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Για έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των
Οδηγιών 2004/18 και 2004/171

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

1

2-04-2014

Έργα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών είναι (για τη διετία 2008-2009) όσα δεν έχουν
προϋπολογισµό άνω των 5.150.000 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ). Αν ο προϋπολογισµός του έργου (συνολικά) υπερβαίνει
το ποσόν αυτό, να χρησιµοποιείται ο τύπος Α.
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Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
τη µε ανοικτή δηµοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ∆Ι∆ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2014»
Προϋπολογισµού 400.000,00 Ευρώ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 και
β) τους όρους του παρόντος τεύχους και

καλεί
τους ενδιαφερόµενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως
άνω έργου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1:

Κύριος του Έργου - Προϊσταµένη Αρχή – ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία

1.1

Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: ο ∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.2

1.2

Φορέας κατασκευής του έργου είναι: ο ∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

1.3

Προϊστάµενη Αρχή η Οικονοµική Επιτροπή που έχει έδρα την Κοµοτηνή 4
Οδός
Ταχ.Κωδ.
Τηλ.
Telefax
E-mail5

:
:
:
:
:

3

ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1
69100

25313-52400
25310/82705
tydkomot@otenet. gr

προς την οποία οι διαγωνιζόµενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα
ένδικα µέσα (τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις κατά το στάδιο δηµοπράτησης του
έργου) που ενδεχοµένως θα ασκήσουν.
1.4

∆ιευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Κοµοτηνής την Τρίτη
3 Ιουνίου 2014 και ώρα 10π.µ. 6

1.5

-

1.6

«Ενδιαφερόµενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ.Επ.) που έχει το εκ
του νόµου δικαίωµα και προτίθεται να λάβει µέρος στην παρούσα δηµοπρασία.
«Προσφέρων / διαγωνιζόµενος» είναι κάθε Εργ.Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλλει προσφορά
στην παρούσα δηµοπρασία.
«Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ.Επ.ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύµβαση εκτέλεσης
µε τον κύριο του έργου.
«Τιµολόγιο Έργου» ή «Τιµολόγιο Προσφοράς» ή «Τιµολόγιο» ή «Συµβατικό Τιµολόγιο»
είναι το Τιµολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας µε τις τιµές µονάδος µειωµένες κατά το ποσοστό
έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισµό.
Κωδικοποίηση Νοµοθεσίας ∆ηµοσίων Έργων (Κ∆Ε) είναι ο ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116)

Αν η ∆.Υ. ή Π.Α. µεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του
έργου, θα γνωστοποιήσουν άµεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο
αντίστοιχα και από το ενδεχόµενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει οποιαδήποτε ακυρότητα ή άλλη
δυσµενής συνέπεια στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύµβασης.

2

Το νοµικό πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου κατασκευάζεται το έργο (άρθρο 1 παράγραφος 7α Ν.
3669/08 (Κ∆Ε), π.χ. το ∆ηµόσιο, ο ∆ήµος, η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, η δηµοτική επιχείρηση κ.ο.κ..
Εφόσον αναθέτουσα αρχή είναι το ∆ηµόσιο, να γίνεται ειδικότερος προσδιορισµός (π.χ. Ελληνικό
∆ηµόσιο/Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε./Γ.Γ.∆.Ε. /∆ιεύθυνση Οδικών έργων (∆1)) ή Ελληνικό ∆ηµόσιο/Περιφέρεια
Πελοποννήσου/∆.∆.Ε. κ.ο.κ.

3

Η αρµόδια αρχή που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου και στην οποία ανήκουν η Προϊσταµένη Αρχή
και η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.

4

Επισηµαίνεται, όσον αφορά τους ΟΤΑ Α΄ Βαθµού, ότι Προϊσταµένη Αρχή στα έργα τους είναι η ∆ηµαρχιακή
Επιτροπή εκτός ορισµένων εξαιρετικών περιπτώσεων που είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο (βλέπετε άρθρο 3 παρ. 5
π.δ. 171/87, σε συνδυασµό µε ν. 3463/06 (∆ΚΚ) άρθρο 103 παρ. 3 σε συνδυασµό µε παρ. 5. Να τίθεται ειδικώς
ποια ακριβώς είναι η Π.Α. στο συγκεκριµένο έργο.
5
6

Εφόσον υπάρχει.
Π.χ. στο ∆ηµαρχιακό κατάστηµα του ∆ήµου …………… .
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Άρθρο 2:

Παραλαβή τευχών

2.1

Το έντυπο οικονοµικής προσφοράς7, που θα συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόµενους και τα
τεύχη δηµοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) µε στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8,
διατίθενται από τη ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ,

οδός ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1, ΚΟΜΟΤΗΝΗ. Τ.Κ. 69100 GR
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόµενους από την αρχή που διεξάγει το
Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα
διαγωνισµό µέχρι και την Πέµπτη 29 Μαϊου 20148.
χορηγούνται το αργότερο εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από την υποβολή της
αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόµενοι καταβάλλουν τη
δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 30 ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την
αναπαραγωγή των τευχών µε δική τους δαπάνη και επιµέλεια.
2.2

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ακόµα, τηρουµένης της ανωτέρω προθεσµίας, να λάβουν
γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και υπαρχουσών µελετών, ερευνών κ.λ.π., στα γραφεία
της αρχής που διεξάγει το διαγωνισµό κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης
να λάβουν αντίγραφα αυτών µε δαπάνες και φροντίδα τους.

2.3

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη –µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν
κυρώσει τη σύµβαση του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις µπορούν να παραλάβουν τα
παραπάνω στοιχεία και ταχυδροµικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εµβάσουν, κατόπιν
συνεννόησης µε την υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, πέραν της αναφεροµένης στην
παράγραφο 2.1 δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδροµικής αποστολής τους. Η υπηρεσία
αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία µέσω των Ελληνικών Ταχυδροµείων ή ιδιωτικών
εταιρειών µεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους
στον ενδιαφερόµενο.

Άρθρο 3: Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συµµετοχής στο διαγωνισµό – Τρόπος
υποβολής φακέλου προσφοράς
3.1

Για την έγκυρη και παραδεκτή συµµετοχή στο διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν
στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, την ηµεροµηνία που ορίζεται στο άρθρο 18, το φάκελο της
προσφοράς τους σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τις απαιτήσεις των άρθρων 23 και 24 της
παρούσας.

3.2

Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) συνίσταται σε δύο ξεχωριστούς φακέλους, το φάκελο
των δικαιολογητικών συµµετοχής και το φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. Οι φάκελοι
αναγράφουν στο εξωτερικό τους µέρος τον τίτλο του έργου, την επωνυµία, τη
διεύθυνση (οδός, αριθµός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και ενδεχοµένως, εφόσον υπάρχει, email) του προσφέροντος/∆ιαγωνιζόµενου και τα στοιχεία όλων των µελών, σε περίπτωση
κοινοπραξίας. Ο ένας φάκελος περιέχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής (µε την ένδειξη στο
εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ») και ο άλλος την οικονοµική
προσφορά (µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»).
Ελλείψεις στην αναγραφή των ανωτέρω (εξωτερικών) στοιχείων συµπληρώνονται κατά την
κατάθεση της προσφοράς και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισµού των υποψηφίων.
Ο φάκελος που περιέχει την οικονοµική προσφορά είναι απαραίτητα και επί ποινή
αποκλεισµού σφραγισµένος, δηλαδή κλεισµένος µε τρόπο που δε µπορεί να
ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό.

7

Εφόσον προβλέπεται η χορήγηση τέτοιου εντύπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 9 του Ν. 3669/08
(Κ∆Ε) και ανάλογα µε το σύστηµα υποβολής προσφορών (βλέπ. Αρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), π.χ. στο
άρθρο 5 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), είναι προαιρετική η χορήγηση τέτοιου υποδείγµατος, ενώ στα άρθρα 6 και 7 είναι
υποχρεωτική.
8

Τίθεται συγκεκριµένη ηµέρα. Αφού οι δηµοπρασίες διενεργούνται πλέον ηµέρα Τρίτη (βλέπετε άρθρο 22 παρ. 1
του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), η προηγούµενη Πέµπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούµενη εργάσιµη.
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3. 3

Οι ηµεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του Ν. 3669/08
(Κ∆Ε). Έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν την προσφορά, ανάλογα µε τη νοµική µορφή
του διαγωνιζόµενου:
• σε περίπτωση µεµονωµένης ατοµικής επιχείρησης ο ίδιος ο ατοµικός
εργολήπτης,
• σε περίπτωση µεµονωµένης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ο νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας ή
εξουσιοδοτηµένος οµόρρυθµος εταίρος της Εργ.Επ.,
• σε περίπτωση µεµονωµένης Ε.Π.Ε. ο εξουσιοδοτηµένος επί τούτω διαχειριστής της,
• σε περίπτωση µεµονωµένης Α.Ε. εξουσιοδοτηµένο µέλος του ∆.Σ.,
• Σε περίπτωση Κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων είτε α) ο κοινός
εκπρόσωπος (που πρέπει να είναι ένας εκ των κοινοπρακτούντων, διορισµένος µε
συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτουσών Εργ.Επ. είτε β) όλοι οι
κοινοπρακτούντες µαζί, ο καθένας εκπροσωπούµενος ή αντιπροσωπευόµενος
κατά τα παραπάνω.
Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων διαγωνιζοµένων από το ίδιο φυσικό
πρόσωπο.

3.4

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - µέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και
από κράτη που έχουν κυρώσει τη συµφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δηµόσιες συµβάσεις,
µπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και ταχυδροµικά. Η αρχή που διεξάγει το
διαγωνισµό δεν έχει ευθύνη για την τυχόν εκπρόθεσµη άφιξη της προσφοράς στο
πρωτόκολλό της.

3.5

Προσφορές εκπρόθεσµες για οποιοδήποτε λόγο είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται
χωρίς να ανοιχτούν. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της προσφοράς από τον εκπροθέσµως
υποβάλλοντα τεκµαίρεται ως αποδοχή του αποκλεισµού και παραίτηση από το δικαίωµα
δικαστικής αµφισβήτησης της πράξης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
Αν ο ενδιαφερόµενος διαφωνεί µε το εκπρόθεσµο και δηλώσει ρητά στον Πρόεδρο της
Ε.∆. ότι θα καταθέσει σχετική ένσταση, ο φάκελος της εκπρόθεσµης προσφοράς
παραλαµβάνεται και ανοίγεται µε τις υπόλοιπες προσφορές. Η Ε.∆. σηµειώνει στο πρακτικό
της στην περίπτωση αυτή την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά
στην κατοχή της) και την απορρίπτει ως απαράδεκτη.
Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε κάθε περίπτωση που η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θεωρεί ότι η
προσφορά είναι απαράδεκτη.

Άρθρο 4: ∆ιαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των προσφορών
4.1

Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς
α) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.) συνέρχεται σε δηµόσια συνεδρίαση, µισή ώρα πριν την ώρα
λήξης της προθεσµίας του άρθρου 18 της παρούσας. Κηρύσσεται η έναρξη της παραλαβής των
προσφορών, παραλαµβάνονται οι φάκελοι προσφοράς, που κατατίθενται ενώπιόν της και
κηρύσσεται η λήξη της παραλαβής, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του Ν.
3669/08 (Κ∆Ε), δηλαδή µετά την επέλευση της ώρας 10.00, ο Πρόεδρος ανακοινώνει τη λήξη
του χρόνου, περιµένει λίγα λεπτά (2-3) και κηρύσσει τη λήξη της παραλαβής. Ο Πρόεδρος της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί µε την υπηρεσία του πρωτοκόλλου για να διαπιστώσει αν
έχουν αφιχθεί ταχυδροµικώς προσφορές κατά την παρ. 3.4 (σηµειώνεται ότι στο πρωτόκολλο
αναγράφεται η ώρα και ηµέρα άφιξης, σηµειώνεται πάνω στο φάκελο και µονογράφεται από τον
υπεύθυνο υπάλληλο) και, σε καταφατική περίπτωση, µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του
προέδρου της και παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του
διαγωνισµού.
β) Η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία γίνεται από την Επιτροπή
∆ιαγωνισµού αυθηµερόν, σε δηµόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαµβάνει τον
έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονοµικών
προσφορών και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας.
γ) Για κάθε φάκελο προσφοράς που κατατίθεται ενώπιόν της από ηµεδαπή επιχείρηση, η
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού καταγράφει (µε βάση το επιδεικνυόµενο σχετικό έγγραφο) τα στοιχεία
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του προσώπου που τον υποβάλλει (τουλάχιστον ονοµατεπώνυµο και αριθµό ταυτότητας ή
συναφούς εγγράφου που πιστοποιεί την ταυτότητά του). Τέτοια καταγραφή δεν γίνεται σε
περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής της προσφοράς.
Σε περίπτωση που η νοµιµοποίηση του υποβάλλοντος το φάκελο προσώπου αµφισβητείται, ο
φάκελος παραλαµβάνεται και η τελική απόφαση λαµβάνεται κατά τον έλεγχο των
δικαιολογητικών συµµετοχής, µετά το άνοιγµα και την καταγραφή των οικονοµικών προσφορών.
δ) Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συµµετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η
οποία καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο
(χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχει το νοµότυπο και την πληρότητά τους), µονογράφονται τα
έγγραφα αυτά, ελέγχει την πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. και την
επιστρέφει αµέσως, αφού πρώτα διαπιστώσει ότι στο φάκελο υπάρχει αντίγραφο αυτής, το οποίο
επικυρώνει αν δεν είναι ήδη επικυρωµένο ή το αντίγραφο εγγραφής σε επαγγελµατικό
µητρώο ή κατάλογο της αλλοδαπής (όταν ο διαγωνιζόµενος είναι αλλοδαπός από κράτος µέλος της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει κυρώσει τη συµφωνία του Π.Ο.Ε. για τις
δηµόσιες συµβάσεις).
Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι οικονοµικές προσφορές, µονογράφονται από τον
Πρόεδρο και τα µέλη της Ε.∆. και ανακοινώνονται τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε
διαγωνιζόµενο. Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρούνται, µετά από λογιστικό έλεγχο και
τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις9, σε πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας από τη
µικρότερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα µέλη της Ε.∆. και αποτελεί µέρος του
πρακτικού της.
ε) Κατόπιν η Ε.∆., ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά µειοδοσίας,
διαπιστώνει α) αν το πρόσωπο που κατέθεσε την προσφορά της επιχείρησης στο συγκεκριµένο
διαγωνισµό έχει το σχετικό δικαίωµα σύµφωνα µε την παρ. 3.3 της παρούσας β) ελέγχει την
έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, γ) το δικαίωµα συµµετοχής τους στο διαγωνισµό
(σύµφωνα µε το άρθρο 21 της παρούσας) και δ) την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22 της
παρούσας, µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα
23 και 24 της παρούσας.
στ) Στη συνέχεια η Ε.∆. ελέγχει το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών κατά την ίδια
σειρά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), και ανάλογα µε το εφαρµοζόµενο σύστηµα
υποβολής προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχει την πληρότητα των υπογραφών και
µονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στο άρθρο 22 παρ. 6-8 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε),
στην Οικονοµική Προσφορά των διαγωνιζόµενων και παρακρατεί τα µηχανόσηµα του άρθρου
24.1 παρ. 6 της παρούσας, τα οποία ο Πρόεδρος διαγράφει θέτοντας επ’ αυτών τη σχετική
σφραγίδα διαγραφής. Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της παρούσας, η ορθότητα
συµπλήρωσης του Εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζόµενων, η αριθµητική και η
ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης και η οµαλότητα αυτών µεταξύ τους.10
ζ) Για την εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας, χρησιµοποιείται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού
(Ε.∆.) η µέση έκπτωση προσφοράς (Εµ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου Οικονοµικής
Προσφοράς από τους διαγωνιζόµενους, όπως αυτή (τυχόν) διορθώνεται από την Ε.∆., σύµφωνα
µε τα οριζόµενα κατωτέρω. Για τον έλεγχο του ορθού υπολογισµού της Εµ από τους
διαγωνιζόµενους, η Ε.∆. ελέγχει τις δαπάνες εργασιών µετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισµα
∆απανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε. & Ο.Ε. και το Σύνολο
Εργασιών µε Γ.Ε. & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η µέση έκπτωση προσφοράς (Εµ), θα πρέπει
να υπολογίζεται µε την αναγκαία στρογγύλευση, ώστε να προκύπτει ο µειοδότης. Σηµειώνεται
ότι τα όρια οµαλότητας δε στρογγυλοποιούνται.
9

Σκοπός του λογιστικού ελέγχου είναι να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η εσφαλµένη κατάταξη των διαγωνιζόµενων
στη σειρά µε την οποία ελέγχονται τα δικαιολογητικά τους.

10

Σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), αν το σύστηµα προσφοράς είναι του
άρθρου 6. Εφόσον επιλέχθηκε από την Π.Α. το σύστηµα του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), (ενιαία έκπτωση)
ελέγχεται η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. Στο άρθρο αυτό της
∆ιακήρυξης γίνονται οι αναγκαίες προσαρµογές, ανάλογα µε το σύστηµα δηµοπράτησης που εφαρµόζεται.
Επίσης αν έχει επιλεγεί το σύστηµα υποβολής προσφορών του άρθρου 7 ή του άρθρου 9 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε),
να γίνουν οι αναγκαίες προσαρµογές στο τεύχος της ∆ιακήρυξης.
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η) Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθηµερόν. Αν ο έλεγχος δε µπορεί να περατωθεί την ίδια
ηµέρα, λόγω του µεγάλου αριθµού των διαγωνιζοµένων, η Ε.∆. οφείλει να ολοκληρώσει
αυθηµερόν τον έλεγχο τουλάχιστον των δέκα πρώτων διαγωνιζοµένων, ακολουθώντας τη σειρά
µειοδοσίας. Ο έλεγχος των υπόλοιπων προσφορών µπορεί στην περίπτωση αυτή να συνεχιστεί
τις αµέσως επόµενες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή του σε ηµέρα
και ώρα που ανακοινώνεται µε τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας. Τα
δικαιολογητικά και οι προσφορές, που δεν ελέγχθηκαν, φυλάσσονται µε ευθύνη του Προέδρου
της Ε.∆. Η εφαρµογή της διαδικασίας καταγράφεται στο Πρακτικό της Ε.∆.
θ) Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η Ε.∆. απορρίπτει τις
προσφορές που κρίνει αιτιολογηµένα απαράδεκτες (µε αναγραφή στο Πρακτικό) και καταρτίζει
πίνακα των διαγωνιζοµένων, που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Ακολουθεί
ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.∆., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι
ανοικτές συνεδριάσεις της, µε την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζοµένους ότι µπορούν να
λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ αυτού µέσα σε
πέντε (5) ηµέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση. Για την ηµέρα και ώρα της ανάρτησης
συντάσσεται αυθηµερόν, µε επιµέλεια του Προέδρου της Επιτροπής, σχετική πράξη, που
υπογράφεται από όλα τα µέλη της. Η πενθήµερη προθεσµία υποβολής ενστάσεων αρχίζει την
επόµενη της ανάρτησης ηµέρα. Η Ε.∆. είναι υποχρεωµένη να επιτρέψει την πρόσβαση των
διαγωνιζοµένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό, µε επιτόπιο έλεγχο των
εγγράφων και λήψη φωτοαντιγράφων των απαραίτητων κατά τους ίδιους εγγράφων µε δαπάνες
τους, κατά το άρθρο 5 του ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταµένη Αρχή,
υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διεξάγει το διαγωνισµό και γνωστοποιούνται
µε µέριµνα της υπηρεσίας αυτής στον Πρόεδρο της Ε.∆.
ι) Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις κατά του πρακτικού, η Ε.∆. ολοκληρώνει το έργο της και
υποβάλλει το πρακτικό για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία
εγκρίνει το αποτέλεσµα και κατακυρώνει στο µειοδότη, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του
άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Αν υποβληθούν ενστάσεις, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού συντάσσει
γνωµοδότηση την οποία και διαβιβάζει, (µαζί µε τις ενστάσεις, το πρακτικό της και τα έγγραφα
των φακέλων στα οποία οι ενστάσεις στηρίζονται) στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία αποφαίνεται
επί των ενστάσεων και εν συνεχεία (στην ίδια ή και διαφορετική απόφαση) εγκρίνει το
αποτέλεσµα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται κατά το άρθρο 4. 2γ΄.
4.2

Έγκριση αποτελέσµατος της ∆ηµοπρασίας – Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης
α) Η Προϊσταµένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώνει συνολικά ή µερικά το αποτέλεσµα
της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε)11. Αν, µετά την
εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, υφίστανται έγκυρες οικονοµικές προσφορές που ταυτίζονται
απόλυτα διενεργείται δηµόσια κλήρωση από την Προϊσταµένη Αρχή, κατόπιν προσκλήσεως
των Εργ. Επ. που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές (οι οποίες δικαιούνται να παρίστανται στη
διαδικασία), µε τρόπο που να διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας.
Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος (κατακύρωσης) κοινοποιείται στους διαγωνιζόµενους
εκτός του µειοδότη. Μετά τον κατά νόµο προσυµβατικό έλεγχο νοµιµότητας της διαδικασίας
του διαγωνισµού από το Ελεγκτικό Συνέδριο12, προσκαλείται ο µειοδότης κατά τις διατάξεις του
άρθρου 26 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), να προσκοµίσει µέσα σε προθεσµία τουλάχιστον δέκα
(10) ηµερών ή και περισσότερων κατά την κρίση της Προϊσταµένης Αρχής, ισχύουσα βεβαίωση
εγγραφής στο µητρώο (εφόσον η αρχικώς προσκοµισθείσα έπαυσε να ισχύει) και

11

Υπογραµµίζεται η παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), κατά την οποία, για την ακύρωση διαγωνισµού
λόγω µη ικανοποιητικών προσφορών απαιτείται η γνωµοδότηση Τεχνικού Συµβουλίου του οικείου Υπουργείου ή
της Περιφέρειας.

12

Εφόσον απαιτείται. Αν εκ του προϋπολογισµού του έργου προκύπτει ότι η σύµβαση δεν υπόκειται στον
προσυµβατικό έλεγχο προσαρµόζονται ανάλογα οι προβλέψεις της ∆ιακήρυξης (αφαιρείται δηλαδή το
υπογραµµισµένο τµήµα).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ∆εν υπόκειται η σύµβαση στον έλεγχο του Ελ.Συν όταν α) πρόκειται για συγχρηµατοδοτούµενα από
κοινοτικές πηγές έργο και ο προϋπολογισµός του δεν υπερβαίνει τα 5.000.000 ΕΥΡΩ (βλέπετε άρθρο 30 του ν.
3669/08) ή β) το έργο χρηµατοδοτείται από άλλες (εθνικές) πηγές και ο προϋπολογισµός του δεν υπερβαίνει το
1.000.000 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α.)
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επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.1 (οι ηµεδαποί) και 23.2.2 (β), (γ) και (δ) (οι
αλλοδαποί) της παρούσας, εφόσον έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των αρχικώς προσκοµισθέντων13,
καθώς και τα δικαιολογητικά των παρ. 23.2.4 (πιστοποιητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε
υπεύθυνη δήλωση) και παρ. 24.1.5 (περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών).
Σε κάθε περίπτωση (ακόµα δηλαδή κι αν ισχύει το αρχικώς προσκοµισθέν ή η Ενηµερότητα
Πτυχίου) προσκοµίζεται νέο πιστοποιητικό περί µη κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση, µε ηµεροµηνία έκδοσης µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας κοινοποίησης
της σχετικής πρόσκλησης της Προϊσταµένης Αρχής.
Επίσης προσκοµίζονται και ελέγχονται τα αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής
ενηµερότητας, αν από την Ενηµερότητα Πτυχίου που τυχόν προσκοµίστηκε στο διαγωνισµό
προκύπτει ότι κατά την ηµέρα του διαγωνισµού ή την ηµέρα διεξαγωγής του ελέγχου των
δικαιολογητικών του αναδόχου είχε (ή έχει αντίστοιχα) λήξει ο χρόνος ισχύος των
προσκοµισθέντων για την έκδοσή της. Από τα ως άνω αποδεικτικά πρέπει να αποδεικνύεται
ότι ο ανάδοχος ήταν ενήµερος φορολογικά και ασφαλιστικά και κατά την ηµέρα του
διαγωνισµού, σύµφωνα µε την υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή του. Τα στοιχεία ελέγχονται από
την Προϊσταµένη Αρχή και, εφόσον δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής στο
διαγωνισµό, κοινοποιείται η εγκριτική του αποτελέσµατος του διαγωνισµού απόφαση στο
µειοδότη (σύναψη σύµβασης), µε πρόσκληση για την υπογραφή της σύµβασης κατά το άρθρο 30
του ν. 3669/08 προσκοµίζοντας µεταξύ των άλλων που προβλέπονται από τα συµβατικά τεύχη
και τις απαιτούµενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης.
Τέλος προσκοµίζεται και ελέγχεται η υπεύθυνη δήλωση της Κ.Υ.Α. 20977/23-8-2007 των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας (ΦΕΚ Β’ / 1673 / 23-8-2007) ‘’περί των ∆ικαιολογητικών για
την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’ και τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, περί του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι ασυµβίβαστες
ιδιότητες του νόµου αυτού14.

β) Αν τα ζητούµενα δικαιολογητικά δεν προσκοµιστούν εµπρόθεσµα ή αν τα
προσκοµισθέντα (µετά και τις τυχόν διευκρινίσεις και συµπληρώσεις) είναι ελλιπή ή αν δεν
υφίστανται πλέον οι απαιτούµενες προϋποθέσεις καταλληλότητας του µειοδότη, η
Προϊσταµένη Αρχή ανακαλεί την απόφαση κατακύρωσης και εγκρίνει την ανάθεση της
κατασκευής στην αµέσως επόµενη, κατά σειρά µειοδοσίας, Εργοληπτική Επιχείρηση ή
Κοινοπραξία, επαναλαµβάνοντας τη διαδικασία µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και
ούτω καθ΄ εξής. Η Προϊσταµένη Αρχή είναι υποχρεωµένη να γνωστοποιήσει στο δεύτερο
µειοδότη την έκβαση του επανελέγχου των δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη, πριν την
κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του αποτελέσµατος στο µειοδότη.
γ) Η απόφαση έγκρισης του αποτελέσµατος, όπως και οι λοιπές αποφάσεις, που
λαµβάνονται κατ΄ εφαρµογήν του άρθρου 27 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), κοινοποιούνται στους
διαγωνιζόµενους ταχυδροµικώς µε απόδειξη ή µε fax, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Αν η
ισχύς της προσφοράς του µειοδότη έχει λήξει και δε συµφωνεί στην παράταση ισχύος της,
προς το σκοπό σύναψης της σύµβασης, η Προϊσταµένη Αρχή απευθύνεται στο δεύτερο
κατά σειρά µειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισµό, αν αυτός συµφωνεί στην
παράταση και ούτω καθεξής.

