδεση των δοκών μεταξύ τους και με τις βάσεις θα
πραγματοποιείται με διάτρητες γαλβανιζέ βίδες Μ6 Χ120 χιλ. Τα ξύλινα στοιχεία θα είναι
από ξυλεία Σουηδική Α’ ποιότητας. Η ξυλεία θα είναι εναρμονισμένη με το ΕΝ351 η υγρασία
της θα είναι μεταξύ 8 και 12% και θα έχει αντοχή σε στατική φόρτιση κατά C18 τουλάχιστον.
Η βαφή των μεταλλικών στοιχείων θα γίνει με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας. Η βαφή των
ξύλινων στοιχείων θα γίνει με ειδικά βερνίκια νερού κατάλληλα για εξωτερικές συνθήκες.
Σε δύο από τις πέργκολες θα τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία θα
τροφοδοτούν τις εξόδους που θα υπάρχουν στα καθίσματα που βρίσκονται κάτω από τις
πέργκολες.

Εικόνα 13: Πέργκολα από Σκυρόδεμα και Ξύλο

8.3 Κάδοι Απορριμάτων
Ο κάδος μικροαπορριμμάτων που προτείνεται θα είναι κατασκευασμένος από ξύλινα
στοιχεία με εσωτερικό μεταλλικό αποσπώμενο κάδο. Η ξυλεία θα είναι επίσης ξυλεία
Σουηδική Α’ ποιότητας. Η ξυλεία θα είναι εναρμονισμένη με το ΕΝ351 η υγρασία της θα είναι
μεταξύ 8 και 12% και θα έχει αντοχή σε στατική φόρτιση κατά C18 τουλάχιστον. Η βαφή των
μεταλλικών στοιχείων θα γίνει με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας. Η βαφή των ξύλινων
στοιχείων θα γίνει με ειδικά βερνίκια νερού κατάλληλα για εξωτερικές συνθήκες

Εικόνα 14: Ξύλινος Κάδος Απορριμάτων

8.4 Φωτιστικά
Φωτιστικό σύστημα εξωτερικών χώρων και οδών,που περιλαμβάνει σιδηροϊστός
γαλβανισμένο ύψους 4,5 μέτρων με ένα βραχίονα και μία απλίκα, ένα φωτοβολταϊκό πάνελ
80Wp, μια μπαταρία κλειστού τύπου, τύπου GEL 80A/h, ένα ρυθμιστή φόρτισης 10Α/h και
ένα λαμπτήρα Eco LED 15W/12V. Η μπαταρία θα είναι κλεισμένη σε ειδικό μεταλλικό κυτίο.
Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει 3 ημέρες αυτονομία (με 14 ώρες λειτουργίας
καθημερινά). Το σύστημα, μέσω του ρυθμιστή φόρτισης θα ενεργοποιείται το βράδυ και
απενεργοποιείται το πρωί, χωρίς να χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση. Επίσης, μέσω του
χρονοδιακόπτη θα μπορεί να προγραμματιστεί και να ανάβει συγκεκριμένες ώρες. Ο
λαμπτήρας LED του συστήματος θα έχει 50.000 ώρες λειτουργία περίπου (δηλαδή πάνω από
10 έτη) και με κατανάλωση που δεν θα ξεπερνά τα 15W.
Περιλαμβάνεται το φωτιστικό σώμα με τα LED. Οι λαμπτήρες θα είναι warm white, ή
white. Περιλαμβάνεται το αγκύριο βάσεως του φωτιστικού. Οι διατομές και τα πάχη του
ιστού, αγκύρια βάσεως και γενικά όλη η κατασκευή θα πρέπει να συμφωνεί με τις διεθνείς
σχετικές προδιαγραφές.
Το φωτιστικό επίσης να έχει δυνατότητα να λειτουργεί αυτόνομα και με χρήση
ηλεκτρικού ρεύματος.
8.5 Ταχυφορτιστές Οχημάτων Συνεχούς Ρεύματος DC
Οι φορτιστές NRP30-180KW συνεχούς ρεύματος από 30KW DC έως 180KW DC
κατάλληλοι για ταχεία φόρτιση ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και λεωφορείων από 3001000VDC με δυνατότητα να τροφοδοτούν απευθείας τους συσσωρευτές των οχημάτων με
καθαρή τάση DC σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα παρακάμπτοντας τον ενσωματωμένο
φορτιστή AC του οχήματος που λόγω του όγκου, κόστους και βάρους συνήθως
χρησιμοποιούν μικρούς φορτιστές 7,5 - 11KW με αποτέλεσμα να καθυστερεί πολύ η φόρτιση
ακόμη και αν υπάρχει διαθέσιμη πρίζα AC 22KW.
8.6 Σιντριβάνι
Mοντέρνα Υποδαπέδια Σιντριβάνια κατάλληλο για πλατείες, πάρκα, εμπορικά κέντρα,
χώρους δραστηριότητας για μικρά παιδιά.
Το σιντριβάνια θα περιλαμβάνει το κάλυμμα, στρογγυλό ή τετράγωνο, ένα ρυθμιστή
ροής για την ρύθμιση του ύψους εκτόξευσης του νερού, την εύκολη ευθυγράμμιση των
ακροφυσίων, τον φωτισμό LED και την υποβρύχια αντλία.
Θα είναι κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα, βαριάς κατασκευής
προσφέροντας μεγάλη αντοχή στην διάβρωση, σχεδιασμένο να είναι ασφαλές όταν
περπατάς πάνω του καθώς θα διαθέτει λεία επίπεδη επιφάνεια και μπορεί να συνδυάσει μια
μεγάλη σειρά από ακροφύσια ή κεφαλές.
Η επιφάνειά του θα είναι κλειστή ώστε να μην χρειάζεται συχνός καθαρισμός από φύλλα,
πέτρες και άλλα σωματίδια λόγω της κλειστής επιφάνειάς του. Μπορεί να εγκατασταθεί
μεμονωμένα ή συλλογικά σε οποιοδήποτε γεωμετρικό σχέδιο. Για την σωστή λειτουργία και
την αποφυγή απώλειας νερού θα χρησιμοποιείται περιμετρικό κανάλι με διάτρητη εσχάρα,
ώστε οι απώλειες του νερού να περισυλλέγονται στην λεκάνη του Σιντριβανιού. Θα έχει
ενσωματωμένα φωτιστικά, ένα (1) ή δύο (2), HIGH POWER LED σε RGB ή λευκό φωτισμό με
μεγάλη ορατότητα από μακριά.

Θα έχει τουλάχιστον πέντε (5) τρόπους λειτουργίας.







Συνεχής έξοδος νερού και σταθερός φωτισμός LED, CW, WW
Συνεχής έξοδος νερού με πολύχρωμο φωτισμό LED RGB, ελεγχόμενος φωτισμός με
RGB controller
Έλεγχος εξόδου νερού με πολύχρωμο φωτισμό LED RGB, ελεγχόμενος έξοδος του
νερού με ειδικό σύστημα Water Switch καθώς και τον φωτισμό με RGB controller
Έλεγχος του ύψους της εξόδου του νερού με πολύχρωμο φωτισμό LED RGB,
ελεγχόμενος ύψος του νερού με Frequency Inverter καθώς και τον φωτισμό με RGB
controller
Έλεγχος του ύψους καθώς και την εξόδου του νερού με πολύχρωμο φωτισμό LED
RGB, ελεγχόμενος ύψος και εκτόξευση του νερού με Frequency Inverter και με
σύστημα Water Switch καθώς και τον φωτισμό με panel controller

Εικόνα 16: Σιντριβάνια

8.7 Τρισδιάστατα γράμματα απο τσιμεντοσανίδα
Κατασκευή λέξης «#arriana» με τρισδιάστατα γράμματα ύψους περίπου 1m απο
τσιμεντοσανίδες πάχους 12,5 mm, σε κατάλληλο μεταλλικό σκελετό.
Περιλαμβάνονται:
α) Κατασκευή του μεταλλικού σκελετού στήριξης
β) Η τοποθέτηση των τσιμεντοσανίδων πάνω στο σκελετό

Εικόνα 17: λέξη #arriana με τρισδιάστατα γράμματα

8.8 Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Σύστημα
Εγκατάσταση και πλήρης κατασκευή αυτόνομου φωτοβολταικου (Φ/Β) συστήματος, που
περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο Φ/Β πλαίσια (φωτοβολταϊκά panel) των 300W με τις βάσεις
στήριξης τους (ή κατάλληλη έδρασης στην πέργκολα), ρυθμιστή φόρτισης (τάση μπαταρίας:
12V/24V, τάση φωτοβολταϊκών 100V, ηλεκτρονικος μετατροπέας inverter (τάση εισόδου 24V
DC, τάση εξόδου 220V AC καθαρού ημιτόνου με μέγιστη συνεχής ισχύος 5000W, δύο
μπαταρίες επαναφορτιζόμενες GEL 12V 100Ah, κλειστού τύπου (>800 κύκλοι για 50%
εκφόρτιση, η μόνη με 2 έτη εγγύηση), ασφάλειες DC φωτοβολταϊκών - ασφάλειες μπαταριών
- Ac πίνακας με ρελέ-διακόπτη-ασφάλεια και μεταγωγικό τριών θέσεων, τους ηλεκτρικούς
πίνακες, τις απαραίτητες καλωδιώσεις, τα υλικά, μικροϋλικά, κλπ.
Επίσης θα εγκατασταθούν δύο αδιάβροχες βάσεις με εξόδους usb για φόρτιση κινητών
κάτωαπό δύο πέργκολες σύμφωνα με την υπόδειξη της υπηρεσίας του Δήμου.

9. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑμεΑ
Ο συνολικός σχεδιασμός του έργου αποτελεί παρέμβαση ήπιας μορφής. Η
προσπελασιμότητα και η δυνατότητα αυτόνομης και ασφαλούς κίνησης των εμποδιζόμενων
ατόμων και των ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) στα πεζοδρόμια και τους χώρους της πλατείας
διασφαλίζεται με τη δημιουργία ραμπών και τη διαμόρφωση οδηγών όδευσης τυφλών.
Ειδικότερα, προβλέπονται:





Ελεύθερη ζώνη κίνησης πεζών και ΑμεΑ επί του πεζοδρομίου πλάτους 1,50 μ.
Κεκλιμένα επίπεδα - ράμπες ομαλής κλίσεως, επί των πεζοδρομίων στα σημεία
που προβλέπεται η δημιουργία διάβασης πεζών, για την μετάβαση, από το
επίπεδο του πεζοδρομίου σε ύψος 15 εκ. στο επίπεδο της ασφάλτου. Το δάπεδο
των κεκλιμένων επιπέδων θα κατασκευαστεί από αντιολισθηρές πλάκες
πεζοδρομίου.
Οδηγοί όδευσης τυφλών, πλάτους 0,40 μ., στο βασικό άξονα της πλατείας με τα
πεζοδόμια, από πλάκες πεζοδρομίου που πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές.



Οδηγό όδευσης τυφλών, στην είσοδο της πλατείας από τη βόρεια πλευρά με
κατεύθυνση προς τις προβλεπόμενες εξυπηρετήσεις αστικού εξοπλισμού
καθιστικά.

Φιλλύρα 08-09-2022
Ο Συντάξας

Φιλλύρα 08-09-2022
Θεωρήθηκε
Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Μεμέτ Εμίν Χαμζά
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

Ευάγγελος Καραολάνης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A

Είδος Εργασιών

Α.Τ.

Κωδικός
Άρθρου

Μον.
Mετρ.

Ποσότητα

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΕΚΣΚΑΦΕΣ
1 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 cm

1

ΝΑΟΔΟ Δ02.3

m2

50,00

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

2

ΝΑΟΙΚ 22.10.01

m3

105,00

3 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων

3

ΝΑΟΔΟ Α12

m3

60,00

1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ
χώρων

4

ΝΑΟΙΚ 20.02

m3

140,00

2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

5

ΝΑΟΙΚ 20.30

m3

235,00

3 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

6

ΝΑΟΙΚ 20.10

m3

70,00

4 Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών υλικών επίχωσης

7

ΝΑΟΙΚ 20.11

m3

70,00

5 Διαχείριση αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων αποκαταστάσεων (με προσμίξεις
πλαστικών, σκυρόδεμα, τούβλα, κεραμικά, ξύλο, γυαλί, γύψος) (ΑΕΚΚ)

8

ΝΑΟΙΚ Ν\20.41.1

ton

180,00

1 Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους

9

ΝΑΟΔΟ Α23

m3

85,00

2 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

10

ΝΑΟΔΟ Γ01.1

m3

34,00

3 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

11

ΝΑΟΔΟ Γ02.2

m2

340,00

4 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο

12

ΝΑΟΔΟ Β29.2.1

m3

40,00

5 Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με
σκυρόδεμα C20/25

13

ΝΑΟΔΟ Β29.4.1

m3

30,00

6 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C

14

ΝΑΟΙΚ 38.20.03

kg

1.000,00

7 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.

15

ΝΑΟΙΚ 38.20.02

kg

1.000,00

8 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

16

ΝΑΟΙΚ 38.03

m2

40,00

9 Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων

17

ΟΙΚ 3841.ΣΧ

m2

70,00

1 Κατασκευή δαπέδου με υστερόχυτο "χτενιστό" σκυρόδεμα πάχους 8cm.

18

ΟΙΚ Ν\73.91

m2

75,00

2 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη

19

ΟΙΚ 78.96Β

m2

340,00

3 Πλακοστρώσεις µε πλάκες από σκυρόδεµα διαστάσεων 40x40cm βοτσαλόπλακες ή µε
ψηφίδα

20

ΝΑΟΔΟ Β\81.ΣΧ1

m2

60,00

4 Πλακοστρώσεις µε πλάκες από σκυρόδεµα αμμοβολισμένη διαστάσεων 40x40cm

21

ΝΑΟΔΟ Β\81.ΣΧ2

m2

110,00

5 Κράσπεδα εκ μαρμάρου σκληρού

22

ΟΙΚ 7581.ΣΧ

ΜΜ

140,00

6 Επιστρώσεις όδευσης τυφλών με πλάκες μαρμάρου

23

ΝΑΟΔΟ Β81.ΣΧ

m2

30,00

7 Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από λευκο μαρμαρο

24

ΟΙΚ 78.96.01

m2

115,00

8 Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό

25

ΝΑΟΙΚ 79.35

MM

110,00

9 Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό Α ποιότητας πάχους 3 / 2
cm (βατήρων/μετώπων)

26

ΟΙΚ 75.40.01

MM

11,00

10 Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες λευκού μαρμάρου Α ποιότητας,
ορθογωνισμένες διαστάσεων 30Χ60cm, πάχους 2 cm.

27

ΟΙΚ 75.40.02

m2

7,00

11 Επένδυση εξωτερικού τοίχου με πέτρα

28

ΟΙΚ 73.17.01

m2

10,00

12 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά

29

ΟΙΚ Ν\79.05

kg

10,00

13 Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η
δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου

30

ΝΑΟΙΚ 77.71.01

m2

75,00

1 Ξύλινη πέργκολα

31

ΟΙΚ Σ\Α454.80.03

ΤΕΜ

5,00

2 Ξύλινο κάδος απορριμμάτων στρογγυλός

32

ΑΤΗΕ Β11.1ΤΡ.ΟΠ

ΤΕΜ

10,00

3 Παγκακι- καθιστικο από σκυρόδεμα και ξύλο με πλάτη

33

ΝΑΠΡΣ Σ\Β10.6.01

ΤΕΜ

8,00

1.2. ΕΚΣΚΑΦΕΣ

1.3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

1.4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

1.5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σελίδα 1 από 3

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
A/A

Είδος Εργασιών

[1]

[2]

Α.Τ.
[3]

Κωδικός
Άρθρου
[4]

Μον.
Mετρ.

Ποσότητα

[5]

[6]

4 Μπάρα στάθμευσης ποδηλάτων (ποδηλατοστάτης) ελικοειδούς μορφής 5 θέσεων.

34

ΟΙΚ Ν\64.26.03Β

ΤΕΜ

2,00

5 Ιστός σημαίας πλήρως εγκατεστημένος

35

ΝΑΟΙΚ Κ\64.59

ΤΕΜ

1,00

6 Προκατασκευασμένο υποδαπέδια σιντριβάνια

36

ΟΙΚ Ν\48.50.4

ΤΕΜ

3,00

1 Σύστημα αυτόματου ποτίσματος

37

ΠΡΣ Ν\5720.02

ΤΕΜ

1,00

2 Προμήθεια κηπευτικού χώματος

38

ΠΡΣ Ν\Δ7

m3

2,50

3 Προμήθεια κοπριάς

39

ΠΡΣ Ν\Δ9

m3

0,20

4 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m

40

ΝΑΠΡΣ Ε01.01

ΤΕΜ

10,00

5 Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος- διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m

41

ΠΡΣ Ν\Ε4.1

ΤΕΜ

3,00

6 Δένδρα, κατηγορίας Δ5, Μουριά, Morus spp., μπάλα χώματος 35 λίτρα, ύψος 2,50 έως
3,00 μέτρα, περίμετρος κορμού 20-25 εκατοστά

42

ΝΑΠΡΣ Δ01.5.45

ΤΕΜ

2,00

7 Δένδρα, κατηγορίας Δ6, Μαγνόλια μεγανθής, Magnolia grandiflora, μπάλα χώματος 18
λίτρα, ύψος 1,75 έως 2,00 μέτρα

43

ΝΑΠΡΣ Δ01.6.43

ΤΕΜ

1,00

8 Θάμνοι, κατηγορίας Θ3, Αγγελική νάνα, Pittosporum tobira 'Wheeler's Dwarf', μπάλα
χώματος 3 λίτρα, ύψος 0,20 έως 0,30 μέτρα, αριθμός κλάδων >5

44

ΝΑΠΡΣ Φ\Δ02.3.5

ΤΕΜ

10,00

9 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 0,40 - 1,50 lt

45

ΝΑΠΡΣ Ε09.3

ΤΕΜ

10,00

10 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt

46

ΠΡΣ Ν\Ε9.6

ΤΕΜ

1,00

11 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt

47

ΝΑΠΡΣ Ν\Ε09.7

ΤΕΜ

2,00

12 Μεταλλικές σχάρες δένδρων

48

ΠΡΣ Ν\Β1

kg

460,00

1 Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένων καναλιών απορροής ομβρίων υδάτων

49

ΝΑΥΔΡ ΣΧ2

MM

55,00

2 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος
πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την
σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος
ορύγματος έως 4,00 m

50

ΝΑΥΔΡ Β3.10.2.1

m3

21,00

3 Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο
λατοµείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

51

ΝΑΥΔΡ 5.05.2

m3

131,00

4 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείου

52

ΝΑΥΔΡ 5.07

m3

131,00

5 Φρεάτιο υδροδότησης με μία παροχή

53

ΝΑΥΔΡ 9.31

ΤΕΜ

1,00

6 Κατασκευή παροχής ύδρευσης μίας σύνδεσης

54

ΗΛΜ Η\7.1

ΤΕΜ

1,00

7 Επέκταση παροχής ύδρευσης

55

ΗΛΜ Υ\7

ΜΜ

5,00

8 Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης από το δίκτυο Για διάμετρο υφισταμένου
αγωγού

56

ΝΑΥΔΡ 16.20.03

ΤΕΜ

1,00

9 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ.
διαμέτρου DN 32 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm

57

ΝΑΥΔΡ
12.14.01.01

MM

70,00

10 Φρεάτιο επισκέψεως υπογείων δικτύων ύδρευσης

58

ΗΛΜ Ν\8066.1.5

ΤΕΜ

2,00

11 Πυροσβεστικός κρουνός

59

ΑΤΗΕ 8842.ΣΧ

ΤΕΜ

1,00

1 Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες

60

ΑΤΗΕ 9302.1

m3

2 Επισκευή υφιστάμενων καλωδιώσεων, πινάκων, συνδεσεων και φωτιστικών σωμάτων

61

ΗΛΜ Ν\9375.2

ΤΕΜ

1,00

3 Φρεάτιο επισκέψεως υπογείων καλωδίων διαστασ. 30cm X 30cm

62

ΗΛΜ Ν\8066.1.4

ΤΕΜ

12,00

4 Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων Διαστάσεων 60 Χ 60cm και βάθους 75cm

63

ΑΤΗΕ 8749.2

ΤΕΜ

8,00

5 Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, σχάρες υπονόµων

64

ΝΑΟΔΟ Α\Β49

kg

60,00

6 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Διπολικό διατομής 2 Χ 1,5 mm2

65

ΑΤΗΕ 8774.2.1

m

210,00

7 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 1,5 mm2

66

ΑΤΗΕ 8774.3.1

m

170,00

8 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 2,5 mm2

67

ΑΤΗΕ 8774.6.2

m

120,00

9 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 mm2

1.6. ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ

2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
2.1. ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

2.2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
170,00

68

ΑΤΗΕ 8774.6.3

m

5,00

10 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 10 mm2

69

ΑΤΗΕ Ν\8774.6.6

m

20,00

11 Σωλήνας σπιράλ Β.Τ. από HDPE για προστασία καλωδίων σε υπογεια δικτυα Φ 40

70

ΑΤΗΕ ΓΤ1

m

180,00

12 Αλεξικέραυνο γραμμής τάσεως 21 KV, μονοπολικό, υπαίθριο

71

ΑΤΗΕ 9280

ΤΕΜ

1,00

Σελίδα 2 από 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΦΙΛΛΥΡΑ, 08-09-2022
CPV : 45112700-2
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 82A/2022
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

1
1.1
1.1.1

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ
ΝΑΟΔΟ Δ02.3 - Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 cm
Ανατολική οδός
25
Βόρεια οδός
15
Στρογγυλοποίηση
10

25
15
10
50 m2

1.1.2

ΝΑΟΙΚ 22.10.01 - Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους
κρουστικού εξοπλισμού
ΠΛΑΤΕΙΑ
340x0.30
102
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
3
3
105 m3

1.1.3

ΝΑΟΔΟ Α12 - Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΗΡΩΩ
(0.5x2.8x7.3)+(8x0.42x4.2x0.17)+
+(0.2x5.1x1.5)+(0.2x0.85x5.1)
ΠΛΑΤΕΙΑ
340x0.10
ΒΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΡΩΟΥ
9x5.3x0.2
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
1,44

1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

15,02
34
9,54
1,44
60 m3

ΕΚΣΚΑΦΕΣ
ΝΑΟΙΚ 20.02 - Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία
υπογείων κλπ χώρων
ΠΛΑΤΕΙΑ
: 340 x 0,40
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
4

ΝΑΟΙΚ 20.30 - Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
ΠΛΑΤΕΙΑ

ΝΑΟΙΚ 20.10 - Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων
ΠΛΑΤΕΙΑ
: 340 x 0,20
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
2

ΝΑΟΙΚ 20.11 - Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών υλικών επίχωσης
ΠΛΑΤΕΙΑ
: 340 x 0,20
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
2

136
4
140 m3

235
235 m3

68
2
70 m3

68
2
70 m3

1.2.5

ΝΑΟΙΚ Ν\20.41.1 - Διαχείριση αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων αποκαταστάσεων
(με προσμίξεις πλαστικών, σκυρόδεμα, τούβλα, κεραμικά, ξύλο, γυαλί, γύψος) (ΑΕΚΚ)
102m3
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

1.3
1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

102x1.75
1,5

178,5
1,5
180 m3

ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ - ΥΠΟΒΑΣΗ
ΝΑΟΔΟ Α23 - Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους
ΠΛΑΤΕΙΑ
: 340 x 0,25

ΝΑΟΔΟ Γ01.1 - Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m
ΠΛΑΤΕΙΑ
: 340 x 0,10

ΝΑΟΔΟ Γ02.2 - Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)
ΠΛΑΤΕΙΑ

ΝΑΟΔΟ Β29.2.1 - Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο
ΠΛΑΤΕΙΑ
0.10x(330-(4x1.30x1.40)-(6x0.80x0.80))
ΚΡΑΣΠΕΔΑ
0.10x140x0.30
ΗΡΩΩ
(0.10x1.00x2.90)+(2x3.50+2x2.00)x0.30x0.10
ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ
0.10x1.70x4.80
ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ
0.10x1.00x1.00x20
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

85
85 m3

34
34 m2

340
340 m2

31,89
4,2
0,62
0,82
2,00
0,48
40,00 m3

1.3.5

ΝΑΟΔΟ Β29.4.1 - Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ.
με σκυρόδεμα C20/25
7,68
ΠΛΑΤΕΙΑ
(0.15x330-(4x1.30x1.40)-(6x0.80x0.80))x0.20
ΗΡΩΩ
πέδιλα
0.35x1.00x2.90
1,02
ηρώω
2.06x0.20x2.90-3x((2.41x0.60x0.15)-(0.20x0.35))
1,19
Βάση
(3.50x2.00x0.15)+(2x3.50+2x2.00)x0.30x0.46
2,57
ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ
3x1.40x1.40/2
2,94
ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ
πέδιλα
20x(0.30x1.00x1.00)
6,00
υποστύλωμα 20x(2.70x0.25x0.25)
3,38
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
5,23
30 m3

1.3.6

ΝΑΟΙΚ 38.20.03 - Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C.
ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ
Τ130(5x2.15) 21,5 x 1
ΠΛΑΤΕΙΑ
Τ130(5x2.15) 21,5 x 44
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

21,5
946
32,50
1000,00 kg

1.3.7

1.3.8

1.3.9

1.4
1.4.1

1.4.2

1.4.3

ΝΑΟΙΚ 38.20.02 - Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.
ΗΡΩΩ
Φ10
224.40x0.62
Φ14
43.30x1.210
ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ (x5)
Φ8
56.00x0.39x5
Φ12
107.36x0.89x5
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΑΟΙΚ 38.03 - Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
ΗΡΩΟ
πέδιλα
2x0.35x2.90+2x0.35x1.00
ηρώω
2x2.06x2.90+2x2.06x0.20
Βάση
2x3.50x0.61+2x2.00x0.61+2x2.9x0.46+2x1.4x0.46+
+1.40x2.90
ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ
πέδιλα
4x1.00x0.30
ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ
4.80x0.25+6x2.00x0.25
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΙΚ 3841.ΣΧ - Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων
ΗΡΩΟ
3x2.41x0.15+6x(2.41x0.60-0.20x0.35)
ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ
υποστύλωμα 20x4x0.25x2.70
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

139,13
52,39
109,20
477,75
221,53
1000,00 kg

2,73
12,77
14,73
1,20
4,20
4,37
40 m2

9,34
54,00
6,66
70 m2

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΑ
ΟΙΚ Ν\73.91 - Κατασκευή δαπέδου με υστερόχυτο "χτενιστό" σκυρόδεμα πάχους 8cm.
ΠΛΑΤΕΙΑ

ΟΙΚ 78.96Β - Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη.
ΟΔΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΟΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΝΑΟΔΟ Β\81.ΣΧ1 - Πλακοστρώσεις µε πλάκες από σκυρόδεµα διαστάσεων 40x40cm
βοτσαλόπλακες ή µε ψηφίδα
ΠΛΑΤΕΙΑ

72,00
3,00
75 m2

340
340 m2

60
60 m2

1.4.4

ΝΑΟΔΟ Β\81.ΣΧ2 - Πλακοστρώσεις µε πλάκες από σκυρόδεµα αμμοβολισμένη διαστάσεων
40x40cm
ΠΛΑΤΕΙΑ
105,00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
5,00
110 m2

1.4.5

ΟΙΚ 7581.ΣΧ - Κράσπεδα εκ μαρμάρου σκληρού
ΠΛΑΤΕΙΑ

140
140 ΜΜ

1.4.6

1.4.7

ΝΑΟΔΟ Β81.ΣΧ - Επιστρώσεις όδευσης τυφλών με πλάκες μαρμάρου
ΠΛΑΤΕΙΑ

ΟΙΚ 78.96.01 - Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από λευκο μαρμαρο
ΠΛΑΤΕΙΑ

30
30 m2

115
115 m2

1.4.8

ΝΑΟΙΚ 79.35 - Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό
υλικό
ΠΛΑΤΕΙΑ
110
110 ΜΜ

1.4.9

ΟΙΚ 75.40.01 - Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό Α ποιότητας πάχους 3 /
2 cm (βατήρων/μετώπων)
ΗΡΩΩ
2x(2.00+3.50)
11
11 ΜΜ

1.4.10

ΟΙΚ 75.40.02 - Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες λευκού μαρμάρου Α ποιότητας,
ορθογωνισμένες διαστάσεων 30Χ60cm, πάχους 2 cm.
ΗΡΩΩ
2.00x3.50
7
7 m2

1.4.11

ΟΙΚ 73.17.01 - Επένδυση εξωτερικού τοίχου με πέτρα
ΗΡΩΩ
2x1.40x2.9+2x1.4x0.40
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

1.4.12

1.4.13

ΟΙΚ Ν\79.05 - Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά
ΗΡΩΩ
9.34x0.15kg/m2
ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ
54.00x0.15kg/m2
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

9,24
0,76
10 m2

1,40
8,10
0,5
10 kg

ΝΑΟΙΚ 77.71.01 - Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η
διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου
ΠΕΡΓΚΟΛΑ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

10x(4x0.12x3.00+2x0.12x0.12)
45x(2x0.14x3.00+2x0.07x3.00+2x0.07x0.14)

14,69
57,58
2,73
75 m2

1.5
1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.5.5

1.5.6

1.6
1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.5

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ξύλινη πέργκολα
ΤΕΜΑΧΙΟ

Ξύλινο κάδος απορριμμάτων στρογγυλός
ΤΕΜΑΧΙΟ

Παγκακι- καθιστικο από σκυρόδεμα και ξύλο με πλάτη
ΤΕΜΑΧΙΟ

Μπάρα στάθμευσης ποδηλάτων (ποδηλατοστάτης) ελικοειδούς μορφής 5 θέσεων.
ΤΕΜΑΧΙΟ

Ιστός σημαίας πλήρως εγκατεστημένος
ΤΕΜΑΧΙΟ

Προκατασκευασμένο υποδαπέδια σιντριβάνια
ΤΕΜΑΧΙΟ

ΦΥΤΕΥΣΗ
ΠΡΣ Ν\5720.02 - Σύστημα αυτόματου ποτίσματος
ΤΕΜΑΧΙΟ

ΠΡΣ Ν\Δ7 - Προμήθεια κηπευτικού χώματος
(4x(1.30x1.40)+6x(0.80x0.80))x0.20
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΣ Ν\Δ9 - Προμήθεια κοπριάς
5% του κηπευτικού χώματος
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΝΑΠΡΣ Ε01.01 - Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων
0,30 Χ 0,30 m
ΤΕΜΑΧΙΟ

ΠΡΣ Ν\Ε4.1 - Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος- διαστάσεων
0,50 x 0,50 m
ΤΕΜΑΧΙΟ

5
5 τεμ.

10
10 τεμ.

8
8 τεμ.

2
2 τεμ.

1
1 τεμ.

3
3 τεμ.

1
1 τεμ.

2,224
0,276
2,5 m3

0,125
0,075
0,2 m3
0,30 Χ
10
10 τεμ.
0,50 x
3
3 τεμ.

1.6.6

ΝΑΠΡΣ Δ01.5.45 - Δένδρα, κατηγορίας Δ5, Μουριά, Morus spp., μπάλα χώματος 35 λίτρα, ύψος 2,50
έως 3,00 μέτρα, περίμετρος κορμού 20-25 εκατοστά
ΤΕΜΑΧΙΟ
2
2 τεμ.

1.6.7

ΝΑΠΡΣ Δ01.6.43 - Δένδρα, κατηγορίας Δ6, Μαγνόλια μεγανθής, Magnolia grandiflora, μπάλα
χώματος 18 λίτρα, ύψος 1,75 έως 2,00 μέτρα
ΤΕΜΑΧΙΟ
1
1 τεμ.

1.6.8

ΝΑΠΡΣ Φ\Δ02.3.5 - Θάμνοι, κατηγορίας Θ3, Αγγελική νάνα, Pittosporum tobira 'Wheeler's Dwarf',
μπάλα χώματος 3 λίτρα, ύψος 0,20 έως 0,30 μέτρα,
ΤΕΜΑΧΙΟ
10
10 τεμ.

1.6.9

ΝΑΠΡΣ Ε09.3 - Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 0,40 - 1,50 lt
ΤΕΜΑΧΙΟ

1.6.10

1.6.11

1.6.12

ΠΡΣ Ν\Ε9.6 - Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt
ΤΕΜΑΧΙΟ

ΝΑΠΡΣ Ν\Ε09.7 - Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt
ΤΕΜΑΧΙΟ

10
10 τεμ.

1
1 τεμ.

2
2 τεμ.

ΠΡΣ Ν\Β1 - Μεταλλικές σχάρες δένδρων
460
460 kg

2
2.1

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

2.1.1

ΝΑΥΔΡ ΣΧ2 - Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένων καναλιών απορροής ομβρίων
υδάτων
ΚΑΝΑΛΙΑ
28m+24m
52
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
3
55 μμ

2.1.2

ΝΑΥΔΡ Β3.10.2.1 - Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες.
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου,
την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος
ορύγματος έως 4,00 m
ΚΑΝΑΛΙΑ
52*0.40
20,8
21,00 m3

2.1.3

ΝΑΥΔΡ 5.05.2 - Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο
λατοµείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm
ΚΑΝΑΛΙΑ
52*0.20
10,4
ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ
120,06
120
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
0,6
131 m3

2.1.4

ΝΑΥΔΡ 5.07 - Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείου
ΚΑΝΑΛΙΑ
52*0.20
10,4
ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ
120,06
120
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
0,6
131 m3

2.1.5

ΝΑΥΔΡ 9.31 - Φρεάτιο υδροδότησης με μία παροχή
ΤΕΜΑΧΙΟ

2.1.6

2.1.7

ΗΛΜ Η\7.1 - Κατασκευή παροχής ύδρευσης μίας σύνδεσης
ΤΕΜΑΧΙΟ

1
1 τεμ.

1
1 τεμ.

ΗΛΜ Υ\7 - Επέκταση παροχής ύδρευσης
5
5 MM

2.1.8

ΝΑΥΔΡ 16.20.03 - Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης από το δίκτυο για διάμετρο
υφισταμένου αγωγού
ΤΕΜΑΧΙΟ
1
1 τεμ.

2.1.9

ΝΑΥΔΡ 12.14.01.01 - Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ.
διαμέτρου DN 32 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm
70
70 MM

2.1.10

2.1.11

2.2
2.2.1

ΗΛΜ Ν\8066.1.5 - Φρεάτιο επισκέψεως υπογείων δικτύων
ΤΕΜΑΧΙΟ

ΑΤΗΕ 8842.ΣΧ - Πυροσβεστικός κρουνός
ΤΕΜΑΧΙΟ

2
2 τεμ.

1
1 τεμ.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΑΤΗΕ 9302.1 - Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες
170
170 m3

2.2.2

ΗΛΜ Ν\9375.2 - Επισκευή υφιστάμενων καλωδιώσεων, πινάκων, συνδεσεων και φωτιστικών
σωμάτων
1
1 τεμ.

2.2.3

ΗΛΜ Ν\8066.1.4 - Φρεάτιο επισκέψεως υπογείων καλωδίων διαστασ. 30cm X 30cm
12
12 τεμ.

2.2.4

ΑΤΗΕ 8749.2 - Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων Διαστάσεων 60 Χ 60cm και βάθους 75cm
8
8 τεμ.

2.2.5

ΝΑΟΔΟ Α\Β49 - Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, σχάρες υπονόµων
60
60 kg

2.2.6

ΑΤΗΕ 8774.2.1 - Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Διπολικό διατομής 2 Χ 1,5 mm2
210
210 m

2.2.7

ΑΤΗΕ 8774.3.1 - Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 1,5 mm2
170
170 m

2.2.8

ΑΤΗΕ 8774.6.2 - Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 2,5 mm2
120
120 m

2.2.9

ΑΤΗΕ 8774.6.3 - Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 mm2
5
5m

2.2.10

ΑΤΗΕ Ν\8774.6.6 - Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό
διατομής 5 Χ 10 mm2
20
20 m

2.2.11

ΑΤΗΕ ΓΤ1 - Σωλήνας σπιράλ Β.Τ. από HDPE για προστασία καλωδίων σε υπογεια δικτυα Φ 40.
180
180 m

2.2.12

ΑΤΗΕ 9280 - Αλεξικέραυνο γραμμής τάσεως 21 KV, μονοπολικό, υπαίθριο
1
1 τεμ.

2.2.13

ΑΤΗΕ 8915.1.3 - Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WLSIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 Α
8
8 τεμ.

2.2.14

ΑΤΗΕ 8843.2.4.ΣΧ - Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλήρης τριφασικός
1
1 τεμ.

2.2.15

ΗΛΜ Ν\9350.1 - Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)
1
1 τεμ.

2.2.16

ΑΤΗΕ 9347 - Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ
1
1 τεμ.

2.2.17

ΑΤΗΕ Ν\8971.1 - Φωτιστικό δαπέδου τύπου spot, στεγανό (ΙΡ67) με κύκλωμα με leds ισχύος
6W
8
8 τεμ.

2.2.18

ΑΤΗΕ Ν\8976.61.1.3 - Επίτοιχο φωτιστικό σώμα LED εξωτερικού χώρου
40
40 τεμ.

2.2.19

ΝΑΗΛΜ Ν\60.10.20.01 - Φωτισμός εξωτερικών χώρων με ταινίες LED
70
70 τεμ.

2.2.20

ΑΤΗΕ 8997.3.ΣΧ - Τροφοδοτικό φωτεινής ταινίας LED, 220-240Vac/12Vdc, ισχύος 100-150 W,
IP67
13
13 τεμ.

2.2.21

ΑΤΗΕ 8986.ΣΧ - Ηλιακό Φωτιστικό
4
4 τεμ.

