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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Δ.ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα τεχνική μελέτη αφορά την παραλία της Χρυσής Αμμουδιάς στο

νησί της Θάσου.
Στην παραλία της Χρυσής Αμμουδιάς βρίσκεται το δημοτικό Κάμπινγκ το

οποίο χαίρει μεγάλης επισκεψιμότητας καὶ διαθέτει επαρκείς υποδομές. Ζητούμενο
της πρότασης εἶναι το κάμπινγκ αλλά καὶ η υπέροχη θάλασσα ποὺ µπορεί κανείς να
επισκεφτεί να γίνουν προσβάσιμα σε άτοµα µε αναπηρία.

Η πρόσβαση τόσο στην Χρυσή Αμμουδιά όσο και στο ἴδιο το Κάμπινγκ
Υἴνεται µε ιδιωτικό εἶτε µε δηµόσιο µέσο και εἶναι σχετικά απλή καὶ γρήγορη, διότι το
οδικό δίκτυο διασχίζει όλο το νησί. Από τα θετικά στοιχεία του Κάμπινγκ εἶναι το
ομαλό ἐδαφός του,οι επαρκείς υποδομές του για τοὺς περισσότερους επισκέπτες καὶ
η οµαδοποίηση των κεντρικών λειτουργιών του. Παρόλα αυτά έχει καὶ κάποια ἄλλα
χαροκτηριστικά τα οποία το καθιστούν µη προσβάσιμο για τα άτοµα µε αναπηρία.

Τα χαρακτηριστικά αυτά επιδιώκετοι να αρθούν µε την παρούσα µελέτη και
µε εὔλογες προσαρμογές στο ἤδη υπάρχον, δομημένο καὶ μη περιβάλλον, µε
Ὀποστηρικτικές τεχνολογίες καὶ ζωντανές μορφές βοήθειας.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Βασικός άξονας για τη βελτίωση της προσβασιµότητος του Κάμπινγκ είναι η

δυνατότητα χρήσης τῶν διοικητικών υπηρεσιών ανεµπόδιστα. Στα πλαίσια αυτού τοῦ
άξονα προβλέπεται να γίνουν παρεμβάσεις στοὺς εξωτερικούς χώρους καθώς τα
κτίσματα έχουν κατασκεναστεί σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό τοῦ εδάφους. Τα ίδια





τα κτίρια χρήζουν μερικών ανακατασκευών κατά τόπουςγια να προσαρμοστούν στις
ανάγκες τῶν ατόμων µε αναπηρία.

Δεύτερος κύριος άξονας παρεμβάσεων κρίνεται απαραίτητο να εἶναι ο
οδικός/περιπατητικός διάδρομος που ξεκινάει από την εἴσοδο, γειτνιάζει µε τις
διοικητικές υπηρεσίες, διαµοιράζει την κίνηση στις επιµέρους γειτονιές τοῦ κάμπινγκ
και καταλήγει στο παραλιακό αναψυκτήριο καὶ το θαλάσσιο μέτωπο. Ο διάδρομος
δύναται να φιλοξενήσει όδευση για άτοµα µε προβλήµατα όρασης, δεσµευµένες
θέσεις στάθμευσης για άτοµα µε αναπηρία και. εἶναι θεµιτό  να΄ καταλήγει
ανεμπόδιστα στο θαλάσσιο μέτωπο. Παραπλεύρως «προτείνεται... να
ανακατασκευαστούν οι υπάρχουσες τουαλέτες καὶ ντουζ ώστε να γίνουν κατάλληλα

για ΑΜΕΑ.
Τρίτος άξονας παρεμβάσεων εἶναι η πρόσβαση σε ἄτομα µε κινητικά

προβλήµατα στην παραλία . Αυτό θα επιτευχθεί µε την προμήθεια ειδικών αμφίβιων
οχημάτων πρόσβασης ΑμεΑ. στη θάλασσα, διάδροµο πρόσβασης, χώρους σκίασης-
ομπρέλες ξύλινες , αποδυτήρια, ντουζ καὶ χημική τουαλέτα ΑΜΕΑ.

Συνοψίζοντας, οι κατευθυντήριες γραμμές της πρότασης για την αναβάθμιση
τοῦ δημοτικού κάμπινγκ στην Χρυσή Αμμουδιά της Θάσουεἶναι οι εξής:
1. Βελτίωση προσβασιµότητας τοῦ. δημοτικού Κάμπινγκ (ράµπες πρόσβασης,
διαµόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες, πλακοστρώσεις µε
πλάκες από σκυρόδεμασε λωρίδες για την ὀδευση τυφλών).
2. Ἡροσβασιμότητα των. κεντρικών υπηρεσιών τοῦ. κάμπινγκ. (διαµόρφωση
(κατάλληλων διαστάσεων όλων των ανοιγμάτων τῶν κτιρίων καὶ κατασκευή ραµπών
όπου αυτό κριθεί αναγκαίο).
3. Δημιουργία άµεσης πρόσβασης στο θαλάσσιο μέτωπο καὶ στην ἴδια την θάλασσα
με την προμήθεια ειδικών αμφίβιων οχημάτων πρόσβασης Αμελ. στη θάλασσα,
διάδροµο. πρόσβασης, χώρους σκίασης-ομπρέλες ξύλινες, αποδυτήρια, ντουζ. και
χημική τουαλέτα ΑΜΕΑ.

Θάσος, 7/06/2019
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΡΓΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α΄
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ΑΝΑΘΕΩΡ, ΙΜΕΤ. ΙΜΟΝΑΑ, ΙΤΗΤΑ ΙΜΕΡΙΚΗ ]1ΟΛΙΚΗ
Ὁμάδα Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα µε

1΄ [221001 χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού ΟΙΚ-2226 πὸ 28.38 50 1419 00
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα

2 [22.15.01 µε χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού. ΟΙΚ-2226 Τη 56,38 20 1127.60
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου καὶ
οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχήγια την

3 [222001 εξαγωγή ακεραίων πλακών ΙΟΙΚ-2236 12 159 50 395 00
4 [404 Αποζήλωση πλακοστρώσεων πεζοδροµίων ΎΔΡ 6807 12 1244 40 497 60
5 |405 Αποζήλωση κρασπέδων πρόχυτων ἡ μή ΥΔΡ 6805 πι 3234 40 133.60
6 2245 Αποζήλωση ξυλίνων ἡ σιδηρών κουφωμάτων. ΙΟΙΚ-2275 της 168 10 117600
7 2204 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΟΙΚ-2222 51 15.7 30 471,00

ἌΆθροισμα ΟµάδαςΑ: 521980]

ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΠΟΠΑ

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων

8 ΙΒΩ93Ι προστασίας στεγάνωσης γεφυρῶν κλπ᾽.µε σκυρόδεμα Ο 16/20
ΌΔΟΩ532 πὶ 2 0 471000

Κατασκευή τοίχων, πεζοδροµίων γεφυρῶν, επένδυσης
2 ΙΒ.2933 Ἱπασσαλοστοιχιών κ.λ.π. απὀ σκυρόδεμα ΟΙ6/20 ΟΔΟ-2532 πἲ 104 50 5200,00
10 [8-51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα ΟΔΟ-292] Πι 96 80 168,00

1 Ίβ-α2 Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόµια και νησίδες
ΟΔΟ-2922 τεμ. 5 20 230000

Προσαρμογή στάθµης υφισταµένου φρεατίου επί
12 18-85 ανακατασκευαζοµένου πεζοδροµίου ΟΛΟ-2545 τεμ. 40.3 5 201.50
13 18.52 Ἠλακοστρώσεις πεζοδροµίων, νησίδων κ.λ.π. ΟΔΟ-2922 τη΄ 13,8 60 828.00

Πλοικοστρώσεις µε πλάκες από σκυρόδεμα σε λωρίδες για την
14 ΙΝΑΡΒ-ΒΊ Ιόδευση τυφλών διαστάσεων άνω τῶν 30 ον Ν.Α.ΟΔΟ-2922] πα 22 120 264000

Άθροισμα ΟµάδαςβΒ: 16.647,50!

ΟΜΑΔΑ Γι ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
Οπτοπλινθοδομές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους
9χ19Χ24 οἷτ ἡ καὶ μεγαλυτέρων διαστάσεωνΏΠάχους 1 (μιάς)

15 [46.15.02 πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) ΙΟΙΚ-4662.1 τη2 39 60 234000
16 [71.21 Επιχρίσματα τριπτά- τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα ΟΙΚ 712] τη 13.5 60 810.00

Ἐπιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια ΟΒΟΙΡ 4, διαστάσεων
17 1733303 ΑΟχ40 ον ΟΙΚ 7331 π2 36 90 2240.00

Ἐπενδύσεις τοίχων µε πλακίδια ΟΚΟῦΡ Ι, διαστάσεων 30Χ30
18 {73.34.02 (1 ΙΟΙΚς 7326,1 τρ2 36 150 5400.00
19 {7335 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια ΙΟΙΚ 7326.1 μμ. 45 50 225 00

20 624 Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων απὀ γαλβανισµένη λαμαρίνα
ΟΙ ὅ239 κα 63 200 1240.00

21] 6505 (Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. ΟΙΚ 6502 τρ 135 50 8750.00
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 πα, (κρύσταλλο 5

22 1162702  |τα, κενό 12 1υἃη, κρύσταλλο 5 πι) ΟΙΚ 7609.2 τη2 24 40 2160.00
Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωμάτων,
ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ἡ πολυβινολικής

23 177.80.01 βάσεως ΙΟΙΚ 7785.1 2 9 200 180000
Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωμάτων,

24 Ι778002 |Ιακρυλικής ἡ στυρενιο-ακριλικής βάσεως. ΙΟΙΚ 7785.1 Τη2 10.1 250 252500
Προμήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση καὶ συμπύκνωση,
σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκενές από

25 [320204 σκυρόδεμα κατηγορίας Οἰ6/20 ΟΙΚ-3214 τη 84 85 7140.00
Άθροισμα ΟµάδαςΓ: 35.630,00)

ΟΜΑΛΑ Δι Η/Μ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΑΤΗΕ

Εξοπλισμός τουαλέτας ΑΜΕΑ πλήρης26 [|ΝΡΘ9ΙΟ.02 ΗΛΜ Ι4 τεμ. 1200 4 4800,00
ΑΤΗΕ δ - ς .

27 |ΝΙθοτο ο) ᾿|δοπλισμός ντουζιέρα ΛΜΕΛ πλήρης
ΗΛΜ 14 τομ. 1000 5 5000 00

Άθροισμα ΟµάδαςΔ- ὃ.800,00Ι





ΟΜΑΔΑ Ε; ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ.
Πλευρικές πληροφοριακός πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως
αντανακληστικές, µε υπόβαθρο τύπου ! κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899.

1 ΟΙΚ-6541
ύ

ΟΙΚ-6541

ΙΟΙΚ-654]Π ίου
Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα ΌΝ 40 πα (1 4: ΟΔΟ-2653

Διαγράμμιση οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή

Ἀθροισμα Οµάδας:
ΟΙΚ.«7785

ΣΤ: ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΑΙΣΜΟΣ.
θάλασσα

ΑΜΕΑ από
πρόσβασης ΑΜΕΑ από αντιολισθητικὀ

ΑΜΕΑ
τουαλέτα ΑΜΕΑ

θροισµα ΟµμάδαςΣ:

α
Γ-Ε. ἃ Ο.Ε.18οο

ΘΡΟΙΣΜΑ
1595

ΙΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΡΟΙΣΜΑ
Φ.Π.Α. 2495

ΑΠΓΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ.
ΠΟΛΙΤΙΝΦΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΠ.Ε/Α΄

!

{έε----
ΖΙΝΗΣ ΠΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΗΠΕΙ/Α΄

Ι840.00
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400000
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199.929 81

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΘΑΣΟΣ Ἰ-06-2015

Σ ΔΙΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΣΡ. ἃ ΛΟΜΗΣΗΣ
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΟΓΟΡΟΙ

Αντικείµενο τοῦ παρόντος τιµολογίου εἶναι ο καθορισμός τιµών µονάδος των εργασιών,
που εἶναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση τοῦ Έργου, όπως προδιαγράφεται
στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.
1.1 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως

περαιωµένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες
θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οἱ τιµές µονάδος περιλαμβάνουν
όλες τις δαπάνες που αναφόρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς καὶ
όσες απαιτούνταιγια την πλήρη καὶ ἔντεχνη εκτέλεση τον εργασιών, σύμφωνα
καὶ µε τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος καὶ
την απόδοση των μηχανημάτων, Ὡς ειδικότητες καὶ τον. αριθµό. τοῦ
εργατοτεχνικού προσωπικού καὶ την δυνατότητα χρησιμοποίησης ἡ μή
μηχανικών μέσων, εκτός ον άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος,
Σύμφωνα µε τα παραπάνω, µε τις τιµές µονάδος του παρόντος Τιμολογίου
προκύπτει το προὐπολογιζόμενο ἄµεσο κόστος του Ἔργου, δηλαδή το
συνολικό κόστος τῶν επί μέρους εργασιών ἡ λειτουργιών,οι οποΐες συνθέτουν
το φυσικό αντικείμενο του Έργου, Στις τιμές μονάδοςαυτές, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι;
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Κάθς είδους επιβάρυνση των ενσωµατουμένων υλικών από φόρους, τέλη,
δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην τοῦ Φ.ΙΤΑ. Ο
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων τῶν κάθε είδους
μεταφορικών τοῦ μέσων.

Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουμένων καὶ μη, κυρίων
καὶ βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τουςστις θέσεις εκτέλεσης τῶν εργασιών,
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τοὺς (αν απαιτείται) καὶ προσέγγισής
τους, µε τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις τῶν μεταφορών,
τις σταλίες των μεταφορικών µέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές,
εκτός τῶν ειδικών περιπτώσεων, ποὺ η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε
αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.

Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση καὶ μεταφορά (µε την σταλία
μεταφορικών μέσων) τῶν πλεοναζόντων  ἠ/και. ακατάλληλων προϊόντων
εκσκαφών καὶ λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης,
λαµβανομένων υπόψη τῶν ισχυόντων Ἡεριβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα µε
την Ἐ.Σ.Υ. καὶ τοὺς λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, τον αποβλήτων από εκσκαφές,
κατασκευές καὶ κατεδαφίσεις (ΑΕΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 13128/2010) και εξειδικεύονται. µε την
Ἐγκύκλιο αρ. πρωτ. οἷς 4834/25-1-2013 του Ὑπουργείου Περιβάλλοντος
Ενέργειας καὶ Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές
του τιµολογίου.

Ὡς «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του
συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση τῶν υλικών αυτών καὶ την επέκεινα
διαχείρισή τους.
Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών
εισφορών (στο 1.Ιζ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ἡ σε άλλους ημεδαπούς
ἡύκαι αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών,
επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές
Συμβάσεις Ἐργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας,
εξαιρεσίμων αργιῶν κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των ἐργῶν ποὺ η
εκτέλεσή τοὺς προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες καὶ τιμολογούνται
ιδιαιτέρως) κ.λπ., τοῦ πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των
ειδικοτήτων οδηγών καὶ χειριστών οχημάτων κοὶ μηχανημάτων, τεχνιτών
συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού καὶ τῶν επιστατών µε εξειδικευμένο
αντικείµενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού ποὺ απασχολείται για την κατασκευή τοῦ
έργου,επί τόπου ἡ οπουδήποτε αλλού.

Οι κάθε εἴδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία
εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη καὶ μεταφορά των
δοιαιµίων καὶ την εκτέλεση ελέγχων καὶ δοκιμών, οεἴτε στο εργοταξιακό
εργαστήριο ἤ σε κρατικό ἡ σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Ὑπηρεσίας,
σύμφωνα µε τοὺς όρους δηµοπράτησης.
Οι. δαπάνες εγκατάστασης καὶ λειτουργίας μονάδων παραγωγής
προκατασκευασµένων στοιχείων, εφ᾿ όσον προβλέπονται από τοὺς όρους
δηµοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγἠς θραυστών υλικών
(σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφολτομιγμάτων κἂπ., στον εργοταξιακό
χώρο ἡ εκτός αυτού.
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Στις δαπᾶνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση τοῦ απαιτουµένου χώρου,
η κατασκευή τῶν υποδομών, κτιριακών καὶ λοιπών ἐργῶν των μονάδων, η
εγκατάσταση τοῦ απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές
δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές τῶν πρώτων
λών στην μονάδα καὶ των παραγοµένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις
ενσωμάτωσής τοὺς στο Ἔργο, καθώς καὶ η αποσυναρµολόγηση τῶν
εγκαταστάσεων μοτᾶ το πέρας τῶν εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τοὺς
(βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) καὶ
αποκατάστασης τοῦ χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Ὑπηρεσία καὶ
σύμφωνα µε τοὺς ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.
Οι ὥς άνω ὄροι για την αποξήλωση των μονάδων καὶ αποκατάσταση των
χώρων ἔχουν εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γῖνει σε χώρο που. έχει

παραχωρηθεί από το Δημόσιο

(β) Ότανοἱ μονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρουςποὺ ἔχει εξασφαλίσει ο
Ανάδοχος, αλλά ἔχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας
για τις ανάγκες τοῦ συγκεκριμένου έργου.

Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Ἔργου, τις μεταφορές, τα
μεταφορικά µέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,
Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή
της κυκλοφορίας καὶ την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων,οι
δαπάνες των µέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων
εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ἡ τρίτων,
της αποφυγής βλαβών σε κινητά ἤ ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής
ρύπανσης ρεµάτων, ποταμών, ακτών κλπ., καθώς καὶ οἱ δαπάνες των µέτρων
προστασίας τῶν έργων σε κάθε φάση της κατοσκευής τοὺς ανεξαρτήτως της
εποχής τοῦ ἔτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.Άπ.)
καὶ μόχρι την οριστική παραλαβή τους.
Οι δαπάνες διεξαγωγής τῶν ελέγχων ποιότητος και οἱ δαπάνες κατασκευής των
πάσης φύσεως “᾿δοκιμαστικών τµημάτων"' που προβλέπονταιστην Τ.Σ.Υ. καὶ
τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί ἔλεγχοι καὶ
δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.)
Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης καὶ λειτουργίας τοῦ κυρίου καὶ βοηθητικού
μηχανικού εξοπλισμού καὶ μέσων (π.χ. ποριωµάτων, εργαλείων) που
απαιτούνται για. συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο
του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποῖες περιλαμβάνονται τα
μισθώματα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείταυ, η
αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οἱ αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών
κοὶ. τεχνιτών, τα καὔσιμα, τα λιπαντικά καὶ. λοιπά αναλώσιμα, τα
ανταλλακτικά, οι επισκευές, οἱ μετακινήσεις στον χώρο του. έργου, οι
ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, ον πάσης φύσεως σταλίες καὶ
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κορίου τοῦ Έργου), Ὦ

αποσυναρµολόγησή τοὺς (εάν απαιτείται) καὶ η απομάκρυνσή τοὺς από το
Έργο.
Περιλαμβάνονται επίσηςοι πάσης φύσεως δαπάνες τοῦ εφεδρικού εξοπλισμού
που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ἡ γα
οποιαδήποτε άλλη αιτία.
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θέση ενσωμάτωσης καὶ τυχόν προσωρινών αποθέσεων καὶ επαναφορτώσεων
αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην τον
περιπτώσεων ποὺ στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά
ότι η µεταφορά πληρώνεται. ιδιαίτερα. (άρθρα. που επισημαίνονται με
αστερίσκο ["}).

Περιλομβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ἤ εμπλουτισμού των υλικών,
ώστε να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου
προδιαγραφές, λαµβανομένων υπόψη τῶν σχετικών περιβαλλοντικών όρων
Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις
μηχανημάτων και προσωπικού ποὺ οφείλονται:

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

(β) στην µη ολοκλήρωση τῶν διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων τοῦ
χώρου εκτέλεσης τῶν εργασιών (υπό την προὐπόθεση ότι παρέχεται η
δυνατότητα τµηματικής εκτέλεσης τον εργασιών),

() στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τοὺς
αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑχ κπ.),

(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση τῶν εργασιών κατά φάσεις λόγω τῶν ως άνω
εμποδίων,

(β) στην διενέργεια τῶν απαιτουµένων μετρήσεων, ελέγχων καὶ ερευνών
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κα), καθώς και στις
λοιπές υποχρεώσεις του. Αναδόχου ποὺ προβλέπονται στα τεύχη
δηµοπράτησης, είτε τα ὥς άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα. εἴτε εἶναι
ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.ἃ Ο.Ε. ἤ σε άλλα άρθρα του παρόντος
Τιμολογίου

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

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

Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την ομαλή καὶ ασφαλή διακίνηση πεζών και
οχημάτωνστις θέσεις εκτέλεσης τῶν εργασιών, όπως ενδεικτικά:

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους ἕως 3,0 τη, για
την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών καὶ οχημάτων, όταν τούτο
κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές

(2) Οἱ δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη καὶ
ασφαλή κυκλοφορία πεζών καὶ οχημάτων στην περίμετρο των χώρων
εκτέλεσης τῶν εργασιών, όπου απαιτείται, ἦτοι για την περίφραξη τῶν
ορυγμάτων κοαὶ γενικά τῶν χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση
του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηµατοδότηση τοῦ εργοταξιακού
χώρου (πλην εκείνης ποὺ προκύπτει από μελέτη σήμανσης και
τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση καὶ αποκατάσταση
της κυκλοφορίας κλπ. καθώς καὶ οι δαπάνες για την απομάκρυνση των
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παραπάνω προσωρινών κατασκευών καὶ σήμανσης μετά την περαίωση
των εργασιών καὶ την πλήρη αποκοτάσταση της αρχικής σήμανσης.

Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης  τριγωνομετρικού καὶ. πολυγωνομετρικού
δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για
την χάραξη τῶν επιµέρους στοιχείων του έργου,οι δαπάνες σύνταξης μελετών
εφαρµογής (όταν απαιτείτοι για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής
μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές),
κατασκευοστικών σχεδίων καὶ σχεδίων λεπτομερειών,οι δαπάνες ανίχνευσης
καὶ εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου καὶ εκπόνησης
μελετών αντιμετώπισης αυτῶν (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας
Ὀπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩΡ,
Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων καὶ λοιπών εγκαταστάσεων ποὺ
απαντώντοι στο χώρο τοῦ έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων
εδάφους µε τοπογραφικός μεθόδους καθώς καὶ οι δαπάνες λήψης
επιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε εκπρόσωπο της Ὑπηρεσίας
καὶ σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων. καὶ
Ὀπολογισμών που θα υποβληθούν στην Ὑπηρεσία προς έλεγχο.
Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεµάτων
(όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη µελέτη.
Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης µε τα στοιχεία των
εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ἡ κατά την εκτέλεση των εργασιών
δικτύων Ο.Κ.Ω.

Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην τῶν ανιλήσεων κατά την κατασκευή
τεχνικών εντός κοίτης ποταμώνἡ στην περίπτωση ποὺ δεν υπάρχει δυνατότητα
παροχέτευσης προς φυσικό ἡ τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των
προσωρινών διευθοτήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων
καὶ πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο
Καὶ τα υπάρχοντα έργα καὶ το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται
διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης.
Οι δαπάνες ποὺ απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωµένων μεθόδων καὶ
εὑρεσιτεχνιών ποὺ εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την ἔντεχνη
εκτέλεση των εργασιών.
Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων καὶ δαπέδων εργασίας
στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής ποὺ
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 τῶν χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας
κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Ὑπηρεσίας για την διατήρησή
τους.
Οι δαπάνες για την προστασία καὶ την εξασφάλιση της λειτουργίας τῶν
δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ἤ επηρεάζονται τοπικά
από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση
ζημιών καὶ φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο καὶ ποινικά καὶ
μόχρι περαίωσης τῶν εργασιών, ο Ανάδοχος του΄Έργου.
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Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς καὶ οι
αποζημιώσεις για κάθε εἴδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταμένων
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ἡ την διακίνηση βαρέως
εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών µέσων μεγάλης χωρητικότητας,
ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ.) ποὺ οφείλονται σε µη τήρηση τῶν
συμβατικών όρῶν, τῶν υποδείξεων της Ὑπηρεσίας, των ισχυουσῶν διατάξεων
καὶ γενικότερα σε υπαιτιότητα τοῦ Αναδόχου.

Έφ᾽ όσον δεν προβλέπεταιιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης
φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς ποὺ προκύπτουν από τη
μεθοδολογία κατασκευής τοῦ. Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή
διακίνηση. εξοπλισμού και ολικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ἡ
εξασφάλιση δικαιωμάτων. διέλευσης από ιδιωτική ἑκταση, κατασκευή των
οδών ἡ βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς καὶ οι δαπάνες
εξασφάλισης τῶν αναγκαίων χώρων απόθεσης των  πλεοναζόντων ἡ
ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν
απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή
επέκταση ἡ βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαµόρφωση τῶν χώρων μετά
την περαίωση των εργασιῶν, σύμφωνα µε τοὺς εγκεκριµένους
περιβαλλοντικούς όρους.

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

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

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

Οι δαπάνες έκδοσης τῶν απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις
αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία καὶ τοὺς Οργανισμούς Κοινής Ὡφελείας,
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη
δηµοπράτησης.

Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς καὶ απρόσκοπτης
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων. (δίκτυα
ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης καὶ αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες,
Ὀδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση τῶν εργασιών,
καὶιδιαίτερα όταν:

(1) τα δίκτυα. εἶναι σχετικά ανεπαρκή καὶ 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 προσαυξάνοντοι κατά το ποσοστό Γενικών
Εξόδων (Γ-Ε.) καὶ Οφέλους τοῦ Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης
φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες
αλλά αφορούν συνολικά το κόστος τοῦ έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού,
όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι,
δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών,
ἔξοδα. λειτουργίας γραφείων κ.λπ. τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς καὶ το
προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση τῶν εργασιών.
Το ὡς άνω ποσοστό Γ.Ε. ἃ ΟΕ. ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (1890) τοῦ
προὐπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει τῶν τιµών του Τιμολογίου
Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις, καὶ 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 καὶ βοηθητικῶν εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ, γραφείων,
εργαστηρίων καὶ λοιπών εγκαταστάσεων του. Αναδόχου ἡ άλλων,
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

()  Ανέγερσης κύριων καὶ βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων τοῦ
Αναδόχου ἡ άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(3).Περίφραξης ἡ/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακῶν εγκαταστάσεων
καὶ χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης.

(41) Ἐξοπλισμού κύριων καὶ βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για
τη διασφάλιση λειτουργικής ετοιµότητας, εξασφάλισης. ύδρευσης,
ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης καὶ αποχέτευσης, καθώς
καὶ. λοιπών απαιτουµένων  ευκολιών, σύμφωνα. µε τοὺς όρους
δηµοπράτησης.

(2)  Απομάκρυνσης κύριων καὶ βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων
µετά την περαίωση του έργου, καθώς καὶ οι δαπάνες αποκατάστασης
τῶν χώρων κατά τρόπο αποδεκτό καὶ σύμφωνα µε τοὺς εγκεκριµένους
Περιβαλλοντικούς Όρους.

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

() 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
Ὑγείας/Φάκελος Ασφάλειας καὶ Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.

(0) ΤΓια φόρους.

(10) Για εγγυητικές.



ῷ

(11) Ασφάλισης του έργου.

(12) Προσυμβατικού σταδίου.

(13) Διάθεσης µέσων ατομικῆς προστασίας.

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ, εξεύρεσης χώρων γραφείων καὶ
λοιπών εγκαταστάσεων, χρηµατοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για
μελέτες ποὺ µπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών,
εκτεταμένες διαφωνίες καὶ απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης,
απαιτήσεις για µέτρα προστασίας από µη ληφθείσες υπόψη ακραίες
επιτόπου συνθήκες, κλοπές µη καλυπτόµενες από ασφάλιση).

Χρονικώς συ ένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα από τη χρονική διάρκεια
της σύμβασης,τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

().Χρήσεως- λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων καὶ ευκολιών
(περιλαµβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων καὶ χώρων καθαρών
σύμφωναµε τις προβλέψεις των εγκεκριµόνων Περιβαλλοντικών Όρων)

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης τοῦ Αναδόχου κοὶ υπό
την προὔπόθεση μόνιμης και αποκλειστικῆς απασχόλησης στο έργο (σε
περίπτωση µη μόνιμης καὶ αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται
υπόψη ο χρόνος απασχόλησης καὶ η διαθεσιμότητα στο. έργο).
Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόµιµες
αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό καὶ οι. επιστάτες, με
εξειδικευμένο αντικείµενο (π.χ, χωµατουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν
περιλαμβάνονται.

(3).Νομικής υποστήριξης

(11 Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων µε αά ποο. μετάκληση

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

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικῆς χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα
μεταφοράς προσωπικού

(1)  Μετρήσεων γενικών δεικτών καὶ παραμέτρων ποὺ προβλέπονται στοὺς
εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους καὶ. λήψη µέτρων για
συμμόρφωση προς αυτούς

(8).Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο

(0).Τόκοι κεφαλαίων κίνησης καὶ γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος

(10) Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της
επιχείρησης, κόστος. έδραςεπιχείρησης ἦ/και λειτουργίας κοινοπραξίας

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί τον λογαριασμών τοῦ Αναδόχου
βαρύνει τον ἱΚύριο του Έργου.

Ἐάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών ποὺ παρουσιάζουν διαφορετικά
χαρακτηριστικά ἔναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών ποὺ
περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα µε τοὺς
όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών ποὺ επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες
αυτές εἶναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα τοῦ παρόντος Τιμολογίου µε
αναγωγή των μεγεθών τοὺς σύμφωνα µε το ακόλουθο παράδειγµα:



(1) Διότρητοι σῳλήνες στραγγιστηρίων. αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και
ακαθάρτων από σκυρόδεμα, ΡΥΟ κ.λπ.