Άρθρο 5:

Σύµβαση-Συµβατικά τεύχη

5.1

Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 30 (παρ. 5 –
10) και 39 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).

13

Εφόσον συµµετέχουν (σε κοινοπραξία) και επιχειρήσεις ηµεδαπές, χωρίς ενηµερότητα πτυχίου, προσκοµίζουν
για επανέλεγχο τα στοιχεία της παρ. 23.2.2 (β), (γ) και (ε)

14

Η Υπεύθυνη ∆ήλωση απαιτείται όταν το ποσό της σύµβασης υπερβαίνει το 1.000.000 ΕΥΡΩ. Αλλιώς η σχετική
υπογραµµισµένη παράγραφος παραλείπεται.
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5.2

Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία, µε βάση τα οποία θα εκτελεστεί το προς ανάθεση έργο,
είναι τα αναφερόµενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σ' αυτά
όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:
1.
Το συµφωνητικό.
2.
Η παρούσα ∆ιακήρυξη.
3.
Η Οικονοµική Προσφορά.
4.
Το Τιµολόγιο Μελέτης.
5.
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
6.
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα τους, Τ.Σ.Υ.
7.
Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8.
Ο Προϋπολογισµός Μελέτης.
9.
Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι
εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται
η περίπτωση αυτή από τα συµβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις
περί τροποποίησης των µελετών του έργου.
10. Το Χρονοδιάγραµµα/Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα
εγκριθεί από την Υπηρεσία.

5.3

Επίσης έχουν συµβατική ισχύ, επόµενη των αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο:
(1) Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).
(2) Οι Ευρωκώδικες.
(3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ή του τ. Υ.∆.Ε.).
(4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.

Άρθρο 6:

Γλώσσα διαδικασία

6.1

Επίσηµη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής, καθώς και κάθε
έγγραφο της Υπηρεσίας, θα είναι συντεταγµένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από
νόµιµη ελληνική µετάφραση. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η Ελληνική. Οι τυχόν
ενστάσεις θα υποβάλλονται στην Ελληνική.

6.2

Τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, επί
ποινή απαραδέκτου, να είναι νόµιµα επικυρωµένα είτε από το Αρµόδιο Προξενείο της
χώρας της διαγωνιζόµενης είτε µε την επίθεση της σφραγίδας ‘’Apostile” σύµφωνα µε τη
συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται
η γνησιότητά τους. Η µετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο
είτε από το αρµόδιο προξενείο είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου
Εξωτερικών.

6.3

Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις µεταξύ των υπηρεσιών που εµπλέκονται στην
ανάθεση και εκτέλεση του έργου, των υποψηφίων, των διαγωνιζοµένων και του αναδόχου
διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διευκολύνει την
επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του µε την Υπηρεσία µε διάθεση διερµηνέων.

Άρθρο 7:

Εφαρµοστέα νοµοθεσία
Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του,
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων15:

7.1

Ο Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων
έργων» (Κ∆Ε).

7.2

Το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των
εργοληπτικών επιχειρήσεων µε µορφή Α.Ε. 16.

15

Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο
κείµενο και τις υποσηµειώσεις της διακήρυξης), µπορούν να προστίθενται και να περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον
είναι απόλυτα συµβατές µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
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7.3

Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και
Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕ∆Ε (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93)

7.5

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

Άρθρο 8:

Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί, κ.λ.π.- Πληρωµή Αναδόχου

8.1

Το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μακεδονίας –
17
Θράκης 2007-2013 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά,
περιλαµβανοµένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93
(Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). 18 και
συνχρηµατοδότηση
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

8.2

Τα γενικά έξοδα, όφελος κλπ. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασµούς
κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του
Έργου.

8.3

Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 53 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) και
(ενδεχοµένως) το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα
γίνεται σε EΥΡΩ.

Άρθρο 9:

Παροχή διευκρινίσεων για το διαγωνισµό
Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συµπληρωµατικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λ.π. για το
διαγωνισµό, αυτές θα παρέχονται από την αρχή που τον διεξάγει, το αργότερο δύο εργάσιµες
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών.

Άρθρο 10: Τεκµήριο από τη συµµετοχή στο διαγωνισµό
Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει
πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης και γνωρίζει
πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

16
17
18

Η παρ. 7.2 τίθεται εφόσον η προϋπολογιζόµενη δαπάνη της σύµβασης (µε ΦΠΑ) υπερβαίνει το 1.000.000 Ευρω.
Οι κρατήσεις προσαρµόζονται ανάλογα µε το φορέα εκτέλεσης του έργου.
Όταν το έργο συγχρηµατοδοτείται και από Κοινοτικούς Πόρους, τούτο να αναγράφεται στη ∆ιακήρυξη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11: Τίτλος, προϋπολογισµός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου
11.1

Τίτλος του έργου
Ο τίτλος του έργου είναι:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ∆Ι∆ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2014»
11.2

Προϋπολογισµός του έργου
Ο συνολικός προϋπολογισµός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 400.000,00 Ευρώ
και αναλύεται σε 19:
∆απάνη Εργασιών 239.519,99 Ευρώ
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 43.113,60 Ευρώ
Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.)
42.395,04 Ευρώ 20:
Αναθεώρηση 174,62 Ευρώ
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 74.796,75 Ευρώ

11.3
11.4

Τόπος εκτέλεσης του έργου
∆ιδακτήρια του ∆ήµου Κοµοτηνής
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου:

Με την παρούσα µελέτη θα γίνει επισκευή και συντήρηση των διδακτηρίων του ∆ήµου Κοµοτηνής.
Οι εργασίες που είναι απαραίτητες να εκτελεσθούν είναι:
Οικοδοµικές και εργασίες οδοποιίας:
•

Αντικατάσταση κουφωµάτων

•

Επισκευή µόνωσης δώµατος µε την τοποθέτηση ασφαλτόπανου

•

Ανακαίνιση χρωµατισµών

•

Κατασκευή βρυσών

•

Κατασκευή χωρισµάτων από γυψοσανίδα

•

Επανατοποθέτηση ερµαριών κουζίνας

•

Θερµοµόνωση κεκλιµένης στέγης µε αλλαγή κεραµιδιών

•

Αποξήλωση πλακιδίων αµιάντου και επίστρωση δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια

•

Επένδυση τοίχων µε κεραµικά πλακίδια στα WC

•

Επισκευή επιστρώσεων από µάρµαρο

•

Τοποθέτηση ξύλινων κιοσκιών, παγκακιών και αµµοδόχων

•

Κατασκευή σκαµµών

•

∆ιαµόρφωση αύλειου χώρου µε την τοποθέτηση βιοµηχανικών κυβολίθων και ασφαλτικής
προεπάλειψης

•

Επισκευή κιγκλιδωµάτων και θυρών

Επίσης θα εκτελεσθούν οι ακόλουθες ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες:
19

Μπορούν να προστίθενται και άλλα κονδύλια, όπως π.χ. δαπάνη απολογιστικά εκτελούµενων εργασιών.

20

Ο σκοπός του κονδυλίου των απροβλέπτων καθορίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08
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•

θα γίνει ανακαίνιση λεβητοστασίων και αντικατάσταση θερµαντικών σωµάτων.

•

θα αντικατασταθούν φωτιστικά φθορισµού µε φωτιστικά εξοικονόµησης ενέργειας

•

Θα τοποθετηθούν ακίδες αλεξικέραυνου και πολύκλωνος χάλκινος αγωγός γειώσεως διατοµής 70
mm2

•

θα γίνει ανακαίνιση τουαλετών σε ορισµένα κτίρια.

•

θα τοποθετηθούν κρουνοί εκροής (βρύσες) στους αύλειους χώρους διαφόρων διδακτηρίων.

•

θα γίνει αντικατάσταση σωληνώσεων θέρµανσης όπου απαιτείται.

Επισηµαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης αυτών που συµµετέχουν στο
διαγωνισµό, αλλά και συµµόρφωσης προς τις επιταγές της Κοινοτικής νοµοθεσίας και νοµολογίας
(υπόθεση C-496/99 P / Επιτροπή κατά CAS Succhi di Frutta SpA), το φυσικό και οικονοµικό
αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων δεν πρέπει να µεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. ∆υνατότητα µεταβολής υφίσταται, µόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, που αναφέ ρονται ρητά στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και εφόσον η
µεταβολή δεν προκύπτει από ατέλειες και ελλείψεις της µελέτης, µε βάση την οποία
δηµοπρατήθηκε το έργο.
Ειδικά, η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της
υφιστάµενης νοµοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), εφόσον η δυνατότητα
χρησιµοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύµβαση, µε τους ακόλουθους
όρους και περιορισµούς:
∆εν επιτρέπεται µε τη χρησιµοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών:
•

να προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύµβασης, όπως αυτό
περιγράφεται στα συµβατικά τεύχη,

•

να θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου,

•

να καταργείται µια «οµάδα εργασιών» της αρχικής σύµβασης,

•

να πληρώνονται νέες εργασίες, που δεν υπήρχαν στην αρχική σύµβαση,

•

να τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συµβατικά
τεύχη,

•

να προκαλείται αύξηση ή να γίνεται εισαγωγή νέων συµβατικών δαπανών, οι οποίες δεν είχαν
αποτελέσει αντικείµενο του διαγωνισµού του έργου (π.χ. για το µητρώο έργου, απολογιστικές
εργασίες, κλπ).

•

Υπό την προϋπόθεση εφαρµογής των προαναφερθέντων περιορισµών, επιτρέπεται η
χρησιµοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών, χωρίς περιορισµό ορίου µεταβολής των εργασιών
στο εσωτερικό της αυτής «οµάδας εργασιών», αλλά:

•

µε περιορισµό της µεταβολής (αύξησης ή µείωσης) της συµβατικής δαπάνης µιας «οµάδας
εργασιών», έως το 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα

•

µε περιορισµό του συνόλου, αθροιστικά, όλων των µετακινήσεων από «οµάδα εργασιών» σε
άλλη «οµάδα εργασιών» έως το 10% της δαπάνης της αρχικής σύµβασης του έργου.
Οι ως άνω ποσοτικοί περιορισµοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που επέρχονται µόνο µειώσεις
ποσοτήτων (και οικονοµικού αντικειµένου) µιας σύµβασης (στο πλαίσιο των προβλέψεων του
ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου), χωρίς να χρησιµοποιούνται τα εξοικονοµούµενα ποσά για την
αύξηση των ποσοτήτων άλλων εργασιών της σύµβασης.

Άρθρο 12: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου
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Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δέκα (10) µήνες και αρχίζει από
την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης 21.
Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες 22 του έργου αναφέρονται στην
Ε.Σ.Υ.

Άρθρο 13: ∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου - Σύστηµα υποβολής οικονοµικών προσφορών
13.1

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε την «ανοικτή δηµοπρασία» της περ. α) του άρθρου 3
του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).

13.2

Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων, θα υποβληθεί µε το σύστηµα επιµέρους
ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 4 παράγραφος 4β του Ν.1418/84 και του άρθρου 7 του
Π.∆.609/85 του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) 23.
Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να υποβάλει µόνο µία οικονοµική προσφορά.

Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου
Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η χαµηλότερη τιµή, όπως ειδικότερα ορίζεται
στο άρθρο 26 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).
Άρθρο 15: Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό
15.1

Για την έγκυρη συµµετοχή στο διαγωνισµό κατατίθενται από τους διαγωνιζόµενους, κατά τους
όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), εγγυητικές επιστολές συµµετοχής, που ανέρχονται
σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.24, ήτοι
στο ποσό των 6.501,00 ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που
διεξάγει το διαγωνισµό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου (όπως οι
υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε περίπτωση
διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της.

15.2

Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου, δηλαδή το
ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο του ατοµικού εργολήπτη, την επωνυµία του νοµικού προσώπου
(εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση,
σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό και
ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, χωρίς καµία ένσταση ή
αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµες ηµέρες από τη σχετική ειδοποίηση, κατά
τα αναφερόµενα ειδικότερα στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) 25.

15.3

Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος
µικρότερο των έξι µηνών και 30 ηµερών, από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης (άρθρο 24
παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον µέχρι
……………. 26

21

Μπορεί η έναρξη της προθεσµίας να ορίζεται διαφορετικά, αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άµεση έναρξη
των εργασιών.

22

Η παραβίαση των τµηµατικών προθεσµιών έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινικών ρητρών κατά την παρ. 2 του
άρθρου 49 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), µόνο αν στην ΕΣΥ ρυθµίζεται το θέµα του τρόπου επιβολής.

23

Ιδιαιτέρως επισηµαίνεται ότι η παρούσα διακήρυξη αφορά τα συστήµατα δηµοπράτησης του άρθρου 6 (κυρίως),
αλλά και των άρθρων 5, 7 και 9 (εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις) του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) και δεν
αφορά το σύστηµα µελέτη – κατασκευή, ή άλλα συστήµατα που υποβάλλονται και τεχνικές προσφορές.

24

Υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), µπορεί να ορισθεί µέχρι και σε ποσοστό
4% επί του ποσού του προϋπολογισµού.

25

Η λέξη «το πολύ» σηµαίνει ότι γίνονται δεκτές εγγυητικές επιστολές µε µικρότερη προθεσµία πληρωµής π.χ. 5
ηµέρες (ηµερολογιακές) ή τρεις εργάσιµες.

26

Να τίθεται συγκεκριµένη ηµεροµηνία λήξης των εγγυητικών επιστολών. Ο χρόνος ισχύος των εγγυητικών
επιστολών µετράται ως εξής: έξι (6) µήνες για συµβάσεις που δεν θα υποβληθούν στον έλεγχο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και εννιά (9) µήνες για όσες υπόκεινται στον έλεγχο αυτό, επιπλέον δε προστίθενται 30 ηµέρες.
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Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρίου του Έργου, εφόσον συντρέχει
νόµιµη περίπτωση.

Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριµ)
16.1

∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο

16.2

∆εν προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση

27

Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου – Όριο ποσοστού έκπτωσης για πρόσθετη
εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την
παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε), που ανέρχεται σε ποσοστό 5% 28 επί του
προϋπολογισµού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι
ποσού 16.252,00 Ευρώ.
Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που πρόσφερε στο διαγωνισµό ο
ανάδοχος είναι µεγαλύτερο του 12 % 29, υποχρεούται να προσκοµίσει για την
υπογραφή της σύµβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) το ύψος
της οποίας µπορεί να φτάσει και το 35% του προϋπολογισµού.
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές
υπέρ όλων των µελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 1 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά
ιδρύµατα, ανεξαρτήτως του ύψους των.
Άρθρο 18: Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισµό, ορίζεται
η 3 Ιουνίου 2014, ηµέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00
π.µ.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία ή
αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία
που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή30 και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε ΦΑΞ
31
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη
του διαγωνισµού και την ίδια ώρα (10:00 π.µ.). Η ίδια διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί
και δεύτερη φορά µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Σηµειώνεται ότι στις νέες αυτές ηµεροµηνίες (εφόσον συντρέξει περίπτωση) µπορούν να
ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισµού και να συµµετάσχουν σ΄ αυτόν
ενδιαφερόµενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούµενη φορά. Στην περίπτωση
αυτή, τα τεύχη θα παρέχονται στους ενδιαφερόµενους µέχρι και δύο εργάσιµες ηµέρες πριν
το διαγωνισµό (η ηµέρα του διαγωνισµού δεν προσµετράται).

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών

27

28
29

30
31

Αν προβλέπεται η χορήγηση πριµ ή προκαταβολής στον ανάδοχο, µνηµονεύονται οι απαραίτητες λεπτοµέρειες
των άρθρων 50 και 51 Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).
Και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις µέχρι ποσοστό 10%.
Κατά κανόνα τίθεται 12% ή, κατ΄ εξαίρεση, 15 % αν ισχύουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) το έργο
ης
πρόκειται να εκτελεστεί σε νησιωτικό νοµό, β) ο προϋπολογισµός του είναι µικρότερος του ανώτατου ορίου της 2
τάξης και γ) η διαγωνιζόµενη επιχείρηση έχει την έδρα της στο νοµό αυτό (βλέπετε σχετικά τα οριζόµενα στην
υπουργική απόφαση που καθορίζει το όριο) ή το καθοριζόµενο από την υπηρεσία στις κατηγορίες έργων για τις
οποίες δεν έχει εγκριθεί ενιαίο τιµολόγιο.
Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη.
Ορίζεται το µέσον, π.χ. ΦΑΞ.
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Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει το συµµετέχοντα στο διαγωνισµό (κατά τη
διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) για διάστηµα έξι µηνών 32 από την
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.

Άρθρο 20: ∆ηµοσιότητα - ∆απάνες δηµοσίευσης
Περίληψη της ∆ιακήρυξης αυτής 33 θα δηµοσιευθεί κατά τις παρ. 7 – 9 του άρθρου 15
του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της
Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε την Εγκύκλιο της ΓΓ∆Ε/ ΥΠΕΧΩ∆Ε
Ε.16/2007.
Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της διακήρυξης της δηµοπρασίας
θα ανέλθουν το πολύ στο ποσό των 1.300,00 ΕΥΡΩ, βαρύνουν τον Ανάδοχο και
εισπράττονται µε τον πρώτο λογαριασµό πληρωµής του έργου. Τα έξοδα δηµοσιεύσεων
των τυχόν προηγούµενων διαγωνισµών για το ίδιο έργο, καθώς και τα έξοδα των µη
απαραίτητων εκ του νόµου δηµοσιεύσεων, βαρύνουν τον κύριο του έργου και
καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.

32

Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι έξι (6) µήνες όταν η σύµβαση δεν υπόκειται λόγω προϋπολογισµού στον προσυµβατικό έλεγχο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και εννιά (9) µήνες στην περίπτωση που το έργο εµπίπτει στον έλεγχο .

33

Η περίληψη συντάσσεται κατά το υπόδειγµα που συνοδεύει την Εγκύκλιο 13/2006 του Υπουργείου ΠΕΧΩ∆Ε (η
οποία υπάρχει στην ιστοσελίδα της ΓΓ∆Ε – ggde.gr).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 21: ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό
21.1

Στο διαγωνισµό δικαιούνται να συµµετάσχουν:
Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α.- Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓ∆Ε του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2, 1η, 2η και 3η τάξη εντός Νοµού ή 2ου επιλεγµένου
Νοµού για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ, και Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα κατηγορίας
Η/Μ.
β. Προερχόµενες από κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις
(Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσηµοι
κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες στους καταλόγους αυτούς
και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ. Προερχόµενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι
αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το
δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

21.2

Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασµό
µεταξύ τους34, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε)35 (Κοινοπραξία στην
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συµµετέχει στο
κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης κατηγορίας.

21.3

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των
εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Το
ποσοστό συµµετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήµα προκύπτει από τον
προϋπολογισµό της κατηγορίας για την οποία αυτή συµµετέχει και δεν είναι απαραίτητο να
αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών µε ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισµού του έργου
(χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δηµοπρασία, αθροίζεται στον
προϋπολογισµό της µεγαλύτερης κατηγορίας.

21.4

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην τάξη ……………….. του
Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας …………………., µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16
του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας)36.

21.5

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ενός κοινοπρακτικού
σχήµατος. Γίνονται επίσης δεκτές και µεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες
εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρµογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια
κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συµµετοχή
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων.

Άρθρο 22: Επαγγελµατικά προσόντα

34

Αν συµµετέχουν και επιχειρήσεις γραµµένες στα Νοµαρχιακά Μητρώα δεν επιτρέπεται να κοινοπρακτούν µε
επιχειρήσεις των υπολοίπων τριών περιπτώσεων (βλέπ. άρθρο 106 παρ. 1 του ν. 3669/08).

35

Επισηµαίνεται η πρόσφατη νοµολογία του ΣτΕ (απόφαση 505/2007 της Επ.Αναστ. ΣτΕ) κατά την οποία κωλύεται η
συµµετοχή σε κοινοπρακτικό σχήµα επιχείρησης που δεν µπορεί να συµµετάσχει στο διαγωνισµό λόγω κατωτάτου
ορίου.

36

Η περίπτωση αυτή τίθεται µόνο αν από τον προϋπολογισµό του έργου δικαιολογείται.
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Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση, που µετέχει στο διαγωνισµό, µεµονωµένα ή ως µέλος
Κοινοπραξίας, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελµατικά προσόντα:
1. Να µη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειµένου περί
αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από µια παρόµοια
διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του Κράτους προέλευσής της.
2.

Να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα οι διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.),
ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο
διευθύνων σύµβουλος σε περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που
ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της
αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα για
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής δράσης της αριθµ.
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
β) δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 (21) και στο
άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθµ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της αριθµ.
91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, ε) υπεξαίρεση (375
Π.Κ), στ) απάτη (386-388 Π.Κ.), ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.), η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.), θ)
ψευδορκία (224 Π.Κ.), ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.), κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.).
Τα υπό α΄-δ΄ αδικήµατα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση,
ενώ τα υπό ε΄-κ΄, µόνο αν σχετίζονται µε την άσκηση του επαγγέλµατος του εργολήπτη.

3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών
Κοινωνικής Ασφάλισης, σύµφωνα µε την ισχύουσα Ελληνική νοµοθεσία (εφόσον είναι
ηµεδαπή ή αλλοδαπή µεν αλλά που έχει ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα) ή σύµφωνα
µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένη.
4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όσον αφορά στην καταβολή των φόρων, σύµφωνα
µε την ισχύουσα Ελληνική Νοµοθεσία (σε περίπτωση που είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα) ή
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένη.
5. Να µην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της
στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων (και καταλαµβάνει τη
συγκεκριµένη δηµοπρασία).
6. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις, εφόσον είναι
εγγεγραµµένη.
7. Να µην έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συµβάσεων ανώτερο του νόµιµου ορίου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπό 6 και 7 προϋποθέσεις ισχύουν µόνο για τις ηµεδαπές επιχειρήσεις.
8. Τεχνική ικανότητα37.: ∆εν απαιτείται
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Συµπληρώνεται για να τεθούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορεί να γίνει δεκτή αλλοδαπή Εργολ.
Επιχείρηση που δεν είναι γραµµένη σε επίσηµο κατάλογο αναγνωρισµένων εργοληπτών. Η ζητούµενη τεχνική
ικανότητα πρέπει να είναι στο επίπεδο των εγγεγραµµένων στις αντίστοιχες τάξεις του ελληνικού Μ.Ε.Ε.Π., δηλαδή ο
κατάλογος και τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να αναφέρονται σε έργα αντίστοιχα του προϋπολογισµού, της
τάξης και των κατηγοριών που δικαιούνται να συµµετέχουν στο διαγωνισµό. Για τους ηµεδαπούς εργολήπτες η
τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται από την εγγραφή στην αντίστοιχη τάξη και κατηγορία του Μητρώου µπορούν όµως
να προστεθούν και για τους έλληνες εργολήπτες απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας στην εκτέλεση έργων παρεµφερών
κατ΄αντικείµενο µε το υπό δηµοπράτηση, ύστερα από σχετική εγκριτική απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. για την
προσθήκη επιπλέον όρων στη διακήρυξη, όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4 του Ν. 3669/08
(Κ∆Ε) Στην περίπτωση αυτή να αναφέρεται η εγκριτική απόφαση.
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Άρθρο 23: ∆ικαιολογητικά
Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση που συµµετέχει στη δηµοπρασία, µεµονωµένα ή ως µέλος
Κοινοπραξίας, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα
προσόντα του άρθρου 22, προσκοµίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
23.1

∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής
α. Προκειµένου περί εργοληπτικής επιχείρησης εγγεγραµµένης στο Μ.Ε.Ε.Π.38 πρωτότυπο
πιστοποιητικό εγγραφής σε αυτό στην τάξη και κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 21 της
παρούσας. Υποβάλλεται επίσης και φωτοαντίγραφο του πτυχίου, το οποίο επικυρώνεται από
τον Πρόεδρο της Ε.∆. και παραµένει στη διάθεση των οργάνων του διαγωνισµού για
αποδεικτικούς λόγους (εκδίκαση ενστάσεων και προσφυγών)39.
β. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόµενης από κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται
επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, επικυρωµένο από την αρµόδια αρχή
πιστοποιητικό εγγραφής στους καταλόγους, σε τάξη και κατηγορία όπως ορίζεται στο άρθρο 21
της παρούσας, συνταγµένο σύµφωνα µε το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18 (άρθρο 151 του ν.
3669/08).
γ. Προκειµένου περί Εργοληπτικής Επιχείρησης προερχόµενης από κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν
τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο
επαγγελµατικό µητρώο της χώρας προέλευσής της, σύµφωνα µε το άρθρο 46 της Οδηγίας
2004/18 (άρθρο 145 του ν. 3669/08).
Τα δικαιολογητικά επαγγελµατικής εγγραφής, προκειµένου να γίνουν αποδεκτά, θα
πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ 40 κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών.

23.2

∆ικαιολογητικά επαγγελµατικής και τεχνικής καταλληλότητας
Η εκπλήρωση των προσόντων 1 – 7 του άρθρου 22 αποδεικνύεται µε τα δικαιολογητικά των
περιπτώσεων α έως ε της παρ. 23.2.2, που αφορούν τόσο τις µεµονωµένες επιχειρήσεις όσο
και όλα τα µέλη των κοινοπραξιών, µε τις διακρίσεις της παρ. 23.2.1:

23.2.1

23.2.1 Οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις θα προσκοµίσουν, εφόσον
κατέχουν, «Ενηµερότητα Πτυχίου» για χρήση σε δηµοπρασίες, σύµφωνα µε την ισχύουσα
κάθε φορά υπουργική απόφαση. Η Ενηµερότητα Πτυχίου απαλλάσσει από την υποχρέωση
προσκόµισης των αντίστοιχων επιµέρους δικαιολογητικών των περιπτώσεων του άρθρου
23.2.2, εκτός της περίπτωσης δ΄, η οποία δεν τις αφορά. Η Ενηµερότητα Πτυχίου πρέπει, επί
ποινή αποκλεισµού, να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών. Στην
περίπτωση που η φορολογική ή η ασφαλιστική ενηµερότητα που αναγράφονται στην
Ενηµερότητα Πτυχίου έχουν λήξει κατά την ηµεροµηνία αυτή, προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση
(του µεµονωµένου υποψήφιου ή του µέλους της υποψήφιας κοινοπραξίας) ότι ο συµµετέχων
είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος κατά την ηµέρα του διαγωνισµού και είναι σε θέση
να αποδείξει την ενηµερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί µειοδότης. Εφόσον στην Ενηµερότητα
Πτυχίου δεν αναγράφεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχίου του διαγωνιζοµένου είναι
ασφαλιστικώς ενήµερα στο ΤΣΜΕ∆Ε, ο διαγωνιζόµενος προσκοµίζει επιπλέον της Ε.Π.
ασφαλιστική ενηµερότητα εν ισχύει για τα στελέχη αυτά.
Οι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικές επιχειρήσεις χωρίς Ενηµερότητα Πτυχίου,
υποχρεούνται να προσκοµίσουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, εκτός αυτού της παραγράφου
δ΄.
Οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσκοµίσουν τα δικαιολογητικά των
παραγ. α΄ έως δ΄, εκτός αν είναι εγγεγραµµένες σε επίσηµους καταλόγους αναγνωρισµένων

38

Υπενθυµίζεται η δυνατότητα να συµµετέχουν επιχειρήσεις των Νοµαρχιακών Μητρώων. Στην περίπτωση αυτή
προστίθεται «ή στα Νοµαρχιακά Μητρώα».