2.2.22

ΑΤΗΕ 8735.2.3 - Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 100 Χ 100mm
12
12 τεμ.

2.2.23

ΑΤΗΕ Ν9466.1 - Αυτόνομο Φωτοβολταικό σύστημα
1
1 τεμ.

2.2.24

ΑΤΗΕ Ν\8971.2 - Φωτιστικό δαπέδου, γραμμικός προβολέας, στεγανό (ΙΡ67) ισχύος 36W
4
4 τεμ.

2.3
2.3.1

ΛΟΙΠΑ
ΝΑΗΛΜ Ν\109.10 - DC WALL BOX 30KW, 150-1000VDC, 100A. Ρευματοδότες CHAdeMO και
CCS2 με καλώδιο με Bάση στήριξης
1
1 τεμ.

2.3.2

ΝΑΟΙΚ Ν\Β78.36.79.06 - Κατασκευή τρισδιάστατων γραμμάτων απο τισμεντοσανίδα
8
8 τεμ.

3.2.3

60.20.80.ΣΧ - Έγχρωμη ηλεκτρονική πινακίδα LED
1
1 τεμ.

3.2.4

ΝΑΟΔΟ Ε08.2.1 - Πληροφοριακή πινακίδα Πράσινου Ταμείου
1
1 τεμ.

Φιλλύρα 08-09-2022
Ο Συντάξας

Φιλλύρα 08-09-2022
Θεωρήθηκε
Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Μεμέτ Εμίν Χαμζά
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

Ευάγγελος Καραολάνης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
Αρ. Μελέτης : 82Α/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
Ολική
Δαπάνη
Δαπάνη
[9]

[10]

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΕΚΣΚΑΦΕΣ
1 Απόξεση ασφαλτικού
οδοστρώματος, σε βάθος έως
8 cm

ΝΑΟΔΟ Δ02.3

ΝΟΔΟ 1132

1

m2

50,00

1,85

92,50

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

ΝΑΟΙΚ
22.10.01

ΟΙΚ 2226

2

m3

105,00

29,40

3.087,00

3 Καθαίρεση οπλισμένων
σκυροδεμάτων

ΝΑΟΔΟ Α12

ΟΙΚ 2227

3

m3

60,00

27,90

1.674,00

Σύνολο : 1.1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΕΚΣΚΑΦΕΣ

4.853,50

4.853,50

1.2. ΕΚΣΚΑΦΕΣ
1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες-ημιβραχώδες για την
δημιουργία υπογείων κλπ
χώρων

ΝΑΟΙΚ 20.02

ΟΙΚ 2112

4

m3

140,00

9,45

1.323,00

2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων
εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΝΑΟΙΚ 20.30

ΟΙΚ 2171

5

m3

235,00

0,90

211,50

3 Επίχωση με προϊόντα
εκσκαφών, εκβραχισμών ή
κατεδαφίσεων

ΝΑΟΙΚ 20.10

ΟΙΚ 2162

6

m3

70,00

11,15

780,50

4 Πρόσθετη αποζημίωση
πλαγίων μεταφορών υλικών
επίχωσης

ΝΑΟΙΚ 20.11

ΟΙΚ 2163

7

m3

70,00

1,70

119,00

ΟΙΚ 2178

8

ton

180,00

12,89

2.320,20

5 Διαχείριση αποβλήτων
ΝΑΟΙΚ
κατασκευών και κατεδαφίσεων Ν\20.41.1
αποκαταστάσεων (με
προσμίξεις πλαστικών,
σκυρόδεμα, τούβλα, κεραμικά,
ξύλο, γυαλί, γύψος) (ΑΕΚΚ)
Σύνολο : 1.2. ΕΚΣΚΑΦΕΣ

4.754,20

4.754,20

1.3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
1 Κατασκευή στρώσης άμμουσκύρων μεταβλητού πάχους

ΝΑΟΔΟ Α23

ΝΟΔΟ 3121Α

9

m3

85,00

14,35

1.219,75

2 Υπόβαση οδοστρωσίας
μεταβλητού πάχους

ΝΑΟΔΟ Γ01.1

ΝΟΔΟ 3121Β

10

m3

34,00

18,15

617,10

3 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π.
Ο-155)

ΝΑΟΔΟ Γ02.2

ΝΟΔΟ 3211Β

11

m2

340,00

1,20

408,00

4 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων
κλπ. με σκυρόδεμα C12/15,
άοπλο

ΝΑΟΔΟ
Β29.2.1

ΝΟΔΟ 2531

12

m3

40,00

86,50

3.460,00

5 Κατασκευή ρείθρων,
επενδεδυμένων τάφρων,
διαμορφώσεις πυθμένα κλπ.
με σκυρόδεμα C20/25

ΝΑΟΔΟ
Β29.4.1

ΝΟΔΟ 2522

13

m3

30,00

104,00

3.120,00

6 Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος, Δομικά
πλέγματα B500C

ΝΑΟΙΚ
38.20.03

ΟΙΚ 3873

14

kg

1.000,00

1,01

1.010,00

7 Χαλύβδινοι οπλισμοί
σκυροδέματος, κατηγορίας
B500C.

ΝΑΟΙΚ
38.20.02

ΟΙΚ 3873

15

kg

1.000,00

1,07

1.070,00

8 Ξυλότυποι συνήθων χυτών
κατασκευών

ΝΑΟΙΚ 38.03

ΟΙΚ 3816

16

m2

40,00

15,70

628,00

Σε μεταφορά

11.532,85

9.607,70
Σελίδα 1 από 6

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]

[9]

Από μεταφορά
9 Ξυλότυποι εµφανών
σκυροδεµάτων

ΟΙΚ 3841.ΣΧ

ΟΙΚ 3841

17

m2

70,00

Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική
Ολική
Δαπάνη
Δαπάνη

20,25

Σύνολο : 1.3. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

[10]

11.532,85

9.607,70

1.417,50
12.950,35

12.950,35

1.4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
1 Κατασκευή δαπέδου με
υστερόχυτο "χτενιστό"
σκυρόδεμα πάχους 8cm.

ΟΙΚ Ν\73.91

ΟΙΚ 7373

18

m2

75,00

12,00

900,00

2 Επιστρώσεις δαπέδων με
κυβολίθους από γρανίτη

ΟΙΚ 78.96Β

ΟΙΚ 7452

19

m2

340,00

40,00

13.600,00

3 Πλακοστρώσεις µε πλάκες
ΝΑΟΔΟ
από σκυρόδεµα διαστάσεων
Β\81.ΣΧ1
40x40cm βοτσαλόπλακες ή µε
ψηφίδα

ΝΟΔΟ 2922

20

m2

60,00

30,00

1.800,00

4 Πλακοστρώσεις µε πλάκες
από σκυρόδεµα
αμμοβολισμένη διαστάσεων
40x40cm

ΝΑΟΔΟ
Β\81.ΣΧ2

ΝΟΔΟ 2922

21

m2

110,00

18,00

1.980,00

5 Κράσπεδα εκ μαρμάρου
σκληρού

ΟΙΚ 7581.ΣΧ

ΟΙΚ 7581

22

ΜΜ

140,00

50,00

7.000,00

6 Επιστρώσεις όδευσης τυφλών ΝΑΟΔΟ Β81.ΣΧ ΟΔΟ 2922
με πλάκες μαρμάρου

23

m2

30,00

92,70

2.781,00

7 Επιστρώσεις δαπέδων με
κυβολίθους από λευκο
μαρμαρο

ΟΙΚ 78.96.01

ΟΙΚ 7452

24

m2

115,00

103,00

11.845,00

8 Πλήρωση εξωτερικών
οριζοντίων αρμών διαστολής
με ελαστομερές ασφαλτικό
υλικό

ΝΑΟΙΚ 79.35

ΟΙΚ 7935

25

MM

110,00

3,90

429,00

9 Επενδύσεις βαθμίδων μήκους ΟΙΚ 75.40.01
έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό
Α ποιότητας πάχους 3 / 2 cm
(βατήρων/μετώπων)

ΟΙΚ 7541

26

MM

11,00

39,00

429,00

10 Επιστρώσεις δαπέδων με
ισομεγέθεις πλάκες λευκού
μαρμάρου Α ποιότητας,
ορθογωνισμένες διαστάσεων
30Χ60cm, πάχους 2 cm.

ΟΙΚ 75.40.02

ΟΙΚ 7431

27

m2

7,00

74,00

518,00

11 Επένδυση εξωτερικού τοίχου
με πέτρα

ΟΙΚ 73.17.01

ΟΙΚ 7312

28

m2

10,00

100,00

1.000,00

12 Επάλειψη επιφανειών
σκυροδέματος με εποξειδικά
υλικά

ΟΙΚ Ν\79.05

ΟΙΚ 7903

29

kg

10,00

9,50

95,00

ΟΙΚ 7771

30

m2

75,00

16,00

1.200,00

13 Εφαρμογή επί ξύλινων
ΝΑΟΙΚ
επιφανειών βερνικοχρώματος 77.71.01
βάσεως νερού η διαλύτη ενός
η δύο συστατικών, με
βερνικόχρωμα δύο συστατικών
βάσεως νερού η διαλύτου
Σύνολο : 1.4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

43.577,00

43.577,00

1.5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1 Ξύλινη πέργκολα

ΟΙΚ
Σ\Α454.80.03

ΟΙΚ 5621

31

ΤΕΜ

5,00

1.700,00

8.500,00

2 Ξύλινο κάδος απορριμμάτων
στρογγυλός

ΑΤΗΕ
Β11.1ΤΡ.ΟΠ

ΟΙΚ 5104

32

ΤΕΜ

10,00

250,00

2.500,00

3 Παγκακι- καθιστικο από
σκυρόδεμα και ξύλο με πλάτη

ΝΑΠΡΣ
Σ\Β10.6.01

ΟΙΚ 5626

33

ΤΕΜ

8,00

490,00

3.920,00

4 Μπάρα στάθμευσης
ΟΙΚ
ποδηλάτων (ποδηλατοστάτης) Ν\64.26.03Β
ελικοειδούς μορφής 5 θέσεων.

ΟΙΚ 6428

34

ΤΕΜ

2,00

170,00

340,00

5 Ιστός σημαίας πλήρως
εγκατεστημένος

95% ΟΙΚ 6239
5% ΟΙΚ 7774

35

ΤΕΜ

1,00

500,00

500,00

Σε μεταφορά

15.760,00

ΝΑΟΙΚ Κ\64.59

66.135,05
Σελίδα 2 από 6

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]

[9]

Από μεταφορά
6 Προκατασκευασμένο
υποδαπέδια σιντριβάνια

ΟΙΚ Ν\48.50.4

ΟΙΚ 4622.1

36

ΤΕΜ

3,00

Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική
Ολική
Δαπάνη
Δαπάνη

500,00

Σύνολο : 1.5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

[10]

15.760,00

66.135,05

1.500,00
17.260,00

17.260,00

1.6. ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ
1 Σύστημα αυτόματου
ποτίσματος

ΠΡΣ Ν\5720.02

ΠΡΣ 5720

37

ΤΕΜ

1,00

800,00

800,00

2 Προμήθεια κηπευτικού
χώματος

ΠΡΣ Ν\Δ7

ΠΡΣ 1710

38

m3

2,50

8,50

21,25

3 Προμήθεια κοπριάς

ΠΡΣ Ν\Δ9

ΠΡΣ 5340

39

m3

0,20

25,00

5,00

4 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά
εδάφη με εργαλεία χειρός,
διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ
0,30 m

ΝΑΠΡΣ Ε01.01

ΠΡΣ 5130

40

ΤΕΜ

10,00

0,60

6,00

5 Άνοιγμα λάκκων με χρήση
εκσκαπτικού μηχανήματοςδιαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50
m

ΠΡΣ Ν\Ε4.1

ΠΡΣ 5110

41

ΤΕΜ

3,00

1,40

4,20

6 Δένδρα, κατηγορίας Δ5,
Μουριά, Morus spp., μπάλα
χώματος 35 λίτρα, ύψος 2,50
έως 3,00 μέτρα, περίμετρος
κορμού 20-25 εκατοστά

ΝΑΠΡΣ
Δ01.5.45

ΠΡΣ 5210

42

ΤΕΜ

2,00

45,00

90,00

7 Δένδρα, κατηγορίας Δ6,
ΝΑΠΡΣ
Μαγνόλια μεγανθής, Magnolia Δ01.6.43
grandiflora, μπάλα χώματος 18
λίτρα, ύψος 1,75 έως 2,00
μέτρα

ΠΡΣ 5210

43

ΤΕΜ

1,00

80,00

80,00

8 Θάμνοι, κατηγορίας Θ3,
Αγγελική νάνα, Pittosporum
tobira 'Wheeler's Dwarf',
μπάλα χώματος 3 λίτρα, ύψος
0,20 έως 0,30 μέτρα, αριθμός
κλάδων >5

ΝΑΠΡΣ
Φ\Δ02.3.5

ΠΡΣ 5210

44

ΤΕΜ

10,00

7,40

74,00

9 Φύτευση φυτών με μπάλα
χώματος όγκου 0,40 - 1,50 lt

ΝΑΠΡΣ Ε09.3

ΠΡΣ 5210

45

ΤΕΜ

10,00

0,80

8,00

10 Φύτευση φυτών με μπάλα
ΠΡΣ Ν\Ε9.6
χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt

ΠΡΣ 5210

46

ΤΕΜ

1,00

1,40

1,40

11 Φύτευση φυτών με μπάλα
χώματος όγκου 23 - 40 lt

ΝΑΠΡΣ
Ν\Ε09.7

ΠΡΣ 5210

47

ΤΕΜ

2,00

4,00

8,00

12 Μεταλλικές σχάρες δένδρων

ΠΡΣ Ν\Β1

ΥΔΡ 6752

48

kg

460,00

3,50

1.610,00

Σύνολο : 1.6. ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ

2.707,85

Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

2.707,85
86.102,90

2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
2.1. ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
1 Προμήθεια και τοποθέτηση
προκατασκευασμένων
καναλιών απορροής ομβρίων
υδάτων

ΝΑΥΔΡ ΣΧ2

2 Εκσκαφή ορυγμάτων
ΝΑΥΔΡ
υπογείων δικτύων σε έδαφος Β3.10.2.1
γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m,
με την φόρτωση των
προϊόντων εκσκαφής επί
αυτοκινήτου, την σταλία του
αυτοκινήτου και την μεταφορά
σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00
m

ΝΑΥΔΡ 6551

49

MM

55,00

30,00

1.650,00

ΥΔΡ 6081.1

50

m3

21,00

7,50

157,50

Σε μεταφορά

1.807,50

86.102,90
Σελίδα 3 από 6

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
Ολική
Δαπάνη
Δαπάνη
[9]

[10]

1.807,50

86.102,90

3 Επιχώσεις ορυγµάτων
υπογείων δικτύων µε
διαβαθµισµένο θραυστό
αµµοχάλικο λατοµείου Για
συνολικό πάχος επίχωσης
άνω των 50 cm

ΝΑΥΔΡ 5.05.2

ΥΔΡ 6068

51

m3

131,00

17,30

2.266,30

4 Στρώσεις έδρασης και
εγκιβωτισµός σωλήνων µε
άµµο προελεύσεως λατοµείου

ΝΑΥΔΡ 5.07

ΥΔΡ 6069

52

m3

131,00

17,30

2.266,30

5 Φρεάτιο υδροδότησης με μία
παροχή

ΝΑΥΔΡ 9.31

ΥΔΡ 6327

53

ΤΕΜ

1,00

80,00

80,00

6 Κατασκευή παροχής ύδρευσης ΗΛΜ Η\7.1
μίας σύνδεσης

ΗΛΜ

54

ΤΕΜ

1,00

55,38

55,38

7 Επέκταση παροχής ύδρευσης

ΗΛΜ Υ\7

ΗΛΜ 7

55

ΜΜ

5,00

8,41

42,05

8 Απομόνωση υφιστάμενου
αγωγού ύδρευσης από το
δίκτυο Για διάμετρο
υφισταμένου αγωγού

ΝΑΥΔΡ
16.20.03

35% ΥΔΡ
6630.1
65% ΥΔΡ
6611.1

56

ΤΕΜ

1,00

65,00

65,00

9 Σωληνώσεις πιέσεως από
σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με
συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ.
διαμέτρου DN 32 mm / ονομ.
πίεσης ΡΝ 10 atm

ΝΑΥΔΡ
12.14.01.01

ΥΔΡ 6621.1

57

MM

70,00

2,80

196,00

10 Φρεάτιο επισκέψεως υπογείων ΗΛΜ
δικτύων ύδρευσης
Ν\8066.1.5

ΗΛΜ 10

58

ΤΕΜ

2,00

105,06

210,12

11 Πυροσβεστικός κρουνός

ΗΛΜ 62

59

ΤΕΜ

1,00

800,00

ΑΤΗΕ 8842.ΣΧ

Σύνολο : 2.1. ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

800,00
7.788,65

7.788,65

2.2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
1 Εκσκαφή χάνδακα γιά την
τοποθέτηση καλωδίων σε
έδαφος γαιώδες

ΑΤΗΕ 9302.1

ΗΛΜ 10

60

m3

170,00

18,37

3.122,90

2 Επισκευή υφιστάμενων
καλωδιώσεων, πινάκων,
συνδεσεων και φωτιστικών
σωμάτων

ΗΛΜ Ν\9375.2

ΗΛΜ 60

61

ΤΕΜ

1,00

1.320,00

1.320,00

3 Φρεάτιο επισκέψεως υπογείων ΗΛΜ
καλωδίων διαστασ. 30cm X
Ν\8066.1.4
30cm

ΗΛΜ 10

62

ΤΕΜ

12,00

105,06

1.260,72

4 Φρεάτιο διακλαδώσεως
υπογείων καλωδίων
Διαστάσεων 60 Χ 60cm και
βάθους 75cm

ΑΤΗΕ 8749.2

ΗΛΜ 10

63

ΤΕΜ

8,00

274,66

2.197,28

5 Χυτοσιδηρά καλύµµατα
φρεατίων, σχάρες υπονόµων

ΝΑΟΔΟ Α\Β49

ΥΔΡ 6752

64

kg

60,00

1,45

87,00

6 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή
εντοιχισμένο Διπολικό
διατομής 2 Χ 1,5 mm2

ΑΤΗΕ 8774.2.1

ΗΛΜ 47

65

m

210,00

4,17

875,70

7 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή
εντοιχισμένο Τριπολικό
διατομής 3 Χ 1,5 mm2

ΑΤΗΕ 8774.3.1

ΗΛΜ 47

66

m

170,00

5,14

873,80

8 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή
εντοιχισμένο Πενταπολικό
διατομής 5 Χ 2,5 mm2

ΑΤΗΕ 8774.6.2

ΗΛΜ 47

67

m

120,00

7,64

916,80

9 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή
εντοιχισμένο Πενταπολικό
διατομής 5 Χ 4 mm2

ΑΤΗΕ 8774.6.3

ΗΛΜ 47

68

m

5,00

9,35

46,75

ΑΤΗΕ
Ν\8774.6.6

ΗΛΜ 47

69

m

20,00

14,50

290,00

Σε μεταφορά

10.990,95

10 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή
εντοιχισμένο Πενταπολικό
διατομής 5 Χ 10 mm2

93.891,55
Σελίδα 4 από 6

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Μον.
Ποσότητα
Mετρ.

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)
[8]

Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική
Ολική
Δαπάνη
Δαπάνη

[6]

[7]

[9]

180,00

8,00

1.440,00

Από μεταφορά

[10]

10.990,95

11 Σωλήνας σπιράλ Β.Τ. από
ΑΤΗΕ ΓΤ1
HDPE για προστασία
καλωδίων σε υπογεια δικτυα Φ
40

ΗΛΜ 41

70

m

12 Αλεξικέραυνο γραμμής τάσεως ΑΤΗΕ 9280
21 KV, μονοπολικό, υπαίθριο

ΗΛΜ 63

71

ΤΕΜ

1,00

562,10

562,10

13 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ΑΤΗΕ 8915.1.3
ηλεκτρικών γραμμών
ενδεικτικού τύπου WLSIEMENS μονοπολικός
εντάσεως 16 Α

ΗΛΜ 55

72

ΤΕΜ

8,00

10,04

80,32

14 Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός
πλήρης τριφασικός

ΑΤΗΕ
8843.2.4.ΣΧ

ΗΛΜ 52

73

ΤΕΜ

1,00

1.500,00

1.500,00

15 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής
(πίλλαρ)

ΗΛΜ Ν\9350.1

ΗΛΜ 52

74

ΤΕΜ

1,00

509,10

509,10

16 Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ

ΑΤΗΕ 9347

ΗΛΜ 52

75

ΤΕΜ

1,00

256,97

256,97

17 Φωτιστικό δαπέδου τύπου
spot, στεγανό (ΙΡ67) με
κύκλωμα με leds ισχύος 6W

ΑΤΗΕ Ν\8971.1 ΗΛΜ 103

76

ΤΕΜ

8,00

80,00

640,00

18 Επίτοιχο φωτιστικό σώμα LED ΑΤΗΕ
εξωτερικού χώρου
Ν\8976.61.1.3

ΗΛΜ 60

77

ΤΕΜ

40,00

190,00

7.600,00

19 Φωτισμός εξωτερικών χώρων
με ταινίες LED

ΝΑΗΛΜ
Ν\60.10.20.01

ΗΛΜ 103

78

ΤΕΜ

70,00

216,50

15.155,00

20 Τροφοδοτικό φωτεινής ταινίας
LED, 220-240Vac/12Vdc,
ισχύος 100-150 W, IP67

ΑΤΗΕ
8997.3.ΣΧ

ΗΛΜ 60

79

ΤΕΜ

13,00

35,00

455,00

21 Ηλιακό Φωτιστικό

ΑΤΗΕ 8986.ΣΧ

ΗΛΜ 60

80

ΤΕΜ

4,00

2.200,00

8.800,00

22 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό ΑΤΗΕ 8735.2.3
Φ 100 Χ 100mm

ΗΛΜ 41

81

ΤΕΜ

12,00

5,44

65,28

23 Αυτόνομο Φωτοβολταικό
σύστημα

ΑΤΗΕ Ν9466.1

ΗΛΜ 56

82

ΤΕΜ

1,00

3.500,00

3.500,00

24 Φωτιστικό δαπέδου,
γραμμικός προβολέας,
στεγανό (ΙΡ67) ισχύος 36W

ΑΤΗΕ Ν\8971.2 ΗΛΜ 103

83

ΤΕΜ

4,00

150,00

600,00

Σύνολο : 2.2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

52.154,72

93.891,55

52.154,72

2.3. ΛΟΙΠΑ
1 DC WALL BOX 30KW, 1501000VDC, 100A.
Ρευματοδότες CHAdeMO και
CCS2 με καλώδιο με Bάση
στήριξης

ΝΑΗΛΜ
Ν\109.10

ΗΛΜ 109

84

ΤΕΜ

1,00

18.734,62

18.734,62

2 Κατασκευή τρισδιάστατων
γραμμάτων απο
τισμεντοσανίδα

ΝΑΟΙΚ
Ν\Β78.36.79.06

ΟΙΚ 7809

85

ΤΕΜ

8,00

150,00

1.200,00

3 Έγχρωμη ηλεκτρονική
πινακίδα LED

ΝΑΗΛΜ
60.20.80.ΣΧ

ΗΛΜ 108

86

ΤΕΜ

1,00

12.283,20

12.283,20

4 Πληροφοριακή πινακίδα
Πράσινου Ταμείου

ΝΑΟΔΟ
Ε08.2.1

ΟΙΚ 6541

87

ΤΕΜ

1,00

180,00

180,00

Σύνολο : 2.3. ΛΟΙΠΑ

32.397,82

Σύνολο : 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

32.397,82
92.341,19

Σε μεταφορά

178.444,09
Σελίδα 5 από 6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
Αρ. Μελέτης: 82Α/2022

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Τιμαριθμική : 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την
έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.
1.

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

1.1

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

1.2

Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών,
μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται)
και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των
μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά
πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των
πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους
απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους
λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις
(ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την
Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν
περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.
Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από την
παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.

1.3

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

1.4

Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν
προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό
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εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
1.5

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

1.6

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

1.7

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

1.8

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

1.9

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

1.10

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

1.11

Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που
οφείλονται:
(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),
(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό
την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),
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(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ,
Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑχ κ.λπ.),
(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,
(ε)

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

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

1.12

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

Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των
εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και
οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη
των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και
φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και
τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι
δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση
των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.

1.13

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

1.14

Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι
δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης
επιμετρητικών στοιχείων κατ' αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως
επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.15

Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται
στη μελέτη.

1.16

Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων με ερευνητικές
τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.

1.17

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

1.18

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

1.19

Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα του
έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν
δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των
προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων,
δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.20

Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια
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τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση
ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο
Ανάδοχος του Έργου.
1.21

Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη
ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως
εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων
κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών
διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.22

Εφ' όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις
εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την
ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων
διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς
και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακατάλληλων προϊόντων
εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών
προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση
των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

1.23

Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή ασφαλτικών
επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς
και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω
εργασιών.

1.24

Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., με
οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή
προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.25

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

1.26

Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία
και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη
δημοπράτησης.

1.27

Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων
στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι,
διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να αποτρέψει
την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.

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

Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις
δαπάνες:
(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και βοηθητικών
εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
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(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης εργασιών
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
(4) Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση λειτουργικής
ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς
και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση του έργου, καθώς
και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους
Περιβαλλοντικούς Όρους.
(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί,
οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και
αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης.
(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον δεν
περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.
(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας),
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(9) Για φόρους.
(10) Για εγγυητικές.
(11) Ασφάλισης του έργου.
(12) Προσυμβατικού σταδίου.
(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.
(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων,
χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των
εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα
προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από
ασφάλιση).
(β)

Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα οποία
περιλαμβάνουν τις δαπάνες:
(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη χρήση των
εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών
Όρων) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση μόνιμης και
αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και
οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με
εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται.
(3) Νομικής υποστήριξης
(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση
(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων
(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού
(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς
όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς
(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο
(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος
(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος έδρας
επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας
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Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου.
Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών
προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους
δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε
άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα:
(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων. αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC
κ.λπ.
Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα υποάρθρα των
αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και
μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της
αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο:
DN/ DM
όπου

DN :

Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα

DM:

Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο.

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος.
(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου
Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του παρόντος
τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια
συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:
DΝ / 12
όπου

DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC
Για πλάτος ΒΝ χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του παρόντος
Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική
ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:
ΒΝ / 240
όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm
Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.
Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η υποχρεωτική
εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα
περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.
2

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ OPOI ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ OPOI

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και
των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων
εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών.
2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει
την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του
δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην
διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.
2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω
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με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν
Περιγραφικό Τιμολόγιο.
2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται
στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος
Τιμολογίου.
2.1.5 Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει
ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου,
τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που
περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο.
2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.
2.2

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα
•

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

•

Ως "γαίες και ημίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και
μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή
αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη
εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή
κρουστικού εξοπλισμού.

•

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

•

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

2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ
Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να
προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
Χειρολαβές
⦁ Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες
στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινοκόκκινο), όπου απαιτείται.
⦁ Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες
στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς
ασφαλείας.
⦁ Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό
ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).
⦁ Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές με
κλειδαριά ασφαλείας.
Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης
⦁ Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας
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⦁ Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος
⦁ Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας
⦁ Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου
⦁ Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω
μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο- φύλλο και φύλλο- δάπεδο).
Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών
⦁ Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις
πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.
⦁
⦁ Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. Μηχανισμός επαναφοράς
θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση
⦁ Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.
⦁ Αναστολείς (stoppers)
⦁ Αναστολείς θύρας - δαπέδου
⦁ Αναστολείς θύρας - τοίχου
⦁ Αναστολείς φύλλων ερμαρίου
⦁ Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων
⦁ Πλάκες στήριξης, ροζέτες κ.λπ.
⦁ Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) Ειδικός
Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
⦁ Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key
⦁ Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου
⦁ Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, με συσκευή
μικροκυμάτων
Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις διαδικασίες πού
προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Έργων" διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα
οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους
κουφώματος.
2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m)
γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις
επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια
που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού.
Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών
επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται σύμφωνα με τα
ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο
για τα διάφορα είδη χρωματισμών.
Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί
όροι" του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο "Γενικοί Όροι".
Οι τιμές μονάδας όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε πραγματική
χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που
εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν
εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων.
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Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές
για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα
με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες
εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων
κουφωμάτων κ.λπ.) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.
Όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η επιμετρούμενη
επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας
κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της
καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή
ο οποίος ορίζεται παρακάτω:
α/α
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

Είδος
Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του
ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου
Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50%
του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου
Υαλοστάσια :
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού
δ) παραθύρων ρολλών
ε) σιδερένια
Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού,
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών
Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών
διαστάσεων σιδηρού πλαισίου
Σιδερένιες θύρες :
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές
γ) χωρίς επένδυση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά)
δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ
Προπετάσματα σιδηρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)
Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου
Θερμαντικά σώματα :
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων
συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των
θερμαντικών σωμάτων

Συντελεστής

2,30
2,70
3,00

1,90
2,30
2,60
1,00
1,40
1,80
1,60
1,00
3,70
2,60
2,80
2,00
1,00
1,60
2,50
1,00
1,60
1,00
1,50

2.2.4. MAPMAPIKA
1. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και χρώματος μαρμάρων είναι
ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καμμιά περίπτωση δεν
σημαίνει ότι τα κοιτάσματα μαρμάρου των διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως προς το χρώμα, την
σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιμές διάθεσης των μαρμάρων κάθε περιοχής
διαφοροποιούνται και μάλιστα σημαντικά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους.
Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με μάρμαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ
περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που επισημαίνεται με διπλό αστερίσκο.
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2. Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής
ποιότητος (extra), σκληρό ή μαλακό κατά περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για
επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών.
3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα χρησιμοποιήσει στο έργο (λ.χ.
χρώμα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα στην περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να
διαπιστώσει την τιμή διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και σ' αυτήν να προσθέσει την τιμή
"φατούρας" που προβλέπεται στο ΝΕΤ ΟΙΚ. Παράλληλα θα πρέπει να επέμβει στην περιγραφή του
άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του μαρμάρου.
Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπιμο η επιλογή του τύπου να γίνεται σε
συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία.
4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ
12058: Natural stone flooring and stair - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ ΕΝ 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για
επενδύσεις - Απαιτήσεις και να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 10976/244, ΦΕΚ
973Β/18-07-2007.
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

Λευκό
Τεφρόν
Λευκό
Λευκό συνεφώδες
Κιτρινωπό
Γκρί
Λευκό
Τεφρόχρουν- μελανό
Τεφρόχρουν- μελανό
Λευκό
Λευκό
Λευκό

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

Ερέτριας
Αμαρύνθου
Δομβραϊνης Θηβών
Δομβραϊνης Θηβών
Δομβραϊνης Θηβών
Στύρων
Λάρισας
Ιωαννίνων
Φαρσάλων
Ύδρας
Διονύσου

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

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ιωαννίνων
Χίου
Χίου
Τήνου
Ρόδου
Αγίου Πέτρου
Βυτίνας
Μάνης
Ναυπλίου

Ροδόχρουν
Τεφρό
Κίτρινο
Πράσινο
Μπεζ
Μαύρο
Μαύρο
Ερυθρό
Ερυθρό
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10 Ναυπλίου
11 Μυτιλήνης
12 Τρίπολης
13 Σαλαμίνας
14 Αράχωβας

Κίτρινο
Ερυθρό πολύχρωμο
Γκρι με λευκές φέτες
Γκρι ή πολύχρωμο
καφέ

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

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής
σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή
προϊόντων.
Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία
της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε
€/m3.km
Σε αστικές περιοχές
- απόσταση < 5 km
- απόσταση ≥ 5 km
Εκτός πόλεως
οδοί καλής βατότητας
- απόσταση < 5 km
- απόσταση ≥ 5 km
οδοί καλής βατότητας
- απόσταση < 5 km
- απόσταση ≥ 5 km
εργοταξιακές οδοί
- απόσταση < 3 km
- απόσταση ≥ 3 km
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας
εκσκαφές)

0,28
0,21

0,20
0,19
0,25
0,21
0,22
0,20
0,03

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

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

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
10.

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Τα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου έχουν εφαρμογή μόνον για τις μεταφορές υλικών (και όχι των προϊόντων
εκσκαφών, οι οποίες ρυθμίζονται στα αντίστοιχα αυτών κεφάλαια) σε περιπτώσεις δυσπροσίτων και ειδικών
έργων.
Για την εφαρμογή τους απαιτείται πλήρης τεκμηρίωση σε επίπεδο Μελέτης.
Στις συνήθεις εργασίες οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης-μεταφοράς των υλικών περιλαμβάνονται ανηγμένες στις
οικείες τιμές μονάδος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα.

20.

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών
και καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές μονάδας. Οι μεν φορτοεκφορτώσεις τιμολογούνται
με βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, η δε καθαρή μεταφορά με τον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου[*},
σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους του ΝΕΤ ΟΙΚ.
Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιμετρώνται σε όγκο ορύγματος (συνολική
ποσότητα προϊόντων εκσκαφών- καθαιρέσεων μείον ποσότητες που διατίθενται για επανεπιχώσεις)

22.

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων
των άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης
προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές μονάδος.
Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62
αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το
οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κ.λπ.).
Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα συνήθη
διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση
συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ..

42.

ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ
Με τις τιμές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιμολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή εσωτερικών ή
εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται από εξόρυξη (κατηγορία 2 του
Ευροκώδικα 6) και χρησιμοποιούνται μετά από σποραδική επεξεργασία κατά το κτίσιμο για βελτίωση της
ευστάθειάς τους (αργολιθοδομή).
Οι αργοί λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν σημαντικές
αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί σποραδικής επεξεργασίας ώστε να κτίζονται με αρμούς το
πολύ 25 mm.
Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι δαπάνες:
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⦁ αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους (λάσπη, σκουριά,
χρώματα κ.λπ.),
⦁ επί τόπου παραγωγής των αναφερόμενων τύπων κονιαμάτων τοιχοποιίας, ή χρήσης ετοίμων κονιαμάτων κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιομηχανικής προέλευσης με σήμανση CE,
⦁ ενδεχόμενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαμάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά βάρος της
συνδετικής ύλης, ή/και τριμμάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε μίγματα κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2),
⦁ κατασκευής των απαιτούμενων απλών αρμολογημάτων. κατασκευής τυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών ή
κατωφλίων,
Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (μαξιλάρι), κατακόρυφων ή οριζόντιων
ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία αποζημιώνονται με την
τιμή του άρθρου 49.01, καθώς και οι διαμορφώσεις όψεων, οι οποίες αποζημιώνονται ιδιαίτερα με τις τιμές της
ενότητας 45.
43.

ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ
Με τις τιμές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιμολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή εσωτερικών ή
εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται από εξόρυξη (κατηγορία 2 του
Ευροκώδικα 6) και χρησιμοποιούνται μετά από επεξεργασία ώστε να αποκτήσουν κανονικά σχήματα και διακριτές
επιφάνειες (ημιλαξευτή λιθοδομή) ή κανονικά σχήματα σε σταθερά μεγέθη και ομοιόμορφες επιφάνειες (λαξευτή
λιθοδομή).
Οι λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν σημαντικές
αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί επεξεργασίας ώστε να κτίζονται με αρμούς το πολύ 8 mm
στην περίπτωση της λαξευτής λιθοδομής και 15 mm περίπτωση της ημιλαξευτής λιθοδομής.
Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι δαπάνες:
⦁ αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους (λάσπη, σκουριά,
χρώματα κ.λπ.),
⦁ επί τόπου παραγωγής των αναφερόμενων τύπων κονιαμάτων τοιχοποιίας, ή χρήσης ετοίμων κονιαμάτων κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιομηχανικής προέλευσης με σήμανση CE,
⦁ ενδεχόμενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαμάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά βάρος της
συνδετικής ύλης, ή/και τριμμάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε μίγματα κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2),
⦁ κατασκευής των απαιτούμενων απλών αρμολογημάτων.
⦁ κατασκευής τυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων,
Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (μαξιλάρι), κατακόρυφων ή οριζόντιων
ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία αποζημιώνονται με την
τιμή του άρθρου 49.01, καθώς και οι διαμορφώσεις όψεων, οι οποίες αποζημιώνονται ιδιαίτερα με τις τιμές της
ενότητας 45.

46.

ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ
Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από οπτοπλίνθους έχουν εφαρμογή οι
ακόλουθοι γενικοί όροι:
α)

Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου οπτοπλίνθων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
771-1 "Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο ", με σήμανση CE, η δαπάνη του απαιτούμενου εξοπλισμού ανάμιξης
και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, ο
καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση έτοιμου
κονιάματος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 με σήμανση CE ή ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος που
παρασκευάζεται επί τόπου

β)

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικών προσμίκτων κονιαμάτων, αλλά δεν
συμπεριλαβάνεται:
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γ)

Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα:
⦁ τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσμικτα και τα ενσωματούμενα μεταλλικά στοιχεία
(πλέγματα, γαλβανισμένοι σύνδεσμοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα)
⦁ η τοποθέτηση υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση νεροχυτών και καπακιών
⦁ η πλήρωση των αρμών με μαστίχη
⦁ η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων

δ)

53.

Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν ελάχιστη αντοχή σε θλίψη,
οι μεν πλήρεις και οι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0 N/mm2, οι δε διάτρητοι με οριζόντιες οπές 2,5
N/mm2.

ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 53 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α)

Η κατασκευή ψευδοπατώματος συμπεριλαμβάνεται στην τιμή των άρθρων όταν αυτό αναφέρεται ρητά στην
περιγραφή των εργασιών. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στην μελέτη, το ψευδοπάτωμα θα αποτελείται::
⦁ από σανίδες από υγιή λευκή ξυλεία πάχους τουλάχιστον 13 mm, πλάτους έως 200 mm και υγρασία
μικρότερη από 10%
⦁ από λωρίδες δαπέδων που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια αποδοχής προς τοποθέτηση
⦁

β)

Στην τιμή των άρθρων συμπεριλαμβάνεται ανηγμένη η κατασκευή των διατάξεων αερισμού του
καδρονιαρίσματος (αρμός μεταξύ των λωρίδων δαπέδου και του ψευδοσοβατεπιού).

γ)

Η ενδεχόμενη κατασκευή στρώσεως γαρμπιλομωσαϊκού, στρώσεως στεγνής άμμου, στρώσεως
απομόνωσης υγρασίας, φράγματος υδρατμών, στρώσης διακοπής κτυπογενούς θορύβου ή θερμομονωτικής
στρώσης, τιμολογούνται ιδιαίτερα, εκτός αν στην περιγραφή του άρθρου αναφέρεται ρητά ότι
περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδας.

δ)

Η ξυλεία των λωρίδων δαπέδου θα είναι πρώτης διαλογής με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
δ1)

δ2)

54.

από μοριοσανίδες πάχους τουλάχιστον 13 mm με υγρασία μικρότερη από 10%.

Υγρασία ξυλείας
⦁ τύπου Σουηδίας, καστανιάς και πεύκης μεσογείου,
ελάτης και ερυθροελάτης
⦁ δρυός
⦁ κολλητές λωρίδες
Ανοχές των διαστάσεων:
⦁ πάχους
⦁ πλάτους
⦁ μήκους

9-15%
7-13%
7-11%

- 0,5 mm έως + 0,1 mm
± 0,7%
± 0,2 mm

ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ
Για τις εργασίες κατασκευής ξύλινων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ
έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α)

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες και υλικά:
⦁ Όλα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές
κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ.
⦁ Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα.
⦁ Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από οποιοδήποτε
συνθετικό υλικό, οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κ.λπ.),
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⦁ Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα
κουφώματα ) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2χ30 mm, μαζί με την
τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας,
⦁ Οι σύνδεσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των κονιαμάτων
στήριξης,
⦁ Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο διαστάσεων
τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άρθρα),
⦁ Οι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά,
⦁ Οι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτημάτων,
⦁ Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχισή τους,
⦁ Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,
⦁ Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραμένουν θα είναι
από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους,
⦁ Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων,
⦁ Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κ.λπ.)
⦁ Όλα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και
κίνησής των κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά
στο αντίστοιχο άρθρο,
β)

Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο):
⦁ για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,
⦁ για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια.

γ)

Οι τιμές μονάδας (Τ1 ) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής δομικής ξυλείας
του κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιμή (Τ2 ) θα προσδιορίζεται
βάσει του τύπου:
Τ2 = Τ1 x(V2 / [1,10 x V1 ]), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος ξυλείας
και V2 ο νέος.

61.

ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
⦁ όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κ.λπ.), στερέωσης (χημικά ή
εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση
⦁ -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.ΧΧ), και λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης
κ.λπ.) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,
⦁ τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κ.λπ.),
⦁ ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.
(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη
περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται
με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή
αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

62.

ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ – ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ
Στις τιμές μονάδας των εργασιών σιδηρών κουφωμάτων του παρόντος εδαφίου 62 των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνονται
γενικώς τα ακόλουθα:
⦁ όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κ.λπ.), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα
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βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση
⦁ -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.ΧΧ), και λειτουργίας (στροφείς, ράουλα κύλισης κ.λπ.) από ανοξείδωτο
χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,
⦁ τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, κυψελωτό χαρτί, κ.λπ.),
⦁ ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.
Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη
περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή
αναπροσαρμόζεται με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.
65.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α)

Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι:
⦁ φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,
⦁ όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,
⦁ επιμήκυνση ε= 4- 6%.

β)

Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:
⦁ για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm,
⦁ για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm
⦁ σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.

γ)

Το ελάχιστο πάχος ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm.

δ)

Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των υλικών αυτών,
εκτός αν στο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους.
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 mm,
διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm,
δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κ.λπ.), καθώς και όλα τα απαιτούμενα
μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την
εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αεροστεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών διατομών
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση.
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός αν ρητά αναφέρεται στο άρθρο
ότι τιμολογείται ιδιαίτερα .

ε)
71.

Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται ιδιαίτερα με
βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44.

ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α)

Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
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⦁ Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο
απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνα διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κ.λπ.
⦁ Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης
⦁ Η ύγρανση της επιφάνειας,
⦁ Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς και η
επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί.
⦁ Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακόρυφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και ορίων
κ.λπ.
β)

Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται, εκτός αν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή τους, τα
ακόλουθα (εργασία και υλικά):
⦁ Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό
⦁ Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου,

γ)

Οι τιμές των άρθρων ισχύουν:
⦁ Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των κονιαμάτων
(μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της περιεκτικότητας του
κονιάματος στα υλικά αυτά).
⦁ Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή).
⦁ Για οποιαδήποτε επιφάνεια.
⦁ Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας λόγω
καιρικών συνθηκών).

72.

ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α)

Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
⦁

Τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαϊνές καταλήξεις κ.λπ.).

⦁

Οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ. Η σφράγιση των απολήξεων των
κορφιάδων.

⦁

Η στερέωση των κεραμιδιών (συνήθως βυζαντινών), των κορφιάδων κ.λπ., με σύρμα από σκληρό
χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα άγκιστρα, αυτοδιατρυούμενες, γαλβανισμένα καρφιά κ.λπ.

⦁

Το κονίαμα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης), στην
περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράμωσης

⦁

Η ενδεχόμενη τοποθέτηση ανοξείδωτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών στις κάτω απολήξεις
επιστέγασης με βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραμίδια.

⦁

Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες για την στεγάνωση αρμών απολήξεων καπνοδόχων κ.λπ.,
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⦁

77.

Τα κονιάματα κάθε μορφής στην περίπτωση κολυμβητής κατασκευής και τα αντίστοιχα πρόσμικτα αυτών.

β)

Στις τιμές των άρθρων επικεραμώσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται (εκτός αν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή
του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού, γαλβανισμένης λαμαρίνας ή ηλεκτροστατικά βαμμένου
αλουμινίου.

γ)

Οι τιμές μονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72 έχουν εφαρμογή ανεξαρτήτως της κλίσης της
στέγης και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και τις ενδεχόμενες αυξημένες επικαλύψεις των
κεραμιδιών οι οποίες απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες, συμπεριλαμβάνουν σε κάθε δαπάνη για την
λήψη των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:
α)

Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την
προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες,
διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κ.λπ., καθώς και για την προστασία στοιχείων της
κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδων, επενδύσεων κ.λπ.) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από
ρύπανση που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκόλλητων ταινιών, φύλλων
νάυλον, οικοδομικού χαρτιού κ.λπ.).

β)

Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κ.λπ.), θα χρησιμοποιούνται ως
έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι
συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από
τον παραγωγό.

γ)

Όταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις
κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος
που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety
Data Sheet) του προμηθευτή του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με
μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η
δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
78.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ- ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 78 έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
Οι επιφάνειες των ειδικών καλύψεων (ψευδοροφές διαφόρων τύπων κ.λπ.) επιμετρώνται με βάση το εξωτερικό
τους περίγραμμα, χωρίς να αφαιρούνται οι οπές και αποτμήσεις που γίνονται για την τοποθέτηση φωτιστικών ή
την διέλευση λοιπών κατασκευαστικών στοιχείων και εξαρτημάτων εγκαταστάσεων, όταν η επιφάνεια κάθε οπής ή
απότμησης είναι έως 0,50 m2 •
Τυχόν μεγαλύτερες οπές ή αποτμήσεις θα αφαιρούνται.

79.

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ
Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε
κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην
έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών
δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των
οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η
περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες
του προμηθευτή
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(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety
Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με
μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η
δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
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ΑΡΘΡΑ
A.T.

:1

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ02.3

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 1132

Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού
μηχανήματος (φρέζας), στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθος, με ομαλή και ενιαίας κλίσης τελική
επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 "Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού
οδοστρώματος".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος
- Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους στις προβλεπόμενες από
την μελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης
- Ο καθαρισμός της επιφανείας απόξεσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση
- Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού
- Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή προσωρινής εργοταξιακής
σήμανσης
Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm.
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσματος
υφιστάμενου οδοστρώματος.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1,85
(Ολογράφως) : ένα και ογδόντα πέντε λεπτά

A.T.

:2

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 σε αστικές περιοχές, απόσταση L=5km
(0,28€/m3.km)
5 x
0,28 =
1,40
Συνολικό κόστος άρθρου 29,40
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 29,40
(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και σαράντα λεπτά

A.T.

:3

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α12

Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2227

Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και τοίχων από οπλισμένο
σκυρόδεμα, με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε
απόσταση.
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Περιλαμβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, η συγκέντρωση, αποκομιδή και
απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές θέσεις και μετά σε χώρους
επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση. Η καθαίρεση θα γίνει με
ιδιαίτερη προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται από την μελέτη, να είναι δυνατή η ένταξη του
διατηρούμενου τμήματος της κατασκευής στην προγραμματιζόμενη νέα.
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης,
- η σταλία του μηχανικού εξοπλισμού
- ο πλήρης καθαρισμός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης.
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθμη που γίνονται οι εργασίες σε
σχέση με την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποφευχθεί η
απόφραξη τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και τάφρων της οδού στην περιοχή εκτέλεσης των εργασιών.
Κατά τα λοιπά οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΤΕΠ 15-02-01-01.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο καθαίρεσης οπλισμένων σκυροδεμάτων που μετράται σε όγκο πριν από την
καθαίρεση.
ΕΥΡΩ : 26,50 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L=5km
(0,28€/m3.km)
5 x
0,28 =
1,40
Συνολικό κόστος άρθρου 27,90
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 27,90
(Ολογράφως) : είκοσι επτά και ενενήντα λεπτά

A.T.

:4

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.02

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ
χώρων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2112

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ
02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω
των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε
βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου
χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε
ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται
ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν
απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των
προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m.
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 : 2,80 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (=35km)
(0,19€/m3.km)
35 x 0,19 =
6,65
Συνολικό κόστος άρθρου 9,45
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 9,45
(Ολογράφως) : εννέα και σαράντα πέντε λεπτά

A.T.

:5

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.

Σελίδα 21 από 54

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ευρώ

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

A.T.

:6

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.
ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (=35km)
(0,19€/m3.km)
35 x 0,19 =
6,65
Συνολικό κόστος άρθρου 11,15
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 11,15
(Ολογράφως) : έντεκα και δέκα πέντε λεπτά

A.T.

:7

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.11

Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών υλικών επίχωσης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2163

Πρόσθετη αποζημίωση για τις πλάγιες μεταφορές υλικών επίχωσης στην ζώνη θεμελίωσης του κτιρίου
με μονότροχο ή μικροφορτωτή (τύπου Bobcat ή παρεμφερούς) ανά 20,00 m πέραν των αρχικών 10,00 m.
Η τιμή εφαρμόζεται αποκλειστικά σε περιπτώσεις επιχώσεων με προϊόντα εκσκαφών του ιδίου του
κτιρίου.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την
επίχωση.
Ευρώ

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

A.T.

:8

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\20.41.1

Διαχείριση αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων αποκαταστάσεων (με προσμίξεις
πλαστικών, σκυρόδεμα, τούβλα, κεραμικά, ξύλο, γυαλί, γύψος) (ΑΕΚΚ)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 2178

Διαχείριση αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων αποκαταστάσεων (με προσμίξεις πλαστικών κτλ)
(σκυρόδεμα, τούβλα, κεραμικά, ξύλο, γυαλί, πλαστικό, γύψος) και γενικά κάθε υλικού από
καθαιρέσεις και
κατεδαφίσεις που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 20 του Ν.2939/2001 και όπως
τροποποιήθηκε
από το άρθρο 6 του Ν.3854/2010 και της υπ. αρίθμ. 36259/1757/Ε103/23-08-2010 ΚΥΑ, ΦΕΚ 1312 Β/24
-08-2010.
Στην τιμή περιλαμβάνονται ο διαχωρισμός των υλικών, το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των
αποβλήτων
στη μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ, η κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων προς τη μονάδα επεξεργασίας
ΑΕΚΚ και
η λήψη της βεβαίωσης παραλαβής από το διαχειριστή της μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ. Η συλλογή,
φορτοεκφόρτωση
και μεταφορά των υλικών περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο.
Μικτά απόβλητα καθαιρέσεων (σκυρόδεμα, τούβλα, κεραμικά, ξύλο, γυαλί, πλαστικό, γύψος)
Τιμή ανά τόνο (tn) υλικά κατεδαφίσεων με πολλές προσμίξεις πλαστικών κτλ
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 12,89
(Ολογράφως) : δώδεκα και ογδόντα εννέα λεπτά

A.T.

:9

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α23

Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 3121Α

Κατασκευή στρώσης μεταβλητού πάχους, είτε για αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές στρώσεις, υπό
τα επιχώματα και υπό τα θεμέλια τεχνικών έργων, από άμμο και σκύρα μεγίστου κόκκου 20 cm,
προερχόμενα από κοσκίνισμα φυσικών αμμοχαλίκων ή θραύση καταλλήλων βραχωδών υλικών.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης της στρώσης άμμου - σκύρων με βαθμό συμπύκνωσης
τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή
που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά
ΕΛΟΤ EN 13286-2)
- Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση, της άμμου, των σκύρων, του απαιτούμενου
νερού διαβροχής, οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του αυτοκινήτου,
- Η διάστρωση, διαβροχή και συμπύκνωση των υλικών,
Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
ΕΥΡΩ : 7,70 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (=35km)
(0,19€/m3.km)
35 x 0,19 =
6,65
Συνολικό κόστος άρθρου 14,35
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 14,35
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και τριάντα πέντε λεπτά

A.T.

: 10

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ01.1

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 3121Β

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου
τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με
συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη
μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη
γεωμετρική επιφάνεια.
Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή
της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους.
ΕΥΡΩ : 11,50 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (=35km)
(0,19€/m3.km)
35 x 0,19 =
6,65
Συνολικό κόστος άρθρου 18,15
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 18,15
(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και δέκα πέντε λεπτά
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A.T.

: 11

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.2

Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 3211Β

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα
αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή
υπόγεια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη
γεωμετρική επιφάνεια.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m.
ΕΥΡΩ : 1,20 + ΜΤΦ
Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (=35km) m2
(0,19*0,10€/m2.km) 35 x 0,019}=
K1
Συνολικό κόστος άρθρου 1,20
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1,20
(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά

A.T.

: 12

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.2.1

Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 2531

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που
παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου
κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας,
αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά,
σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου
σκυροδέματος,
- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως
απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών),
καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα
προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),
- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση,
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος
- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς
- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής
κενών,
- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών
- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη
σκλήρυνσή του
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,
- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των
πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης
και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),
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- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,
- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων
4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας
- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που
εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του
οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους,
σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση
προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι
10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις
διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε
λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από
εκσκαφή.
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την
διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε
τύπο κατασκευής:
01-01-01-00:
01-01-02-00:
01-01-03-00:
01-01-04-00:
01-01-05-00:
01-01-07-00:
01-03-00-00:
01-04-00-00:
01-05-00-00:

Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
Συντήρηση σκυροδέματος
Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
Ικριώματα
Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Κατασκευή στερεών έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, επενδεδυμένων τάφρων κάθε είδους
(τραπεζοειδών, τριγωνικών κλπ), ραμπών πρόσβασης σε παρόδιες ιδιοκτησίες, χυτών βάσεων πυλώνων
οδοφωτισμού, στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ από άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 86,50
(Ολογράφως) : ογδόντα έξι και πενήντα λεπτά

A.T.

: 13

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.4.1

Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα
C20/25
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 2522

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που
παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου
κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας,
αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά,
σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου
σκυροδέματος,
- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως
απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών),
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καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα
προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),
- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση,
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος
- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς
- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής
κενών,
- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών
- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη
σκλήρυνσή του
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,
- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των
πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης
και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),
- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,
- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων
4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας
- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που
εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του
οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους,
σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση
προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι
10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις
διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε
λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από
εκσκαφή.
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την
διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε
τύπο κατασκευής:
01-01-01-00:
01-01-02-00:
01-01-03-00:
01-01-04-00:
01-01-05-00:
01-01-07-00:
01-03-00-00:
01-04-00-00:
01-05-00-00:

Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
Συντήρηση σκυροδέματος
Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
Ικριώματα
Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων και στερεών εγκιβωτισμού, επενδύσεις τριγωνικών και τραπεζοειδών
τάφρων και κοίτης ρεμάτων, διαμορφώσεις πυθμένα φρεατίων προς εξασφάλιση ομαλής ροής, στρώσεις
φθοράς μέσα σε οχετούς, διαμορφώσεις ρύσεων και στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών με
σκυρόδεμα C20/25.
Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι τάφροι, κράσπεδα, ρείθρα, κρασπεδόρειθρα κλπ, που
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κατασκευάζονται με χρήση μηχανημάτων συνεχούς διάστρωσης σκυροδέματος (slip-form pavers τύπου
GOMACO ή αναλόγου).
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 104,00
(Ολογράφως) : εκατόν τέσσερα

A.T.

: 14

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα 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.
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,
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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 .
Δομικά πλέγματα B500C.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1,01
(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό

A.T.

: 15

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.
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
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12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
25,0
28,0
32,0
40,0

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν
ν

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ν
ν
ν

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ν
ν
ν

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

113
154
201
254
314
380
491
616
804
1257

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

0,888
1,21
1,58
2,00
2,47
2,98
3,85
4,83
6,31
9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
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.

: 16

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3816

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων,
πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε
ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από
σκυρόδεμα (τύποι)".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την
διαμόρφωσή του.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
Ευρώ

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

A.T.

: 17

Άρθρο : ΟΙΚ 3841.ΣΧ

Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3841

Ξυλότυποι επιπέδων, καµπύλων ή κεκλιµένων εµφανών επιφανειών σκυροδεµάτων, µε κόντρα
πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισµένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση (καινουργής ξυλεία ή
ξυέία µε λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη του προβλεπόµενου επιφανειακού
τελειώµατος, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εµφανούς
(ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέµατος".
Συµπεριλαµβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων µε κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η τοποθέτηση
πλαστικών παρεµβληµάτων στα δεσίµατα του ξυλότυπου και η υδατο-στεγής σφράγιση των
αρµών του ξυλότυπου.,
Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχροµη εφαρµογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη τιµή
επεξεργασίας σανιδώµατος ξυλοτύπων"
Σελίδα 29 από 54

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ευρώ

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

A.T.

: 18

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\73.91

Κατασκευή δαπέδου με υστερόχυτο "χτενιστό" σκυρόδεμα πάχους 8cm.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7373

Κατασκευή εγχρώμου χτενιστού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης υποβάσεως από
οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 8cm, και του αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή
χαλαζιακή άμμο,σε χρώμα που επιλέγεται από την Υπηρεσία .
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α) Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα Τ131
κατηγορίας B500C και ίνες πολυπροπυλενίου πάχους 8cm .
β) Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό).
γ) Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με σπάτουλα,
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) Κατασκευή ραβδώσεων με ειδικό χαράκτη.
ε) 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 κατασκευασμένου δαπέδου
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 12,00
(Ολογράφως) : δώδεκα

A.T.

: 19

Άρθρο : ΟΙΚ 78.96Β

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7452

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη Καβάλας, διαστάσεων 10x10x10 cm, οποιουδήποτε
σχεδίου, χρώματος και υφής, σύμφωνα με την μελέτη.
Περιλαμβάνεται στην μεν περίπτωση έδρασης σε υφιστάμενο σκυρόδεμα, η εφαρμογή στρώσης
τσιμεντοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου, στην δε περίπτωση τοποθέτησης επί εδάφους η
απίσωση και συμπύκνωση αυτού με δονητή καθώς και η αρμολόγηση με ψιλή θραυστή άμμο εν
ξηρώ, ή με κονίαμα των 450 kg τσιμέντου.
Πλήρως περαιωμένη εργασία τοποθέτησης, με τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Ευρώ

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

A.T.

: 20

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β\81.ΣΧ1

Πλακοστρώσεις µε πλάκες από σκυρόδεµα διαστάσεων 40x40cm βοτσαλόπλακες ή µε
ψηφίδα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 2922

Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων µε πλάκες έγχρωµες,
επίπεδες ή
ραβδωτές, από σκυρόδεµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 40x40 cm.
Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδροµίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων από πλακες µε βότσαλο ή µε
ψηφίδα, τυποποιηµένων διαστάσεων 40x40 cm, πάχους 3 cm.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια, µεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών συσκευασµένων σε παλέτες,
- η παρασκευή και διάστρωση του κονιάµατος έδρασης, (εργασία και υλικά),
- η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόµενη από την µελέτη διάταξη (συµπεριλαµβανοµένης της
κοπής
τεµαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεποµένης επιφάνειας, µε χρήση ειδικών κοπτικών
εργαλείων),
- η αρµολόγηση, µε αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία),
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- ο πλήρης καθορισµός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκοµιδή προς
οριστική απόθεση
σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσµάτων πλακών, υλικών συσκευασίας
κλπ.
Συµπεριλαµβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίµετρο της
πλακόστρωσης
µέχρι την σκλήρυνση του κονιάµατος έδρασης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αποπερατωµένης, κατά τα ως άνω, πλακόστρωσης.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 30,00
(Ολογράφως) : τριάντα

A.T.

: 21

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β\81.ΣΧ2

Πλακοστρώσεις µε πλάκες από σκυρόδεµα αμμοβολισμένη διαστάσεων 40x40cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΟΔΟ 2922

Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων µε πλάκες έγχρωµες,
επίπεδες ή
ραβδωτές, από σκυρόδεµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 40x40 cm.
Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδροµίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων από Οι αμμοβολισμένες
πλάκες πεζοδρομίου, τυποποιηµένων διαστάσεων 40x40 cm, πάχους 4.2 cm.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια, µεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών συσκευασµένων σε παλέτες,
- η παρασκευή και διάστρωση του κονιάµατος έδρασης, (εργασία και υλικά),
- η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόµενη από την µελέτη διάταξη (συµπεριλαµβανοµένης της
κοπής
τεµαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεποµένης επιφάνειας, µε χρήση ειδικών κοπτικών
εργαλείων),
- η αρµολόγηση, µε αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία),
- ο πλήρης καθορισµός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκοµιδή προς
οριστική απόθεση
σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσµάτων πλακών, υλικών συσκευασίας
κλπ.
Συµπεριλαµβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίµετρο της
πλακόστρωσης
µέχρι την σκλήρυνση του κονιάµατος έδρασης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αποπερατωµένης, κατά τα ως άνω, πλακόστρωσης.
Ευρώ

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

A.T.

: 22

Άρθρο : ΟΙΚ 7581.ΣΧ

Κράσπεδα εκ μαρμάρου σκληρού
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7581

Για την πλήρη τοποθέτηση κρασπέδων από Μάρμαρο, διατομής 0.15Χ0.30 μ. με απότμηση, σύμφωνα με
τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, προς κατασκευή κρασπέδων, νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων,
κόμβων κ.λ.π..
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
Η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος
της βάσης έδρασης,
Η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια
οριζοντιογραφικά και
υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 1,00 m (εκτος απο καμπύλες εγκεγραμένες
σε κύκλο μικρη διάμετρο) με ματ επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά
συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και
η αρμολόγησή τους, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτείται για την πλήρη
και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου με τη βάση έδρασής του.
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 50,00
(Ολογράφως) : πενήντα

A.T.

: 23

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β81.ΣΧ

Επιστρώσεις όδευσης τυφλών με πλάκες μαρμάρου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΔΟ 2922

Επιστρώσεις όδευσης τυφλών (οδηγός τυφλών) με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως
εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, διαστάσεων
40,00 Χ 40,00 εκατοστών, και τύπου σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές
Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών, τα υλικά λειότριψης, και
καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των
πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού και των απαραίτητων
αρμών διαστολής, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τα σχέδια της μελέτης, τις
τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.
Στα σημεία που υπάρχουν εμπόδια στα οποία απαιτείται αλλαγή πορείας θα γίνει
κατασκευή κατάλληλα προσαρμοσμένη περιμετρικά , σύμφωνα με τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας.και τα ίδιες υπάρχον πλακών
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 92,70
(Ολογράφως) : ενενήντα δύο και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 24

Άρθρο : ΟΙΚ 78.96.01

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από λευκο μαρμαρο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7452

Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους απο μάρμαρο λευκό ζαγρέ καβάλας 10x20x5cm, οποιουδήποτε
σχεδίου, χρώματος και υφής, σύμφωνα με την μελέτη.
Περιλαμβάνεται στην μεν περίπτωση έδρασης σε υφιστάμενο σκυρόδεμα, η εφαρμογή στρώσης
τσιμεντοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου, στην δε περίπτωση τοποθέτησης επί εδάφους η απίσωση
και συμπύκνωση αυτού με δονητή καθώς και η αρμολόγηση με ψιλή θραυστή άμμο εν ξηρώ, ή με
κονίαμα των 450 kg τσιμέντου.
Πλήρως περαιωμένη εργασία τοποθέτησης, με τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 103,00
(Ολογράφως) : εκατόν τρία

A.T.

: 25

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.35

Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7935

Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου
βάθους 5 mm έως 8 mm, με ελαστομερές ασφαλτικό υλικό εν θερμώ και ελαστικό
κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο με το 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρμού
και όχι λιγώτερο από 7mm, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή.
Στην περίπτωση αρμού πλάτους μεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιμή μονάδος
οροσαρμόζεται αναλογικά.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 3,90
(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά
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A.T.

: 26

Άρθρο : ΟΙΚ 75.40.01

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό Α ποιότητας πάχους 3 / 2 cm
(βατήρων/μετώπων)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7541

Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, µε µάρµαρο λευκό, σύµφωνα
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους".
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου,
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος και
καθαρισµού Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης
Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra)
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) προσθίας ακµής βατήρων
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 39,00
(Ολογράφως) : τριάντα εννέα

A.T.

: 27

Άρθρο : ΟΙΚ 75.40.02

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες λευκού μαρμάρου Α ποιότητας,
ορθογωνισμένες διαστάσεων 30Χ60cm, πάχους 2 cm.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7431

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου Λευκού μαρμάρου Α ποιότητας,
ορθογωνισμένες, διαστάσεων 30Χ60cm, πάχους 2 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 0307-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Οι μαρμάρινες πλάκες τοποθετούνται με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα αναλογίας 1:3 των 150 χγρ
λευκού τσιμέντου και λευκής άμμου. Οι αρμοί θα έχουν πλάτος 1χιλ. θα καθαρίζονται και θα
γεμίζουν με υδαρή τσιμεντοκονία στην απόχρωση του δαπέδου.
Οι μαρμάρινες πλάκες τοποθετούνται σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Θα υπάρχει αρμός
διαστολής πλάτους 1εκ. περίπου ανά 25 τμ.δαπέδου, ο οποίος σφραγίζεται με ειδική μαστίχη
σφράγισης γκρι χρώματος. Αρμός θα υπάρχει και στην περίμετρο του δαπέδου, όπου το δάπεδο
έρχεται σε επαφή με κατακόρυφα στοιχεία.
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, αδιαβροχοποίησης και καθαρισμού, σε
οποιονδήποτε χώρο και στάθμη από το έδαφος, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00
"Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο
προέλευσης Καβάλας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (1m2) αποπερατωμένης, κατά τα ως άνω πλακόστρωσης.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 74,00
(Ολογράφως) : εβδομήντα τέσσερα

A.T.

: 28

Άρθρο : ΟΙΚ 73.17.01

Επένδυση εξωτερικού τοίχου με πέτρα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7312

Επένδυση εξωτερικού τοίχου με πέτρα.(Βυζαντινό Σχιστόλιθο
Στην τιμή περιλαμβάνεται η αγορά της πέτρας (πάχους 5 εκ.
η κατασκευή
με έντεχνο τρόπο της επένδυσης με όλα τα απαραίτητα υλικά
αρμούς πάχους
έως 2.εκ.
Επένδυση εξωτερικού τοίχου με πέτρα, πάχους έως 7 εκ., με
υλικά επί
τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Καβάλας Λευκό)
έως 7 εκ.), η προετοιμασία του τοίχου
συγκόλησης και τους απαραίτητους
αρμούς πάχους το πολύ 2 cm με τα

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 100,00
(Ολογράφως) : εκατό
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A.T.

: 29

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\79.05

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7903

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με στεγανωτικό υλικό με βάση τις εποξειδικές
ρητίνες εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, σύμφωνα με
τις
οδηγίες του προμηθευτή για την ανάμιξη των συστατικών και την εφαρμογή ανάλογα
με
τις συνθήκες περιβάλλοντος. Περιλαμβάνεται ο καθαρισμός της επιφανείας
επαλέιψεως
και το τυχόν απαιτούμενο ενισχυτικό πρόσφυσης (αστάρι, primer), άν αυτό
συνιστάται από τον προμηθευτή του υλικού.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο βασικού υλικού χωρίς τιν σκληρυντή (kg) μετρούμενο προ της
επαλείψεως
Γενικοι όροι:
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών
αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς
ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από
σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων
του
προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές
τους συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του
προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό,
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του
Υλικού
(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που
χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα
κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
Ευρώ

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

A.T.

: 30

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.71.01

Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο
συστατικών, με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7771

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".
Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα,
διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση
βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η
διαλύτου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 16,00
(Ολογράφως) : δέκα έξι

A.T.

: 31

Άρθρο : ΟΙΚ Σ\Α454.80.03

Ξύλινη πέργκολα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5621

Ξύλινη πέργκολα, με διαστασεις 3,00*3,00μ εδραζομενη σε στύλους απο σκυροδεμα.
Η κατασκευη αποτελειται απο δύο δοκούς διατομής 0,12*0,12μ. μήκους 3,00μ. και
εννιά δοκούς διατομής 0,07*0,14μ μήκους 3,00μ απο Σουηδική Ξυλεία.
Το ξυλο βαφεται με δυο στρωσεις μηκυτοκτονου και προστατευεται απο βερνικι θαλασσης
σε δυο στρωσεις. Τα υλικα βαφης ειναι μη τοξικα και μη αναφλεξιμα.
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Η κατασκευη πακτωνεται στύλους απο σκυροδεμα.
Στην τιμη περιλαμβανεται καθε υλικο και μικρουλικο, καθως και η εργασια για την
πληρη και εντεχνη κατασκευη της πέργκολας, συμφωνα με τα σχεδια λεπτομερειων
της μελετης.
Τιμή ανά τεμαχιο
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1.700,00
(Ολογράφως) : χίλια επτακόσια

A.T.

: 32

Άρθρο : ΑΤΗΕ Β11.1ΤΡ.ΟΠ

Ξύλινο κάδος απορριμμάτων στρογγυλός
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5104

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινή
αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα με
τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των
τοποθετημένων κάδων μέχρι την παραλαβή από τον φορέα συντήρησης του έργου.
Ξύλινο κάδος απορριμμάτων στρογγυλός
Γενικές διαστάσεις
Ύψος: 900mm
Διάμετρος: 340mm
Το καλαθάκι αποτελείται από μεταλλικό σκελετό που βιδώνεται στο έδασος και φέρει εξωτερικά
ξύλινη επένδυση και εσωτερικά μεταλλικό κάδο.
Ο σκελετός κατασκευάζεται από δύο μεταλλικές λάμες πάχους 3mm διαμορφωμένες σε κυκλικό σχήμα
και τοποθετημένες παράλληλα καθ.# ύψος. Τα δύο στόγγυλα ενώνονται μεταξύ τους με τρεις
κατακόρυφες μεταλλικές λάμες 20 mm με συγκόλληση.
Ο μεταλλικός σκελετός επενδύεται με ξύλα κατάλληλα διαμορφωμένου προφίλ διατομής 70 x 20 mm και
μήκους 900 mm, που στερεώνονται με κασονόβιδες M6x40 και παξιμάδια ασφαλείας Μ6.
Ο μεταλλικός κάδος είναι κατασκευασμένος από γαλβανιζμένη λαμαρίνα πάχους 0,80mm, έχει διάμετρο
Φ300mm.
Η ξυλεία θα είναι ξυλεία iroco Α’ ποιότητας. Η ξυλεία θα είναι εναρμονισμένη με το ΕΝ351 η
υγρασία της θα είναι μεταξύ 8 και 12% και θα έχει αντοχή σε στατική φόρτιση κατά C18
τουλάχιστον. Η βαφή των μεταλλικών στοιχείων θα γίνει με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας. Η βαφή
των ξύλινων στοιχείων θα γίνει με ειδικά βερνίκια νερού κατάλληλα για εξωτερικές συνθήκες.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

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

A.T.

: 33

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Σ\Β10.6.01

Παγκακι- καθιστικο από σκυρόδεμα και ξύλο με πλάτη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5626

Παγκάκι-καθιστικό με πλάτη περιβάλλοντα χώρου, δηλαδή κάθισμα απο σκυρόδεμα και σανίδες, μορφής
και διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις εντολές της επίβλεψης, κατασκευασμένο
με βάση από σκυρόδεμα C30/37 με διπλό οπλισμό Τ139, με πλάτη απο τέσσερεις σανίδες διατομής 5,5
Χ 3,0 εκ και μήκους 1,62μ απο Σουηδική ξυλεία και μία σανίδα στο πάνω μέρους της πλάτης,
στερεωμένες με ανοξείδωτες βίδες και παξιμάδια σε στύλους από χάλυβα St-37. Η πλάτη του
καθιστικού θα έχει τέτοια κλίση από άποψη εργονομίας ώστε να προσφέρεται η καλύτερη δυνατή
ανάπαυση.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά για την απαιτούμενη εργασία για την τοποθέτηση των
πάγκων, συμπεριλαμβανομένου και του χρωματισμού με τσιμεντόχρωμα των ελεύθερων επιφανειών της
βάσης σκυροδέματος, το βερνίκωμα των ξύλινων στοιχείων με βερνίκι νερού ματ εξωτερικής χρήσης,
τον χρωματισμό των μεταλλικών στοιχείων του πάγκου με επίστρσωση primer και ηλεκτροστατική βαφή
πούδρας, καθως και οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτηθεί για την πλήρη κατασκευή των πάγκων. Στην
τιμή περιλαμβάνεται και η στερέωση τους.
Τιμή ανα τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 490,00
(Ολογράφως) : τετρακόσια ενενήντα

A.T.

: 34

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\64.26.03Β

Μπάρα στάθμευσης ποδηλάτων (ποδηλατοστάτης) ελικοειδούς μορφής 5 θέσεων.
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 6428

Μπάρα στάθμευσης ποδηλάτων (ποδηλατοστάτης) 5 θέσεων. Προμήθεια, μεταφορά και
τοποθέτηση μεταλλικού ποδηλατοστάτη (βάση στάθμευσης ποδηλάτων) ελικοειδούς (σπειροειδούς)
σχήματος και χρώματος “ανθρακί”, κατασκευασμένου και τοποθετημένου σύμφωνα με τα σχέδια,
την τεχνική περιγραφή της μελέτης και τις υποδείξεις της επίβλεψης του έργου. Η απόχρωση της
βαφής του ποδηλατοστάτη θα είναι της τελικής εγκρίσεως της επίβλεψης. Θα είναι ελικοειδείς
κατασκευές από κουρμπαρισμένες σωληνωτές κοιλοδοκούς κυκλικής διατομής Φ 42 και πάχους 1,5
mm με ύψος - διάμετρο κύκλου έλικα 0,40 m. Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες θα είναι
στρογγυλεμένες, χωρίς αιχμηρά άκρα, σύμφωνα με την οδηγία ΕΝ1176-2008, βαμμένες
ηλεκτροστατικά με χρωματισμούς μη τοξικούς, χωρίς μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα
μέταλλα, κατάλληλους για εξωτερική χρήση και για μεγάλη διάρκεια ζωής. Ο ποδηλατοστάτης θα
αγκυρωθεί με κατάλληλα ανοξείδωτα στριφώνια σε σκυρόδεμα C16/20 μέσα σε οπή που θα
ανοίγεται στο δάπεδο και θα επικαλύπτεται στη συνέχεια με το υλικό επίστρωσης του δαπέδου.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου όλων των
απαιτούμενων υλικών και τυχόν απαιτούμενων μικρουλικών, καθώς και οι δαπάνες του
εργατοτεχνικού προσωπικού και της χρήσης των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρως
περαιωμένη κατασκευή και εγκατάσταση.
Τιμή ανά τεμάχιο.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 170,00
(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα

A.T.