Για ονομαστική διάµετρο Όν χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις
αναφερόμενες στα υποάρθρα τῶν αντιστοίχων άρθρων του. παρόντος
Τιμολογίου καὶ για αντίστοιχο ολικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής καὶ
μόθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή τοῦ μήκους τοῦ χρησιμοποιούμενου
σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αµέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο
ονομαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο:

Όν /Όμ
όπου Όν: Ονομαστική διάµετρος τοῦ χρησιμοποιούμενου σωλήνα

Ώμ: Η αµέσως μικρότερη διάµετρος σωλήνα ποὺ
περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο.

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάµετρος ὡς ΏΜ θα χρησιμοποιείται η αμέσως
μεγαλύτερη υπάρχουσα διάµετρος.

(2) Μεόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου ΕΙ.ΕΧζΕΙ1. ή
αναλόγου

Για πάχος Ών χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της
συμβατικής πλάκας τοῦ παρόντος τιµολογίου (12 τατα), θα γίνεται αναγωγή της
επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας
πάχους 12 τη, µε βάση το λόγο:

Όν/ 12

όπου Όν: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε ΠΠ.
(3) Στεγάνῳση αρμώνµε ταινίες τύπου ΗΥΡΕΟΕΟΠ,ΡΥς
Για πλάτος Ἐν χρησιμοποιούµενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της
συμβατικής ταινίας τοῦ παρόντος Τιμολογίου (240 τη, θα γίνεται αναγωγή
του μήκους της χρησιμοποιούμενης τοινίας σε μῆκος συμβατική ταινίας
πλάτους 240 π, µε βάση το λόγο:

Βν /240
όπου Βν: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταννίας σε πῖτῖ

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις
άρθρων τοῦ 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 ΠΗΕΤΕΠ ἡ άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στοὺς
γενικούς όρους του παρόντος.

2 ΤΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΓ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΓΤΡΟΠΟΥ ΕΠΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.1.1.Ἡ επιµέτρηση των εργασιών γίνεται εἶτε βάσει των σχεδίων των
εγκεκριμένων μελετών εἶτε βάσει μετρήσεων καὶ. των



2.1.6

συντασσόμενων βάσει αυτών επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων,
λαµβανομένων υπόψη τῶν ἐγγραφῶν εντολών της Ὑπηρεσίας καὶ
των εκάστοτε οριζοµένων ανοχών.

Ἡ Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ἡ µέρος του Έργου,
κατά την κρίση της, προκειµένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα
των. επιµετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ὁ
Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του. δαπάνη να διαθέσει τον
απαιτούμενο εξοπλισμό καὶ προσωπικό για την υποστήριξη της
Ὑπηρεσίας στην διεξαγωγή τοῦ εν λόγω ελέγχου.

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

Ἐπδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιµέτρησης,
καθώς καὶ ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες
παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους
εργασιών τοῦ παρόντος Τιμολογίου.

Αν το περιεχόµενο ἑνός επιµέρους άρθρου τοῦ. παρόντος
Τιμολογίου, που αναφέρεται σε µια τιμή µονάδας, ορίζει ότι η εν
λόγω τιµή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση τῶν
εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οἱ ίδιες επιµέρους
εργασίες δεν θα επιµετρώνται οὔτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο
άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο.

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

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ὡς προς την εκσκαψιµότητα

Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γοῖες, η τλύς, η τύρφη
καὶ λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από  επιχωματώσεις με
ανοµοιογενή υλικά.

Ὡς"γαίες καὶ ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμάδη ή
αμμοχαλικάδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως
τσιµεντωµένα (οεππεπίο4) αμμοχάλικα, ο μαλοκός, κατακερµατισμένος

ή αποσαθρωµένος βράχος, καὶ γενικά τα εδάφη που μπορούν να
εκσκαφθούν αποτελεσματικά µε συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα
(εκσκαφείς ἡ προωθητές), χωρίς να εἶναι απαραίτητη η χρήση
εκρηκτικών υλών ἡ κρουστικού εξοπλισμού.

Ως "βράχος"χαρακτηρίξεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν µπορεί να
εκσκαφθεί οάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως µε εκρηκτικές ύλες,
διογκωτικά υλικά ᾖἡ κρουστικό. εξοπλισμό (.χ. αερόσφυρες ή



Ὀδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου"περιλαμβάνονται καὶ
μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 πω.

Ὡς "σκληρά γρανιτικά"και.“κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται.. οι
συμπογείς σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα
καὶ οἱ τσχυρῶς τσιµεντωµένες κροκάλες ἤ αμμοχάλικα,  θλιπτικής
αντοχής μεγαλύτερης των 150 ΜβΡα. Ἡ εκσκαφή των σχηματισμών
αυτών είνοι δυσχερής (δεν αναµοχλέυονται µε το Ίρρο: τῶν προωθητῶν
ισχύος 300 ἩΡ, η δε απόδοση τῶν υδραυλικών σφυρώνεἶναι μειωμένη)

223 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ
Τα κυριότερα. εἴδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται
(ενδεικτικά καὶ ὄχι περιοριστικά) να προμηθευτεί καὶ να τα. παραδώσει
τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία εἶναι τα ακόλουθα:

Χειρολαβές
Πλήρες ζεύγος χριρολαβάν για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξα)
µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-ἐξω) με
ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ἔνδειξη κατάληψης
(πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.

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

Χειρολοβή (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 ἦ χαλύβδινες ἦ πλαστικές µε κλειδαριά ασφαλείας.

Κλειδαριές- διατάξεις ασφάλισης
Κλειδαριές (χωνευτόςἡ εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας
Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος
Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες
πυρασφάλειας
Ῥάβδοι (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 καὶ φύλλο - δάπεδο).

Μηχανισμοί λειτουργίας καὶ επαναφορός 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 κτοπήµατα ποδιών

κιλ.
«''. Ἀναστολείς (αίορροτς)

-- Αναστολείς θύρας - δαπέδου

Αναστολείς θύρας- τοίχου

Αναστολείς φύλλων ερµαρίου

Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων
---. Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ.

---. Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
«-. Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρο)
«-. Ειδικός Εξοπλισμός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
«'. Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων θυρών

ασφαλείας, µε Μασίος Κου
--. Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφώμάτων κάθε τύπου

«. Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, µε. ηἠλεκτρομηχανικό σύστημα, με
ηλεκτρονική μονάδα ελέγχού, µε συσκευή μικροκυμάτων

Ἡ προμήθεια τῶν παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, καὶ
σύμφωνα µε τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί
Δημοσίων Εργων" διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία
άρθρα τοῦ παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιµή
του κάθε είδους κουφώµατος.

2.2.3, ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Οι εργασίες χρωματισμών επιµετρώνται. σε τετραγωνικά µέτρα. (π2)
επιφανειών ἡ σε µέτρα μήκους (τ1) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων
διαστάσεων, πλήρως περαιωµένων, ανά εἶδος χρωματισμού. Από τις
επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ἡ κενό καὶ από τα

γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ἡ χρωματίζεται µε
άλλο είδος χρωματισμού.
ἩἨ εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η
αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών. επιµετράται ανά Κα
βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εὰν αναφέρεται διαφορετικά.

Οι ποσότητες τῶν εργασιών ποὺ εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές
επιμετρούνται σύμφωνα µε τα ανωτέρω και ἔγιναν αποδεκτές από την
Ὑπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα µε την παρούσα παράγραφο για τα
διάφοραείδη χρωματισμών.
Οι τιµές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται
στην ανωτέρω παράγραφο "Ἐιδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς καὶ



για κάθε άλλη δαπάνη που εἶναι αναγκαία σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο
άρθρο "Τενικοί Όροι".
Οι τιµές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών τοῦ. παρόντος
τιµολογίου αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια καὶ σε
ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 τη. Οι τιµές για χρωματισμούς ποὺ
εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίξονται σε αντίστοιχα ἄρθρα τοῦ
παρόντος τιµολογίου, τα οποία ἔχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται
ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωµάτων.
Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των
χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την
Επίβλεψη, τα κινητά τκεριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα µε
τα. καθοριζόµενα. µε τις ισχύουσες. διατάξεις περί ασφαλείας του
ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, καὶ η
εργασία αφαιρέσεως καὶ επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων
κουφώμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.

Ὅταν πρόκεται για κουφώματα καὶ κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ
ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια τῶν χρωματισμῶν υπολογίζεται ὡς
το γινόμενο της απλἠής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόµενου
κουφώματος (βάσει των. εξωτερικών διαστάσεων. τοῦ. τετράξυλου ή
τρίξυλου) ἡἦ της καταλαµβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα
πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται
παρακάτω:

α/α Είδος
Θύρες ταµπλαδωτές ἡ πρεσσαριστές πλήρεις ἡ µε
Ὁαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το
5096 του ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσα καδρόνι(ή 1/4 πλίνθονυ)
β) µε κάσα επί δρομικού τοίχου
γ) µε κάσα επί μπατικού τοίχου

Ὡ Ὑαλόθυρες ταµπλαδωτές ἡ πρεσσαριστές
µε υαλοπίνακες ποὺ καλύπτουν περισσότερο από το
50946 του ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσσα καδρόνι (ἤ 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί μπατικού τοίχου

ἕως Ὑαλοστάσια:α) µε κάσσα καδρόνι(ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί μπατικού
δ) παραθύρων ρολλών
6) σιδερένια
Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού,
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών



Είδος Συντελεστής
Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60

. | [Σιδερένιες θύρες:α) µε μίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα 2,80
β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές 2,00
γ) χωρίς επένδύση µε λαμαρίνα (ἡ μόνον µε ποδιά) 1.00
δ) µε κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ὡς γ 1.60

Προπετάσµατα σιδηρά:
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 2,50
β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα 1.00 |

γ) πτυσσόµενα (φυσαρμόνικας) 1.60

Κιγκλιδώματα ξύλινα ἡ σιδηρά:α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 1.00
β) πολυσυνθέτου σχεδίου 1.50

Θερμαντικά σώματα:Πραγματική χρωµατιζομένη επιφάνεια βάσει των
Πινάκοων συντελεστών τῶν εργοστασίων κατασκευής
των θερμαντικών σωμάτων

2.2.4, ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
Ἱ. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως,

σκληρότητας καὶ χρώματος μαρμάρωνείναι ενδεικτικά κάποιων
από τις πιο διαδεδομένες ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε
καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα κοιτάσματα μαρμάρου
τῶν διαφόρων περιοχών εἶναι ομοιόμορφα ὥς προς το χρώμα,
την σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε καὶ οι τιµές
διάθεσης των μαρμάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται. καὶ
μάλιστα σηµαντικά, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά τοὺς.
Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης
µε μάρμαρα τῶν ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως. τιµή
"φατούρας" που επισημαίνεται µε διπλό αστερίσκο.

2. Οι τιµές για τὴν πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο
προέλευσης. Ῥέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (εχίτα),
σκληρό ἡ μαλακό κατά περίπτωση, και εἶναι ευνόητο ότι εἶναι
απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις µε μάρμαρο μέσων ποιοτικών
χρρακτηριστικών.

3, Ὁ Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου
που θα χρησιμοποιήσει στο έργο (Ἀ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα,
διαθεσιμότητα στην περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα
αγοράς, να διαπιστώσει την τιµή διάθεσης τοῦ συγκεκριμένου
τύπου μαρμάρου και σ' αυτήν να προσθέσει την τιμή "φατούρας"
που προβλέπεται στο ΝΕΤ ΟΙΚζ. Παράλληλα θα πρέπει να



επέμβει στην περιγραφή του άρθρου καὶ να εισάγει. εκεί τα ἰ

επιθυµητά χαρακτηριστικά τοῦ μαρμάρου.

Ἐπειδή οι τιµός των μαρμάρων διαφέρουν σηµαντικά, εἶναι
σκόπμο η επιλογή του τύπου να γίνεται σε συνεννόηση µε την
Δ/νουσα την Μελέτη Ὑπηρεσία.

4, Επισημαίνεταιότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις
των Ευρωπαϊκών Ἡροτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12058: Ναππαϊ οἴοηο
Ἠοοτίηρ απά οἵοτ - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για
δάπεδα καὶ σκάλες - Απαιτήσεις καὶ ΕΛΟΤ ΕΝ 1469: ΝοίυταΙ
5ίοΠπς οἰαάαιηρ - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για
επενδύσεις - Απαιτήσεις καὶ να φέρουν σήμανση ΟΕ, σύμφωνα
µετην ΚΥΑ 10976/244, ΦΕΙς 9738/18-07-2007.

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

1|Πεντέλης Λευκό
2| Κοκκιναρά Ἱεφρόν
3|Κοζάνης Λευκό
4|Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες
5|Καπανδριτίου Κιτρινωπό
6 Μαραθώνα Γκρί
1: Νάξου Λευκό
8|Αλιβερίου Τεφρόχρουν --μελανό
0|Μαραθώνα Ἱεφρόχρουν --μελανό

10} Βέροιας Λευκό
11] Θάσου Λευκό
12 Πηλίου Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
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Ύδ Ῥοδότε: πολύ
Διονύσου Χιονόλευκο

1

2
23

4
5
6
7
8

9
0
1

|

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης
κατεργασίας

1|Ιωαννίνων Ῥοδόχρουν
Χίου ἹΤεφρό



2.2.5.

Χίου
Τήνου
Ῥόδου
Α' Π
Βυτί Μαύ
Μ 0)

9|Ναυπλίου
10|Ναυπλίου Κίτρινο
11 Μυτιλ' πολύ
12|Τρίπολ: Γκρι

µε
λοῦ

Γ13 1ἡπολύ
14 () ὅ

5, Σε όλεςτις τιµές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται καὶ η
στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)

6. Το κονίαµα δόµησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται
µε λευκό τσιμέντο.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΩΝ.

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου)
τοίχων καὶ 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 καὶ με την πρόσθετη τιμή του άρθρου
78.12.

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε
έτοιμο σκελετό αποζηµιώνονται, μαζί µε τις εργασίες αλλουμινίου,
με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση µη επίπεδης µε το άρθρο
78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους
από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα Ί8.34 και 78.35, οι
τιμές προσαρμόζονται αναλογικά µετις τιµές τοῦ άρθρου 61.30.

Σε περίπτωση τοποθέτησης καὶ ορυκτοβάμβακα, η αποζηµίωσή του
τιμολογείται µε το άρθρο 79.55,

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΗΝΣΕΙΣ

1. Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου ποὺ φέρουν την σήμανση ["/]
παραπλέυρως της αναγραφόµενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν
την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ἡ
προϊόντων.



Η 4ημοπρατούσα ἀρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του
μεταφορικού έργου, µε βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες
ἑκτέλεσης του έργου.

Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου
καθορίζονται ὂι ακόλουθες τιμές µονάδας σε Θ/Η.ἔπι

Σε αστικές περιοχές
- απόσταση «᾿ 5 Κάῑ 0,25
- απόσταση 2 5 Κι 0.21

Ἑκτός πόλεως
"οδοί καλής βατότητας
- απόσταση «΄ 5 Κα 9,20
- απόσταση 2 5 Κα 0,19
- οδοί κακής βατότητας
- απόσταση -«΄ 5 Κτι 0,25
- απόσταση 5 5 απ 0,21
" εργοταξιακές οδοί
- απόσταση «3 Κα 0,22
- απόσταση 2 3 Κάῑ 0,20
Πρόσθετη τιµή για παρατεταμένη
αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 0.03
εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής ᾽

κλίμακας εκσκαφές)

Οι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισμό της τιµῆς τοῦ
αστερίσκου ["] των ἄρθρων του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι
δργασίες επιμετρώνται σε κυβικά µέτρα (πιὸ), κατά τον τρόπο ποὺ
καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρµόξεται συντελεστής επιπλήσματος ή
οποιαδήποτε ἄλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται µε βάση τα
επιμετρούμενα μὲ κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο
άρθρο.

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν
τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΙ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που
επισημαίνονται µε [], καὶ αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε
καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη
αναθεώρηση του μεταφορικού έργου).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν τήν σήμανση
[’'"] παρατίθεται η τιµή που αναλογεί στήν καθαρή εργασία (φατούρα)
καὶ τα βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωµατουµένων υλικών, έναντι αυτών ποὺ



αναφέρονται στο Περιγραφικό ἄρθρο, η 4Δημοπρατούσα ἀρχή θα
προσαρμόζει ανάλογα τις τιµές εφαρµογής (περιπτώσεις ἔυλείας,
καραµικών πλακιδίων καὶ μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και
ποιοτήτῳων).

10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Τα άρθρα τοῦ παρόντος κεφαλαίου έχουν εφαρµογή µόνον για τις μεταφορές υλικών
(και όχι των προϊόντων εκσκαφών, οι οποῖες ρυθμίζονται στα αντίστοιχα αυτών
κεφάλαιτα) σε περιπτώσεις δυσπροσίτων και ειδικών ἐργων.
Τια 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.



:

ΟΜΑΔΑ Δ: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

22.10

22.15

Άρθρο 1

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από ἄοπλο σκυρόδεμα

Καθαίρεση καὶ τεµαχισμός στοιχείων κατασκευών από ἄάοπλο σκυρόδεμα
όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας,
µε διατήρηση τοῦ υπολοίπου δοµήµατος άθικτου.

Συµπεριλαμβάνονται οι δαπάνες τοῦ πάσης φύσεως απαιτούμενου
εξοπλισμού καὶ εργαλείων, τον. ικριωμάτων κοὶ προσωρινών
αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των. προϊόντων, ο τεµαχισμός των
ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος καὶ η μεταφορά τοὺς στις θέσεις
φόρτωσης, σύμφωνα µε την µελέτη καὶ την ΕΤΕΠ 15-02-01-01
"Κοθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέματος µε μηχανικά μέσα".

22.10.01 Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΠΚ-2226
Ἐφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης µε χρήση
Ὀδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ἡ µη µε πιστολέτα
πεπιεσμένου αέρα καὶ συναφή εξοπλισμό.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (π:3) πραγματικού όγκου προ της

καθαιρέσεως
Μέση Απόσταση απόρρυψης; 2 (Κα)

Τιμή μονάδας: 28- 0,1952528, 38 6
ΕΥΡΩ Ολογράφως: εἴκοσι οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά
Αριθµητικά: 28.366

Άρθρο 2
Καθαίρεσῃ στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Καθαίρεση καὶ τοµαχισμός στοιχείων κατασκευών από. οπλισμένο
σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο
εργασίας, µε διατήρηση του υπολοίπου δομήµατος ἀθικτου.

Συµπεριλαμβάνονται οι δαπάνες τοῦ πάσης φύσεως απαιτούµενου
εξοπλισμού καὶ εργαλείων, τῶν µέσων κοπῆς τοῦ οπλισμού (µε τα
σχετικά αναλώσιμα), των ικριωµάτων καὶ προσωρινών αντιστηρίξεων καὶ
η συσσώρευση τον προϊόντων ο τεµαχισμός των ευµεγέθων στοιχείων
σκυροδέματος καὶ η µεταφορά τοὺςστις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα µε
Την μελέτη καὶ την ΕΤΕΠ Ι5-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων
οπλισµένου σκυροδέματος µε μηχανικά μέσα".

22.15.01 Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΊΙΚ-2226
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης µε χρήση
Ὀδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ἡ µη µε πιστολέτα
πεπιεσμένου αέρα καὶ συναφή εξοπλισμό.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (τοῦ) πραγματικού όγκου προ της



καθαιρέσεως
Μέση Απόσταση απόρριψης; 2 (πι)
Τιμή µονάδας; 56: 0,19"2-:56,38

ΕΥΡΩ Ολογράφως: πενήντα έξι ευρώ καὶ τριάντα οκτώ λεπτά
Αριθµητικά: 56,38 6

Άρθρο 3
22.20 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου καὶ οιουδήποτε

πάχους

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου καὶ οποιουδήποτε
πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μοσαϊκού,
κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), µε το κονίαµα. στρώσεώς αυτών, σὲ
οποιαδήποτε στάθµη από το εδάφος, µε την συσσώρευση των προϊόντων
καθαιρέσεως προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο(ππ”)

22.20.01 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236

Τιμή μονάδας: 7,90 Ε
ΕΥΡΩ Ολογράφως: επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά λεπτά

Αριθµητικά: 7,90 Ε

Άρθρο 4
4.04 Αποζήλωση πλακοστρώσεων πεζοδροµίων.

ΙΚζωδικός Αναθεώρησης.ΥΔΡ 6807

Αποζήλωση πλακοστρώσεων πεζοδροµίων καὶ της υπόβασής τοὺς, µε χρήση
αεροσφυρών, µε την φόρτωση επί αυτοκινήτου καὶ την µεταφορά σε οποιοδήποτε
απόσταση.
Ἡ εργασία θα εκτελείται µε ιδιαίτερη επιμέλεια προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί το
ποσοστό θραυοµένων πλακών κατά την αποξήλωση.

Οι ακέραιος πλάκες θα συγκεντρώνονται καὶ θα στοιβάζονται παραπλεύρως τοῦ
ορύγματος προκειµένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της
πλακόστρωσης.

Ο προσδιορισμός της τιμής τοῦ αστερίσκου θα γἴνεται µε βάση την συμβατική
παραδοχή ότι ανά τετραγωνικό μέτρο αποξήλωσης πλακόστρωσης προκύπτουν 0,10
τοὁ προϊόντων προς µεταφοράγια οριστική απόθεση, ὡς εξής:

["] 0,10 πεὖ χΧ 5 Ε/πδ Ίαν (βλπ. Γονικούς Οροὺς τοῦ Τιμολογίου)

όπου Β η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα µε τοὺς
περιβαλλοντικούς όρους ή την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής.



Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (πα2)
Μέση Απόσταση απόρριψης; 2 (πα)
Τιμή µονάδας: 172,40: 0,105250,19512446
ΕΥΡΩ Ὀλογράφαως: δώδεκα ευρώ καὶ σαράντα τέσσερα λεπτά

Αριθμητικώς: 12,446 Γη]

Άρθρο 5
4.05 Αποζήλαώση κρασπέδων πρόχυτων ἡ μή

Κωδικός Αναθεώρησης. ΥΔΡ 6808

Αποζήλωση κρασπέδων πεζοδροµίων µε χρήση αεροσφυρών, µε την φόρτωση επί
αυτοκινήτου καὶ την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Η εργασία θα εκτελείται µε ιδιαίτερη επιμέλεια προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί το
ποσοστό θραυοµένων κρασπέδων κατά την αποξήλωση.
Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται καὶ θα στοιβάζονται παραπλεύρως τοῦ
ορύγματος προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του
πεζοδροµίου.

Ο προσδιορισμός της τιμής τοῦ αστερίσκου θα γίνεται µε βάση την συμβατική
παραδοχή ὁτι ανά τρέχον μέτρο αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 ταὸ
προϊόντων προς µεταφοράγια οριστική απόθεση, ὡς εξής:

[1] 50,075 ὖχ 8 Θ/δα (βλπ. Γενικούς Όρους τοῦ Τιμολογίου)
όπου 5 η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα µε τοὺς
περιβαλλοντικούς όρους ἡ την σχετική έγκριση της αρµόδιας αρχής.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
Τιμή µονάδας: 3,300,105250,19 --3.346Ε

ΕΥΡΩ Ολογράφας: τρία ευρώ καὶ τριάντα τέσσερα λεπτά
Αριθμητικώς: 3.348 [η

22.45 Αποζήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

Καδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275

Αποζήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών καὶ παραθύρων. Περιλαμβάνεται
η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση τοῦ τετραξύλου
ή τοῦ πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) µε προσοχή για την
επαναχρησιμοποίησή του, καὶ η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (ππ2) ακροτάτου περιγράµµατος τετραξύλου ἡ πλαισίου

ΕΥΡΩ Ολογράφαως: δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά
Αριθµητικώς: 16.806

Άρθρο 7



22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδοµών |

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2222

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (πι) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

ΕΥΡΩ Ολογράφαως: δέκα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά
Αριθμητικῶς: 15,706

ΟΜΑΔΑ Β: ΟΛΟΠΟΠΙΙΑ

Άρθρο 8
Άρθρο Β2093 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ο1Ί6/20

Άρθρο Β-29.3.1 Κατασκευή ρείθρων, τραπεξοειδῶών τάφρων, στρώσεων προστασίας
στεγάνωσης γεφυρών κλπ µε σκυρόδεμα 16/20
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΔΟ-2532)

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυµένων τραπεζοειδών και τριγωνικών
τάφρων, κοιτοστρώσεων, επενδρύσεων κοίτης ρεµάτων, τοίχων ποὺ δεν ανήκουν στην
κατηγορία "λεπτοτοίχων", στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλ.π. µε
σκυρόδεμα (16/20 άοπλο ἦ ελαφρώς οπλισμένο.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ενενήντα τέσσερα ευρώ καιείκοσι λεπτά
Αριθµητικά: 94.206

Άρθρο 9
Ἄἂρθρο Β-20 3.2 Κατασκευή τοίχων, πεζοδροµίων γεφυρών, επένδυσης

πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. απὀ σκυρόδεµα (16/20
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΔΟ-2532)

Κατασκευή οπλισμένων τοίχων (θεμέλια καὶ. ανωδομή), πεζοδροµίων γεφυρών,
επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεµα κατηγορίας 16/20

ΕΥΡΩ Ολογράφως: εκατόν τέσσερα ευρώ
Αριθµητικά: 104.006

Άρθρο 10
ἂρθρο Β-21 ΠΡΟΧΥΤΑ4 ΚΡ4ΣΗΕΛ4 4Π1Ο ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΔΟ-29721)



Τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας Ο20/25,
διατομἠς πλάτους 0,15 τὰ καὶ ύψους 025 ἕως 030 τα, σύμφωνα. µε τα σχέδια
λεπτομερειών της μελέτης, µε απότµηση, ευθυγράµµων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδροµίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα
παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση µε δόνηση και. συμπίεση,
οποκλβειοµένης της παρασκευής τοὺςεπί τόπου τοῦ έργου µε αυτοσχέδιους ξυλότυπους.

Ἐκτέλεση εργασιών σύμφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 “ἹΚράσπεδα, ρείθρα. καὶ
τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυµένες µε σκυρόδεμα”.

Στην τιµή μονάδας περιλαμβάνονται:

«η προμήθεια και µεταφορά τῶν κρασπέδων καὶ όλων των αποιτούμενων υλικῶν πλην
του σκυροδέματος της βάσης έδρασης,

5. η τοποθέτησή τοὺς σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα
σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, µε χρήση τεµαχίων μήκους όχι μικρότερου
τῶν 0,50 τη, µε λεία επιφάνειο,η στερέωση των κρασπόδων µε κατασκευή πίσω από
αυτά συνεχούς πρίσµατος διατομής 0,10Χ0,20 ται από σκυρόδεμα κατηγορίας Ο8/10,
ο εγκιβωτισμός τοὺς καὶ η αρμολόγησή τοὺς µε τσιµεντοκονία αναλογίας 650 Κο
τσιμέντου ανά πιὲ άμμου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου χωρίς την βάση ἑδρασής
του, η οποία επιµετράται ιδιαιτέρως.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά
Αριθµητικά: 9,606

Άρθρο 11
Άρθρο Β-82 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΠΕΖΟΛΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙΝΗΣΙΔΕΣ

(Δναθεωρείται µε το ἄρθρο ΟΔΟ-2922)

Ἠλήρης διαµόρφωση διάβασης/πρόσβασης ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια καὶ
νησίδες.

Στην τιµή μονάδας περιλαμβάνονται;

- η αποζήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης και κρασπέδων
ο. η πλήρης ανακατασκευή τοὺς (ολικά καὶ εργασία: πλάκες, κονίαµα έδρασης,

Ὀλικό  αρμολόγησης, µεταφορά. υλικών επί τόπου, εκτέλεση εργασιών,
καθαρισμός χώρου εκτέλεσης εργασιών καὶ συγκέντρωση καὶ. αποκομιδή
πλεοναζόντων υλικών καὶ προϊόντων αποξήλωσης), σύμφωνα. µε. την
προβλεπόμενη από την μελέτη υποβιβασμένη στάθµη, µε διάταξη, τύπο καὶ
μορφή πλακών απόλυτα προσαρμοσμένη προςτην υφιστάμενη πλακόστρωση.

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιῶν προστασίας στην
περίμετρο της πλακόστρωσης µέχρι την σκλήρυνση τοῦ κονιάµατος έδρασης.

Τιμή κατ’ αποκοπήν (τεμ), πλήρους δαιμορφώσεως διάβασης ΑΜΕΑ.
ΕΥΡΩ Ολογράφας: εκατόν δέκα πέντε ευρώ



Αριθμητικά:; 115.006

Άρθρο 12
Άρθρο Β-85 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΠΙ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΔΟ-2548)
Αποζήλωση πλαισίου έδρασης καλύμμοτος υφισταμένου φρεατίου µε προσοχή ὥστε
να μην προσκληθούν ζημιές, προσαρμογή της στάθµης τῶν τοιχωμάτων του φρεατίου
µε αποξήλωση ή εφαρμογή στρώσεως ισχυρού τσιµεντοκονιαµάτος, πάκτωση τοῦ
πλαισίου έδρασης στην απαιτούμενη στάθµη µε ακρίβεια -- 5 η καὶ επιμελής
αρµολόγηση µε την περιβάλλουσα νέα πλακόστρωση. Οἱ τσιµεντοκονίες τελικής
διαμόρφωσης γύρῳ από το πλαίσιο έδρασης θα παρασκευάζονται µε άμμο θαλάσσης
για την αποφυγή ρηγματώσεων, ἧ, εναλλακτικά, θα εφαρμόζονται. εποξειδικά
κονιάµατα.
Στην τιµή δεν συµπεριλαμβάνονται η αντικατάσταση του. καλύμματος καὶ τοῦ
πλαισίου ἐδρασής του. Τυχόν απαιτούμενα νέα χυτοσιδηρά καλύμματα, θα
επιµετρώνται ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία άρθρα τοῦ τιµολογίου.