39

Αν δεν υπάρχει φωτοαντίγραφο στο φάκελο εκδίδεται ένα µε επιµέλεια του Προέδρου της Επιτροπής και
επικυρώνεται από τον ίδιο.

40

Υπενθυµίζονται πάντως σχετικά και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 3669/08.
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εργοληπτών της χώρας τους, κατά την έννοια του άρθρου 151 του ν. 3669/08, οπότε
απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής των δικαιολογητικών εκείνων που µνηµονεύει το
πιστοποιητικό εγγραφής τους.

23.2.2. α.
Για την περίπτωση 1, 2, 5 και 7 του άρθρου 22 υποβάλλεται Υπεύθυνη ∆ήλωση
που υπογράφεται από τον ατοµικό εργολήπτη ή τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης και
βεβαιώνει ότι η επιχείρηση
ι) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση41, αναγκαστική διαχείριση ή, προκειµένου περί
αλλοδαπού διαγωνιζόµενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από µια
παρόµοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία του Κράτους προέλευσής
του,
ιι) ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση 2 του άρθρου 22 δεν έχουν καταδικαστεί
για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης αυτής,
ιιι) ότι η επιχείρηση δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή
που της στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµοπρασίες δηµοσίων έργων (και καταλαµβάνει τη
συγκεκριµένη δηµοπρασία) και
iv) ότι το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτελέστου
που τίθενται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).
β. Για την περίπτωση 3 πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρµόδια αρχή του κράτους
εγκατάστασης ή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της Εργ.
Επιχειρ., όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή και µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία, για την
Εργ.Επ. και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει, καθώς και για κάθε έργο που
εκτελεί (παρ. 3 άρθρου 20 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) στην Ελλάδα.
Οι επιχειρήσεις που είναι γραµµένες στο ΜΕΕΠ (ή στα Νοµαρχιακά Μητρώα) και δεν
κατέχουν Ενηµερότητα Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκοµίσουν Υπεύθυνη
∆ήλωση όπου θα αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα42 που απασχολούν µε σύµβαση εξαρτηµένης
εργασίας είναι ασφαλισµένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς (αν δεν απασχολούν
τέτοια πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.∆.), ιι) τα πρόσωπα (ονοµαστικά) που
στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο
ΤΣΜΕ∆Ε. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας πρέπει να προέρχονται από όλους
τους ασφαλιστικούς οργανισµούς και να αφορούν την ίδια την επιχείρηση, ενώ ειδικότερα
πρέπει να προσκοµίζεται και ασφαλιστική ενηµερότητα των ως άνω στελεχών προς το
ΤΣΜΕ∆Ε.

γ. Για την περίπτωση 4, εφόσον η εργοληπτική επιχείρηση φορολογείται στην Ελλάδα,
αποδεικτικά ενηµερότητας για χρέη προς το ελληνικό δηµόσιο, τόσο µεµονωµένα όσο και για τις
Κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει (παρ. 3 άρθρου 20 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) Σε περίπτωση που
η Εργ. Επ. δε φορολογείται στην Ελλάδα, βεβαίωση από την αρµόδια ελληνική αρχή ή υπεύθυνη

41

Σε εκκαθάριση µπορούν να τεθούν µόνο νοµικά πρόσωπα και όχι ατοµικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, άρα από
τους ατοµικούς εργολήπτες δε ζητείται τέτοιο πιστοποιητικό.

42

Χωρίς ονοµαστική αναφορά στα πρόσωπα.
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δήλωση περί του γεγονότος αυτού και ταυτόχρονα αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας
αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής της.
Αν σε κάποιο κράτος δεν εκδίδονται τα παραπάνω β΄ και γ΄ έγγραφα ή πιστοποιητικά, µπορεί να
αντικατασταθούν µε ένορκη βεβαίωση (εκδοθείσα εντός των έξι µηνών που προηγούνται της
ηµεροµηνίας δηµοπράτησης) ή όπου δεν προβλέπεται, από υπεύθυνη δήλωση. Αν διαπιστωθεί
µε οποιονδήποτε τρόπο ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η
προσφορά του διαγωνιζόµενου είναι απαράδεκτη.
δ. Για τις εργολ. επιχειρήσεις της παραγράφου 21.1.γ κατάλογο εκτελεσµένων έργων κατά
την τελευταία πενταετία, συνοδευόµενο από πιστοποιητικά καλής εκτέλεσής τους, από τα οποία
στοιχεία αποδεικνύεται ότι έχουν εκτελέσει παρόµοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα µε το
δηµοπρατούµενο. Τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης
των έργων και διευκρινίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν κατά τους κανόνες της τέχνης και αν
περατώθηκαν κανονικά.
ε. Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονοµικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελµατικές
εργοληπτικές ενώσεις ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραµµένες σε τέτοιες οργανώσεις.

23.2.3

Για να θεωρηθούν έγκυρα τα υπό β και γ στοιχεία της παρ. 23.2.2 πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ
κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την
έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος (µεγαλύτερος ή µικρότερος του εξαµήνου) ισχύος των
δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι µηνών
που προηγούνται της ηµεροµηνίας παραλαβής των προσφορών.
Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκοµίζονται για
αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία εντός του τελευταίου
µηνός πριν τη δηµοπράτηση.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται α) οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις σε πρωτότυπο β) τα λοιπά
δικαιολογητικά σε πρωτότυπο ή (κατ’ επιλογή του διαγωνιζόµενου) σε νόµιµα επικυρωµένα
φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/99 όπως ισχύει).
Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή (µαζί µε τα φωτοαντίγραφα µέσα στο
φάκελο δικαιολογητικών) υπεύθυνης δήλωσης του νόµιµου εκπροσώπου της διαγωνιζόµενης
επιχείρησης περί του ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία είναι φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου.
Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα τα
δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια.
Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) θεωρούνται
πρωτότυπα. Ειδικά το αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας των ελληνικών αρχών (όταν
προσκοµίζεται ιδιαίτερα και δεν καλύπτεται από την ενηµερότητα πτυχίου) υποβάλλεται σε
πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο θεωρηµένο από αρµόδιο υπάλληλο της αρχής που διεξάγει το
διαγωνισµό. Το θεωρηµένο φωτοαντίγραφο έχει τον ίδιο χρόνο ισχύος όπως και το πρωτότυπο
(απόφ. Υπουργού Οικονοµικών 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999, Φ.Ε.Κ. 2134 Β΄,
όπως ισχύει). Αποδεικτικά φορολογικής ενηµερότητας από τον ειδικό διαδικτυακό τόπο του
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών γίνονται δεκτά ως ακριβή φωτοαντίγραφα.
Επισηµαίνεται ότι τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα των
δικαιολογητικών των διαγωνιζόµενων κατά ή µετά το διαγωνισµό. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει
να περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών και να είναι ήδη επικυρωµένα µε νόµιµο τρόπο,
κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραµένουν στο φάκελο και δε νοείται
επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόµενους.
Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόµενος υπέβαλε ψευδή δήλωση κατά
την παροχή σηµαντικών πληροφοριών που ζητούνται στον εν λόγω διαγωνισµό, αποκλείεται.

23.2.4

Μετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών
συµµετοχής κατά την παρ. 4.2 της παρούσας, ο ανάδοχος προσκοµίζει τα ακόλουθα
δικαιολογητικά, προκειµένου να αποδείξει την ειλικρίνεια των δηλωθέντων µε την υπεύθυνη
δήλωση της παρ. 23.2.2.α):

α) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή
της χώρας προέλευσης και από τα οποία αποδεικνύεται ότι δεν τελεί σε πτώχευση,
εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
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Για την Ελλάδα τα πιστοποιητικά που αφορούν την πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση
εκδίδονται από το πρωτοδικείο, ενώ αυτό που αφορά τη θέση σε εκκαθάριση από την αρµόδια
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή το Υπουργείο Ανάπτυξης όταν πρόκειται για ανώνυµη εταιρεία και το
πρωτοδικείο της έδρας στις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων (Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε.).
Πιστοποιητικά περί µη θέσεως σε εκκαθάριση δεν προσκοµίζονται από τις ατοµικές
εργοληπτικές επιχειρήσεις.
β. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ανάλογο έγγραφο ∆ικαστικής Αρχής της χώρας προέλευσης,
που αφορά τους διαχειριστές σε περίπτωση οµόρρυθµων (Ο.Ε.), ετερόρρυθµων (Ε.Ε.) και
εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο σε
περίπτωση ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε
άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης πρόσωπα. Σε
περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη
βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συµβολαιογράφου, περί των αδικηµάτων που αφορούν οι
καταδίκες που είναι γραµµένες στο µητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια
από τις καταδίκες αφορά αδίκηµα που θα µπορούσε να προκαλέσει αποκλεισµό του
διαγωνιζοµένου, προσκοµίζεται η καταδικαστική απόφαση προκειµένου να διαπιστωθεί αν το
αδίκηµα αφορά την άσκηση του επαγγέλµατος του διαγωνιζόµενου. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί
την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόµενο του ποινικού µητρώου.
γ) Υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων, συνοδευόµενη
από: (α) πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων και (β) τις βεβαιώσεις των αρµοδίων υπηρεσιών
για το ανεκτέλεστο µέρος κάθε εργολαβίας που εκτελεί είτε αυτοτελώς είτε σε κοινοπραξία και
εκδίδονται στο εξάµηνο που προηγείται της ηµεροµηνίας δηµοπράτησης του έργου (άρθρο 20
παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε)43
23.3

∆ικαιολογητικά Τεχνικής Ικανότητας44
∆εν απαιτούνται

Άρθρο 24 : Περιεχόµενο Φακέλου Προσφοράς
Ο φάκελος της προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζοµένων περιλαµβάνει, επί ποινή
αποκλεισµού, φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής και σφραγισµένο φάκελο
Οικονοµικής Προσφοράς, σύµφωνα µε τα κατωτέρω:
24.1

Ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής περιέχει επί ποινή αποκλεισµού όλα τα
δικαιολογητικά (και µε τις διακρίσεις) που αναφέρονται στο άρθρο 23 και επιπλέον (επίσης επί
ποινή αποκλεισµού):
1.

Τις εγγυητικές επιστολές συµµετοχής του άρθρου 15 της παρούσας.

2.

Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που υπογράφει την προσφορά ότι αποτελεί νόµιµο
εκπρόσωπο της επιχείρησης για την οποία υπογράφει και ότι έχει το εκ του καταστατικού
δικαίωµα εκπροσώπησης της επιχείρησης στον εν λόγω διαγωνισµό.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και η Προϊσταµένη Αρχή, διατηρούν το δικαίωµα αµφισβήτησης
της νοµιµοποίησης και µπορούν, κατά τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών πριν από τη
σύναψη της σύµβασης (άρθρο 26 παρ. 2 Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) να ζητήσουν οποιοδήποτε
έγγραφο θεωρούν αναγκαίο για την απόδειξή της (όπως π.χ. το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης µε τις
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο

43

44

Μεταβολές στο ανεκτέλεστο δεν επηρεάζουν την ισχύ της Ενηµερότητας Πτυχίου (για το χρόνο που αυτή
χορηγήθηκε) εκτός της περίπτωσης υπέρβασης του συνολικού κατά τάξη Μ.Ε.Ε.Π. ανεκτέλεστου εργολαβικών
συµβάσεων.
Τα δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 147 του ν. 3669/08 (άρθρο 48 της
Οδηγίας 2004/18) και αφορούν τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρ., που δεν είναι εγγεγραµµένες σε επίσηµο
κατάλογο αναγνωρισµένων εργοληπτών. Μπορεί να τεθεί και για τις ελληνικές Εργολ. Επιχ. µόνο αν
υφίσταται εγκριτική απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η τεχνική
ικανότητα πρέπει να αποδεικνύεται στο πρόσωπο µίας τουλάχιστον από τις
κοινοπρακτούσες
εργοληπτικές επιχειρήσεις.
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αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων
τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.).
Υπεύθυνη ∆ήλωση δεν προσκοµίζεται σε περίπτωση ατοµικών εργ/κών επιχειρήσεων.
Η εκπροσώπηση της εργ.επιχ/σης τεκµαίρεται, εφόσον δεν αµφισβητήσει µέχρι την
ολοκλήρωση της διαδικασίας (κατά την παρ. 4.2 α΄ της παρούσας) την εκπροσώπησή της
από το πρόσωπο που υπέγραψε την προσφορά της.
Όταν οι διαγωνιζόµενοι προσκοµίζουν Ενηµερότητα Πτυχίου, η νοµιµοποίηση θεωρείται
αποδεδειγµένη. Αν ο νόµιµος εκπρόσωπος είναι άλλο πρόσωπο από τον αναφερόµενο
στην Ε.Π. προσκοµίζονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την αλλαγή.
3.

Σε περίπτωση διαγωνιζόµενης Κοινοπραξίας, υποβάλλεται δήλωση ή και ιδιωτικό
συµφωνητικό υπογεγραµµένα από τους νοµίµους εκπροσώπους των µελών, για τη
σύσταση της Κοινοπραξίας. ∆ηλώνονται επίσης και τα ποσοστά συµµετοχής των
κοινοπρακτούντων µελών (εφόσον προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις ελάχιστα
ποσοστά συµµετοχής σε κοινοπραξία).

4.

Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε)
νοµιµοποίηση του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά για
λογαριασµό της εργοληπτικής επιχείρησης, όπως ορίζεται στην παρ. 3.3 της παρούσας
∆ιακήρυξης.
Τέτοια στοιχεία δεν προσκοµίζονται αν η νοµιµοποίηση προκύπτει από την Ενηµερότητα
Πτυχίου, ή αν η προσφορά υποβλήθηκε από αλλοδαπή επιχείρηση.

5.

∆ικαιολογητικά Ονοµαστικοποίησης µετοχών 45. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής
οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και
υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου τους. Κατά λοιπά
προσκοµίζονται τα ακόλουθα στοιχεία :
α) Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραµµένες στο Μ.Ε.Ε.Π., προσκοµίζουν αναλυτική
κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε
µετόχου (µετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της
εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς
(η ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής κατάστασης πρέπει να αναγράφεται), καθώς και
πιστοποιητικό της εποπτεύουσας (κατά τον Κ.Ν. 2190/20) την εταιρεία αρχής ότι οι µετοχές
της είναι ονοµαστικές (το πιστοποιητικό αυτό καλύπτεται από την Ενηµερότητα Πτυχίου,
εφόσον προσκοµίζεται).
β) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους
ονοµαστικές µετοχές, προσκοµίζουν :
αα) πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι
οι µετοχές είναι ονοµαστικές.
ββ) αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, όπως τα
στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία το
πολύ 30 ηµέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
γγ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού
προσώπου των µετοχών, που έχει συντελεστεί το τελευταίο 30ήµερο πριν την υποβολή της
προσφοράς.
Τα δικαιολογητικά αυτά προσκοµίζονται στην αναθέτουσα αρχή και πριν τη σύναψη της
σύµβασης επικαιροποιηµένα κατά τον ίδιο τρόπο.
γ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κατά το δίκαιο της χώρας τους
στην οποία έχουν την έδρα τους ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλουν :
αα) Βεβαίωση περί µη υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης των µετοχών από αρµόδια αρχή,
εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόµενου.
ββ) Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των
µετοχών.
γγ) Αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκοµίζεται σχετική κατάσταση µετόχων (µε
1%), σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην
εταιρεία.

45

Η παράγραφος 5 δεν τίθεται αν ο προϋπολογισµός του έργου είναι κάτω του 1.000.000 ΕΥΡΩ.
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δδ) Αν δεν προσκοµισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους
που οι µέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού δε µπορεί να
κρίνει την επάρκεια της αιτιολόγησης, αν όµως επιδείξει τη δυνατότητα απόκτησης ή
σύνταξης της κατάστασης αυτής τότε η επιχείρηση αποκλείεται.
Τα ανωτέρω υπό β) και γ) έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφραση και όσα εξ αυτών προέρχονται από δηµόσιες αρχές να είναι επικυρωµένα από
αρµόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης.
6.

24.2

Τα απαιτούµενα 13 (δeκατρία) 46 µηχανόσηµα του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή πρωτότυπο
ισόποσο γραµµάτιο είσπραξης αγοράς ενσήµων Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. (επ΄ ονόµατι του
διαγωνιζοµένου). Μηχανόσηµα που περιλαµβάνονται στον κλειστό φάκελο της οικονοµικής
προσφοράς γίνονται αποδεκτά.

Ο σφραγισµένος φάκελος «Οικονοµικής Προσφοράς» περιέχει συµπληρωµένο το έντυπο
Οικονοµικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.
Το έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισµού, από το νόµιµο
εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή της Κοινοπραξίας και όλες οι σελίδες µονογράφονται
από τον ίδιο (µονογραφές που τυχόν λείπουν συµπληρώνονται µετά το άνοιγµα των προσφορών.
Ακόµα κι αν αρνηθεί να τα µονογράψει ο διαγωνιζόµενος, τα µονογράφει η Ε.∆. – άρθρο 20 παρ.
4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Επίσης, εφόσον λείπουν, συµπληρώνονται από τον προσφέροντα µετά
το άνοιγµα των προσφορών τα ονοµατεπώνυµα των προσφερόντων και οι σφραγίδες των
επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση οι ελλείψεις αυτές δε θεωρούνται λόγος αποκλεισµού από τη
δηµοπρασία.
Επισηµαίνονται σχετικά µε την οικονοµική προσφορά τα εξής:
Α. Είναι υποχρέωση των διαγωνιζοµένων να συµπληρώσουν το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς.
Αποκλείονται διαγωνιζόµενοι που δεν συµπληρώνουν ουσιώδες µέρος των στοιχείων της
προσφοράς τους.
Β. Αποκλείονται από το διαγωνισµό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται έστω και ένα
επιµέρους ποσοστό έκπτωσης οµάδας εργασιών του εντύπου της οικονοµικής προσφοράς ή
το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στο σύστηµα του άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) ολογράφως
και αριθµητικώς 47.
Γ. Η ολόγραφη αναγραφή των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης
αριθµητικής 48.
∆. Αν παρουσιαστούν α) επουσιώδεις ελλείψεις στην αναγραφή των στοιχείων της
οικονοµικής προσφοράς (πλην εκείνων που επιφέρουν αποκλεισµό), β) διαφορές µεταξύ της
ολόγραφης και της αριθµητικής τιµής ή γ) λογιστικά σφάλµατα στα αθροίσµατα, τα γινόµενα
ή τη στρογγυλοποίηση, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού διορθώνει τα σφάλµατα και αναγράφει την
ορθή οικονοµική προσφορά.

46

Τίθεται απ’ την υπηρεσία ο συγκεκριµένος αριθµός των µηχανόσηµων (υπολογιζόµενος µε βάση τον
προϋπολογισµό του έργου χωρίς ΦΠΑ) προκειµένου να αποφεύγονται αµφισβητήσεις από διαφορετικούς
υπολογισµούς των διαγωνιζοµένων. Η οποιαδήποτε υποδιαίρεση του µηχανόσηµου καλύπτεται µε ακέραιο
µηχανόσηµο.

47

Ανάλογα µε το σύστηµα υποβολής προσφορών διαγράφεται ό,τι δεν χρειάζεται. Αν το σύστηµα είναι των άρθρων 7
ή 9 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) τίθενται οι αντίστοιχες προβλέψεις.

48

Τα παραπάνω αναφέρονται στο σύστηµα υποβολής προσφορών του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Σε
περίπτωση που εφαρµόζεται άλλο σύστηµα οι σχετικοί όροι προσαρµόζονται ανάλογα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄

Άρθρο 25: ∆ιάφορες ρυθµίσεις
25.1

Η έγκριση κατασκευής του δηµοπρατούµενου έργου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης,
αποφασίστηκε µε την αριθµ. ………………………………………. Απόφαση.

25.2 49

Η παρούσα σύµβαση δεν υπόκειται λόγω ποσού στις ασυµβίβαστες ιδιότητες και τις
απαγορεύσεις του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε) άρθρα 31-34.

25.3 50

Ο Κύριος του Έργου µπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύµβουλο.
Ο Ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνικού
Συµβούλου που πηγάζουν από τη συµβατική σχέση της Υπηρεσίας µε αυτόν.

25.4 51

ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 2-04-2014

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ

ΚΟΥΛΕΣΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ ΖΩΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την αριθµό πρωτ. ……………………………………………… απόφαση

49
50
51

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τίθεται µόνο εφόσον η σύµβαση υπερβαίνει το εκάστοτε προβλεπόµενο όριο).
Προαιρετική επιλογή.
Εφόσον στη ∆ιακήρυξη τίθενται επιπλέον όροι τεχνικής ικανότητας, αναφέρεται η σχετική απόφαση του Υπουργού
ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., όπως απαιτείται από το άρθρο 15 παρ. 4 του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε).

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β

ΣΕΛΙΣ 22

∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ∆Ι∆ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2014»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Με την παρούσα µελέτη θα γίνει επισκευή και συντήρηση των διδακτηρίων του
∆ήµου Κοµοτηνής.
Οι εργασίες που είναι απαραίτητες να εκτελεσθούν είναι:
Οικοδοµικές και εργασίες οδοποιίας:

•

Θερµοπρόσοψη κτιρίων

•

Αντικατάσταση κουφωµάτων

•

Επισκευή µόνωσης δώµατος µε την τοποθέτηση ασφαλτόπανου

•

Ανακαίνιση χρωµατισµών

•

Κατασκευή βρυσών

•

Κατασκευή χωρισµάτων από γυψοσανίδα

•

Επανατοποθέτηση ερµαριών κουζίνας

•

Θερµοµόνωση κεκλιµένης στέγης µε αλλαγή κεραµιδιών

•

Επένδυση τοίχων µε κεραµικά πλακίδια στα WC

•

Επισκευή επιστρώσεων από µάρµαρο

•

Τοποθέτηση ξύλινων κιοσκιών, παγκακιών και αµµοδόχων

•

Κατασκευή σκαµµών

•

∆ιαµόρφωση αύλειου χώρου µε την τοποθέτηση βιοµηχανικών κυβολίθων
και ασφαλτικής προεπάλειψης

•

Επισκευή κιγκλιδωµάτων και θυρών

Επίσης θα εκτελεσθούν οι ακόλουθες ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες:
α. θα αντικατασταθούν φωτιστικά φθορισµού µε φωτιστικά εξοικονόµησης
ενέργειας

β. Θα τοποθετηθούν ακίδες αλεξικέραυνου και πολύκλωνος χάλκινος αγωγός
γειώσεως διατοµής 70 mm2
γ. θα γίνει ανακαίνιση τουαλετών σε ορισµένα κτίρια.
δ. θα τοποθετηθούν κρουνοί εκροής (βρύσες) στους αύλειους χώρους διαφόρων
διδακτηρίων.
ε. θα γίνει αντικατάσταση σωληνώσεων θέρµανσης όπου απαιτείται.
Μέσα στις συµβατικές υποχρεώσεις του εργολάβου είναι η µεταφορά των υπό
αντικατάσταση σωληνώσεων και ειδών θέρµανσης και των φωτιστικών σωµάτων
φθορισµού στην αποθήκη του ∆ήµου Κοµοτηνής που βρίσκεται στην ∆ιεύθυνση
Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης έναντι Φυλακών.

Κοµοτηνή 2.04.2014
Οι συντάξαντες

Τραχανάς Κων/νος
Μηχανολόγος- µηχανικός

Κουλεσίδου Ειρήνη
Αρχιτέκτων-µηχανικός
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ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ∆Ι∆ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝOΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Α/Α

Ειδος εργασίας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ

Α.Τ.

Αρθρο

Κωδ. Αναθ/σης

Μονάδα

Ποσότητα

Τιµή

1 Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου
οδών καλής βατότητας

1.1

ΟΙΚ ΝΕΤ-10.07.01-Α ΟΙΚ ΝΕΤ-10.07.01-Α tkm

1.2

ΟΙΚ ΝΕΤ-

ΟΙΚ 2122:100%

1.3

ΟΙΚ ΝΕΤ-

200

0,35

Μ3

1

21,30

ΟΙΚ 2124:100%

Μ3

10

5,55

1.4

ΟΙΚ ΝΕΤ-20.10.Μ-Α ΟΙΚ 2162:100%

Μ3

5

5,55

1.5

ΟΙΚ ΝΕΤ-20.31.01-Α ΟΙΚ ΝΕΤ-20.31.01-Α Μ3

22

6,70

1.6

ΟΙΚ ΝΕΤ-

ΟΙΚ 2226:100%

Μ3

10

29,05

1.7

ΟΙΚ ΝΕΤ-

ΟΙΚ 2226:100%

Μ3

2

113,55

1.8

ΟΙΚ ΝΕΤ-

ΟΙΚ 2226:100%

Μ3

1

57,05

1.9

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.20.01-Α ΟΙΚ 2236:100%

Μ2

100

7,90

1.10

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.20.02-Α ΟΙΚ 2237:100%

Μ2

20

11,20

1.11

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.21.01-Α ΟΙΚ 2238:100%

Μ2

100

4,50

2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς
τη χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη
γαιώδη-ηµιβραχώδη
3 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε
χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη
γαιώδη-ηµιβραχώδη
4 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών,
εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων
5 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών
χωρίς χρήση µηχανικών µέσων µε την
διάστρωση των προϊόντων µετά την
εκφόρτωση
6 Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων
κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα µε
εφαρµογή συνήθων µεθόδων
καθαίρεσης
7 Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως
τµηµάτων πλακών, τοιχωµάτων,
προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε
αυτά, µε εφαρµογή τεχνικών µή
διαταραγµένης κοπής
8 Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων
κατασκευών από οπλισµένο
σκυρόδεµα.µε εφαρµογή συνήθων
µεθόδων καθαίρεσης
9 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων
παντός τύπου και οιουδήποτε
πάχους, χωρίς να καταβάλλεται
προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
πλακών
10 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων
παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους
µε προσοχή, για την εξαγωγή
ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του
50%
11 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων
παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται
προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
πλακών
12 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων
παντός τύπου µε προσοχή, για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό
ErgoWin
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Σελίδα 2
Α/Α

Ειδος εργασίας
άνω του 50%

Α.Τ.