: 35

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Κ\64.59

Ιστός σημαίας πλήρως εγκατεστημένος
Κωδικοί αναθεώρησης:

95% ΟΙΚ 6239
5% ΟΙΚ 7774
Ιστός σημαίας πλήρως εγκατεστημένος, συνολικού ύψους 5,50 m., αποτελούμενος από δύο σωλήνες
τύπου Μάνεσμαν. Ο πρώτος σωλήνας έχει μήκος 3,00 μ. και διατομή Φ 95/102 και ο δεύτερος μήκους
2,50 μ. έχει διατομή Φ 68/76. Η σύνδεση των δύο σωλήνων και η στερέωση του ιστού μέσα σε βάση
από σκυρόδεμα των 300 χλγ. γίνεται σύμφωνα με τους ορθοστάτες του γηπέδου βόλεϋ.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η εργασία κατασκευής και τοποθέτησης του μηχανισμού ανάρτησης
της σημαίας.
Δηλαδή υλικά, μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους κατασκευής, το-ποθέτησης,
στεραίωσης και χρωματισμού, και σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης.
(Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους εγκατάστασης ιστού, συνολικού ύψους 5,50 m)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 500,00
(Ολογράφως) : πεντακόσια

A.T.

: 36

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\48.50.4

Προκατασκευασμένο υποδαπέδια σιντριβάνια
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 4622.1

Mοντέρνα Υποδαπέδια Σιντριβάνια κατάλληλο για πλατείες, πάρκα, εμπορικά κέντρα, χώρους
δραστηριότητας για μικρά παιδιά.
Το σιντριβάνια θα περιλαμβάνει το κάλυμμα, στρογγυλό ή τετράγωνο, ένα ρυθμιστή ροής για την
ρύθμιση του ύψους εκτόξευσης του νερού, την εύκολη ευθυγράμμιση των ακροφυσίων, τον φωτισμό LED
και την υποβρύχια αντλία.
Θα είναι κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα, βαριάς κατασκευής προσφέροντας
μεγάλη αντοχή στην διάβρωση, σχεδιασμένο να είναι ασφαλές όταν περπατάς πάνω του καθώς διαθέτει
λεία επίπεδη επιφάνεια και μπορεί να συνδυάσει μια μεγάλη σειρά από ακροφύσια ή κεφαλές.
Η επιφάνειά του θα είναι κλειστή ώστε να μην χρειάζεται συχνός καθαρισμός από φύλλα, πέτρες και
άλλα σωματίδια λόγω της κλειστής επιφάνειάς του. Μπορεί να εγκατασταθεί μεμονωμένα ή συλλογικά
σε οποιοδήποτε γεωμετρικό σχέδιο. Για την σωστή λειτουργία και την αποφυγή απώλειας νερού θα
χρησιμοποιείται περιμετρικό κανάλι με διάτρητη εσχάρα, ώστε οι απώλειες του νερού να
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περισυλλέγονται στην λεκάνη του Σιντριβανιού. Θα έχει ενσωματωμένα φωτιστικά, ένα (1) ή δύο
(2), HIGH POWER LED σε RGB ή λευκό φωτισμό με μεγάλη ορατότητα από μακριά.

Θα έχει τουλάχιστον πέντε (5) τρόπους λειτουργίας.
Συνεχής έξοδος νερού και σταθερός φωτισμός LED, CW, WW
Συνεχής έξοδος νερού με πολύχρωμο φωτισμό LED RGB, ελεγχόμενος φωτισμός με RGB controller
Έλεγχος εξόδου νερού με πολύχρωμο φωτισμό LED RGB, ελεγχόμενος έξοδος του νερού με ειδικό
σύστημα Water Switch καθώς και τον φωτισμό με RGB controller
Έλεγχος του ύψους της εξόδου του νερού με πολύχρωμο φωτισμό LED RGB, ελεγχόμενος ύψος του νερού
με Frequency Inverter καθώς και τον φωτισμό με RGB controller
Έλεγχος του ύψους καθώς και την εξόδου του νερού με πολύχρωμο φωτισμό LED RGB, ελεγχόμενος ύψος
και εκτόξευση του νερού με Frequency Inverter και με σύστημα Water Switch καθώς και τον φωτισμό
με panel controller

Στην τιμή περιλαμβάνεται κόστος προμήθειας, μεταφοράς, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη
λειτουργία.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 500,00
(Ολογράφως) : πεντακόσια

A.T.

: 37

Άρθρο : ΠΡΣ Ν\5720.02

Σύστημα αυτόματου ποτίσματος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5720

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει την τοποθέτηση κεντρικού σωλήνα άρδρευσης PE μαύρου
τυφλού Φ22 με διακλαδώσεις σωλήνα Φ8 με διάτρηση ανά 15 εκατοστά για τόσο για
τα δενδρύλλια όσο και για τις λοιπές ζαρντινιέρες.
Η εγκατάσταση θα γίνει υπόγεια σε βάθος 5 εκ. από την επιφάνεια του εδάφους. Η
τοποθέτηση στην ζαρντινιέρα θα γίνει σε λωρίδες των 50 εκ. Οι κεντρικοί σωλήνες
θα έχουν προδιαγραφές PE 6atm και όλες τις κατάλληλες σημάνεις και πιστοποιήσεις
ποιότητας. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει και όλο των λοιπό εξοπλισμό διακλαδώσεων
όπως φίλτρα νερού, ρακόρ σύνδεσης, διακλαδωτές, βάνες, τερματικά, μαστούς και σέλες.
Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, η μεταφορά, η τοποθέτηση σε πλήρη λειτουργία
μαζί με τις εκσκαφές και τις επιχώσεις και η σύνδεση με το δίκτυο της περιοχής
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 800,00
(Ολογράφως) : οκτακόσια

A.T.

: 38

Άρθρο : ΠΡΣ Ν\Δ7

Προμήθεια κηπευτικού χώματος
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 1710

Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 02-07-05-00. Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο,
αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το
δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους
των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 8,50
(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα λεπτά

A.T.

: 39

Άρθρο : ΠΡΣ Ν\Δ9

Προμήθεια κοπριάς
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5340

Προμήθεια επί τόπου του έργου ζωικής κοπριάς, καλά χωνεμένης, χωρίς υπολείμματα
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στρωμνής ή ζωοτροφών που δεν έχουν αποσυντεθεί πλήρως, ξένα υλικά, χώμα
πάνω από 10 %, και με μικρή περιεκτικότητα σε νερό (να μην λασπώνει και να μην
έχει έντονη οσμή).
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
Ευρώ

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

A.T.

: 40

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε01.01

Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5130

Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και
αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι
δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την
πλήρη εκτέλεση της εργασίας.
ΝΑΠΡΣ Ε01. 1 Ανοιγμα λάκων διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 0,60
(Ολογράφως) : εξήντα λεπτά

A.T.

: 41

Άρθρο : ΠΡΣ Ν\Ε4.1

Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος- διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5110

αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι
δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για
την εκτέλεση της εργασίας.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1,40
(Ολογράφως) : ένα και σαράντα λεπτά

A.T.

: 42

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ01.5.45

Δένδρα, κατηγορίας Δ5, Μουριά, Morus spp., μπάλα χώματος 35 λίτρα, ύψος 2,50 έως 3,00
μέτρα, περίμετρος κορμού 20-25 εκατοστά
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-0100.
ΝΑΠΡΣ Δ01. 5 Δένδρα κατηγορίας Δ5
ΝΑΠΡΣ Δ01. 5.45 Μουριά, Morus spp., μπάλα χώματος 35 λίτρα, ύψος 2,50 έως 3,00 μέτρα,
περίμετρος κορμού 20-25 εκατοστά
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

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

A.T.

: 43

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ01.6.43

Δένδρα, κατηγορίας Δ6, Μαγνόλια μεγανθής, Magnolia grandiflora, μπάλα χώματος 18
λίτρα, ύψος 1,75 έως 2,00 μέτρα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,
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τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-0100.
ΝΑΠΡΣ Δ01. 6 Δένδρα κατηγορίας Δ6
ΝΑΠΡΣ Δ01. 6.43 Μαγνόλια μεγανθής, Magnolia grandiflora, μπάλα χώματος 18 λίτρα, ύψος 1,75
έως 2,00 μέτρα
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 80,00
(Ολογράφως) : ογδόντα

A.T.

: 44

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ02.3.5

Θάμνοι, κατηγορίας Θ3, Αγγελική νάνα, Pittosporum tobira 'Wheeler's Dwarf', μπάλα
χώματος 3 λίτρα, ύψος 0,20 έως 0,30 μέτρα, αριθμός κλάδων >5
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς
και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη
κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την
ΕΤΕΠ 10-09-01-00.
ΝΑΠΡΣ Δ02. 3 Θάμνοι κατηγορίας Θ3
ΝΑΠΡΣ Δ02. 3. 5 Αγγελική νάνα, Pittosporum tobira 'Wheeler's Dwarf', μπάλα χώματος 3 λίτρα,
ύψος 0,20 έως 0,30 μέτρα, αριθμός κλάδων >5
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 7,40
(Ολογράφως) : επτά και σαράντα λεπτά

A.T.

: 45

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.3

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 0,40 - 1,50 lt
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5210

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 1,50 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού στο
λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του
χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και
την ΕΤΕΠ 10-05-01-00
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες,
δοχεία κλπ)
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 0,80
(Ολογράφως) : ογδόντα λεπτά

A.T.

: 46

Άρθρο : ΠΡΣ Ν\Ε9.6

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5210

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι
την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης,
σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης,
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες,
δοχεία κλπ).
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1,40
(Ολογράφως) : ένα και σαράντα λεπτά

A.T.

: 47

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Ε09.7

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt
Κωδικός αναθεώρησης:

ΠΡΣ 5210

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου
μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης,
λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της
λεκάνης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00.
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες,
δοχεία κλπ).
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 4,00
(Ολογράφως) : τέσσερα

A.T.

: 48

Άρθρο : ΠΡΣ Ν\Β1

Μεταλλικές σχάρες δένδρων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6752

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση χυτοσιδηράς σχάρας στη λεκάνη
άρδευσης του δένδρου, με επεξεργασία αντιδιαβρωτικής προστασίας (προετοιμασία
επιφανείας με μεταλλοβολή και βαφή με δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικού υλικού και
δύο στρώσεις τελικής βαφής). Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι συνδετήρες των σχαρών,
καθώς και οι πάσης φύσεως δαπάνες εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων
για την πλήρη εγκατάσταση της εσχάρας.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 3,50
(Ολογράφως) : τρία και πενήντα λεπτά

A.T.

: 49

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ ΣΧ2

Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένων καναλιών απορροής ομβρίων υδάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΝΑΥΔΡ 6551

Προμήθεια και τοποθέτηση καναλιών απορροής ομβρίων υδάτων εξωτερικών διαστάσεων περίπου
100Χ31Χ30 εκ.
προκατασκευασμένων από ινοπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 με τη σχάρα του διαστάσεων περίπου
100Χ24,8Χ3,00
cm ηλεκτροπρεσσαριστή, γαλβανισμένη, από μασίφ λάμες 30Χ6 mm, με βρόγχο 30Χ70mm και ελάχιστου
βάρους
13,3 kg. Το κανάλι καθώς και η σχάρα του θα είναι πιστοποιημένης αντοχής για βάρος κυκλοφορίας
οχημάτων
5 τον. ανά τροχό. Στην τιμή περιλαμβάνεται η τυχόν απαιτούμενη εκσκαφή – διαμόρφωση, η
προμήθεια επι
τόπου του έργου, οι δαπάνες μεταφοράς, η τοποθέτηση, η επίχωση, η απομάκρυνση των άχρηστων
υλικών και
προϊόντων εκσκαφής, οι εργασίες στεγανοποίησης, η εργασία, υλικά και μικροϋλικά για την
παράδοση και
λειτουργία. (τιμή ανά μ.μ. καναλιού).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 30,00
(Ολογράφως) : τριάντα
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A.T.

: 50

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Β3.10.2.1

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος
πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την
σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος
ορύγματος έως 4,00 m
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6081.1

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων και των
εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρωνακτική
υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08- 01-03-01 ''Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων''.
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά
με αρμοκόφτη.
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν
προβλέπεται άλλως στην μελέτη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε
τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με
τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή
κατακόρυφες).
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00
m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται
ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε
ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και
της διαχείρισης των προϊόντων.
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του
ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από
την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση
των προϊόντων εκσκαφών.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 7,50
(Ολογράφως) : επτά και πενήντα λεπτά

A.T.

: 51

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.05.2

Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο
λατοµείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6068

Επίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε κατοικηµένες περιοχές ή στην ζώνη
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, µε διαβαθµισµένο θραυστό
αµµοχάλικο λατοµείου, σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ
08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων"
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου
διαβαθµισµένου θραυστού υλικού λατοµείου, οι πλάγιες µεταφορές, η έκριψη στό
όρυγµα µε µηχανικά µέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (µε την προµήθεια και µεταφορά επί τόπου
του νερού) και η συµπύκνωση µε δονητικούς συµπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του
πλάτους του ορύγµατος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθµός συµπύκνωσης που
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 95% της
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραµµών
πληρωµής του ορύγµατος που καθορίζονται στην µελέτη.
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 17,30
(Ολογράφως) : δέκα επτά και τριάντα λεπτά

A.T.

: 52

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.07

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6069

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σηλήνων εντός ορύγµατος µε άµµο προέλευσης
λατοµείου, σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02
"Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων"
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται :
α. Η προµήθεια και µεταφορά άµµου λατοµείου επί τόπου του έργου.
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγµα.
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συµπύκνωση της στρώσης
εγκιβωτισµού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, µε ιδιαίτερη προσοχή
για την αποφυγή ζηµιών στην σωληνογραµµή.
Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη
γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 17,30
(Ολογράφως) : δέκα επτά και τριάντα λεπτά

A.T.

: 53

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.31

Φρεάτιο υδροδότησης με μία παροχή
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6327

Το φρεάτιο ιδιωτικής παροχής θα τοποθετηθεί δίπλα στην οικοδομική γραμμή. Θα είναι
προκατασκευασμένο ή επί τόπου κατασκευασμένο, ορθογωνικής μορφής με εσωτερικές
διαστάσεις 0,4x0,60 και βάθος 0,60μ. Το φρεάτιο θα είναι από στεγανό σκυρόδεμα, ανθεκτικό σε
χημικές προσβολές και λύματα. Το φρεάτιο φέρει μικρό χυτοσιδερένιο κάλυμμα από ελατό
χυτοσίδηρο (ductile iron) με πλαίσιο διαστάσεων 60*40 και βάρους τουλάχιστον 40χγρ. μεζί με το
πλαίσιο. Τα υδραυλικά εξαρτήματα περιλαμβάνουν όλα τα υλικά σύνδεσης, μέσα και έξω από το
φρεάτιο, που θα απαιτηθούν για την πλήρη, στεγανή και ορθή λειτουργία της υδροληψίας, όπως
δείχνεται στο αντίστοιχο σχέδιο. Στα υδραυλικά εξαρτήματα περιλαμβάνονται:
1) Δικλείδες ορειχάλκινες σφαιρικές Φ2''
2) Εξαρτήματα μεταλλικά γαλβανισμένα (ρακόρ, μούφες) διάφορα μικρούλικά σύνδεσης.
3) Ρακόρ από υλικό ΡΕ για τη σύνδεση με τον αγωγό πολυαιθυλενίου.
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η σύνδεση με το μετρητή παροχής, απ'όπου ξεκινά η παροχή.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 80,00
(Ολογράφως) : ογδόντα

A.T.

: 54

Άρθρο : ΗΛΜ Η\7.1

Κατασκευή παροχής ύδρευσης μίας σύνδεσης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ

Για την κατασκευή παροχής ύδρευσης μίας σύνδεσης απο τον κεντρικό αγωγό ύδρευσης
μέχρι το φρεάτιο ιδιωτικών παροχών ή τον υδρομετρητή, συνολικού μήκους 5,00 μ.
(το επιπλέον πληρώνεται χωριστά). Ητοι εργασία εκσκαφής τάφρου σε έδαφος πάσης
φύσεως βάθους τουλάχιστον 0,40 μ. κάτω απο την στάθμη του δρόμου, προμήθεια και
τοποθέτηση σωλήνα PE Φ20 με τις φθορές και τα τυχόν αναγκαία μικροϋλικά (ταύ,
καμπύλες συστολές, ηλεκτρομούφα, ορειχάλκινο ρακόρ και βάννα κλπ.), εγκιβωτισμός του σωλήνα με
άμμο, επίχωση της τάφρου με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των
πλεοναζόντων υλικών, σύνδεση του σωλήνα με την υποδοχή του υδρομετρητή και δοκιμασία της
παροχής. Πλήρης εργασία και όλα τα υλικά.
Η σύνδεση του σωλήνα PE με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης θα γίνει με
ηλεκτροσυγκολλούμενη σέλλα παροχής κατάλληλων διαστάσεων, η προμήθεια και
μεταφορά της οποίας επί τόπου του έργου πληρώνεται με το αντίστοιχο άρθρο του
τιμολογίου της μελέτης. Η εργασία σύνδεσης περιλαμβάνεται και αποζημιώνεται με
το παρόν άρθρο του τιμολογίου.
(τεμ)
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 55,38
(Ολογράφως) : πενήντα πέντε και τριάντα οκτώ λεπτά

A.T.

: 55

Άρθρο : ΗΛΜ Υ\7

Επέκταση παροχής ύδρευσης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 7

Για επέκταση μιας παροχής ύδρευσης επιπλέον του συμβατικού μήκους της
εγκεκριμένης μελέτης των 5,00 μ. για οποιοδήποτε τρόπο κατασκευής παροχής
ύδρευσης, ήτοι εργασία εκσκαφής τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως βάθους
τουλάχιστον 0,40 μ., τοποθέτηση κρουνών διακοπής καισωληνώσεως απο δικτυωμένο
πολυαιθυλένιο διαμέτρου 28/22 χλστ., μικροϋλικών (μούφες, ταύ, συστολές κλπ.)
μετά της προμήθειας όλων των παραπάνω υλικών, επίχωσης της τάφρου,
απομάκρυνσης των πλεοναζόντων υλικών και δοκιμής της παροχής, άνευ της σύνδεσης
του υδρομετρητή.
(ΜΜ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 8,41
(Ολογράφως) : οκτώ και σαράντα ένα λεπτά

A.T.

: 56

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.20.03

Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης από το δίκτυο Για διάμετρο υφισταμένου
αγωγού
Κωδικοί αναθεώρησης:

35% ΥΔΡ 6630.1
65% ΥΔΡ 6611.1
Απομόνωση παλαιού αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό από το ευρύτερο δίκτυο
ύδρευσης.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του ειδικού τεμαχίου απομόνωσης του αγωγού (τάπας), με
την αντίστοιχη φλάντζα, τος γαλβανισμένους κοχλίες στερέωσης άι το ελαστικό παρέμβυσμα
στεγάνωσης, ή λοιπών άλλων υλικών και εξαρτημάτων που
απαιτούνται για το τάπωμα του αγωγού (ανάλογα με το υλικό κατακευής του)..
β. Το κλείσιμο της βάνας ελέγχου του υπόψη τμήματος του δικτύου, η εκκένωσή του
και η άντληση των νερών (εάν ευρίσκεται εν λειτουργία).
γ. Η κοπή του προς απομόνωση σωλήνα με χρήση συσκευής κοπής σωλήνων, κάθέτα προς
τον άξονά του ή υπό γωνία έως 45 (περίπτωση χαλύβδινου αγωγού) και η
τοποθέτηση του ειδικού τεμαχίου πωματισμού (τάπας).
Τιμή ανά επέμβαση απομόνωσης αγωγού, με βάση την διάμετρό του, ως εξής:
Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού εως φ150 mm.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 65,00
(Ολογράφως) : εξήντα πέντε

A.T.

: 57

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.01

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ. διαμέτρου
DN 32 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6621.1

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-2
για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό
πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την
ονομαστική
διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο
διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το
ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-,
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer).
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa,
PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού
κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι
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πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό
πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν
εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να
πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για
τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές
των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ.
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών
τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση
ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες
Τεχνικές Προδιαγραφές.
δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με
την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το
υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και
ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει
των σχετικών άρθρων.
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο,
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση.
Ευρώ

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

A.T.

: 58

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\8066.1.5

Φρεάτιο επισκέψεως υπογείων δικτύων ύδρευσης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 10

Φρεάτιο επισκέψεως υπογείων δικτύων ύδρευσης διαστασ. 30cm X 30cm και βάθους
50 cm .
Δηλαδή 1) εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, 2) διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200kg
τσιμέντου, 3) δόμηση πλευρικών επιφανειών με σκυρόδεμα 300kg τσιμέντου του
πυθμένα, 4) επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600kg τσιμέντου του πυθμένα και
των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου και εξαγωγή και αποκόμιση των προιόντων
εκσκαφών και άχρηστων υλικών.
Τιμή ανα τεμάχιο (τεμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 105,06
(Ολογράφως) : εκατόν πέντε και έξι λεπτά

A.T.

: 59

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8842.ΣΧ

Πυροσβεστικός κρουνός
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 62

Πυροσβεστικός κρουνός πεζοδρομίου με είσοδο 4'' και έξοδο 2Χ2,1/2'' με ενσωματωμένο σύστημα
ρύθμισης της ροής νερού, ενδεικτικού ύψους 1 μέτρο με ηλεκτροστατική βαφή. Ο σωλήνας σύνδεσης
των στομίων με το συλλέκτη θα έχει διάμετρο 100mm (4'') και θα είναι εφοδιασμένος με βαλβίδα
αντεπιστροφης η οποία θα επιτρέπει τη ροή του νερού μόνο προς την κατεύθυνση του συλλέκτη. Στην
τιμή συμπεριλαμβάνονται τα ρακορ οι ταπες καθως και όλα τα υλικα σύνδεσης, ο κατάλληλος
σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος βαρέως τύπου 4'', συνδεδεμένος με το ανλητικο συγκρότημα και ότι
άλλο είναι αναγκαίο για την πλήρη σύνδεση και λειτουργία.
Ο σωλήνας συνδέσεως των στομίων παροχής με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου πρέπει να είναι
εφοδιασμένος αφ ενός με βαλβίδα αντεπιστροφής και αφετέρου με διάταξη αποστράγγισης για την
αποφυγή ψύξης του νερού μέσα στον αγωγό.
Ο πυροσβεστικός κρουνός θα πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου από την πυροσβεστική υπηρεσία
Τιμή ανα τεμάχιο (1τεμ)
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 800,00
(Ολογράφως) : οκτακόσια

A.T.

: 60

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9302.1

Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 10

Εκσκαφή
χάνδακα
γιά την τοποθέτηση καλωδίων
πλάτους όφρυος ορύγματος
μικροτέρου ή μέχρι 1,00 m και σε βάθος μέχρι 1,00 m με οποιονδήποτε τρόπο ή
μέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε
ηρεμία ή υποβιβάζεται με άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την μόρφωση των
παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στίς απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή
περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται γιά
την αναπέταση των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των
κάθε φύσεως φορτοεκφορτώσεων, τοπκών μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων)
και μεταφορών γιά την οριστική απομάκρυνση των προϊόντων που περισεύουν σε
θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών γιά την
κατασκευή επιχωμάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η
δαπάνη σταλίας των μεταφορικών μέσων. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η
εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις
πλήρως συμπιεζόμενες
(1 m3)
9302. 1 Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος γαιώδες
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 18,37
(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα επτά λεπτά

A.T.

: 61

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\9375.2

Επισκευή υφιστάμενων καλωδιώσεων, πινάκων, συνδεσεων και φωτιστικών σωμάτων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 60

Επισκευή υφιστάμενων καλωδιώσεων, πινάκων, συνδεσεων και φωτιστικών
σωμάτων τύπου κολωνάκια, δαπέδου και επίτοιχα. Η εργασία περιλαμβάνει όλες τις
απαιτούμενες εγασίες και αντικαταστάσεις υλικών για την πλήρη λειτουργεία των
παραπάνω υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων.
Τιμή ανα τεμάχιο (τεμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1.320,00
(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια είκοσι

A.T.

: 62

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\8066.1.4

Φρεάτιο επισκέψεως υπογείων καλωδίων διαστασ. 30cm X 30cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 10

Φρεάτιο επισκέψεως υπογείων καλωδίων διαστασ. 30cm X 30cm και βάθους 50 cm .
Δηλαδή 1) εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, 2) διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200kg
τσιμέντου, 3) δόμηση πλευρικών επιφανειών με σκυρόδεμα 300kg τσιμέντου του
πυθμένα, 4) επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600kg τσιμέντου του πυθμένα και
των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου και εξαγωγή και αποκόμιση των προιόντων
εκσκαφών και άχρηστων υλικών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 105,06
(Ολογράφως) : εκατόν πέντε και έξι λεπτά

A.T.

: 63

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8749.2

Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων Διαστάσεων 60 Χ 60cm και βάθους 75cm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 10

Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων , δηλαδή 1) εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες,
2)
διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200kg τσιμέντου, 3) δόμιση πλευρικών
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επιφανειών
με
σκυρόδμα
300kg
τσιμέντου του πυθμένα, 4) επίχριση με
τσιμεντοκονίαμα των 600kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών
του φρεατίου και εξαγωγή και αποκόμιση των προιόντων εκσκαφών και άχρηστων
υλικών.
(1 τεμ)
8749. 2 Διαστάσεων 60Χ60 cm, βάθους 75 cm
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 274,66
(Ολογράφως) : διακόσια εβδομήντα τέσσερα και εξήντα έξι λεπτά

A.T.

: 64

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α\Β49

Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, σχάρες υπονόµων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΥΔΡ 6752

Προµήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών εσχαρών και καλυµµάτων φρεατίων, µε τα αντίστοιχα πλαίσια
έδρασης, οποιωνδήποτε διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, φέρουσας ικανότητας D400, σύµφωνα µε την
µελέτη
και τα Πρότυπα Κατασκετής Εργων (ΠΚΕ).
Για τις εσχάρες των υπονόµων έχει εφαρµογή η ΕΤΕΠ 08-07-01-01 "Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό
χυτοσίδηρο".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια των χυτοσιδηρών ειδών,
- η µεταφορά τους επί τόπου του έργου, οι φοροεκφορτώσεις µε κατάλληλα µέσα (πχ. µε χρήση
υδραυλικού γερανοβραχίονα),
- η προετοιµασία της επιφανείας έδρασης του πλαισίου, η ρύθµιση της απαιτουµένης τελικής
στάθµης
του καλύµατος ή της εσχάρας µε χρήση ανθεκτικών υποθεµάτων και η πάκτωση του πλαισίου έδρασης
µε
ισχυρή τσιµεντοκονία.
Τιµή ανά kg τοποθετηµένων χυτοσιδηρών σχαρών, πλαισίων και καλυµµάτων φρεατίων.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1,45
(Ολογράφως) : ένα και σαράντα πέντε λεπτά

A.T.

: 65

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.2.1

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Διπολικό διατομής 2 Χ 1,5 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών
και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση,
μονωτικά,
ειδικά
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων
κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο
του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και
τα
εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική
λειτουργία
(1 m)
8774. 2
Διπολικό
0
8774. 2. 1 Διατομής 2 Χ 1,5
mm2
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 4,17
(Ολογράφως) : τέσσερα και δέκα επτά λεπτά

A.T.

: 66

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.3.1

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 1,5 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών
και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση,
μονωτικά,
ειδικά
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων
κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο
του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και
τα
εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική
λειτουργία
(1 m)
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8774.

3

8774. 3.

Τριπολικό
0
1 Διατομής

3 Χ 1,5

mm2

Ευρώ

(Αριθμητικά) : 5,14
(Ολογράφως) : πέντε και δέκα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 67

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.6.2

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 2,5 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών
και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση,
μονωτικά,
ειδικά
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων
κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο
του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και
τα
εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική
λειτουργία
(1 m)
8774. 6
Πενταπολικό
0
8774. 6. 2 Διατομής 5 Χ 2,5
mm2
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 7,64
(Ολογράφως) : επτά και εξήντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 68

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.6.3

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών
και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,
κασσιτεροκόλληση,
μονωτικά,
ειδικά
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων
κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο
του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και
τα
εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική
λειτουργία
(1 m)
8774. 6
Πενταπολικό
0
8774. 6. 3 Διατομής 5 Χ 4
mm2
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 9,35
(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα πέντε λεπτά

A.T.

: 69

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.6.6

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 10 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 47

Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικό, διατομής 5 Χ 10 mm2, ορατό ή εντοιχισμένο.
Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες,
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία
εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε
στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα
εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία.
(1 m)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 14,50
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και πενήντα λεπτά
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A.T.

: 70

Άρθρο : ΑΤΗΕ ΓΤ1

Σωλήνας σπιράλ Β.Τ. από HDPE για προστασία καλωδίων σε υπογεια δικτυα Φ 40
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 41

Κυματοειδής σωλήνας σπιράλ Β.Τ. από HDPE διπλού δομημένου τοιχώματος πλήρης
Φ40 mm, θλιπτικής αντοχής >= 450Ν (σύμφωνα με το ΕΝ61386-24), με
ενσωματωμένη μούφα σύνδεσης Φ40 mm,. Για προστασία καλωδίων σε υπόγεια
δίκτυα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση. (1 μέτρο)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 8,00
(Ολογράφως) : οκτώ

A.T.

: 71

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9280

Αλεξικέραυνο γραμμής τάσεως 21 KV, μονοπολικό, υπαίθριο
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 63

Αλεξικέραυνο γραμμής τάσεως 21 KV, μονοπολικό, υπαίθριο , με τα μικροϋλικά
συνδέσεως και εγκαταστάσεως, δηλαδή προμήθεια,φοτροεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου
του έργου, ανηγμένες σε εργασία, καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών,
παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 562,10
(Ολογράφως) : πεντακόσια εξήντα δύο και δέκα λεπτά

A.T.

: 72

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8915.1.3

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
μονοπολικός εντάσεως 16 Α
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 55

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη
δαπάνη
γιά
αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά
στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά
και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα
(1 τεμ)
8915. 1
μονοπολικός
8915. 1. 3 Εντάσεως 16 Α
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 10,04
(Ολογράφως) : δέκα και τέσσερα λεπτά

A.T.

: 73

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8843.2.4.ΣΧ

Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλήρης τριφασικός
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης τριφασικός, χωνευτής τοποθέτησης, IP 55, με αναμονή για φωτισμό, για
ρευματολήπτες, για box ηλεκτρικής φόρτησης οχημάτων,για ηλεκτρικό πίνακα ανακοινώσεων, για
συντριβάνη (αυτόματο), με αυτοματισμό.
Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης με τα μέσα προστασίας γραμμών άφιξης και αναχώρησης (διακόπτη
διαρροής, γενικό διακόπτη, γενικές ασφάλειες, μικροαυτόματους, διακόπτες φορτίου, αυτόματους
διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ.) κατασκευασμένος από χαλυβδοέλασμα DKP με
κάλυμμα με κλειδαριά με όλα τα υλικά και μικροϋλικά, καλώδια κλπ. δηλαδή προμήθεια και εργασία
εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή
στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και
απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. Στο
εσωτερικό μέρος του πίνακα θα υπάρχει σήμανση των διαφόρων γραμμών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1.500,00
(Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια

A.T.

: 74

Άρθρο : ΗΛΜ Ν\9350.1

Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός πίλλαρ κατασκευασμένου από μεταλλικά
πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνίες, λάμες κλπ.) συγκολλημένα ή συνδεμένα με
κοχλίες και εξωτερικό μεταλλικό, κιβώτιο από χαλυβδοέλασμα ΝΤΕΚΑΠΕ πρεσσαριστό
πάχους 2mm. Οι εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις του θα είναι: πλάτος 0,60m, ύψος
0,60m, και βάθος 0,30m. Στο εσωτερικό του πίλλαρ θα τοποθετηθεί ο μετρητής της
Δ.Ε.Η. και ο πίνακας διανομής.
Η θύρα α) θα κλείνει με την βοήθεια ελαστικού παρεμβύσματος, β) περιμετρικά θα
είναι δύο φορές κεκαμένες κατά ορθή γωνία (στρατζαριστές) για να παρουσιάζουν
αυξημένη αντοχή στην παραμόρφωση και να εφαρμόζουν καλά στο κλείσιμο, γ) θα
αναρτάται στο σώμα του πίλλαρ με τη βοήθεια μεντεσέδων βαρέως τύπου και δ) θα
έχει ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά.
Στο χώρο που προορίζεται για την Δ.Ε.Η. και στην ράχη του πίλλαρ θα είναι
στερεωμένη με κοχλίες και περικόχλια στρατζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους
1mm για να μπορούν να στερεωθούν επάνω σε αυτήν τα όργανα της Δ.Ε.Η. Στο χώρο
που προορίζεται για την Υπηρεσία, θα υπάρχει κατασκευή από σιδηρογωνίες,
ελάσματα κλπ. για την στερέωση της ηλεκτρικής διανομής.
Το επάνω μέρος του πίλλαρ θα έχει σχήμα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της
υπόλοιπης κατασκευής κατά 6cm. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή
και αφού προηγηθεί επιμελής καθαρισμός θα βαφεί με δύο στρώσεις χρώματος
μινίου και δύο στρώσεις από βερνικόχρωμα αποχρώσεως της αρεσκείας της
Υπηρεσίας. Στη τιμή περιλαμβάνεται και η βάση του από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Τιμή ανα τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 509,10
(Ολογράφως) : πεντακόσια εννέα και δέκα λεπτά

A.T.

: 75

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9347

Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 52

Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ δηλαδή υλικά εργασία, και καταβολή στη ΔΕΗ της σχετικής
δαπάνης συνδέσεως, αναγόμενα σε εργασία για την σύνδεση ενός μετρητού της ΔΕΗ.
(1 τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 256,97
(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα έξι και ενενήντα επτά λεπτά

A.T.

: 76

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8971.1

Φωτιστικό δαπέδου τύπου spot, στεγανό (ΙΡ67) με κύκλωμα με leds ισχύος 6W
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 103

Φωτιστικό δαπέδου τύπου spot, στεγανό (ΙΡ67), ΤΥΠΟΥ: Disano \ 1872 Midfloor \ white led 6W.
Ελάχιστη φωτεινή ροή φωτιστικού 320 lm . Θα φέρει λυχνιολαβή και όλα τα απαραίτητα υλικά και
μικρουλικά για τη στήριξη, ηλεκτροδότηση και έναυση. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, τοποθέτηση και
δοκιμή σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 80,00
(Ολογράφως) : ογδόντα

A.T.

: 77

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8976.61.1.3

Επίτοιχο φωτιστικό σώμα LED εξωτερικού χώρου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 60
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Επίτοιχο φωτιστικό σώμα LED εξωτερικού χώρου κατασκευασμένο απο αλουμίνιο μα κάλυμμα
OPAL PMMA, στεγανό με βαθμό προστασίας IP65, Λειτουργία 230V/50Hz.
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων, δοκιμή και
παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
Τιμή ανα τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 190,00
(Ολογράφως) : εκατόν ενενήντα

A.T.

: 78

Άρθρο

: ΝΑΗΛΜ Ν\60.10.20.01

Φωτισμός εξωτερικών χώρων με ταινίες LED
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 103

Προμήθεια, μεταφορά και επί τόπου εγκατάσταση στην προβλεπόμενη απο τη μελέτη θέση κατασκευής
με προφίλ
αλουμινίου διαστάσεων τουλάχιστον 33,8mm x 26,2mm και μήκους σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης,
επι της
κατασκευής θα τοποθετηθεί διπλή στεγανή τανία LED λευκου χρώματος ≥14W/m, κάλλυμα ημιδιαφανές
πολυκαρβουνικό λευκό ματ, δύο τερματικές τάπες, στεγανό τροφοδοτικό ≥120W.
Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά και η εργασία σύνδεσης του φωτιστικού για την πλήρη
λειτουργία
του.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) φωτιστικού σε πλήρη λειτουργία
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 216,50
(Ολογράφως) : διακόσια δέκα έξι και πενήντα λεπτά

A.T.

: 79

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8997.3.ΣΧ

Τροφοδοτικό φωτεινής ταινίας LED, 220-240Vac/12Vdc, ισχύος 100-150 W, IP67
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 60

Τροφοδοτικό φωτεινής ταινίας LED, με περιοχή λειτουργίας 220-240Vac - 12Vdc, ισχύος 100 - 150W,
IP67, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση τροφοδοτικού και σύνδεση με τη φωτεινή ταινία
Τιμή για ένα τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 35,00
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

A.T.

: 80

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8986.ΣΧ

Ηλιακό Φωτιστικό
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 60

Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση σε πλήρη λειτουργία ενός Φωτιστικού
συστήματος εξωτερικών χώρων και οδών,που περιλαμβάνει σιδηροιστό γαλβανισμένο ύψους
4,5 μέτρων με ένα βραχίονα και μία απλίκα, ένα φωτοβολταϊκό πάνελ 80Wp, μια μπαταρία
κλειστού τύπου, τύπου GEL 80A/h, ένα ρυθμιστή φόρτισης 10Α/h και ένα λαμπτήρα
Eco LED 15W/12V. Η μπαταρία θα είναι κλεισμένη σε ειδικό μεταλλικό κυτίο.
Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει 3 ημέρες αυτονομία (με 14 ώρες λειτουργίας
καθημερινά). Το σύστημα, μέσω του ρυθμιστή φόρτισης θα ενεργοποιείται το βράδυ
και απενεργοποιείται το πρωί, χωρίς να χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση. Επίσης,
μέσω του χρονοδιακόπτη θα μπορεί να προγραμματιστεί και να ανάβει συγκεκριμένες
ώρες. Ο λαμπτήρας LED του συστήματος θα έχει 50.000 ώρες λειτουργία περίπου
(δηλαδή πάνω από 10 έτη) και με κατανάλωση που δεν θα ξεπερνάει τα 15W.
Περιλαμβάνεται το φωτιστικό σώμα με τα LED. Οι λαμπτήρες θα είναι warm white, ή
white. Περιλαμβάνεται το αγκύριο βάσεως του φωτιστικού. Οι διατομές και τα πάχη
του ιστού, αγκύρια βάσεως και γενικά όλη η κατασκευή θα πρέπει να συμφωνεί με
τις διεθνείς σχετικές προδιαγραφές.
Το φωτιστικό να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα και με χρήση ηλεκτρικού ρεύματος.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2.200,00
(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες διακόσια

A.T.