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως αποπερατωµένης εργασίας (τεμ), για φρεάτια επιφάνειας
καλύμματος έως 0,50 τα’. Για μεγαλύτερα φρεάτια η τιµή θα αναπροσαρµόξεται µε
πολλαπλασιασμό επί τον συντελεστή Ἐ / 0,50, όπου Ἐ εἶναι η επιφάνεια τοῦ φρεατίου
βάσει των εξωτερικών διαστάσεων τοῦ καλύμματος.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: σαράντα ευρώ και τριάντα λεπτά
Αριθµητικά: 40,306

Άρθρο 13
ἄρθρο Β-52 Π4Ι4ΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟ4ΡΟΜΙΩΝ, ΝΗΣΙΩΝ κλπ

(Αναθεωρείτοι µε το άρθρο ΟΔΟ-2922)

Πλοκόστρωση πεζοδροµίων, νησίδων κλπ, µε τσιµεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339,
διαστάσεων 0,50 χ 0,50 τα, πάχους 5 οπη, αντιολισθηρές, µε επιφανειακή στοιβάδα από
λευκό τσιμέντο, σύμφωνα µε την µελέτη καὶ την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 '' Πλακοστρώσεις
- λιθοστρώσεις πεζοδροµίων καὶ πλατειών””

Στην τιµή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια καὶ μεταφορά. επί τόπου τοῦ έργου των τσιµεντοπλακών καὶ των
υλικών στερέωσης και αρµολόγησης,

- η τοποθέτηση των τσιµεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιµεντο-
κονιάµατος πάχους 2,5 - 3,0 οπι, αποτελούμενου από ένα µέρος ασβέστη, πέντε
µέρη καθαρής άµµου και 180 Κο τσιμέντου ανά πι’,

- Ὢη αρµολόγηση µε τσοιµεντοµαρμαροκονία µε λευκό τσιμέντο σε αναλογία 650 Κα
τσιμέντου ανά πι’ µαρµαροκονίας καὶ ο καθαρισμός των αρµών .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιµης πλακοστρώσεως

ΕΥΡΩ Ολογράφως: δέκα τρία ευρώ καὶ ογδόντα λεπτά
Αριθµητικά: 13,506



Άρθρο 14
Άρθρο Ν.Α.Β-8Ί ΗΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΕ

ΛΩΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ ΤΥΦΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩ
ΤΩΝ 20 ο
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΔΟ-2022}

Ἱοποθέτηση πλοκών οδηγού όδευσης τυφλών Σχετικό : ΝΑΤΕΟ.2922 Κωδικός
αναθεώρησης; ΟΙΚ 2922 10094 Για την κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών η οποία
συνίσταται από λωρίδες επίστρωσης, διαφορετικής υφής καὶ χρώματος από το
Ὀπόλοιπο δάπεδο της ζώνης. Για την κατασκευή τοῦ οδηγού όδευσης τυφλών
χρησιμοποιούνται κίτρινες τετράγωνες αντιολισθηρές τσιµεντένιες πλάκες
διαστάσεων 40ΧΗ4ΟΧ3,5 (3 πιτα ), σύστασης από αδρανή υλικά, τσιμέντο καὶ χρώμα,
οι οποίες θα συμμορφώνονται πλήρως µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1339:2003(8ΛΟΤ
ΕΝ 1339: 2003/Α(:2006 - αρ. απόφασης ΥΨἨΕΧΩΔΕ 12394/406 ΦΕΙς 1794 τβ'/28-9.-
2009) καὶ τοὺς λοιπούς όρους δηµοπράτησης, σύμφωνα µε την µελέτη καὶ την ΕΤΕΠ
03-02-02-00 "Πλακοστράσεις - λιθοστρώσεις πεζοδροµίων καὶ πλατειών". α) Πλάκες
ριγέ µε πλατιές καὶ αραιές ρίγες που τοποθετούνται µε τις ρίγες παράλληλα µε τον
άξονατης κίνησης για να οδηγήσουν τα άτοµα µε προβλήματα όρασης στην πορεία
τους. β) Πλάκες φολιδωτές µε έντονες φολίδες καὶ χρώμα πάντοτε κίτρινο που
τοποθετούνται για να ειδοποιήσουν τα άτοµα µε προβλήµατα στη όραση για
ενδεχόμενο εμπόδιο ή κίνδυνο. γ]Πλάκες φολιδωτές µε πυκνότερες καὶ λιγότερο
έντονες φολίδες που τοποθετούνται στα σηµεία αλλαγής κατεύθυνσης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας καὶ μεταφοράς επί τόπου τοῦ έργου
τῶν αντιολισθηρών πλακών, των υλικών στερέωσης κλπκαι όλων τῶν απαιτουμένων
Ὀλικών, η δαπάνη τοποθέτησης των τσιµεντοπλακών, η δαπάνη τσιµεντοκονίας
έδρασης πάχους2,5 ἕως 3,0 εκ. καὶ κάθε άλλη δαπάνη υλικού καὶ εργασίας για την
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση τοῦ έργου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους πλακοστρώσεως (1 πι2)

ΕΥΡΩ Ολογράφας: Είκοσι δύο Ευρώ
Αριθµητικά: 22.00

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΙΚΟΔΛΟΜΙΚΑ

Άρθρο 15
46.15 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους θΦχ10χ24

ΩΩ ή καὶ μεγαλυτέρων διαστάσεων

Ἠλινθοδομές µε τυποποιηµένους οπτόπλινθους µε διάκενα ἡ/και
θερµοµονωτικά παρεμβύσματα διαστάσεων ΟΌχ]θΌχ24 ο ἡ/και
μεγαλυτέρων σύμφωνα µε την µελέτη καὶ την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι
από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση καὶ στάθµη του. έργου, με
ἔτοιµο'κονίαµα ϱκτισίµατος παραδιδόµενο.'-σε σιλό ἡ -με
ασβεστοτσιµεντοκονίαµα ποὺ παρασκευάζεται επί τόπου.



Τιμή ανά τετραγωνικό µότρο (τ’) πραγματικής επιφάνειας.

46.15.02  Πάχους 1 (μιας) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4662.1

ΕΥΡΩ Ολογράφως: τριάντα εννξα ευρώ
Αριθμητικά: 39.006

Άρθρο 16
7121 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121

Ἐπιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 Κα

τσιμέντου, πάχους 2,5 οπ, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη
πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή),
επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη από το έδαφος, καὶ σε
ύψος μέχρι 4,00 τι από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα µε την μελέτη καὶ
την. ΕΤΕΠ ῳΟ3-03-01-00 "Ἐπιχρίσματα με ϱκονιάµατα.. ποὺ
παρασκευάζονται επί τόπου”.

Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου κοὶ τον απαιτούμενο
μηχανικό εξοπλισμό,ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (π.᾽)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: δέκα τρία ευρώ καὶ πενήντα λεπτά,
Αριθµητικά: 13,506

Άρθρο 17
73.33 Ἐπιστρώσεις δαπέδων µε κεραμικά πλακίδια

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΊΙΙ 7331

Ἐπιστρώσεις δαπέδων µε κεραμικά πλακίδια Ίης ποιότητας ανυάλωτα,
έγχρωμα, υδατοαπορροφητικοτητας. έως 0,506, αντοχής σε απότριψη
"ΩΕΟΙΤΡ 4", διαστάσεων 20Χ20 οτι, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου
εφαρμογῆς, σύμφωνα µε την μελέτη καὶ την ΕΤΕΙ Ο3-07-02-00
"Ἐπενδύσεις µε κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές καὶ εξωτερικές”.

Στην τιµή µονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια καὶ τοποθέτηση τῶν
πλακιδίων µε αρμούς 1 έως 2 πιτα, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος τῶν
450 Κερ τσιμέντου, ἡ µε κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή
µε την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση τῶν αἁρμών µε τσιµεντοκονίαµα
των 600 Κρ τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή µε εἴδικο υλικό πληρώσεως
συμβατό µε τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής
επιφανείας τοῦ δαπέδου.



Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης καὶ
καθαρισμού µε τα υλικά πάσης φύσεωςεπί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (π2)

73.33.03 ἐΕπιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια ΟΒΟΙΤΡ 4. διαστάσεων
4ἀθχά0 ο

ΕΥΡΩ Ολογράφως: τριάντα έξι ευρώ
Αριθµητικά: 36,006 ΡΓΣ1ΕΡΓ

Ἄρθρο 18
73234 Επενδύσεις τοίχων µε κεραμικά πλακίδια ΟΕΟΙΤΡ 1

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΊΚ 7326.1

Ἐπενδύσεις τοίχων µε κεραμικά πλακίδια εφυαλωµένα, χρωματιστά,
αντοχής σε απότριψη "ΟΚΟΙΤΡ 1". οποιουδήποτε χρώματος καὶ σχεδίου,
σύμφωνα µε την µελέτη καὶ την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Ἐπενδύσεις µε
κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".

Περολαμβάνετοι η προμήθεια καὶ τοποθέτηση των πλακιδίων, µε αρμούς
1 έως 2 τη, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 Κρ τσιμέντου, µε
πρόσµικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης µε την επιφάνεια εφαρµογής,ἡ µε
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή µε την υπάρχουσα
Ὀποδομή, η πλήρωση των αρμάών µε τσιµεντοκονίαµα τῶν 600 Κα
Τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρµολόγηµα µε λευκό τσιμέντο, ή µε
ειδικό υλικό συμβατό µε τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός
των τελικών επιφανειών τοῦ τοίχου καὶ η διαµόρφωση οπών για την
διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτῶν κ.λπ.

Ἠλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης καὶ
καθαρισµού µε τα υλικά πάσης φύσεωςεπί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (τη)

73.34.02 Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια ΟΒΟΙΤΡ 1. διαστάσεων 30Χ230

ο
ΕΥΡΩ Ολογράφαως: τριάντα έξι ευρώ

Αριθµητικά: 36,006 ["1ΕΡΓ

Άρθρο 19
73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµτκά πλακίδια

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΊΚ 7326.1



Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου καὶ
διαστάσεων, µονόχρωμα ή έἔχρωμα, µε αρμούς πλάτους 2 ΠΠ,
στερεούμενα µε τσιμεντοκονία ἡ κόλλα πλακιδίων.

Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης καὶ
καθαρισμού µε τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

ἘΥΡΩ Ολογράφως: τέσσερα ευρώ καὶ πενήντα λεπτά
Αριθµητικά: 4,506

Άρθρο 20
Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλοων από γαλβανισμένη λαµαρίνα

Άρθρο 21
65.05

Άρθρο 22
Ί6.27

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΊΙζ 6239

Κατασκευή καὶ τοποθέτηση σιδηρών κασσών ανάρτησης θυροφύλλων
οιουδήποτε σχεδίου, από στραντζαριστή γαλβανισμένη  λαμαρίνα.
Συμπεριλαμβάνεται η πλήρωση των διακένων µε αφρό πολυουρεθόνης ἡ
µε αραιωµένο  τσιµεντοκονίαµα (αριάν)) των. 600 Καρ. τσιμέντου ἡ
πυράντοχο ἡ ηχομονωτικό υλικό πληρώσεως (σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από την μελέτη), η σφράγιση των αρμῶών με
πολλυουρεθανική µαστίχη ή σιλικόνη, καὶ γενικά τα πάσης φύσεως υλικά
κατασκευής καὶ πληρωσης καὶ η εργασία πλήρους κατασκευής καὶ
τοποθέτησης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Ι-ς) κάσσας

ἘΥΡΩ Ολογράφως: έξι ευρώ και είκοσι λεπτά.
Αριθµητικά: 6,206

Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.

Καδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502

Θύρες συμπαγείς σπό θερµοµονωτικό πέτασµα (πάνελ) αλουμινίου,
μονόφυλλες, ανοιγόµενες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα µε την
μελέτη καὶ την ΕΤΕ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου”.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (πα)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: εκατόν εβδομήντα πέντε ευρῶ
Αριθµητικά: 175,006

Διπλοί θερµοµονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΠΚς 7609.2



Διπλοί θερμομονωτικοί -ηχομονωτικοί -- ανακλαστικοί υαλοπίνακες,
απλοί ἡ πολλαπλοί (ΙΑΜΙΝΑΤΕΡ), οποποιωνδήποτε διαστάσεων,
απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας καὶ βαθμού φωτοανάκλασης
σύμφωνα µε την μελέτη καὶ την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες
µε ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι µε ελαστικά παρεμβύσματα
καὶ σιλικόνη Ἠλήρης περαιωµένη εργασία, µε υλικά καὶ μικροθλικά επί
τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό µέτρο (πα2)

16.27.02  Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 τηῦ. (κρύσταλλο
5 ΤΩΓη. Κενό 12 τΏγΩ, κρύσταλλο 5 ΩΩ)

ΕΥΡΩ Ολογράφας: πενήντα τέσσερα ευρώ
Αριθµητικά: 54,006

Άρθρο 23
77.80 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώματα ουδατικτής

διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών. επιχρισμάτων µε υδατικής διασποράς
χρώματα ακρυλικής, ή βινολικής, ἡ στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο
διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισµα, σύμφωνα. µε την
μελέτη καὶ την ΕΤΕΠ Ο3-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών
επιχρισμάτων".

Προρτοιμασία των επιφανειών, αστάρωµα καὶ εφαρµογή δύο στρώσεων
του τελικού χρώματος. Υλικά καὶ μικροθλικά επί τόπου, ικριώματα καὶ
εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό µέτρο (τ.2)

77.50.01 Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωμάτων, ακρυλικής
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινολικής βάσεως

ΕΥΡΩ Ολογράφαως: εννέα ευρώ
Αριθμµητικά: 9.006Ε

Άρθρο 24
77.80.02 Εξωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ἡ στυρενιο-
ακριλικής βάσεως.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: δέκα ευρώ καὶ δέκα λεπτά.
Αριθµητικά: 10,106

Άρθρο 25



32.02 Προμήθεια, µεταφοράεπιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας
Παραγωγή ἡ προμήθεια και μεταφορά επί τόπου τοῦ έργου σκυροδέματος
οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα µε τις διατάξεις του
Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΚΤΣ), µε την διάστρωση χωρίς
χρήση αντλίας σκυροδέματος καὶ την συμπύκνωση αυτού επί των
καλουπιών ἡ/και λοιπών επιφανειών υποδοχῆς σκυροδέματος, χωρίς την
δαπάνη. κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα µε την µελέτη τοῦ
έργου,και τις ΕΤΕΠ:

θ1-01-01-00 "Παραγωγή καὶ μεταφορά σκυροδόματος",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",
Ο1-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",
01-01-04-00 “Ἐργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγἠς σκυροδέματος",
ϱ1-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
0101-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ὁτι. απαγορεύεται. αυστηρά η προσθήκη νερού στο
σκυρόδεμα επί τόπου τοῦ έργου. Ἐπίσης απαγορεύεται η χρήση τοῦ
σκυροδέματος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός
εάν εφαρμοσθούν  επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική μελέτη
συνθέσεως.

Στην τιµή περιλαμβάνονται:
α.. Ἡ προμήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση

εκτέλεσης του ἔργου, του. σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για
εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση. όλων
των αποιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον.'το.σκυρόδεμα
παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς
αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι
πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης, µε χρήση
οποποιωνδήποτε µέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και
πυργογερανό,
Επισημαίνεται ότι στην τιµὴ ανά. κατηγορία σκυροδέματος
συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας
τσιμέντου για τὴν επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών
(αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική
διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση
επιµετράται. ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο
σκυρόδεμα.
Ἡ απαιτούμενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των. αδρανών. καὶ η
περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης
χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται
εργαστηριακά µε δαπάνη τοῦ Αναδόχου.

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

γ.. Ἡ δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας καὶ η
διαµόρφωση της άνω στάθµης των σκυροδοτουμένων στοιχείων
(τελικής ἡ προσωρινής), σύμφωνα µε τα καθοριζόµενα στην μελέτη



του. ἔργου αναφορικά µε την. ποιότητα καὶ τις ανοχές του
τελειώματος.

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

ε.. Δεν συµπεριλαμβάνεται η πρόσθετη. επεξεργασία διαμόρφωσης
δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (Ἀ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα,
εκτός από κελύφη, αψίδες καὶ τρούλους.

Επιμέτρηση ανά. κυβικό. μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από
σκυρόδεμα, σύμφωνα µε τις προβλεπόμενες από την µελέτη διαστάσεις

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (πι).

32.02.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 16/20

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ογδόντα τέσσερα ευρώ

Αριθµητικά: 84,006

ΟΜΑΔΑΛ: Η/Μ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Ἄρθρο 26
ΑΤΗΕ ΝΙ9910.02 Εξοπλισμός τουαλέτας ΑΜΕΑ πλήρης

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14 10096

Εξοπλισμός τουαλέτας ΑΜΕΑ πλήρης.
Προμήθεια καὶ τοποθέτηση πλήρους σετ ΝΟ για άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Στην

τιµή τοῦ ἄρθρου προβλέπεται η προμήθεια τῶν ειδών υγιεινής ἦτοι λεκάνη καὶ
κάθισµα - κάλλυµαειδικού τύπου, τοποθέτηση οριζόντιων χειρολαβών εκ τῶν
οποίων η µία είναι ανακλινόµενη καὶ μία θα φέρει θήκη χαρτιού, καζανάκι χαμηλής
πιέσεως µε εύχρηστο χειριστήριο, μπαταρία τύπου ντους, νιπτῆρας ρηχός ειδικού
τύπου χωρίς κολώνα, μπαταρία µε μακρύ ρουξούνι ή µε φωτοκύτταρο, καθρέπτης
μεγάλος µε την κάτω ακμή στο 1.00 µ., από λευκή πορσελάνη ελληνικής ή ιταλικής
προέλευσης,
Ο νιπτῆρας θα εἶναι εργονοµικός µε ειδικές εγκοπέςγια στήριξη των αγκώνων καὶ
καμπύλο σχήμα εμπρόςγια καλύτερη προσέγγιση τοῦ χρήστη, σταθερής ἡ/και
μεταβαλλόμενης κλίσης.

Η ειδική λεκάνη θα ἔχει καμπύλο σχήμα µε πρόσθιο άνοιγμα εμπρός.
Το κάθισµα λεκάνης θα εἶναι ανατοµικό, κατάλληλο για χρήση από ΑΜΕΑ.
Η αναμµεικτική μπαταρία θα διαθέτει μακρύ μοχλό καὶ ρουξούνι.



Το καζανάκι θα εἶναι χαμηλής πίεσης και θα πρέπει να μορφώνει την επιφάνεια ποὺ
βρίσκεται προς την πλευρά τοῦ χρήστη ανατομικά έτσι ώστε να χρησιμεύει και ος
πλάτη καθίσµατος.
Θα υπάρχουν οριζόντιες ή/και κατακόρυφες χειρολαβές μήκους 100 εκ.
Ό καθρέπτης θα είναι μεταβαλλόμενης κλίσης.

Ἐπίσης στην τιµή συµπεριλαμβάνονται καὶ τα παρακάτω:
χαρτοθήκη, πετσετοθήκη ή σύστημα στεγνώµατος χεριών, σαπωνοθήκη, κρεµάστρες
κ.λπ. όπως επίσης καὶ
η εργασία τοποθότησής τοὺς καὶ όλα τα υλικά καὶ τα μικροθλικά ποὺ απαιτούνται
προκειµένου να παραδοθεί το ΝΟ σε πλήρη λειτουργία.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως τοποθετημένα καὶ συνδεδεμένα µε το δίκτυο ύδρευσης καὶ
αποχέτευσης
(1 ΤΕΝ) ΕΥΡΩ Ολογράφως; χίλια τριακόσια ευρώ

Αριθµητικά: 1.300.008

Άρθρο 27
ΑΤΗΡ ΝΙ910.02 Εξοπλισμός ντουζιέρας ΑΜΕΑ πλήρης
Καδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14 100946

Εξοπλισμός ντουζιέρας ΑΜΕΑ πλήρης Προμήθεια και τοποθέτηση πλήρους σετ για
ντουζ για άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
1. ΚΑΘΙΣΜΑ. Μέσα στην θέση ντους πρέπει να προβλέπεται επίτοιχο
αναδιπλούμενο κάθισµα σε ύψος 0.δ50µ. από το δάπεδο, όπου μεταφέρεται ο χρήστης
αμαξιδίου. Εάν υπάρχει προθάλαµος, αυτός πρέπει να διαχωρίζεται µε µία αδιάβροχη
κουρτίνα.
2. ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ.
Στη θέση ντους προβλέπονται κατάλληλες ανοξείδωτος χειρολαβές, καλά
αγκυρωμένες. Οι χειρολοβές αυτές τοποθετούνται οριζόντια καὶ κατακόρυφα σε ύψος
0.90μ. από το δάπεδο. Το μέγιστο ύψοςγια το επάνω μέρος της κατακόρυφης
χειρολαβής εἶναι 1.δθµ. από το δάπεδο. Οι χειρολαβές είναι στρογγυλής διατομής καὶ
έχουν διάµετρο 30χιλ.- 40 χιλ. (1Υ4’” περίπου) και πρέπει να αντέχουν σε φόρτιση
1001ζρ.
3.ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΨΟΥΣ.

Το "τηλέφωνο" της μπαταρίας τοῦ ντοὺς πρέπει να ἔχει την δυνατότητα
ρυθµιζόµενου ύψους στερέωσης κατά τη χρήση, µε χαμηλότερο σηµείο το ύψος
των 1.10μ. από το δάπεδο κοι μέγιστο το ύψος των 2.20µ. από το δάπεδο.

4. ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ.
Ἡ σαπουνοσπογγοθήκη τοποθετείται σε κατάλληλη θέση και σε ύψος 0.90μ. -Ί.Ι1θμ.

από το δάπεδο. Οἱ χειρολαβές πρέπει να αντέχουν σε φόρτιση 100Κρ.
Στην τιμή συµπεριλαμβάνονται η Προμήθεια καὶ η Ἐοποθέτηση πλήρους σετ-γία
ντουζ. για άτοµα µε ειδικές ανάγκες πετσετοθήκη , σαπωνοθήκη, κρεµάστρες κ.λπ.
όπως επίσης καὶ
η εργασία τοποθέτησής τοὺς καὶ όλα τα υλικά καὶ τα μικροῦλικά που απαιτούνται
προκειµένου να παραδοθεί το σετ για ντουζ. σε πλήρη λειτουργία.



Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως τοποθετημένα καὶ συνδεδεμένα µε το δίκτυο ύδρευσης καὶ
αποχέτευσης
(1 ΤΕΜ) ΕΥΡΩ Ολογράφως: χίλια εκατό ευρώ

Αριθµητικά: 1.100,00 Ε

ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Άρθρο 28
Ε-8.3 Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως

αντανακλαστικές, µε υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541)

Προμήθεια. καὶ. τοποθέτηση πλευρικών  πινακίδων οδοσήµανσης οδών, µε
ανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη αντανακλαστικότητας τύπου. ἸἼ,

κατασκευασµένων σύμφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ,
την μελέτη καὶ την ΕΤΕΙ 05-04-06-00 “Ἠϊπνακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)””

Στην τιµή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η Κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράµατος αλουμινίου τύπου
ΑἰΜρ, ελάχιστου πάχους 3 ται, η εμπρόσθια ὀψη τοῦ. οποίου καλύπτεται
πλήρως από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 1 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και
φέρει αναγραφές καὶ σύμβολα οποιουδήποτε ύψους, από. αντανακλοστική
μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου 2 Ὑια τις πληροφοριακές
πινακίδες ἤ από μεμβράνη μαύρου χρώματος για τις πρόσθετες πινακίδες, η δε
πίσω ὀψη τοῦ ἔχει χρώμα φαιό (γκρὸ και φέρει τον αύξοντα αριθµό της
πινακίδας, το όνοµα τοῦ κατασκευαστού καὶ την ημερομηνία κατασκευής της

-' η κατασκευή πλαισίου από μορφοδοκούς κράµατος αλουμινίου για την ενίσχυση
καὶ ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας
της

- τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης καὶ ανάρτησης της πινακίδας, όλα
γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ΕΝ Ι5Ο 1461.

ς η µεταφορά των πινακίδων καὶ των. εξαρτημάτων στερέωσης στην θέση
τοποθέτησης, κατάλληλα συσκευασµένων για την. αποφυγή χαράξεων κλπ
φθορών

- η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης

- η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας µε αδιαφανές πλαστικό φύλλο καὶ η
αφαίρεση αυτού (όταν απαιτείται)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο τοποθετηµένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννενήντα δύο ευρώ
Αριθµητικά: 92.00 Ε



Άρθρο 29
Ε-9 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθµιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων
με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου Ἡ, κατασκευασµένων σύμφωνα
με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ἘΝ 12899-1, την µελέτη καὶ την ΕΤΕΠ 05-04-06-00
“Ἠπνακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ’’

Στις τιµές µονάδος περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια της πινακίδας καὶ των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της,
- Ἡ προσκόµισή της στην θέση τοποθέτησης

- καὶ η στερέωσή της επί τοῦ ιστού.

Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα µε τον τύπο καὶτις διαστάσεις της ὡς εξής:

Άρθρο Ε-9.3 Πινακίδες ρυθµιστικές μικρού μεγέθους
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΙζ-6541)

Με το παρόν άρθρο τιµολογούνται ρυθµιστικές πινακίδες των
ακολούθων διαστάσεων:

α. τριγωνικές (Ῥ-1) πλευράς 0,60 πα
β. οκταγωνικές (5-2) εγγεγραµμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,60 τα
γ. τετραγωνικές (Ῥ-3, Ῥ-4) πλευράς 0,40 πι
δ. τετραγωνικές (Ρ-6) πλευράς 0,45 τα
ε. κυκλικές διαμέτρου θ,45 τα

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά.
Αριθµητικά: 34,50 6

Άρθρο 30
Ε-9 ΠΓΝΑΚΤΛΕΣ ΡΥΘΜΠΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΕΠΙΚΤΝΔΥΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθµιστικών ἡ ένδειξης επικινδύνων θέσεων
µε αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου Ἰ[, κατασκευασµένων σύμφωνα
με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ἘΝ 125909-1, την µελέτη καὶ την ΕΤΕΠ 05-04-06-00
“ὙΠπνακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΤ)”᾽

Στις τιµές µονάδος περιλαμβάνονται:
ες ηπροµήθοια της πινακίδας καὶ τῶν γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της,
- η προσκόµισή της στην θέση τοποθέτησης
- καὶ η στερέωσή της επί τοῦ ιστού.

Τιμή ανά τεμάχιο πινοκίδας, ανάλογα µε τον τύπο και τις διαστάσεις της ὡς εξής:

Άρθρο Ε-9.4 Ἠπνακίδες ρυθµιστική μεσαίου μεγέθους



(Αναθεωρείταιµε το άρθρο ΟΙΚ-6541)

Με το παρόν άρθρο τιμολογούνται ρυθµιστικές πινακίδες των
ακολούθων διαστάσεων:

α. τριγωνικές (Ῥ-1) πλευράς 0,90 τα
β. οκταγωνικές (Ρ-2) ἐγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,90 πα

γ. τοτραγωνικές (Ῥ-3, Ῥ-4) πλευράς 0,60 τα
δ. τετραγωνικές (Ῥ-6) πλευράς 0,65 τα
ε. κυκλικές διαµέτρου 0,65 πι

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά
Αριθµητικά: 53,70 Ε

Άρθρο 31
Ε-10.1 Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσολήνα ΏΝ 40 τη (1 4(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΔΟ-2653)

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή, κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 10255, από χάλυβα 5195Τ, κλάσεως Τ. (πράσινη ετικέττα), ονοµ. διαμέτρου ΌΝ 40
ΠΩΩΙ (σπειρώματος: ἑπτεαά οἶΖο Ἡ -- 1 '4’”, ἀεξ -- 48.3 τητα, πάχους τοιχώματος 3,2 τατα),
μήκους κατ' ελάχιστον 2,50 τι, σύμφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 “᾿Διατάξεις
στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµονσης”'.

Στην τιµή µονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια καὶ προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης τοῦ στύλου µε στεφάνη
στέψης για την στερέωση της πινοκίδας, ημικυκλική ἡ σχήματος “ἩἨ”” (ανάλογα
με τον τύπο της πινακίδας) καὶ οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης
γαλβανισµένης ράβδου Φ 12 τη μήκους 30 ο, για την σταθεροποίηση τοῦ
στύλου ἔναντι συστροφής (περιλαμβάνεται)

«5 η διάνοιξη οπής πάκτωσης τοῦ στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 οτ
κοὶ διαμέτρου 30 οτα

«' η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπῆς, η προσωρινή στήριξη για να παρεµένει
κατακόρυφοςκαὶ η πλήρωση της οπής µε σκυρόδεμα 12/15 (εργασία και υλικά)

Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισµένου στύλου ΤΝ 40 τησ (14 7).