Αρθρο

Κωδ. Αναθ/σης

Μονάδα

Ποσότητα

Τιµή

1.12

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.21.02-Α ΟΙΚ 2239:100%

Μ2

100

7,80

1.13

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.22.01-Α ΟΙΚ 2241:100%

Μ2

10

6,70

1.14

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.23-Α

ΟΙΚ 2252:100%

Μ2

50

5,60

1.15

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.30.04-Α ΟΙΚ 2261∆:100%

Τεµ.

20

16,70

1.16

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.30.07-Α ΟΙΚ 2264.1Γ:100%

Τεµ.

20

33,50

1.17

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.45-Α

ΟΙΚ 2275:100%

Μ2

300

16,80

Μ2

13 Καθαίρεση επικεραµώσεων χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων κεράµων
14 Καθαίρεση επιχρισµάτων
15 ∆ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή
ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές Για οπές
επιφανείας άνω των 0,25 m2 και έως
0,50 m2
16 ∆ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή
ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές Για
ανοίγµατα επιφανείας άνω του 1,50
m2 και έως 2,00 m2
17 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών
κουφωµάτων
18 Καθαίρεση οροφοκονιαµάτων

1.18

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.54-Α

ΟΙΚ 2252:100%

19 Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών

1.19

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.56-Α

ΟΙΚ 6102:100%

Χγρ.

1.20

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.60-Α

ΟΙΚ 2236:100%

Μ2

1.21

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.65.02-Α ΟΙΚ 2275:100%

Χγρ.

1.22

ΟΙΚ ΝΕΤ-32.05.03-Α ΟΙΚ 3213:100%

1.23

30

9,00

100

0,35

20 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και
λοιπών λεπτών επιστρώσεων
21 Αποξήλωση µεταλλικών κιγκλιδωµάτων

50

2,20

100

0,35

Μ3

10

101,00

ΟΙΚ ΝΕΤ-32.05.04-Α ΟΙΚ 3214:100%

Μ3

10

106,00

1.24

ΟΙΚ ΝΕΤ-32.25.03-Α ΟΙΚ 3223Α.5:100%

Μ3

10

16,80

1.25

ΟΙΚ ΝΕΤ-38.02-Α

Μ2

20

22,50

1.26

ΟΙΚ ΝΕΤ-38.20.01-Α ΟΙΚ 3872:100%

Χγρ.

30

1,13

1.27

ΟΙΚ ΝΕΤ-38.20.03-Α ΟΙΚ 3873:100%

Χγρ.

50

1,01

1.28

ΟΙΚ ΝΕΤ-46.01.02-Α ΟΙΚ 4622.1:100%

Μ2

60

19,50

1.29

ΟΙΚ ΝΕΤ-46.10.04-Α ΟΙΚ 4664.1:100%

Μ2

60

33,50

1.30

ΟΙΚ ΝΕΤ-52.66.02-Α ΟΙΚ 5267:100%

Μ2

300

61,00

1.31

ΟΙΚ ΝΕΤ-52.80.01-Α ΟΙΚ 5281:100%

Μ2

300

16,75

1.32

ΟΙΚ ΝΕΤ-53.01.02-Α ΟΙΚ 5302:100%

Μ2

93

25,50

1.33

ΟΙΚ ΝΕΤ-54.40.01-Α ΟΙΚ 5441.1:100%

Μ2

50

155,00

1.34

ΟΙΚ ΝΕΤ-54.75-Α

ΟΙΚ 5472.1:100%

Μ2

10

112,00

22 Για κατασκευές από σκυρόδεµα
κατηγορίας C12/15
23 Για κατασκευές από σκυρόδεµα
κατηγορίας C16/20
24 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος
οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το
σύνολο της χρησιµοποιούµενης
ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00
m3 κατηγορίας C16/20
25 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών

ΟΙΚ 3811:100%

26 Χαλύβδινοι οπλισµοί λείοι
κατηγορίας Β500Α (S220s)
27 ∆οµικά πλέγµατα B500C (S500s)
28 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους
τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19
cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί
τοίχοι)
29 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους
τυποποιηµένους οπτοπλίνθους
9x12x19 cm Πάχους 1 (µιάς) πλίνθου
(µπατικοί τοίχοι)
30 Στέγη ξύλινη ανοίγµατος 6,01 έως
12,00 m
31 Σανίδωµα στέγης µε σκουρέττα
32 ∆άπεδο ραµποτέ από ξυλεία τύπου
Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού
Από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως
12,0 cm
33 Θύρες ξύλινες ταµπλαδωτές Με κάσσα
δροµική, πλάτους έως 13 cm
34 Εντοιχισµένες ντουλάπες
35 Πέργκολες και παρεµφερείς
ErgoWin
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Σελίδα 3
Α/Α

Ειδος εργασίας
κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή
(λαρτζίνη)

Α.Τ.

Αρθρο

Κωδ. Αναθ/σης

Μονάδα

Ποσότητα

Τιµή

1.35

ΟΙΚ ΝΕΤ-54.80.01-Α ΟΙΚ 5621:100%

Μ3

10

730,00

1.36

ΟΙΚ ΝΕΤ-56.04.01-Α ΟΙΚ 5604:100%

Μ2

10

39,00

1.37

ΟΙΚ ΝΕΤ-56.21-Α

ΟΙΚ 5617:100%

Μ2

10

28,00

1.38

ΟΙΚ ΝΕΤ-56.24-Α

ΟΙΚ 5613.1:100%

Μ2

10

180,00

1.39

ΟΙΚ ΝΕΤ-61.31-Α

ΟΙΚ 6118:100%

Χγρ.

200

2,80

40 Kλίµακες σιδηρές καρφωτές

1.40

ΟΙΚ ΝΕΤ-63.01-Α

ΟΙΚ 6301:100%

Χγρ.

50

9,00

41 Βαθµίδες σιδηρές 60 έως 70 cm

1.41

ΟΙΚ ΝΕΤ-63.02-Α

ΟΙΚ 6302:100%

Τεµ.

10

56,00

1.42

ΟΙΚ ΝΕΤ-64.01.01-Α ΟΙΚ 6401:100%

Χγρ.

250

4,50

1.43

ΟΙΚ ΝΕΤ-

ΟΙΚ 6504:100%

Μ2

50

150,00

1.44

ΟΙΚ ΝΕΤ-65.05-Α

ΟΙΚ 6502:100%

Μ2

40

175,00

1.45

ΟΙΚ ΝΕΤ-65.17.04-Α ΟΙΚ 6522:100%

Μ2

90

190,00

1.46

ΟΙΚ ΝΕΤ-65.17.06-Α ΟΙΚ 6524:100%

Μ2

150

135,00

1.47

ΟΙΚ ΝΕΤ-65.25-Α

ΟΙΚ 6530:100%

Μ2

50

45,00

1.48

ΟΙΚ ΝΕΤ-71.21-Α

ΟΙΚ 7121:100%

Μ2

50

13,50

1.49

ΟΙΚ ΝΕΤ-71.71-Α

ΟΙΚ 7171:100%

Μ2

16,5

0,68

1.50

ΟΙΚ ΝΕΤ-72.11-Α

ΟΙΚ 7211:100%

Μ2

140

22,50

1.51

ΟΙΚ ΝΕΤ-72.16-Α

ΟΙΚ 7211:100%

Μ2

50

23,50

1.52

ΟΙΚ ΝΕΤ-72.44.01-Α ΟΙΚ 7244:100%

ΜΜ

10

20,20

1.53

ΟΙΚ ΝΕΤ-72.65-Α

Μ2

1

45,00

1.54

ΟΙΚ ΝΕΤ-73.26.01-Α ΟΙΚ 7326.1:100%

Μ2

50

33,50

1.55

ΟΙΚ ΝΕΤ-73.33.01-Α ΟΙΚ 7331:100%

Μ2

30

31,50

1.56

ΟΙΚ ΝΕΤ-73.33.02-Α ΟΙΚ 7331:100%

Μ2

30

33,50

1.57

ΟΙΚ ΝΕΤ-73.35-Α

ΜΜ

50

4,50

36 Ράφια ή χωρίσµατα από µοριοσανίδες
πάχους 22 mm
37 Πάγκος από άκαυστη φορµάικα
ενδεικτικού τύπου DUROPAL
38 Ερµάρια κουζίνας κρεµαστά επί
τοίχου, µή τυποποιηµένα
39 Μεταλλικός σκελετός
τοιχοπετάσµατος

42 Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους
συνήθων διατοµών Απλού σχεδίου από
ευθύγραµµες ράβδους
43 Υαλόθυρες από ανοδιωµένο αλουµίνιο
ανοιγόµενες, δίφυλλες, µε σταθερό
φεγγίτη
44 Θύρες αλουµινίου χωρίς υαλοστάσιο.
45 Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα
δίφυλλα, µε ή χωρίς σταθερό
φεγγίτη, ανοιγόµένα περί
κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα
46 Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα
δίφυλλα, µε το ένα ή και τα δύο
φύλλα συρόµενα (επάλληλα), µε ή
χωρίς σταθερό φεγγίτη
47 Κινητές σίτες αερισµού
48 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε
τσιµεντοκονίαµα
49 Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων λόγω
ύψους από το δάπεδο εργασίας
50 Επικεράµωση µε κεραµίδια γαλλικού
τύπου
51 Επικεράµωση µε κεραµίδια ρωµαϊκού
τύπου
52 Επικάλυψη κατακορύφων αρµών µε
γαλβανισµένη λαµαρίνα d = 1,0 mm
53 Επιστέγαση µε πετάσµατα τύπου
sandwich από γαλβανισµένη λαµαρίνα
µε πλήρωση πολυουρεθάνης

ΟΙΚ 6401:100%

54 Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια
πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα 15x15
cm, µε χρήση κονιαµάτων
55 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά
πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20
cm
56 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά
πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30
cm
57 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά
πλακίδια
ErgoWin

ΟΙΚ 7326.1:100%

- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Σελίδα 4
Α/Α

Ειδος εργασίας
Επιστρώσεις
δαπέδων
µε ισοµεγέθεις
58

Α.Τ.

Αρθρο

Κωδ. Αναθ/σης

Μονάδα

Ποσότητα

Τιµή

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

1.58

ΟΙΚ ΝΕΤ-74.30.10-Α ΟΙΚ 7442:100%

Μ2

30

94,00

1.59

ΟΙΚ ΝΕΤ-74.30.10- ΟΙΚ 7442:100%

Μ2

30

36,50

1.60

ΟΙΚ ΝΕΤ-76.20.01-Α ΟΙΚ 7621:100%

Μ2

10

38,90

1.61

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.55-Α

ΟΙΚ 7755:100%

Μ2

80

6,70

1.62

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.80.01-Α ΟΙΚ 7785.1:100%

Μ2

20

9,00

1.63

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.84.02-Α ΟΙΚ 7786.1:100%

Μ2

30

12,40

1.64

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.92.01-Α ΟΙΚ 7792:100%

Μ2

180

5,60

1.65

ΟΙΚ ΝΕΤ-78.05.04-Α ΟΙΚ 7809:100%

Μ2

40

15,50

1.66

ΟΙΚ ΝΕΤ-78.10.02-Α ΟΙΚ 7809:100%

Μ2

2

31,50

1.67

ΟΙΚ ΝΕΤ-79.02-Α

ΟΙΚ 7902:100%

Μ2

40

2,20

1.68

ΟΙΚ ΝΕΤ-79.04-Α

ΟΙΚ 7902:100%

Μ2

20

8,40

1.69

ΟΙΚ ΝΕΤ-79.10-Α

ΟΙΚ 7912:100%

Μ2

300

7,90

1.70

ΟΙΚ ΝΕΤ-79.11.03-Α ΟΙΚ 7912:100%

Μ2

200

12,40

1.71

ΟΙΚ ΝΕΤ-79.36-Α

ΟΙΚ 7936:100%

ΜΜ

20

16,80

1.72

ΟΙΚ ΝΕΤ-79.46-Α

ΟΙΚ 7934:100%

Μ2

200

14,50

1.73

ΟΙΚ ΝΕΤ-79.55-Α

ΟΙΚ 7934:100%

Μ2

20

14,00

59 Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις
πλάκες µαρµάρου σκληρού έως
εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm,
σε αναλογία 6 έως 10 τεµάχια ανά
τετραγωνικό µέτρο (Φατούρα)
60 Υαλοπίνακες οπλισµένοι πάχους 6,50
mm και µήκους έως 1,00 m
61 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών
επιφανειώνµε χρώµατα αλκυδικών ή
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η
διαλύτου
62 Χρωµατισµοί επιχρισµάτων
Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση
χρωµάτων, ακρυλικής
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή
πολυβινυλικής βάσεως
63 Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων
µε χρώµα υδατικής διασποράς
ακρυλικής ή βινυλικής ή
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού Με
σπατουλάρισµα της γυψοσανίδας
64 Αφαίρεση παλαιών χρωµάτων
ελαιοχρωµατισµένων επιφανειών Με
καύση των παλαιών χρωµάτων µε
καµινέττο
65 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες,
πάχους 12,5 mm
66 Τσιµεντοσανίδες επίπεδες, πάχους
12,5 mm
67 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος
µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα
68 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος
µε υλικό µε βάση τις σιλικόνες
69 Στεγάνωση ξύλινης στέγης µε λεπτή
ελαστοµερή υδρατµοπερατή µεµβράνη
70 Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς
µεµβράνες ασφαλτικής βάσεως µε
επίστρωση προστασίας από φύλλο
αλουµινίου, πάχους 0,08 mm
71 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων
αρµών διαστολής µε ελαστοµερές
πολυσουλφιδικό υλικό
72 Θερµοµόνωση κεκλιµένων οροφών µε
πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη
πολυστερίνη πάχους 50 mm
73 Θερµο-ηχοµόνωση µε πλάκες
ορυκτοβάµβακα των 50 mm,
πυκνότητας 80 kg.
ErgoWin

- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Σελίδα 5
Α/Α

Ειδος εργασίας
Αποξύλωση
πλακιδίω
δαπέδων που
74
περιέχουν αµίαντο

Α.Τ.

Αρθρο

Κωδ. Αναθ/σης

Μονάδα

Ποσότητα

Τιµή

1.74

ΟΙΚ Ν22.20.03

ΟΙΚ 2237:100%

Μ2

1

30,00

1.75

ΟΙΚ Ν22.20.04

ΟΙΚ 2237:100%

Χγρ.

1

1,50

1.76

ΟΙΚ Ν6101.3.3

ΗΛΜ 7:100%

Τεµ.

2

1.200,00

75 Συλλογή και µεταφορά αµιαντούχων
υλικών
76 Μίνι µπασκέτα ολυµπιακού τύπου
77 Προστατευτικό µπασκέτας µε velcro

1.77

ΟΙΚ Ν6101.3.4

ΟΙΚ 7934:100%

Τεµ.

10

150,00

78 Σταντ ποδηλάτων

1.78

ΟΙΚ Ν6105

ΟΙΚ 5622:100%

Τεµ.

2

162,00

79 κλείθρα υαλοστασίων

1.79

ΟΙΚ Ν65.01.2

ΟΙΚ 5432:100%

Τεµ.

60

12,00

1.80

ΟΙΚ Ν72.16

Υ∆Ρ 6720.6:100%

Μ2

10

18,05

1.81

ΟΙΚ Ν72.16.1

ΟΙΚ 7211:100%

Μ2

10

18,05

1.82

ΟΙΚ Ν76.27.02-ΑΟ

ΟΙΚ 7609.1:100%

Μ2

270

69,10

1.83

ΟΙΚ Ν77.91

ΟΙΚ 7791:100%

Μ2

4.500

5,00

1.84

ΟΙΚ Ν7947

ΟΙΚ Ν7947

Μ2

300

31,00

2.1

Ο∆Ν ΝΕΤ-Α-2.Μ-Α

Ο∆Ν 1123Α:0%

Μ3

10

1,75

2.2

Ο∆Ν ΝΕΤ-Β-29.2.1- Ο∆Ν 2531:100%

Μ3

10

86,50

2.3

Ο∆Ν ΝΕΤ-Β-49-Α

Υ∆Ρ 6752:100%

Χγρ.

50

1,45

2.4

Ο∆Ν ΝΕΤ-Β-52-Α

Ο∆Ν 2922:100%

Μ2

30

13,80

80 Ανάσυρση και επανατοποθέτηση
κεράµων ρωµαϊκού τύπου
81 Ανάσυρση και επανατοποθέτηση
κεράµων γαλλικού τύπου
82 ∆ιπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες 3ης
γενιάς δύο εποχών
83 Ανακαίνηση χρωµατισµών κοινών επί
παλαιών επιφανειών επιχρισµάτων
εξωτερικών ή εσωτερικών διά
πλαστικού χρώµατος
84 Πλαστικοποιηµένη µεµβράνη απο PVC
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Ο∆ΟΠΟΙΙΑ
1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες
-ηµιβραχώδες
2 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ µε
σκυρόδεµα C12/15, άοπλο
3 Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων,
εσχάρες υπονόµων
4 Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων, νησίδων
κ.λ.π.
5 Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού
πάχους

2.5

Ο∆Ν ΝΕΤ-Γ-1.1.Μ-Α Ο∆Ν 3121Β:100%

Μ3

30

12,55

6 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

2.6

Ο∆Ν ΝΕΤ-Γ-2.2.Μ-Α Ο∆Ν 3211Β:100%

Μ2

30

2,25

7 Ασφαλτική προεπάλειψη

2.7

Ο∆Ν ΝΕΤ-∆-3-Α

Μ2

30

1,20

2.8

Ο∆Ν ΝΕΤ-∆-8.1.Μ- Ο∆Ν 4521Β:100%

Μ2

30

8,75

3.1

ΗΜΧ Ν9340.5

ΗΛΜ 45:100%

MM

1.000

7,87

3.2

ΗΜΧ Ν9282

ΗΛΜ 45:100%

Τεµ.

5

25,23

3.3

ΗΜΧ Ν9283

ΗΛΜ 45:100%

Τεµ.

500

4,61

3.4

ΗΜΧ Ν8432.2.27

ΗΛΜ 26:100%

Τεµ.

5

294,56

3.5

ΗΜΧ Ν8804.2

ΗΛΜ 49:100%

Τεµ.

5

71,81

3.6

ΗΜΧ Ν8432.2.12

ΗΛΜ 26:100%

Τεµ.

5

294,56

3.7

ΗΜΧ 8151.1

ΗΛΜ 14:100%

Τεµ.

12

150,46

Ο∆Ν 4110:100%

8 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας
συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε
χρήση κοινής ασφάλτου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
1 Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος
διατοµής 70mm2 .
2 Ακίδα αλεξικεραύνου χάλκινη
Φ10χ200
3 Στηρίγµατα χαλκού σε κεραµίδι ή σε
οπλισµένο σκυρόδεµα
4 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα τύπου
PANEL

33/600/1,2

5 Μπουτόν Εξώθυρας πολυτελείας µε
κουδούνι δύο ήχων
6 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα τύπου
PANEL

33/600/0,8

7 Λεκάνη αποχωρητηρίου υψηλής
πιέσεως από πορσελάνη
8 ∆οχείο πλύσεως αποχωρητηρίου
ErgoWin

- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Σελίδα 6
Α/Α

Ειδος εργασίας
Κυλινδρικό ή πρισµατοειδές, πατητό
ή τραβηκτό πλήρες

Α.Τ.

Αρθρο

Κωδ. Αναθ/σης

Μονάδα

Ποσότητα

Τιµή

3.8

ΗΜΧ 8153.2

ΗΛΜ 15:100%

Τεµ.

12

98,56

3.9

ΗΜΧ 8042.1.7

ΗΛΜ 8:100%

MM

20

23,89

3.10

ΗΜΧ 8915.2.2

ΗΛΜ 55:100%

Τεµ.

10

15,51

3.11

ΗΜΧ 8915.1.3

ΗΛΜ 55:100%

Τεµ.

10

10,21

3.12

ΗΜΧ 8801.1.1

ΗΛΜ 49:100%

Τεµ.

20

4,14

3.13

ΗΜΧ 8826.3.2

ΗΛΜ 49:100%

Τεµ.

10

9,24

3.14

ΗΜΧ 8735.2.1

ΗΛΜ 41:100%

Τεµ.

10

4,00

3.15

ΗΜΧ 8766.3.2

ΗΛΜ 46:100%

MM

150

5,66

3.16

ΗΜΧ 8766.3.1

ΗΛΜ 46:100%

MM

150

5,29

3.17

ΗΜΧ Ν8973.7.4.3

ΗΛΜ 59:0%

Τεµ.

40

147,12

3.18

ΗΜΧ Ν8973.7.4.4

ΗΛΜ 59:100%

Τεµ.

50

129,56

3.19

ΗΜΧ 8034.3

ΗΛΜ 4:100%

MM

60

20,03

3.20

ΗΜΧ 8034.4

ΗΛΜ 4:100%

MM

20

23,09

3.21

ΗΜΧ 8034.2

ΗΛΜ 4:100%

MM

40

16,33

3.22

ΗΜΧ Ν8062.1Α

ΗΛΜ 1:100%

Τεµ.

200

3,12

3.23

ΗΜΧ Ν8436

ΗΛΜ 4:100%

MM

50

3,00

3.24

ΗΜΧ Ν8971.1.1

ΗΛΜ 59:100%

Τεµ.

10

3,77

3.25

ΗΜΧ 8732.1.2

ΗΛΜ 41:100%

MM

40

3,26

3.26

ΗΜΧ 8179.2

ΗΛΜ 18:100%

Τεµ.

10

23,08

9 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από
σκληρό P.V.C. διαµέτρου 100 mm
πιέσεως λειτουργίας 4 atm
10 Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση
ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού
τύπου WL-SIEMENS τριπολικός
εντάσεως 10 Α
11 Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση
ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού
τύπου WL-SIEMENS µονοπολικός
εντάσεως 16 Α
12 ∆ιακόπτης χωνευτός απλός
µονοπολικός µε πλήκτρο, εντάσεως
10 Α τάσεως 250 V
13 Ρευµατοδότης χωνευτός SCHUKO ,
εντάσεως 16 Α
14 Κυτίο διακλαδώσεως, Πλαστικό Φ
70mm
15 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό
διατοµής 3 Χ 2.5 mm2 χάλκινων
αγωγών.
16 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό
διατοµής 3 Χ 1.5 mm2 χάλκινων
αγωγών.
17 Φωτιστικό σώµα φθορισµού
εξοικονόµησης ενέργειας µε
ηλεκτρονικό µπάλλαστ, µε λυχνίες,
στεγασµένων χώρων,

προστασίας

στεγανό ΙΡ 20 επίµηκες ή τετράγωνο
, οροφής ή αναρτηµένο γιά 4
λαµπτήρες 18W
18 Φωτιστικό σώµα φθορισµού
εξοικονόµησης ενέργειας µε
ηλεκτρονικό µπάλλαστ, µε λυχνίες
στεγασµένων χώρων για 2 λαµπτήρες
58 W
19 Σιδηροσωλήνας µαύρος µε ραφή
διαµέτρου 1 ins
20 Σιδηροσωλήνας µαύρος µε ραφή
διαµέτρου 1 1/4 ins
21 Σιδηροσωλήνας µαύρος µε ραφή
διαµέτρου 3/4 ins
22 Καθαρισµός υδρορροών παντός τύπου
23 Αποξήλωση σωληνώσεων εγκατάστασης
θέρµανσης
24 Αποξήλωση φωτιστικών σωµάτων
25 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών
πλαστικός, ευθύς , Φ 13.5mm
26 Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µε
κάλυµµα χρώµατος λευκού
ErgoWin

- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Σελίδα 7
Α/Α

Ειδος εργασίας
Αποξήλωση
ειδών
υγειινής Λεκάνη
27

Α.Τ.

Αρθρο

Κωδ. Αναθ/σης

Μονάδα

Ποσότητα

Τιµή

αποχωρητηρίου
τύπου,νιπτήρα,καζανάκι κ.τ.λ

3.27

ΗΜΧ Ν8152.1

ΗΛΜ 14:100%

Τεµ.

12

16,98

3.28

ΗΜΧ 8041.6.1

ΗΛΜ 7:100%

MM

40

8,96

3.29

ΗΜΧ 8041.7.1

ΗΛΜ 7:100%

MM

40

11,89

3.30

ΗΜΧ 8041.8.1

ΗΛΜ 7:100%

MM

40

14,63

3.31

ΗΜΧ 8786.4.1

ΗΛΜ 41:100%

Τεµ.

20

9,61

3.32

ΗΜΧ Ν8827.3.3

ΗΛΜ 49:100%

Τεµ.

5

9,23

3.33

ΗΜΧ Ν8307.1

ΗΛΜ 17:100%

Τεµ.

2

397,70

3.34

ΗΜΧ Ν8043.3

ΗΛΜ 8:100%

MM

128

15,94

28 Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώµατος
0.80 mm εξωτ.διαµέτρου 18 mm
29 Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώµατος
0.90 mm εξωτ.διαµέτρου 22 mm
30 Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώµατος
0.90 mm εξωτ.διαµέτρου 28 mm
31 Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου
ΝΥΥ ή ΝΥΜ, ∆ιαστάσεων 100 Χ 100 mm
,γιά αγωγούς διατοµής 6 mm2, 6
εξόδων
32 Ρευµατοδότης στεγανός εξωτερικός
SCHUKO 16Α πλήρης
33 Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης
επίτοιχου διαστάσεων 40 Χ 50 cm µε
το σύνολο των εξαρτηµάτων του
πλήρης.
34 Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης
δικτυωµένου πολυαιθυλενίου φ18ΜΜ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2-04-2014
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ
ΚΟΥΛΕΣΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ- ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤ. ∆/ΣΗΣ
ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ ΖΩΗ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ∆Ι∆ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝOΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α/Α

Ειδος εργασίας

Α.Τ.