: 81

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8735.2.3

Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 100 Χ 100mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 41

Κυτίο διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά
(γύψος, πίσσα μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές,
συστολές, κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
και συνδέσεως.
(1 τεμ)
8735. 2
Πλαστικό
0
8735. 2. 3 Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 100 Χ 100mm
0
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 5,44
(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 82

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9466.1

Αυτόνομο Φωτοβολταικό σύστημα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 56

Προμήθεια, εγκατάσταση, πλήρης κατασκευή, παράδοση σε πλήρη λειτουργία (μετά από επιτυχείς
δοκιμές) αυτόνομου φωτοβολταικου (Φ/Β) συστήματος , που περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο Φ/Β
πλαίσια (φωτοβολταϊκά panel) των 300W με τις βάσεις στήριξης τους (ή κατάλληλη έδρασης στην
πέργκολα), ρυθμιστή φόρτισης (τάση μπαταρίας:12V/24V, τάση φωτοβολταϊκών 100V, ηλεκτρονικος
μετατροπέας inverter (τάση εισόδου 24V DC, τάση εξόδου 220V AC καθαρού ημιτόνου με μέγιστη
συνεχής ισχύος 5000W, δύο μπαταρίες επαναφορτιζόμενες GEL 12V 100Ah, κλειστού τύπου (>800
κύκλοι για 50% εκφόρτιση, η μόνη με 2 έτη εγγύηση), ασφάλειες DC φωτοβολταϊκών - ασφάλειες
μπαταριών - Ac πίνακας με ρελέ-διακόπτη-ασφάλεια και μεταγωγικό τριών θέσεων, τους ηλεκτρικούς
πίνακες, τις απαραίτητες καλωδιώσεις, τα υλικά, μικροϋλικά, κλπ.
Η εγκατάσταση των Φ/Β θα πραγματοποιηθεί (από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη φέροντα την
ειδική άδεια) με βάση τα ειδικά πρότυπα τα οποία αναφέρονται στις ιδιαιτερότητες των Φ/Β
γεννητριών (EN-IEC 61215, EN-IEC 61646, IEC 61730-1 και IEC 60364-7-712 Ed. 1.0), την Κ.Υ.Α.:
Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε
δώματα και στέγες κτιρίων (ΦΕΚ Β 1079, 4/6/2009) ή ότι νεότερο σχετικά ισχύει και σύμφωνα με
τις σχετικές οδηγίες της ΔΕΗ.

Η ηλεκτροπαραγωγική μονάδα θα είναι υψηλής ποιότητας σχεδίασης και εγκατάστασης προκειμένου να
εξασφαλίζεται αφ ενός η ασφάλεια των χρηστών του Ελληνικού Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΣΗΕ) και αφ ετέρου η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία του Ελληνικού ΣΗΕ.

Οι Φ/Β γεννήτριες θα χωροθετηθούν επί της πέργκολας σύμφωνα με τη μελέτη. Κάθε γεννήτρια θα
είναι ηλεκτρικά μονωμένη από την ειδική μεταλλική βάση (σταθερής ή χειροκίνητα ρυθμιζόμενης
γωνίας) στήριξης και το οπίσθιο κάλυμμα.

Τα πλαισια θα στηριχθούν σε μεταλλικές βάσεις ειδικού τύπου για Φ/Β εγκαταστάσεις και θα
εδράζονται επί της Πέργκολας με κατάλληλο τρόπο για αντοχή σε ανεμοπίεση.
Τα καλώδια όλων των εξωτερικών εγκαταστάσεων να τοποθετηθούν σε γαλβανισμένους μεταλλικούς
σωλήνες κατάλληλης διαμέτρου. Οι αντιστροφείς ισχύος θα έχουν ενσωματωμένες όλες τις
απαιτούμενες από τους διεθνείς κανονισμούς ασφάλειες.

Επίσης από τον ανάδοχο αναλαμβάνεται η υποχρέωση κατά την εκτέλεση των εγκαταστάσεων ή μετά την
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αποπεράτωσή τους να γίνουν παρουσία της Επίβλεψης οι διάφορες δοκιμές και θα συνταχθούν τα
σχετικά πρωτόκολλα όπως προβλέπονται. Οι δοκιμές αυτές θα επαναληφθούν και κατά την παραλαβή,
αν αυτό ζητηθεί. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει και τους τελικούς χρήστες του κτιρίου για
τη λειτουργία του συστήματος.

Η εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας.

Εγκατάσταση δύο αδιάβροχων βάσεων με εξόδους usb για φόρτιση κινητών κάτω από δύο πέργκολες
σύμφωνα με την υπόδειξη της υπηρεσίας του Δήμου.
Προμήθεια και εγκατάσταση, παραδοτέο σε πλήρη λειτουργία με την σχετική άδεια.

Τιμή ανά πλήρες τεμάχιο (τεμ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 3.500,00
(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες πεντακόσια

A.T.

: 83

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8971.2

Φωτιστικό δαπέδου, γραμμικός προβολέας, στεγανό (ΙΡ67) ισχύος 36W
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 103

Φωτιστικό δαπέδου, γραμμικός προβολέας, στεγανό (ΙΡ67), κατασκευασμένο απο χυτό αλουμίνιο,
ισχύος 36W 230V και μήμους lm κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους. Θα φέρει όλα τα απαραίτητα
υλικά και μικρουλικά για τη στήριξη, ηλεκτροδότηση και έναυση. Περιλαμβάνεται η προμήθεια,
τοποθέτηση και δοκιμή σε πλήρη και κανονική λειτουργία.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 150,00
(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

A.T.

: 84

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\109.10

DC WALL BOX 30KW, 150-1000VDC, 100A. Ρευματοδότες CHAdeMO και CCS2 με καλώδιο
με Bάση στήριξης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 109

Οι φορτιστές NRP30-180KW συνεχούς ρεύματος από 30KW DC έως 180KW DC κατάλληλοι για ταχεία
φόρτιση ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και λεωφορείων από 300-1000VDC με δυνατότητα να τροφοδοτούν
απευθείας τους συσσωρευτές των οχημάτων με καθαρή τάση DC σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα
παρακάμπτοντας τον ενσωματωμένο φορτιστή AC του οχήματος που λόγω του όγκου, κόστους και βάρους
συνήθως χρησιμοποιούν μικρούς φορτιστές 7,5 - 11KW με αποτέλεσμα να καθυστερεί πολύ η φόρτιση
ακόμη και αν υπάρχει διαθέσιμη πρίζα AC 22KW.
Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά υλικώνκαι μικροϋλικών καθώς και εργασία για την
τοποθέτηση, σύνδεση, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία, σύμφωνα με την
Τεχνική Περιγραφή και
Προδιαγραφές της μελέτης.
Τιμή ανα τεμάχιο (τεμ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 18.734,62
(Ολογράφως) : δέκα οκτώ χιλιάδες επτακόσια τριάντα τέσσερα και εξήντα δύο λεπτά

A.T.

: 85

Άρθρο

: ΝΑΟΙΚ Ν\Β78.36.79.06

Κατασκευή τρισδιάστατων γραμμάτων απο τισμεντοσανίδα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7809

Κατασκευή τρισδιάστατων γραμμάτων ύψους περίπου 1m απο τσιμεντοσανίδες πάχους 12,5 mm,
σε κατάλληλο μεταλλικό σκελετό, οποιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη.
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Περιλαμβάνονται:
α) Κατασκευή του μεταλλικού σκελετού στήριξης
β) Η τοποθέτηση των τσιμεντοσανίδων πάνω στο σκελετό
Δηλαδή υλικά, μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τα γράμματα θα γίνουν με την σύμφωνα με τη μελέτη

Τιμή ανα τεμάχιο (τεμ.)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 150,00
(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα

A.T.

: 86

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.80.ΣΧ

Έγχρωμη ηλεκτρονική πινακίδα LED
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 108

Έγχρωμη Ηλεκτρονική Πινακίδα LED 960mm x 2880mm, θα συνοδεύεται από λογισμικό διαχείρισης
μηνυμάτων και γραφικών, το οποίο δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα εύκολης δημιουργίας και
προβολής των δικών του επιλεγμένων διαφημιστικών μηνυμάτων, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες
γνώσεις χειρισμού Η/Υ.
Η οθόνη θα αποτελείται από φωτοδιόδους υψηλής φωτεινότητας ώστε να μηνύματα να είναι
ευανάγνωστα σε συνθήκες έντονης ηλιοφάνειας ακόμα και σε κάθετη πρόσπτωση των ηλιακών ακτίνων
στην επιφάνεια της οθόνης. Η πινακίδα θα διαθέτει αισθητήριο φωτός για να μετράει τον εξωτερικό
φωτισμό σε 256 επίπεδα, τα οποία είναι οριοθετημένα σε 16 κλίμακες, οι οποίες αντιστοιχούν σε
συγκεκριμένες τιμές έντασης της φωτεινότητας σε σχέση με τον εξωτερικό φωτισμό. Να σημειωθεί
ότι θα υπάρχει χρονοκαθυστέρηση για την αυτόματη αυξομείωση της φωτεινότητας, ώστε να
αποφεύγονται οι απότομες εναλλαγές της φωτεινότητας του πίνακα. Εκτός από αυτόματο τρόπο
ρύθμισης, η φωτεινότητα να μπορεί να τροποποιηθεί στα αντίστοιχα επίπεδα και από το λογισμικό
διαχείρισης.
Η οθόνη πρέπει να έχει σχεδιασθεί ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο τα προβλήματα λόγω της
υψηλής θερμοκρασίας που αναπτύσσεται στην επιφάνεια των φωτοδιόδων.
Τα LEDs οδηγούνται με ένταση ρεύματος κάτω από τις τιμές που συνιστά ο κατασκευαστής με
αποτέλεσμα μείωση στην κατανάλωση, χαμηλότερη αναπτυσσόμενη θερμοκρασία σ’ αυτά και αύξηση της
διάρκειας του κύκλου ζωής τους. Επίσης, η επιλεγόμενη φωτεινή ένταση των φωτοδιόδων θα
βασίζεται και στο γεγονός ότι πρέπει να διατηρείται η συνολική φωτεινότητα της οθόνης πάνω από
την ελάχιστη τιμή ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας της πινακίδας όπου λαμβάνει χώρα
παροδική μείωση της φωτεινής έντασης των LEDs.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Όψεις: Δύο (2)
Τύπος: Έγχρωμη ηλεκτρονική πινακίδα τεχνολογίας LED, εξωτερικού χώρου
Ανάλυση: 96x288 pixels
Διαστάσεις Οθόνης: 960mm x 2880mm (ΠxY)
Pixel Pitch: 10mm
Φωτεινότητα > 7.000 cd/m2
Γωνία Θέασης (Οριζόντια/Κάθετα): 110ο / 60ο
Ρύθμιση Φωτεινότητας: 0-100%, 256 επίπεδα οριζόμενα σε 16 κλίμακες
Επικοινωνία: Ethernet, Wi-Fi
Επεξεργασία Εικόνας: 16 bit
Χρώματα Εικόνας: 280 τρις/μύρια
Συχνότητα Ανανέωσης: 1920Hz
Χρόνος Ζωής LED (50% της φωτεινότητας): 100.000 ώρες
Τάση Εισόδου: AC220V, 50-60Hz
Θερμοκρασία Λειτουργίας: -20οC έως +60οC
Υγρασία: 10 – 90 % RH
Πιστοποιήσεις: CE mark
Wi-Fi Adapter για Ασύρματη Επικοινωνία με την Πινακίδα: Συμπεριλαμβάνεται

Προμήθεια υλικών και μικροϋλικών, προσκόμιση επί τόπου και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης,
δοκιμών και παράδοση σε
πλήρη και κανονική λειτουργία
Περιλαμβάνει και την κατασκευή σύστημα στήριξης της οθόνης ύψους 2 μέτρων. Δηλαδή κατασκευή
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Άρθρο 1ο : Αντικείμενο ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων
Αντικείμενο της παρούσης Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των Γενικών και Ειδικών
Όρων, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της σύμβασης, τα λοιπά συμβατικά
τεύχη, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια και διαγράμματα που έχουν εγκριθεί, καθώς και τις
έγγραφες οδηγίες της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας, πρόκειται να κατασκευασθεί το έργο «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ,
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΑΡΡΙΑΝΩΝ» του Δήμου Αρριανών και πρόκειται να συσταθεί η σχετική εργολαβική σύμβαση.
Οι όροι αυτοί συμπληρώνουν τους όρους της Διακήρυξης και συμπληρώνονται με τους όρους των λοιπών Τευχών
Δημοπράτησης (Τ.Δ.)
Η συμμετοχή του εργολάβου στη δημοπρασία προϋποθέτει πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της
σύμβασης.

Άρθρο 2ο: Αντικείμενο της εργολαβικής σύμβασης - Προδιαγραφές και λοιποί όροι εκτελέσεως των εργασιών
Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ»
προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 303.297,92 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων δαπανών, του
εργολαβικού ποσοστού για γενικά έξοδα και όφελος του αναδόχου, της πρόβλεψης για αναθεώρηση και του
Φ.Π.Α..
O στόχος της ανάπλασης είναι η αισθητική αναβάθμιση του αστικού τοπίου και δημιουργία ενός ευχάριστου και
λειτουργικού περιβάλλοντος για τους περίοικους και η βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής, λαμβάνοντας
υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.
Οι Βασικές αρχές του σχεδιασμού και οι στόχοι της ανακατασκευής της πλατείας Αρριανών.

Η διασφάλιση της ασφαλούς κίνησης πεζών – ΑμεΑ, με τη δημιουργία υποδομών για την εξυπηρέτηση
των ΑμεΑ, (ράμπες, όδευση τυφλών).

Η διασφάλιση της ασφάλειας των κατοίκων και επισκεπτών μέσω ενός και επαρκούς και ενεργειακά
σύγχρονου δημοτικού φωτισμού. Πραγματοποιείται εκ νέου μελέτη του φωτισμού, ώστε να ακολουθήσει τις
νέες αρχιτεκτονικές χαράξεις, τις προκύπτουσες φωτιστικές ανάγκες της πλατείας, όπως επίσης και τις
σύγχρονες απαιτήσεις του οικολογικού σχεδιασμού. Ο νέος φωτισμός τοποθετείται στην κατάλληλη
πυκνότητα και σε κατάλληλα ύψη, ώστε οι χώροι να αποκτήσουν ικανοποιητικό φωτισμό κατά τις
απογευματινές-βραδινές ώρες.

H βελτίωση και η ενίσχυση της υπάρχουσας φύτευσης και κατασκευή αρδευτικού συστήματος.

Η βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής με την χρήση νέων υλικών επιστρώσεων από ψυχρά υλικά
και την τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού:
1.
καθιστικά, σε καίρια σημεία της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, τα οποία δημιουργούν ένα χώρο
ξεκούρασης όπου ο χρήστης μπορεί να απομονωθεί ή να συνευρεθεί με άλλους. Ο σχεδιασμός των
καθιστικών με σκυρόδεμα και ξύλο υψηλής ποιότητος και αντοχής δίνει την απαραίτητη αίσθηση της
οικειότητας και ζεστασιάς στο δημόσιο χώρο.
2. ποδηλατοστάτη ελικοειδούς σχήματος, για τους περιστασιακούς ποδηλάτες της ευρύτερης περιοχής,
ο οποίος τοποθετείται σε εμφανές σημείο της πλατείας.
3. κάδοι απορριμμάτων, σε νέες θέσεις σύμφωνα με τις καινούριες χαράξεις.
4. κατασκευή πέργκολας σκίασης, για έναν ευχάριστο περιβάλλον περιπάτου και ξεκούρασης.
Το τεχνικό κείμενο της υπόψη εργολαβίας, είναι αυτό που περιγράφεται στο τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης της
παρούσης Μελέτης. Οι κατηγορίες, τα είδη και οι ποσότητες των εργασιών του έργου περιλαμβάνονται στον
Προϋπολογισμό Μελέτης. Συμβατικές τιμές μονάδος των εργασιών, είναι οι τιμές μονάδας που θα
περιλαμβάνονται στο Τιμολόγιο προσφοράς του Αναδόχου του έργου.
Συμβατικό χρηματικό αντικείμενο της εργολαβίας, είναι το συνολικό ποσό που περιλαμβάνεται στη σύμβαση για
την κατασκευή του έργου και αποτελείται από τη δαπάνη των εργασιών όπως αυτή διαμορφώνεται με την
προσφορά του αναδόχου, από τη δαπάνη για γενικά έξοδα (Γ.Ε.) και όφελος εργολάβου (Ο.Ε.), από τα κονδύλια
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για απρόβλεπτες δαπάνες και αναθεώρηση που προβλέπονται στον Προϋπολογισμό Μελέτης και από τον Φόρο
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί.
Γενικά οι πάσης φύσεως εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες Ε.ΤΕ.Π., που αναφέρονται στα
εγκεκριμένα Ενιαία Τιμολόγια, σύμφωνα με τον "Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες
συμβάσεις έργων" (απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ΦΕΚ 1746/19.05.2017).
Επίσης πέραν των πιο πάνω, η εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή σύμφωνα με τους όρους της απόφασης για απαλλαγή του
έργου από την υποχρέωση σύνταξης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (εφόσον υπάρχει τέτοια). Η ενημέρωση
για την ύπαρξη των πιο πάνω και η γνώση του περιεχομένου αυτών, αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου
του έργου και ουδεμία άγνοια δικαιολογείται.
Όλες οι απαραίτητες δαπάνες για εφαρμογή των σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος, βαρύνουν
αποκλειστικά τον ανάδοχο και ουδεμία απαίτηση εκ μέρους του για την καταβολή πρόσθετης αποζημίωσης γίνεται
δεκτή.
Τα προϊόντα εκσκαφής που πλεονάζουν και κατά συνέπεια δεν απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, θα
απομακρύνονται από τη θέση του έργου και θα μεταφέρονται από τον ανάδοχο σε θέσεις που επιτρέπονται από
τα πιο πάνω, τηρουμένων των διατάξεων που επιβάλλει η σχετική νομοθεσία.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στη διάστρωση των προϊόντων στους χώρους απόθεσης, ώστε να εξασφαλιστεί η
σταθεροποίηση τους με κατάλληλη συμπύκνωση και οι επιφάνειες που θα προκύψουν να είναι βατές σε οχήματα
και αξιοποιήσιμες στην τελική διαμόρφωσή τους, προκειμένου να ολοκληρωθούν τυχόν έργα αποκατάστασης

Άρθρο 3ο : Εφαρμοστέα νομοθεσία
Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των
παρακάτω νομοθετημάτων όπως ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας:
-

-

-

-

-

-

του ν. 4782/2021 (Α΄ 36)
του ν. 4764/2020 (Α΄256) και ιδίως των άρθρων 144 και 185
του ν. 4738/2020 (Α΄207 ) και ιδίως του άρθρου 267,
του ν. 4735/2020 (Α’ 197) και ιδίως του όρθρου 40
του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”,
του ν.4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο
Νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»
του ν. 4635/2019 (Α΄167 ) και ιδίως των άρθρων 188 και 235,
του Π.Δ. 71/2019 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/2019)
του ν. 4640/2019(Α 190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω εναρμόνιση της
Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις».
του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
του ν.4605/2019 (Α΄52) άρθρο 43 και 44 (Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016).
του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου µε τις
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»
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-

-

-

του ν. 4497/2017 (Α΄171) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016.
του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119.
η με αρ. ΔΝΣγ/οικ. 38108 /ΦΝ 466 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί :
“Περιεχόμενο του Μητρώου Έργου” (ΦΕΚ 1956/Β/7-6-2017).
του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», και του
ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών
επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού
του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον απαιτείται)
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» ,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
του ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
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),
όπως μεταβατικά ισχύουν.
Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
του ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά
τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279),
για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., το π.δ. 82/1996 (Α 66)
«Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 )
σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με
το Ν.3414/2005’’, καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες
εταιρίες”.
του ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248).
του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως ισχύει
του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”.
του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145)
του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
της υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες
Συμβάσεις» (κατά περίπτωση).
της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)
της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων
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-

-

-

της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
«Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
(Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια
απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511).
της Κοινής Διαπιστωτικής Πράξης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη
Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4).
της με αρ. 166278/25-06-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 2813) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων
που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα».
της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
της με αρ. 64233/08-08-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 2453) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
της με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 4607) Έγκριση
εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια
Έργα και Μελέτες,
της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (B΄
1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του
ν.4412/2016»,
της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (B΄
1746) «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων».
της με αριθμ με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Απόφασης με θέμα «Έκδοση Ενημερότητας
Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή Εκθέσεων
δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων».

Ως προς τα αποφαινόμενα όργανα ισχύουν οι διατάξεις των :

-

-

Π.Δ. 171/1987 «Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που
εκτελούνται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές ρυθμίσεις» (Φ.Ε.Κ.
84Α΄/2.06.1987) όπως εκάστοτε ισχύει (εκτός των καταργούμενων διατάξεών του σύμφωνα με το άρθρο
377 του Ν. 4412/2016),
ν.3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”, του ν. 3852/2010, (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του Ν. 4555/18
(ΦΕΚ Α’ 133) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα
κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Άρθρο 4ο – Χρηματοδότηση
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. με το
ποσό των 173.262,00€ και από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ με το ποσό των 130.035,92 €
Άρθρο 5ο – Γενικά Έξοδα, Όφελος κ.λ.π. Αναδόχου
Στις τιμές του προϋπολογισμού και του τιμολογίου, τόσο της υπηρεσίας όσο και της προσφοράς, περιλαμβάνεται
κάθε σχετική δαπάνη, καθώς και τα γενικά έξοδα και όφελος της εργοληπτικής επιχείρησης. Στην εκτιμώμενη αξία
της σύμβασης συμπεριλαμβάνεται ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους, που ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό
(18%) της αξίας των εργασιών, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η με αρ.πρωτ.
8371/ 27.7.2016 συμφωνία μεταξύ Εργοληπτικών Ενώσεων και Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως ισχύει ή τυχόν μελλοντικές
συμφωνίες.
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Στα γενικά έξοδα και όφελος του αναδόχου, για τα οποία αυτός αμείβεται σύμφωνα με το νόμο περιλαμβάνονται
αφ' ενός όλες οι δαπάνες, άμεσες ή έμμεσες και επιβαρύνσεις του αναδόχου για τις οποίες αυτός δεν
αποζημιώνεται με τις τιμές του τιμολογίου της σύμβασης και οι οποίες είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση και αφ' ετέρου το κέρδος του.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι κάτωθι δαπάνες και επιβαρύνσεις:
α)

Οι δαπάνες σε προσωπικό, οικήματα κλπ για την ίδρυση και λειτουργία γραφείου του αναδόχου, για την
επίβλεψη για λογαριασμό του της εκτελέσεως του έργου και την εκπλήρωσητων συναφών συμβατικών
του υποχρεώσεων (χαράξεις επί του εδάφους, τήρηση ημερολογίου, σύνταξη επιμετρήσεων, βιβλίο
καταμετρήσεων αφανών εργασιών, πρωτοκόλλων αφανών εργασιών, λογαριασμών - πιστοποιήσεων κλπ).
β)
Οι δαπάνες για την αποκατάσταση ζημιών, που τυχόν έγιναν από υπαιτιότητα του αναδόχου στο έργο ή
από το έργο σε τρίτους, καθώς και οι δαπάνες αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν γι' αυτές. γ) Οι δαπάνες
για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, για τη δημοπρασία του έργου,συμφωνητικού κλπ.
δ)
Οι κάθε φύσεως δαπάνες, οι συναφείς με το εργατοτεχνικό προσωπικό εκτελέσεως του έργου δηλ. η
καθαυτό αμοιβή του με τις επαυξήσεις για νυκτερινή, υπερωριακή η επικίνδυνη εργασία κλπ, όλες οι
επιβαρύνσεις για κύρια ασφάλιση και τις, σύμφωνα με το νόμο, υποχρεωτικές ασφαλίσεις και κλαδικά
ταμεία, οι δαπάνες για τη μεταφορά και επαναφορά του εργατοτεχνικού προσωπικού του έργου από τον
τόπο διαμονής του στα εργοτάξια ή την κατασκευή καταλυμάτων στεγάσεώς τους μετά των συναφών
εγκαταστάσεων για στοιχειώδη διαβίωση (φωτισμό, ύδρευση, θέρμανση) κλπ.
ε)
Οι κάθε φύσεως δαπάνες για την παραγωγή ή προμήθεια από το εμπόριο των υλικών και εφοδίων που
χρειάζονται για την εκτέλεση του έργου με τις δαπάνες φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών, κυρίως και
ενδιάμεσων, μέχρι τον τόπο της χρησιμοποιήσεώς τους, δηλαδή οι δαπάνες για την ίδρυση και λειτουργία
εργοταξίων, λατομείων και ορυχείων, αποθηκών ή χώρων εναποθέσεως υλικών μετά της διαμορφώσεως
αυτών, μονάδων παραγωγής σκυροδεμάτων ή προκατασκευασμένων στοιχείων ή τεχνικών ογκολίθων
κλπ, ή δημιουργία συνεργείων συντηρήσεως μηχανικού εξοπλισμού, ξυλουργείων, μηχανουργείων κλπ
και οι δαπάνες δια την αποζημίωση των ιδιοκτητών των γηπέδων όπου θα εγκατασταθούν αυτά.
στ)
Οι δαπάνες για την προμήθεια ή μίσθωση, μεταφορά στον τόπο του έργου, λειτουργία, συντήρηση και
επισκευή του αναγκαίου μηχανικού εξοπλισμού για την εκτέλεση του έργου.
ζ)
Οι δαπάνες για τον εργαστηριακό έλεγχο των παραγομένων ή προμηθευόμενων από τον ανάδοχο υλικών
και εφοδίων και (εφόσον καθορίζεται στη σύμβαση) οι δαπάνες για την ίδρυσηκαι λειτουργία, κοντά στο
έργο, εργαστήριο δοκιμασίας υλικών και εφοδίων.
Επίσης οι δαπάνες εργαστηριακών ελέγχων του κατασκευαζόμενου έργου σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά
την ημέρα της δημοπρασίας εγκυκλίους.
η)
Οι δαπάνες κατασκευής και συντηρήσεως των οδών προσπελάσεως προς τους χώρους π.χ. αποθέσεων
προϊόντων εκσκαφών.
θ)
Οι δαπάνες συντηρήσεως του έργου μέχρι της οριστικής παραλαβής του, σύμφωνα με όσα καθορίζονται
στο άρθρο 172 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 86 του Ν. 4782/2021).
Για έργο που εκτελείται κατά το απολογιστικό σύστημα, εν όλω ή εν μέρει, προκαθορίζεται λεπτομερώς στη σχετική
σύμβαση, ποιες δαπάνες βαρύνουν το έργο (τον κύριο του έργου) και ποιες τον ανάδοχο.

Άρθρο 6ο – Δήλωση Έδρας Αναδόχου
Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 135 του Ν.4412/2016, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος
δηλώνει την έδρα του και την ακριβή διεύθυνσή του. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβικής σύμβασης
κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη διευθύνουσα υπηρεσία.
Διαφορετικά κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ανάδοχος, επιφέρει
όλα τα νόμιμα αποτελέσματά της.
Ο ανάδοχος, κατά τον ίδιο παραπάνω χρόνο, δηλώνει εγγράφως για την παραλαβή των εγγράφων
εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, κάτοικο της έδρας της διευθύνουσας υπηρεσίας, το οποίο εγκρίνεται από
τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του εξουσιοδοτούμενου
προσώπου ότι αποδέχεται τον γενόμενο διορισμό του. Κάθε κοινοποίησηπρος αυτόν θεωρείται ότι γίνεται προς
τον ανάδοχο.
Αντικατάσταση του προσώπου αυτού είναι δυνατή με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας. Η
αντικατάσταση ισχύει μόνο μετά την αποδοχή του νέου προσώπου από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η
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Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωμα να ζητά την αντικατάστασή του, αν αυτός αρνηθεί την
παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηματικά απότην έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση
αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει χωρίς καμιά καθυστέρηση νέο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
(παράγραφος 3 του άρθρου 135 του Ν.4412/2016).

Άρθρο 7ο – Κοινοποίηση στον Ανάδοχο – Εκπροσώπηση
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 143 του Ν. 4412/16 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 62 του ν.4782/2021

Άρθρο 8ο - Γλώσσα
Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται όλα τα έγγραφα, η αλληλογραφία
κτλ. Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν κείμενα συνταγμένα σε δύο γλώσσες, για κάθε
περίπτωση ερμηνείας επίσημη και υπερισχύουσα είναι η Ελληνική Γλώσσα.

Άρθρο 9ο - Σειρά ισχύος συμβατικών τευχών
Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία αλληλοσυμπληρώνονται αλλά σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των
περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως εξής, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη Διακήρυξη:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

x.

Το συμφωνητικό.
Η Διακήρυξη.
Η Οικονομική Προσφορά.
Το Τιμολόγιο Μελέτης.
Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές1 και τα Παραρτήματα τους (Τ.Σ.Υ.).
Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.)
Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
Οι εγκεκριμένες μελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες τεχνικές
μελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα συμβατικά
τεύχη ήπροκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του έργου.
Το χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία

Επίσης έχουν συμβατική ισχύ, επόμενη των παραπάνω:
Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια (ΦΕΚ 1746/19.05.2017).
Οι Ευρωκώδικες.
Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.)
Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.

Άρθρο 10ο – Τεχνικές Προδιαγραφές που Ισχύουν
Το εργολαβικό Συμφωνητικό διέπουν οι παρακάτω προδιαγραφές:
 οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και οι Τεχνικές Προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στα
Τεύχη Δημοπράτησης
 οι ΠΤΠ έργων οδοποιίας έκδοσης 1966 και μετά της τέως Δ/νσεως Γ3β του ΥΠΔΕ
 οι μη καταργηθείσες ΠΤΠ οδοποιίας (έκδοσης 1964) της τέως Δ/νσεως Γ3β του ΥΠΔΕ
 όλες οι σχετικές εγκύκλιοι, οι ισχύοντες κανονισμοί και διατάξεις του ΥΠΕΧΩΔΕ
 τα Π.Δ. για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων
 τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα», όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης(CΕΝ).
 τα διεθνή πρότυπα, όπως έχουν εγκριθεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO).
 οι Ελληνικές προδιαγραφές (ΕΛΟΤ), κανονισμοί και πρότυπα και οι άλλες διατάξεις (νόμοι, διατάγματα,
υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κτλ.) που ισχύουν στην Ελλάδα. Σε περίπτωση πού οι ανωτέρω
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προδιαγραφές ή/και πρότυπα διαφέρουν από τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά τότε ισχύουν αυτά που έχουν
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CΕΝ).
Για θέματα που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω Ελληνικές προδιαγραφές, κανονισμούς και πρότυπα,
μπορούν να εφαρμοσθούν τα κατωτέρω αναφερόμενα εναλλακτικά εθνικά και διεθνή πρότυπα:
Ελληνικές προδιαγραφές και κανονισμοί (ΕΛΟΤ, ΠΤΠ κτλ.)
Γερμανικοί κανονισμοί και προδιαγραφές (DΙΝ, VDΕ)
Βρετανικές προδιαγραφές και κανονισμοί (ΒS)
Γαλλικές προδιαγραφές και κανονισμοί (AFΝOR)
Αμερικανικές προδιαγραφές (ΑSΤΜ, AASHTO, ΑWWΑ)

Αν στις προδιαγραφές αυτές υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισμοί ή και αριθμητικά όρια που έρχονται σε
αντίφαση ή αντίθεση με όσα αναφέρονται στην παρούσα Σ.Υ. ή με τους όρους του Τιμολογίου και των τεχνικών
Προδιαγραφών για το ίδιο θέμα, ισχύουν κατά σειρά οι όροι και διατάξεις του Τιμολογίου και της Σ.Υ. Οι Τεχνικές
Προδιαγραφές του Έργου υπερισχύουν των ΠΤΠ οι οποίες τις συμπληρώνουν.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει πιστά και με ακρίβεια τις διατάξεις που καθορίζονται στις Τεχνικές
Προδιαγραφές, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.

Άρθρο 11ο – Ευθύνη Καλής Εκτέλεσης των Έργων
Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα με όλους τους κανόνες της τέχνης και σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρούσας και τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης. Ο Ανάδοχος διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την καλή
εκτέλεση των έργων.
Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις, για την εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης καθώς
και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος και οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί
από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλου τον Ανάδοχο από την ευθύνη του.
Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου ο μόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιμοποίηση των απαραίτητων υλικών
και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της παρούσης Συγγραφής, τις σχετικές
προδιαγραφές και τα λοιπά εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη και σχέδια.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατικά και μηχανήματα που είναι
αναγκαία για την κατασκευή του έργου, καθώς και για τη μεταφορά τους από τις πηγές λήψης τους. Ο Ανάδοχος
οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει με δικές του δαπάνες τα μηχανήματα και εργαλεία έναντι
παντός κινδύνου.
Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά σχέδια της
εγκεκριμένης μελέτης καθώς και με τυχόν συμπληρωματικά κατά το στάδιο της κατασκευής που θα εγκριθούν από
τον Εργοδότη.
Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο τεύχος των Τεχνικών
Προδιαγραφών και όπου δεν αναφέρονται, όπως αυτές περιγράφονται στο τιμολόγιο της Υπηρεσίας.
Ρητά καθορίζεται ότι οι τιμές του τιμολογίου προσφοράς αποτελούν την πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για την
κατασκευή του έργου και καμία πρόσθετη αποζημίωση δεν δικαιούται ο Ανάδοχος από τις δυσκολίες που θα
αντιμετωπίσει κατά το στάδιο της κατασκευής.
Οποιαδήποτε ζημιά στο έργο είτε στα μηχανήματα, είτε στις εγκαταστάσεις (εργοτάξια, λατομεία κ.λ.π.), που
προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια της εργολαβίας, πλην ανώτερης βίας, βαρύνει
τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος και να την αποκαταστήσει.
Οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε περιουσίες τρίτων
που οφείλονται σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον
Ανάδοχο.

10

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που
επιβάλλονται από τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, καθώς και κάθε άλλο μέτρο που αναφέρεται
στους διεθνείς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων και στις οδηγίες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση οποιασδήποτε φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος
παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, έστω και αν οι υπεργολάβοι αυτοί έχουν
τύχει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
Οι λοιπές γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου, που δεν περιγράφονται στην παρούσα, ρυθμίζονται στο άρθρο 138
του ν. 4412/2016.

Άρθρο 12ο – Εγγύηση για την Καλή Εκτέλεση
Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς
ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 4782/2021).

Άρθρο 13ο – Σύμβαση Κατασκευής του Έργου
Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 135 τουΝ.4412/2016.