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα ένα ευρώ και δέκα λεπτά
Αριθµητικά: 31,10 Ε

Ἄρθρο 32
Άρθρο Ε-17. ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Διαγράμμιση  ασφαλτικού οδοστρώµατος, νέα ἡ αναδιαγράµµιση, οποιουδήποτε
σχήματος, μορφής καὶ διαστάσεων (διαµήκης,. εγκάρσια. ειδικά. γράµµατα ή
σύμβολα), µε αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, µε γυάλινα



σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο µε πιστοποιητικό επιδόσεων κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 καὶ φυσικών
χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871. σύμφωνα µε την μελέτη σήμανσης της οδού
καὶ τήν ΕΤΕΙ 05-04-02-00 '᾿Οριζόντια σήμανση οδών”"

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

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

ο η διάθεση τοῦ απαιτουµένου προσωπικού, µέσων καὶ εξοπλισμού για την εκτέλεση
τῶν εργασιών καὶ την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τοὺς

- ϱ καθαρισμός του οδοστρώµατος από κάθε εἴδους χαλαρά. ολικά µε χρήση
μηχανικού σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ἠ/και χειρωνακτική υποβοήθηση

ο η προετοιμασία για την διαγράµµιση (στίξη-πικετάρισμα)
- η εφαρμογή της διαγράµµισης µε διαγραµμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον

τύπο τοῦ χρησιμοποιουμένου υλικού
« η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τῶν εργασιών

- η λήψη µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης από την κυκλοφορία
μέχρι την πλήρη στερεοποίησή τοὺς καὶ στην συνέχεια η άρση τοὺς

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιµης διαγράµµισης οδοστρώµατος

Άρθρο Ε-17.1.Διαγράμμιση οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7788)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία ευρώ καὶ ογδόντα λεπτά
Αριθµητικά: 3,850 6

ΟΜΑΛΑ ΣΤ: ΛΟΙΠΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ἄρθρο 33
Αμφίβιο όχηµα για την πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα

Προμήθεια, µεταφοράεπί τόπου τοῦ έργου καὶ συναρμολόγηση αμφίβιου οχήματος
για την πρόσβαση ΑμεδΔ στη θάλασσα.
Το αμφίβιο όχημα θα εἶναι πλωτό αναπηρικό αμαξίδιο που θα έχει τη δυνατότητα να
επιπλέει καὶ να κινείται στην επιφάνεια του νερού (µε ικανοποιητική άνωση καὶ με
μεγάλη σταθερότητα), να παρέχει ευκολία πρόσβασης στην παραλία κοθώς καὶ να
μετακινείται πάνω στην άμμο. Οἱ διαστάσεις του θα εἶναι:

« Συνολικό μήκος: 1,5θτ1, μήκος καθίσµατος: 0,501: (περίπου)
« Συνολικό ύψος; 1,30τ0, ύψος καθίσµατος: 0,50τ1 (περίπου)
« Συνολικό πλάτος: 1,00τα, πλάτος καθίσµατος: 0,501 (περίπου)
» Βάρος: 30Κρτ, οφέλιμο βάρος: 130Ιρ (περίπου)
Ἡ κατασκευή τοῦ θα εἶναι από ανοξείδωτο αλουμίνιο που δεν αλλοιώνεται από το
θαλασσινό νερό, µε στρογγυλεµένες ἄκρες για την αποφυγή τραυματισμών. Θα φέρει
τρείς φουσκωτούς χαμηλούς τροχούς κύλισης από ελαστικό υλικό ΡΥΟ ανθεκτικό



στην ακτινοβολία ΙΤΨ, οι οποίοι θα λειτουργούν καὶ ως πλωτῆρες έτσι ὦστε να
κινοῦνται σταθερά µέσα στη θάλασσα αλλά καὶ να απορροφούν τοὺς κραδασμούς και
να εξομαλύνουν τις δυσχέρειες από τυχόν ανωμαλίες τοῦ εδάφους (άμμος, βότσαλα,
χαλίκιο) κατά την μετακίνηση στην παραλία. Το κάθισµα θα εἶναι κατασκευασμένο
από υλικό Πδοτρίαςς, χωρίς ραφές, αδιάβροχο, υποαλλεργικό καὶ διάτρητο ὦστε να
επιτρέπει τον αέρα, την άμμο καὶ το νερό να το διαπερνάςικαὶ να στεγνώνει γρήγορα.
Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εύκολης συναρμολόγησηςκαι αποσυναρ μολόγησης
χωρίς τη χρήση εργαλείων καθώςκαι τη δυνατότητα να διπλώνεται για εύκολη
αποθήκευση καὶ εξοικονόμηση χώρου. Επιπλέον θα διαθέτει μοχλό έλκυσης στο
μπροστινό µέρος και λαβή κατεύθυνσης στο πίσω µέρος για εύκολη οδήγηση καὶ
μετακίνηση.
Η κατασκευάστρια εταιρεία θα διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας
Ι5Ο 9001 ἡ ισοδύναμο.

Τιμή ανά τεμάχιο αμφίβιου οχήματος για την πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο χιλιάδες επτακόσια ευρώ
Αριθµητικά: 2.700,00 Ε

Άρθρο 34
Διάδρομος πρόσβασης ΑΜΕΑ από εµποτισµένη ξυλεία

Προμήθεια, µεταφοράεπί τόπου του έργου καὶ εγκατάσταση διαδρόµου πρόσβασης
ΑΜΕΑ από εµποτισμένη ξυλεία.
Έια τοὺς ξύλινους διαδρόµους θα πρέπει να ισχύουν οι εξής προδιαγραφές όπως
αυτές ορίζονται από τις σχετικές οδηγίες (ΕΛΟΤ 14392013, ΥΠΕΚΑ --
Σχεδιάζοντας για Όλους και Όλοι στην Άμμο):
1. Θα πρέπει να αποτελούνται από λυόµενα τμήματα µε μέγιστο μήκος 2,5 µ.για την
θύκολη µεταφορά καὶ φόρτωσή τους.
2. Το ελάχιστο πλάτος τους θα πρέπει να εἶναι 1.,5μ. ώστε να εξασφαλίζεται η
ανεμπόδιστη όδευση των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων.
3. Τα όποια διάκενα ἡ ανοίγματα στην επιφάνεια του διαδρόµου δεν θα πρέπει να
ξεπερνούν σε πλάτοςτα 2 εκ.
4. Οι διάδροµοι θα πρέπει να διαθέτουν διάκενα εγκάρσια της διαδρομής ὀδευσης για
την απομάκρυνση της άμμου. Η απόσταση μεταξύ των διάκενων για την ὀδευση της
άμμου θα πρέπει να εἶναι μικρότερη τῶν 260εκ καὶ το πλάτος τοὺςδεν θα πρέπει να
ξεπερνά τα 2 εκ.
5. Με σκοπό να εξασφαλίζεται η ομαλή κίνηση χρηστών αναπηρικών αµαξιδίων
πάνω στο διάδροµο θα πρέπει τα λυόµενα τμήματά του να εἶναι άκαμπτα
δημιουργώντας επίπεδες επιφάνειες ακόµα καὶ όταν το έδαφος είναι ιδιαίτερα τραχύ.
6. Ἡ σύνδεση μεταξύ των τμημάτων θα πρέπει να εἶναι αρθρωτή ὥστε να επιτρέπεται
η εύκολη προσαρμογή της σχετικής κλίσηςτους, αντιμετωπίζοντας ἔτσι τυχόν
μεταβολές στη μορφολογία τοῦ εδάφους. Ἡ υψομετρική διαφορά μεταξύ των
τμημάτων στα σηµεία σύνδεσής τοὺς δεν θα πρέπει να ξεπερνάτα 2 εκ.
7. Ἡ υψομετρική διαφορά μεταξύ τοῦ τμήματος του διαδρόµου ποὺ θα τοποθετηθεί
δίπλα στο σηµείο επιβίβασης της µη μόνιμης βοηθητικής διάταξης για την αυτόνομη
πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα από την επιφάνεια του καθίσµοτος αυτής θα πρέπει να
εἶναι 40-5θεκ.
ὃ. Οἱ διάδροµοι θα πρέπει να εἶναι κατασκευασµένοι από εµποτισµένη ξυλεία και από
ανοξείδωτα υλικά κατόλληλα για χρήση σε θαλάσσιο περιβάλλον.



9. Επειδή ο διάδροµος αυτός θα χρησιμοποιείται καὶ από τοὺς υπόλοιπους
λουόμενους είναι απαραίτητο ναεἶναι διαβατός µε γυμνά πόδια.
10. Θα πρέπει να μπορούν να απεγκατασταθούν στο τέλος της καλοκαιρινής
περιόδου αφήνοντας το φυσικό περιβάλλον ανέπαφο.

Τιμή ανά μέτρο διαδρόµου πρόσβασης ΑΜΕΑ από εµποτισμένη ξυλεία.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξήντα πέντε ευρώ
Αριθµητικά: 65,00 Ε

Άρθρο 35
Διάδρομος πρόσβασης ΑΜΕΑ από αντιολισθητικό τρισδιάστατο πολυεστέρα

Προμήθεια, µεταφοράεπί τόπου του έργου καὶ εγκατάσταση διαδρόµου πρόσβασης
ΑΜΕΑ από αντιολισθητικό τρισδιάστατο πολυεστέρα.
Ο διάδροµος θα πρέπει να δημιουργεί ασφαλή πρόσβαση σε οχήµατα πεξούς,
καροτσάκια για μῶρά, ποδήλατα, οχήματα μικροπολητῶών, οµάδες διάσωσης, άτοµα
µε κινητικά προβλήματα (ΑΜΕΑ) -Θα πρέπει να εἶναι πολύ ανθεκτικός να
τοποθετείται εύκολα, χωρίς ειδικευμένο προσωπικό ἡ εξοπλισμό και χωρίς να έχει
προηγηθεί προπαρασκενυαστική εργασία, λόγω της εύκαμπτης κατασκευής του, θα
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος χτυπηµάτων καὶ μικροτραυματισμών.
Θαεἶναι κινητός, δηλαδή όταν δεν χρησιµοποιείται θα µπορεί να αφαιρεθεί, να
τυλιχτοί καὶ να αποθηκευτεί οπουδήποτε. Θα εναρµονίζεται τέλεια µε το φυσικό
περιβάλλον. Θα είναι κατασκευασμένος από αντιολισθητικό τρισδιάστατο
πολυεστέρα 10094, πυκνότητας 1.40 περίπου και πάχους δέκα (10) χιλιοστών. Ἡ

κατασκευή του υλικού πρέπει να εἶναι τρισδιάστατη µε συνεχόμενη πλέξη και όχι
διακεκοµμένη. Δεν θα αλλοιώνεται από θαλασσινό νερό, χημικές και αλκαλικές
ουσίες ἡ υδρογονάνθρακες. Θ αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες (από -άΟοζ' έως
80ο) αἱ στην ηλιακή ακτινοβολία ΙΤΨ.
Οι διαστάσεις τοῦ θα εἶναι :

Πλάτος: Ένα μέτρο και πενήντα εκατοστά (1,50) τουλάχιστον
Μήκος κατά επιλογή, µε δυνατότητα ασφαλούς σύνδεσης

Ο διάδρομος πρέπει να είναι συγχρόνως στιβαρός αλλά και ελαφρύς για εύκολη
µεταφορά. Για τον λόγο αυτό το βάρος του πρέπει να εἶναι από 1500-4θθθ:π/12.
Πρέπει να διαθέτει άριστη αντοχή σε εφελκυσµό (τουλάχιστον 15 ΚΝ/Η) η
θερµοκρασία αλλοίωσης να µην εἶναι μικρότερη από 3000.
Ο κατασκευαστής καὶ ο προμηθευτής θα διαθέτουν παραστατικά πιστοποιητικών
διασφάλισης ποιότητας όπωςτης διεθνούς σειράς Ι5Ο 9001, καθώς και αντίστοιχων
ποὺ επιβεβαιώνουν τήρηση προδιαγραφών καὶ προτύπων αντίστοιχων χωρών της
Ε.Β.

Τιμή ανά μέτρο διαδρόµου πρόσβασης ΑΜΕΑ από αντιολισθητικό τρισδιάστατο
πολυεστέρα.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια δεκαπέντε ευρώ
Αριθµητικά: 215,00 6



Ἄρθρο 36
Χώροισκίᾳσης --ομπρέλες Ξύλινες

Προμήθεια, µεταφοράεπί τόπου τοῦ έργου και εγκατάσταση χώρων σκίασης µε
ομπρέλες ξύλινες για Αμελ.
Ο κάθε χώρος σκίασης θα βρίσκεται κόντα στο διάδροµο πρόσβασης ΑΜΕΑ στη
θάλασσα και θα αποτελείται από:
Επίπεδη συναρμολογούμενη επιφάνεια ξύλινη επιφάνεια διαστάσεων τουλάχιστον
4Χ4 µέτρων για να κινούνται τα Αμεβ. µε το αναπηρικό αμαξίδιο. Ἡ επιφάνεια θα
συναρμολογείται για τοποθέτηση καὶ θα αποσυναρμολογείται για αποθήκευση µε
κατάλληλους συνδέσμους.
Στο κέντρο της ξύλινης επιφάνειας θα εἶναι τοποθετημένη ομπρέλα διαμέτρου
τουλάχιστον 2,2 µέτρων ὦστε να παρέχεται επαρκής χώρος σκίασης.
Ό σκελετός της οµπρέλας θαεἶναι κατασκευασμένος από σωλήνα γαλβανιζέ Υ5

ἴντσας περίπου και πάχους 1,5 χιλ. περίπου καὶ η κεντρική σωλήνα θα εἶναι
διαµότρου 3 ιντσών περίπου καὶ πάχους 4 χιλ. περίπου, µε διπλό κολάρο. Θα διαθέτει
αντιανεμικές αντηρίδες και βίδες γαλβανιζέ για τη στήριξη τοῦ σκελετού στον
ορθοστάτη. Οι ακτίνες θα από σίδερο-ατσαλόσυρμα γαλβανιζέ 5 χιλιοστών περίπου.
Ἡ επένδυση θα εἶναι από καλάμι . Θα εἶναι αδιάβροχη 9994, Ο Ορθοστάτης θα εἶναι
από ξύλο πεύκου τορναρισµένο (ή ισοδύναμο) διαµέτρου 8-10 εκ περίπου και ύψους
ἅμ. περίπου.
Τα υλικά κατασκευής των ανωτέρω θα εἶναι από εµποτισμένη ξυλεία καὶ από
ανοξείδωτα υλικά κατάλληλα για χρήση σε θαλάσσιο περιβάλλον.

Τιμή ανά τεμάχιο χώρων σκίασης µε ομπρέλες ξύλινες για Δμεδ.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια ευρώ
Αριθµητικά: 300,00 Ε

Άρθρο 37
Αποζδυτήρια ΑΜΕΑ

Προμήθεια, µεταφοράεπί τόπου τοῦ έργου καὶ εγκατάσταση αποδυτηρίων Αμελ.
Τα αποδυτήρια θα εἶναι µη μόνιμα, συναρμολογούμενα καὶ θα πρέπει να εἶναι
κατασκευασμένα από εµποτισµένη ξυλεία και από ανοξείδωτα υλικά κατάλληλα για
χρήση σε θαλάσσιο περιβάλλον.

Οἱ προδιαγραφές θα εἶναι όπως αυτές ορίζονται από τις σχετικές οδηγίες (ΕΛΟΤ
14392013, ΥΠΕΚΑ -. Σχεδιάζοντας για Όλους καὶ Όλοι στην Άμμο) ώστε να εἶναι
δυνατή η χρήση τοῦ από άτοµα µε κινητικές αναπηρίες ἡ από άτοµα τα οποία εν γένει
εἶναι. περιορισμένης κινητικότητας. Πιο συγκεκριµένα ἕνα μη μόνιμο
συναρμολογούμενο αποδυτήριο για Αμοβ. θα αποτελείται από :

. " Δάπεδο
᾽ " Οροφή
- «Σ Τοίχους
. " Θύρα
. ς Κάθετα δοκάρια στήριξης

» Συνδέσεις δοκών



᾽ «Πάγκο
. ε Κρεμάστρες
. " Χειρολαβές

Ὅλα τα δομικά µέρη τοῦ αποδυτηρίου θα πρέπει να εἶναι κατασκευασμένα από
ανθεκτικά ξύλα κατάλληλα για χρήση κοντά σε θαλάσσιο περιβάλλον. Ἐπίσης, όλα
τα υλικά σύνδεσης (κοχλίες κλπ) θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο
χάλυβα κατάλληλο για χρήση σε θαλάσσιο περιβάλλον (πχ ΑΙΒΙ 3161, ΑΙΒΙ 3041,
κλπ).

Τα υπόλοιπα µέρη μπορούν να εἶναι από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση (πχ
πολυμερή υλικά, γαλβανιζό).
Συγκεκριµένα, για το µη μόνιμο συναρμολογούμενο αποδυτήριο για ΑμεΑ θα πρέπει
να ισχύουν τα εξής:
1. Διαστάσεις χώρου. Ο ελάχιστος απαιτούμενος ελεύθερος χώρος στο εσωτερικό τοῦ
αποδυτηρίου για να µπορεί να περιστραφεί το αναπηρικό αμαξίδιο θα πρέπει να εἶναι
1.,50Χ1.50µ τουλάχιστον.
2. Δάπεδο. Το δάπεδο θα πρέπει να αποτελείται από συναρμολογούμενα µέρη για την
εύκολη µεταφορά και φόρτωσή τοῦ. Ἡ επιφάνειά του θα πρέπει να εἶναι συνεχής καὶ
ομαλή. Στα σηµοία ἑνώσης τῶν επιµέρους μερών τοῦ θα πρέπει να εξασφαλίζεται η
µη δηµιουργία αυλακιών µε ύψος ανώτερο τῶν 0.5 ει-. και πλάτος ανώτερο τῶν 3 εκ.
3. Τοιχώματα, Τα τοιχώματα θα πρέπει να αποτελούνται από συναρμολογούμενα
μέρη για την εύκολη µεταφορά. καὶ φόρτωσή τους. Για να διαφυλάσσεται η
ιδιωτικότητα τοῦ χρήστη και ταυτόχρονα να διασφαλίξεται ικανοποιητικός φυσικός
φωτισμός θα πρέπει να έχουν απόστασή από το δάπεδο 20-30εκ. καὶ τελικό ύψος
180-200 εκ.
4. Οροφή. Η οροφή θα πρέπει να αποτελείται από συναρμολογούμενα µέρη για την
εύκολη µεταφορά και φόρτωσή της. Ἐπίσης θα πρέπει να τοποθετείται σε κεκλιμένη
θέση ὦστε να µην επιτρέπει την παραμονή υγρῶν και στερεών στοιχείων στην
επιφάνειά της.
5. Θύρα. Η θύρα θα πρέπει να ἔχει ὠφέλιμο πλάτος τουλάχιστον 0,9ῦµ. και ελεύθερο
ύψος 2,20µ. Πρέπει να είναι συρόµενη ἡ ανοιγόµενη µε φρένο ώστε να µην την
παρασύρει ο αέρας. Δε θα πρέπει να απαιτείται μεγάλη δύναμη χειρισμού και δεν θα
πρέπει να διαθέτει μηχανισμό αυτόματου κλεισίματος. Ἐπίσης, είναι απαραίτητο να
διαθέτει εσωτερική καὶ εξωτερική χειρολαβή στα Όθεκ-. από το δάπεδο.
6. Πάγκος. Το αποδυτήριο θα πρέπει να διαθέτει πάγκο προκειµένου να διευκολύνει
τα ΑμεΑ στην αλλαγή ρούχων σε ξαπλωτή θέση. Ο πάγκος θα πρέπει να είναι
σταθερός, µε βάθος 70 εκ., ελάχιστο πλάτος 1.,50µ. καὶ απόσταση δθεκ. από το
έδαφος. Το υλικό κατασκευής τοῦ πάγκου θα πρέπει να εἶναι ανοξείδωτος χάλυβας,
ώστε να προστατεύεται από την θαλάσσια διάβραση και να μην ευνοεί την ανάπτυξη
μικροοργανισμών. Οι ακμές τοῦ θα πρέπει να εἶναι καμπύλες για την αποφυγή
τραυματισμών.
7. Λοιπός εξοπλισμός (κρεμάστρες, χειρολαβές κ.α.). Το αποδυτήριο θα πρέπει να
διαθέτει χειρολαβές στρογγυλήἠς διατομής που να αντέχουν σε φόρτιση Ίθθχγρ. Θα
πρέπει να υπάρχει από μία χειρολαβή τοποθετημένη κατακόρυφα εκατέρωθεν τοῦ
πάγκου η οποία να εκτείνεται κατ’ ελάχιστον από τα 80 έως
τα ἶλ0εκ από το δάπεδο. Ἐπίσης, απαιτείται η ὑπαρξη μίας χειρολαβής
τοποθετηµένης σε οριζόντια θέση κεντρικά του τοιχώματος ὀπισθεν του πάγκου, Ἡ εν



λόγω χειρολαβή θα πρέπει να εἶναι τοποθετημένη σε απόσταση μεταξύ 90 και 120εκ.
από το δάπεδο και να έχει ελάχιστο μήκος 6θεκ. Ακόμα, θα πρέπει να υπάρχει
χειρολαβή στον τοίχο δίπλα στην θύρα τοποθετημένη κατακόρυφα η οποία να
Εκτείνεται κατ’ ελάχιστον από τα 90 έως τα Ίλθεκ από το δάπεδο. Τέλος, το
αποδυτήριο θα πρέπει να διαθέτει κρομάστρες κυκλικής διατομής (για την αποφυγή
τραυματισμών) τοποθετημένες σε ύψη 1,20 καὶ 1.,8ῦµ. εκατέρωθεν τοῦ πάγκου.

5. Σήμανση. Σύμβολα, πικτογράµµατα, σχέδια, κείµενα κ.λπ. ποὺ αποτελούν την
σήμανσηεἶναι τυποποιημένα, απλά, ευδιάκριτα, σε ἔντονη χρωματική αντίθεση µε το
Ὀπόβαθρό τοὺς, τοποθετημένα σε θέσεις ανάλογα µε το μδγεθός τοὺς καὶ τη
λειτουργία τους.
9. Το αποδυτήριο θα πρέπει να µπορεί να απεγκατασταθεί στο τέλος της
καλοκαιρινής περιόδου αφήνοντας το φυσικό περιβάλλον ανέπαφο.

Τιμή ανά τεμάχιο αποδυτηρίων Αμοελ.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ
Αριθµητικά: 4.500.006

Άρθρο 38
Χημική τουαλέτα ΑΜΕΑ

Προμήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου καὶ εγκατάσταση χημικής τουαλέτας γιο.
Αμεβ.
Συγκεκριµένα για την εν λόγω χημική τουαλέτα θα πρέπει τηρούνται οι παρακάτω
προδιαγραφές σύμφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 16194:2012:

1. Οι ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις θα πρέπει να εἶναι το λιγότερο 14δεκ. σε
βάθος καὶ πλάτος ώστε να παρέχεται ικανός χώρος για τοὺς ελιγμούς. ενός
αναπηρικού αμαξιδίου.
2. Το ελάχιστο εξωτερικό ύψος θα πρέπει να εἶναι τουλάχιστον 2.25 µ.
3. Θα πρέπει να διαθέτει εσωτερικές μπάρες στήριξης περιμετρικά.
4. Θα πρέπει να διαθέτει ενσωµατωµένη δεξαμενή -- λεκάνη ενός από τοὺς τρείς
ισοδύναμους τύπους τοῦ Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝΊ6194:2012.
5, Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η απόρριψη ειδών. ατομικῆς υγιεινής (χαρτί
τουαλέτας, σερβιέτες) στις μεν ανοικτού τύπου εντός της δεξαμενής, στις δε κλειστού
τύπου σε χωριστό καλαθάκι µε καπάκι καὶ ποδοχειρισµό.
6. Θα πρέπει να διαθέτει ειδική θήκη για χαρτί υγείας.
7. Θα πρέπει να διαθέτει νιπτήρα µε ενσωµατωµένη δεξαμενή νερού τουλάχιστον 20
λίτρων ή διανοµέα υγρού απολυμαντικού τύπου σε].
δ. Η πόρτα θα πρέπει να έχει μηχανισμό κλεισίματος µε ελατήριο καὶ ένδειξη
κατειλημμένου. Θα πρέπει επίσης να έχει δυνατότητα εσωτερικού κλειδώματος.

9. Το δάπεδο θα πρέπεινα είναι κατασκευασμένο από αντιολισθητικό υλικό,
10, Η οροφή ἡ µέρος της θα πρέπει να εἶναι κατασκευασμένη από διαυγές ἡἤ

ημιδιαφανές ολικό ώστε να επιτρέπεται ο φυσικός φωτισμός.
11. Θα πρέπει να υπάρχουν επαρκή ανοίγματα για πολύ καλό εξαερισµό.
12, Ἡ ελάχιστη χωρητικότητα της δεξαμενής ακαθάρτων θα πρέπει να εἶναι 120
λίτρα.



13. Τα υλικά κατασκευής θα πρέπει να είναι άφλεκτα καὶ ανθεκτικά σε υψηλές καὶ
χαμηλές θερμοκρασίες.
14. Το εσωτερικό της καμπίνας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από µη πορώδη
Ὁλικά ὦστε να καθίσταται εφικτός ο γρήγορος καθαρισμός καὶ η απολύμανση.
15. Θα πρέπει να υπάρχει σήμανση Αμελ.
16. Θα πρόπει να διατίθενται οδηγίες χρήσεως (Ἑλληνικά και αγγλικά) ευκρινείς καὶ
εντός τοῦ θαλάµου, τοποθετημένες σε κατάλληλη καὶ πλήρως στεγανή θέση.

Τιμή ανά τεμάχιο χημικής τουαλέτας Αμελ.

ΈἘΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερις χιλιάδες ευρώ
Αριθµητικά: 4.000,00 Ε

Θάσος 7/06/2019
...
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Άρθρο19ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το τεύχος αυτό της Ειδικής Συγγραφῆς Ὑποχρεώσεων (ΕΣΥ) αφορά στους

ειδικούς συμβατικούς όρους, µε βάση τοὺς οποίους σε συνδιασμό µε τα στοιχεία της
μελέτης καὶ τοῦ όρους τῶν λοιπών Τευχών Δημοπράτησης θα εκτελεστεί από τον
ανάδοχο το ἔργο “ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΚΑΜΠΙΓΚ ΧΡ. ΑΜΜΟΥΔΙΑ “το οποίο περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή σε
συνδυασμό µε τοὺς όρους της Γενικής Συγγραφής Ὑποχρεώσεων κατασκευής
δημοσίων έργων (ΓΣΥ) ποὺ εγκρίθηκε µε την Α.67 (αρ. ΓΓΔ/Ζ57/679/Φ4/11.3.1974)
εγκύκλιο απόφαση του Ὑπουργείου Δημοσίων Έργων, όπως αυτή ισχύει σε
συνδυασμό µε τις διατάξεις περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων ποὺ ισχύουν σήμερα
σε συνδυασμό µε τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη, τις τεχνικές προδιαγραφές ποὺ
ισχύουν, τα διαγράµµατα, μελέτες κλπ. που θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία καθώς
καὶ µε τις έγγραφες οδηγίες της.

Η παρούσα. ειδική Συγγραφή Ὑποχρεώσεων περιλαµβάνει τοὺς. ειδικούς
συμβατικούς όρους, ποὺ τίθενται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις
του υπόψη έργου. Για τα θέµατα ποὺ δεν αναφέρονται στην παρούσα ισχύουν
απολύτως οι όροι της Διακήρυξης.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τοὺς ότι υφίσταται πλήρες τεύχος
μελέτης το οποίο εἶναι στη διάθεσή τους, καὶ συνεπώς ουδεµίοα ουσιώδη παρέκκλιση
από την µελέτη πρόκειται να επέλθει στο στάδιο της κατασκευής του έργου.

Τα εἴδη καὶ οι ποσότητες όλων των εργασιών τοῦ έργου περιέχονται. στον
προὔπολογισμό της μελέτης που ανόρχεται στο ποσό τῶν εκατόν ενενήντα εννέα
χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων καὶ ενενήντα έξι ευρώ (199.994 06 ΕΥΡΩ
Θ



Ἡ εκτέλεση τοῦ έργου αυτού γίνεται. µε τις διατάξεις της Νομοθεσίας περί
εκτέλεσης Δημοσίων Έργων που ισχύει σήμερα.
Αναλυτικά εφαρμόζονται:

ς. Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών καὶ υπηρεσιών
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Εε και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α/8.8.2016),
« Ν. 1642/1986 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ 25 Α’/1956),

ΝΟ669/08 ἀρ.δ0-100 “Κύρωση της Καδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής
δημοσίων ἐργων"  (ΚΔΕ)όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4070/2012 “Ῥυθμίσεις
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις”

« Ν. 2362/1995 «Δημόσιο Λογιστικό» (ΦΕΙς 247 Α’/1995) « Το άρθρο 27 του Ν.
2166/1993 για κράτηση 66ο στο ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ 137 Α’/248.1993),
ς Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης καὶ της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης -- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7.6.2010) και ειδικότερα τα
άρθρα 100 καὶ 278, όπως τροποποιήθηκε καὶ συμπληρώθηκε µε το Ν. 4071/2012
(ΦΕΚ 85 Α/Π1.4.2012).
Οι διατάξεις αυτές συμπληρώνονται µε την παρούσα Συγγραφή Ὑποχρεώσεων καὶ τα
Ὀπόλοιπα τεύχη της μελέτης των όρων Δημοπράτησης.