Κωδ. Αναθ/σης

Μονάδα

Ποσότητα

Τιµή

∆απάνη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ

1 Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου
οδών καλής βατότητας (ΟΙΚ
ΝΕΤ-10.07.01-Α)
2 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς
τη χρήση µηχανικών µέσων σε
εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη (ΟΙΚ
ΝΕΤ-20.04.01.Μ-Α)
3 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε
χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη
γαιώδη-ηµιβραχώδη (ΟΙΚ
ΝΕΤ-20.05.01.Μ-Α)
4 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών,
εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων (ΟΙΚ
ΝΕΤ-20.10.Μ-Α)
5 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων
εκσκαφών χωρίς χρήση µηχανικών
µέσων µε την διάστρωση των
προϊόντων µετά την εκφόρτωση
(ΟΙΚ ΝΕΤ-20.31.01-Α)
6 Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων
κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα
µε εφαρµογή συνήθων µεθόδων
καθαίρεσης (ΟΙΚ ΝΕΤ-22.10.01.Μ-Α)
7 Καθαίρεση συνήθων κατασκευών,
όπως τµηµάτων πλακών,
τοιχωµάτων, προβόλων κλπ ή
διανοίξεις οπών σε αυτά, µε
εφαρµογή τεχνικών µή
διαταραγµένης κοπής (ΟΙΚ
ΝΕΤ-22.10.02.Μ-Α)
8 Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων
κατασκευών από οπλισµένο
σκυρόδεµα.µε εφαρµογή συνήθων
µεθόδων καθαίρεσης (ΟΙΚ
ΝΕΤ-22.15.01.Μ-Α)
9 Καθαίρεση πλακοστρώσεων
δαπέδων παντός τύπου και
οιουδήποτε πάχους, χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών (ΟΙΚ
ΝΕΤ-22.20.01-Α)
10 Καθαίρεση πλακοστρώσεων
δαπέδων παντός τύπου και
οιουδήποτε πάχους µε προσοχή,
για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
σε ποσοστό άνω του 50% (ΟΙΚ
ΝΕΤ-22.20.02-Α)
11 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων
παντός τύπου χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών (ΟΙΚ
ΝΕΤ-22.21.01-Α)
12 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων
παντός τύπου µε προσοχή, για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών σε
ποσοστό άνω του 50% (ΟΙΚ
ErgoWin

1.1

ΟΙΚ ΝΕΤ-10.07.01-Α tkm

1.2

ΟΙΚ 2122:100%

1.3

200

0,35

70,00

Μ3

1

21,30

21,30

ΟΙΚ 2124:100%

Μ3

10

5,55

55,50

1.4

ΟΙΚ 2162:100%

Μ3

5

5,55

27,75

1.5

ΟΙΚ ΝΕΤ-20.31.01-Α Μ3

22

6,70

147,40

1.6

ΟΙΚ 2226:100%

Μ3

10

29,05

290,50

1.7

ΟΙΚ 2226:100%

Μ3

2

113,55

227,10

1.8

ΟΙΚ 2226:100%

Μ3

1

57,05

57,05

1.9

ΟΙΚ 2236:100%

Μ2

100

7,90

790,00

1.10

ΟΙΚ 2237:100%

Μ2

20

11,20

224,00

1.11

ΟΙΚ 2238:100%

Μ2

100

4,50

450,00

Σε µεταφορά

2.360,60

ΣΥΝΟΛΟ

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 2
Α/Α

Ειδος εργασίας

Α.Τ.

Κωδ. Αναθ/σης

Μονάδα

Ποσότητα

Τιµή

Εκ µεταφοράς
ΝΕΤ-22.21.02-Α)
13 Καθαίρεση επικεραµώσεων χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραίων κεράµων (ΟΙΚ
ΝΕΤ-22.22.01-Α)
14 Καθαίρεση επιχρισµάτων (ΟΙΚ
ΝΕΤ-22.23-Α)
15 ∆ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή
ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές Για
οπές επιφανείας άνω των 0,25 m2
και έως 0,50 m2 (ΟΙΚ
ΝΕΤ-22.30.04-Α)
16 ∆ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή
ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές Για
ανοίγµατα επιφανείας άνω του 1,50
m2 και έως 2,00 m2 (ΟΙΚ
ΝΕΤ-22.30.07-Α)
17 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών
κουφωµάτων (ΟΙΚ ΝΕΤ-22.45-Α)
18 Καθαίρεση οροφοκονιαµάτων (ΟΙΚ
ΝΕΤ-22.54-Α)
19 Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών
(ΟΙΚ ΝΕΤ-22.56-Α)
20 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων
και λοιπών λεπτών επιστρώσεων
(ΟΙΚ ΝΕΤ-22.60-Α)
21 Αποξήλωση µεταλλικών
κιγκλιδωµάτων (ΟΙΚ
ΝΕΤ-22.65.02-Α)
22 Για κατασκευές από σκυρόδεµα
κατηγορίας C12/15 (ΟΙΚ
ΝΕΤ-32.05.03-Α)
23 Για κατασκευές από σκυρόδεµα
κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ
ΝΕΤ-32.05.04-Α)
24 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος
οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το
σύνολο της χρησιµοποιούµενης
ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00
m3 κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ
ΝΕΤ-32.25.03-Α)
25 Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών
(ΟΙΚ ΝΕΤ-38.02-Α)
26 Χαλύβδινοι οπλισµοί λείοι
κατηγορίας Β500Α (S220s) (ΟΙΚ
ΝΕΤ-38.20.01-Α)
27 ∆οµικά πλέγµατα B500C (S500s)
(ΟΙΚ ΝΕΤ-38.20.03-Α)
28 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους
τυποποιηµένους οπτοπλίνθους
6x9x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου
(δροµικοί τοίχοι) (ΟΙΚ
ΝΕΤ-46.01.02-Α)
29 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους
τυποποιηµένους οπτοπλίνθους
9x12x19 cm Πάχους 1 (µιάς)
πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) (ΟΙΚ
ΝΕΤ-46.10.04-Α)
30 Στέγη ξύλινη ανοίγµατος 6,01 έως
12,00 m (ΟΙΚ ΝΕΤ-52.66.02-Α)
31 Σανίδωµα στέγης µε σκουρέττα (ΟΙΚ
ΝΕΤ-52.80.01-Α)
32 ∆άπεδο ραµποτέ από ξυλεία τύπου
Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού
ErgoWin

∆απάνη
2.360,60

1.12

ΟΙΚ 2239:100%

Μ2

100

7,80

780,00

1.13

ΟΙΚ 2241:100%

Μ2

10

6,70

67,00

1.14

ΟΙΚ 2252:100%

Μ2

50

5,60

280,00

1.15

ΟΙΚ 2261∆:100%

Τεµ.

20

16,70

334,00

1.16

ΟΙΚ 2264.1Γ:100%

Τεµ.

20

33,50

670,00

1.17

ΟΙΚ 2275:100%

Μ2

300

16,80

5.040,00

1.18

ΟΙΚ 2252:100%

Μ2

30

9,00

270,00

1.19

ΟΙΚ 6102:100%

Χγρ.

100

0,35

35,00

1.20

ΟΙΚ 2236:100%

Μ2

50

2,20

110,00

1.21

ΟΙΚ 2275:100%

Χγρ.

100

0,35

35,00

1.22

ΟΙΚ 3213:100%

Μ3

10

101,00

1.010,00

1.23

ΟΙΚ 3214:100%

Μ3

10

106,00

1.060,00

1.24

ΟΙΚ 3223Α.5:100% Μ3

10

16,80

168,00

1.25

ΟΙΚ 3811:100%

Μ2

20

22,50

450,00

1.26

ΟΙΚ 3872:100%

Χγρ.

30

1,13

33,90

1.27

ΟΙΚ 3873:100%

Χγρ.

50

1,01

50,50

1.28

ΟΙΚ 4622.1:100%

Μ2

60

19,50

1.170,00

1.29

ΟΙΚ 4664.1:100%

Μ2

60

33,50

2.010,00

1.30

ΟΙΚ 5267:100%

Μ2

300

61,00

18.300,00

1.31

ΟΙΚ 5281:100%

Μ2

300

16,75

5.025,00

Σε µεταφορά

39.259,00
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Μονάδα

Ποσότητα

Τιµή

Εκ µεταφοράς
Από λωρίδες πλάτους από 8,01
έως 12,0 cm (ΟΙΚ ΝΕΤ-53.01.02-Α)
33 Θύρες ξύλινες ταµπλαδωτές Με
κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm
(ΟΙΚ ΝΕΤ-54.40.01-Α)
34 Εντοιχισµένες ντουλάπες (ΟΙΚ
ΝΕΤ-54.75-Α)
35 Πέργκολες και παρεµφερείς
κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή
(λαρτζίνη) (ΟΙΚ ΝΕΤ-54.80.01-Α)
36 Ράφια ή χωρίσµατα από
µοριοσανίδες πάχους 22 mm (ΟΙΚ
ΝΕΤ-56.04.01-Α)
37 Πάγκος από άκαυστη φορµάικα
ενδεικτικού τύπου DUROPAL (ΟΙΚ
ΝΕΤ-56.21-Α)
38 Ερµάρια κουζίνας κρεµαστά επί
τοίχου, µή τυποποιηµένα (ΟΙΚ
ΝΕΤ-56.24-Α)
39 Μεταλλικός σκελετός
τοιχοπετάσµατος (ΟΙΚ ΝΕΤ-61.31-Α)
40 Kλίµακες σιδηρές καρφωτές (ΟΙΚ
ΝΕΤ-63.01-Α)
41 Βαθµίδες σιδηρές 60 έως 70 cm (ΟΙΚ
ΝΕΤ-63.02-Α)
42 Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους
συνήθων διατοµών Απλού σχεδίου
από ευθύγραµµες ράβδους (ΟΙΚ
ΝΕΤ-64.01.01-Α)
43 Υαλόθυρες από ανοδιωµένο
αλουµίνιο ανοιγόµενες, δίφυλλες, µε
σταθερό φεγγίτη (ΟΙΚ
ΝΕΤ-65.02.02.03-)
44 Θύρες αλουµινίου χωρίς υαλοστάσιο.
(ΟΙΚ ΝΕΤ-65.05-Α)
45 Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα
δίφυλλα, µε ή χωρίς σταθερό
φεγγίτη, ανοιγόµένα περί
κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα (ΟΙΚ
ΝΕΤ-65.17.04-Α)
46 Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα
δίφυλλα, µε το ένα ή και τα δύο
φύλλα συρόµενα (επάλληλα), µε ή
χωρίς σταθερό φεγγίτη (ΟΙΚ
ΝΕΤ-65.17.06-Α)
47 Κινητές σίτες αερισµού (ΟΙΚ
ΝΕΤ-65.25-Α)
48 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε
τσιµεντοκονίαµα (ΟΙΚ ΝΕΤ-71.21-Α)
49 Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων
λόγω ύψους από το δάπεδο
εργασίας (ΟΙΚ ΝΕΤ-71.71-Α)
50 Επικεράµωση µε κεραµίδια γαλλικού
τύπου (ΟΙΚ ΝΕΤ-72.11-Α)
51 Επικεράµωση µε κεραµίδια
ρωµαϊκού τύπου (ΟΙΚ ΝΕΤ-72.16-Α)
52 Επικάλυψη κατακορύφων αρµών µε
γαλβανισµένη λαµαρίνα d = 1,0 mm
(ΟΙΚ ΝΕΤ-72.44.01-Α)
53 Επιστέγαση µε πετάσµατα τύπου
sandwich από γαλβανισµένη
λαµαρίνα µε πλήρωση
πολυουρεθάνης (ΟΙΚ ΝΕΤ-72.65-Α)
54 Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια
πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα
ErgoWin

∆απάνη
39.259,00

1.32

ΟΙΚ 5302:100%

Μ2

93

25,50

2.371,50

1.33

ΟΙΚ 5441.1:100%

Μ2

50

155,00

7.750,00

1.34

ΟΙΚ 5472.1:100%

Μ2

10

112,00

1.120,00

1.35

ΟΙΚ 5621:100%

Μ3

10

730,00

7.300,00

1.36

ΟΙΚ 5604:100%

Μ2

10

39,00

390,00

1.37

ΟΙΚ 5617:100%

Μ2

10

28,00

280,00

1.38

ΟΙΚ 5613.1:100%

Μ2

10

180,00

1.800,00

1.39

ΟΙΚ 6118:100%

Χγρ.

200

2,80

560,00

1.40

ΟΙΚ 6301:100%

Χγρ.

50

9,00

450,00

1.41

ΟΙΚ 6302:100%

Τεµ.

10

56,00

560,00

1.42

ΟΙΚ 6401:100%

Χγρ.

250

4,50

1.125,00

1.43

ΟΙΚ 6504:100%

Μ2

50

150,00

7.500,00

1.44

ΟΙΚ 6502:100%

Μ2

40

175,00

7.000,00

1.45

ΟΙΚ 6522:100%

Μ2

90

190,00

17.100,00

1.46

ΟΙΚ 6524:100%

Μ2

150

135,00

20.250,00

1.47

ΟΙΚ 6530:100%

Μ2

50

45,00

2.250,00

1.48

ΟΙΚ 7121:100%

Μ2

50

13,50

675,00

1.49

ΟΙΚ 7171:100%

Μ2

16,50

0,68

11,22

1.50

ΟΙΚ 7211:100%

Μ2

140

22,50

3.150,00

1.51

ΟΙΚ 7211:100%

Μ2

50

23,50

1.175,00

1.52

ΟΙΚ 7244:100%

ΜΜ

10

20,20

202,00

1.53

ΟΙΚ 6401:100%

Μ2

1

45,00

45,00

Σε µεταφορά

122.323,72
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Εκ µεταφοράς
15x15 cm, µε χρήση κονιαµάτων
(ΟΙΚ ΝΕΤ-73.26.01-Α)
55 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά
πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων
20x20 cm (ΟΙΚ ΝΕΤ-73.33.01-Α)
56 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά
πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων
30x30 cm (ΟΙΚ ΝΕΤ-73.33.02-Α)
57 Περιθώρια (σοβατεπιά) από
κεραµικά πλακίδια (ΟΙΚ
ΝΕΤ-73.35-Α)
58 Επιστρώσεις δαπέδων µε
ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου
σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού,
πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10
τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο (ΟΙΚ
ΝΕΤ-74.30.10-Α)
59 Επιστρώσεις δαπέδων µε
ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου
σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού,
πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10
τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο
(Φατούρα) (ΟΙΚ ΝΕΤ-74.30.10-Α-Φ)
60 Υαλοπίνακες οπλισµένοι πάχους
6,50 mm και µήκους έως 1,00 m (ΟΙΚ
ΝΕΤ-76.20.01-Α)
61 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών
επιφανειώνµε χρώµατα αλκυδικών ή
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η
διαλύτου (ΟΙΚ ΝΕΤ-77.55-Α)
62 Χρωµατισµοί επιχρισµάτων
Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση
χρωµάτων, ακρυλικής
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή
πολυβινυλικής βάσεως (ΟΙΚ
ΝΕΤ-77.80.01-Α)
63 Χρωµατισµοί επιφανειών
γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής
διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού
Με σπατουλάρισµα της
γυψοσανίδας (ΟΙΚ ΝΕΤ-77.84.02-Α)
64 Αφαίρεση παλαιών χρωµάτων
ελαιοχρωµατισµένων επιφανειών Με
καύση των παλαιών χρωµάτων µε
καµινέττο (ΟΙΚ ΝΕΤ-77.92.01-Α)
65 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες,
πάχους 12,5 mm (ΟΙΚ
ΝΕΤ-78.05.04-Α)
66 Τσιµεντοσανίδες επίπεδες, πάχους
12,5 mm (ΟΙΚ ΝΕΤ-78.10.02-Α)
67 Επάλειψη επιφανειών
σκυροδέµατος µε ελαστοµερές
ασφαλτικό γαλάκτωµα (ΟΙΚ
ΝΕΤ-79.02-Α)
68 Επάλειψη επιφανειών
σκυροδέµατος µε υλικό µε βάση τις
σιλικόνες (ΟΙΚ ΝΕΤ-79.04-Α)
69 Στεγάνωση ξύλινης στέγης µε λεπτή
ελαστοµερή υδρατµοπερατή
µεµβράνη (ΟΙΚ ΝΕΤ-79.10-Α)
70 Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς
µεµβράνες ασφαλτικής βάσεως µε
επίστρωση προστασίας από φύλλο
ErgoWin

∆απάνη
122.323,72

1.54

ΟΙΚ 7326.1:100%

Μ2

50

33,50

1.675,00

1.55

ΟΙΚ 7331:100%

Μ2

30

31,50

945,00

1.56

ΟΙΚ 7331:100%

Μ2

30

33,50

1.005,00

1.57

ΟΙΚ 7326.1:100%

ΜΜ

50

4,50

225,00

1.58

ΟΙΚ 7442:100%

Μ2

30

94,00

2.820,00

1.59

ΟΙΚ 7442:100%

Μ2

30

36,50

1.095,00

1.60

ΟΙΚ 7621:100%

Μ2

10

38,90

389,00

1.61

ΟΙΚ 7755:100%

Μ2

80

6,70

536,00

1.62

ΟΙΚ 7785.1:100%

Μ2

20

9,00

180,00

1.63

ΟΙΚ 7786.1:100%

Μ2

30

12,40

372,00

1.64

ΟΙΚ 7792:100%

Μ2

180

5,60

1.008,00

1.65

ΟΙΚ 7809:100%

Μ2

40

15,50

620,00

1.66

ΟΙΚ 7809:100%

Μ2

2

31,50

63,00

1.67

ΟΙΚ 7902:100%

Μ2

40

2,20

88,00

1.68

ΟΙΚ 7902:100%

Μ2

20

8,40

168,00

1.69

ΟΙΚ 7912:100%

Μ2

300

7,90

2.370,00

Σε µεταφορά

135.882,72

ΣΥΝΟΛΟ

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 5
Α/Α

Ειδος εργασίας

Α.Τ.

Κωδ. Αναθ/σης

Μονάδα

Ποσότητα

Τιµή

Εκ µεταφοράς

71

72

73

74

75
76
77
78
79
80

81

82

83

84

αλουµινίου, πάχους 0,08 mm (ΟΙΚ
ΝΕΤ-79.11.03-Α)
Πλήρωση οριζοντίων και
κατακορύφων αρµών διαστολής µε
ελαστοµερές πολυσουλφιδικό υλικό
(ΟΙΚ ΝΕΤ-79.36-Α)
Θερµοµόνωση κεκλιµένων οροφών
µε πλάκες από αφρώδη
εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους
50 mm (ΟΙΚ ΝΕΤ-79.46-Α)
Θερµο-ηχοµόνωση µε πλάκες
ορυκτοβάµβακα των 50 mm,
πυκνότητας 80 kg. (ΟΙΚ
ΝΕΤ-79.55-Α)
Αποξύλωση πλακιδίω δαπέδων
που περιέχουν αµίαντο (ΟΙΚ
Ν22.20.03)
Συλλογή και µεταφορά αµιαντούχων
υλικών (ΟΙΚ Ν22.20.04)
Μίνι µπασκέτα ολυµπιακού τύπου
(ΟΙΚ Ν6101.3.3)
Προστατευτικό µπασκέτας µε velcro
(ΟΙΚ Ν6101.3.4)
Σταντ ποδηλάτων (ΟΙΚ Ν6105)
κλείθρα υαλοστασίων (ΟΙΚ
Ν65.01.2)
Ανάσυρση και επανατοποθέτηση
κεράµων ρωµαϊκού τύπου (ΟΙΚ
Ν72.16)
Ανάσυρση και επανατοποθέτηση
κεράµων γαλλικού τύπου (ΟΙΚ
Ν72.16.1)
∆ιπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες 3ης
γενιάς δύο εποχών (ΟΙΚ
Ν76.27.02-ΑΟ)
Ανακαίνηση χρωµατισµών κοινών
επί παλαιών επιφανειών
επιχρισµάτων εξωτερικών ή
εσωτερικών διά πλαστικού
χρώµατος (ΟΙΚ Ν77.91)
Πλαστικοποιηµένη µεµβράνη απο
PVC (ΟΙΚ Ν7947)
ΣΥΝΟΛΟ (1)

∆απάνη

ΣΥΝΟΛΟ

135.882,72

1.70

ΟΙΚ 7912:100%

Μ2

200

12,40

2.480,00

1.71

ΟΙΚ 7936:100%

ΜΜ

20

16,80

336,00

1.72

ΟΙΚ 7934:100%

Μ2

200

14,50

2.900,00

1.73

ΟΙΚ 7934:100%

Μ2

20

14,00

280,00

1.74

ΟΙΚ 2237:100%

Μ2

1

30,00

30,00

1.75

ΟΙΚ 2237:100%

Χγρ.

1

1,50

1,50

1.76

ΗΛΜ 7:100%

Τεµ.

2

1.200,00

2.400,00

1.77
1.78

ΟΙΚ 7934:100%
ΟΙΚ 5622:100%

Τεµ.
Τεµ.

10
2

150,00
162,00

1.500,00
324,00

1.79

ΟΙΚ 5432:100%

Τεµ.

60

12,00

720,00

1.80

Υ∆Ρ 6720.6:100%

Μ2

10

18,05

180,50

1.81

ΟΙΚ 7211:100%

Μ2

10

18,05

180,50

1.82

ΟΙΚ 7609.1:100%

Μ2

270

69,10

18.657,00

1.83

ΟΙΚ 7791:100%

Μ2

4.500

5,00

22.500,00

1.84

ΟΙΚ Ν7947

Μ2

300

31,00

9.300,00
197.672,22

197.672,22

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Ο∆ΟΠΟΙΙΑ

1 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες -ηµιβραχώδες (Ο∆Ν
ΝΕΤ-Α-2.Μ-Α)
2 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ µε
σκυρόδεµα C12/15, άοπλο (Ο∆Ν
ΝΕΤ-Β-29.2.1-Α)
3 Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων,
εσχάρες υπονόµων (Ο∆Ν
ΝΕΤ-Β-49-Α)
4 Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων,
νησίδων κ.λ.π. (Ο∆Ν ΝΕΤ-Β-52-Α)
5 Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού
πάχους (Ο∆Ν ΝΕΤ-Γ-1.1.Μ-Α)
6 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)
(Ο∆Ν ΝΕΤ-Γ-2.2.Μ-Α)
7 Ασφαλτική προεπάλειψη (Ο∆Ν
ΝΕΤ-∆-3-Α)
8 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας
συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε
χρήση κοινής ασφάλτου (Ο∆Ν
ErgoWin

2.1

Ο∆Ν 1123Α:0%

Μ3

10

1,75

17,50

2.2

Ο∆Ν 2531:100%

Μ3

10

86,50

865,00

2.3

Υ∆Ρ 6752:100%

Χγρ.

50

1,45

72,50

2.4

Ο∆Ν 2922:100%

Μ2

30

13,80

414,00

2.5

Ο∆Ν 3121Β:100%

Μ3

30

12,55

376,50

2.6

Ο∆Ν 3211Β:100%

Μ2

30

2,25

67,50

2.7

Ο∆Ν 4110:100%

Μ2

30

1,20

36,00

Σε µεταφορά

1.849,00

197.672,22

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 6
Α/Α

Ειδος εργασίας

Α.Τ.

Κωδ. Αναθ/σης

Μονάδα

Ποσότητα

Τιµή

Εκ µεταφοράς
ΝΕΤ-∆-8.1.Μ-Α)
ΣΥΝΟΛΟ (2)

2.8

Ο∆Ν 4521Β:100%

Μ2

30

8,75

∆απάνη

ΣΥΝΟΛΟ

1.849,00

197.672,22

262,50
2.111,50

2.111,50

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

1 Αγωγός γυµνός χάλκινος
πολύκλωνος διατοµής 70mm2 .
(ΗΜΧ Ν9340.5)
2 Ακίδα αλεξικεραύνου χάλκινη
Φ10χ200 (ΗΜΧ Ν9282)
3 Στηρίγµατα χαλκού σε κεραµίδι ή σε
οπλισµένο σκυρόδεµα (ΗΜΧ Ν9283)
4 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα
τύπου PANEL 33/600/1,2 (ΗΜΧ
Ν8432.2.27)
5 Μπουτόν Εξώθυρας πολυτελείας µε
κουδούνι δύο ήχων (ΗΜΧ Ν8804.2)
6 Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα
τύπου PANEL 33/600/0,8 (ΗΜΧ
Ν8432.2.12)
7 Λεκάνη αποχωρητηρίου υψηλής
πιέσεως από πορσελάνη (ΗΜΧ
8151.1)
8 ∆οχείο πλύσεως αποχωρητηρίου
Κυλινδρικό ή πρισµατοειδές, πατητό
ή τραβηκτό πλήρες (ΗΜΧ 8153.2)
9 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως
από σκληρό P.V.C. διαµέτρου 100
mm πιέσεως λειτουργίας 4 atm (ΗΜΧ
8042.1.7)
10 Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση
ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού
τύπου WL-SIEMENS τριπολικός
εντάσεως 10 Α (ΗΜΧ 8915.2.2)
11 Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση
ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού
τύπου WL-SIEMENS µονοπολικός
εντάσεως 16 Α (ΗΜΧ 8915.1.3)
12 ∆ιακόπτης χωνευτός απλός
µονοπολικός µε πλήκτρο, εντάσεως
10 Α τάσεως 250 V (ΗΜΧ 8801.1.1)
13 Ρευµατοδότης χωνευτός SCHUKO ,
εντάσεως 16 Α (ΗΜΧ 8826.3.2)
14 Κυτίο διακλαδώσεως, Πλαστικό Φ
70mm (ΗΜΧ 8735.2.1)
15 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό
διατοµής 3 Χ 2.5 mm2 χάλκινων
αγωγών. (ΗΜΧ 8766.3.2)
16 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό
διατοµής 3 Χ 1.5 mm2 χάλκινων
αγωγών. (ΗΜΧ 8766.3.1)
17 Φωτιστικό σώµα φθορισµού
εξοικονόµησης ενέργειας µε
ηλεκτρονικό µπάλλαστ, µε λυχνίες,
στεγασµένων χώρων, προστασίας
στεγανό ΙΡ 20 επίµηκες ή τετράγωνο
, οροφής ή αναρτηµένο γιά 4
λαµπτήρες 18W (ΗΜΧ Ν8973.7.4.3)
18 Φωτιστικό σώµα φθορισµού
εξοικονόµησης ενέργειας µε
ηλεκτρονικό µπάλλαστ, µε λυχνίες
στεγασµένων χώρων για 2
λαµπτήρες 58 W (ΗΜΧ Ν8973.7.4.4)
19 Σιδηροσωλήνας µαύρος µε ραφή
διαµέτρου 1 ins (ΗΜΧ 8034.3)
20 Σιδηροσωλήνας µαύρος µε ραφή
ErgoWin

3.1

ΗΛΜ 45:100%

MM

1.000

7,87

7.870,00

3.2

ΗΛΜ 45:100%

Τεµ.

5

25,23

126,15

3.3

ΗΛΜ 45:100%

Τεµ.

500

4,61

2.305,00

3.4

ΗΛΜ 26:100%

Τεµ.

5

294,56

1.472,80

3.5

ΗΛΜ 49:100%

Τεµ.

5

71,81

359,05

3.6

ΗΛΜ 26:100%

Τεµ.

5

294,56

1.472,80

3.7

ΗΛΜ 14:100%

Τεµ.

12

150,46

1.805,52

3.8

ΗΛΜ 15:100%

Τεµ.

12

98,56

1.182,72

3.9

ΗΛΜ 8:100%

MM

20

23,89

477,80

3.10

ΗΛΜ 55:100%

Τεµ.

10

15,51

155,10

3.11

ΗΛΜ 55:100%

Τεµ.

10

10,21

102,10

3.12

ΗΛΜ 49:100%

Τεµ.