Άρθρο 14ο – Μελέτη των Συνθηκών του Έργου – Ώρες Εργασίας
Με την υποβολή της προσφοράς του, ο Ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος της φύσης
και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσής του, κυρίως όσον αφορά τις κάθε είδους
πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, διάθεση,
διαχείριση και αποθήκευση υλικών, ύπαρξη εργατοτεχνικού γενικά προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος,
οδών, του τυχόν υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής, του φόρτου της υπάρχουσας
κυκλοφορίας, το ευμετάβλητο των καιρικών συνθηκών, τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος,
ποιότητα και ποσότητα των υλών που μπορούν να συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος κ.λ.π.
Σημειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται να χρειαστούν με τους διάφορους
Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, ανήκουν όλες στον ανάδοχο. Όλες αυτές οι ενέργειες θα γίνονται με γνώση της
Επίβλεψης. Έτσι, η αλληλογραφία θα γίνεται μέσω της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας ή με κοινοποίηση των
εγγράφων στην Επίβλεψη, τα δε πορίσματα συσκέψεων κ.λ.π. θα ανακεφαλαιώνονται σε ενημερωτικές αναφορές
που θα υποβάλλονται μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες και θα επισυνάπτονται ξανά στις τακτικές ενημερώσεις του
χρονοδιαγράμματος που προβλέπει το Άρθρο 10 της παρούσας.
Επίσης με την υποβολή της προσφοράς του, ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος για
το είδος και τα μέσα ευκολίας τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των
εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο, μπορούν να επηρεάσουν τις
εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης.
Ακόμα με την υποβολή της προσφοράς του ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι έχει μελετήσει, με σκοπό να
συμμορφωθεί, τα εγκεκριμένα διαγράμματα της μελέτης καθώς και τα λοιπά στοιχεία του έργου, τα οποία
περιλαμβάνονται στον φάκελο της μελέτης του έργου και ότι αυτά συνιστούν τη βάση της σύμβασής του.
Παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους της σύμβασης,
δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τη σύμβαση.
Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να τηρηθεί η καθορισθείσα για την παρούσα εργολαβία προθεσμία, ο ανάδοχος
είναι δυνατόν να υποχρεωθεί σε συνεχή εργασία μέχρι και ολόκληρο 24ωρο (τρεις βάρδιες), μη εξαιρουμένων
Κυριακών και Εορτών. Για την ενδεχόμενη αυτή συνεχή εργασία, ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση,
έστω και αν διαταχθεί από την Υπηρεσία και οδηγήσει τελικά σε ολοκλήρωση των τμημάτων ή όλου του έργου πριν
λήξουν οι αντίστοιχες μερικές ή ολικές προθεσμίες.
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Άρθρο 15ο – Προστατευτικά Μέτρα Κυκλοφορίας
Οι απαιτούμενες εργασίες σήμανσης και εξοπλισμού εκτροπών ή παρακάμψεων της κυκλοφορίας για την
κατασκευή του έργου εάν απαιτηθεί θα εκτελούνται βάσει μελέτης συντασσόμενης από τον ανάδοχο (χωρίς
ιδιαίτερη αμοιβή) και εγκρινόμενης από την Υπηρεσία.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών να προβαίνει στην τοποθέτηση και να
φροντίζει για την συντήρηση και αντικατάσταση όλων των απαιτούμενων προσωρινών σημάτων, φανών,
αντανακλαστικών πινακίδων και σημάτων κ.λ.π σύμφωνα τα άρθρα 9 και 10 του ΚΟΚ και τις ΠΤΠ σήμανσης
έργων εκτελουμένων εκτός ή εντός κατοικημένων περιοχών, που εγκρίθηκαν αντίστοιχα με τις αποφάσεις
ΒΜ5/30428/1980 και ΒΜ5/30058/1983 του ΥΠΔΕ (ΦΕΚ 589 Β/8Ο και 121Β/83) καθώς και τροχονόμων για την
απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στην οδό, στις παρακαμπτήριες και προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα
εργοτάξια του έργου κατά την διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, για την ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και των
τροχοφόρων. Αυτός φέρει την ευθύνη ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα λόγω των έργων, μη εξαιρουμένων και
αυτών που εκτελούνται απολογιστικά.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβεί στην έγκαιρη εκτέλεση της σημάνσεως που αναφέρθηκε ανωτέρω, η
Υπηρεσία ανεξάρτητα από την εφαρμογή των κυρώσεων των προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις "περί
δημοσίων έργων" στις οποίες περιλαμβάνεται και η περί εκπτώσεως του εργολάβου κύρωση, μπορεί να εκτελέσει
την σήμανση σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, ο οποίος δεν παύει και στην περίπτωση αυτή να έχει
ακέραια την ποινική και αστική ευθύνη για κάθε ατύχημα που θα συμβεί από την αμέλειά του αυτή. Η δαπάνη για
την εκτέλεση της σε βάρος του αναδόχου εργασίας εκπίπτει από τον Λογαριασμό του.

Άρθρο 16ο – Εξασφάλιση της Κυκλοφορίας
Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, τα κατάλληλα μέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών
της εργολαβίας του, ώστε να μη παρεμποδίζεται η κυκλοφορία γενικά οχημάτων και πεζών (από τη διακίνηση των
μηχανικών μέσων, την εκτέλεση των έργων, την απόθεση υλικών, τη δημιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και
κατασκευών κ.λ.π.), όπως π.χ. κατασκευή μικρού μήκους οδών παράκαμψης ή προσπελάσεων πεζών προς
οικοδομές ή αγρούς και να εφαρμόζει τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 6952/14-2-2011 (ΦΕΚ420 Β’16-3-2011) ΚΥΑ
Υπουργών ΠΕΚΑ και ΥΠΟΜΕΔΙ περί υποχρεώσεων και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση
εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών.
Επίσης πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν μπορεί να κυκλοφορεί όχημα βάρους μεγαλύτερου από εκείνο για το
οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του οδοστρώματος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του. Για το λόγο αυτό
πρέπει προηγουμένως, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, να εξακριβώνει την αντοχή του οδοστρώματος και
των καταστρωμάτων των γεφυρών και άλλων τεχνικών έργων της οδού. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η
διέλευση βαρειών οχημάτων ή μηχανημάτων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πάντα μετά από συνεννόηση με τις
αρμόδιες αρχές, να κάνει τις αναγκαίες ενισχύσεις, αντιστηρίξεις κ.λ.π. ή να βρει οποιοδήποτε άλλο τρόπο
διαβάσεως. Οπωσδήποτε είναι υποχρεωμένος να συντηρεί τους δρόμους που χρησιμοποιεί, σε όλη τη διάρκεια
της πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση εκ μέρους του Δημοσίου.

Άρθρο 17ο – Μέτρα Προστασίας των Κατασκευών και Εργασίες Παραλλαγής Δικτύων Οργανισμών Κοινής
Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) κ.λ.π.
α. Κάθε είδους εργασίες όπως εκσκαφών, κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας κ.λ.π. θα πρέπει να
εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις κάθε φύσης που παραμένουν.
Τέτοιες εγκαταστάσεις είναι οικοδομές, οδοστρώματα, περιφράξεις, τεχνικά έργα, δίκτυα κοινωφελών οργανισμών
ή κοινοτικών ή ιδιωτικών εκμεταλλεύσεων όπως αρδευτικά φρέατα, αρδευτικοί αύλακες, δίκτυα τροφοδοτικά ή
διανομής ηλεκτρικού, νερού, τηλεφωνοδότησης κ.λ.π.
Η επιζητούμενη ιδιαίτερη προσοχή αποσκοπεί στο να αποφευχθούν ζημιές, ατυχήματα, βλάβες, δυσλειτουργίες
κ.λ.π. για τις οποίες ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Όπου η επίβλεψη κρίνει ότι απαιτείται αντιστήριξη
των παρειών της εκσκαφής του χάνδακα των σωληνώσεων (π.χ. λόγω κυκλοφορίας οχημάτων ή οικοδομής κοντά
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στο όρυγμα), ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει το κατάλληλο σύστημα αντιστήριξής τους χωρίς ιδιαίτερη
αποζημίωση.
β. Οποιαδήποτε ζημία, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο με τον οποίο εκτελεί αυτός
το έργο ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων, βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος
είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει με δαπάνες του.
γ. Καμία αξίωση του αναδόχου από τις παραπάνω αναφερθείσες αιτίες θα γίνει αποδεκτή. Οι τιμές του Τιμολογίου
είναι ενιαίες και αμετάβλητες, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες κυκλοφορίας ή άλλου αιτίου, την έκταση των
εργασιών και τη δυνατότητα ή το συμφέρον χρήσης μηχανικώνμέσων (ελαφρών, μεσαίων, βαρειών) ή εκτέλεσης
με τα χέρια.
δ. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι σε μερικά τμήματα του εύρους κατάληψης των έργων και κοντά
σ'αυτά, πιθανό να βρίσκονται στύλοι της ΔΕΗ και ΟΤΕ, σωλήνες ύδρευσης κ.λ.π. Έτσι, θα παραστεί ανάγκη,
παράλληλα προς τις εργασίες κατασκευής των έργων που θα εκτελούνται από αυτόν, να εκτελεστούν από τις
αρμόδιες εταιρείες ή Οργανισμούς, Υπηρεσίες ή και τον ίδιο και εργασίες για τη μετατόπιση στύλων ή την
απομάκρυνση γραμμών κ.λ.π.
ε. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενεργεί και να οχλεί τις παραπάνω εταιρείες, Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας
κλπ. για την επίσπευση της απομάκρυνσης των πιο πάνω εμποδίων, να διευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση
των εργασιών αυτών σύμφωνα και με το άρθρο 138 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 59 του
Ν. 4782/2021), δικαιούμενος ανάλογης παράτασης προθεσμίας όχι όμως και αποζημίωσης στην περίπτωση που
τυχόν καθυστερήσει λόγω εκτελέσεως των μετατοπίσεων από τους οργανισμούς και επηρεάσει υπερβαλλόντως
και δυσανάλογα προς την εγκεκριμένη προθεσμία εκτελέσεως των εργασιών το πρόγραμμα κατασκευής.
Ο ανάδοχος οφείλει κατά την εκτέλεση των έργων να λάβει όλα τα μέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις
εγκαταστάσεις των πιο πάνω εταιρειών.
Σε περίπτωση που τυχόν συμβούν τέτοιες βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον ανάδοχο.
στ. Προκειμένου για προσωρινές μετατοπίσεις, τις απαιτούμενες εργασίες, μπορεί κατόπιν εντολής της υπηρεσίας
να τις εκτελέσει και ο ανάδοχος. Στη περίπτωση αυτή, οι εργασίες θα πληρώνονται με βάση τις συμβατικές ή νέες
τιμές μονάδας.
ζ. Η υπηρεσία επίσης μπορεί να αναθέσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στον ανάδοχο την εκτέλεση
εργασιών μετατοπίσεως δικτύων (π.χ. υδρεύσεως κλπ) που ανήκουν π.χ. σε Κοινότητες η Δήμους και που δεν
μπορούν να εκτελεστούν από αυτές λόγω οικονομικής ή άλλης αδυναμίας. Οι εργασίες αυτές θα πληρωθούν με
συμβατικές ή νέες τιμές μονάδας.
η) Οι δαπάνες μετατοπίσεως των αγωγών (δικτύων) των Ο.Κ.Ω. καταβάλλονται σε βάρος των πιστώσεων του έργου.
θ) Περαιτέρω ο ανάδοχος θα πρέπει, να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή προκλήσεως ζημιών
στα δίκτυα Ο.Κ.Ω. και μάλιστα προκειμένου για υπόγεια δίκτυα θα πρέπει, πριν αρχίσει τις εργασίες, να φροντίσει
να του χορηγηθεί σχετική άδεια από τον αντίστοιχο οργανισμό ή και από την αρμόδιο στρατιωτική αρχή, αν
πρόκειται για παραμεθόριο περιοχή.
ι. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και σε ειδικές
περιπτώσεις να προφυλάσσει κατάλληλα τις γειτονικές ιδιοκτησίες προκειμένου να αποφευχθούν σημαντικές
οχλήσεις σε αυτές.
ια. Θα ασφαλίσει επίσης το έργο έναντι οποιασδήποτε οικονομικής απαίτησης των ιδιοκτητών ή των ενοίκων των
παρακείμενων ιδιοκτησιών. Η υποχρέωση αυτή εκτείνεται σε όλες τις περιοχές που εκτελούνται εργασίες.
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Άρθρο 18ο – Εργασίες που Εκτελούνται από την Υπηρεσία ή Άλλους Αναδόχους
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να μη παρεμποδίσει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία ή από άλλους
εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από τον κύριο του έργου σε εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στην σύμβασή
του.
Αντίθετα, υποχρεώνεται να τους διευκολύνει με τα μέσα που αυτός χρησιμοποιεί (ικριώματα κ.λ.π.), ρυθμίζοντας
έτσι τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να μη παρεμβάλει κανένα εμπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από
την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία ή τους
εργολάβους των εταιρειών και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας που θα εργάζονται στην περιοχή ή τις παρυφές της
περιοχής του έργου.

Άρθρο 19ο – Προστασία Βλάστησης – Περιβάλλοντος
α. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως δένδρα,
θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του διατίθεται από την Υπηρεσία για την εκτέλεση
των έργων, θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαίρετης κοπής ή βλάβης
δένδρων ή θάμνων, απόθεσης υλικών, κακού χειρισμού των μηχανημάτων ή καταπάτησης φυτεμένων περιοχών
από μηχανικά μέσα ή προσωρινά έργα εκτροπής κ.λ.π. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για
καταβολή δαπανών ή αποζημιώσεων για τις παραπάνω αιτίες.
β. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κατά την εκτέλεση των έργων, να συμμορφώνεται πλήρως προς την εγκύκλιο
Υπ. Δ.Ε. Γ2-Δ2/0/3/192/εγκ.Α213/5-12-75 και την ισχύουσα Περιβαλλοντική Νομοθεσία. Πριν την έναρξη της
κατασκευής να ειδοποιηθούν εγγράφως οι Αρχαιολογικές Υπηρεσίες
γ. Σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής σε στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, που δεν προβλέπονται από την
εγκεκριμένη μελέτη του έργου (ή από τυχόν εγκεκριμένες από την Υπηρεσία τροποποιήσεις της), ο ανάδοχος,
ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε ευθύνες που θα μπορούν να προκύψουν γι' αυτόν, είναι υποχρεωμένος να
αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα ή το φυσικό περιβάλλον στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την
εγκατάσταση του, με δαπάνες του, χωρίς να δικαιούται οποιασδήποτε χρηματικής αποζημίωσης ή παράτασης
προθεσμίας.
δ. Γίνεται ειδική επισήμανση ότι ο ανάδοχος θα πρέπει, κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών, να
αποφεύγει να τραυματίζει τον περιβάλλοντα χώρο με πρόσθετες εκσκαφές (πέρα από αυτές που προβλέπονται
στη μελέτη) ή με απόρριψη διαφόρων προϊόντων ορυγμάτων. Οποιεσδήποτε αποθέσεις προϊόντων εκσκαφών θα
πρέπει να γίνονται σε θέσεις που να μη δημιουργούν οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιβάλλον και να έχουν την
έγκριση των αρμόδιων Αρχών και της Υπηρεσίας.
ε. Ανάλογη φροντίδα θα πρέπει να δοθεί από τον ανάδοχο και στις τυχόν εγκαταστάσεις παραγωγής ή λήψης
αδρανών υλικών σχετικά με τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.

Άρθρο 20ο – Ειδικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου
Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου που δεν συνεπάγονται ιδιαίτερη αμοιβή περιλαμβάνονται:
α. Οι δαπάνες που μνημονεύονται στους Γενικούς Όρους του Τιμολογίου.
β. Η τοποθέτηση πινακίδων με την αναγραφή της επωνυμίας του έργου κ.λ.π. σύμφωνα πάντα με οδηγίες της Δ/σας
Υπηρεσίας.
γ. Η κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που θα χρειασθούν για την εκτέλεση των
εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση. Οι τυχόν δαπάνες μίσθωσης χώρου, ή αγοράς των
αναγκαίων εδαφικών λωρίδων για την κατασκευή των εργοταξιακών οδών.
Διευκρινίζεται εδώ, ότι η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση να εξασφαλίσει στον Ανάδοχο καμία
διευκόλυνση ή κάλυψη δαπάνης σχετιζόμενη με δρόμους προσπέλασης, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που μπορεί
να προκύψουν από την έλλειψή τους, ο δε ανάδοχος, σε περίπτωση έλλειψής τους, είναι υποχρεωμένος να
προσαρμόσει την τεχνολογία, τα μέσα, το πρόγραμμα κ.λ.π. στις δεδομένες τοπικές συνθήκες προκειμένου να
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εκτελεστεί η εργασία, ανεξάρτητα από τις τυχόν επιπλέον δαπάνες για τις οποίες η Υπηρεσία δεν θα του
αναγνωρίσει καμία αποζημίωση.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους χώρους εργοταξιακών
εγκαταστάσεων. Διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καμία καθυστέρηση ή τροποποίηση του
προγράμματος ή καταβολή αποζημιώσεως που σχετίζονται με τέτοια προβλήματα, ενώ παράλληλα για τις
αποθέσεις θεωρείται αυτονόητο ότι θα γίνονται σε θέσεις και κατά τρόπο που να μη δημιουργηθούν προβλήματα
στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρμοδίων Αρχών και της Επίβλεψης.
δ. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει μετά την εγκατάστασή του και χωρίς επιβάρυνση του κυρίου
του έργου, το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας και το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.).
ε. Οι δαπάνες εκπόνησης Προγράμματος Ποιότητας Έργων, σύμφωνα με τα το άρθρου 158 του ν. 4412/2016. Στο
παρόν έργο δεν απαιτείται καθώς ο προϋπολογισμός δημοπράτησης, δεν υπερβαίνει το ποσό 1.500.000ευρώ χωρίς
ΦΠΑ.
Όλες οι δαπάνες για την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων του αναδόχου ή άλλων που προβλέπονται ρητά
σε άλλα άρθρα της παρούσας, του Τιμολογίου και των λοιπών Όρων Δημοπράτησης, καταβάλλονται από τον
ανάδοχο και θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί υπόψη στις τιμές προσφοράς για την εκτέλεση του έργου. Οι χρόνοι για
την εκπλήρωση των ειδικών υποχρεώσεων, όπως και οι απαιτούμενοι για τις απαντήσεις ή εγκρίσεις της Υπηρεσίας,
συμπεριλαμβάνονται στις κατά το άρθρο 8 της παρούσας, προθεσμίες εκτέλεσης του έργου.
Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των διατάξεων που απαιτούνται από το νόμο
για την εφαρμογή των επιβαλλομένων μέτρων ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με
το άρθρο 138 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 59 του Ν. 4782/2021).
Ο ανάδοχος πρέπει να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τις διατάξεις της περί εργατών και εργασίας Νομοθεσίας,
και να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η εργασία να εκτελείται μεθοδικά, για αποφυγή άμεσων ή έμμεσων
ζημιών ή ατυχημάτων. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης για
τις ανωτέρω αιτίες.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει, χωρίς καμία αντίρρηση, τυχόν ημιτελείς εργασίες που έχουν εκτελεστεί με
παλαιότερη εργολαβία ή από Δημόσιες Υπηρεσίες να παραλάβει και να ενσωματώσει τα υπάρχοντα επί τόπου
υλικά, μηχανισμούς, συσκευές κ.λ.π. η προμήθεια των οποίων έχει γίνει με άλλη εργολαβία ή απ' το Δημόσιο κ.λ.π.
Διευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος θα αποζημιωθεί για όλες τις ανωτέρω εργασίες με τις τιμές μονάδας του Τιμολογίου,
χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση λόγω ειδικών δυσχερειών δυσμενών συνθηκών κ.λ.π. Επίσης θα ενσωματώσει
κατά προτεραιότητα τα τυχόν παραδομένα σ' αυτόν υλικά, συσκευές κ.λ.π.

Άρθρο 21ο – Αδρανή Υλικά – Δανειοθάλαμοι – Απόθεση Υλικών
Λατομεία – Ορυχεία
α. Για τη λήψη των απαιτούμενων, για την εκτέλεση του έργου, αδρανών υλικών λατομείου (οπωσδήποτε
ασβεστολιθικής προέλευσης) ή ορυχείου κ.λ.π., η Υπηρεσία δε θα παραδώσει στον ανάδοχο κανένα λατομείο ή
ορυχείο.
Η ευθύνη εξευρέσεως θέσεων εγκαταστάσεως και τρόπου οργανώσεως και λειτουργίας (τρόπος εκμεταλλεύσεως,
έκταση και μορφή αποκαλύψεως, εγκατάσταση κονιοσυλλεκτών κ.λ.π.) ανήκειστον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος επομένως θα φροντίσει να βρει και να χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες πηγές αδρανών υλικών, είτε με
μίσθωση, είτε με αγορά των καταλλήλων θέσεων, ή ακόμα με προμήθεια από τις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις
λατομείων. Για την περίπτωση αυτή η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για να απαλλοτριώσει
εκτάσεις κατάλληλες για παραγωγή υλικών προς χρήση του αναδόχου. Έτσι οι τιμές προσφοράς του αναδόχου για
την κατασκευή του έργου πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες από οποιοδήποτε λόγω πρόσθετες
δαπάνες για την προμήθεια από ιδιωτικά ή κοινοτικά λατομεία των αργών υλικών που θα είναι αναγκαία ή για την
μίσθωση ή αγορά εκτάσεων για την παραγωγή αυτών και ακόμα και τις τυχόν επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν
εξαιτίας σύγχρονης εκμετάλλευσης ορισμένων πηγών (και από άλλη προηγούμενη ή επόμενη εργολαβία με τις
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σχετικές επιβαρύνεις που απαιτούνται για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση του έργου) αφού παρθούν υπόψη
όλες οι δεσμεύσεις και περιορισμοί που επιβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος.
β. Στις τιμές της προσφοράς του αναδόχου περιλαμβάνονται οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των οδών
προσπέλασης που θα απαιτηθούν και μεταφορών των υλικών που θα παρθούν από οποιαδήποτε πηγή. Στον
ανάδοχο δεν θα αναγνωριστεί καμία αξίωση για πληρωμή άλλης αποζημίωσης, λόγω πρόσθετων τυχόν
μεταφορών, ή δυσμενών συνθηκών μίσθωσης, αγοράς βραχωδών εμφανίσεων ή λατομείων, αποκάλυψης και
δημιουργίας ή εκμετάλλευσης και απόδοσης τούτων κ.λ.π.
γ. Ο ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύμφωνο προς τις προδιαγραφές
(σκληρότητα, κοκκομετρική διαβάθμιση, πλαστικότητα κ.λ.π.) των κάθε είδους υλικών που μπαίνουν στις εργασίες,
γιατί εξυπακούεται ότι με την υπογραφή της σύμβασης, ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης
εκτέλεσης των εργασιών με δόκιμα υλικά. Οποιοσδήποτε έλεγχος γίνεται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον
ανάδοχο από αυτή την ευθύνη, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα αυτού. Συνεπώς, αν ορισμένες πηγές υλικών
είναι, ή αποβούν ενδιάμεσα ακατάλληλες για την παροχή δόκιμων υλικών, πρέπει ο ανάδοχος παρακολουθώντας
τούτο από δική του υποχρέωση, να αναζητήσει άλλες κατάλληλες πηγές. Τα παραπάνω αποτελούν συμβατική
υποχρέωση του αναδόχου και ανάγονται στην αποκλειστική ευθύνη του.
Δανειοθάλαμοι υλικών επιχωμάτων και αμμοχάλικων.
α. Για την λήψη των απαιτούμενων για την εκτέλεση του έργου δανείων γαιών και αμμοχάλικων, υλικών, η
Υπηρεσία δεν θα παραδώσει στον ανάδοχο κανένα δανειοθάλαμο ή ορυχείο.
Η ευθύνη εξευρέσεως θέσεων δανειοθαλάμων υλικών επιχωμάτων ή αναχωμάτων και αμμοχάλικων, τρόπου
οργανώσεως της εκμεταλλεύσεως κ.λ.π., αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου.
Ο ανάδοχος επομένως θα φροντίσει να βρει και χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες πηγές αδρανών υλικών, που
βρίσκονται στην εγγύτερη απόσταση από το έργο, είτε με μίσθωση, είτε με αγορά των καταλλήλων θέσεων ή ακόμα
με καταβολή των δικαιωμάτων χρήσεως λειτουργούντων κοινοτικών ή ιδιωτικών δανειοθαλάμων ή ορυχείων. Για
την περίπτωση αυτή η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για να απαλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες
για παραγωγή υλικών προς χρήση του αναδόχου. Έτσι, οι τιμές προσφοράς του αναδόχου για την κατασκευή του
έργου πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες δαπάνες από ιδιωτικούς ή κοινοτικούς δανειοθαλάμους ή
ορυχεία των υλικών που είναι αναγκαία ή για τη μίσθωση ή αγορά εκτάσεων για την παραγωγή αυτών και ακόμη
και τις τυχόν επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκμετάλλευσης ορισμένων πηγών (και από άλλη
προηγούμενη ή επόμενη εργολαβία με τις σχετικές επιβαρύνσεις που απαιτούνται για την εμπρόθεσμη και έντεχνη
εκτέλεση του έργου) αφού παρθούν υπόψη όλες οι δεσμεύσεις και περιορισμοί που επιβάλλονται για την
προστασία του περιβάλλοντος.
β. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωρίσει εγγράφως και εγκαίρως στην Επίβλεψη τις θέσεις λήψης δανείων και
γενικότερα τις πηγές δανείων. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη γνωστοποίηση ο ανάδοχος θα εκτελέσει
δειγματοληψίες ελέγχου καταλληλότητας.
Στη συνέχεια, και πάντως όχι αργότερα από 20 ημερολογιακές ημέρες από τη γνωστοποίηση των θέσεων, θα
υποβάλλονται στην Επίβλεψη:
Διαγράμματα τοπογραφικά των θέσεων δανειοληψίας με εκτίμηση των κατά θέση ποσοτήτων που θα παρθούν.
Σχέδια εκσκαφής του δανειοθαλάμου, εφόσον πρόκειται είτε για δανειοθαλάμους από δημόσιους χώρους είτε για
δανειοθαλάμους από ιδιωτικούς χώρους και μάλιστα σε κοίτες χειμάρρων, στα οποία να φαίνεται η
ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής όχλησης και η διασφάλιση των υδραυλικών απαιτήσεων.
γ. Σε κάθε όμως περίπτωση και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, η Υπηρεσία, με σκοπό την
ελαχιστοποίηση του μεταφορικού έργου, διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει τον ανάδοχο να ερευνήσει και άλλες
θέσεις ή ακόμη και να προμηθευθεί υλικά από υφιστάμενους εγγύτερα δανειοθαλάμους ή ορυχεία τα οποία η
Υπηρεσία κρίνει κατάλληλα.
δ. Στις τιμές της προσφοράς του αναδόχου περιλαμβάνονται οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των οδών
προσπέλασης που θα απαιτηθούν. Στον ανάδοχο δεν θα αναγνωριστεί καμιά αξίωση για πληρωμή άλλης
αποζημίωσης λόγω δυσμενών συνθηκών μίσθωσης ή άλλης οποιασδήποτε αιτίας.
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Απόθεση - διαχείριση υλικών
Σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ με αριθμ. 36259/1757/Ε103 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», εξαιρούνται από το πεδίο
εφαρμογής της, χώμα και άλλα φυσικά υλικά που έχουν εκσκαφθεί κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών
δραστηριοτήτων, εφόσον είναι βέβαιο ότι τα υλικά αυτά θα χρησιμοποιηθούν στη φυσική τους κατάσταση στο
χώρο από τον οποίο έγινε η εκσκαφή. Για τα υπόλοιπα υλικά (απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις) ανεξάρτητα από τη μορφή τους, τον όγκο, το βάρος ή τα επιμέρους υλικά από τα οποία συντίθενται,
καθώς και σε στερεά απόβλητα που προκύπτουν από την κοπή μαρμάρων που προορίζονται για οικοδομικές
εργασίες και περίσσεια σκυροδέματος, εφόσον δεν καλύπτονται από άλλες νομοθετικές πράξεις, ο ανάδοχος του
έργου είναι υποχρεωμένος πριν την έναρξη των εργασιών να προσκομίσει σύμβαση με εγκεκριμένο συλλογικό
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ.
Παράλληλα σύμφωνα με το άρθρο 7 της ως άνω ΚΥΑ ισχύει : «β) Ως προς τα δημόσια έργα:
β.1) Η διαχείριση της περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα: είτε περιλαμβάνεται ως
όρος στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, είτε περιλαμβάνεται ως όρος στην σύμβαση ανάθεσης του έργου
β.2) Η διαχείριση των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών υποδομών ή κτιριακών έργων που
προέρχονται από δημόσια έργα:
είτε περιλαμβάνεται ως όρος στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ,είτε περιλαμβάνεται ως όρος στην σύμβαση
ανάθεσης του έργου
β.3) Ο διαχειριστής των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών υποδομών ή κτηριακών έργων μετά
από την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης τους οφείλει να καταθέτει, στην Υπηρεσία που επιβλέπει το
έργο, βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως
προβλέπεται στην παρ. 3, (εδ. α.3) του παρόντος άρθρου.
4. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα εδάφια α και β της παρ. 3, συνεπάγεται την επιβολή
κυρώσεων σύμφωνα με την κείμενη κατά περίπτωση σχετική νομοθεσία.»

Άρθρο 22ο – Εργαστηριακοί Έλεγχοι
Ο ανάδοχος του έργου, ως άμεσα και κυρίως υπεύθυνος για την έντεχνη εκτέλεση των διαφόρων εργασιών,
υποχρεούται να προβαίνει στους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους και εργαστηριακές δοκιμές του έργου ή
τμημάτων του, όπως καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, εκτελώντας προς τούτο, αντιπροσωπευτικούς
δειγματοληπτικούς ελέγχους. Η έκταση και η πυκνότητα των ελέγχων που ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές
θεωρούνται ως τα ελάχιστα.
Όλες οι ανωτέρω δοκιμασίες θα γίνονται, κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας του Εργοδότη, σε
καταλλήλως αναγνωρισμένα Εργαστήρια δοκιμών και Ποιοτικού ελέγχου, με μέριμνα και με δαπάνες του αναδόχου
και με έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας του Εργοδότη.
Ο ανάδοχος υποχρεούται, με ευθύνη και με δαπάνες του, να παρουσιάζει και να κοινοποιεί στην Επιβλέπουσα το
έργο Υπηρεσία του Εργοδότη, εντός δύο (2) ημερών από τον έλεγχο, τα αποτελέσματα, και να υποβάλλει τα
απαραίτητα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και εργαστηριακών δοκιμών που πραγματοποιεί, καταλλήλως
υπογεγραμμένα και θεωρημένα από το Εργαστήριο, που εκτέλεσε τις δοκιμασίες αυτές.
Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιμασία, που θα αφορά είτε σε υλικά είτε σε εργασία, δεν θα παρέχει στον ανάδοχο το
δικαίωμα να προβάλλει αξίωση ή αίτημα, επιζητώντας παράταση προθεσμίας για χρονικό διάστημα ανάλογο με
αυτό που θα χρειασθεί, για να διαπιστωθεί ότι τα υλικά ή η εργασία είναι ή δεν είναι δόκιμα.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να εκτελεί οιουσδήποτε ελέγχους ποιότητας κρίνει αυτή αναγκαίους και δι' ιδίων
μέσων. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση προς την Υπηρεσία χωρίς καμία
ιδιαίτερη αποζημίωση.
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Ο κάθε είδους ποιοτικός έλεγχος του έργου δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη, γιατί αυτός είναι ο
μοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και την αρτιότητα των υλικών των κατασκευών του έργου.
Σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτουν αποτελέσματα από τον ποιοτικό έλεγχο, που δεν ικανοποιούν τις
απαιτήσεις της συμβάσεως, θα κινείται η διαδικασία απόρριψης πλημμελών εργασιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 157 του Ν.4412/2016 και τους λοιπούς όρους της Σύμβασης.

Άρθρο 23ο – Μελέτες και Σχέδια των Έργων – Εφαρμογή των Σχεδίων – Αντιμετώπιση Ασυμφωνίας Στοιχείων
Σχεδίων
Για το υπό εκτέλεση έργο έχει συνταχθεί πρόσφατη μελέτη, κατασκευαστικά σχέδια και ο ανάδοχος μπορεί να
κάνει χρήση αυτής.
Με την υπογραφή της σύμβασης θα παραδοθούν στον ανάδοχο απ' την Επιβλέπουσα Υπηρεσία όλα τα απαραίτητα
για την εκτέλεση της παρούσης εργολαβίας στοιχεία και σχέδια που παρέχονται στον αντίστοιχο φάκελο της
Μελέτης.
Ο ανάδοχος του έργου, για να εφαρμόσει πιστά και έντεχνα τα σχέδια, οφείλει να προβεί στις κατωτέρω ενέργειες,
χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση:
α. Να προβεί στον αριθμητικό έλεγχο των διαστάσεων που αναγράφονται στα σχέδια, σε περίπτωση δε
ασυμφωνιών ή ελλείψεων να ζητήσει έγκαιρα από τον κύριο του έργου την απαιτούμενη διασαφήνιση ή διόρθωση.
β. Να μεταφέρει τις υψομετρικές αφετηρίες από τα σημεία εξαρτήσεως μέχρι τη θέση εκάστου επί μέρους έργου.
γ. Να πασσαλώσει τους άξονες των τεχνικών έργων καθώς και τους άξονες των διαμήκων έργων σύμφωνα με τα
στοιχεία των χαραχθέντων αξόνων, και με τις ενδείξεις που αναγράφονται στα σχέδια της Μελέτης, με σύγχρονη
προσαρμογή των χαράξεων στις τοπικές συνθήκες από μικρομεταθέσεις των αξόνων κ.λ.π., να χωροσταθμήσει τους
άξονες που πασσάλωσε, να συντάξει τις μηκοτομές του εδάφους, να μεταφέρει τα στοιχεία της Μελέτης (υψόμετρα
πυθμένα, ορυγμάτων κ.λ.π.) στις ανωτέρω μηκοτομές του εδάφους, και να λάβει τυχόν συμπληρωματικά
τοπογραφικά στοιχεία.
δ. Να κάνει εγκαίρως τις τυχόν απαιτούμενες προσαρμογές συμπληρώσεις και εφαρμογές των σχεδίων των έργων
εξ' αιτίας τυχόν μεταβολών των αξόνων. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω εργασιών θα υποβάλλονται απ' τον
ανάδοχο στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία υπό μορφή σχεδίων και εκθέσεως σε τρία αντίτυπα.
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία οφείλει να ελέγξει και να θεωρήσει τα ανωτέρω στοιχεία μέσα σε δέκα (10) ημέρες από
της υποβολής των, και τότε μόνο θα αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών.Η ακριβής θέση των έργων θα ορισθεί από
την Δ/νουσα Υπηρεσία επί των, ενημερωμένων με τα στοιχεία της αποτύπωσης, σχεδίων της μελέτης, θα εγκριθεί
από την Προϊσταμένη Υπηρεσία και θα δοθεί εγγράφως στον Ανάδοχο πριν την έναρξη των εργασιών. Η
προαναφερόμενη διαδικασία μπορεί να γίνει και τμηματικά.
Η Προϊσταμένη Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στις θέσεις των συμβατικών εργασιών. Με
δεδομένη τη φύση του έργου, η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιείται τμηματικά, για κάθε μία αυτοτελή
ομάδα έργων που απαρτίζουν τη Σύμβαση, βάσει του χρονοδιαγράμματος του έργου.
Τροποποιήσεις σχεδίων της Μελέτης
Εάν κατά την κατασκευή των έργων, λόγω ειδικών συνθηκών κατά το χρόνο εκτελέσεως του έργου, παραστεί
ανάγκη τροποποιήσεων ή βελτιώσεων των εγκεκριμένων μελετών, θα καλείται ο μελετητής που τις συνέταξε
προκειμένου να διατυπώσει τις απόψεις του.
Τα ίδια ως ανωτέρω θα εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια του έργου διαπιστωθούν μεγάλες
αποκλίσεις στις ποσότητες των εργασιών της εγκεκριμένης μελέτης. Εφόσον κριθούν αναγκαίες βελτιώσεις
εγκεκριμένων μελετών αυτές θα εγκρίνονται με απόφαση της αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 144 τουΝ.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 4782/2021).
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Άρθρο 24ο – Έκδοση Αναγκαίων Αδειών
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του κάθε άδειας, που προβλέπεται από
τους Νόμους, διατάγματα κτλ. και που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών του. Πριν από κάθε αίτημα του
αναδόχου για την έκδοση άδειας θα ενημερώνεται η Επίβλεψη για την συγκατάθεσή της.
Η επίβλεψη θα βοηθήσει με έγγραφα συνηγορίας ή με όσα λοιπά έγγραφα αρμοδιότητάς της τυχόν απαιτούνται.
Αυτό δεν μειώνει την ευθύνη του αναδόχου, ανεξάρτητα με την ύπαρξη ή μη και/ ή την αποτελεσματικότητα
τέτοιας βοήθειας.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην σύνταξη των σχεδίων που απαιτούνται και την έγκαιρη ενέργεια, ώστε να μη
προκύπτει καμία καθυστέρηση για την έναρξη της λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

Άρθρο 25ο – Κατάληψη Χώρων – Εργοτάξια
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται, μετά την εγκατάστασή του επί τόπου του έργου, να προβεί στην αναζήτηση, κατάληψη
και διευθέτηση των καταλλήλων χώρων στην άμεση περιοχή του έργου για την εγκατάσταση των εργοταξίων,
ειδοποιώντας γι’ αυτό την Υπηρεσία. Οι καταλαμβανόμενοι χώροι που βρίσκονται μέσα στην περιοχή ιδιοκτησίας
του κυρίου του έργου θα πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας.
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει με δαπάνες του όλα τα έργα που θα απαιτηθούν για τη διαμόρφωση
των εργοταξίων και για τις προσπελάσεις προς του χώρους αυτών. Επίσης υποχρεούται να μην εμποδίζει τη
λειτουργία άλλων εγκαταστάσεων κατά την εκτέλεση των εργασιών.
Πριν από την παράδοση για χρήση κάθε τμήματος του έργου, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να το κενώσει από τα
υλικά, μηχανήματα ή και τις διάφορες εγκαταστάσεις με δαπάνες του και να το παραδώσει στην Υπηρεσία καθαρό.
Κάθε δαπάνη σχετική με την εξεύρεση χώρων εργοταξίων, την εγκατάσταση, τη διαμόρφωση προσπελάσεων και
την οργάνωσή τους, βαρύνει τον ανάδοχο του έργου.
Ο ανάδοχος δε δικαιούται καμίας αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου λόγω τυχόν
ανεπάρκειας των χώρων εργοταξίων, ή από οποιαδήποτε άλλη σχετική αιτία, γιατί κατά την υποβολή της
προσφοράς δηλώνεται σαφώς ότι ο ανάδοχος έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων και μέχρι την ημέρα περαίωσής των να
διατηρεί τον χώρο καθαρό και απαλλαγμένο από ξένα προς το έργο προϊόντα εκσκαφών ή άλλα αντικείμενα. Κάθε
αξίωσή του για αποζημίωση προς απομάκρυνσή τους, δεν θα γίνει αποδεκτή.
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται στην εξεύρεση, με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνες, των καταλλήλων θέσεων
και εγκαταστάσεων για την αποθήκευση των κάθε είδους υλικών, με σκοπό τη συμμόρφωσή του προς τις
συμβατικές υποχρεώσεις του παραγωγής υλικών και της απρόσκοπτης και εμπρόθεσμης εκτέλεσης των εργασιών.
Αν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζημιών σε αυτό δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας,
την απόθεση υλικών σ' αυτές, τότε θα αποτίθενται μόνο τα υλικά εργασίας μιας ημέρας, χωρίς να προκύπτει
δικαίωμα του Αναδόχου για αποζημίωση, λόγω πρόσθετων ή πλάγιων μεταφορών, φορτοεκφορτώσεων κ.λ.π.,
γιατί θεωρείται ότι όλες αυτές περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας των εργασιών.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του και πριν από την παράδοση προς χρήση κάθε τμήματος έργου, καθώς και
μετά την περάτωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει και απομακρύνει από τους περί το επίμαχο τμήμα του
έργου χώρους και γενικά από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή κατασκευή ή εγκατάσταση που απαιτήθηκε, τα
απορρίμματα, εργαλεία και ικριώματα, μηχανήματα, πλεονάζοντα υλικά χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές
εγκαταστάσεις μηχανημάτων κτλ., να άρει κάθε βοηθητικό έργο κτλ., το οποίο θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία ως
άχρηστο ή επιζήμιο για τη μετέπειτα λειτουργία του έργου ή τμήματος αυτού, να ισοπεδώσει τους χώρους στους
οποίους αυτά είχαν αποτεθεί ή εγκατασταθεί και να παραδώσει τελείως καθαρές/ούς τόσο τις κατασκευές όσο και
τους χώρους γύρω από το εργοτάξιο και γενικά να μεριμνήσει για οτιδήποτε άλλο σχετικό απαιτείται για την
παράδοση του έργου ώστε να λειτουργήσει εύρυθμα, κατά τους όρους της σύμβαση.
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Άρθρο 26ο – Έλεγχος Προσκομιζομένων Ειδών και Υλικών
Γενικά όλα τα προσκομιζόμενα είδη και υλικά για την κατασκευή του έργου ή την ενσωμάτωσή τους σ' αυτό, θα
πληρούν τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών και γενικότερα των όρων της σύμβασης. Λοιπές λεπτομέρειες
ορίζονται στο άρθρο 159 του ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4782/2021).
Η ποιότητα των υλικών θα ελέγχεται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, όπως ορίζεται στην παρούσα Σ.Υ., στις
Τεχνικές Προδιαγραφές, και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Προέλευση υλικών
Για την προέλευση των έτοιμων ή ημικατεργασμένων προϊόντων ο ανάδοχος υποχρεώνεται να χρησιμοποιήσει τα
προϊόντα αυτά, από τη Βιομηχανία Χωρών του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και τα προϊόντα να είναι
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου.