Άρθρο 25
ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Για το έργο αυτό (την µελέτη καὶ την κατασκευή του) ισχύουν οι παρακάτω
κανονισμοί:
” 0 Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ-2016) που εγκρίθηκε µε την αρ.
πρωτ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12.5.2016 απόφαση του Ὑπουργού Υποδομών, Μεταφορών
καὶ Δικτύων (ΦΕΚ 1511 Β’/2.6.2016).
« 0 Ελληνικός Κανονισμός Οπλισµένου Σκυροδέματος( Ε.Κ.Ω.Σ 2000 ) όπως ισχύει.
« Ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισμός (ΕΑΚ) του 2000, όπως ἔχει τροποποιηθεί

με την απόφαση ΔΊΊα /115/9/ΦΝ275 (ΦΕΚ 1154 Β’/12.8.2003 ) του Ὑφυπουργού
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

» Ὁ Κανονισμός τεχνολογίας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος (ΚΤΧΟΣ) - ΦΕΚ 381
Β’/24,3 2000 που ισχύει από 1462000 σύμφωνα µε την ΔΙ4/36010/29.2.2000
απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ρ.
Σ Ὁ Γενικός Οικοδοµικός Κανονισμός Γ.Ο.Ιζ., ο Κτιριοδομικός Κανονισμός καὶ τα
διατάγµατα δόµησης εκτός και εντός σχεδίου.
" Τα συμβατικά στοιχεία (σχέδια , τεύχῃ κλπ.) του άρθρου 3 της παρούσας
5 Το Π.Δ. 778/1980 (ΦΕΚ 193 Α’/1980) περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση
οικοδομικών εργασιών. Ειδική Συγγραφή Ὑποχρεώσεων 1

« Το Π.Δ. 447/1975 (ΦΕΙς 142 Α’/1975) περί ασφάλειας των σε οικοδομικές εργασίες
ασχολουμένων μισθωτών.

ς Το Π.Δ. 1073/1981(ΦΕΙς 260 Α’/1981) περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση
εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών κλπ.
" Τον Ν. 1430/1984 (ΦΕΚ 49 Α’/1984) περί κυρώσεων της διεθνούς σύμβασης
εργασίας ποὺ αφορά στις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομή, βιομηχανία κλπ.
ς Τον . 1568/1985 (ΦΕΙς 177Α’/1985) για την υγιεινή καὶ ασφάλεια των
εργαζομένων
: Το Π.Δ. 3053/1996 (ΦΕΚ 21 Α’/1996) ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας
ποὺ πρέπει να εφαρµόζοντοι στα προσωρινά ἡἤ κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση
προς την οδηγία 92/57/Ε.Ο.Κ.
ες ἩΗ 433/19.09.2000 (ΦΕΚ 1176 Β’/22.09.2000) απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΛΔ.Ε. καθιέρωση
του φακέλου Ασφάλειας καὶ Ὑγείας (Φ.Α.Υ.) ὡς απαραίτητου στοιχείου για την
προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε δημοσίου έργου.



" Οἱ κανονισμοί εγκαταστάσεων και θερμομονώσεωςκτιρίων.
Σ Οἱ διατάξεις της Δ.Ε.Η. » Οἱ τοπικές δεσμεύσεις (Αρχαιολογική, Δασική Ὑπηρεσία,
γειτνίαση µε αγωγούς καὶ κολώνες της Δ.Ε.Η. Κλπ.).
" Η. εγκύκλιος Ε23/31.08.2001 περί κανονισµού διασφάλισης ποιότητας δημοσίων
έργων κλπ.

Άρθρο 3ο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Συμβατικά στοιχεία της υπόψη εργολαβίας ορίζονται, όσα αναφέρονται στο ειδικό
άρθρο της διακήρυξης καὶ ισχύουν µε την ἴδια σειρά. προτεραιότητας, στην
περίπτωση ποὺ εµφανίζεται ασυμφωνία όρων μεταξύ τοὺς, η σειρά ισχύος αυτῶν
καθορίζεται ωςεξής:
Ἱ. το Συµφωνητικό, όπως θα υπογραφεί μετά την απόφαση κατακύρωσης της
δημοπρασίας προς την οποία θα εἶναι σύμφωνη,
2, η Διακήρυξη Δημοπρασίας,
3. η Οικονομική Προσφορά,
4. το Τιμολόγιο Μελέτης,
5. η παρούσα Ειδική Συγγραφή Ὑποχρεοώσεων (Ε.Σ.Υ.)
6. η Τεχνική Συγγραφή Ὑποχρεώσεων καὶ τα Παραρτήματα της (Τ.Σ.Υ.,
7. η Τεχνική Περιγραφή,
ὃ. ο Προῦπολογισμός Μελέτης,
9. οι εγκεκριμένες μελέτες που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την Ὑπηρεσία

καθώς καὶ οι Τεχνικές Μελέτες που τυχόν θα συνταχθούν από τον ανάδοχο σύμφωνα
µε τοὺς ὀρους δηµοπράτησης, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Ὑπηρεσία,
10. το Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής Έργου, όπως τελικά θα εγκριθεί από την
Ὑπηρεσία. Ἐπίσης συμβατική ισχύ. ἔχουν, επόμενες τῶν αναφερόµενων στην
προηγούμενη παράγραφο, επειδή εἶναι δημοσιευμένα κείµενα:
Ἱ. τα. εγκεκριµένα. ενιαία Τιμολόγια του. άρθρου 53, παράγραφος Τζ του Ν.
4412/2016,
2. οι Ευρωκώδικες,
3. οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ἐ.ΤΕ.Π.), που εγκρίθηκαν µε την υπ᾿ αριθμ.
ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17.7.2012 απόφαση του. Ὑπουργείου. Ανάπτυξης -

Ανταγωνιστικότητας -- Ὑποδομῶν --- Μεταφορών --- Δικτύων (ΦΕΚ 2221
Β’/30.7.2012),

4. οι Ἡρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.ΠΗ) τοῦ Υ.ΥΠ.ΜΕ.ΑΙ. (ή του τ.
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Λ.Ε. ή του τ. ΥΔ.Ε), εφόσον δεν αντίκεινται στις παραπάνω τεχνικές
προδιαγραφές (ΕΒ.ΤΕ.Π.),
5, οι Προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.5.Ο.
Σε κάθε περίπτωση όµως, από όλα τα παραπάνω συμβατικά στοιχεία καὶ τεύχη, κατά
την εκτέλεση του έργου, θα υπερισχύει η σύμβαση κατασκευής τοῦ έργου όπως θα
Ὀπογραφεί μετά την απόφαση κατακύρωσης της δημοπρασίας, προς την οποία θα
εἶναι σύμφωνη. Ὁ ανάδοχος πριν την εφαρµογή της μελέτης εἶναι υποχρεωμένος να
προβεί σε συσχετισμό και αριθμητικό ἔλεγχο των αναγραφόµενων στοιχείων και σε
περίπτωση ασυµφωνίας, να ζητήσει έγγραφα έγκαιρα από τον εργοδότη τη σχετική
διόρθωση, χωρίς να ἔχει το δικαίωµα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά, χωρίς την
έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύµφωνα µε τη σύμβαση αναλαμβάνει ρητά να
εφαρμόσει πιστά τα σχέδια της μελέτης του έργου καὶ τα καθοριζόµενα στα τεύχη της
μελέτης αυτής.

Ισχύουν τα εγκεκριµένα περιγραφικά τιμολόγια οικοδομικών ἔργων καὶ έργων
οδοποιίας, υδραυλικών και πρασίνου καθώς και εγκεκριµόνες αναλύσεις τιμῶν, που
δεν έχουν αναθεωρηθεί.



Σε περίπτωση ασυµφωνίας στο περιεχόµενο ενός και τοῦ αυτού από τα παραπάνω
συμβατικά στοιχεία τῶν προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, η τελική
επιλογή θα ανήκει στον Δήμο Θάσου καὶ ο ανάδοχος. εἶναι υποχρεωμένος να
συμμορφώθεί αναντίρρητα σε αυτήν, χωρίς να δικαιούται να προβάλλει οποιαδήποτε
απαίτηση για ποζηµίωση, από αυτήν την αιτία.

ΗἩ υποβολή προσφοράς στη δημοπρασία αποτελεί αµάχητο τεκμήριο ότι:
Ο ανάδοχος έχει επισκευφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, τη διοµόρφωση και την
φύση τοῦ εδάφους τοῦ γηπέδου τοῦ έργου καὶ έχει λάβει πλήρη γνώση τῶν γενικῶν
ειδικών καὶ τοπικών συνθηκών κατασκευής του έργου καὶ αναλαμβάνει να εκτελέσει
όλες τις υποχρεώσεις τοῦ ποὺ απορρέουν από τις παραπάνω σειδικές συνθήκες καὶ
δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη ποὺ ἔχει για πλήρη συμμόρφωσή του προς τις
συμβατικές τοῦ υποχρεώσεις.

Άρθρο 40
ΕΓΓΥΗΣΕΗΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης
ύψους 594 επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. σύμφωνα µε το άρθρο 72,
παράγραφος 1β του Ν. 4412/2016. Οι ανωτέρω εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
παρέχονται κατά εφαρµογή του ἂρθρου 72, παράγραφος 3 του Ν. 4412/2016 από
πιστωτικά ιδρύματα ποὺ προσδιορίζονται στην παρακάτω παράγραφο. µε περίπτωση
αμφιβολιών. για την εγκυρότητα τοῦ. πιστωτικού ιδρύματος που εξέδωσε την
εγγυητική επιστολἠ, αποφασίζει γραπτά η Τράπεζα της Ἑλλάδος. Οι εγγυητικές
επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ποὺ λειτουργούν νόµιµα στα κράτη--
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ἡ τοῦ Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ἦ στα κράτη--
µέλη της Συµφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Ἠαγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου,
ποὺ κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997 (Α’ 139) και έχουν, σύμφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. --
Τ.Σ.Μ.ΒΕ.Α.Ε. ἡ να παρέχονται µε γραµμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών καὶ
Δανείων µε παρακατάθεση σε αυτό τοῦ. αντίστοιχου. χρηματικού ποσού. Οι
εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ᾿ επιλογή τοῦ αναδόχου από ένα ἤ περισσότερα
πιστωτικά ιδρύματα, ανεξαρτήτως τοῦ ύψους των.

Άρθρο 50
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Ἡ συνολική προθεσµία περάτωσης κατασκευῆς όλου τοῦ έργου, εξοπλισµένου καὶ
έτοιµου προς λειτουργία, λήγει σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης του έργου.
Ἡ έναρξη των εργασιών από μέρους τοῦ αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει
πέραν των 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Ἡ προτεραιότητα εκτέλεσης
των εργασιών κατά ολοκληρωμένα τµήµατα θα καθορισθεί µε την έγκριση τοῦ
χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του. έργου. Παράταση της προθεσµίας δεν

αναγνωρίζεται στον ανάδοχο, εάν ισχυριστεί άγνοια για:
»-τις τοπικές συνθήκες στην περιοχή, όπου εκτελείται το έργο,
5 τον χρόνο εκμετάλλευσης των πηγών λήψης των υλικών για τα τεχνικά έργα (π.χ.
λατομεία) ἡ τῶν δανείων υλικώνγια επιχώματα (π.χ, χείµαρροι, ορυχεία),
5 Τη σύγχρονη εκμετάλλευση τῶν πηγών λήψης υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για
το έργο καὶ από άλλες εργολαβίες ή από τυχόν άλλες εργολαβίες, ποὺ θα βρίσκονται
εν ενεργεία κοντά στις πηγές λήψης υλικών,
" την κατάσταση τῶν οδών προσπέλασης των πηγών λήψης Ὀλικών καν των
συνθηκών για τη διάνοιξη νέων οδών,
“τις κλιματολογικές συνθήκες ποὺ επικρατούν στην περιοχή,



«' τη δυνοτότητα εξεύρεσης προσωπικού, μηχανημάτων κλπ. Ἠαράταση της
συμβατικής προθεσμίας δίνεται σύμφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 147,
παράγραφος ὃ του Ν. 4412/2016. Όλες οι προθεσμίες αρχίζουν από την υπογραφή
της σύμβασης.

Άρθρο 6"
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ --ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Στην περίπτωση που γίνει υπέρβαση της συνολικής συμβατικής προθεσµέας ἡ των
τυχόν τµηματικών προθεσµιών κατασκευής του ἔργου επιβάλλονται στον ανάδοχο
ποινικές ρήτρες καὶ λοιπές κυρώσεις σύμφωνα µε το ἂρθρο 148 τοῦ Ν. 4412/2016,
δηλαδή για κάθε μέρα υπαίτιας από μέρους της υπέρβασης της συνολικῆς προθεσμίας
ορίζεται ποινική ρήτρα δεκαπέντε τοις εκατό (1590) της μέσης ηµερησίας αξίας του
όργου καὶ επιβάλλεται για αριθµό ημερών ἴσο µε το οἴκοσι τοῖς εκατό (2090) της
προβλεπόμενης από τη σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόµενες
ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό (1590) της αρχικής συνολικής προθεσμίας
η ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα ορίζεται σε εἴκοσι τοις εκατό (2090) της μέσης
ημερησίας αξίας τοῦ έργου. Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο τοῦ συνολικού
χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί µε το ποσό των τυχόν συμπληρωματικών
συμβάσεων καὶ χωρίς την αναθεώρηση και το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α),
προς τη συνολική προθεσµία του έργου. Ἐπιδική Συγγραφή Ὑποχρεώσεων 3 Οι
ποινικές ρήτρες ποὺ επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν
επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (600) του συνολικού
ποσού της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Σε περίπτωση υπέρβασης τῶν ενδεικτικών
τµηματικών προθεσµιών επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ανά ημέρα
παίτιας υπέρβασης ίση µε το 1/10000 του συνολικού ποσού της σύμβασης για
αριθµό ηµερών ίσο µε το τριάντα τοις εκατό (3096) της κάθε µιας προβλεπόμενης στη
σύμβαση ενδεικτικής τµηματικής προθεσµίας. Σε περίπτωση υπέρβασης των
αποκλειστικών τµηματικών προθεσμιών επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα

ίσης µε το 1/10000 του συνολικού ποσού της σύμβασης για αριθµό ηµερών ίσο µε το
τριάντα τοις εκατό (3090) της κάθε µιας αποκλειστικής τµηματικής προθεσμίας . Σε
κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό της ποινικῆς ρήτρας για υπέρβαση των
τµηματικών προθεσµιών (ενδεικτικών καὶ αποκλειστικών) δεν µπορεί να ξεπεράσει
σε ποσοστό το τρία τοις εκατό (390) τοῦ συνολικού ποσού της σύμβασης χωρίς
Φ.Π.Α. Εφιστάται η προσοχή τοῦ αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσµία τοῦ
έργου µε απόλυτη ακρίβεια. Για το σκοπό αυτό θα προβλεφθεί από τον ανάδοχο η
δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη βάρδια, αν δεν επαρκέσει η κανονική βάρδια, µε ἡ
χωρίς υπερωρίες καθώς καὶ η δυνατότητα εργασίας σε ημέρες αργίας και εορτών.
Οποιαδήποτε επιβάρυνση από την υπερωριακή εργασία θα βαρύνει τον ανάδοχο,
χωρίς καμία απαίτηση οποιασδήποτε αποζηµιώσεως εκ μέρους τοῦ εργοδότη. Οι
κάθε εἴδους ἄδειες για υπερωριοκή κλπ. απασχόληση προσωπικού θα εκδοθούν µε
μέριμνα καὶ όξοδα τοῦ αναδόχου. Ἡ Ὑπηρεσία, εάν χρειασθεί, θα συνηγορήσει στις
αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για τη χορήγηση τέτοιων αδειών. Ἐάν ο ανάδοχος δεν
εκπληρώνει τις συμβατικές τοῦ υποχρεώσεις ή δε συμμορφώνεται µε τις γραπτές
εντολές της Ὑπηρεσίας, που εἶναι σύμφωνες µε τη σύμβαση ἡ το νόµο, κηρύσσεται
έκπτωτος από την εργολαβία, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν.
4412/2016.

Άρθρο 7ο
ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΟΥ
Με την υποβολή της προσφοράς τοῦ ο ανάδοχος αποδέχεται ότι εἶναι απόλυτα.
ενήμερος της φύσης καὶ τοποθεσίας τοῦ έργου, τῶν γενικών και τοπικών συνθηκῶν



εκτέλεσης του έργου, κυρίως όσον αφορά τις κάθε εἴδους πηγές λήψης υλικών,τις
θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων  κατεδαφίσεων κλπ. τις
μεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση καὶ. αποθήκευση λικών, την. ύπαρξη
εργατοτεχνικού εν γδνει προσωπικού, ηλεκτρικού ρεύματος, τοῦ τυχόν υπάρχοντος
δικτύου ύδρευσης καὶ αποχέτευσης της περιοχής, τοὺς φόρτους της υπάρχουσας
κυκλοφορίας, το ευμετάβλητο των καιρικών συνθηκών, τη διαµόρφωση καὶ την
κατάσταση τοῦ εδάφους, την ποιότητα καὶ την ποσότητα τῶν υλών ποὺ μπορούν να
συναντηθούν πάνω καὶ κάτω από το έδαφος κλπ. Ἐπίσης µε την υποβολή της
προσφοράς του ο ανάδοχος αποδέχεται ότι εἶναι απόλυτα ενήμερος για το είδος καὶ
τα µέσα ευκολίας πριν από την έναρξη καὶ κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών
και γιὰ οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο, μπορούν να
επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ἤ το κόστος αυτῶν, σε συνδυασμό µε τοὺς
όρους της σύμβασης. Ἐπίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει μελετήσει µε σκοπό να
συμμορφωθεί, τα εγκεκριµένα διαγράµµατα της μελέτης καθώς και τα συμβατικά
στοιχεία του έργου, τα οποία περιλαμβάνονται στον φάκελο της μελέτης του έργου
και ότι αυτά συνιστούν την βάση της σύμβασης. Ἠαράλειψη τοῦ αναδόχου προς
ενημέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία ποὺ αφορά τοὺς όρους της σύμβασης
δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνῃ για την πλήρη συμμόρφωσή του προς την
σύμβαση. Ἐπισημαίνονται οι δυσχέρειες που εἶναι δυνατό να προκύψουν από τις
εργασίες ποὺ θα εκτελούνται στην περιοχή τοῦ έργου από τον εργοδότη ή απὀ άλλους
πιθανούς εργολήπτες, ὦστε να τις λάβει ο ανάδοχος υπόψη κατά την μόρφωση της
προσφοράςτου. Ειδική Συγγραφή Ὑποχρεώσεων 4
Άρθρο 8ο
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Με την υπογραφή της σύμβασης αρχίζουν όλες οι προθεσμίες του έργου (συνολική
καὶ τµηματικές) σύμφωνα µε το άρθρο 147, παράγραφος 2 του Ν. 4412/2016. Με
προθεσµία 15 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να
υποβάλλει στη διευθύνουσα υπηρεσία χρονοδιάγραµµα κατασκευής τοῦ έργου που να
ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις ποὺ ἔχει από τη σύμβαση. Το χρονοδιάγραμμα
συντάσσεται µε βασική επιδίωξη το συντονισμό των δραστηριοτήτων ὥστε να
αποδίδεται όσο είναι δυνατό, έργο ολοκληρωμένο κατά τμήματα ποὺ να μπορούν να
χρησιμοποιηθούν. Έχει μορφή τετραγωνικού πίνακα, ο οποίος περιλαµβάνει την
χρονική ανάλυση τῶν ποσοτήτων του έργου ανά εργασία καὶ συνοδεύεται:
γραμμικό διάγραµµα χρονικού προγραμματισμού (διάγραµµα (Σαπ) µε ποσοτική
κατανομή τῶν εργασιών ανά μῆνα,
ὧν έκθεση ποὺ αναλύει καὶ αιτιολογεί τον προτεινόμενο προγραμματισμό καὶ το
μηχανικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί. Ἡ διευθύνουσα υπηρεσία εγκρίνει το
χρονοδιάγραμμα έχοντας τη δυνατότητα να τροποποιήσει τις προτάσεις τοῦ αναδόχου
σχετικά µε τη σειρά καὶ τη διάρκεια. κατασκευής των έργων ανάλογα. µε τις
δυνατότητες χρονικής κλιµάκωσης των πιστώσεων, µέσα στα όρια των συμβατικών
προθεσµιών. Η απόφαση για την έγκριση τοῦ προγράµµατος εκδίδεται µέσα σε 10
μέρες, αφότου υποβληθεί από τον ανάδοχο. Αν η έγκριση δεν γίνει µέσα στην πιο
πάνω προθεσµία, ἤ αν µέσα στην προθεσµία αυτή δεν ζητήσει γραπτά η διευθύνουσα
Ὁπηρεσία διευκρινίσεις ἤ αναμορφώσεις ἡ συµπληράώσεις, το. χρονοδιάγραμμα
θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το Αναλυτικό
Ἡρόγραμμα Κατασκευής του. έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 6 της
Γενικής Συγγραφής Ὑποχρεώσεων,και μαζί µε τον Ηίνακα Τμηματικών Προθεσµιών
αποτελούν συμβατικά στοιχεία. Ἡ έναρξη των εργασιών από μέρους τοῦ αναδόχου
δεν µπορεί να καθυστερήσει πέραν των 30 ημερών απὀ την υπογραφή της σύμβασης.
Ἡ µη τήρηση τῶν ανωτέρω προθεσµιών µε υπαιτιότητα τοῦ αναδόχου συνεπάγεται



επιβολή των διοικητικών καὶ παρεποµένων χρηματικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο
ἐκπτώσης τοῦ αναδόχου καὶ για τα αρµόδια ὀργανα τοῦ φορέα κατασκευής αποτελεί
πειθαρχικό αδίκημα σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 141,
παρ. 2 τοῦ Ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 145 του Ν.
4412/2016. Αναπροσαρμογές τοῦ χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται όταν μεταβληθούν
οι ποσότητες τῶν εργασιών ἡἦ στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 147 του Ν.
4412/2016. Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη τοῦ να παρακολουθεί ανελλιπώς την
εφαρμογή τοῦ χρονοδιαγράµµατος καὶ να το αναπροσαρµόζει κάθε μήνα, στην
περίπτωση που παρουσιάζονται αποκλίσεις, ούτως ὦστε να τηρηθεί τελικά πιστά η
συνολική προθεσµία αποπεράτωσης του. όλου έργου. Η τήρηση “τοῦ

χρονοδιαγράµµατος. κατασκευής τοῦ ἔργου που εἶναι από τις πιο βασικές
υποχρεώσεις τοῦ αναδόχου, θα παρακολουθείται ανελλιπώς καὶ αυστηρά από την
επίβλεψη καὶ σε περίπτωση καθυστέρησης ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί ἑκπτώτος,
ύστερα από ειδική πρόσκληση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Ἐπίσης ἔκπτωτος µπορεί
να κηρυχθεί ο ανάδοχος αν δεν συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις τοῦ για την
υποβολή τοῦ χρονοδιαγράµµατος, σύμφωνα µε τις διατάξεις τοῦ παρόντος άρθρου
καὶ γενικότερα για τη µη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων και τη µη
συμμόρφωσή τοῦ. προς τις, σύμφωνα µε τη σύμβαση, ἔγγραφες εντολές της
Ὑπηρεσίας. Ὁ ανάδοχος υποχρεώνεται να. αναφέρει έγκαιρα στη διευθύνουσα
υπηρεσία οποιοδήποτε περιστατικό, το οποίο θα ἦταν δυνατό να προκαλέσει
καθυστέρηση ή να παρεμποδίσει την αποπεράτωση του Ἔργου καὶ να την ενημερώνει
για τα µέτρα ποὺ παίρνει, Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης µέσα σε ένα (1) μήνα από
την υπογραφή της σύμβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραµµα. τοῦ
εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται µε λεπτομέρεια τα πλήρη στοιχεία των
στελεχών, τοῦ εξοπλισμού καὶ τῶν μηχανημάτων για την εκτέλεση τοῦ έργου. Ειδική
Συγγραφή Ὑποχρεώσεων 5

Ἄρθρο 9ο
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ -- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΟΥ
Το έργο χρηματοδοτείται από ΤΝΤΕΕΕΕΟ Όὐ-Α ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020
ῬοσππαΏοΠς [ον αἲ µε ποσό ύψους 200.000,00Ε και υπόκειται στις κρατήσεις ποὺ
προβλέπονται για τα έργα αυτά.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τις κρατήσεις που προβλέπονται από
τον προὔπολογισμό των Δημοσίων Επενδύσεων και να προσκομῖίζει τις αντίστοιχες
κανονικές αποδείξεις πριν από την πληρωμή κάθε λογαριασμού καθώςκαι κάθε άλλη
νόµιµη κράτηση για το Δημόσιο ή για τρίτους (τέλη πάσης φύσεως μηχανημάτων που
χρησιμοποιούνται στο έργο, 0,694 υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., 0,0696 υπέρ των λειτουργικών
ανογκών της Ἐνιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων κλπ.)
Διευκρινίζεται ότι δεν απαλλάσσονται απὀ φόρους καὶ δασμούς τα καύσιμα καὶ
λιπαντικά, ποὺ χρησιμοποιούνται από. ιδιώτες. εργολάβους για την. εκτέλεση
δημοσίων ἐργων. Τον ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι κρατήσεις για λογαριασμό
τρίτων ποὺ αφορούν ασφάλιση τοῦ προσωπικού στο Ι.Κ.Α. κλπ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει
τον κύριο τοῦ ἔργου. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε
είδους μεταφορικών τοῦ μέσων. Ἐπίσης δεν απαλλάσσοται από τοὺς κάθε είδους
φόρους καὶ δασμούς επί των εισαγοµένων από το εξωτερικό υλικών, εφοδίων κλπ.
έστω κοὶ αν τυχόν αναφέρεται αντίθετη γενική διατύπωση στην ΣΑΕ τοῦ Υπουργείου
Ἐθνικής Οικονοµίας. Το ποσοστό για γενικά έξοδα καὶ όφελος της εργοληπτικής
επιχείρησης εἶναι 1896.



Άρθρο 10ο
ΗΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οι τιµές µονάδος τοῦ Τιμολογίου Μελέτης αναφέρονται σε εργασίες πλήρως
περαιώμένες καὶ περιλαμβάνουν τις παρακάτω δαπάνες:

« Τις δαπάνες, που αναφέρονται στο άρθρο 5 της Γενικής Συγγραφής Ὑποχρεώσεων,
χωρίς να εξαιρούνται οι μεταφορές των υλικών ποὺ περιγράφονται παρακάτω, καθώς
καὶ τις δαπάνες ποὺ περιγράφονται στα ενιαία τιμολόγια εργασιῶν δηµοπράτησης
δημοσίων έργων ποὺ εγκρίθηκαν µε την ΑΊ1Υ/Ο/9/7/7.2.2013 απόφαση Ὑπουργείου
Ανάπτυξης -- Ανταγωνιστικότητας -- Υποδομών-- Μεταφορῶν -- Δικτύων (ΦΕΙς 363
Β/19.2.2013) για έργα οδοποιίας, υδραυλικά, λιμενικά, οικοδομικά, πρασίνου καὶ
γηλεκτρομηχανολογικά, όπως αυτά διορθώθηκαν µε. την. ΔΊΙγ/ο/3/20/20.3.2013
απόφαση (ΦΕΚ 639 Β/20.3.2013).
5 Τις δαπάνες για προμήθεια, φορτοεκφόρτωση καὶ μεταφορά όλων των κάθε φύσης
υλικών, ποὺ απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, από τοὺς τόπους ἡ θέσεις
προμήθειας ἡ παραγωγἠς μέχρι να ενσωματωθούν στο έργο εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά καὶ ρητά στο κάθε αντίστοιχο άρθρο του Τιμολογίου.

« Τις δαπάνες για την εκτέλεση µε τα χέρια από τοὺς εργατοτεχνίτες κάποιων
εργασιών ἡ ενός μέρους από αυτές στις περιπτώσεις ποὺ εἶναι αδύνατη ἡἤ δεν
προσφέρεται η εκτέλεσή τοὺς µε μηχανήματα ή σε περίπτωση ποὺ η χειρωνακτική
εκτέλεση κρίνεται απαραίτητη για καλύτερη εργασία.
« Τις δαπάνες υπαίθρου καὶ γραφείου για λήψη στοιχείων πριν, κατά τη διάρκεια καν
μετά την κατασκευή του έργου, καταμέτρηση υλικών κλπ., διάταξη καὶ εκτύπωση σε
εφτά (7) αντίτυπα των τευχών των επιµετρητικών στοιχείων καὶ υποβολή σε ψηφιακή
μορφή (ΟῬ).
" Δαπάνη συμφωνητικού. Ἐπίσης στις τιµές µονάδος του Τιμολογίου καὶ στα γενικά
έξοδα του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται και οι παρακάτω ειδικές δαπάνες, ποὺ τον
βαρύνουν αποκλειστικά:
« Αποζημιώσἒις ιδιοκτητών, εκµισθωτών ή μισθωτῶνγια: -- περιοχές λήψης δανείων
Ὀλικών για χωματισμούς, -ι περιοχές απόθεσης καὶ μόρφωσης προϊόντων εκσκαφών
ἡ καθαιρέσεων ἡ γενικά για αποθήκευση υλικών, -ι. θέσεις εγκατάστασης
μηχανημάτων καὶ εργοταξίων γενικά,-« προσπέλαση προς τα εργοτάξια και τις θέσεις
λήψης ---᾽απόθεσης -- αποθήκευσης υλικών. Ειδική Συγγραφή Ὑποχρεώσεων 6
« Δαπάνες αποζημίωσης των οποιωνδήποτε πηγών υλικών από λατομεία κλπ. που θα
χρησιμοποιηθούν µε έγκριση της υπηρεσίας και τῶν οδών προσπέλασης σε αυτά ποὺ
ανήκουν σε οποιοδήποτε φυσικό ἡ νοµικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
Επισημαίνεται ότι ο κύριος τοῦ έργου δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση για
διενόργεια καὶ διεξαγωγή της διαδικασίας απαλλοτρίωσής τους. Ἐπίσης ο κύριος τοῦ
έργου δεν αναλαμβάνει καµιά υποχρέωση για πρόσθετη αποζημίωση τοῦ αναδόχου
για. τυχόν δυσχέρειες που θα προκύψουν για εξεύρεση καὶ εκμετάλλευση των
λατομείων καὶ λοιπών πηγών, εἶτε λόγω ανάγκης δημιουργίας εγκαταστάσεων για
θραύση καὶ αποθήκευση των υλικών µακριά από την πηγή, είτε λόγω δυσχερειών
στις μεταφορές από οποιαδήποτε αιτία.
" Δαπάνες κατασκευής -- συντήρησης τῶν οδών ποὺ απαιτούνται για προσπέλαση
προς τις πηγές λήψης υλικών, καθώς επίσης οι δαπάνες κατασκευής-- συντήρησης
των προσπελάσεων και των παρακαµπτηρίων οδών, ποὺ θα απαιτηθούν κατά τη
διάρκεια. εκτέλεσης των εργασιών για την ανεμπόδιστη καὶ ασφαλή κυκλοφορία.
Όσον αφορά στις ἤδη υπάρχουσες οδούς ο ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του ότι
δεν επιτρέπεται να κυκλοφορήσει οχήµατα µε βάρος μεγαλύτερο από εκείνο για το
οποίο έχει υπολογιστεί η αντοχή τοῦ οδοστρώµατος, ώστε να αποτραπεί η πρόκληση
βλαβών σε αυτό. Οπωσδήποτε, εφόσον χρησιμοποιήσει τέτοιες οδούς (µε τοὺς
παραπάνω περιορισμούς) οφείλει να τις συντηρεί σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης



χωρίς αποζημίωση από τον κύριο τοῦ έργου. Είναι προφανές ότι κατά την εκτέλεση
του έργου, την παραγωγή καὶ μεταφορά υλικῶν ο ανάδοχος εἶναι αποκλειστικά
υπεύθυνος για κάθε ζημιά ἡ ατύχημα. Ο κύριος τοῦ έργου δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή
Ὁποχρέωση για καταβολή δαπανών ἡ αποζημιώσεων, για όσα αναφέρθηκαν
παραπάνω.
ς Πρόσθετες δαπάνες καὶ επιβαρύνσεις που ενδεχόμενα θα προκύψουν κατά το
στάδιο εκτέλεσης τῶν εργασιών λόγω της ταυτόχρονης εκμετάλλευσης κάποιων
πηγών υλικών καὶ από άλλη προγενέστερη ἡ μεταγενέστερη εργολαβία καθώς επίσης
από την ανάγκη δημιουργίας καὶ αποκάλυψης νέων πηγών υλικῶν , οι οποίος
καθίστανται αναγκαίες για την εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου.