20

4,14

82,80

3.13

ΗΛΜ 49:100%

Τεµ.

10

9,24

92,40

3.14

ΗΛΜ 41:100%

Τεµ.

10

4,00

40,00

3.15

ΗΛΜ 46:100%

MM

150

5,66

849,00

3.16

ΗΛΜ 46:100%

MM

150

5,29

793,50

3.17

ΗΛΜ 59:0%

Τεµ.

40

147,12

5.884,80

3.18

ΗΛΜ 59:100%

Τεµ.

50

129,56

6.478,00

3.19

ΗΛΜ 4:100%

MM

60

20,03

1.201,80

Σε µεταφορά

32.751,34

199.783,72
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Σελίδα 7
Α/Α

Ειδος εργασίας

Α.Τ.

Κωδ. Αναθ/σης

Μονάδα

Ποσότητα

Τιµή

Εκ µεταφοράς

21
22
23

24
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

διαµέτρου 1 1/4 ins (ΗΜΧ 8034.4)
Σιδηροσωλήνας µαύρος µε ραφή
διαµέτρου 3/4 ins (ΗΜΧ 8034.2)
Καθαρισµός υδρορροών παντός
τύπου (ΗΜΧ Ν8062.1Α)
Αποξήλωση σωληνώσεων
εγκατάστασης θέρµανσης (ΗΜΧ
Ν8436)
Αποξήλωση φωτιστικών σωµάτων
(ΗΜΧ Ν8971.1.1)
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών
πλαστικός, ευθύς , Φ 13.5mm (ΗΜΧ
8732.1.2)
Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µε
κάλυµµα χρώµατος λευκού (ΗΜΧ
8179.2)
Αποξήλωση ειδών υγειινής Λεκάνη
αποχωρητηρίου
τύπου,νιπτήρα,καζανάκι κ.τ.λ (ΗΜΧ
Ν8152.1)
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώµατος
0.80 mm εξωτ.διαµέτρου 18 mm
(ΗΜΧ 8041.6.1)
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώµατος
0.90 mm εξωτ.διαµέτρου 22 mm
(ΗΜΧ 8041.7.1)
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώµατος
0.90 mm εξωτ.διαµέτρου 28 mm
(ΗΜΧ 8041.8.1)
Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων
τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ, ∆ιαστάσεων
100 Χ 100 mm ,γιά αγωγούς
διατοµής 6 mm2, 6 εξόδων (ΗΜΧ
8786.4.1)
Ρευµατοδότης στεγανός εξωτερικός
SCHUKO 16Α πλήρης (ΗΜΧ
Ν8827.3.3)
Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης
επίτοιχου διαστάσεων 40 Χ 50 cm µε
το σύνολο των εξαρτηµάτων του
πλήρης. (ΗΜΧ Ν8307.1)
Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης
δικτυωµένου πολυαιθυλενίου
φ18ΜΜ (ΗΜΧ Ν8043.3)
ΣΥΝΟΛΟ (3)

∆απάνη
32.751,34

3.20

ΗΛΜ 4:100%

MM

20

23,09

461,80

3.21

ΗΛΜ 4:100%

MM

40

16,33

653,20

3.22

ΗΛΜ 1:100%

Τεµ.

200

3,12

624,00

3.23

ΗΛΜ 4:100%

MM

50

3,00

150,00

3.24

ΗΛΜ 59:100%

Τεµ.

10

3,77

37,70

3.25

ΗΛΜ 41:100%

MM

40

3,26

130,40

3.26

ΗΛΜ 18:100%

Τεµ.

10

23,08

230,80

3.27

ΗΛΜ 14:100%

Τεµ.

12

16,98

203,76

3.28

ΗΛΜ 7:100%

MM

40

8,96

358,40

3.29

ΗΛΜ 7:100%

MM

40

11,89

475,60

3.30

ΗΛΜ 7:100%

MM

40

14,63

585,20

3.31

ΗΛΜ 41:100%

Τεµ.

20

9,61

192,20

3.32

ΗΛΜ 49:100%

Τεµ.

5

9,23

46,15

3.33

ΗΛΜ 17:100%

Τεµ.

2

397,70

795,40

3.34

ΗΛΜ 8:100%

MM

128

15,94

2.040,32
39.736,27

ΣΥΝΟΛΟ
199.783,72

39.736,27

Αθροισµα

239.519,99

Ενιαίο όφελος

239.519,99

x18,00%
Αθροισµα

43.113,60
282.633,59

Ενιαία απρόβλεπτα

282.633,59

x15,00%
Αθροισµα

42.395,04
325.028,63

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
Αθροισµα
325.203,25

Ενιαίος Φ.Π.Α.
ErgoWin
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
2-04-2014
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
2-04-2014
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ
Η ΠΡΟΙΣΤ.
∆/ΣΗΣ
ΟΙ ΟΙ
ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ
Η ΠΡΟΙΣΤ.
∆/ΣΗΣ
ΚΟΥΛΕΣΙ∆ΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΟΥΛΕΣΙ∆ΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝΜΗΧ/ΚΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝΜΗΧ/ΚΟΣ
ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛ/ΚΟΣ
ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ
ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ
ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ
ΖΩΗΖΩΗ
ΠΟΛ/ΚΟΣ
ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ
ΜΗΧ/ΚΟΣ

x23,00%

174,62
325.203,25
74.796,75
400.000,00

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
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ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ∆Ι∆ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝOΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.1 Στις τιµές του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες τελειωµένης
εργασίας και
που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στη περιοχή του
υπόψη έργου,
ανεξάρτητα από τη θέση και την έκταση αυτών περιλαµβάνονται :
α. Ολες οι δαπάνες που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών του
έργου που αναφέρονται στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος και
τα λοιπά
τεύχη και σχέδια, όπως αυτά αναγράφονται στην ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας του έργου.
β. Γενικά κάθε δαπάνη, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι
απαραίτητη για
την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή
διαµφισβήτηση δεν
µπορεί να θεµελιωθεί, που να έχει σχέση προς το είδος και την απόδοση των
µηχανηµάτων, την
ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την
δυνατότητα
χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων.
1.2 Ετσι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή διευκρίνιση
του όρου
"κάθε δαπάνη") οι παρακάτω
δαπάνες που περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο
των τιµών του
τιµολογίου :
α. Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στον τόπο χρήσης, αποθήκευσης, φύλαξης,
επεξεργασίας
και προσέγγισης όλων ανεξαίρετα των υλικών που είναι αναγκαία για τα έργα, µε
όλες τις
απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις και τις κάθε είδους µετακινήσεις, µέχρι
την
πλήρη
ενσωµάτωσή τους,
εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
β. Οι δαπάνες µισθών,
ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφάλισης (στο Ι.Κ.Α.,
ασφαλιστικές
εταιρίες,
άλλους
ηµεδαπούς
και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς Οργανισµούς κατά
περίπτωση
όπως απαιτείται κ.λ.π.), δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας κλπ, του κάθε είδους
επιστηµονικού
και διευθύνοντος το έργο προσωπικού, του εξειδικευµένου ή όχι προσωπικού των
γραφείων,
εργοταξίων, µηχανηµάτων, συνεργείων κλπ ηµεδαπού ή αλλοδαπού εργαζοµένου στον
τόπο του

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος).

γ. Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του αναδόχου, την εξεύρεση (ενοικίαση ή
αγορά),
οργάνωση, διαρρύθµιση κλπ των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις αυτών,
τις παροχές
νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος κλπ ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την
εγκατάσταση
γραφείων αναδόχου και ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την ΕΣΥ και σύµφωνα
µε τους
υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης.
δ. Οι δαπάνες
ευκολιών.

λειτουργίας όλων

των παραπάνω

εργοταξιακών εγκαταστάσεων και

ε. Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού Εργαστηρίου και την
εκτέλεση
δοκιµών.
στ.
Οι δαπάνες
πλήρους κατασκευής
προκατασκευασµένων στοιχείων
(που
περιλαµβάνουν
και τις δαπάνες υλικών, εργασίας, µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων, βοηθητικών έργων
κλπ) µε τις
φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές µέχρι τη θέση της τελικής ενσωµάτωσής τους στο
έργο).
ζ. Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (µεταφορών, µηχανηµάτων κλπ).
η. Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων, εργαζοµένων ή
τρίτων ή την
πρόληψη πρόκλησης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.
θ. Οι δαπάνες
τεύχη
δηµοπράτησης.

του ποιοτικού

ελέγχου, όπως

αυτές προδιαγράφονται

στα λοιπά

ι. Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων που
απαιτούνται
για τα έργα, µέσα
στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η αποθήκευση,
φύλαξη και η
ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση για λόγους απόσβεσης, η επισκευή και συντήρηση,
οι για
οποιαδήποτε αιτία ηµεραργίες, η παραλαβή, µεταφορά επί τόπου και επιστροφή
αυτών, οι
άγονες µετακινήσεις τους, τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά κλπ.
ια. Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς µε ή χωρίς προσωρινές
αποθέσεις
µέχρι τη θέση χρησιµοποίησης κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων, κλπ, εκτός
αν
περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.
ιβ. Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης µηχανηµάτων και προσωπικού,
εκτέλεση των
έργων µε µεθοδολογία χαµηλής παραγωγικότητας κλπ, λόγω των εµποδίων που
εισάγει η
εξασφάλιση της υπάρχουσας κυκλοφορίας κατά την κατασκευή, σε συνδυασµό µε τη
κατά φάσεις
εκτέλεση των έργων, όπως προβλέπεται από το πρόγραµµα και τις τµηµατικές

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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προθεσµίες προόδου
των έργων.
ιγ. Οι τυχόν αναγκαίες µελέτες και υποστήριξης των κυρίων αγωγών
ΟΚΩ που
συναντώνται κατά τη διάρκεια των εκσκαφών.

και οχετών

ιδ. Οι δαπάνες καθυστερήσεων, λόγω πρόσθετων εργασιών και λόγω συµπληρωµατικών
µέτρων έργων ασφάλειας, για τη µη παρακώλυση της οµαλής διεξαγωγής της κυκλοφορίας,
όπως π.χ. :
I. Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων σκαµµάτων, πλάτους µικρότερου των 5,00 µ
που τυχόν θα
απαιτηθούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχηµάτων και πεζών σε οδούς
µικρής
σηµασίας.
ΙΙ. Οι δαπάνες ξύλινων ή µεταλλικών περιφραγµάτων, κινητών ή όχι.
Οι δαπάνες µεταφοράς, προσέγγισης, αποµάκρυνσης αυτών, καθώς επίσης και της
καθηµερινής
κάλυψης σκαµµάτων µε
σιδηρά φύλλα (λαµαρίνες), όπου τούτο απαιτείται για
την
αποκατάσταση της κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών, όπως και οποιονδήποτε
κατασκευών
αντιστήριξης των πρανών των ορυγµάτων για λόγους ασφαλείας της κυκλοφορίας
και των
κατασκευών.
ιε. Οι ειδικές υποχρεώσεις του αναδόχου που αναφέρονται στη ΕΣΥ.
ιστ. Οι δαπάνες προεργασίας επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές
επιστρώσεις
επ'αυτών (παλαιών ή νέων επιφανειών) όπως π.χ. πικούνισµα, σκούπισµα,
καθαρισµός, άρση
και µεταφορά των προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες κλπ
(εκτός αν
περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου).
ιζ. Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων φρεατίων,
αγωγών ή
τεχνικών έργων, για την σύνδεση αγωγών που συµβάλλουν σ'αυτά (εκτός αν
περιγράφεται
διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου).
ιη. Οι δαπάνες καθυστερήσεων
λόγω εργοταξιακών γενικά δυσχερειών,
προέρχονται
από κάθε είδος εγκαταστάσεις και δίκτυα εταιριών και Οργανισµών Κοινής
Ωφελείας.
ιθ. Οι δαπάνες των ειδικών
σύνθεσης
σκυροδεµάτων κλπ.)

µελετών που

προβλέπονται από

την ΕΣΥ

που

(µελέτες

κ. Οι δαπάνες αποκατάστασης τοπίου και των εν γένει µέτρων για την προστασία
του
περιβάλλοντος σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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τέλη, δασµούς,
ειδικούς φόρους κλπ.
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φόρους,

κβ. Οι δαπάνες από τις κάθε είδους αντλήσεις και την αντιµετώπιση των
επιφανειακών,
υπόγειων και πηγαίων νερών, σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
κγ. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες Αρχές και
τους
Οργανισµούς ή και τις
Εταιρίες Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) (εκτός αν
περιγράφεται
διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου).
κδ. Οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως αυτές
αναφέρονται
στις ισχύουσες Συγγραφές Υποχρεώσεων (ΕΣΥ, ΤΣΥ, ΓΣΥ) και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.

1.3
Στις τιµές µονάδας του έργου περιλαµβάνεται και κάθε δαπάνη κατά την οποία
ενδέχεται
να
επιβαρυνθεί ο ανάδοχος για
την αδιάκοπη εξασφάλιση της λειτουργίας
των
υπαρχόντων αποχετευτικών δικτύων όµβριων της περιοχής.
1.4
Ανάλογα προβλήµατα και η
αντίστοιχη προσοχή του αναδόχου µε τις
συνεπαγόµενες
δαπάνες, µπορούν να προκύψουν από τη διατήρηση της λειτουργίας και τη
µεγάλη
σηµασία
που
έχουν ορισµένοι άλλοι
αγωγοί και λοιπές εγκαταστάσεις υπόλοιπων
δικτύων ΟΚΩ
(ΟΤΕ,
∆ΕΗ κλπ.) Και οι δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται ανηγµένα στις τιµές του
Τιµολογίου.
1.5
Στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου δεν συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό για
γενικά έξοδα
κλπ για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως και για όφελος αυτού,
δηλαδή για
τις δαπάνες επιστασίας, τις κάθε είδους κρατήσεις, φόρους δασµούς,
ασφάλιστρα, τέλη
χαρτοσήµου,
συµφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων
πληρωµών, κλπ.
τόκους
των
κεφαλαίων, τις κάθε είδους µετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού
προσωπικού, τις
πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εµποδίων κάθε είδους κατά την εκτέλεση, τα
διοικητικά
έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα από δυσχέρειες
κάθε είδους
που έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί. Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες
και σε
οποιαδήποτε θέση των έργων καθορίζεται σε .......................................
............... ως προς τις τιµές του Τιµολογίου
1.6
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιµολογίωνεισπράξεων του
αναδόχου
επιβαρύνει τον Κύριο του έργου

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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ΙΙ. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ
ΟΙΚ ΝΕΤ-10.07.01-Α
1 Αρθρο 1.1
Μεταφορές µε αυτοκίνητο- ∆ια µέσου οδών καλής βατότητας
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136)
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h
Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως.
Τιµή ανά τονοχιλιόµετρο (ton.km)
Μονάδα µέτρησης : Τοννοχιλιόµετρα
Αναθεωρείται µε :
µηδέν και Τριάντα πέντε λεπτά
Ευρώ :

€ 0,35

ΟΙΚ ΝΕΤ-20.04.01.Μ-Α
2 Αρθρο 1.2
Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων- Σε εδάφη
γαιώδηηµιβραχώδη
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2122)
Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων και εκρηκτικών,
εκτός
από αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά
επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από το χαµηλότερο χείλος
της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η
στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία
πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των προϊόντων, την µόρφωση των παρειών
και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών,
σύφωνα
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων"
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων
εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την
εκσκαφή.

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 2122: 100,00%
Είκοσι ένα και Τριάντα λεπτά
Ευρώ :

€ 21,30

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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ΟΙΚ ΝΕΤ-20.05.01.Μ-Α
3 Αρθρο 1.3
Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων- Σε εδάφη γαιώδηηµιβραχώδη
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124)
Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, πλάτους βάσεως έως
3,00 m ή
µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00
m
από το χαµηλότερο χείλος της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους
έως
0,30m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή
άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των προϊόντων, την
µόρφωση των παρειών και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική
αντιστήριξη
των παρειών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές
θεµελίων τεχνικών έργων"
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων
εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την
εκσκαφή.

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 2124: 100,00%
Πέντε και Πενήντα πέντε λεπτά
Ευρώ :

€ 5,55

ΟΙΚ ΝΕΤ-20.10.Μ-Α
4 Αρθρο 1.4
Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162)
Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων διαµορφωµένων
χώρων ή
τµηµάτων αυτών, σε µέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων
έως
10,00 m, µε την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και
συµπύκνωση, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις
σκαµµάτων θεµελίων τεχνικών έργων".
Στην περίπτωση χρησιµοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάµου, εφαρµόζεται ο
αστερίσκος [*], ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση µηδενίζεται.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου.

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 2162: 100,00%
Πέντε και Πενήντα πέντε λεπτά
Ευρώ :

€ 5,55

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 8

ΟΙΚ ΝΕΤ-20.31.01-Α
5 Αρθρο 1.5
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση µηχανικών µέσων.- Με την
διάστρωση
των προϊόντων µετά την εκφόρτωση
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2172)
Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων πάσης φύσεως προϊόντων
εκσκαφών,
εκβραχισµών και κατεδαφίσεων επί παντός τύπου µεταφορικού µέσου. Στην τιµή
συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη αναµονής του µεταφορικού µέσου κατά την φόρτωση.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ
και
µετά την εκσκαφή

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε :
Εξι και Εβδοµήντα λεπτά
Ευρώ :

€ 6,70

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.10.01.Μ-Α
6 Αρθρο 1.6
Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα- Με
εφαρµογή
συνήθων µεθόδων καθαίρεσης
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226)
Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - µεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων
κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από
την
θέση εκτέλεσης των εργασιών µέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς µεταφορά,
συµπεριλαµβάνονται ανηγµένες στις αντίστοιχες τιµές µονάδος.
Καθαίρεση και τεµαχισµός µεµονωµένων στοιχείων αόπλου σκυροδέµατος παντός
είδους,
σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες
του
πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, των ικριωµάτων και
προσωρινών
αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεµαχισµός των ευµεγέθων
στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την
µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος
µε
µηχανικά µέσα".
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 2226: 100,00%
Είκοσι εννέα και Πέντε λεπτά
Ευρώ :

€ 29,05

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 9

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.10.02.Μ-Α
7 Αρθρο 1.7
Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµαΚαθαίρεση
συνήθων κατασκευών, όπως τµηµάτων πλακών, τοιχωµάτων, προβόλων κλπ ή
διανοίξεις
οπών σε αυτά, µε εφαρµογή τεχνικών µή διαταραγµένης κοπής
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226)
Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - µεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων
κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από
την
θέση εκτέλεσης των εργασιών µέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς µεταφορά,
συµπεριλαµβάνονται ανηγµένες στις αντίστοιχες τιµές µονάδος.
Καθαίρεση και τεµαχισµός µεµονωµένων στοιχείων αόπλου σκυροδέµατος παντός
είδους,
σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες
του
πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, των ικριωµάτων και
προσωρινών
αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεµαχισµός των ευµεγέθων
στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την
µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος
µε
µηχανικά µέσα".
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) καθαιρούµενου όγκου σκυροδέµατος.

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 2226: 100,00%
Εκατόν δέκα τρία και Πενήντα πέντε λεπτά
Ευρώ :

€ 113,55

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.15.01.Μ-Α
8 Αρθρο 1.8
Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα.- Με
εφαρµογή
συνήθων µεθόδων καθαίρεσης
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226)
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως
Καθαίρεση και τεµαχισµός µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο
σκυρόδεµα, πλήν δαπέδων.
Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και
εργαλείων, των ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των
προϊόντων ο τεµαχισµός των ευµεγέθων στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά
τους
στις θέσεις φόρτωσης,, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01
"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα".

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 2226: 100,00%
Πενήντα επτά και Πέντε λεπτά
Ευρώ :

€ 57,05

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 10

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.20.01-Α
9 Αρθρο 1.9
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχουςΧωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236)
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους
(τσιµέντου,
µαρµάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών, σχιστολίθου, κλπ), µε
το
κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το εδάφος, µε την
συσσώρευση
των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
Με τις τιµές των άρθρων 22.20 αποζηµιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων
όταν γίνονται µεµονωµένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως
επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωµα, οροφή, δάπεδο κλπ).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 2236: 100,00%
Επτά και Ενενήντα λεπτά
Ευρώ :

€ 7,90

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.20.02-Α
10 Αρθρο 1.10
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους- Με
προσοχή,
για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2237)
Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των ακεραίων χρησίµων πλακών από το κονίαµα,
η
µεταφορά τους σε απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήµατα.
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους
(τσιµέντου,
µαρµάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών, σχιστολίθου, κλπ), µε
το
κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το εδάφος, µε την
συσσώρευση
των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
Με τις τιµές των άρθρων 22.20 αποζηµιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων
όταν γίνονται µεµονωµένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως
επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωµα, οροφή, δάπεδο κλπ).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 2237: 100,00%
Ενδεκα και Είκοσι λεπτά
Ευρώ :

€ 11,20

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 11

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.21.01-Α
11 Αρθρο 1.11
Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου- Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή
για την
εξαγωγή ακεραίων πλακών
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2238)
Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραµεικών κλπ), καθώς
και
πλακών µαρµάρου οποιουδήποτε πάχους, µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε
οποιοδήποτε
ύψος. Συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη των απαιτουµένων ικριωµάτων και η
συσσώρευση των
προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 2238: 100,00%
Τέσσερα και Πενήντα λεπτά
Ευρώ :

€ 4,50

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.21.02-Α
12 Αρθρο 1.12
Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου- Με προσοχή, για την εξαγωγή
ακεραίων
πλακών σε ποσοστό > 50%
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2239)
Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των ακεραίων χρησίµων πλακών από το κονίαµα
και η
απόθεσή τους σε κανονικά σχήµατα.
Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραµεικών κλπ), καθώς
και
πλακών µαρµάρου οποιουδήποτε πάχους, µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε
οποιοδήποτε
ύψος. Συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη των απαιτουµένων ικριωµάτων και η
συσσώρευση των
προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
Με τις τιµές των άρθρων 22.21 αποζηµιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων
όταν γίνονται µεµονωµένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως
επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωµα, οροφή, δάπεδο κλπ).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 2239: 100,00%
Επτά και Ογδόντα λεπτά
Ευρώ :

€ 7,80

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 12

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.22.01-Α
13 Αρθρο 1.13
Καθαίρεση επικεραµώσεων- Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή
ακεραίων
κεράµων
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241)
Καθαίρεση επικεραµώσεως µε κεραµίδια οποιουδήποτε τύπου, µε ή χωρίς κονίαµα,
σε
οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος. Συµπεριλαµβάνεται ο καταβιβασµός και η
διαλογή
των υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση.
Με τις τιµές των άρθρων 22.22 αποζηµιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων
όταν γίνονται µεµονωµένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως
επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωµα, οροφή, δάπεδο κλπ).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 2241: 100,00%
Εξι και Εβδοµήντα λεπτά
Ευρώ :

€ 6,70

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.23-Α
14 Αρθρο 1.14
Καθαίρεση επιχρισµάτων
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252)
Καθαίρεση επιχρισµάτων (ασβεστοκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοκονιαµάτων,
µαρµαροκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοµαρµαροκονιαµάτων, τσιµεντοκονιαµάτων και
θηραϊκοκονιαµάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος
εργασίας. Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των αρµών και η συσσώρευση των
προϊόντων
προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύµφωνα µε την µελέτη και
την
ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισµάτων τοιχοποιίας".
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 2252: 100,00%
Πέντε και Εξήντα λεπτά
Ευρώ :

€ 5,60

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 13

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.30.04-Α
15 Αρθρο 1.15
∆ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές- Για οπές επιφανείας άνω
των
0,25 m2 και έως 0,50 m2
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2261∆)
∆ιάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαµόρφωση ανοίγµατος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε
οπτοπλινθοδοµές οποιουδήποτε πάχους και τύπου, µε ή χωρίς επίχρισµα, σε
οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως
απαιτούµενα ικριώµατα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία µόρφωσης των
παρειών
της οπής ή των παραστάδων (λαµπάδων) του ανοίγµατος και η συσσώρευση των
προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.
Με τις τιµές των άρθρων 22.30 αποζηµιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα
συνήθη διατρητικά µέσα και δεν συµπεριλαµβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων
µε
τα µέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών µέσων στερέωσης, αγκυρώσεων,
βλήτρων
κλπ.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 2261∆: 100,00%
∆έκα έξι και Εβδοµήντα λεπτά
Ευρώ :

€ 16,70

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.30.07-Α
16 Αρθρο 1.16
∆ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές- Για ανοίγµατα επιφανείας
άνω
του 1,50 m2 και έως 2,00 m2
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2264.1Γ)
∆ιάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαµόρφωση ανοίγµατος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε
οπτοπλινθοδοµές οποιουδήποτε πάχους και τύπου, µε ή χωρίς επίχρισµα, σε
οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως
απαιτούµενα ικριώµατα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία µόρφωσης των
παρειών
της οπής ή των παραστάδων (λαµπάδων) του ανοίγµατος και η συσσώρευση των
προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.
Με τις τιµές των άρθρων 22.30 αποζηµιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα
συνήθη διατρητικά µέσα και δεν συµπεριλαµβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων
µε
τα µέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών µέσων στερέωσης, αγκυρώσεων,
βλήτρων
κλπ.
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 2264.1Γ: 100,00%
Τριάντα τρία και Πενήντα λεπτά
Ευρώ :

€ 33,50

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 14

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.45-Α
17 Αρθρο 1.17
Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275)
Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαµβάνεται η αφαίρεση
των
φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα
σιδηρά
στηρίγµατα (τζινέτια) µε προσοχή για την επαναχρησιµοποίησή του, και η µεταφορά
προς φόρτωση ή αποθήκευση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ακροτάτου περιγράµµατος τετραξύλου ή πλαισίου

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 2275: 100,00%
∆έκα έξι και Ογδόντα λεπτά
Ευρώ :

€ 16,80

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.54-Α
18 Αρθρο 1.18
Καθαίρεση οροφοκονιαµάτων
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252)
Καθαίρεση οροφοκονιάµατος σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος εργασία, µε τα
τα
απαιτούµενα ικριώµατα και την συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση,
σύµφωνα µε
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισµάτων τοιχοποιίας".
Με τις τιµές των άρθρων 22.54 αποζηµιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων
όταν γίνονται µεµονωµένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως
επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωµα, οροφή, δάπεδο κλπ). Τιµή ανά
τετραγωνικό
µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 2252: 100,00%
Εννέα
Ευρώ :

€ 9,00

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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ΟΙΚ ΝΕΤ-22.56-Α
19 Αρθρο 1.19
Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6102)
Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε
οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, µε µηχανικές ή θερµικές µεθόδους.
Συµπεριλαµβάνονται τα απαιτούµενα ικριώµατα και η συσσώρευση των προϊόντων
προς
φόρτωση ή αποθήκευση, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-02-02
"Καθαιρέσεις
µεταλλικών κατασκευών µε θερµικές µεθόδους".
Με τις τιµές των άρθρων 22.56 αποζηµιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων
όταν γίνονται µεµονωµένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως
επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωµα, οροφή, δάπεδο κλπ). Τιµή ανά
τετραγωνικό
µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών.