Άρθρο 27ο – Μηχανήματα και Μέσα
Ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες, υποχρεώνεται να προμηθεύσει και μεταφέρει επί τόπου
του έργου όλα τα μηχανήματα, εργαλεία κ.λ.π. για την εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου.
Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή τα μηχανικά κ.λ.π. μέσα που
προσκομίσθηκαν στο έργο για την εμπρόθεσμη περαίωση των εργασιών, τότε ο ανάδοχος υποχρεώνεται, μέσα σε
δεκαήμερη προθεσμία από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, να ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα μηχανικό
εξοπλισμό κ.λ.π. σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Άρθρο 28ο – Αρτιότητα των Κατασκευών
α. Ο καθορισμός των οποιοδήποτε στοιχείων και οδηγιών εκτέλεσης των εργασιών που προβλέπονται από
τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει όλα τα
απαραίτητα μέτρα για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση των επί μέρους εργασιών που συνθέτουν το έργο.
β. Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι στα σχέδια ή τα λοιπά
τεύχη δημοπράτησης ή, τέλος, στις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου
πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την κατασκευή και άμεμπτη εμφάνισή του, όσο και ως προς την άμεση σύνδεσή
του με τα λοιπά τμήματα του έργου (εσωτερικά ή γειτονικά).
Για την έντεχνη κατασκευή του έργου, υποχρεούται ο ανάδοχος κατασκευής του έργου να ασφαλίζει την κατασκευή
του έργου κατά παντός κινδύνου, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων ζημιών από ανωτέρα βία (άρθρο 144
του Ν. 4412/2016, (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 4782/2021). Σε ότι αφορά στις βλάβες του έργου
μέχρι την οριστική παραλαβή του οι υποχρεώσεις του αναδόχου ρυθμίζονται με το άρθρο 157 του ν. 4412/2016
(όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του Ν. 4782/2021).

Άρθρο 29ο – Εργατικό δυναμικό & λοιπό προσωπικό, Εξοπλισμός, Εργατική νομοθεσία.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για το Έργο όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά, μηχανήματα, οχήματα,
αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα μέσα.
Ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου, όπως
είναι οι δαπάνες των μισθών και ημερομίσθιων του προσωπικού, οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών
επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για την μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες των υλικών και της μεταφοράςδιαλογής- φύλαξης-φθοράς τους κλπ, οι δαπάνες λειτουργίας-συντήρησης-απόσβεσης- μίσθωσης μηχανημάτων
και οχημάτων, οι φόροι – τέλη – δασμοί - ασφαλιστικές κρατήσεις & επιβαρύνσεις, οι δαπάνες εφαρμογής των
σχεδίων κατασκευής, των σταθερών σημείων καταμετρήσεων - δοκιμών - προσπελάσεων προς το εργοτάξιο και
στις θέσεις λήψης υλικών, οι δαπάνες εγκατάστασης και διάλυσης Εργοταξίων, οι δαπάνες αποζημιώσεως ζημιών
στο προσωπικό του ή στον Κύριο του Έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, και γενικά κάθε είδους δαπάνη απαραίτητη
για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του Έργου.
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Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής Νομοθεσίας (όπως αναφέρεται και
στο άρθρο 11 της παρούσας), των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή
στο προσωπικό του Φορέα του Έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και για την λήψη μέτρων προστασίας του
περιβάλλοντος. Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική
μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα. Ο
ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται προς οιονδήποτε από την
παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόμενος, εκτός άλλων, και για την καταβολή των σχετικών
αποζημιώσεων. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα προστασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο
Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2.3.2001 (Β' 266), ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β' 686) και
ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Β' 16), στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις
ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου. Το
ωράριο εργασίας θα είναι αυτό που εκάστοτε ορίζεται από τις διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις εκτελούμενες κατά περίπτωση εργασίες.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν
κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ’ εξαίρεση, φόροι του Δημοσίου, λοιπά τέλη
που βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά τον
χρόνο υποβολής της προσφοράς. Μεταγενέστερες αυξομειώσεις αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο
εργολαβικό αντάλλαγμα. Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για τον φόρο εισοδήματος ή τις παρακρατήσεις
έναντι του φόρου αυτού.
Ανεξάρτητα από την υποχρέωση του Ανάδοχου να διαθέτει όλο το προσωπικό που απαιτείται, τόσο για την
Διεύθυνση της κατασκευής όσο και για την ίδια την κατασκευή του Έργου, ο αριθμός του εν λόγω προσωπικού
πρέπει να προσαρμόζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου με βάση το Χρονοδιάγραμμα κατασκευής.
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να διατάσσει την απομάκρυνση προσωπικού που κρίνεται δικαιολογημένα
ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του Ανάδοχου.
Αν ο Ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού που χρησιμοποιεί στο Έργο, η
Διευθύνουσα Υπηρεσία, μετά από γραπτή όχληση των ενδιαφερομένων, καλεί τον Ανάδοχο να προβεί στην
εξόφληση των δικαιούχων εντός δεκαπενθήμερου. Αν αυτό δεν συμβεί τότε η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το
δικαίωμα να συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των οφειλόμενων και να πληρώνει απ’ ευθείας τους δικαιούχους
από τις πιστώσεις του Έργου, για λογαριασμό του Ανάδοχου και έναντι του λαβείν του. Σε εφαρμογή των παραπάνω
μπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές μέχρι τριών το πολύ μηνών πριν από την όχληση των ενδιαφερομένων.
Προϋπόθεση της πληρωμής είναι να υπάρχει οφειλή του κυρίου του έργου εκ της κατασκευής του η οποία
αποδεικνύεται ή προκύπτει από υποβληθέντα ή συντασσόμενο εκ της διευθύνουσας υπηρεσίας λογαριασμόç

Άρθρο 30ο – Προσβασιμότητα οδών προσπέλασης - Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την κατασκευή Μέτρα
διευκόλυνσης της κυκλοφορίας.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 11 της παρούσας) να παίρνει όλα τα κατάλληλα
προστατευτικά κ.λ.π. μέτρα, ώστε η παρακώλυση της κίνησης των πεζών και οχημάτων να είναι η ελάχιστη,
ακολουθώντας τις διαταγές των Αρμοδίων Αρχών και της Επίβλεψης. Επίσης είναι υποχρεωμένος να προβαίνει με
δαπάνες του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, στην προσωρινή σήμανση και φωτοσήμανσή τους.
Σχετικά με την λήψη μέτρων ασφάλειας (είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη και δαπάνες του κάθε σχετική
μελέτη (στατικότητα ικριωμάτων, προσωρινής σήμανσης των Έργων, κλπ) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μετρά,
όπως αναφέρεται και στο άρθρο 11 της παρούσας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα
για να προλάβει κάθε βλάβη σε τεχνικά έργα και δρόμους κάθε φύσης, που εξυπηρετούν την περιοχή, από τη χρήση
τους ως οδών μεταφοράς για τις ανάγκες του.
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, με μέριμνα και δαπάνη του, να παίρνει όλες τις προφυλάξεις και αναγκαία μέτρα
και, σε ειδικές περιπτώσεις, να προφυλάσσει κατάλληλα τις γειτονικές ιδιοκτησίες, προκειμένου να αποφευχθούν
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οποιεσδήποτε σημαντικές οχλήσεις σ' αυτές. Η ανωτέρω υποχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σε όλες τις περιοχές
όπου εκτελούνται εργασίες, όπως π.χ. τα εργοτάξια καθαυτά, τα άκρα του έργου, τα λατομεία, οι δανειοθάλαμοι,
οι χώροι απόθεσης, οι δρόμοι που χρησιμοποιούνται από τρίτους κτλ.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει μόνιμη, συνεχή και ελεύθερη προσπέλαση προς και από τις θέσεις
κατασκευής του έργου κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών περιόδων
Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απαγορεύεται η χρήση υποβαθμισμένων υλικών, όπως, π.χ. σιδηρά βαρέλια,
κορδέλες, πρόχειρες πινακίδες, πρόχειροι μεταλλικοί οριοδείκτες, σκαλωσιές, κτλ, επιτρεπόμενων τούτων μόνο για
εντελώς προσωρινής και ελαχίστης χρονικής διάρκειας επείγουσες τοπικές ρυθμίσεις.
Η εκπόνηση της μελέτης σήμανσης προσωρινών ρυθμίσεων της κυκλοφορίας θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ (Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων – Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς) της
ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 11 της παρούσας).
Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι ο προβλεπόμενος από τις ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ. Ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, αυτός περιλαμβάνει πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, αναλάμποντα σήματα, μάτια γάτας,
αυτοκόλλητες ταινίες, πλαστικά βαρέλια και στηθαία ασφαλείας, κώνους σήμανσης κτλ. που λεπτομερώς θα
καθορίζονται σε κάθε μελέτη αυτού του άρθρου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα σήματα, σηματοδότες και τα λοιπά προστατευτικά μέτρα / έργα της
κυκλοφορίας και να αποκαθιστά αμέσως τυχόν φθορές ή απώλειές τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, για
αποφυγή κινδύνων σύγχυσης, από τους χρήστες της φωτοσήμανσης για την προστασία θέσεων εκτελούμενων
έργων, με τη φωτεινή σηματοδότηση της καθοδήγησης της οδικής κυκλοφορίας.
Σε περίπτωση που εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες πάνω από οδούς, πεζοδρόμια και λοιπές προσβάσεις,
στις οποίες δεν έχει διακοπεί η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα πρέπει να εξασφαλίζονται
χαρακτηριστικά ελεύθερου χώρου και να υπάρχει προστατευτική σκεπή, η οποία να αποκλείσει την περίπτωση
πτώσης εργαλείων, υλικών της κατασκευής κτλ. επί της κυκλοφορούμενης πρόσβασης. Η κατασκευή της ως άνω
προστατευτικής σκεπής ανήκει στην κατηγορία των εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αμοιβή του
Αναδόχου. Κατά συνέπεια την εργασία αυτή θα πρέπει ο Ανάδοχος να την περιλάβει, κατά ανηγμένο τρόπο, στην
προσφορά του.
Η μη τήρηση των προαναφερθέντων μέτρων αποτελεί παράβαση των προβλεπόμενων στις Προδιαγραφές
Σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός ή και εκτός κατοικημένων περιοχών που εγκρίθηκαν με τις αποφάσεις του
ΥΔΕ α) ΒΜ 5/30058/6.12.82 (ΦΕΚ 121Β/23.3.83) και β) ΒΜ 5/30428/17.6.80 (ΦΕΚ 589Β/30.6.80) και επισύρουν τις
προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ν 4412/2016, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
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).
Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος Άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους / περιοχές, στις οποίες ο
Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι χώροι / περιοχές μπορεί να είναι λατομεία,
δανειοθάλαμοι, χώροι απόθεσης, εγκαταστάσεις προκατασκευής τμημάτων του έργου κτλ. Στην κατηγορία αυτή
υπάγεται και το οδικό δίκτυο του Δημοσίου, στο οποίο ο Ανάδοχος θα πραγματοποιεί, σύμφωνα με δική του
ευθύνη και εφόσον επιτραπεί από τις αρμόδιες Αρχές, αποθέσεις περισσευμάτων προϊόντων ορυγμάτων ή/και
άλλων υλικών.
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Άρθρο 31ο – Ευρήματα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει την Υπηρεσία αν τυχόν κατά την κατασκευή των έργων βρεθούν
αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης ή και συλλογές αντικειμένων ή νομισμάτων μεγάλης αξίας δυνάμενες να
θεωρηθούν ως “θησαυροί”. Στην περίπτωση αυτήν εφαρμόζονται οι διατάξεις για τις αρχαιότητες. Για την
καθυστέρηση των έργων ή διακοπή τους από αυτήν την αιτία, έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του παρόντος
νόμου.

Άρθρο 32ο – Συνεργασία με τον Κύριο του Έργου, το προσωπικό της Επίβλεψης και με τρίτους
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της επίβλεψης στα εργοστάσια, όπου
κατασκευάζονται τμήματα του έργου και γενικά σε όλους τους χώρους που κρίνει απαραίτητο η διευθύνουσα
υπηρεσία. Ο διευθύνων από μέρους της αναδόχου επιχείρησης τα έργα υποχρεούται, μετά από ειδοποίηση της
υπηρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά τις
μεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής, καθώς
και των συμβούλων και εμπειρογνωμόνων της αναθέτουσας αρχής.
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεσή οποιονδήποτε άλλων έργων ή εργασιών από
Φορέα του Δημοσίου τομέα που είναι δυνατό να επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της εργολαβίας του, να
προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές & εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας του και χωρίς
μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συμβάλλει στην άμεση αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή διακοπών.

Άρθρο 33ο: Εργασίες που εκτελούνται από την υπηρεσία ή άλλους αναδόχους- Φθορές από εγκαταστάσεις και
από τον ανάδοχο
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών, που δε συμπεριλαμβάνονται στη
σύμβασή του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του έργου, να διευκολύνει την εκτέλεσή
τους, με τα μέσα που χρησιμοποιεί (ικριώματα, κ.λ.π.) και να ρυθμίσει την εκτέλεση των εκτελουμένων από αυτόν
εργασιών, ούτως ώστε να μην παρεμποδίζεται η εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή από άλλους
εργολήπτες.
Οποιαδήποτε φθορά ή ζημία που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε κατασκευή, βαρύνει
τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν
τη ζημιά ή τη φθορά στην πρότερά τους κατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 157 του ν.4412/2016, όπως ισχύει κατά
το χρόνο προκήρυξης του έργου.

Άρθρο 34ο – Προσωρινές Καταλήψεις – Απαλλοτριώσεις
Αν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου προκύψουν οποιεσδήποτε δυσχέρειες λόγω απαιτούμενων
απαλλοτριώσεων, τότε ο ανάδοχος ειδοποιεί την Υπηρεσία έγκαιρα, για την λήψη των απαραίτητων μέτρων και
οδηγιών. Τυχόν καθυστερήσεις, που θα προκύψουν απ' την ανωτέρω αιτία, λαμβάνονται υπόψη μόνο αν πράγματι
επέδρασαν στην πρόοδο της κατασκευής του έργου.

Άρθρο 35ο –Διοίκηση του Έργου – Επίβλεψη
Η Διοίκηση του Έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού ασκούνται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του
φορέα κατασκευής του έργου (Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 136 του
Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του Ν. 4782/2021), ο δε Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
συμμορφώνεται προς τη Σύμβαση και τις διαταγές της Επίβλεψης.
Η Επίβλεψη αποσκοπεί στην πιστή εκπλήρωση από τον Ανάδοχο των όρων της Σύμβασης και στην κατασκευή του
Έργου σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τους ισχύοντες κανονισμούς και προδιαγραφές, ώστε να
ανταποκρίνεται στον προορισμό του.
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Η Επίβλεψη μπορεί να ασκηθεί και εκτός των στενών ορίων του Έργου επεκτεινόμενη και σε οποιονδήποτε άλλο
χώρο κατασκευάζονται τμήματα που θα ενσωματωθούν στο Έργο (λατομεία, ασφαλτικά συγκροτήματα, εργοτάξια
έτοιμου σκυροδέματος, μηχανουργεία, συγκροτήματα κοπής & διαμόρφωσης σιδηρού οπλισμού κλπ).
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της Επίβλεψης και σε όλους τους
προαναφερόμενους χώρους παραμένοντας σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά υπεύθυνος, τόσο για την αστική όσο
και την ποινική ευθύνη, αναφορικά με τα ατυχήματα που θα μπορούσαν να συμβούν στους υπαλλήλους της
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους.
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση απομάκρυνση κάθε υπαλλήλου του Αναδόχου ή εργατοτεχνίτη,
ο οποίος είτε απείθησε είτε έδειξε ασέβεια προς τους αντιπροσώπους της ή άλλων Υπηρεσιών του Δημοσίου κατά
την άσκηση ελέγχων, είτε συμπεριφέρθηκε κατά τρόπο που θίγει το κύρος των υπαλλήλων.
Η άσκηση από την Διευθύνουσα ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία της επίβλεψης των έργων δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο
από οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή τους κείμενους Νόμους.
Επίσης ο Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση των έργων, δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη των ζημιών που πιθανόν να
προκύψουν από τυχόν σφάλματα των σχεδίων της εγκεκριμένης μελέτης, εάν πριν την έναρξη των αντιστοίχων
έργων δεν διατυπώνει εγγράφως προς τον Εργοδότη τις παρατηρήσεις του για τα σφάλματα αυτά.
Ο Κύριος του Έργου, διατηρεί το δικαίωμα της αντικατάστασης του προσωπικού της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή
της Προϊσταμένης Αρχής οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε αιτία, χωρίς εκ του λόγου τούτου να θεωρείται ότι
προσβάλλεται έννομο συμφέρον του Αναδόχου ή να στοιχειοθετείτε δικαίωμα στον Ανάδοχο να αξιώσει
αποζημίωση ή παράταση προθεσμιών.
Λοιπές λεπτομέρειες για τη διοίκηση και επίβλεψη του έργου ορίζονται στο άρθρο 136 του Ν.4412/2016 (όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του Ν. 4782/2021).

Άρθρο 36ο – Διεύθυνση του Έργου από τον Ανάδοχο
Σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν.4412/2016, η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στους τόπους
κατασκευής τους γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την
διευθύνουσα υπηρεσία.
Η επί του τόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου του αναδόχου είναι
υποχρεωτική και ανάλογη με τη φύση και το μέγεθος του κατασκευαζόμενου έργου. Η ελάχιστη τεχνική στελέχωση
του εργοταξίου σε κάθε έργο καθορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, στη
διακήρυξη.

Άρθρο 37ο – Απαιτούμενα Μέτρα Ασφάλειας και Υγείας στο Εργοτάξιο
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων και
κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε
οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών
ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου (άρθρο 138 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
59 του Ν. 4782/2021).
Στο πλαίσιο της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται:
α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) και να
λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα (άρθρο 138 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκεμε το άρθρο 59 του Ν.
4782/2021).
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
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άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου,
Ν.4412/2016 (αρ. 144).
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, να τους
ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη
γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας.
Για την σωστή εφαρμογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς
της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο
εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει
αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία).
(* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του άρθρου 12 του ΠΔ
305/96.
** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων άρ. δεύτερο, καταργεί
διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των: Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ.)
Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 1, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα :
Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα:
α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων
γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30
εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο
προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια: ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η
γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96.
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τμήμα της τεχνικής μελέτης
του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001
του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/2016 (άρθρο 138, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
59 του Ν. 4782/2021).
γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα
διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με την μεθοδολογία που θα
εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (μέθοδος
κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ).
δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω
τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την
ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002
(παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.4412/2016 (αρ. 138παρ.7).
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ
ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.
στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και για τα άλλα
εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους μελλοντικά ασχοληθούν
με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.
Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ: ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001
(αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες ενσωματώθηκαν στο Ν.4412/2016.
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)
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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.4412/2016 αρ. (170 και 172).
Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει καθ' όλη
τη διάρκεια της ζωής του: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.
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.
Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας
Ο ανάδοχος υποχρεούται:
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόμενους
σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω
εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25).
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της
επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να
συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό
της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση
αποδοχής: Ν.3850/10 (αρ.9).
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας,
εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων:
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).
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.
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).
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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Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).
Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των
προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο
σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασμό με την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους Δ/νσεις, Τμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης
Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες 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.
Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο.
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 : ΠΔ 1073/81
(αρ.92 - 95), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.6).
δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής – διάσωσης και
εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών
& επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυ- ροσβεστήρων, 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, 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).
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 :
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Την Υ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων»(ΟΜΟΕΣΕΕΟ, τεύχος 7)
Την 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. μέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).
δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης,
στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ
8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και. μέρος Β τμήμα ΙΙ
παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30).
ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν:
α) κραδασμούς: ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης
από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : ΠΔ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς
παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10.
Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.
Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ.2).
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών και
διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του
λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές
κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι
τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. 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., μέρος Β', τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το ΠΔ
304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :





Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας
Άδεια κυκλοφορίας
Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)

Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β', τμήμαΙΙ, παρ. 8.1 .γ και
8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. Μ,παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστή μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή.
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).
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 ).
Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία
τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου.
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα
ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιώντου εκτελούμενου έργου.
Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα :
Κατεδαφίσεις:
Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93,Ν.2168/93, ΠΔ 396/94
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. μέρος Β τμήμα II, παρ.11), ΚΥΑ
3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α.Φ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΥΑ
21017/84/09.
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 ).
Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σεστέγες.
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4
παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Βτμήμα ΙΙ παρ.4-6,14 ).
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.
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).
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).
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), ΥΑ3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13).

3. Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαμβάνουντα απαιτούμενα
μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»
A. ΝΟΜΟΙ
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Ν. 495/76
Ν. 1396/83
Ν. 1430/84
Ν. 2168/ 93
Ν. 2696/99
Ν. 3542/07
Ν. 3850/10
Ν. 4030/12
Ν.4412/16
Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Π. Δ. 413/77
Π. Δ. 95/78
Π. Δ. 216/78
Π. Δ. 778/80
Π. Δ. 1073/81
Π. Δ. 225/89
Π. Δ. 31/90
Π. Δ. 70/90
Π. Δ. 85/91
Π. Δ. 499/91
Π. Δ. 395/94
Π. Δ. 396/94
Π. Δ. 397/94
Π. Δ. 105/95
Π. Δ. 455/95
Π. Δ. 305/96
Π. Δ. 89/99
Π. Δ. 304/00
Π. Δ. 155/04
Π. Δ. 176/05
Π. Δ. 149/06
Π. Δ. 2/06
Π. Δ. 212/06
Π. Δ. 82/10
Π. Δ. 57/10
Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΥΑ 130646/84
ΚΥΑ 3329/89
ΚΥΑ 8243/1113/91
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93
ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93
ΚΥΑ αρ. 8881/94
ΥΑ αρ.οικ. 31245/93
ΥΑ 3009/2/21-γ/94
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94
ΥΑ 3131.1/20/95/95
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97
ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03
ΚΥΑ αρ. Δ13ε/4800/03
ΚΥΑ αρ.6952/11
ΥΑ 3046/304/89
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00
ΥΑ αρ. οικ. 433/2000
ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/01

ΦΕΚ 337/Α/76
ΦΕΚ 126/Α/83
ΦΕΚ 49/Α/84
ΦΕΚ 147/Α/93
ΦΕΚ 57/Α/99
ΦΕΚ 50/Α/07
ΦΕΚ 84/Α/10
ΦΕΚ 249/Α/12
ΦΕΚ 147/Α/16
ΦΕΚ 47/Α/78
ΦΕΚ 193/Α/80
ΦΕΚ 260/A/81
ΦΕΚ 106/Α/89
ΦΕΚ 31/Α/90
ΦΕΚ 31/Α/90
ΦΕΚ 38/Α/91
ΦΕΚ 180/Α/91
ΦΕΚ 337/Α/76
ΦΕΚ 126/Α/83
ΦΕΚ 220/Α/94
ΦΕΚ 220/Α/94
ΦΕΚ 221/Α/94
ΦΕΚ 67/Α/95
ΦΕΚ 268/Α/95
ΦΕΚ 212/Α/96
ΦΕΚ 94/Α/99
ΦΕΚ 241/Α/00
ΦΕΚ 121/Α/04
ΦΕΚ 227/Α/05
ΦΕΚ 159/Α/06
ΦΕΚ 268/Α/06
ΦΕΚ 212/Α/06
ΦΕΚ 145/Α/10
ΦΕΚ 97/Α/10
ΦΕΚ 154/Β/84
ΦΕΚ 132/Β/89
ΦΕΚ 138/Β/91
ΦΕΚ 187/Β/93
ΦΕΚ 765/Β/93
ΦΕΚ 450/Β/94
ΦΕΚ 451/Β/93
ΦΕΚ 301/Β/94
ΦΕΚ 73/Β/94
ΦΕΚ 978/Β/95
ΦΕΚ 677/Β/95
ΦΕΚ 1035/Β/96
ΦΕΚ 113/Β/97
ΦΕΚ 987/Β/99
ΦΕΚ 1186/Β/03
ΦΕΚ 708/Β/03
ΦΕΚ 420/Β/11
ΦΕΚ 59/Δ/89
ΦΕΚ 1035/Β/00
ΦΕΚ 1176/Β/00
ΦΕΚ 686/Β/01
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ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/177/01
ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/02
ΥΑ ΔMEO/Ο/613/11
ΥΑ 21017/84/09
Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε
Πυροσβεστική διάταξη 7,
Απόφ.7568.Φ.700.1/96

ΦΕΚ 266/Β/01
ΦΕΚ 16/Β/03
ΦΕΚ 905/Β/11
ΦΕΚ 1287/Β/09
ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΕΕΠ: Π/208/12-9-03
ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΠΑΔ/ οικ/215/31-3-08
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12 ΑΔΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ
ΦΕΚ 155/Β/96

Άρθρο 38ο – Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα που θα περιλαμβάνει όχι
μόνο τους χρόνους εκτελέσεως των απαιτούμενων εργασιών αλλά και εκείνους των απαραιτήτων προεργασιών,
δοκιμών κ.λ.π., όπως απαιτείται ή ορίζεται στην παρούσα και στα άλλα τεύχη της Συμβάσεως, κατά τέτοιο τρόπο
ώστε να γίνεται σαφές ότι περιελήφθησαν σ' αυτό όλες οι απαιτούμενες δραστηριότητες άμεσες ή έμμεσες, για
την εμπρόθεσμη κατασκευή του έργου.
Κατά την κατάρτιση του χρονοδιαγράμματος θα ληφθεί υπόψη, ότι δεν θα πρέπει κατά τη κατασκευή, να
παρεμποδίζονται βασικές λειτουργίες στην περιοχή, ώστε να καταστεί δυσμενής η υφιστάμενη κατάσταση, έστω
και προσωρινώς σε κανένα σημείο της περιοχής, εξ αιτίας της κατασκευής των έργων.
Επίσης κατά την κατάρτιση του χρονοδιαγράμματος θα πρέπει να εξασφαλίζονται κατά το δυνατόν, τα
κατασκευαζόμενα έργα έναντι κατακλίσεων από ύδατα τάφρων ή εξ άλλων αιτιών.
Το χρονοδιάγραμμα που καλύπτεται γενικά από το άρθρο 145 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
64 του Ν. 4782/2021), θα περιλαμβάνει:
Ανάλυση για το σύνολο των δραστηριοτήτων εκτέλεσης του έργου με διάκρισή τους σε δραστηριότητες με ευθύνη
του Αναδόχου και σε δραστηριότητες με ευθύνη της Υπηρεσίας Επίβλεψης.
Η παραπάνω διάκριση θα είναι σαφής και θα συνοδεύεται και από εκτίμηση ή υπολογισμό της διάρκειας που
φαίνεται αναγκαία για την εκτέλεση της κάθε δραστηριότητας. Επισημαίνεται ότι, η διάρκεια εκτέλεσης των
δραστηριοτήτων από άλλους φορείς εκτός από τον Ανάδοχο, θα πρέπει να είναι λογικές και να έχουν περιθώρια
(καθορισμός μεγίστων - ελάχιστων) όπου δεν καθορίζονται σαφώς στα τεύχη της παρούσας Σύμβασης.
Πλήρη αιτιολόγηση της χρονικής διάρκειας που προβλέπεται για κάθε δραστηριότητα με ανάλυση της, κατά
μονάδα χρόνου, παραγωγικής κατασκευαστικής του δυνατότητας για τις εργασίες του Τιμολογίου, ή και τις
προεργασίες (που δεν προβλέπονται στο Τιμολόγιο).

Διευκρίνηση του τρόπου που θα επιτευχθούν οι προθεσμίες π.χ.
Δραστηριότητα:
Συνολική ποσότητα
Συνολική διάρκεια
Προβλεπόμενη κατασκευαστική δυνατότητα

Γενικές εκσκαφές
μ3
ημερολογιακές ημέρες
μ3 ανά εργάσιμη ημέρα

Οι ποσότητες θα είναι αυτές που δημοπρατούνται με ένα εύλογο περιθώριο της επάρκειας χρονικής ασφάλειας
για τυχόν μεταβολή τους.
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Ειδικά για τις μελέτες που θα υποβάλει ο Ανάδοχος (όταν απαιτείται) θα πρέπει να προβλέπεται διάστημα ίσο προς
30 ημέρες, για κάθε ανεξάρτητη έγκριση από την Υπηρεσία (και με την προϋπόθεση ότι δεν λείπουν στοιχεία από
την υποβαλλόμενη μελέτη).
Με βάση την παραπάνω μεθοδολογία θα υπολογισθούν οι απαιτούμενοι χρόνοι κατά δραστηριότητα και θα
υποβληθούν από τον ανάδοχο τα παρακάτω:
Διάγραμμα δικτυωτής ανάλυσης (PERT - CPM). (Σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 145 του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 του Ν. 4782/2021, για έργα πάνω από 1 εκ. € απαιτείται το διάγραμμα με τη μέθοδο
δικτυωτής ανάλυσης).
Γραμμικό διάγραμμα (GANTT) που προκύπτει από τα προηγούμενα, με αναφορά στους υπεύθυνους κάθε
δραστηριότητας στο οποίο επί πλέον θα απεικονίζονται ποσότητες και δαπάνες ανά μήνα για κάθε δραστηριότητα,
καθώς και το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών για εργασίες ανά μήνα.
Ο Ανάδοχος μετά την υπογραφή της Σύμβασης και μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών θα
συντάξει και θα υποβάλει προς έγκριση το «Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής του Έργου».
Το χρονοδιάγραμμα αυτό δεν θα υπερβαίνει τις τυχόν προβλεπόμενες αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές
προθεσμίες και θα ακολουθεί τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι πληροφορίες και μορφές του χρονοδιαγράμματος
τούτου δεν θα είναι λιγότερες από εκείνες που περιγράφονται στις παρ. 2 και 3. Σε περίπτωση παρατηρήσεων της
Υπηρεσίας επί του χρονοδιαγράμματος που θα υποβληθεί, το χρονοδιάγραμμα της παραπάνω παρ.5 θα
ανασυνταχθεί και θα πρέπει να περιλάβει τις παρατηρήσεις αυτές. Παράλειψη ή αμέλεια ως προς την άρτια,
λεπτομερή και πλήρη ανάλυση κατά τα παραπάνω, συνεπάγεται τη διαδικασία της έκπτωσης που προβλέπεται
από το άρθρο 191 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 96 του Ν. 4782/2021.
Μετά την υποβολή του χρονοδιαγράμματος η Υπηρεσία εγκρίνει αυτό όπως υποβλήθηκε, ή όπως θα το
τροποποιήσει, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί
συμβατικό στοιχείο του έργου.
Μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο, σύμφωνα με τα προηγούμενα, οριστικοποίηση του χρονοδιαγράμματος, που
όπως θα διαμορφωθεί θα αποτελεί και τον πίνακα εκτέλεσης των εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει
στην Υπηρεσία τριμηνιαία έκθεση προόδου στην οποία θα φαίνεται η πρόοδος των εργασιών και η συμφωνία ή
όχι με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του Έργου. Επίσης θα αναφέρονται οι λόγοι των τυχόν
διαφοροποιήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 15 του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 59 του Ν. 4782/2021.
Ο Ανάδοχος, υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει
οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού
και μηχανημάτων, που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου (άρθρο 145 παρ. 4
του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 του Ν. 4782/2021).
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την συνυποβολή μαζί με τα προηγούμενα και άλλων στοιχείων (όπως
π.χ. διαγράμματα κατασκευής των τεχνικών και λοιπών επί μέρους έργων με έγχρωμες ενδείξεις του μέρους που
εκτελέσθηκε κ.λ.π.) που είναι επιβοηθητικά για να σχηματισθεί πλήρης εικόνα της ανακεφαλαιωτικής σε κάθε
χρονική περίοδο, προόδου του έργου, σε σύγκριση πάντα με τις αρχικές προβλέψεις του χρονοδιαγράμματος.
Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης του αρχικού εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για τις περιπτώσεις που
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις (παράταση, αύξηση του αντικειμένου) θα συντάσσεται νέο
προσαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα για το οποίο θα ισχύουν όλα τα αναφερθέντα στις παραπάνω παραγράφους. Οι
απαιτούμενες αναπροσαρμογές του χρονοδιαγράμματος πραγματοποιούνται σύμφωνα την παρ. 2 του αρ.145 του
ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 του Ν. 4782/2021.
Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος με την υποβολή του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου, να
υποβάλλει το "Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας" (ΣΑΥ) και τον Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) για έγκριση,
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σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην αριθμό ΔΙΠΑΔ/οικ/889/27-11-2002, Πρόληψη και αντιμετώπιση του
εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων, απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο. Το ΣΑΥ αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση
με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε ΦΑΥ εμπεριέχονται οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις. Ο Φάκελος Ασφάλειας και
Υγείας συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του Έργου στον κύριο του έργου,
ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου όπως αυτό κατασκευάστηκε. Μετά την
αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του
και φυλάσσεται με ευθύνη του κυρίου του έργου.