"'. Δαπάνες τῶν αναγκαίων τοπογραφικών εργασιών, οι οποίες εκτελούνται
απαραίτητα από διπλωματούχο Πολιτικό ἡ Τοπογράφο Μηχανικό καὶ αφορούν στην
εφαρµογή τῶν στοιχείων της μελέτης για την κατασκευή του έργου γενικά καὶ τις
Επιμετρήσεις (π.χ. χοροστάθµηση, λήψη διατοµών), όσες φορές αυτά απαιτούνται
κατά τα. διαδοχικά. στάδια εκτέλεσης των. εργασιών, οπότε καὶ πρέπει να
υποβάλλονται σε εφτά (7) αντίτυπα όλα τα απαραίτητα τεύχη καὶ σε ψηφιακή μορφή
(“Ρ).
"5 Δαπάνες προσωρινής σήμανσης, περίφραξης και φύλαξης τοῦ εργοταξίου σε όλη τη
διάρκεια κατασκευής τοῦ έργου.
" Δαπόνες για την εκκένωση και καθαρισμό των χρησιµοποιηθέντων εργοταξίων καὶ
χώρων από κάθε εἴδους υλικά, μηχανήματα, προσωρινές εγκαταστάσεις μετά την
ολοκλήρωση του έργου. Ο ανάδοχος φέρει αποκλειστική ευθύνη για αδικαιολόγητη
καθυστέρηση στην εκκένωση των χώρων.

Άρθρο 119
ΗΙΣΤΟΠΟΓΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ --ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ
Τα στοιχεία που καθορίζονται από το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016 συντάσσονται µε
μέριμνα καὶ ευθύνη τοῦ αναδόχου καὶ υποβάλλονται στη διευθύνουσα υπηρεσία κάθε
μήνα. Κάθε λογαριασμός συντάσσεται σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο παραπάνω
άρθρο. Κάθε λογαριασμός για τον προσδιορισμό της αναθεώρησης θα συνοδεύεται
από πίνακα κατανομής εργασιών σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 153 του Ν.
4412/2016. Για την αναθεώρηση τιµών εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν την
ημέρα της δημοπρασίας. Επιτρέπετοι η χρήση των «επί έλασσον δαπανών»για άλλες
εργασίες τοῦ ἴδιου έργου σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο άρθρο 156, παράγραφος3του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 120
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ --ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
Ο ανάδοχος κατά τη σύνταξη τοῦ οργανογράµµατος τοῦ εργοταξίου που προβλέπεται
από το ἄρθρο 145 του Ν. 4412/2016 να λάβει υπ’ όψιν καὶ τα παρακάτω :

« Είναι υποχρεωμένος να βρει καὶ να διαθέσει όλα τα απαιτούμενα μηχανήματα,
όργανα, εργαλεία, µοταφορικά μέσα, εγκαταστάσεις καὶ προσωπικό που
προβλέπονται στο οργανόγραµµα του έργου. Ειδική Συγγραφή Ὑποχρεοώσεων 7
5. Είναι υποχρεωμένος να διαθέτει, εκτός από τα ανωτέρω και το. ειδικευμένο
προσωπικό ποὺ απαιτείται για την εµπρόθεσµη κατασκευή τοῦ υπόψη έργου.
« Είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει διπλωματούχο της απαιτούμενης για το έργο
ειδικότητας μηχανικό αναγνωρισμένης σχολἠς ημεδαπής ἡ αλλοδαπής ὡς εκπρόσωπό
του, ο οποίος θα διευθύνει το έργο. Ο ανωτέρω μηχανικός ποὺ θα διευθύνει τα έργα
πρέπει να ἔχει την σχετική πείρα για την κατασκευή τοῦ. στην. επικεφαλίδα
αναγραφόµενου έργου. Ο ανωτέρω μηχανικός πρέπει να εἶναι συνέχεια στη διάθεση

της επίβλεψης, όλες τις ημέρες καὶ ώρες εκτέλεσης των εργασιών. Η Ὑπηρεσία



δικαιούται να µην αποδεχθεί τον ανωτέρω μηχανικό εάν δεν ἔχει τις σχετικές
προὐποθέσεις.

« Αν παρ' όλα αυτά καὶ κατά την απόλυτη κρίση της Ὑπηρεσίας δεν κριθούν επαρκή
τα μηχανικά κλπ. µέσα ποὺ προσκοµίσθηκαν στο έργο για εµπρόθεσµη περαίωση τῶν
εργασιών, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε δεκαήµερη προθεσµία από την
γραπτή εντολή της Ὑπηρεσίας, να ενισχύσει τον επιτόπου υπάρχοντα εξοπλισμό τοῦ
κλπ. σύμφωνα µε τις Ὀποδείξεις της Ὑπηρεσίας, τροποποιώντας ενδεχομένως το
υποβληθέν από αυτόν οργανόγραµµα εργοταξίου, που προβλέπεται από το άρθρο ὃἃ

της παρούσας καὶ τοῦ ἄρθρου 145 του Ν. 4412/2016.
» Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, έστω καὶ
αν η Υπηρεσία δεν έκανε χρήση του παρόντος άρθρου.
«Στην περίπτωση που ο ανάδοχος. εἶναι αλλοδαπός στο προσωπικό θα
περιλαμβάνεται και διερμηνέας. Το αλλοδαπό προσωπικό τοῦ αναδόχου πρέπει να
εφοδιασθεί µε σχετική άδεια παραμονής και εργασίας στην Ἑλλάδα. Η Ὑπηρεσία
μπορεί να βοηθήσει τον ανάδοχο στις σχετικός διατυπώσεις, αν αυτός το ζητήσει.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι όπως αναφέρονται αναλυτικότερα στοὺς ειδικούς
όρους της ΕΣΥ.

Άρθρο 130
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Πέρα από όσα αναφέρονται στα άρθρα. 136 (Διοίκηση έργου -- επίβλεψη), 137
(υπερηµερία κυρίου του. έργου), 138 (Γενικές υποχρεώσεις του. αναδόχου), 139
(Διεύθυνση του έργου από την πλευρά τοῦ αναδόχου) καὶ 140 (Υποχρεώσεις μελών
κοινοπραξίας) τοῦ Ν. 4412/2016 σχετικά µε το προσωπικό τοῦ αναδόχου επί τόπου
του έργου, ισχύουν καὶ οι όροι που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους, µε τοὺς
οποίους ο ανάδοχος εἶναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί κατά την σύνταξη και
υποβολή του οργανογράµµατος εργοταξίου ποὺ προβλέπεται από το άρθρο 145 τοῦ
Ν. 4412/2016. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα δηλώσει στην
Ὑπηρεσία τον αντίκλητό τοῦ, κάτοικο. Θεσσαλονίκης εξουσιοδοτημένο για την
παραλαβή τῶν κοινοποιούμενων εγγράφων σε αυτόν, μαζί µε έγγραφη αποδοχή του
διοριζοµένου αντικλήτου, τη διεύθυνση τῶν κεντρικών γραφείων του καθώς καὶ το
εντεταλµένο προσωπικό που θα βρίσκεται σε αυτά. Η ελάχιστη τεχνική στελέχωση
του. εργοταξίου σύμφωνα µε το άρθρο 139 του Ν. 4412/2016 καθορίζεται στη
Διοκήρυξη Διαγωνισμού του έργου (άρθρο 25.2). Το αργότερο µέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης θα αναλάβει τα καθήκοντά τοῦ ο
προϊστάμενος τοῦ εργοταξιακού γραφείου. Ο προϊστάμενος τοῦ. εργοταξιακού
γραφείου ορίζεται από τον ανάδοχο καὶ πρέπει να είναι διπλωματούχος Ἠολιτικός ή
Τοπογράφος Μηχανικός µε εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών καὶ πείρα σε υδραυλικά
έργα. Για την έγκριση τοῦ προτεινόµενου ες μέρους τοῦ αναδόχου μηχανικού ο
ανάδοχος οφείλει να καταθέσει λεπτομερή πιστοποιητικά καὶ στοιχεία, προκείµενου η
Ὑπηρεσία να εξετάσει τα προσόντα καὶ την εμπειρία του. Η Ὑπηρεσία κατά την
απόλυτη κρίση της έχει δυνατότητα να µην εγκρίνει τον προτεινόμενο μηχανικό,
εφόσον κρίνει ότι αυτός δεν ἔχει τα απαραίτητα προσόντα ή δεν εἶναι κατάλληλοςγια
τη. συγκεκριμένη θέση. Ὁ προϊστάμενος τοῦ. εργοταξιακού γραφείου οφείλει να
ομιλεί, διαβάξει και γράφει άριστα τήν ελληνική γλώσσα σε αντίθετη περίπτωση
επιβάλλεται η συνεχής παρουσία τεχνικού διερμηνέα. Ό προϊστάμενος του
εργοταξιακού γραφείου θα εἶναι αποκλειστικής απασχόλησης για το συγκεκριµένο
έργο. Σε περίπτωση απουσίας του θα πρέπει να υπάρχει αντικαταστάτης μηχανικός µε
παρόµοια προσόντα, ο οποίος θα έχει εγκριθεί επίσης από την Ὑπηρεσία. Ὁ
προϊστάμενος του. εργοταξιακού γραφείου θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος µε
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο για την εκπροσώπηση του αναδόχου σε όλα τα



θέµατα.τοῦ'εργοτοξίου  συμπεριλαμβανόμενων της παραλαβής εντολών,
ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της Ὑπηρεσίας επιτόπου τοῦ έργου καθώς
επίσης της υπογραφής κάθε εγγράφου ἡἦ στοιχείου που προβλέπεται επιτόπου τοῦ
έργου (παραλαβές, επιµετρήσεις, ημερολόγια κλπ). Ο προϊστάμενος τοῦ
εργοταξιακού γραφείου είναι αρµόδιος για την ἔντεχνη, άρτια καὶ ασφαλή εκτέλεση
των εργασιών και για τη λήψη --εφαρμογή των απαραίτητων µέτρων προστασίας --
ασφάλειας τῶν εργαζομένων στο έργο καθώς επίσης καὶ κάθε τρίτου. Για το λόγο
αυτόν ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου πρέπει να καταθέσει. στην
Ὑπηρεσία υπεύθυνη δήλωση για την αποδοχή τοῦ διορισμού του στη θέση αυτή καὶ
τις ευθύνες του. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ὃ Όλο το παραπάνω αναφερόμενο
προσωπικό: θα τυγχάνει της έγκρισης της Ὑπηρεσίας. Ἡ Ὑπηρεσία δύναται κατά την
απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη ἐγκρισή της για τον ορισμό
οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο ανάδοχος υποχρεούται να το
απομακρύνει καὶ να το αντικαταστήσει µε άλλο, τοῦ οποίου ο διορισμός θα υπόκειται
επίσης στην έγγραφη έγκριση της Ὑπηρεσίας. Ἐπίσης η Ὑπηρεσία µπορεί να
διατάσσει την στελέχωση τοῦ εργοταξίου µε πρόσθετο προσωπικό, όταν κατά την
κρίση της εἶναι απαραίτητο. ῬΡητά καθορίζεται ότι ο διορισµός των υπόψη προσώπων
του αναδόχου σε καμιά περίπτωση δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες τοῦ
καὶ τις υποχρεώσεις του, ο δε ανάδοχος παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ
ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Ὑπηρεσία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος
αμελήσει ἡ αστοχήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του άρθρου τούτου, η
Ὑπηρεσία µπορεί εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυμβατική συμπεριφορά να
τοῦ επιβάλει καὶ πρόστιµο μέχρι τοῦ διπλασίου της δαπάνης για προσωπικό ποὺ ενώ
θα έπρεπε κατά τα ανωτέρω να υπάρχει, ελλείπει. Τούτο δε ανεξάρτητα αν το
προσωπικό αυτό εἶναι μόνιμο ἡἤ περιστασιακό προσωπικό τοῦ αναδόχου. Ἡ παρουσία
του περιγραφόµενου στο παρόν άρθρο προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα από τη
διευθύνουσα υπηρεσία καὶ σε περίπτωση συστηματικής µη συμμόρφωσης πλην των
ανωτέρω κυρώσεων θα ενημερώνεται η προϊσταμένη αρχή. Για το παραπάνω
προσωπικό απαιτείται προσκόμιση στη διευθύνουσα υπηρεσία βεβαίωση τοῦ οικείου
ασφαλιστικού φορέα στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος ασφάλισης τῶν
εργαζομένων.

Άρθρο 14ο
ΕΙΔΙΚΕΣ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -- ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΓΕΟΡΤΕΣ
Επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ἡ νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις
αργίες καὶ εορτές σύμφωνα µε όσα σχετικά ορίζονται από τοὺς Νόμους του Κράτους.
Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει
πρόσθετη αποζημίωση. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας ο ανάδοχος
υποχρεούται να εξασφαλίζει τη σχετική άδεια καὶ να τηρεί όλους τοὺς νόµους καὶ
κανονισμούς, που αφορούν τέτοια εργασία. Ῥφόσον καθίσταται αναγκαία κατά την
κρίση της Υπηρεσίας η υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά
τις αργίες και εορτές, ο ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση και
χωρίς καμιά ιδιαίτερη αποζημίωση. Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Ὑπηρεσία
θα συνηγορήσει, εφόσον κρίνεται απαραίτητη και δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα για
εξασφάλιση περισσότερου προσωπικού, αλλά. δεν μπορεί να΄ εγγυηθεί την
εξασφάλιση της σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες Αρχές. Αν ο ανάδοχος δεν
μπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό δεν θα αποτελέσει
δικαιολογία για παράταση τῶν προθεσμιών εκτέλεσης του έργου. Κατά την εκτέλεση
νυκτερινής εργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει µε δαπάνη του πρόσθετο
καὶ ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια τοῦ προσωπικού τοῦ καὶ τοῦ κοινού,



καθώς καὶ κατάλληλα µέσα, ποὺ να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση καὶ
επιθεώρηση υλικών και την από κάθε άποψη αποδοτικότητα εκτέλεσης των έργων. Ο
ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νοµοθεσία, για ηχορύπανση
καὶ ώρες κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραμματισμό εκτέλεσης τοῦ
έργου. Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας καὶ τις νυκτερινές θα πρέπει να αποφεύγεται
εκτέλεση εργασιών που επιβαρύνουν ηχητικά την περιοχή καὶ θα πρέπει να
λαμβάνονται τέτοια µέτρα, ὥστε να αποφεύγεται η ηχορύπανση.

Ἄρθρο 150
ΕΙΔΛΙΚΟΤΕΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς αμοιβή: Ειδική Συγγραφή Ὑποχρεώσεων 9

«να μεριμνῆσει για την έκδοση τυχόν αδειῶν από Πολεοδομία ἡ Δήμο, εάν
απαιτείται,
«να μεριμνήσει για τον έλεγχο εφαρμογής των σχετικών εγκεκριμένων μελετών,
«να διαθέτει τα απαιτούμενα όργανα,
" να απομακρύνει τα άχρηστα υλικά από το χώρο του. εργοταξίου  (ικριώματα,
συσκευασίες κλπ.), μόλις τελειώσουν οι εργασίες.

Ἄρθρο 169
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Όλες οι προσωρινές και βοηθητικές εγκαταστάσεις καὶ τα μηχανήματα, οι συσκευές,
τα εργαλεία και τα υπόλοιπα υλικά που έχει φέρει ο ανάδοχος στον τόπο του έργου
θα χρησιμοποιηθούν µε μέριμνα καὶ ευθύνη του µε την προὔπόθεση ότι εἶναι
κατάλληλα για την εκτέλεση τοῦ έργου για το οποίο μεταφέρθηκαν και για εφαρμογή
του προγράµµατος του έργου. Δεν θα επιτρέπεται απομάκρυνση των μηχανημάτων
που προβλέπει το διάγραµµα. προγραμματισμού στον αντίστοιχο χρόνο εκτέλεσης
εργασιών, στην περίπτωση δε που απομακρυνθούν μηχανήματα ο ανάδοχος θα έχει
τις ανάλογες επιπτώσεις από µη τήρηση του προγράµµατος.

Άρθρο 170
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ
Τα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας σύμφωνα µε τα οριζόμενα από τις Π.Τ.Π. του
Ὑπουργείου Ὑποδομών -- Μεταφορών -- Δικτύων καὶ την απόλυτη ἔγκριση της
Ὑπηρεσίας, ως προς την προέλευση, διαστάσεις, εμφάνιση κλπ. Αυτά θα είναι
κατάλληλα για ενσωμάτωση απαλλογµένα από κάθε επιβλαβή πρόσµιξη ἤἦ ελάττωμα
που θα μπορούσε να μοιάσει την αντοχή ή την καλή εμφάνιση τοῦ έργου.

Άρθρο 185
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -- ΚΑΙΚΟΤΕΧΝΙΕΣ

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα µε:
" τις ισχύουσες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές,
" την περιγραφή καὶ τοὺς όρους τῶν άρθρων του Τιμολογίου Μελέτης,
" τα εγκεκριµένα σχέδια, τοὺς κανόνες της τέχνης καὶ τις οδηγίες της επιβλέπουσας
Ὑπηρεσίας. Εάν κατά την εκτέλεση των έργων διαπιστωθεί ὁτι έχουν εκτελεσθεί
εργασίες πλημμελώς ή κακότεχνα ἡ όχι σύμφωνα µε τα παραπάνω, τίθεται. σε
εφαρµογή το άρθρο 159 τοῦ Ν. 4412/2016.

Άρθρο 190
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ



Ἐργασίες ποὺ δεν αναφέρονται στον προὐπολογισμό ή ποὺ δεν προβλέφθηκαν ή δεν
προβλέπονται από αυτόν, αλλά δεν μπορούν να επιµετρηθούν θα αποτιμώνται µε
απολογιστικό σύστημα, σύμφωνα µε τα οριζόμενα από το ἂρθρο 154 του Ν.
4412/2016.

Άρθρο 20ο
ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -- ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο ανάδοχος εἶναι υποχρεωμένος να εκτελέσει το έργο σύμφωνα µε την σύμβαση καὶ
τα τεύχη καὶ τα σχέδια που την συνοδεύουν και όπως ορίζεται στις διατάξεις τοῦ
ἄρθρου 156 τοῦ Ν. 4412/2016 καὶ κατά τα λοιπά σύμφωνα µε τις εγκυκλίους
5Ύ7/1995, 18/1996 καὶ 34/1996 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που αφορούν στις απρόβλεπτες
δαπάνες καὶ τις εγκυκλίους ποὺ εκδόθηκαν για εφαρµογή των διατάξεων ποὺ
κώδικοποίησε σε ενιαίο κείµενο ο Ν. 3669/2008 (Ε35/1994, Ε43/1995, Ε8/1995,
Ἐ36/1994, Ε38/1996, Ε24/1997, Ε20204/2005, Ε36/2005, Ε20/2006, Ε30/20077). Στην
περίπτωση εκτέλεσης εργασιών ποὺ δεν προβλέπονται από το συμβατικό τιμολόγιο,
θα συντάσσονται νόες τιµές µονάδας µε βάση τα εγκεκριµένα ενιαία. τιμολόγια
εργασιών για τις κατηγορίες Ειδική Συγγραφή ὙΥποχρεώσεων 10 έργων οικοδομικών,
οδοποιίας, υδραυλικών, λιμενικών καὶ πρασίνου σε εφαρµογή του άρθρου 53,
παράγραφος Τζ τοῦ Ν. 44123/2016, όπως ισχύουν σήμερα. Για τα είδη των εργασιών
ποὺ δεν περιλαμβάνονται στα παραπάνω ενιαία τιμολόγια, θα λαμβάνεται υπόψη
κάθε άλλη εγκεκριµένη από το ΥΥΤΠΙΟ.ΜΕ.ΔΙ. ανάλυση ποὺ περιέχει αυτά τα
αντίστοιχα είδη των εργασιών π.χ. ΑΤΟΕ κλπ., όπως αυτές ισχύουν µετά την ἐκδοση
της ΔΊα/0/11/60/9.9,1992 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΙζ 562 Β’/14.9.19972). Ως
βασικές τιµές ημερομισθίων, υλικών καὶ μισθωµάτων μηχανημάτων θα ληφθούν
αυτές τοῦ Πρακτικού της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων Ἔργων ποὺ
προβλέπεται από το ἂρθρο 5 της απόφασης ἘλΔΖ2α/01/35/Φ.2.5/26.4,1982 των
Υπουργόν Προεδρίας της Κυβέρνησης καὶ Δημοσίων Έργων σύμφωνα µε το άρθρο
153 τοῦ Ν. 4417/2016 για το χρόνο δηµοπράτησηςτου έργου.

Άρθρο 21ο
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ό ανάδοχος υποχρεούται να αποδεχθεί τα υλικά ποὺ χορηγούνται από την Υπηρεσία
για. ενσωμάτωση αφαιρούμενης της αξίας τοὺς από το αντίστοιχο άρθρο τοῦ
τιµολογίου χωρίς αποζημίωση.

Άρθρο 220
ΕΠΙΒΛΕΨΗ
Ο ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Ὑπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το
προσωπικό επίβλεψης τοῦ έργου. Ο ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την
είσοδο στον επιβλέποντα καὶ σε όλους τοὺς εντεταλµένους για την επίβλεψη του
έργου υπολλήλους της Ὑπηρεσίας στα εργοτάξια, λατομεία, αποθήκες, εργοστάσια
κλπ. Το ίδιο ισχύει καὶ για όποιον άλλον, στον οποίο η Ὑπηρεσία θα δώσει σχετική
έγκριση. Ὁ ανάδοχος ἔχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις ἔγγραφες
εντολές της Ὑπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθµη και έντεχνη εκτέλεση
του έργου. Το γεγονός ότι η Ὑπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον
ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, ποὺ προκύπτει από τις συμβατικές τοῦ
υποχρεώσεις ἡ καὶ τοὺς ισχύοντες νόµους, διατάξεις κλπ., ούτε εξασθενίζει τις
πλήρεις καὶ αποκλειστικές ευθύνες τοῦ καὶ υποχρεώσεις τοῦ ποὺ επιτάσσουν οι όροι
της διακήρυξης δημοπρασίας, της παρούσας ἘΕ.Σ.Υ., της τεχνικῆς περιγραφής και τῶν
λοιπών τευχών δηµοπράτησης. Ο ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη καὶ



το προσωπικό της υπηρεσίας επίβλεψης, στην άσκηση των ελέγχων κλπ.
Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τεχνικό σύμβουλο κατά
την κατασκευή τοῦ έργου. Ο ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει τον σύμβουλο στην
άσκηση τον καθηκόντων ποὺ θα τοῦ αναθέσει η Υπηρεσία. Το ίδιο ισχύει καὶ για το
προσωπικό του συμβούλου.

Άρθρο 23ο
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ - ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ο ανάδοχος του έργου έχει υποχρέωση να κρατάει καθημερινά ημερολόγιο τοῦ έργου
σύμφωνα µε το άρθρο 146 του Ν. 4412/2016. Οἱ αφανείς εργασίες του έργου
γράφονται στο βιβλίο καταµέτρησης των αφανών εργασιών σύμφωνα µε το άρθρο
151, παράγραφος 3 τοῦ Ν. 4412/2016.

Άρθρο 24ο
ΕΠΜΡΕΤΡΗΣΕΙΣ
Οι τελικές επιµετρήσεις συντάσσονται τμηματικά µε την πρόοδο του έργου. Ἐιδική
Συγγραφή Υποχρεώσεων 11 Για κάθε διακεκριμένο µέρος του έργου, που επιδέχεται
αυτοτελή επιµέτρηση, ο ανάδοχος εἶναι υποχρεωμένος σε ένα μῆνα από την πλήρη
περαίωση τον εργασιών τοῦ επιμετρούμενου μέρους να συντάξει επιµέτρηση και να
την υποβάλει στη διευθύνουσα υπηρεσία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν θα
υποβάλλει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε επιµέτρηση η διευθύνουσα υπηρεσία μέχρι τη
σύνταξη της επιµετρήσεως µπορεί να αρνηθεί την πιστοποίηση τῶν αντιστοίχων
εργασιών. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται το άρθρο 151 τοῦ Ν. Ν. 4412/2016.

Ἄρθρο 259
ΠΑΡΑΛΑΔΒΗ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΡΩΣ - ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ο, ανάδοχος εἶναι υποχρεωμένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα κατά το χρόνο
εγγυήσεως σε άριστη κατάσταση καὶ να επανορθώνει µε δικές τοῦ δαπάνες κάθε
φθορά που προέρχεται από τη χρήση ή άλλα αίτια, εκτός από την περίπτωση ζημιών
από ανώτερη βία για την οποία προβλέπει το σχετικό ἂρθρο 157 του Ν. 4412/2016.
Κατά το χρόνο εγγυήσεως ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις δαπάνες αποκαταστάσεως
τόσο του έργου που θα κατασκευασθεί από αυτόν, µέσα πάντα στο χρόνο εγγυήσεως
καὶ εφόσον οι φθορές και ζημίες γενικά οφείλονται σε πλημμελή κατασκευή των
έργων ποὺ έχει αναλάβει αυτός µε την σύμβαση του. Σε περίπτωση ποὺ γίνουν ζημίες
από ανώτερη βία κατά τον χρόνο εγγυήσεως του. αναδόχου, αυτές θα
αποκατασταθούν από τον κύριο τοῦ έργου µετά την έγκριση από την προϊσταμένη

αρχή, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το έργο, τοῦ σχετικού πρωτοκόλλου
διαπιστώσεως ζημιών που θα συνταχθεί από την επιτροπή ποὺ συγκροτείται από
αυτήν (προϊσταμένη αρχή). Η Ὑπηρεσία µπορεί να διατάξει καὶ τον ανάδοχο τοῦ
έργου να διορθώσει τις φθορές αυτές, θα πληρωθεί δε ιδιαιτέρως για αυτές µε τιµές
κατόπιν συμφωνίας. Ο χρόνος εγγυήσεως ορίζεται σε 15 μήνες σύμφωνα µε το άρθρο
171, παράγραφος1 τοῦ Ν. 4412/2016.

Ἄρθρο 26ο
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΡΓΟΥ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ -- ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ
ΚΑΙΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παίρνει, εκτυπώνει καὶ παραδίνει στη
διευθύνουσα υπηρεσία αρκετό αριθµό φωτογραφιών της αρχικής κατάστασης αλλά



καὶ των σταδίων κατασκευής τοῦ ἔργου καθώς καὶ άλλα παραστατικά στοιχεία τοῦ
ἔργου ποὺ εκτελείται, καθώς καὶ να τηρεί, συντάσσει, εκτυπώνει καὶ παραδίνει πλήρη
στοιχεία αυτού. Οι δαπάνες για όλα τα ανωτέρω βαρύνουν τον. ανάδοχο. καὶ
περιλαμβάνονται στα γενικά ἐξοδά του.

Άρθρο 275
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
Προβλέπεται η χορήγηση, στον ανάδοχο, προκαταβολἠς σύμφωνα µε το άρθρο 16

της διακήρυξης. Άρθρο 28ο ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Τενικά ισχύουν τα
αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016. Συµπληρωμµατικά διευκρινίζεται ότι, τόσο για την
εφαρμογή των μελετών ὁσο καὶ για την ποιότητα καὶ αντοχή των ἐργῶν, μόνος
υπεύθυνος για αυτά εἶναι ο ανάδοχος, ο δε κάθε φύσεως έλεγχος δεν απαλλάσσει τον
ανάδοχο από αυτή την ευθύνη. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου για την
εκτέλεση ειδικών εργασιών, ο ανάδοχος παραμένει μόνος καὶ. αποκλειστικά
υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες . Ειδική Συγγραφή Ὑποχρεώσεων 12

Ἄρθρο 28ο
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σύμφωνα µε το άρθρο 15 της "Γενικῆς Συγγραφῆς Υποχρεώσεων Κατασκευής
Δημοσίων Έργων" ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συντάξει το μητρώο τοῦ νέου
έργου, σύμφωνα µε τις εντολές καὶ τις οδηγίες της διευθύνουσας υπηρεσίας. Το
μητρώο συντάσσεται καὶ υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία μαξί µε την τελική
επιµέτρηση. Ἡ δαπάνη για την σύνταξη τοῦ μητρώου τοῦ έργου βαρύνει τον ανάδοχο
καὶ περιλαμβάνεται στα γενικά του έξοδα.