Μονάδα µέτρησης : Χιλιόγραµµα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 6102: 100,00%
µηδέν και Τριάντα πέντε λεπτά
Ευρώ :

€ 0,35

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.60-Α
20 Αρθρο 1.20
Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236)
Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (µοκέτες κλπ), µε
πλήρη
απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού µε φλόγιστρο, διαλύτες ή
αποξεστικά εργαλεία και µεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση.
Με τις τιµές των άρθρων 22.60 αποζηµιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων
όταν γίνονται µεµονωµένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως
επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωµα, οροφή, δάπεδο κλπ). Τιµή ανά
τετραγωνικό
µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 2236: 100,00%
∆ύο και Είκοσι λεπτά
Ευρώ :

€ 2,20

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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ΟΙΚ ΝΕΤ-22.65.02-Α
21 Αρθρο 1.21
Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων- Για µεταλλικά κιγκλιδώµατα
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275)
Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, µε την
συσσώρευση
των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόµηση και αποθήκευση των
χρησίµων
υλικών.

Μονάδα µέτρησης : Χιλιόγραµµα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 2275: 100,00%
µηδέν και Τριάντα πέντε λεπτά
Ευρώ :

€ 0,35

ΟΙΚ ΝΕΤ-32.05.03-Α
22 Αρθρο 1.22
Σκυροδέµατα µικρών έργων- Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213)
Παραγωγή σκυροδέµατος µικρών έργων επί τόπου, µε φορητούς αναµικτήρες
σκυροδέµατος ή αυτοκινούµενες µπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του κανονισµού τεχνολογίας σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση και την
συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής
σκυροδέµατος,
σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.
Περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάµιξης, οι
πάσης φύσεως πλάγιες µεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συµπύκνωσης, σε
οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο
κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από
την
µελέτη διαστάσεις. Ως µικρά έργα θεωρούνται τα έργα µε ηµερήσια απαίτηση µέχρι 50
m3 σκυροδέµατος. Για µεγαλύτερες ποσότητες, η τιµολόγηση γίνεται µε βάση το
άρθρο
32.02.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 3213: 100,00%
Εκατόν ένα
Ευρώ :

€ 101,00

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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ΟΙΚ ΝΕΤ-32.05.04-Α
23 Αρθρο 1.23
Σκυροδέµατα µικρών έργων- Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214)
Παραγωγή σκυροδέµατος µικρών έργων επί τόπου, µε φορητούς αναµικτήρες
σκυροδέµατος ή αυτοκινούµενες µπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του κανονισµού τεχνολογίας σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση και την
συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής
σκυροδέµατος,
σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.
Περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάµιξης, οι
πάσης φύσεως πλάγιες µεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συµπύκνωσης, σε
οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο
κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από
την
µελέτη διαστάσεις. Ως µικρά έργα θεωρούνται τα έργα µε ηµερήσια απαίτηση µέχρι 50
m3 σκυροδέµατος. Για µεγαλύτερες ποσότητες, η τιµολόγηση γίνεται µε βάση το
άρθρο
32.02.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 3214: 100,00%
Εκατόν έξι
Ευρώ :

€ 106,00

ΟΙΚ ΝΕΤ-32.25.03-Α
24 Αρθρο 1.24
Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της
χρησιµοποιούµενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3- Για κατασκευές από
σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3223.Α.5)
Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η
συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο
δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης µηχανηµάτων και
εργατοτεχνικού
προσωπικού.
Η τιµή αυτή εφαρµόζεται για µεµονωµένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν
υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προµέτρηση του έργου ή αποτελεί
µεµονωµένο
επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώµα κλπ) που δεν µπορεί να κατασκευαστεί µαζί
µε άλλα.
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα,
σύµφωνα µε
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 3223Α.5: 100,00%
∆έκα έξι και Ογδόντα λεπτά
Ευρώ :

€ 16,80

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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ΟΙΚ ΝΕΤ-38.02-Α
25 Αρθρο 1.25
Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811)
Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώµατα για την
διαµόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθµίδων, περιζωµάτων
εµβαδού
µέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθµη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύµφωνα µε την
µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των
χρησιµοποιουµένων
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του
καλουπιού
και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή
του,
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας.

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 3811: 100,00%
Είκοσι δύο και Πενήντα λεπτά
Ευρώ :

€ 22,50

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 19

ΟΙΚ ΝΕΤ-38.20.01-Α
26 Αρθρο 1.26
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος λείοι κατηγορίας Β500A
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3872)
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος,
µορφής
διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και
διαµόρφωσης
σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε
µέσον και
τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε
την
ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή
της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων
κλπ).
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη
µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην
Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισµού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν
λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα
επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό
βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση
των
οπλισµών.
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον
πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
______________________________________________________________
|_____|__________Πεδίο_εφαρµογής______________|_______|______|
|Ονοµ.|_Ράβδοι|_Κουλούρες_και_|___Ηλεκτρο_____|_______|______|
|διάµε|_______|ευθυγραµµισµένα|__συγκολληµένα_|_______|______|
|τρος_|_______|__προϊόντα_____|__πλέγµατα__και|_Ονοµ._|Ονοµ._|
|(mm)_|_______|_______________|___δικτυώµατα__|διατοµή|µάζα/_|
|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_(mm2)_|µέτρο_|
|_____|_B500C_|_B500Α_|_B500C_|_B500Α_|_B500C_| ______|(kg/m)|
|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|______|
|__5,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__19,6_|0,154_|
|__5,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__23,8_|0,187_|
|__6,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__28,3_|0,222_|
|__6,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__33,2_|0,260_|
|__7,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__38,5_|0,302_|
|__7,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__44,2_|0,347_|

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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|__8,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__50,3_|0,395_|
|_10,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__78,5_|0,617_|
|_12,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__113__|0,888_|
|_14,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__154__|_1,21_|
|_16,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__201__|_1,58_|
|_18,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__254__|_2,00_|
|_20,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__314__|_2,47_|
|_22,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__380__|_2,98_|
|_25,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__491__|_3,85_|
|_28,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__616__|_4,83_|
|_32,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__804__|_6,31_|
|_40,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|_1257__|_9,86_|
______________________________________________________________
Στις επιµετρούµενες ποσότητςσ, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου,
διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα
ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
- Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.
- Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών.
- Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
- Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
- Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου
σύµφωνα
µε την µελέτη.
Μονάδα µέτρησης : Χιλιόγραµµα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 3872: 100,00%
Ενα και ∆έκα τρία λεπτά
Ευρώ :

€ 1,13

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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ΟΙΚ ΝΕΤ-38.20.03-Α
27 Αρθρο 1.27
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος- ∆οµικά πλέγµατα B500C
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873)
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος,
µορφής
διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και
διαµόρφωσης
σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε
µέσον και
τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε
την
ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή
της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων
κλπ).
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών
Πινάκων Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη
µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται
στην
Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του
οπλισµού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν
λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα
επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό
βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση
των
οπλισµών.
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον
πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
______________________________________________________________
|_____|__________Πεδίο_εφαρµογής______________|_______|______|
|Ονοµ.|_Ράβδοι|_Κουλούρες_και_|___Ηλεκτρο_____|_______|______|
|διάµε|_______|ευθυγραµµισµένα|__συγκολληµένα_|_______|______|
|τρος_|_______|__προϊόντα_____|__πλέγµατα__και|_Ονοµ._|Ονοµ._|
|(mm)_|_______|_______________|___δικτυώµατα__|διατοµή|µάζα/_|
|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_(mm2)_|µέτρο_|
|_____|_B500C_|_B500Α_|_B500C_|_B500Α_|_B500C_| ______|(kg/m)|
|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|______|
|__5,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__19,6_|0,154_|
|__5,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__23,8_|0,187_|
|__6,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__28,3_|0,222_|
|__6,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__33,2_|0,260_|
|__7,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__38,5_|0,302_|
|__7,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__44,2_|0,347_|

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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|__8,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__50,3_|0,395_|
|_10,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__78,5_|0,617_|
|_12,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__113__|0,888_|
|_14,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__154__|_1,21_|
|_16,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__201__|_1,58_|
|_18,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__254__|_2,00_|
|_20,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__314__|_2,47_|
|_22,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__380__|_2,98_|
|_25,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__491__|_3,85_|
|_28,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__616__|_4,83_|
|_32,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__804__|_6,31_|
|_40,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|_1257__|_9,86_|
______________________________________________________________
Στις επιµετρούµενες ποσότητςσ, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου,
διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα
ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
- Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.
- Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών.
- Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
- Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
- Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου
σύµφωνα
µε την µελέτη.
Μονάδα µέτρησης : Χιλιόγραµµα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 3873: 100,00%
Ενα και Ενα λεπτά
Ευρώ :

€ 1,01

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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ΟΙΚ ΝΕΤ-46.01.02-Α
28 Αρθρο 1.28
Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm- Πάχους
1/2
πλίνθου (δροµικοί τοίχοι)
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4622.1)
α) Στις τιµές µονάδος συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου
οπτοπλίνθων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 "Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο ", µε σήµανση
CE,
η δαπάνη του απαιτούµενου εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας του κονιάµατος,
οι
πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, ο καθαρισµός
του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα κονιαµάτων και τούβλων και η χρήση
έτοιµου κονιάµατος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 µε σήµανση CE ή
ασβεστοτσιµεντο-κονιάµατος που παρασκευάζεται επί τόπου
β) Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η ενδεχόµενη χρήση ρευστοποιητικών
προσµίκτων
κονιαµάτων, αλλά δεν συµπεριλαβάνεται:
γ) Στη τιµή µονάδας δεν συµπεριλαβάνονται και τιµολογούνται ιδιαίτερα:
- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσµικτα και τα ενσωµατούµενα µεταλλικά
στοιχεία (πλέγµατα, γαλβανισµένοι συνδεµοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα)
- η τοποθέτηση υγροµονωτικών µεµβρανών και η διαµόρφωση νεροχυτών και
καπακιών
- η πλήρωση των αρµών µε µαστίχη
= η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωµάτων
δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν
ελάχιστη αντοχή σε θλίψη, οι µεν πλήρεις και οι διάτρητοι µε κατακόρυφες οπές 8,0
N/mm2, οι δε διάτρητοι µε οριζόντιες οπές 2,5 N/mm2.
Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε
οποιαδήποτε θέση και στάθµη του έργου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος παραδιδόµενο
σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί τόπου,
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 4622.1: 100,00%
∆έκα εννέα και Πενήντα λεπτά
Ευρώ :

€ 19,50

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 24

ΟΙΚ ΝΕΤ-46.10.04-Α
29 Αρθρο 1.29
Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cmΠάχους 1
(µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι)
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4664.1)
Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε
οποιαδήποτε θέση και στάθµη του έργου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος παραδιδόµενο
σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί τόπου.
α) Στις τιµές µονάδος συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου
οπτοπλίνθων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 "Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο ", µε σήµανση
CE,
η δαπάνη του απαιτούµενου εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας του κονιάµατος,
οι
πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, ο καθαρισµός
του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα κονιαµάτων και τούβλων και η χρήση
έτοιµου κονιάµατος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 µε σήµανση CE ή
ασβεστοτσιµεντο-κονιάµατος που παρασκευάζεται επί τόπου
β) Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η ενδεχόµενη χρήση ρευστοποιητικών
προσµίκτων
κονιαµάτων, αλλά δεν συµπεριλαβάνεται:
γ) Στη τιµή µονάδας δεν συµπεριλαβάνονται και τιµολογούνται ιδιαίτερα:
- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσµικτα και τα ενσωµατούµενα µεταλλικά
στοιχεία (πλέγµατα, γαλβανισµένοι συνδεµοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα)
- η τοποθέτηση υγροµονωτικών µεµβρανών και η διαµόρφωση νεροχυτών και
καπακιών
- η πλήρωση των αρµών µε µαστίχη
= η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωµάτων
δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν
ελάχιστη αντοχή σε θλίψη, οι µεν πλήρεις και οι διάτρητοι µε κατακόρυφες οπές 8,0
N/mm2, οι δε διάτρητοι µε οριζόντιες οπές 2,5 N/mm2.
Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε
οποιαδήποτε θέση και στάθµη του έργου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος παραδιδόµενο
σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί τόπου,
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 4664.1: 100,00%
Τριάντα τρία και Πενήντα λεπτά
Ευρώ :

€ 33,50

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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ΟΙΚ ΝΕΤ-52.66.02-Α
30 Αρθρο 1.30
Στέγη ξύλινη για επιστέγαση µε γαλλικά κλπ κεραµίδια ή τεχνητές πλάκες- Στέγη
ξύλινη, ανοίγµατος 6,01 έως 12,00 m
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5267)
Στέγη ξύλινη για επιστέγαση κεραµίδια γαλλικά ή ρωµαϊκά κλπ (εκτός από βυζαντινά)
ή τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυµατοειδείς, σύµφωνα µε την στατική µελέτη,
µονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος από το
έδαφος, µε δοκίδες (απλούς αµείβοντες) ή ζευκτά απλής µορφής, µε τεγίδες,
διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά µήκος και µε εγκάρσιους, συνδέσµους
ζευκτών, όλα από δοµική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ# ελάχιστον C22 - 10E κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 338, µε επιτεγίδες 4x6 cm, χωρίς σανίδωµα, µε σιδηρούς συνδέσµους
(τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λ.π.) και γενικά µε υλικά, µικροϋλικά
και ικριώµατα επί τόπου καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.
Στην τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνονται τα απαιτούµενα ικριώµατα και πάσης
φύσεως
µέσα και µέτρα προστασίας. Η επικάλυψη µε κεραµίδια τιµολογείται µε τα άρθρα της
ενότητας 72.των ΝΕΤ ΟΙΚ.
Στην περίπτωση αύξησης της διατοµής ή µείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η
επιπλέον ποσότητα αυτών τιµολογείται µε το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης
του
πάχους του σανιδώµατος, η τιµή αναπροσαρµόζεται µε βάση το άρθρο 52.80.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) οριζοντίας προβολής

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 5267: 100,00%
Εξήντα ένα
Ευρώ :

€ 61,00

ΟΙΚ ΝΕΤ-52.80.01-Α
31 Αρθρο 1.31
Σανίδωµα στέγης µε σκουρέττα
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5281)
Σανίδωµα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, µε τα υλικά και µικροϋλικά, τα ικριώµατα
και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 5281: 100,00%
∆έκα έξι και Εβδοµήντα πέντε λεπτά
Ευρώ :

€ 16,75

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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ΟΙΚ ΝΕΤ-53.01.02-Α
32 Αρθρο 1.32
∆άπεδο ραµποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού- Από
λωρίδες
πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5302)
∆άπεδο ραµποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σε υπάρχοντα σκελετό (καδρόνια,
πατόξυλα κλπ), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά
δάπεδα", µε λωρίδες καθαρού πάχους τουλάχιστον 22 mm και µήκους τουλάχιστον
0,40
m, µε τα υλικά και µικροϋλικά, την τοποθέτηση, το ξύσιµο και τρίψιµο µε
γυαλόχαρτο και τον πλήρη καθαρισµό της επιφανείας,
∆εν συµπεριλαµβάνεται η αξία καδρονιαρίσµατος (σκελετού),
α) Η κατασκευή ψευδοπατώµατος συµπεριλαµβάνεται στην τιµή των άρθρων όταν
αυτό
αναφέρεται ρητά στην περιγραφή των εργασιών. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά
στην
µελέτη, το ψευδοπάτωµα θα αποτελείται::
- από σανίδες από υγιή λευκή ξυλεία πάχους τουλάχιστον 13 mm, πλάτους έως 200
mm
και υγρασία µικρότερη από 10%
- από λωρίδες δαπέδων που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια αποδοχής προς
τοποθέτηση
- από µοριοσανίδες πάχους τουλάχιστον 13 mm µε υγρασία µικρότερη από 10%.
β) Στην τιµή των άρθρων συµπεριλαµβάνεται ανηγµένη η κατασκευή των διατάξεων
αερισµού του καδρονιαρίσµατος (αρµός µεταξύ των λωρίδων δαπέδου και του
ψευδοσοβατεπιού).
γ) Η ενδεχόµενη κατασκευή στρώσεως γαρµπιλοµωσαΙκού, στρώσεως στεγνής
άµµου,
στρώσεως αποµόνωσης υγρασίας, φράγµατος υδρατµών, στρώσης διακοπής
κτυπογενούς
θορύβου ή θερµοµονωτικής στρώσης, τιµολογούνται ιδιαίτερα, εκτός άν στην
περιγραφή του άρθρου αναφέρεται ρητά ότι περιλαµβάνονται στην τιµή µονάδας.
δ) Η ξυλεία των λωρίδων δαπέδου θα είναι πρώτης διαλογής µε τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
δ1) Υγρασία ξυλείας
- τύπου Σουηδίας, καστανιάς και πεύκης µεσογείου,ελάτης και ερυθροελάτης: 9-15%
- δρυός: 7-13%
- κολλητές λωρίδες: 7-11%
δ2) Ανοχές των διαστάσεων:
- πάχους: - 0,5 mm έως + 0,1 mm
- πλάτους: ± 0,7%
- µήκους: ± 0,2 mm
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 5302: 100,00%
Είκοσι πέντε και Πενήντα λεπτά
Ευρώ :

€ 25,50

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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ΟΙΚ ΝΕΤ-54.40.01-Α
33 Αρθρο 1.33
Θύρες ξύλινες ταµπλαδωτές- Με κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5441.1)
Κατασκευή θύρας ταµπλαδωτής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύµφωνα µε την µελέτη
και
την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", µε καθρέφτες (ταµπλάδες) από κόντρα
πλακέ ή από µοριοσανίδες πάχους 8 mm, πλαίσιο (τελάρο) θυροφύλλων περαστό 5 x
11
cm πλήρες στο κάτω τµήµα, ενδιάµεσες τραβέρσες πάχους 5 cm και πλάτους µέχρι 13
cm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από
χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και µικροϋλικά καθώς και εργασία κατασκευής,
τοποθέτησης και στερέωσης, περιλαµβανοµένης και της εργασίας τοποθέτησης
χωνευτής
κλειδαριάς και χειρολαβών,
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 5441.1: 100,00%
Εκατόν πενήντα πέντε
Ευρώ :

€ 155,00

ΟΙΚ ΝΕΤ-54.75-Α
34 Αρθρο 1.34
Εντοιχισµένες ντουλάπες
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5472.1)
Εντοιχισµένες ντουλάπες, µη τυποποιηµένες, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
0309-01-00 "Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα ", βάθους 60 cm, από µοριοσανίδα (MDF)
µε
επένδυση µελαµίνης ή φορµάικας, "κουτιαστές", µε φύλλα αναρτηµένα µε στροφείς
επιπλοποιίας και γενικά υλικά και µικροϋλικά κατασκευής και εργασία
συναρµολόγησης, τοποθέτησης και στερέωσης.
.
Τα συρτάρια, τα ράφια, οι κρεµάστρες και λοιπός εξοπλισµός τιµολογούνται
ιδιαιτέρως.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) όψης

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 5472.1: 100,00%
Εκατόν δώδεκα
Ευρώ :

€ 112,00

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 28

ΟΙΚ ΝΕΤ-54.80.01-Α
35 Αρθρο 1.35
Πέργκολες και παρεµφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη)
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5621)
Πέργκολες και παρεµφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη), κατηγορίας
τουλάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, οποιουδήποτε σχεδίου, µε ή χωρίς στύλους
και σε οιοδήποτε ύψος από το έδαφος, µε πλήρη κατεργασία (ροκάνισµα, πλάνισµα,
τρίψιµο) των επιφανειών των ξύλων και διαµόρφωση των ακµών και των άκρων τους
σύµφωνα µε το σχέδιο, µε ανοξείδωτα ή γαλβανισµένα ή ορειχάλκινα στηρίγµατα των
στύλων στο δάπεδο και εξαρτήµατα σύνδεσης των ξύλων µεταξύ τους και την
στερέωσή
τους σε τοίχους ή άλλα δοµικά στοιχεία. Συµπεριλαµβάνονται υλικά, µικροϋλικά,
ικριώµατα και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) τοποθετηµένης ξυλείας.

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 5621: 100,00%
Επτακόσια τριάντα
Ευρώ :

€ 730,00

ΟΙΚ ΝΕΤ-56.04.01-Α
36 Αρθρο 1.36
Ράφια ή χωρίσµατα από µοριοσανίδες- Ράφια ή χωρίσµατα πάχους 22 mm
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5604)
Ράφια ή χωρίσµατα πάχους 22 mm από µοριοσανίδες οιουδήποτε πλάτους και
µήκους και
οιουδήποτε σχεδίου, µε πηχάκια συγκολληµένα και καρφωµένα στις εµφανείς ακµές,
εδραζόµενα είτε απ' ευθείας επί άλλων κατακορύφων τµηµάτων της κατασκευής
µέσω
εντορµιών ή καρφωτών πηχίσκων και γενικά υλικά επί τόπου και εργασία για πλήρη
κατασκευή και τοποθέτηση σε τοίχους, ντουλάπια ή ερµάρια, σύµφωνα µε την µελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα".
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας πραγµατικής ραφιών ή χωρισµάτων.

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 5604: 100,00%
Τριάντα εννέα
Ευρώ :

€ 39,00

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 29

ΟΙΚ ΝΕΤ-56.21-Α
37 Αρθρο 1.37
Πάγκος από άκαυστη φορµάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617)
Πάγκος από άκαυστη φορµάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και
πλάτους 90
cm περίπου, που περιλαµβάνει:
α) Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, µε επικάλυψη
από άκαυστη φορµάϊκα, µε περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm µε
στρογγυλευµένες
ακµές στα εµφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα υποδοµή µε
κατάλληλη
συµβατή κόλλα.
β) Ανοιγµα οιουδήποτε σχεδίου, το οποίο διαµορφώνεται µε κοπή του πάγκου για την
υποδοχή του επικαθήµενου νεροχύτη, σύµφωνα µε την µελέτη.
γ) Την σφράγιση των περιµετρικών αρµών (επαφή µε τον τοίχο ή άλλες κατασκευές)
µε
αντιµικροβιακή σιλικόνη, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή του σφραγιστικού
υλικού.
Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης,
επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά & µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε
την
µελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 5617: 100,00%
Είκοσι οκτώ
Ευρώ :

€ 28,00

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 30

ΟΙΚ ΝΕΤ-56.24-Α
38 Αρθρο 1.38
Ερµάρια κουζίνας κρεµαστά επί τοίχου, µή τυποποιηµένα
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1)
Ερµάρια κουζίνας τοίχου κρεµαστα, µή τυποποιηµένα, µε βάθος 35 cm, µε "κουτιά"
από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αµφίπλευρα επενδυµένα µε µελαµίνη ή
φορµάικα,
πάχους 1,0 mm, µε τελείωµα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινίες PVC πάχους 3 mm,
µε
ενώσεις των επιφανειών µε ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορµίες,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα",
µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
- ∆ιαµόρφωση χειλέων των απαιτουµένων οπών µε φρεζάρισµα
- Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορµάϊκα πάχους 8 mm
- Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσµατα από µοριοσανίδες
επενδυµένες
και στις δύο επιφάνειες µε µελαµίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα
µε το πλάτος τους, µε περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εµφανή σόκορα µε
στρογγυλευµένες ακµές.
- Τα φύλλα (µονά ή διπλά) από νοβοπάν µε µελαµίνη οιουδήποτε χρώµατος,
εσωτερικά
και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, µε περιθώρια από
ταινία
PVC πάχους 3 mm µε στρογγυλευµένες ακµές.
- Τοποθέτηση χειρολαβών (πόµολα) φύλλων και κρυφών µεταλλικών µεντεσέδων
βαρέως
τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθµιζοµένων.
Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισµός τιµολογείται ιδιαίτερα,
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 5613.1: 100,00%
Εκατόν ογδόντα
Ευρώ :

€ 180,00

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 31

ΟΙΚ ΝΕΤ-61.31-Α
39 Αρθρο 1.39
Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσµατος
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118)
Κατασκευή µεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση µη φέροντος τοιχοπετάσµατος µε
ή
χωρίς ανοίγµατα (εκτός ψευδοροφών), σύµφωνα µε την µελέτη, σε οποιοδήποτε
ύψος
από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατοµές γαλβανισµένου
µορφοσιδήρου ή διατοµές στραντζαριστής λαµαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ),
στερεωµένες µε γαλβανισµένα εκτονούµενα ή χηµικά βύσµατα και γενικά
µορφοσίδηρος,
στρατζαριστές διατοµές, βύσµατα, σύνδεσµοι και µικροϋλικά καθώς και εργασία
πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)

Μονάδα µέτρησης : Χιλιόγραµµα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 6118: 100,00%
∆ύο και Ογδόντα λεπτά
Ευρώ :

€ 2,80

ΟΙΚ ΝΕΤ-63.01-Α
40 Αρθρο 1.40
Kλίµακες σιδηρές καρφωτές
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6301)
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών καρφωτών κλιµάκων, ευθύγραµµων, κυκλικών ή
µικτών, οιουδήποτε πλάτους και βαθµίδες οιασδήποτε διατοµής, µε ή χωρίς
πλατύσκαλα, µε σκελετό από έναν ή περισσότερους ορθοστάτες από σιδηροσωλήνα
διαµέτρου τουλάχιστον 2 και ράβδους µορφοσιδήρου, βαθµιδοφόρους και µέτωπα
µε
επένδυση από λαµαρίνα µαύρη ή από σιδηρολάµες χωρίς επένδυση, πατήµατα µε
µορφή
σχάρας από ράβδους στρογγυλές ή ορθογωνικής διατοµής ή από µαύρη µπακλαβωτή
λαµαρίνα πάχους τουλάχιστον 3 mm, πλατύσκαλα και κιγκλιδώµατα απλά σύµφωνα
µε το
σχέδιο και γενικά, ικριώµατα και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και
στερέωσης µε σιδηρές πακτωµένες διχάλες.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)

Μονάδα µέτρησης : Χιλιόγραµµα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 6301: 100,00%
Εννέα
Ευρώ :