Άρθρο 39ο – Ημερολόγιο του Έργου (άρθρο 146 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του Ν.
4782/2021)
Κατά την εκτέλεση του έργου τηρείται από τον ανάδοχο ηλεκτρονικό ημερολόγιο σε ελεύθερο λογισμικό ευρείας
χρήσης. Το τεχνικό στέλεχος του άρθρου 139 του Ν. 4412/2016, που τηρεί με εντολή του αναδόχου το ημερολόγιο,
γνωστοποιείται μετά από την εγκατάσταση του εργοταξίου στη διευθύνουσα υπηρεσία. Το ημερολόγιο
συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται, με συνοπτικό τρόπο, σε αυτό ιδίως:
α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, που επικρατούν κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου,
β) αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και τοπροσωπικό σε
ημεραργία λόγω υπερημερίας του εργοδότη,
γ) τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και τα μηχανήματα σε ημεραργία λόγω υπερημερίας τα υεργοδότη,
δ) θέση και περιγραφή των εργασιών, αναφορά στις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει πρόοδος ή δεν
εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι,
ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιμων εργασιών εντός της ημέρας,
στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισμού,
ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, καθώς και τροποποιήσεις ή προβλήματα με τις ρυθμίσεις και τον
σχετικό εξοπλισμό,
η) τα προσκομιζόμενα υλικά, οι εκτελούμενες εργασίες,
θ) οι εργαστηριακές δοκιμές,
ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήματα, ζημίες, μη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν καθυστερήσεις,
καθώς και ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης εργασιών,
ια) οι εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης,
ιβ) έκτακτα περιστατικά,
ιγ) σημαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες με το Δημόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους ιδιοκτήτες, και
ιδ) κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο.
Το ημερολόγιο του έργου υπογράφεται με ψηφιακή υπογραφή από τον τηρούντα αυτό και αποστέλλεται
ηλεκτρονικά στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας και στον επιβλέποντα του έργου. Ο επιβλέπων του
έργου ελέγχει και διορθώνει το ημερολόγιο, αν απαιτείται, και το υποβάλλει προς έγκριση στον προϊστάμενο της
διευθύνουσας υπηρεσίας εντός δύο (2) εργασίμων ημερών.
Ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας ελέγχει τις εγγραφές και δύναται να απορρίψει όσες εξ αυτών κρίνει
ως ανακριβείς, ενώ μπορεί να χορηγήσει εντολή προς τον ανάδοχο για την εγγραφή στο ημερολόγιο και άλλων
συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο έργο ή να ζητήσει από
τον ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί από
τη διευθύνουσα υπηρεσία να καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις με σκαριφήματα, φωτογραφίες,
καταγραφές με video ή άλλες μεθόδους καταγραφής οπτικών μέσων. Σε μεγάλα έργα, για κάθε εργοτάξιο σε
διακριτή γεωγραφική ενότητα πρέπει να τηρούνται χωριστές ημερήσιες αναφορές προόδου ή ημερολόγιο,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στα συμβατικά τεύχη. Στις περιπτώσεις μικρών έργων, η διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί
να ορίσει την τήρηση του ημερολογίου κατά άλλον συνοπτικότερο τρόπο, την τήρησή του κατά εβδομάδα ή άλλο
χρονικό διάστημα ή και τη μητήρηση ημερολογίου.
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Εφόσον, ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση και κοινοποίηση του ημερολογίου,
επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των
εκατό (100) ευρώ, ούτε ανώτερη των πεντακοσίων (500) ευρώ, για κάθε ημέρα παράλειψης, αναλόγως με το ύψος
της συμβατικής δαπάνης του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα
από ειδική πρόσκληση του προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη
τήρησης.
Οι εγγραφές του ημερολογίου δεν αποτελούν πλήρη απόδειξη για τα γεγονότα που καταγράφονται σε αυτό,
συνεκτιμώνται όμως σε συνδυασμό με τα λοιπά έγγραφα, εφόσον τούτο φέρει βεβαία χρονολογία, που
αποδεικνύει τον χρόνο σύνταξής του.

Άρθρο 40ο – Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.)
Για το έργο δεν απαιτείται η εκπόνηση και εφαρμογή Π.Π.Ε., επειδή ο προϋπολογισμός της μελέτης δεν υπερβαίνει
το ποσό των 1.500.000€ (μη συμπερ. ΦΠΑ), σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις ΔΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (Β΄
1265), ΔΙΠΑΔ/οικ. 611/24.7.2001 (Β΄ 1013), ΔΙΠΑΔ/οικ.501/1.7.2003 (Β΄ 928) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, και το άρθρο 158 του Ν. 4412/16.
Αν ο Ανάδοχος έχει ήδη εγκατεστημένο στην Επιχείρηση του Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας εγκεκριμένο από
αναγνωρισμένο Ελληνικό ή αλλοδαπό Οργανισμό Πιστοποίησης, είναι υποχρεωμένος εντός δέκα (10) ήμερων από
την υπογραφή της Σύμβασης να το προσκομίσει στην Διευθύνουσα Υπηρεσία σε δύο αντίγραφα.

Άρθρο 41ο – Προθεσμίες – Ποινικές Ρήτρες
Για την περάτωση του όλου έργου, ορίζεται συνολική προθεσμία 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Δεν καθορίζονται τμηματικές προθεσμίες.
Ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες θα διαμορφωθούν και οριστικοποιηθούν από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
κατασκευής του, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021. Τυχόν παρατάσεις στις προθεσμίες του έργου ρυθμίζονται από
το άρθρο 147 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021.
Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται σύμφωνα με το αρ. 147 Ν.4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021.
Παράταση της προθεσμίας δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο ,εάν ισχυριστεί άγνοια για :
- τις τοπικές συνθήκες στην περιοχή που εκτελείται το έργο
- τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή
- την σύγχρονη εκμετάλλευση των πηγών λήψης των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για το έργο
- τον χρόνο εκμετάλλευσης των πηγών λήψης των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για το έργο
- την δυνατότητα εξεύρεσης όλων των υλικών ,προσωπικού και μηχανημάτων.
Στην περίπτωση που γίνει υπέρβαση της ολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου επιβάλλονται στον
Ανάδοχο ποινικές ρήτρες και λοιπές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 67 του Ν. 4782/2021.
Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με αιτιολογημένη Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακρατούνται
από τον επόμενο λογαριασμό του Έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της εγκεκριμένης
συνολικής προθεσμίας και των αποκλειστικών τμηματικών προθεσμιών δεν ανακαλείται.
Άρθρο 42ο: Προκαταβολές- Πριμ
Δεν προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετης προκαταβολής και πριμ στον Ανάδοχο
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Άρθρο 43ο – Παραλαβή Υλικών με Ζύγιση
Για την παραλαβή των υλικών που γίνεται με ζύγιση, συντάσσεται τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής. Το
παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται από τον ή τους αρμόδιους υπαλλήλους της Υπηρεσίας, που είναι επί τόπου
της ζύγισης και τον ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του.

Άρθρο 44ο – Τρόπος Επιμέτρησης Εργασιών
Οι τελικές επιμετρήσεις συντάσσονται μετά την περαίωση του έργου.
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου λαμβάνονται επί τόπου όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιμέτρηση
των ποσοτήτων των εκτελούμενων εργασιών. Τα επί τόπου επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται από κοινού από
την επίβλεψη του άρθρου 136 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του Ν. 4782/2021) και τον
εκπρόσωπο του αναδόχου, καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα εις διπλούν, που υπογράφονται από τα δύο
μέρη και καθένα παίρνει από ένα αντίγραφο. Ειδικά για την περίπτωση της παραλαβής φυσικού εδάφους, η
Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας και ο επιβλέπων.
Στο τέλος κάθε μήνα ή σε άλλη χρονική περίοδο που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, ο ανάδοχος συντάσσει
επιμετρήσεις κατά διακριτά μέρη του έργου για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Η
επιμέτρηση περιλαμβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του
τιμολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία
γι'αυτό επιμετρητικά σχέδια, στοιχεία και διαγράμματα, με βάση τα στοιχεία απευθείας καταμέτρησης των
εργασιών ή των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3.
Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη Διευθύνουσα Υπηρεσίαγια έλεγχο το αργότερο είκοσι ημέρες (20)
μετά το τέλος του επομένου της εκτελέσεώς τους μηνός, αφού υπογραφούν από αυτόν με την ένδειξη «όπως
συντάχθηκαν από τον ανάδοχο». Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου και
υπόκεινται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ο οποίος ολοκληρώνεται με την εγκριτική απόφαση της
τελευταίας.
Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 151 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν. 4782/2021.

Άρθρο 45ο – Πιστοποιήσεις – Λογαριασμοί – Τρόπος Πληρωμής
Ο ανάδοχος δικαιούται τη λήψη έντοκης προκαταβολής. Η πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται
τμηματικά, με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος
εργασιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 9 έως 13 του άρθρου 152 του ν.
4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε μετο άρθρο 71 του Ν. 4782/2021). Οι πιστοποιήσεις και λογαριασμοί για τις
εργασίες που θα εκτελεστούν θα συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 έως 8 του άρθρου
152 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 71 του Ν. 4782/2021).

Άρθρο 46ο - Καθυστέρηση πληρωμών
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 137 του Ν 4412/2016 και άρθρο 152 παρ 9 του Ν 4412/2016 όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 παρ 9, 10 του Ν.4782/2021.

Άρθρο 47ο - Πληρωμή κρατήσεων/επιστροφή εγγυήσεων
Προϋπόθεση πληρωμής του λογαριασμού είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο όλων των απαιτούμενων
δικαιολογητικών πληρωμής.
Για την επιστροφή των εγγυήσεων ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 21 του Ν.4782/2021 .
35

Άρθρο 48ο : Απολογιστικές εργασίες
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 154 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει κατά το χρόνο προκήρυξης του έργου και
περιλαμβάνουν το κόστος της διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).

Άρθρο 49ο – Τιμές μονάδας – Νέες τιμές
Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα κατά την διάρκεια της Σύμβασης να αναθέτει την εκτέλεση
συμπληρωματικών εργασιών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 156 του Ν4412/16, όπως ισχύει κατά το
χρόνο προκήρυξης του έργου.
Αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες, ισχύει το άρθρο 155 (υπό
την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 132) του Ν. 4412/16, όπως ισχύουν κατά το χρόνο προκήρυξης του
έργου, και μπορεί να εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η εκτέλεσή τους πριν από την σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Στο
ανωτέρω ποσοστό περιλαμβάνεται σωρευτικά και η αξία τυχόν απολογιστικών εργασιών της παραγράφου 10 του
άρθρου 154 του Ν. 11412/16, όπως ισχύει κατά το χρόνο προκήρυξης του έργου. Για την έγκριση αυτή η
Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει τεχνική περιγραφή των εργασιών, με αιτιολόγηση του επείγοντος και εκτίμηση
της δαπάνης, με βάση τις συμβατικές τιμές μονάδας ή ενδεικτικές τιμές για νέες εργασίες. Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, που επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στις σχετικές πιστοποιήσεις
και πριν από την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και που ενσωματώνονται στον επόμενο
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. Οι εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει εγκεκριμένη νέα τιμή περιλαμβάνονται
στους σχετικούς λογαριασμούς με τις ενδεικτικές τιμές μειωμένες κατά είκοσι τοις εκατό (20%).

Άρθρο 50ο : Αναθεώρηση τιμών
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 153 του Ν. 4412/16. Ο Πίνακας Αναθεώρησης θα υποβάλλεται και σε ψηφιακή
μορφή.

Άρθρο 51ο – Ισχύουσες Αναλύσεις Τιμών και Αντίστοιχα Περιγραφικά Τιμολόγια
α. Για τη σύνταξη Πρωτοκόλλων Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας θα χρησιμοποιούνται τα νέα εγκεκριμένα ενιαία
τιμολόγια και τα αντίστοιχα περιγραφικά τιμολόγια του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την
ημέρα δημοπράτησης του έργου.
β. Για την αναθεώρηση τιμών ισχύουν για κάθε άρθρο του Τιμολογίου τα στον Προϋπολογισμό αναγραφόμενα
αντίστοιχα άρθρα εγκεκριμένων Αναλύσεων Τιμών, όπου η σύντμηση ΥΔΡ δηλώνει την Ανάλυση Τιμών Υδραυλικών
Έργων, η σύντμηση ΟΔΟ σημαίνει την Ανάλυση Τιμών και Περιγραφικό Τιμολόγιο Έργων Οδοποιίας, η σύντμηση
ΟΙΚ σημαίνει την ανάλυση τιμών έργων οικοδομικών και η σύντμηση ΗΛΜ την Ανάλυση Τιμών
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.
Κατά τα λοιπά ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
75 του Ν. 4782/2021).

Άρθρο 52ο : Βλάβες στα έργα- Αναγνώριση αποζημιώσεων
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει κατά το χρόνο προκήρυξης του έργου.
Άρθρο 53ο : Ακαταλληλότητα υλικών- Ελαττώματα- Παράλειψη συντήρησης
Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 159 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει κατά το χρόνο προκήρυξης του
έργου.
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Άρθρο 54ο – Υπερημερία Κυρίου του Έργου
Ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 71 του Ν.
4782/2021.

Άρθρο 55ο – Επείγουσες και Απρόβλεπτες Εργασίες και Τροποποιήσεις Σύμβασης
Ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 155 & 156 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα με τα
άρθρα 74 & 75 του Ν. 4782/2021.

Άρθρο 56ο – Έκπτωση Αναδόχου, Διάλυση Σύμβασης, Υποκατάσταση
Ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 160 έως 164 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 78
έως 80 του Ν. 4782/2021), στο βαθμό που δεν αναφέρονται στη διακήρυξη.

Άρθρο 57ο – Υπεργολαβία – Πτώχευση, θάνατος
Ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 165 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 81 του Ν. 4782/2021) έως 167
του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 58ο – Κατασκευαστικά σχέδια - Φωτογραφίες του Έργου
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από την προσωρινή παραλαβή, να
συντάξει με δαπάνες του και να παραδώσει σε δύο (2) αντίγραφα στην Υπηρεσία :
α. Τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 της τελικής διάταξης του έργου με υψομετρικές και
οριζοντιογραφικές ενδείξεις.
β. Ακριβή διαγράμματα σε κλίμακα 1:50, θεμελιώσεων – ξυλοτύπων (κατόψεων και τομών) με τον οπλισμό, στα
οποία θα αναγράφονται τα πραγματικά στοιχεία των επί μέρους τμημάτων, όπως βάθη, διαστάσεις, θέσεις,
διατομές κ.λ.π. πλήρως ανταποκρινόμενα με τα πραγματικώς εκτελεσθέντα έργα.
γ. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτυπώσει έγχρωμες φωτογραφίες των στοιχείων του έργου, κατά τα
διάφορα στάδια κατασκευής του, καθώς και στην τελική μορφή του, όπως το έργο θα κατασκευασθεί τελικά.

Άρθρο 59ο – Σύνταξη Μητρώου του Έργου
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί σχολαστικά λεύκωμα φωτογραφιών των διάφορων κατασκευαστικών
σταδίων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αφανείς εργασίες με ημερομηνίες και ερμηνευτικές λεζάντες ανά
φωτογραφία.
Επίσης είναι υποχρεωμένος να τηρεί πλήρες μητρώο με τα τελικά κατασκευαστικά σχεδία (ανεξάρτητα αν αυτά
είναι ίδια με εκείνα της εγκεκριμένης μελέτης ή τροποποιημένα σε οποιοδήποτε βαθμό. Το μητρώο συντάσσεται
και υποβάλλεται στην Δ/νουσα Υπηρεσία μαζί με την τελική επιμέτρηση. Η δαπάνη για την σύνταξη του Μητρώου
του έργου βαρύνει τον ανάδοχο και περιλαμβάνεται στα Γενικά του Έξοδα.
Μέσα σε δύο (2) μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου, υποβάλλεται από τον ανάδοχο η τελική
επιμέτρηση, το λεύκωμα των φωτογραφιών όσο και το μητρώο των “as built” σχεδίων (σε έγγραφη και σε ψηφιακή
μορφή) που αποτελούν το ΤΕΛΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ (as built).
Το “Μητρώο Έργου - as built” αποτελεί υποχρεωτικό στοιχείο για την οριστική παραλαβή και η ύπαρξη του
μνημονεύεται στα σχετικά Πρωτόκολλα.
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Άρθρο 60ο :Κατασκευαστική Κοινοπραξία
Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 140 του Ν.4412/16 και στο άρθρο 165 του ν.4412/16 όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 81 του ν.4728/2021 .

Άρθρο 61ο – Χρόνος Εγγύησης – Παραλαβή του Έργου
Σύμφωνα με το άρθρο 171 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 του Ν. 4782/2021), ο χρόνος
εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του, σύμφωνα
με την παράγραφο 1 του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016 και την παρ. 2 του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016 και μετά
την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται γενικά σε δεκαπέντε (15) μήνες, υπό την
επιφύλαξη των οριζόμενων στα έγγραφα της σύμβασης στην περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης
ήταν η προσαύξηση του χρόνου εγγύησης κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν.
4412/2016, όπως ισχύει.
Σε εντελώς ειδικές περιπτώσεις μπορεί με τα συμβατικά τεύχη να ορίζεται μεγαλύτερος χρόνος εγγύησης
ενδεχομένως και με ιδιαίτερο αντάλλαγμα, όχι όμως μεγαλύτερος από πέντε (5) έτη. Για έργα προϋπολογισμού
δημοπράτησης μέχρι 250.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, εφόσον η φύση των εργασιών το επιτρέπει ή για έργα που δεν
νοείται μακροχρόνια συντήρησή τους, μπορεί με τα συμβατικά τεύχη να καθορίζεται χρόνος εγγύησης μικρότερος
των δεκαπέντε (15) μηνών. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από την επομένη της έκδοσης της βεβαίωσης περάτωσης
των εργασιών.
Κατά τον χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί τακτικά τα
έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Ως συντήρηση νοείται, για
τις ανάγκες του παρόντος, η αποκατάσταση βλαβών οι οποίες οφείλονται στην εκτέλεσή του έργου κατά παράβαση
των κανόνων της τεχνικής. Με τη σύμβαση μπορεί να ορίζεται η υποχρέωση του αναδόχου στη συντήρηση
τμημάτων του έργου που απαιτούν εξειδικευμένα συνεργεία και τεχνικούς, όπως ιδίως, του πρασίνου εντός των
ορίων του έργου ή των ανελκυστήρων.
Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών, κλοπών ή βανδαλισμών από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή
ποιότητα του έργου, εκτελούνται με έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο ή οι εργασίες
αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία.
Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά τον χρόνο εγγύησης, οι
απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για
λογαριασμό του υπόχρεου αναδόχου ή, όπως αλλιώς προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη. Οι εργασίες και ενέργειες
συντήρησης καταγράφονται σε ειδικό τεύχος, ο μορφότυπος του οποίου και η συχνότητα καταγραφής
προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη ή συμφωνούνται με τη διευθύνουσα υπηρεσία.
Η επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου ελέγχει κατά τη διάρκεια της παραλαβής και την κατάσταση της
συντηρήσεως του έργου. Εάν η συντήρηση του έργου έγινε πλημμελώς η επιτροπή αναβάλλει την παραλαβή μέχρι
συντελέσεως άρτιας συντηρήσεως.
Παραλαβή του έργου. Για τη βεβαίωση περάτωσης εργασιών ισχύει το άρθρο 168 του ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 82 του Ν. 4782/2021. Για την Διοικητική Παραλαβή του έργου, ισχύει το άρθρο 169
του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 83 του Ν. 4782/2021, ενώ για την Προσωρινή και Οριστική
Παραλαβή, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 170 και 172 αντιστοίχως του Ν.4412/2016 (όπως αυτά
τροποποιήθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 84 & 86 του Ν. 4782/2021). Σε ότι αφορά στην απόσβεση των
δικαιωμάτων του αναδόχου, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 62ο : Βεβαίωση περάτωσης εργασιών
Ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 168 του Ν 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 82 του Ν.4782/2021
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Άρθρο 63ο : Υποχρεωτική συντήρηση έργων
Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 171 του Ν. 4412/16. όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 85 του
ν.4782/2021» .

Άρθρο 64ο : Οριστική παραλαβή
Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 172 του Ν. 4412/16, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του
ν.4782/2021» .

Άρθρο 65ο : Διοικητική παραλαβή για χρήση
Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 169 του Ν. 4412/16, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 83 του
ν.4782/2021» .

Άρθρο 66ο : Διοικητική επίλυση συμβατικών διαφορών
Έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στο άρθρο 174 του Ν.4412/16, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 87 του
ν.4412/2021.

Άρθρο 67ο – Ασφαλίσεις
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει σε μια ασφαλιστική εταιρεία το έργο, αναγνωρισμένη από το
κράτος. Σε καμιά περίπτωση ο κύριος του έργου δεν επιβαρύνεται με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού
του αναδόχου ή για ζημιές προς τρίτους που προκαλούνται από το προσωπικό ή τα μηχανήματα του αναδόχου.
Γενικοί Όροι Ασφάλισης
Κατά την κατάρτιση των ασφαλίσεων που θα συναφθούν θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους κ.λπ. των Ασφαλιστηρίων. Οι παρεχόμενες ασφαλιστικές
καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις απαλλαγές κ.λπ., υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην
τελική έγκριση της Υπηρεσίας.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του,
αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, η Υπηρεσία
δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του αναδόχου, τα απαιτούμενα ασφαλιστήρια και να
παρακρατήσει το ποσό των ασφαλίστρων, καθώς και να καταβάλλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για
λογαριασμό του αναδόχου και να παρακρατήσει τα αντίστοιχα ποσά ως ανωτέρω.
Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρεία , παραλείψει ή αρνηθεί να καταβάλλει αποζημίωση για οποιαδήποτε
ζημιά, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς ή βλάβης κ.λπ.
Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
Στα ασφαλιστήρια Συμβόλαια που θα καταρτίσει ο Ανάδοχος με τις ΑσφαλιστικέςΕταιρείες θα περιλαμβάνονται
οπωσδήποτε οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
Θα πρέπει να αναφέρονται ρητά ότι στην έννοια της λέξης "Ανάδοχος" περιλαμβάνεται και το πάσης φύσεως
προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τον Ανάδοχο για το υπόψη έργο, καθώς επίσης
και οι τυχόν Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές του Αναδόχου.
Η Υπηρεσία θα είναι συνασφαλισμένη.
Τα εν λόγω Ασφαλιστήρια δε δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν ή λήξουν χωρίς τη γραπτή με συστημένη
επιστολή πριν από τριάντα (30) ημέρες, σχετική ειδοποίηση της Ασφαλιστικής Εταιρείας, τόσο προς τον Ανάδοχο,
όσο και προς την Υπηρεσία.
39

Ο Ανάδοχος προκειμένου να εξασφαλιστεί η Υπηρεσία για τις απαιτήσεις της απ' αυτόν σε σχέση με τα ποσά που
έχει καταβάλλει υποχρεώνεται να ζητήσει από τους ασφαλιστές του να συμπεριλάβουν τόσο στο κατά παντός
κινδύνου όσο και στα άλλου τύπου Ασφαλιστήρια που καλύπτουν το ίδιο το Έργο τον εξής Ειδικό Όρο:
Σε περίπτωση μερική ή ολική καταστροφή ή βλάβης του Έργου:
α) Προκειμένου η Ασφαλιστική Εταιρεία να καταβάλλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά κ.λπ. αποζημίωση
πρέπει να έχει λάβει προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας.
β) Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην Ασφαλιστική Εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, η απαίτηση του
Αναδόχου απ' αυτή για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία αυτόματα και χωρίς άλλες
διατυπώσεις , και η Ασφαλιστική Εταιρεία αποδέχεται από τώρα και υποχρεώνεται να καταβάλλει τη σχετική
αποζημίωση στην Υπηρεσία μετά από αίτηση της. Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία
κατά κανένα τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύμβαση που
έχει συνάψει με την Υπηρεσία.
Ειδικότερο περιεχόμενο Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνονται κατά
περίπτωση, οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:
1. Ασφάλιση ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
1.1 Ειδικοί όροι
Το ασφαλιστήριο ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο με την έναρξη των εργασιών, και το
αργότερο εντός 10 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Το Ασφαλιστήριο και η
Βεβαίωση Ασφάλισης φυλάσσονται στην Υπηρεσία.
1.2 Αντικείμενα ασφάλισης
Η συνολική αξία του έργου συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμπληρωμάτων της σύμβασης, αναθεωρήσεων ή και
αναπροσαρμογών της αρχικής σύμβασης και θα παρέχεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή καταστροφή μερική
ή ολική, από οποιαδήποτε λόγο με εξαίρεση τους κινδύνους που συνήθως εξαιρούνται.
Οι μόνιμες και μη , καθώς και οι προσωρινές εγκαταστάσεις του αναδόχου καθώς και ο εξοπλισμός που θα
χρησιμοποιηθεί στο έργο.
Τα υλικά που θα χορηγηθούν από την υπηρεσία για να ενσωματωθούν στο έργο.
1.3. Διάρκεια ασφάλισης
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει, με την έναρξη των εργασιών και θα λήγει, είτε την ημερομηνία της
βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών (για έργα οικοδομικά), είτε με την ημερομηνία της Έναρξης της Εμπορικής
Λειτουργίας (για έργα Η/Μ εξοπλισμού). Από την ημερομηνία αυτή αρχίζει η εκτεταμένη κάλυψη της περιόδου
συντήρησης η οποία λήγει την ημερομηνία που θεωρείται ότι συντελείται η Προσωρινή Παραλαβή.

2. Ασφάλιση ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ από Τυχαία Περιστατικά και Ανωτέρα Βία.
2.1 Ειδικοί Όροι
Το ή τα Ασφαλιστήρια που θα εκδοθούν θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο, δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την
προβλεπόμενη ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών (για έργα αρχιτεκτονικά και Πολ. Μηχ.), ή
την προβλεπόμενη ημερομηνία της έναρξης της Εμπορικής Λειτουργίας (για έργα Η/Μ εξοπλισμού) στη Δ/νουσα
Υπηρεσία.
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Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την κρίση της Προϊσταμένης Αρχής να υποβάλλει στην Δ/νουσα Υπηρεσία
δύο (2) μήνες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών (για έργα Αρχ.
Μηχ. και Πολ. Μηχ.), ή την ημερομηνία έναρξης της Εμπορικής Λειτουργίας (για έργα Η/Μ εξοπλισμού). Βεβαιώσεις
Ασφάλισης (ΟΟΝ/ΕΚ ΝΟΤΕΞ3), για τις ασφαλίσεις που θα συνομολογηθούν αργότερα και θα καλύπτουν το Έργο
για κινδύνους από Ανωτέρα Βία και Τυχαία Περιστατικά μαζί με την απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής των
ασφαλίστρων.
Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση Ασφάλισης φυλάσσονται στη Υπηρεσία.
2.2 Αντικείμενο ασφάλισης
Η συνολική αξία του έργου έναντι κινδύνων από ανωτέρω βία και τυχαία περιστατικά.
2.3. Διάρκεια ασφάλισης
Από την ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών μέχρι την ημερομηνία που θεωρείται ότι
συντελείται η προσωρινή παραλαβή.

3. Ασφάλιση ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ του Αναδόχου Έναντι Τρίτων
3.1. Ειδικοί όροι
Το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο με την έναρξη των εργασιών
και το αργότερο εντός 10 Η.Η από την υπογραφή της Σύμβασης στη Δ/νουσα Υπηρεσία. Τα Ασφαλιστήρια Αστικής
Ευθύνης έναντι τρίτων, που τυχόν απαιτούνται για την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου λόγω της
εκτέλεσης απ' αυτόν των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής ή άλλης εργασίας σχετικής και μέσα στα
πλαίσια των συμβατικών του υποχρεώσεων, πρέπει να υποβάλλονται σε δύο (2) αντίτυπα πέντε (5) ημέρες πριν
από την έναρξη των αντίστοιχων εργασιών συντήρησης κ.λπ.
Το Ασφαλιστήριο και η Βεβαίωση Ασφάλισης φυλάσσονται στην Υπηρεσία.
3.2. Αντικείμενο Ασφάλισης
Η Υπηρεσία, το προσωπικό και οι συνεργάτες της θεωρούνται τρίτα πρόσωπα σύμφωνα με τους όρους και τις
εξαιρέσεις της διασταυρωμένης ευθύνης έναντι αλλήλων.
Η Ασφαλιστική Εταιρεία υποχρεώνεται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του Αναδόχου ή της
Υπηρεσίας και του προσωπικού τους, στην περίπτωση που η βλάβη και η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη
τους, για βλάβη ή ζημιά που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων και θα καταβάλει
κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κ.λπ. σχετιζομένων με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των
ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.
Η Ασφαλιστική Εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώματος αγωγής κατά της Υπηρεσίας, των συμβούλων των
συνεργατών της και των υπαλλήλων τους, στην περίπτωση που η βλάβη ή η ζημιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη
των προσώπων αυτών.
Καλύπτεται η εκ του άρθρου 922 ΑΚ απορρέουσα ευθύνη της Υπηρεσίας .
3.3. Όρια αποζημίωσης
Θα πρέπει να είναι για σωματικές βλάβες ή θάνατο τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και αξιώσεων για ικανοποίηση
λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής ευθύνης) κατ' άτομα και ατύχημα 45.000 €, για σωματικές βλάβες ή και θάνατο
τρίτων για κάθε ομαδικό ατύχημα ανεξαρτήτως του αριθμού των παθόντων 150.000 €, για υλικές θετικές ή
αποθετικές σε πράγματα ή και ζώα τρίτων συνέπεια ζημιογόνου γεγονότος ανεξαρτήτως του αριθμού των τυχόν
ζημιωθέντων τρίτων εξ'αυτού ως και ζημιωθέντων αντικειμένων 45.000 €.
Τέλος ανώτατο όριο ευθύνης ασφαλιστών καθ' όλη τη διάρκεια της ασφάλισης 300.000 €.
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Τα παραπάνω ποσά μπορεί να διαφοροποιούνται κατά περίπτωση και μετά από εντολή της Δ/νουσας το έργο
Υπηρεσίας.
Σε ένα ενιαίο Ασφαλιστήριο ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ και ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ τα όρια
αποζημιώσεως για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση θα πρέπει να είναι τα τριπλάσια από τα παραπάνω
όρια κατά περίπτωση.
3.4. Διάρκεια ασφάλισης
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη, με οποιοδήποτε τρόπο των εργασιών και θα λήγει την
ημερομηνία της αποπεράτωσης των εργασιών κατασκευής. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής
εάν προκύψει θέμα επισκευής, συντήρησης ή άλλης ρύθμισης σχετικής μετο Έργο, η οποία εμπίπτει στα πλαίσια
των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και απαιτεί την εκτέλεση εργασιών από δικά του συνεργεία, τότε θα
πρέπει να φροντίσει για την εκ νέου ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης του έναντι Τρίτων με τους ίδιους
όρους κ.λπ., όπως και στην αρχική του ασφάλιση και με διάρκεια τόση, όση χρειάζεται για την αποπεράτωση των
εργασιών επισκευής, συντήρησης κ.λπ.

4. Ασφάλιση ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
4.1. Ειδικοί όροι
Το σχετικό Ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται στη Δ./νουσα Υπηρεσία (15) ημέρες πριν από την έναρξη μεταφορών και
θα φυλάσσεται στην Υπηρεσία.
4.2. Αντικείμενο Ασφάλισης
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η συνολική αξία των μεταφερόμενων υλικών και η προέλευσή τους καθώς
και των υλικών ιδιοκτησίας της υπηρεσίας που θα μεταφέρονται με ευθύνη του αναδόχου για τους μεταφορικούς
κινδύνους. Τα υλικά αυτά θα ασφαλίζονται κατά ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.
4.3 Διάρκεια Ασφάλισης
Τα μεταφερόμενα υλικά θα ασφαλίζονται για όλη τη διάρκεια της μεταφοράς τους από οποιοδήποτε σημείο της
Ελλάδος ή και του εξωτερικού μέχρι την εκφόρτωσή τους στον τόπο του έργου.

5. Ασφάλιση ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ κ.λπ.
Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου κ.λ.π. από τη χρήση τους σαν αυτοκινούμενα οχήματα (Ν. 489/76).
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για ζημιές κ.λπ. που θα προκληθούν σε
τρίτους από τα οχήματα, μηχανήματα έργου κ.λπ., που θα χρησιμοποιηθούν απ' αυτόν για τις ανάγκες του έργου,
είτε ανήκουν σε αυτόν, είτε σε τρίτους, είτε στο προσωπικό του σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής
Νομοθεσίας (Ν. 489/76) και για ποσά κάλυψης αυτά που προβλέπονται εκάστοτε από την ισχύουσα Νομοθεσία.
Στα σχετικά Ασφαλιστήρια πρέπει να περιλαμβάνονται και τα εξής:
Υπεύθυνος για τη φύλαξη και παρακολούθηση των εν λόγω Ασφαλιστηρίων είναι ο Ανάδοχος ο οποίος υποχρεούται
να τα επιδεικνύει στη Δ/νουσα Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθούν. Η Υπηρεσία δικαιούται να απαγορεύει
την είσοδο, έξοδο και οποιαδήποτε μετακίνηση του αντίστοιχου οχήματος στην περιοχή του έργου.
Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου κ.λπ. από τη χρήση τους σαν Εργαλεία. Με την ασφάλιση αυτή θα
καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για ζημιές, ατυχήματα κλπ. που θα προκληθούν σε τρίτους από τα
οχήματα, μηχανήματα έργου κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν σαν εργαλεία για την εκτέλεση εργασιών
κατασκευής έργου.
Στην παρούσα ασφάλιση τα ποσά αποζημίωσης, οι όροι και προϋποθέσεις κ.λπ. είναι οι αυτοί που ισχύουν στην
ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων. Εξαιρείται ο όρος : Η Υπηρεσία είναι συνασφαλισμένη.
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6. Ασφάλιση ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η ασφάλιση του Προσωπικού περιλαμβάνει δύο (2) περιπτώσεις :
6.1. Ασφάλιση Προσωπικού του Αναδόχου
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του σύμφωνα με τις διατάξεις
της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας, τόσο για το ημεδαπό αλλά και για το αλλοδαπό προσωπικό του.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει εγκαίρως και αμελλητί όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή
ατυχημάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό του έργου και να εφαρμόζει πιστά τις διατάξεις του κανονισμού
ασφαλείας κατά εργατικών ατυχημάτων καθώς και όλες τις υποδείξεις των αρμοδίων κρατικών οργάνων (του
Υπουργείου Εργασίας, των Αστυνομικών Αρχών κλπ). Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει στον ΕΦΚΑ για κύρια
ασφάλιση όλο ανεξαιρέτως το απασχολούμενο απ' αυτόν στο έργο προσωπικό.
Ο ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωμένος να ασφαλίζει όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό του έργου στα
αναγνωρισμένα από το κράτος ταμεία κλαδικής ή επικουρικής ασφαλίσεως. Οι δαπάνες για την κατά το ανωτέρω
ασφάλιση περιλαμβανόμενες στην προσφορά του αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά και εξολοκλήρου αυτόν, ο
οποίος υπέχει εξολοκλήρου και την αστική και ποινική ευθύνη για τυχόν επισυμβαίνοντα στο έργο εργατικά
ατυχήματα.
6.2. Ασφάλιση συμβούλων ή συνεργατών του Αναδόχου
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τους πάσης φύσεως συμβούλους ή συνεργάτες του, έναντι κινδύνων
προσωπικών ατυχημάτων σε ασφαλιστικό φορέα της επιλογής του και εξαιρούνται οι αλλοδαποί συνεργάτες και
σύμβουλοι του αναδόχου για τους οποίους έχουν γίνει οι ανάλογες ασφαλίσεις στη χώρα τους, οι οποίες ισχύουν
για την εδώ παραμονή τους και δεν αντιβαίνουν την Ελληνική Νομοθεσία.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι οι σύμβουλοι είναι ασφαλισμένοι έναντι κινδύνων
προσωπικών ατυχημάτων.

7. Ασφάλιση ΥΛΙΚΩΝ της Υπηρεσίας που χορηγούνται στον Ανάδοχο
7.1. Αντικείμενο Ασφάλισης
Η Ασφαλιστική Εταιρεία ασφαλίζει σε ανοιχτή βάση και Κατά Παντός Κινδύνου τα υλικά, εργαλεία, μηχανήματα,
εφόδια και παρεμφερή είδη που χορηγεί η Υπηρεσία στον Ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης.
Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει από τη στιγμή που τα υλικά αυτά παραδίδονται από την Υπηρεσία, στον Ανάδοχο
για την ενσωμάτωση τους στα έργα.

Άρθρο 68ο – Τελικές διατάξεις
Με την υποβολή της προσφοράς του προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει γνώση των δυσχερειών στην
περιοχή των έργων (όπως γίνεται λεπτομερειακή αναφορά σε άλλες θέσεις των τευχών δημοπράτησης) των
στοιχείων εδάφους (με τυχόν σύνταξη από μέρους του γεωλογικής μελέτης και εκτέλεση δικών του γεωτρήσεων ή
και φρεάτων και δική του γεωτεχνική αξιολόγηση) και είναι απόλυτα ενήμερος των συνθηκών εκτέλεσης του έργου
από κάθε πλευρά, της κατάστασης των απαλλοτριώσεων και του τρόπου που θα αποδοθεί ελεύθερη η συνολικά
απαιτούμενη λωρίδα για την εκτέλεση των έργων, πηγών και υλικών κάθε είδους κ.λ.π., όπως και των ενδεχομένων
δυσχερειών και καθυστερήσεων, από οποιοδήποτε λόγο ή την παρέμβαση Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και ότι
έχει λάβει υπόψη του, ότι δεν θα του αναγνωρισθεί καμία απαίτηση σχετική με αποζημίωση κατά οποιονδήποτε
τρόπο, λόγω των παραπάνω τοπικών συνθηκών, των καθυστερήσεων, των δυσχερειών κάθε είδους και τέλος ότι
έχει μελετήσει τα υπάρχοντα εγκεκριμένα διαγράμματα της μελέτης, καθώς και τα συμβατικά στοιχεία που
συνιστούν, μαζί με αυτήν την Ε.Σ.Υ., τη βάση της προσφοράς του.
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Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα
ήθελε συμβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, από οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση με την εκτέλεση
της σύμβασης.
Για την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης, πέραν των όσων περιοριστικά αναφέρονται στην παρούσα ΕΣΥ, μπορούν
να εφαρμόζονται αναλογικά και άλλες διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον
ν.4782/2021, οι οποίες ήθελε κριθούν απαραίτητες για την καλή λειτουργία της σύμβασης, έστω και αν ρητώς δεν
κατονομάζονται στο παρόν τεύχος.
Λοιπές λεπτομέρειες για τις υποχρεώσεις και δικαιώματα του αναδόχου ρυθμίζονται από τοΝ.4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021.

Φιλλύρα 08/09/2022
Ο Συντάξας

Φιλλύρα 08/09/2022
Θεωρήθηκε
Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Μεμέτ Εμίν Χαμζά
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε.

Ευάγγελος Καραολάνης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
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