Ἄρθρο 290
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΑΛΙΑ

Ο ανάδοχος εἶναι υποχρεωμένος, µε την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από
την προσωρινή παραλαβή, να συντάξει µε δαπάνες του καὶ να παραδώσει σε δύο (2)
αντίγραφα στην Υπηρεσία κατασκευαστικά σχέδια και σχέδια των εγκαταστάσεων,
σε κλίμακα 1:50, όπως ακριβώς αυτές εκτελέστηκαν, που να περιλαμβάνουν
λεπτομερή διαγράµµατα διάταξης καὶ εκτέλεσης των εγκαταστάσεων καὶ σχέδια
κάτοψης, όπου θα σημειώνεται η θέση, το μέγεθος καὶ η συνδεσµολογία των
συσκευών, τῶν μηχανημάτων, τοῦ τηλεφωνικού δικτύου κλπ. Τα παραπάνω σχέδια
θα παραδίδονται τυπωμένα κοὶ σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 30ο
ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ - ΦΥΛΑΞΗ ΕΡΓΟΥ
Ο ανάδοχος ἔχει εξ ολοκλήρου την ποινική καὶ αστική ευθύνη για κάθε ατύχημα που
θα συμβεί στο προσωπικό τοῦ ή στο προσωπικό της Ὑπηρεσίας ἦ σε κάθε άλλον
τρίτο καὶ το οποίο οφείλεται ἡ προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο, επειδή δεν θα
ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα. ασφαλείας, ανεξάρτητα από την κανονική ή όχι
εκτέλεση τοῦ έργου, Ὁ ανάδοχος έχει την υποχρέωση να φυλάσσει καὶ να
προστατεύει το έργο καὶ ευθύνεται για κάθε ζημία ἤ φθορά που θα προκαλείται σε
αυτό από οποιαδήποτε αιτία, πλην της θεοµηνίας, έστω και αν η ζημία ἡ φθορά
οφείλεται σε εσκεμμένη ἤ µη ενέργεια όσων κυκλοφορούν στην οδό ἡ κοντά σε
αυτήν. Κάθε ζημία ἡ φθορά ποὺ προκαλείται στο έργο θα αποκαθίσταται από τον
ανάδοχο χωρίς καμία αποζημίωση για την αποκατάσταση. Ὑγιεινή καὶ ασφάλεια των
εργαζομένων Ὁ ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο καὶ
σύμφωνα µε τοὺς νόµους, διατάγµατα, αστυνομικές καὶ λοιπές διατάξεις καὶ οδηγίες



της Ὑπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή καὶ την ασφάλεια των εργαξοµένων.
Ἐνδεικτικά καὶ όχι περιοριστικά, αναφέρονται μερικές σχετικές διατάξεις:
« Π.Δ. 22.12.1933 (ΦΕΚ 406 Α’/1933) και η τροποποίησή τοῦ µε το Π.Δ. 17/78
“Ἡερί ασφαλείας εργατών καὶ υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων ''.
« Π.Δ. 447/1975 (ΦΕΚ 142 Α’/1975) "Ἠερί ασφαλείας τῶν εν ταις οικοδοµικαίς
εργασίαις ασχολουμένων μισθωτών”,

5 Ν. 495/1976 (ΦΕΙς 337 Α’/1976) “Περί όπλων καὶ εκρηκτικών υλών”,
» Π.Δ. 413/1977 (ΦΕΚ 128 Α’/1977) “Περί αγοράς, μεταφοράς καὶ κατανάλωσης
εκρηκτικών υλών”,

« Π.Δ. 778/1980 (ΦΕΚ 193 Α'/1980) “Τἱερί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση
οικοδομικών εργασιών”,

ες Π.Δ. 1073/1981 (ΦΕΙς 260 Α’/1981) “Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση
εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως ἐργῶν αρμοδιότητας Πολιτικού
Μηχανικού”,

»« Ν. 1430/1984 (ΦΕΚ 49 Α’/1984) “Κυράσεις της διεθνούς σύμβασης εργασίας που
αφορά στις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδομή, βιομηχανία κλπ.",
ς. Ν.Ι568/Ί085 (ΦΕΚΥ 177 Α’/1Β.ΊΟ.1985) “Ἡερί ουγιεινῆς καὶ ασφάλειας
εργαζομένων”, Ειδική Συγγραφή Ὑποχρεώσεων 13 « Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ 138
Α΄Π1988) “Ἑλάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού
εργασίας”,
"Π.Δ. 225/1089 (ΦΕΚ 106 Α’/1959) “Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων στα
Ὀπόγεια έργα”,
ς. Ὑπουργικὴῆ Απόφαση 3046/304/30.1.19890 (ΦΕΚ 59 ΛΔ’/1989) “Κτιριοδομικός
Κανονισμός” (ειδικά το άρθρο 5, παράγραφος4.2 για τη χρήση εκρηκτικών),
ες Π.Δ, 31/1000 (ΦΕΚ 11 Α’/1990) “Ἐπίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός καὶ
συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών ἐργων”,
ς Π.Δ. 395/19904 (ΦΕΚ 220 Α’/1994) “Ῥλάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας καὶ
Ὑγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τοὺς εργαζόμενους κατά την
εργασία τοὺς, σε συμμόρφωση µε την οδηγία 89/655 /ΕΟΚ”,
« Π.Δ. 3906/1904 (ΦΕΚ 220 Α’/ 1994) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας
για τη χρήση απ’ τους εργαζομένους εξοπλισμών ατομικῆς προστασίας κατά την
εργασία, σε συμμόρφωση µε την οδηγία 89/ 656 /ΕΟΚ”,
« Π.Δ. 397/1994 (ΦΕΙζ 221 Α’/1994) “Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής καὶ ασφάλειας
για τον χειρωνακτικό χειρισμό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της
ράχης και οσφυϊκής χώρας, σε συμμόρφωση µε την οδηγία 90/269/ΕΟΚ”,
« Π.Δ, 3908/1904 (ΦΕΚ 221 Α’/1994) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας
κατά την εργασία σε εξοπλισμό µε οθόνη οπτικής απεικόνισης, σε συμμόρφωση µε
την οδηγία 90/270/ΕΟΚ",
ς Π.Δ. 3990/1004 (ΦΕΚ 221 Α’/1994) “Ἠροστασία των εργαζομένων απ’ τοὺς
κινδύνους ποὺ συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την
εργασία, σε συμμόρφωση µε την οδηγία 90/340/ΕΟΚ”,
ς Π.Δ. 105/19005 (ΦΕΚ 67 Α’/1995) “Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση
ασφαλείας ἠἡ/και υγείας στην εργασία, σε συμμόρφωση µε την οδηγία 92/58/ΕΟΚ”,

» Π.Δ. 16/1996 (ΦΕΚ 10 Α’/1996) “Ελάχιστες προδιαγραφέςυγιεινής και ασφάλειας
στοὺς χώρους εργασίας, σε συμμόρφωση µε την οδηγία 8Β9/654/ΕΟΚ,
« Π.Δ, 17/19906 (ΦΕΚ 11 Α’/1996) “Ἐφαρμογή µέτρων για την προώθηση της
βελτίωσης της υγιεινής καὶ ασφάλειας των εργαζομένων, σε συμμόρφωση µε την
οδηγία 89/391/ΕΟΚ και 91/353/ΕΟΚ,
ς Π.Δ. 305/1096 (ΦΕΚ 212 Α’/1996) “Ελάχιστες προδιαγραφές ποὺ πρέπει να
εφαρμόζονται στα προσωρινά ἡἦ κινητά εργοτάξια ἐργων”, σε συμμόρφωση µε την
οδηγία 92/57/ΕΟΚ,



" Την Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός καὶ εκτός
κατοικημένων περιοχών (Φ.Ε.Κ. 046 Β᾽/2003). Λόγω της σπουδαιότητας της
τηρήσεως των απαιτουμένων μέτρων ασφαλείας, αναφέρονται παρακάτω ενδεικτικά
καὶ όχι περιοριστικά ορισμένα σηµεία της νομοθεσίας:
" Ο ανάδοχος οφείλει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης
της Υπηρεσίας (συµπεριλαμβανομένων τῶν συμβούλων επίβλεψης και διαχείρισης),
καθώς καὶ σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο τοῦ. έργου, τα
απαιτούμενα κατά περίπτωση µέτρα ατομικής προστασίας (ΜΑΤΡ και να παίρνει όλα

τα. απαραίτητα µέτρα συλλογικής προστασίας. Ενδεικτικά τα ΜΑΠ θα εἶναι,
προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, πλαστικές γαλότσες, οπισθανακλαστικά
φθορίζοντα πανωφόρια (για το χειμώνα), οπισθανακλαστικοί φθορίζοντες επενδύτες
(για το καλοκαίρῳ, προστατευτικά γάντια, ὠτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά. καὶ
καπέλα ηλίου, κουτιά πρώτων βοηθειών ένα για τα γραφεία και ένα για κάθε όχημα
του. εργοταξίου, μάσκες διαφόρων. τύπων, ζώνες συγκράτησης, αναπνευστικές
συσκευές τύπου ΒΟΡΑ κ.λ.π.

Σ Ὁ ανάδοχος υποχρεούται να. μεριμνήσει για την τοποθέτηση των καταλλήλων
πινακίδων ή φωτεινών σημάτων  επισήµανσης καὶ απαγόρευσης προσέγγισης
επικινδύνων θέσεων, καθώς και προειδοποιητικῶν καὶ συμβουλευτικών πινακίδων
τόσο για τοὺς εργαζομένους, όσο καὶ για τοὺς κινούμενους στοὺς χώρους των
εργοταξίων ἡ/και στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ἡ κοντά σ᾿ αυτές. Ἐπίσης ο
ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των θέσεων εργασίας µε
πόσιμο νερό, εγκαταστάσεις υγιεινής καὶ καθαριότητας, καθώς. επίσης να
εξασφαλίσει µέσα καὶ χώρους παροχής πρώτων βοηθειών. Ο ανάδοχος θα πρέπει να
πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αντιμετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις
τῶν. εργοταξιακών χώρων, στους τόπους εκτέλεσης των εργασιών καὶ στο
περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:
" να διαθέτει εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης, « να φροντίζει για
τον περιοδικό καθαρισμό (αποψίλωση) των χώρων από τα πάσης φύσεως εύφλεκτα
ολικά καὶ αντικείμενα,
Σ νὰ µην πραγματοποιεί εργασίες κολλήσεων ή άλλες ανοικτής πυράς κοντά σε
εὔφλεκτα αντικείµενα ἡ κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων ἡ ἄλλων
εὔφλεκτων υλών τοῦ εργοταξίου καὶ γειτονικών ιδιοκτησιών ποὺ ανήκουν σε τρίτους,
χωρίς να παίρνει τα ενδεικνυόµενα µέτρα. Ειδική Συγγραφή Ὑποχρεώσεων 14 Ο
ανάδοχος εἶναι υποχρεωμένος να τηρεί το εγκεκριµένο σχέδιο ασφάλειας και υγείας
εργαζομένων (Σ5.Α.Υ.) καθώς καὶ τον φάκελο Ασφάλειας καὶ Ὑγείας τοῦ έργου
(Φ.Α.Υ.), ο οποίος πρέπει να συμπληρώνεται και να ενημερώνεται καθ όλη τη
διάρκεια του έργου σύμφωνα µε το Π.Δ, 305/1996 καὶ σε συμμόρφωση προς την
οδηγία 92/57/ΕΟΚ "Ἐλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας καὶ υγείας ποὺ πρέπει να
εφαρμόζονται στα προσωρινά ἡ κινητά  εργοτάξια". Για την πρόληψη καὶ
αντιμετώπιση τοῦ εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή δηµοσίων έργων ο
ανάδοχος. εἶναι υποχρεωμένος να τηρεί τα παρακάτω σύμφωνα µε την αρ.
ΔΙΠΑΔ/ΟΙ/88Ο0 απόφαση υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 16 ἩΒ᾽/14.1.2003):
Κανονιστικές απαιτήσεις Ὁ ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο
ασφαλή και σύμφωνα µε τοὺς νόµους,διατάγµατα, αστυνομικές διατάξεις καὶ οδηγίες
τοῦ κυρίου του ἔργου, όπως εκφράζονται μέσω της Ὑπηρεσίας αναφορικά µε την
ασφάλεια καὶ υγεία τῶν εργαζομένων. Ὑποχρέωση Αναδόχου για αναθεώρηση
Σ.Α.Υ. καὶ Φ.Α.Υ. Ο συντονιστής ασφόλειας καὶ υγείας τοῦ έργου υποχρεούται να
κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου καὶ τοῦ Φακέλου Ασφάλειας καὶ Ὑγείας της
Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα ΑΥΈ καὶ να συντάξει
τον τελικό Φ.Α.Υ. Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρµόξεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των
εργασιών, στο δε Φ.Α.Υ. εμπεριέχονται οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις ποὺ έχουν



επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας καὶ Ὑγείας συμπληρώνεται σταδιακά καὶ
παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του έργου στον κύριο τοῦ έργου ενημερωμένος,
ώστε να περιέχει τα. πραγματικά στοιχεία του ἔργου, ἔτσι όπως αυτό
κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση ποὺ δεν έχει παραδοθεί από την Ὑπηρεσία Σ.Α.Υ.
καὶ Φ.Α.Υ. στον ανάδοχο μαζί µε την τεχνική μελέτη, αυτός υποχρεούται στη
σύνταξή τον αδαπάνως για το Δημόσιο. Περιεχόμενα Σ.Α.Υ. » Γενικά
" Είδος έργου καὶ χρήση αυτού,
« Σύντομη περιγραφή του έργου,
« Ακριβής διεύθυνση τοῦ έργου,
« Στοιχεία του κυρίου του έργου,
« Στοιχεία τοῦ υπόχρεουγια την εκπόνηση τοῦ Σ.Α.Υ.
ες Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ὠφελείας.
« Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο καὶ την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις
εργασίας.
» Ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός καὶ πέριξ τοῦ εργοταξίου.

: Καθορισµό τῶν χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων.
" Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών.
« Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης καὶ πρώτων βοηθειών.
« Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις
π.χ, ειδικοί τύποι ικριωµάτων, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγµάτων ἡ επιχωµάτων κλπ.
καὶ διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος.
ς Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων καὶ υποφάσεων εργασιών τοῦ έργου, σύμφωνα
µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου.
Σ Την καταγραφή σε πίνακα τῶν κινδύνων, των πηγών κινδύνων καὶ της εκτίμησης
επικινδυνότητας κάθε φάσης καὶ υποφάσης τοῦ έργου µε κλιμάκωση της εκτίμησης
επικινδυνότητας π.χ: Χ.Ξ Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου, Μ΄ Μέτρια εκτίμηση
κινδύνου, Υ '' Υψηλή εκτίµηση κινδύνου.
» Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται
Ὀπόψη οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι.
« Εναλλοκτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους ποὺ δεν μπορούν να αποφευχθούν.
" Για τον εναποµόνοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα
µέτρα για την πρόληψή του, καθώς καὶ ειδικά. μέτρα για. εργασίες ποὺ ενέχουν
ειδικούς κινδύνους (Παράρτημα ΤἩτου άρθρου 12 του Π.Δ. 305/1996). Ἡεριοχόμενα
Φ.Α.Υ. Α. Γενικά:
« Είδος έργου καὶ χρήση αυτού,
: Ακριβή διεύθυνση του έργου,
« Αριθμό αδείας,
« Στοιχεία τοῦ κυρίου του έργου,
5 Στοιχρία τοῦ συντονιστή ασφάλειας καὶ υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ. Ειδική
Συγγραφή Ὑποχρεώσεων 15 Β. Στοιχεία από το μητρώο του έργου:
« Τεχνική περιγραφή του έργου,
« Παραδοχές μελέτης,
" Τα σχέδια ως κατεσκευάσθη”. Γ. Οδηγίες καὶ χρήσιμα στοιχεία σε θέµατα
ασφάλειας καὶ υγείας, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις
ενδεχόµενες μεταγενέστερες εργασίες σε όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ.
ἐργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού κλπ. Ενδεικτικά οι οδηγίες καὶ τα
στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών,
στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων,
ατμού, κλπ.) στην πυρασφάλεια κλπ. Δ. Εγχειρίδιο Λειτουργίας καὶ Συντήρησης τοῦ
έργου Το ανωτέρω περιλαμβάνει:



" Τον κανονισμό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα φορούν τη χρήση
του έργου από τοὺς χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα καὶ επαρκή,
που θα διανεμηθούν στους χρήστες, ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα
χρησιμοποιήσει το έργο καὶ τι θα-κάνει σε περίπτωση εκτάκτων γεγονότων.
« Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου
πχ, οδηγίες χρήσης του ακίνητου καὶ κινητού εξοπλισμού ποὺ ανήκει στην
συγκεκριμένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας καὶ σε συνθήκες
ἑκτακτου περιστατικού κλπ. « Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται
συγκεκριμένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του έργου. Κατά την εκτέλεση
του έργου, το Σ.Α.Υ'. καὶ ο Φ.Α.Υ. τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη τοῦ αναδόχου
και εἶναι στη διάθεση τῶν ελεγκτικών αρχών. Ἡ διευθύνουσα υπηρεσία υποχρεούται
να παρακολουθεί την ύπαρξη καὶ εφαρµογή των Σ.Α.Υ, -- ΦΑ.Υ. Μετά την
αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας καὶ Υγείας συνοδεύει το έργο σε όλη
τη διάρκεια της ζωήςτοῦ καὶ φυλάσσεται µε ευθύνη τοῦ κύριου τοῦ έργου. Ἡ δαπάνη
σύνταξης Σ.Α.Υ. καὶ Φ.Α.Υ'., όπως όλες οι δαπάνες ποὺ συνεπάγονται τα παραπάνω,
αφορούν στην οργάνωση τοῦ εργοταξίου καὶ απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον
ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της
προσφοράςτου.

Άρθρο 31ο
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεῶν τοῦ ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του
καὶ να συμμορφάνεται µε τις διατάξεις της κείµενης νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά
την ημέρα σύναψης τῶν ασφαλιστικῶν συμβάσεων. Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη
του την περί ασφαλίσεων νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ἓνωσης καὶ να συμμορφώνεται
προς τις διατάξεις τον Κοινοτικών Οδηγιών. Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται
µε τοὺς όρους των ασφαλιστηρίων. Συγκεκριµένα:
" Ὁ ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασφαλίζει το. εργατοτεχνικό καὶ λοιπό
προσωπικό του, ποὺ απασχολείται στο εργοτάξιο τοῦ έργου, στοὺς Ασφαλιστικούς
Οργανισμούς κύριας καὶ επικουρικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΕΑΕΔΕΞΕ κλπ), σύμφωνα µε
τις σχετικός για τοὺς Οργανισμούς αυτούς διατάξεις. Ἐάν το προσωπικό τοῦ
αναδόχου δεν υπάγεται στις διατάξεις αυτές, ο ανάδοχος υποχρεούται να το
ασφοαλίζει κατά ατυχημάτων σε Ασφαλιστικές Ἑταιρείες αναγνωρισμένες από το
Κράτος.
Σ Ὁ ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί καθ' όλη την διάρκεια τοῦ
χρόνου από την υπογραφή της συµβάσεως μέχρι την οριστική παραλαβή, ασφάλεια
αστικής ευθύνης ἔναντι τρίτων και φθοράς περιουσίας, η οποία θα καλύπτει πιθανές ἡ
ενδεχόµενες οφειλές, για προστασία τοῦ. έναντι όλων των. διεκδικήσεων που
ενδέχεται να προκύψουν συνεπεία των. εργασιῶν τοῦ ἡ τῶν εργασιών των
υπεργολάβωντου.
" Θα καθορίζεται δε στο ασφαλιστικό συμφωνητικό όρος απαλλαγῆς ευθύνης ὡς
εξής: Ἡ ασφαλιστική εταιρεία θα αποζημιώνει καὶ θα απαλλάσσει από ευθύνες, στο
μέγιστο επιτρεπόμενο από το νόµο βαθµό, τον εργοδότη, τοὺς εκπροσώπους του,
καθώς καὶ τοὺς επιβλέποντες Μηχανικούς και τοὺς εκπροσώπους τοὺς. Θα τοὺς
απαλλάσσει από οποιαδήποτε βλάβη καὶ από οποιεσδήποτε δαπάνες ἡ αμοιβές ποὺ
απορρέουν από την αποκατάσταση σωματικών βλαβών ἡ φθοράς περιουσίας,
οχημάτων, μηχανημάτων, ειδικών εργαλείων, συµπεριλαµβανομένου τοῦ. θανάτου,
της σωματικής βλάβης,της ψυχικής οδύνης και της ηθικής βλάβης των παθόντων καὶ
της φθοράς παρακειµένων κτισμάτων καὶ εγκαταστάσεων, που λαμβάνουν χώρα στο
εργοτάξιο, ἡ που Ειδική Συγγραφή ὙΥποχρεώσεων 16 σχετίζονται µε την εργασία, στα



πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων τοῦ αναδόχου, εἶτε η ευθύνη αυτή είναι
απόρροια της αμέλειας του αναδόχου ἤ των εκπροσώπων τοῦ ἤἡ των Ὁπό την
υπηρεσία τοῦ ἤ των υπαλλήλων ἡ υπεργολάβων του, εἶτε όχι, εἴτε προκύπτει από
πράξεις ἡ παραλείψεις τοῦ ιδίου του Ἐργοδότη ἤ του Αναδόχου ή των προστιθέντων
τους. Οι ακόλουθες προβλέψεις θα συμπεριληφθούν επίσης στο ασφαλιστικό
συμφωνητικό αστικής ευθύνης καὶ φθοράς περιουσίας τοῦ αναδόχου:

"” Το συμφωνητικό θα περιέχει τον ὀρο ότι δεν θα ακυρωθεί, τερµατισθεί,
τροποποιηθεί ἡ αλλαχθεί από την ασφαλιστική εταιρεία, εκτός εάν έχει αποσταλεί
στον ασφαλιζόµενο, δέκα (10) ηµέρες νωρίτερα, συστηµένη έγγραφη ειδοποίηση.
Αντίγραφο της ειδοποίησης αυτής θα αποσταλεί επίσης στον εργοδότη.
« Ένα αντίγραφο τοῦ ανωτέρου ασφαλιστικού πρέπει να παραδοθεί στον εργοδότη
κατά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. Ἡ ασφάλεια αυτή θα καλύπτει καὶ τον
ανάδοχο σαν συνασφαλιζόµενο για οποιαδήποτε ζημιά στο εργατικό προσωπικό ἡ
στοὺς επισκέπτες καθώς καὶ για οποιαδήποτε φθορά σε ξένη περιουσία. Ο εργοδότης
δικαιούται να παρακρατεί από το λογαριασμό τοῦ αναδόχου κατά την κρίση του
ανάλογα ποσά μέχρι την προσαγωγή των παραπάνω ασφαλιστηρίων συμφωνητικών ἡ
καὶ να προβεί ο ἴδιος στην ασφάλιση αυτή για όλη τη διάρκεια τοῦ έργου ή μέρος
αυτῆς καὶ να χρεώσει τη δαπάνη στον ανάδοχο. Ἐάν σε οποιαδήποτε στιγμή
οποιοδήποτε από τα. προαναφερθέντα. ασφαλιστικά. συµφωνητικά καταστεί µη
ικανοποιητικό για τον εργοδότη, είτε στον τύπο εἶτε στην ουσία, ἡἦ εάν η ασφαλιστική
εταιρεία ποὺ εκδίδει το ασφαλιστικό αυτό συμφωνητικό κριθεί µη αρεστῆ στον
Ἐργοδότη, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταρτίσει. έγκαιρα. νέο ασφαλιστικό
συμβόλαιο καὶ να το υποβάλλει έγκαιρα στον Ἐργοδότη για έγκριση πριν από τη λήξη
ἡ διακοπή της προηγούμενης ασφάλισης.

Άρθρο 325
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ

Το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠ.Π.Ε.) ενσωματώνει καὶ κωδικοποιεί όλες τις
απαιτήσεις των συμβατικών τευχών, περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης τοῦ ἔργου καὶ
τις αντίστοιχες δραστηριότητες, εἶναι σε πλήρη εναρμόνιση καὶ περιλαµβάνει το
χρονοδιάγραμμα του έργου, καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου
καὶ τον τρόπο και τις λεπτομέρειες συγκέντρωσης και αρχειοθέτησης των στοιχείων
της κατασκευής, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας. Το Π.Π.Ε.
αποτελεί το εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο τοῦ έργου καὶ παρέχει όλα τα εργαλεία
παρακολούθησης του. έργου, συγκέντρωσης τῶν στοιχείων, τεκμηρίωσης τῶν
εργασιών ποὺ έχουν εκτελεστεί και αρχειοθέτησης τοὺς. Το Π.Π.Ε. τοῦ έργου θα
εκπονηθεί και θα εφαρμοστεί µε φροντίδα καὶ δαπάνες του Αναδόχου, σύμφώνα µε
το ἄρθρο 158 του Ν. 4412/2016, καθώς καὶ το τεύχος «Οδηγίες για την
παρακολούθηση και την εφαρμογή των Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων (ΠΠΕ),
όπως αυτό ἔχει εγκριθεί και ισχύει µε την µε αριθμ. Πρωτ. ΔΠΤΑΛ/οικ./12 της 13-01-
2009 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ρ.

Άρθρο 330
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΛΟΚΙΜΕΣ
Ανεξάρτητα από εργαστηριακά µέσα καὶ εργαστηριακό προσωπικό της Διευθύνουσας
το έργο Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος οφείλει εφ' όσον του ζητηθεί από την Υπηρεσία, να
διαθέσει µε μέριμνα. καὶ. δαπάνες του, τα κατάλληλα. ὀργανα, συσκευές καὶ
προσωπικό, προς εκτέλεση δειγματοληψιών και δοκιμών ελέγχου. Τα αποτελέσµατα
των υπ' όψη δοκιμών θα υποβάλλονται στην Ὑπηρεσία σε σύντομο χρονικό διάστηµα
από τοῦ πέρατος τοῦ εργαστηριακού ελέγχου, οσάκις απαιτείται χρονικό διάστηµα
για τον έλεγχο, άλλως δεν θα λαμβάνονται υπ' ὀψη. Οι πάσης φύσεως δοκιμές, µε



ακριβή στοιχεία των θέσεων καὶ τοῦ είδους τῶν δοκιμών, καταγράφονται σε ιδιαίτερο
πίνακα ποὺ συνοδεύει τις πιστοποιήσεις και τις τµηματικές προσωρινές επιµετρήσεις
καὶ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος τοὺς. Ειδική Συγγραφή Ὑποχρεώσεων 17
Ανεξάρτητα από τις εργαστηριακές εξετάσεις και δοκιμές ποὺ θα γίνουν από τον
Ανάδοχο, η Υπηρεσία µπορεί να προβαίνει σε λήψη δειγμάτων καὶ σε εργαστηριακή
εξέταση τοὺς, για ενδελεχή ποιοτικό. ἕλεγχο των εκτελουμένων εργασιών.
Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιμασία που θα αφορά υλικό ἡ εργασία, δεν παρέχει στον
Ανάδοχο το δικαίωµα να προβάλει αξίωση ή αίτημα, επιζητώντας ανάλογη παράταση
προθεσμίας, για οποιοδήποτε ανάλογο χρονικό. διάστηµα θα χρειασθεί για την
εκτέλεση της διαπίστωσης αν ένα υλικό ἡ εργασία εἶναι δόκιµα ή όχι.

Ἄρθρο 340
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας, ο
ανάδοχος εἶναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται πλήρως µε τις διατάξεις του
Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 2016, όπως ισχύει σήμερα. Ἡ ανάμιξη τῶν
υλικών του. σκυροδέματος θα γίνεται. αποκλειστικά. µε μηχανικό αναµικτήρα,
απόδοσης πολλαπλασίου ακέραιου σάκου τσιμέντου. Οι κάθε είδους δαπάνες
ελέγχων και προελέγχων, βαρύνουν τον ανάδοχο τοῦ έργου. Όμοια τον ανάδοχο
βαρύνουν καὶ όλες οι αποζημιώσεις τοῦ Κεφαλαίου Γ τοῦ Κανονισμού Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος.: Ἡ συμπύκνωση τοῦ σκυροδέματος (κεφάλαιο Δ4 του Κανονισμού
Τεχνολογίας Σκυροδέματος) όλων των οπλισμένων τμημάτων κατασκευής θα γίνεται
με χρήση δονητών, χωρίς ιδιαίτερη. αποζημίωση του. αναδόχου λόγω χρήσης
δονητών, η οποία θεωρείται ὁτι περιλαμβάνεται στις συμβατικές τιμές µονάδας
εργασιών και στα κατ' αποκοπή τιμήµατα τοῦ έργου. Ἐπίσης περιλαμβάνεται στις
υποχρεώσεις τοῦ αναδόχου ποὺ δεν αποζηµιώνονται ιδιαίτερα, καὶ η συντήρηση τοῦ
σκυροδέματος, σύμφωνα µε το ἄρθρο 10 τοῦ. Κανονισμού Τεχνολογίας
Σκυροδέματος. Για τον έλεγχο αντοχἠς τοῦ σκυροδέματος θα εκτελούνται δοκιμές µε
λήψη δοκιμίων κατά τη διάστρωσή τοῦ σύμφωνα µε το κεφάλοπο ΓΙ] τοῦ Κανονισμού
Τεχνολογίας Σκυροδέματος. Ἡ λήψη καὶ οι δοκιμές των. δοκιμίων θα
πραγματοποιείται µε δαπάνες τοῦ αναδόχου µε την παρουσία καὶ τις οδηγίες της
επίβλεψης (ὄξι δοκίµια ημερησίως για κάθε σύνθεση και για κάθε 150τ03
σκυροδέματος). Λήψη πυρήνων (καρότων) κατασκευών από σκυρόδεμα και δοκιμή
της αντοχής τοὺς θα γίνεται µε δαπάνες τοῦ αναδόχου κατόπιν εντολἠς της
Ὑπηρεσίας. Για τον έλεγχο του. εργάσιµου (συνεκτικότητα, πλαστικότητα) τοῦ
σκυροδέματος, θα εκτελείται παράλληλα µε κάθε λήψη δοκιμίων αντοχής, μέτρηση
καὶ ὄλεγχος της κάθισης, σύµφωνα µε το ἂρθρο ἃ του Κανονισμού Τεχνολογίας
Σκυροδέματος. Ἡ σχετική δειγματοληψία θα πραγματοποιείται µε δαπάνες τοῦ
αναδόχου καὶ µε την παρουσία καὶ τις οδηγίες της επίβλεψης. Πέρα από αυτόν τον
ἔλεγχο η επίβλεψη ἔχει το δικαίωµα να ελέγξει την κάθιση για οποιαδήποτε ανάµιγµα
ἡ φορτίο σκυροδέματος. Γι’ αυτό ο ανάδοχος ἔχει την υποχρέωση να ἔχει στη
διάθεση της επίβλεψης µια έτοιμη σχετική συσκευή (κάνος τοῦ ΑΒΕΑΜΟ);, χωρίς
αξίωση πρόσθετης αποζημίωσης. Σε περίπτωση διαπίστωσης μειωμένης αντοχής µιας
παρτίδας σκυροδέματος, σε βαθµό επουσιώδη, τότε το ποσοστό μείωσης της
αντίστοιχης αμοιβής τοῦ αναδόχου, ορίζεται ίσο προς το διπλάσιο τοῦ ποσοστού
μείωσης της συμβατικής αντοχής. Σ' αυτή την περίπτωση, νέα συμβατική αντοχή θα
εΐναι ο µέσος όρος τῶν συμβατικών αντοχών ποὺ προέρχονται από τον τελευταίο
έλεγχο ποιότητας σκυροδέματος της παρτίδας.



Άρθρο 359
ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται, αµέσως µετά την ολική περάτωση τῶν εγκαταστάσεων να
κάνει µε δικά του µέσα, όργανα και δαπάνες (σ' αυτές περιλαμβάνεται, η δαπάνη
προμήθειας καυσίμων για τῇ δοκιμή της εγκατάστασης κεντρικής θέρµανσης, η
δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κλπ.), τις απαιτούμενες δοκιμές, οι
οποίες θα επαναλαμβάνονται µέχρι. πλήρους ικανοποίησης τῶν. απαιτητών
αποτελεσμάτων τοὺς, οπότε καὶ θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμών που θα Ειδική
Συγγραφή Υποχρεώσεων 18 υπογράφεται από τον επιβλέποντα µηχονικό καὶ τον
ανάδοχο καὶ θα περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. Οι δοκιμές
θα εκτελούνται σύμφωνα µε τοὺς ισχύοντες κανονισμούς. Ο ανάδοχος οφείλει µε τὴν
αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή τοὺς, να συντάξει
χωρίς πρόσθετη αμοιβή καὶ να υποβάλει την επίβλεψη σε δύο (2) αντίγραφα, πλήρεις
καὶ λεπτοµερειακές οδηγίες χειρισμού, λειτουργίας καὶ συντήρησης των
εγκαταστάσεων ποὺ εκτελέστηκαν απ' αυτόν. Μπα σειρά από τις οδηγίες αυτές
καταχωρείται στο φάκελο της επίβλεψης ενώ η άλλη διαβιβάξεται στο αρχείο τοῦ
κυρίου του. έργου. Ὁ ανάδοχος. οφείλει επίσης, πριν από την παράδοση των
εγκαταστάσεων να διδάξει στο προσωπικό του κυρίου τοῦ έργου τη χρήση Καὶ το
χειρισμό τῶν εγκαταστάσεων. Κατά το χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης τοῦ
έργου οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά διαστήματα τις εγκαταστάσεις καὶ
νατις διατηρεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αμοιβή γι αυτό. Γενικά για την
υποχρεωτική συντήρηση των έργων καὶ το χρόνο εγγύησης ισχύουν οι διατάξεις τοῦ
άρθρου 171 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση ποὺ ο ανάδοχος δεν επανορθώσει
βλάβη ή ζημιά για τν οποία ευθύνεται ο ίδιος, μέσα στην προθεσµία που θα τοῦ
ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο κύριος τοῦ έργου έχει το δικαίωµα να εκτελέσει την
επανόρθωση αυτή απ' ευθείας ,σε βάρος καὶ για λογαριασμό τοῦ αναδόχου. Για τη
συναρμολόγηση των μηχανημάτων ο ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να περιορισθεί
στον εντός του κτιρίου χώρο, ποὺ θα υποδειχθεί από την επίβλεψη καὶ να πάρει τα
κατάλληλα µέτρα για να µην παρεμποδίζεται η εντός του κτιρίου κυκλοφορία τοῦ
εργατοτεχνικού προσωπικού άλλων εργολαβιών.

Άρθρο 360
ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Ἡ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ
Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα µε την εκτέλεση τῶν εργασιών να χρησιμοποιεί
το όλο έργο ή τμῆμα του, αν κατά την κρίση του αυτή η χρήση εἶναι δυνατή
(διοικητική παραλαβή για χρήση). Ἡ παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο
εργοδότης παρέλαβε το έργο, ἡ ότι αυτό εκτελέστηκε καλά και διατηρεί όλα τα
δικαιώματά του να ελέγξει καὶ να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύμφωνα µε τις
κείμενες διατάξεις και τοὺς συμβατικούς όρους. Ἐπίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο
από τις ευθύνες καὶ υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Η παραπάνω
χρήση διέπεται από τις διατάξεις τοῦ άρθρου 169 τοῦ Ν. 4412/2016.

Άρθρο 370
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΕ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει µε κάθε δυνατό τρόπο να γίνει η παροχή και
σύνδεση τοῦ κτιρίου µε τα δίκτυα των οργανισμών κοινής ὠφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε.,
Ε.Υ.Α.Θ. κλπ.). Η δαπάνη των παραπάνω παροχών και συνδέσεων, βαρύνει τον
εργοδότη ποὺ τις καταβάλει είτε απ’ ευθείας στοὺς Ο.ΙΚ.Ώ. εἴτε στον ανάδοχο στην
περίπτωση που ο τελευταίος τις έχει ήδη προκαταβάλλει, φυσικά µε την προσκόμιση
πάντοτε των σχετικών εξοφλητικών αποδείξεων κλπ. νομίµων εγγράφων.



Άρθρο 38ο
ΒΛΑΒΕΣ ΓΡΓΟΥ -- ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση απὀ τον κύριο του έργου για
οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στο έργο, για οποιαδήποτε φθορά ἤ απώλεια υλικών
καὶ γενικά γιο, οποιαδήποτε ζημιά του, ποὺ οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή
ανεπιτηδειότητα αυτού ἡ τοῦ προσωπικού του, ἡ σε µη χρήση τῶν καταλλήλων
µέσων ἡ σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός αν από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας τοῦ
φορέα κατασκευής τοῦ έργου ἤ ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
αποκαταστήσει τις βλάβες ποὺ τον βαρύνουν µε δικές τοῦ δαπάνες. Ειδική Συγγραφή
Ὑποχρεώσεων 19 Κατά τα λοιπά ισχύουν οἱ διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.
4412/2016.

Ἄρθρο 390
ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ,.. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος μετά την αποπεράτωση ολόκληρου τοῦ έργου, να
αφαιρέσει καὶ να απομακρύνει µε δαπάνες του, όλες τις προσωρινές εγκαταστάσεις
ποὺ προβλέπονται από προηγούμενο άρθρο αυτής της Ἐ.Σ.Υ., τα απορρίμματα,
εργαλεία,  ικριώματα, μηχανήματα, χρήσιμα ἡ άχρηστα πλεονάζοντα υλικά,
προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κλπ., καὶ να παραδώσει τελείως καθαρές
τόσο τις κατασκευές όσο καὶ τοὺς γύρω χώρους τοῦ εργοταξίου, φροντίζοντας γενικά
να κάνει κάθε τακτοποίηση ποὺ απαιτείται για την παράδοση καὶ εύρυθμη λειτουργία
τοῦ έργου, σύμφωνα µε τα προδιαγραφόµενα στην Ἐ.Σ.Υ., τοὺς όρους της σύμβασης
καὶ τοῦ εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους τοῦ έργου. Ἐπίσης ο Ανάδοχος εἶναι
Ὁποχρεωμένος να καθαιρέσει καὶ να αποκομίσει κάθε προστατευτική κατασκευή ποὺ
απαιτήθηκε για την εκτέλεση του έργου (εργασιών καὶ παραγωγἠς υλικών) ἡ για
αποφυγή κάθε είδους ζημιών, φθορών, ατυχημάτων κλπ. ἔχει δὲ εκλείψει κατά την
κρίση της Υπηρεσίας ο λόγος κατασκευής της. Αν µέσα σε δέκα (10) μέρες από την
έγγραφη υπόµνηση της Ὑπηρεσίας ο Ανάδοχος δεν αρχίσει καὶ μέσα σε εύλογη
προθεσµία δεν περατώσει όλες αυτές τις εργασίες, αυτές θα εκτελούνται σε βάρος
τοῦ καὶ για λογαριασμό τοῦ καὶ η σχετική δαπάνη θα αφαιρείται από την πρώτη
πληρωμή τοῦ και, εκτός αυτού, δεν θα εκδίδεται βεβαίωση εµπρόθεσµης εκτέλεσης
του έργου ἦ τμήματος ποὺ αφορούν. Ειδική Συγγραφή Ὑποχρεώσεων2

Θάσος 7/06/2019 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤ ΥΓΕΙΑΣ

(Φ.Α.
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 παρ. 3,7.8,9,10,11)

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α.ΤΓΕΝΙΚΑ :

Το παρόν τεύχος τοῦ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑ] ΥΤΕΙΑΣ (ΦΑΥ) αφορά το έργο
“ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΓΚ ΧΡ. ΑΜΜΟΥΔΙΑ”
Το σχέδιο εἶναι σύμφωνο µε το Π.Δ. 305/06 ΦΕΚ Α/212/29.8.06 για τις Ελάχιστες προδιαγραφές
ασφάλειας και υγείας ποὺ πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ἡ κινητά. εργοτάξια σε
συμμόρφωση µε την οδηγία 92/57/ΕΟΙΚ καὶ την ΔΙΠΑΔ/οικ/17/02.03.01-ΦΕΚ Β/266/14.03.0Ι-
Απόφαση του Ὑπ. ΠΕΧΩΔΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ : ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ.
1.ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ : ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
2.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΕΑ : ΠΙΕΡ ΝΤΕ ΒΑΜΠΕὗΖ 7 ΘΑΣΟΣ ΘΑΣΟΥ.
3.ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Φ.Α.Υ.: ΑΡΓΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 2033/2019

Β. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Βελτίωση της προσβασιµότητας τοῦ δημοτικού Κάμπυγκ της Χρυσής Αμμουδιάς, δηµιουργία
διαδραστικῆς διαδροµῆἠς κατὰ μήκος του. κεντρικού άξονα εξυπηρέτησης του Κάμπινγκ,
δηµιουργία τόσο πρόσβασης στην θάλασσα όσο και υποδομών κατάλληλων για την εξυπηρέτηση
των ΑΜΕΑ .

2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Δεν υπάρχουν ζώνες ιδιαίτερου κινδύνου στο εργοτάξιο τοῦ έργου
Δεν υπάρχουν ιδιαιτερότητες στη στατική δοµή, την ευστάθεια και αντοχή του έργου
Δεν απαιτούνται οδοί διαφυγής καθόσον το εργοτάξιο είναι πανταχόθεν ελεύθερο
Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες στατιστικές μελέτες
Δεν υπάρχουν βιότοποι που χρήζουν προστασίας
Ἡ λήψη τον υλικών θα γίνει από εγκεκριµένα λατομεία

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ἃ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

3.1ΠΙΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Ο τεχνικός ασφάλειας καὶ υγείας φροντίζει για την εκπαίδευση δύο τουλάχιστον εργοδηγών δε
θέµατα πρώτων βοηθειών, ώστε να παρέχονται πρώτες βοήθειες σύμφωνα µε τοὺς κανονισμούς.
Θα Ὁὑπάρχουν φαρμακεία µε επαρκή εφόδια πρώτων βοηθειών, για την. {περίπτωση
μικροατυχημάτων στο εργοτάξιο. Αν ένας εργαζόμενος τραυματιστεί ἡ προκύψει άλλο σοβαρό

πρόβλημα υγείας, πρέπει να κληθεί
Κατάλληλη βοήθεια µε τηλ. ή άλλο τρόπο.
Αν διαπιστωθεί ότι η αιτία τοῦ ατυχήματος είναι ηλεκτροπληξία ή φωτιά, ο σχετικός κίνδυνος θα
απομακρυνθεί πριν την παροχή βοήθεις στο θύμα.
Διαπιστώνεται η κατάσταση τοῦ θύματος ὡς προς τις αισθήσεις του.Πρέπει να αποφεύγεται όσο το
δυνατόν η μετακίνησή του εκτός αν πρέι να απομακρυνθεί από κάποιο κίνδυνο. Ὁ παθών



διατηρείται ζεστός καὶ στεγνός καὶ να ελεγχθεί ο σφυγμός του. Αν το θύμα αναπνέε µε δυσκολία,
πρέπει να εφαρμοστείπίεση στην πληγή. Αν η αιμορραγία εἶναι από πόδι ἡ χέρι, πρέπει το άκρο να

᾿

βρίσκεται σε ύψος για να μειωθεί η αιμορραγία.

Ο ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΝΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΗΡΡΙΒ.

ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.Α΄

ΤΖΙΝΗΣ ΠΑΝΡΕΛΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΓΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.Α΄
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

(Σ.Α.ΥΟ

(Π.Λ. 3405/96, άρθρο 3 παρ. 3,4,5,6.8.9.10)

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΑΔ. ΓΕΝΙΚΑ :

Το παρόν τεύχος του ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (2ΔΥ) αφορά το έργο
“ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΓΚ ΧΡ. ΑΜΜΟΥΑΛΙΑ "

Το σχέδιο είναι σύμφωνο µε το Π.Δ. 305/06 ΦΕΚ Α/212/29 8.96 για τις “Ελάχιστες προδιαγραφές
ασφάλειας καὶ υγείας ποὺ πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ἡ κινητά. εργοτάξια σε
συμμόρφωση µε την οδηγία 92/57/ΕΟΚ καὶ την ΔΙΠΑΔ/ΟΙιΚ/177/02.03.01-ΦΕΙς Β/266/14.03.01-
Απόφαση τοῦ υπ. ΠΕΧΩΔΕ

ΕΡΓΟ . «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΓΚ ΧΡ.
ΑΜΜΟΥΔΙΑ»

Β. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ.:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ : ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ.
1.ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ : ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
2.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΕΑ : ΠΙΕΡ ΝΤΕ ΒΑΜΠΕΖ 7 ΘΑΣΟΣ ΘΑΣΟΥ.
3.ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Φ.Α.Υ.: ΑΡΓΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 2033/2019

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Βελτίωση της προσβασιµότητας τοῦ δημοτικού Κάμπινγκ της Χρυσής Αμμουδιάς, δηµιουργία
διαδραστικἊς διαδρομής κατά μήκος του. κεντρικού άξονα εξυπηρέτησης του. Κάμπινγκ,
δηµιουργία τόσο πρόσβασης στην θάλασσα όσο και υποδομών κατάλληλων για την εξυπηρέτηση
των ΑΜΕΑ.

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2.1 ΣΤΑΛΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Ἡ κατασκευή του έργου θα γίνει κατά τα εξής στάδια

Προετοιμασία τοῦ εργοταξίου
Εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών, µεταφορά καὶ απόρριψη τῶν προϊόντων εκσκαφής
Καθαιρέσεις θυρών και τοιχοπουών
Καθαιρέσεις πλακιδίων καὶ ειδῶν υγιεινής
Κατασκευή τοιχοποπιών
Ἱοποθότηση πλακιδίων
Ἱοποθέτηση θυρών
Τοποθέτηση νέων πλακιδίων και ειδών υγιεινής
Κατασκευή διαβάσεων ΑΜΕΑ

. Χρωματισμοί

. Τοποθέτηση, αλτης Διάταξης καὶ διαδρόµου πρόσβασης για την αυτόνομη πρόσβαση
ΑΜΕΑ στην θάλασσα
β)Αποδυτηρίων, γγχημικής τουαλέτας κ.λ.π.

πο

σσ».

ο.



2.2 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Πριν την έναρξη οιονδήποτε εργασιών γίνεται η χωροθέτηση τοῦ εργοταξίου και κατασκευάζονται
όλες οι απαραίτητες εργοταξιακές εγκαταστάσεις.
ἃ. ΚΙΝΑΥΝΟΙΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δ.1 ΚΤΝΑΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Σύγκρουση οχημάτων
Σύγκρουση οχήµατος-σταθερού εμποδίου
Ανατροπή οχημάτων
Ανεξέλεγκτη κίνηση-Βλάβες συστηµάτων
Συσκευές ανύψωσης
Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα
Συσκευές κοπής καὶ συγκόλησης

32 ΚΙΝΑΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΚΡΗΞΗΙΣ-ΕΚΤΟΞΕΥΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
Φιάλες οξυγόνου
Ελοιοδοχεία- Υδραυλικά συστήµοτα

2.3 ΚΤΝΑΥΝΟΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ
Κατά την φορτοεκφόρτωση µεταφερόµενων υλικών
Κατά την µεταφορά βαρέων φορτίων
Κατά τις εκσκαφές

3.4 ΚΤΝΑΥΝΟΙ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Εκρήξεις από φλόγιστρα καὶ οξυγονοκολλήσεις

3.5 ΚΙΝΑΥΝΟΙ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ
Από προὐπάρχοντα εναέρια ἤ υπόγεια δίκτυα
Απότο δίκτυο ηλεκτροδότησης του έργου
Από ηλεκτροκίνητα εργαλεία

3.6 ΚΙΝΑΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΒΛΑΗΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΝΤΕΣ
Θόρυβος --δονήσεις
Σκόνη
Ὑπαίθρια εργασία-καύσωνας

4. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΙΝΑΥΝΩΝ

4.1 ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Θα ληφθούν ὅλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας των εργαζομένων (εκσκαφές σύμφωνα µε την
εγκεκριµένη μελέτη, απόθεση προϊόντων εκσκαφῶν σε απόσταση μεγαλύτερη από 1.00μ. από τα
χείλη εκσκαφών, κράνη, γάντια, καὶ μπότες για τοῦ εργαζόμενους όπου αυτά εἶναι απαραίτητα)

Τα μηχανήματα ποὺ θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα ἔχουν καλή κατάσταση λειτουργίας, θα
ελέγχονται από κατάλληλο προσωπικό σύμφωνα µε το Ἡ.Δ. 1 073/81 αρ.56.78,79 καὶ το
προσωπικό χειρισμού θα ἔχει τις απαιτούμενες άδειες βάση τοῦ Π.Δ. 31/90 καὶ την απαιτούμενη
ειδίκευση.

Θα δημιουργηθούν ασφαλείς κλίμακες για την ἄνοδο καὶ κάθοδο τῶν εργαζομένων στις εκσκαφές
σύμφωνα µε το Π.Δ. 1 073/81 αρ. 43. Τέλος, όλο το προσωπικό θα εἶναι εφοδιασμένο µε κράνη,
γάντια, καὶ μπότες.



Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή πτώσης υλικών και το προσωπικό θα είναι
εφοδιασμένο µε κράνη όταν εργάζεται σε επικίνδυνα σηµεία του έργου.

Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα. µέτρα για τη αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς

Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.

Η κυκλοφορία των πεζών θα εξασφαλίζεται µε προσωρινές γεφυρώσεις που θα διαθέτουν
κιγκλιδώματα εκατέρωθεν σε επαρκές ύψος

42 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.2.1ΛΙΟΛΔΟΤΗΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Περιμετρικά τοῦ έργου υπάρχει άνεση χώρου καὶ συνεπώς η πρόσβαση στις θέσεις εργασίας δεν
παρουσιάζει καµία δυσκολία.

4.2.2 ΔΙΟΔΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
Ἡ διέλευση καὶ παραμονή ατόµων του. εργοταξίου καὶ τις θέσεις όπου εκτελούνται εργασίες
απαγορεύεται εκτός από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό για την κατασκευή του έργου.

4.2.3 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ
Θα δημιουργηθεί πλησίον τοῦ έργου αποθηκευτικός χώρος για τα υλικά του έργου.
Η αποκομιδή των αχρήστων θα γίνεται µε μηχανικά µέσα.

4.2.4 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΕΠΠΟΩΝΑΔΑΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Δεν θα χρησιμοποιηθούν επικίνδυνα υλικά.

4.2.5 ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
Το πρόχειρο φαγητό θα γίνεται στις θέσεις τῶν εργασιών. Τα απορρίµµατα και τα υπολείματα
τροφών θα απορρίπτονται στον προβλεπόμενο κάδο απορριμμάτων, θα μεταφέρονται σε πλαστικές
σακούλες στον χώρο απόθεσης απορριμμάτων της κοινότητας.

Στο εργοτάξιο θα διαμορφωθεί μικρό φαρμακείο µε τα είδη πρώτων βοηθειών. Σε εμφανή θέση
δίπλα στο φορητό φαρμακείο θα αναγράφονται η διεύθυνση καὶ το τηλέφωνο τοῦ πλησι΄ςστερου
φαρμµακείου, τοῦ αγροτικού ιατρείου που καλύπτει την περιοχή καθώς καὶ τα τηλέφωνα τοῦ Κ.Ὀ.
Θάσου και τοῦ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ . Ἐπίσης θα υπάρχει διαθέσιµο αυτοκίνητο για
παροχή βοήθειας μετακίνησης.

4.2.6 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Θα υπάρξουν 2 τουλάχιστον κινητά τηλέφωνα, τα οποία θα χρησιμοποιεί το κύριο προσωπικό τοῦ
αναδόχου για τις ανάγκες του έργου.

5. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5.1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ἡ διοίκηση του εργοταξίου ορίξει τεχνικό υγείας καὶ ασφάλειας όλου τοῦ έργου, σχετικά µε τα
µέτρα για την ασφάλεια καὶ υγιεινή των εργαζομένων κατά την εκτέλεση των έργων, προς αποφυγή
οποιουδήποτε ατυχήματος. Είναι δυνατόν, από το υπόλοιπο προσωπικό τοῦ έργου, να ορισθούν καὶ
βοηθοί του τεχνικού υγείας καὶ ασφάλειας.

Καθήκοντα καὶ ευθύνες υπευθύνου υγείας καὶ ασφάλειας



1. Ο υπεύθυνος ασφάλειας και υγιεινής του έργου ευθύνεται για την επίβλεψη της εκτέλεσης
των εργασιών, σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφάλειας και υγείας τῶν
εργαζομένων.

2. Έχει άµεση επικοινωνία µε τοὺς αρμόδιους φορε᾽ίς, όπως Τροχαία-Αστυνομία, πρώτες
βοήθειες, Τοπική Αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς φορείς μαζικῆς ενημέρωσης καὶ. τοὺς
βιομηχανικούς χώρους που επηρεάζονται από τις εργασίες.

3. Πρόγνωση καὶ λύση προβλημάτων ποὺ προκύπτουν στο έργο, όπως κυκλοφοριακό,
ανασφαλείς συνθήκες στο εργασιοκό περιβάλλον, τοπικές δυσκολίες για την ασφάλεια τοῦ
έργου καὶ τῶν εργαζομένων.

4. Συσκέπτεται µε τοὺς μηχανικούς τοῦ εργοταξίου πληροφορώντας τοὺς για το βαθµό των
µέτρων ασφαλείας ποὺ εφαρμόζονται.

5, Οργανώνει ελέγχους ασφαλείας στο εργοτάξιο, ώστε να επιβεβαιώνεται η διατήρηση καὶ
επιβολή των µέυτρων ασφαλείας.

6. Επιβεβαιώνει την ύπαρξη τοῦ κατάλληλου προσωπικού ασφαλείας για κάθε εργαζόμενο.
Ί.. Ελέγχει την εκτέλεση τῶν εργασιών, επισκέπτεται τις θέσεις εργασίας του εργοταξίου καὶ

αναφέρει τις όποιες αποκλίσεις επισημαίνονται.
ὃ. Ἐρευνά τα ατυχήματα καὶ διατηρεί ημερολόγιο καταγραφής τοὺς για τὴν εξαγωγή

συμπερασμάτωνπρος αποφυγή άλλαων παρόμοιων.
9. Αναφέρει στον Διευθυντή του εργοταξίου κάθε παράβαση καὶ τις προτεινόμενες

διορθωτικές ενέργειες.
10. Επιβεβαιώνει ότι το προσωπικό τοῦ εἶναι ενήμερο σχετικά µε τις πρώτες βοήθειες ποὺ

πρέπει να παρέχονται.

5.2 ΕΛΕΤΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΓΤΣΥΣΚΕΨΕΙΣ
Ὅταν πρόκειται να εκτελεστεί μία εργασία, ο εργοταξιάρχης συγκαλεί σύσκεψη στην οποία
συμμετέχει όλο το κύριο προσωπικό, ὥστε να ενημερωθεί σχετικά µε τα προβλήματα περί
ασφάλειας. Αντικείµενο της σύσκεψης θα εἶναι ο συντονισμός τοῦ κυρίως προσωπικού από τον
υπεύθυνο ασφαλείας και υγείας, καθώς καὶ η σύνταξη της σχετικής αναφοράς, η οποία πρέπει να
υπογράφεται από όλους τοὺς συμμετέχοντες.
Ο υπεύθυνος ασφαλείας σε συνεργασία µε τοὺς άλλους ειδικούς, θα εκτελεί ελέγχους, ὥστε να
εξασφαλίζει την συμμόρφωση για τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας. Αν ο υπεύθυνος ασφαλείας
παρατηρήσει οποιαδήποτε µη συμμόρφωση, θα συγκληθεί σύσκεψη µε την παρουσία, όλων των
μελών που εμπλέκονται. Αντικείµενο της σύσκεψης θα είναι η εξέταση της µη συμμόρφωσηςκαὶ η
απόφαση για την διορθωτική ενέργεια που πρέπει να πραγµατοποιηθεί. Ακολούθως, αν ο
υπεύθυνος ασφαλείας βρίσκει ὁτι στη διάρκεια της επιθεώρησης οι διορθωτικές ενέργειες δεν
έχουν πραγµατοποιηθεί, πρέπει να το αναφέρει άµεσα στον εργοταξιάρχη.

53 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Ὅταν διαπιστώνεται κάποια µη συμμόρφωση ὡς προς τη ασφάλεια, ο υπεύθυνος ασφαλείας
συντάσσει καὶ υπογράφει µια αναφορά παράβασης κανόνων ασφάλειας, όπου περιγράφεται η
διαπιστωµένη κατάσταση και δίνονται οι απαιτούμενες εντολές οι σχετικές µε τις διορθωτικές
ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν. Ἡ αναφορά δίδεται στον άµεσα υπεύθυνο της θέσεως
εργασίας καὶ κοινοποιείται στον υπεύθυνο του εργοταξίου.

Ο παραλήπτης της προαναφερόµενης αναφοράς πρέπει να υλοποτῆσει αµέσωςτις υποδεικνυόµενες
διορθωτικές ενέργειες.. Ακολούθως ο υπεύθυνος ασφαλείας επιθεωρεί καὶ επιβεβαιώνει ότι έχει
γίνει η διορθωτική ενέργεια. Θ καταγραφεί τότε στην αναφορά η ημερομηνία της ενόργειας.
Αν συμβούν ατυχήµατα, πρέπει να αναφερθούν αµέσως στον υπεύθυνο ασφαλείας. Ἡ κοινοποίηση
πρέπει να γίνει την ίδια μέρα που συνέβη το ατύχημα, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες έρευνες.
Ο υπεύθυνος ασφαλείας συμπληρώνει το. έντυπο αναφοράς ατυχήματος καὶ συγχρόνως διενεργεί
ἔρευνα για τα αίτια καὶ τα µέτρα ποὺ πρέιε να ληφθούν για την αποφυγή στο μέλλον παρόμοιων
ατυχημάτων.



Όλα τα έγγραφα σχετικά µε τα θέµατα ασφαλείας πρέπει να αρχειοθετούνται, όλα τα ατυχήματα
πρέπει να εξετάζονται καὶ να αναλύονται καὶ η αναφορά πρέπει να υποβάλλεται στον εργοταξιάρχη
προς έλεγχο καὶ ενηµέρωση.

5.4 ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να συμμορφώνονται µε τα µέτρα ασφαλείας που καθιερώνονται στο
εργοτάξιο, ώστε να προστατεύονταιοι ἴδιοι και τρίτα μέρη.
Τα µέτρα ασφαλείας εἶναι τα ακόλουθα:

1. Χρήσης τοῦ εξοπλισμού ασφαλείας καὶ άλλων προστατευτικών μέσων ποὺ παρέχονται.
2. Άμεση αναφορά στον υπεύθυνο ασφάλειας για έλλειψη. εξοπλισμού ασφαλείας καὶ

επικίνδυνες συνθήκες εργασίας.
3. Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση ἡ η τροποποίηση του. εξοπλισμού ασφαλείας καὶ τον

προστατευτικών µέτρων χωρίς την σχετική έγκριση.

Ο ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΗΕΡΙΡ.
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