€ 9,00

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 32

ΟΙΚ ΝΕΤ-63.02-Α
41 Αρθρο 1.41
Βαθµίδες σιδηρές 60 έως 70 cm
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6302)
Κατασκευή και τοποθέτηση ελαφρών βαθµίδων µήκους 60 έως 70 cm για συνήθεις
βοηθητικές κλίµακες µε ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες µε εσωτερική διάµετρο
11/2",
ευθείες ή περιστροφικές µε ή χωρίς πλατύσκαλα, µε σκελετό βαθµίδων από λάµες και
γωνιακά ελάσµατα των 3cm, µέτωπα µε επένδυση από λαµαρίνα µαύρη πάχους 1,0
mm ή
από δικτυωτά χωρίς λαµαρίνα, µε πατήµατα από µαύρη µπακλαβωτή λαµαρίνα
πάχους
τουλάχιστον 3 mm µε αντίστοιχο µήκος κιγκλιδώµατος µε χειρολισθήρα διατοµής 5 x
25 mm, και κιγλίδες 6 x 15 mm, συµπεριλαµβανοµένων των πλατυσκάλων µε τα
αναγκαία
διπλά ταφ των 8 cm και της επένδυσης µε µπακλαβαδωτή ή κριθαρωτή λαµαρίνα και
γενικά σίδηρος, υλικά ήλωσης και στερέωσης, αντισκωριακή επίστρωση µε βαφή
βάσεως
ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις, ικριώµατα καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής,
τοποθέτησης και στερέωσης.
Τιµή ανά βαθµίδα (τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 6302: 100,00%
Πενήντα έξι
Ευρώ :

€ 56,00

ΟΙΚ ΝΕΤ-64.01.01-Α
42 Αρθρο 1.42
Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών- Απλού σχεδίου από
ευθύγραµµες
ράβδους
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401)
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωµάτων εξωστών, κλιµάκων,
περιφράξεων
κλπ., από ράβδους συνήθων διατοµών. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του
µορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την
πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωµάτων.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)

Μονάδα µέτρησης : Χιλιόγραµµα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 6401: 100,00%
Τέσσερα και Πενήντα λεπτά
Ευρώ :

€ 4,50

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 33

ΟΙΚ ΝΕΤ-65.02.02.0343 Αρθρο 1.43
Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες από ανοδιωµένο αλουµίνιο, δίφυλλες, µε
σταθερό
φεγγίτη
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6504)
Υαλόθυρες από αλουµίνιο, ανοιγόµενες µε µεντεσέδες, οποποιωνδήποτε
διαστάσεων,σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα
Αλουµινίου".
Γενικοί όροι:
α) Οι µέσες τιµές των αντοχών των ράβδων αλουµινίου θα είναι:
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,
- επιµήκυνση ε = 4 - 6%.
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 µm,
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 µm
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 µm.
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 µm.
δ) Στις τιµές µονάδας των άρθρων συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα και τα ακόλουθα
(εργασία και υλικά):
δ1) Η τοποθέτηση όλων των µηχανισµών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία
των υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι περιλαµβάνεται και η
προµήθειά τους.
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους
τουλάχιστον 1,8 mm, διατοµής ορθογωνικής ή Π, µε τα στηρίγµατα του σκελετού από
γαλβανισµένες λάµες 50Χ3 mm,
δ3) Τα ελαστικά παρεµβύσµατα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα
αποτούµενα µικροϋλικά, σύµφωνα µε οδηγίες τοποθέτησης του προµηθευτή του
προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αεροστεγανότητας, της ηχοµόνωσης της και θερµοµόνωσης.
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούµενων συνδέσµων (προφίλ Π) στις
ψευτόκασες
ανοικτών διατοµών προκειµένου να εξασφαλιστεί η ακαµψία τους κατά τη µεταφορά η
τη τοποθέτηση.
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουµινίου, εκτός άν ρητά
αναφέρεται στο άρθρο ότι τιµολογείται ιδιαίτερα.
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τµήµα της κάσσας αλουµινίου που τους
αντιστοιχεί, τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση το εµβαδόν τους, µε εφαρµογή του
άρθρου ΟΙΚ 65.44.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 6504: 100,00%
Εκατόν πενήντα
Ευρώ :

€ 150,00

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 34

ΟΙΚ ΝΕΤ-65.05-Α
44 Αρθρο 1.44
Θύρες αλουµινίου χωρίς υαλοστάσιο.
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502)
Θύρες συµπαγείς σπό θερµοµονωτικό πέτασµα (πάνελ) αλουµινίου, µονόφυλλες,
ανοιγόµενες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 030803-00 "Κουφώµατα Αλουµινίου".
Γενικοί όροι:
α) Οι µέσες τιµές των αντοχών των ράβδων αλουµινίου θα είναι:
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,
- επιµήκυνση ε = 4 - 6%.
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 µm,
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 µm
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 µm.
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 µm.
δ) Στις τιµές µονάδας των άρθρων συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα και τα ακόλουθα
(εργασία και υλικά):
δ1) Η τοποθέτηση όλων των µηχανισµών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία
των υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι περιλαµβάνεται και η
προµήθειά τους.
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους
τουλάχιστον 1,8 mm, διατοµής ορθογωνικής ή Π, µε τα στηρίγµατα του σκελετού από
γαλβανισµένες λάµες 50Χ3 mm,
δ3) Τα ελαστικά παρεµβύσµατα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα
αποτούµενα µικροϋλικά, σύµφωνα µε οδηγίες τοποθέτησης του προµηθευτή του
προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αεροστεγανότητας, της ηχοµόνωσης της και θερµοµόνωσης.
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούµενων συνδέσµων (προφίλ Π) στις
ψευτόκασες
ανοικτών διατοµών προκειµένου να εξασφαλιστεί η ακαµψία τους κατά τη µεταφορά η
τη τοποθέτηση.
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουµινίου, εκτός άν ρητά
αναφέρεται στο άρθρο ότι τιµολογείται ιδιαίτερα.
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τµήµα της κάσσας αλουµινίου που τους
αντιστοιχεί, τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση το εµβαδόν τους, µε εφαρµογή του
άρθρου ΟΙΚ 65.44.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 6502: 100,00%
Εκατόν εβδοµήντα πέντε
Ευρώ :

€ 175,00

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 35

ΟΙΚ ΝΕΤ-65.17.04-Α
45 Αρθρο 1.45
Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα δίφυλλα, µε ή χωρίς σταθερό φεγγίτη,
ανοιγόµένα
περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6522)
Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων
συνθέτου
κουφώµατος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, µε
σκελετό
κάσσας (πλαισίου), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα
Αλουµινίου".
Γενικοί όροι:
α) Οι µέσες τιµές των αντοχών των ράβδων αλουµινίου θα είναι:
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,
- επιµήκυνση ε = 4 - 6%.
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 µm,
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 µm
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 µm.
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 µm.
δ) Στις τιµές µονάδας των άρθρων συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα και τα ακόλουθα
(εργασία και υλικά):
δ1) Η τοποθέτηση όλων των µηχανισµών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία
των υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι περιλαµβάνεται και η
προµήθειά τους.
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους
τουλάχιστον 1,8 mm, διατοµής ορθογωνικής ή Π, µε τα στηρίγµατα του σκελετού από
γαλβανισµένες λάµες 50Χ3 mm,
δ3) Τα ελαστικά παρεµβύσµατα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα
αποτούµενα µικροϋλικά, σύµφωνα µε οδηγίες τοποθέτησης του προµηθευτή του
προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αεροστεγανότητας, της ηχοµόνωσης της και θερµοµόνωσης.
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούµενων συνδέσµων (προφίλ Π) στις
ψευτόκασες
ανοικτών διατοµών προκειµένου να εξασφαλιστεί η ακαµψία τους κατά τη µεταφορά η
τη τοποθέτηση.
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουµινίου, εκτός άν ρητά
αναφέρεται στο άρθρο ότι τιµολογείται ιδιαίτερα.
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τµήµα της κάσσας αλουµινίου που τους
αντιστοιχεί, τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση το εµβαδόν τους, µε εφαρµογή του
άρθρου ΟΙΚ 65.44.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 6522: 100,00%
Εκατόν ενενήντα
Ευρώ :

€ 190,00

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 36

ΟΙΚ ΝΕΤ-65.17.06-Α
46 Αρθρο 1.46
Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα δίφυλλα, µε το ένα ή και τα δύο φύλλα
συρόµενα
(επάλληλα), µε ή χωρίς σταθερό φεγγίτη
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6524)
Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων
συνθέτου
κουφώµατος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, µε
σκελετό
κάσσας (πλαισίου), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα
Αλουµινίου".
Γενικοί όροι:
α) Οι µέσες τιµές των αντοχών των ράβδων αλουµινίου θα είναι:
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,
- επιµήκυνση ε = 4 - 6%.
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 µm,
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 µm
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 µm.
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 µm.
δ) Στις τιµές µονάδας των άρθρων συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα και τα ακόλουθα
(εργασία και υλικά):
δ1) Η τοποθέτηση όλων των µηχανισµών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία
των υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι περιλαµβάνεται και η
προµήθειά τους.
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους
τουλάχιστον 1,8 mm, διατοµής ορθογωνικής ή Π, µε τα στηρίγµατα του σκελετού από
γαλβανισµένες λάµες 50Χ3 mm,
δ3) Τα ελαστικά παρεµβύσµατα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα
αποτούµενα µικροϋλικά, σύµφωνα µε οδηγίες τοποθέτησης του προµηθευτή του
προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αεροστεγανότητας, της ηχοµόνωσης της και θερµοµόνωσης.
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούµενων συνδέσµων (προφίλ Π) στις
ψευτόκασες
ανοικτών διατοµών προκειµένου να εξασφαλιστεί η ακαµψία τους κατά τη µεταφορά η
τη τοποθέτηση.
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουµινίου, εκτός άν ρητά
αναφέρεται στο άρθρο ότι τιµολογείται ιδιαίτερα.
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τµήµα της κάσσας αλουµινίου που τους
αντιστοιχεί, τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση το εµβαδόν τους, µε εφαρµογή του
άρθρου ΟΙΚ 65.44.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 6524: 100,00%
Εκατόν τριάντα πέντε
Ευρώ :

€ 135,00

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 37

ΟΙΚ ΝΕΤ-65.25-Α
47 Αρθρο 1.47
Κινητές σίτες αερισµού
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6530)
Κινητές σίτες αερισµού από γαλβανισµένο σύρµα λεπτού βρόχου για την
παρεµπόδιση
εισόδου εντόµων, τοποθετούµενες σε σκελετό από διατοµές αλουµινίου. Πλαίσιο µε
εφαρµοσµένη την σίτα, σκελετός (οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ), µικροϋλικά και εργασία
διαµόρφωσης και τοποθέτησης.
Γενικοί όροι:
α) Οι µέσες τιµές των αντοχών των ράβδων αλουµινίου θα είναι:
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,
- επιµήκυνση ε = 4 - 6%.
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 µm,
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 µm
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 µm.
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 µm.
δ) Στις τιµές µονάδας των άρθρων συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα και τα ακόλουθα
(εργασία και υλικά):
δ1) Η τοποθέτηση όλων των µηχανισµών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία
των υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι περιλαµβάνεται και η
προµήθειά τους.
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους
τουλάχιστον 1,8 mm, διατοµής ορθογωνικής ή Π, µε τα στηρίγµατα του σκελετού από
γαλβανισµένες λάµες 50Χ3 mm,
δ3) Τα ελαστικά παρεµβύσµατα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα
αποτούµενα µικροϋλικά, σύµφωνα µε οδηγίες τοποθέτησης του προµηθευτή του
προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αεροστεγανότητας, της ηχοµόνωσης της και θερµοµόνωσης.
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούµενων συνδέσµων (προφίλ Π) στις
ψευτόκασες
ανοικτών διατοµών προκειµένου να εξασφαλιστεί η ακαµψία τους κατά τη µεταφορά η
τη τοποθέτηση.
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουµινίου, εκτός άν ρητά
αναφέρεται στο άρθρο ότι τιµολογείται ιδιαίτερα.
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τµήµα της κάσσας αλουµινίου που τους
αντιστοιχεί, τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση το εµβαδόν τους, µε εφαρµογή του
άρθρου ΟΙΚ 65.44.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας.

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 6530: 100,00%
Σαράντα πέντε
Ευρώ :

€ 45,00

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 38

ΟΙΚ ΝΕΤ-71.21-Α
48 Αρθρο 1.48
Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121)
Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου, πάχους
2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή
(λάσπωµα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε
στάθµη από το έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα
µε
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που
παρασκευάζονται
επί τόπου".
Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό
εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας.
Γενικοί όροι:
α) Στις τιµές µονάδας συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα (εργασία και
υλικά):
- Προετοιµασία των επιφανειών εφαρµογής του επιχρίσµατος. όπως αφαίρεση
ρύπων (µε
κατάλληλο απορρυπαντικό), µούχλας (µε µυκητοκτόνο διάλυµα), χαλαρών υλικών (µε
βούρτσισµα) κλπ
- Η αποκοπή µεγάλων εξοχών της υποκείµενης στρώσης
- Η ύγρανση της επιφάνειας,
- Η προστασία παρακείµενων κατασκευών και ο καθαρισµός τους µετά το πέρας της
εργασίας καθώς και η επικάλυψη αγωγών µε οικοδικό χαρτί.
- Η διαµόρφωση τάκων ζυγίσµατος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών
οριοθέτησης
κενών και ορίων κλπ
γ) Στις τιµές των άρθρων δεν συµπεριλαµβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν
περιγραφή τους, τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
- Επάλειψη της επιφάνειας µε εγκεκριµένο συγκολλητικό υλικό
- Τοποθέτηση πλεγµάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισµάτων οιουδήποτε τύπου,
δ) Οι τιµές των άρθρων ισχύουν:
- Για οποιαδήποτε µεταβολή της αναφερόµενης στην περιγραφή των άρθρων
σύνθεση των
κονιαµάτων (µεταβολές της κοκκοµετρικής διαβάθµισης της άµµου, του
µαρµαροκονιάµατος ή της περιεκτικότητας του κονιάµατος στα υλικά αυτά).
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρµογής (µε το χέρι ή πιστοποιηµένη µηχανή).
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια.
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόµενες
διακοπές εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 7121: 100,00%
∆έκα τρία και Πενήντα λεπτά
Ευρώ :

€ 13,50

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 39

ΟΙΚ ΝΕΤ-71.71-Α
49 Αρθρο 1.49
Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7171)
Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων, ανά 2,00 m προσθέτου ύψους πέραν των 4,00 m
ύψους
από το κατά περίπτωση δάπεδο εργασίας (π.χ. εδάφος, πεζοδρόµιο, εξώστη).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 7171: 100,00%
µηδέν και Εξήντα οκτώ λεπτά
Ευρώ :

€ 0,68

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 40

ΟΙΚ ΝΕΤ-72.11-Α
50 Αρθρο 1.50
Επικεράµωση µε κεραµίδια γαλλικού τύπου
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211)
Επικεράµωση µε κεραµίδια γαλλικού τύπου, πλήρης µε τους απαιτούµενους
ηµικεράµους
και τους ειδικούς κορυφοκεράµους, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00
"Επικεραµώσεις στεγών".
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων τύπων κεραµιδιών, ήλων,
σύρµατος γαλβανισµένου και τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώµατα
και η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραµιδιών µε σύρµα καθώς
και
η κολυµβητή τοποθέτηση των ακροκεράµων και των κορυφοκεράµων.
Γενικοί όροι:
α) Στις τιµές µονάδας των άρθρων συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα
(εργασία
και υλικά):
- Τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ειδικά τεµάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές
καταλήξεις κλπ).
- Οι διαµόρφωση διόδων σωληνώσεων, µεταλλικών στοιχείων κλπ.
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων.
- Η στερέωση των κεραµιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, µε σύρµα
από
σκληρό χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισµένα άγκιστρα, αυτοδιατρυούµενες,
γαλβανισµένα καρφιά κλπ.
- Το κονίαµα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε
σύνθεσης), στην περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράµωσης
- Η ενδεχόµενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών
στις κάτω απολήξεις επιστέγασης µε βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραµίδια.
- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές µεµβράνες για την στεγάνωση αρµών απολήξεων
καπνοδόχων κλπ,
- Τα κονιαµάτα κάθε µορφής στην περίπτωση κολυµβητής κατασκευής και τα
αντίστοιχα
πρόσµικτα αυτών.
β) Στις τιµές των άρθρων επικεραµώσεων, δεν συµπεριλαµβάνεται (εκτός αν
αναφέρεται ρητά στην περιγραφή του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού,
γαλβανισµένης λαµαρίνας ή ηλεκτροστατικά βαµµένου αλλουµινίου.
γ) Οι τιµές µονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72 έχουν εφαρµογή
ανεξαρτήτως της κλίσης της στέγης και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και
τις ενδεχόµενες αυξηµένες επικαλύψεις των κεραµιδιών οι οποίες απαιτούνται από
τις τοπικές συνθήκες, συµπεριλαµβάνουν σε κάθε δαπάνη για την λήψη των µέτρων
ασφαλείας που απαιτούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 7211: 100,00%
Είκοσι δύο και Πενήντα λεπτά
Ευρώ :

€ 22,50

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 41

ΟΙΚ ΝΕΤ-72.16-Α
51 Αρθρο 1.51
Επικεράµωση µε κεραµίδια ρωµαϊκού τύπου
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211)
Επικεράµωση µε κεραµίδια ρωµαϊκού τύπου, πλήρης µε τους απαιτούµενους
ηµικεράµους
και τους ειδικούς κορυφοκεράµους, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00
"Επικεραµώσεις στεγών ".
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτουµένων τύπων κεραµιδιών, ήλων,
σύρµατος
γαλβανισµένου και τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώµατα και η
εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως των κεραµιδιών µε σύρµα και η κολυµβητή
τοποθέτηση των ακροκεράµων και των κορυφοκεράµων.
Γενικοί όροι:
α) Στις τιµές µονάδας των άρθρων συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα
(εργασία
και υλικά):
- Τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ειδικά τεµάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές
καταλήξεις κλπ).
- Οι διαµόρφωση διόδων σωληνώσεων, µεταλλικών στοιχείων κλπ.
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων.
- Η στερέωση των κεραµιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, µε σύρµα
από
σκληρό χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισµένα άγκιστρα, αυτοδιατρυούµενες,
γαλβανισµένα καρφιά κλπ.
- Το κονίαµα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε
σύνθεσης), στην περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράµωσης
- Η ενδεχόµενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών
στις κάτω απολήξεις επιστέγασης µε βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραµίδια.
- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές µεµβράνες για την στεγάνωση αρµών απολήξεων
καπνοδόχων κλπ,
- Τα κονιαµάτα κάθε µορφής στην περίπτωση κολυµβητής κατασκευής και τα
αντίστοιχα
πρόσµικτα αυτών.
β) Στις τιµές των άρθρων επικεραµώσεων, δεν συµπεριλαµβάνεται (εκτός αν
αναφέρεται ρητά στην περιγραφή του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού,
γαλβανισµένης λαµαρίνας ή ηλεκτροστατικά βαµµένου αλλουµινίου.
γ) Οι τιµές µονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72 έχουν εφαρµογή
ανεξαρτήτως της κλίσης της στέγης και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και
τις ενδεχόµενες αυξηµένες επικαλύψεις των κεραµιδιών οι οποίες απαιτούνται από
τις τοπικές συνθήκες, συµπεριλαµβάνουν σε κάθε δαπάνη για την λήψη των µέτρων
ασφαλείας που απαιτούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 7211: 100,00%
Είκοσι τρία και Πενήντα λεπτά
Ευρώ :

€ 23,50

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 42

ΟΙΚ ΝΕΤ-72.44.01-Α
52 Αρθρο 1.52
Επικάλυψη αρµών διαστολής µε λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 1 mm- Επικάλυψη
κατακορύφων αρµών µε γαλβανισµένη λαµαρίνα d = 1,0 mm
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7244)
Επικάλυψη αρµών διαστολής µε λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 1mm, σύµφωνα µε
τα
σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, µε στερέωση του ενός άκρου της επί του
σκυροδέµατος µε εκτοξευόµενα καρφιά και κάλυψη του ετέρου ελευθέρου άκρου µε
αρµοκάλυπτρο (δεν συµπεριλαµβάνεται στο παρόν άρθρο) ή διαµόρφωσή του µε
αναδίπλωση.
Γενικοί όροι:
α) Στις τιµές µονάδας των άρθρων συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα
(εργασία
και υλικά):
- Τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ειδικά τεµάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές
καταλήξεις κλπ).
- Οι διαµόρφωση διόδων σωληνώσεων, µεταλλικών στοιχείων κλπ.
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων.
- Η στερέωση των κεραµιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, µε σύρµα
από
σκληρό χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισµένα άγκιστρα, αυτοδιατρυούµενες,
γαλβανισµένα καρφιά κλπ.
- Το κονίαµα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε
σύνθεσης), στην περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράµωσης
- Η ενδεχόµενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών
στις κάτω απολήξεις επιστέγασης µε βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραµίδια.
- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές µεµβράνες για την στεγάνωση αρµών απολήξεων
καπνοδόχων κλπ,
- Τα κονιαµάτα κάθε µορφής στην περίπτωση κολυµβητής κατασκευής και τα
αντίστοιχα
πρόσµικτα αυτών.
β) Στις τιµές των άρθρων επικεραµώσεων, δεν συµπεριλαµβάνεται (εκτός αν
αναφέρεται ρητά στην περιγραφή του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού,
γαλβανισµένης λαµαρίνας ή ηλεκτροστατικά βαµµένου αλλουµινίου.
γ) Οι τιµές µονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72 έχουν εφαρµογή
ανεξαρτήτως της κλίσης της στέγης και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και
τις ενδεχόµενες αυξηµένες επικαλύψεις των κεραµιδιών οι οποίες απαιτούνται από
τις τοπικές συνθήκες, συµπεριλαµβάνουν σε κάθε δαπάνη για την λήψη των µέτρων
ασφαλείας που απαιτούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε :
Ευρώ :

ΟΙΚ 7244: 100,00%
Είκοσι και Είκοσι λεπτά

€ 20,20

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 43

ΟΙΚ ΝΕΤ-72.65-Α
53 Αρθρο 1.53
Επιστέγαση µε πετάσµατα τύπου sandwich από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε
πλήρωση
πολυουρεθάνης
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401)
Επιστέγαση µε θερµοµονωτικό πέτασµα (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", από
γαλβανισµένη
λαµαρίνα προβαµµένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην
εσωτερική και εξωτερική πλευρά), και ενδιάµεσα µε θερµοµονωτικό υλικό από
αφρώδη
πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη απαιτήσεις
ηχοµόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 03-05-02-01
"Επιστεγάσεις µε µεταλλικά φύλλα αυτοφερόµενα".
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών, εξαρτηµάτων και ειδικών τεµαχίων επί
τοπου του έργου, ο απαιτούµενος ανυψωτικός εξοπλισµός και ικριώµατα και εργασία
τοποθέτησης και στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες µε αυτοκοχλιούµενους
συνδέσµους
υψηλής αντοχής.
Γενικοί όροι:
α) Στις τιµές µονάδας των άρθρων συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα
(εργασία
και υλικά):
- Τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ειδικά τεµάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές
καταλήξεις κλπ).
- Οι διαµόρφωση διόδων σωληνώσεων, µεταλλικών στοιχείων κλπ.
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων.
- Η στερέωση των κεραµιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, µε σύρµα
από
σκληρό χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισµένα άγκιστρα, αυτοδιατρυούµενες,
γαλβανισµένα καρφιά κλπ.
- Το κονίαµα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε
σύνθεσης), στην περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράµωσης
- Η ενδεχόµενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών
στις κάτω απολήξεις επιστέγασης µε βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραµίδια.
- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές µεµβράνες για την στεγάνωση αρµών απολήξεων
καπνοδόχων κλπ,
- Τα κονιαµάτα κάθε µορφής στην περίπτωση κολυµβητής κατασκευής και τα
αντίστοιχα
πρόσµικτα αυτών.
β) Στις τιµές των άρθρων επικεραµώσεων, δεν συµπεριλαµβάνεται (εκτός αν
αναφέρεται ρητά στην περιγραφή του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού,
γαλβανισµένης λαµαρίνας ή ηλεκτροστατικά βαµµένου αλλουµινίου.
γ) Οι τιµές µονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72 έχουν εφαρµογή
ανεξαρτήτως της κλίσης της στέγης και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και
τις ενδεχόµενες αυξηµένες επικαλύψεις των κεραµιδιών οι οποίες απαιτούνται από
τις τοπικές συνθήκες, συµπεριλαµβάνουν σε κάθε δαπάνη για την λήψη των µέτρων
ασφαλείας που απαιτούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 6401: 100,00%

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ευρώ :

Σαράντα πέντε

Σελίδα 44

€ 45,00

ΟΙΚ ΝΕΤ-73.26.01-Α
54 Αρθρο 1.54
Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα- Επενδύσεις τοίχων
µε
πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, µε χρήση κονιαµάτων
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1)
Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα, σύµφωνα µε την
µελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και
εξωτερικές", τοποθετούµενα µετά την απόξεση των επιχρισµάτων, σε υπόστρωµα
τσιµεντοασβεστοκονιάµατος των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά µε
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, µε αρµούς το πολύ 1 mm, µε πλήρωση των
κενών
µε λεπτόρρευστο τσιµεντοκονίαµα των 600 kg και αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο, µε ή
χωρίς χρωστικές ή αρµόστοκο.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται τα πλακίδια, η τσιµεντοκονία ή η κόλλα επί
τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρµολόγηση, ο τελικός
καθαρισµός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση
υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευµατοδοτών κλπ,
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 7326.1: 100,00%
Τριάντα τρία και Πενήντα λεπτά
Ευρώ :

€ 33,50

ΟΙΚ ΝΕΤ-73.33.01-Α
55 Αρθρο 1.55
Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331)
Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα,
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων
20x20
cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε
αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, ή µε κόλλα
πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση
των
αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικο υλικό
πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο επιµελής καθαρισµός της τελικής
επιφανείας του δαπέδου.
Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού
µε τα
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 7331: 100,00%
Τριάντα ένα και Πενήντα λεπτά
Ευρώ :

€ 31,50

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 45

ΟΙΚ ΝΕΤ-73.33.02-Α
56 Αρθρο 1.56
Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331)
Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα,
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων
20x20
cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε
αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, ή µε κόλλα
πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση
των
αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικο υλικό
πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο επιµελής καθαρισµός της τελικής
επιφανείας του δαπέδου.
Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού
µε τα
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 7331: 100,00%
Τριάντα τρία και Πενήντα λεπτά
Ευρώ :

€ 33,50

ΟΙΚ ΝΕΤ-73.35-Α
57 Αρθρο 1.57
Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1)
Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων,
µονόχρωµα ή έχρωµα, µε αρµούς πλάτους 2 mm, στερεούµενα µε τσιµεντοκονία ή
κόλλα
πλακιδίων.
Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού
µε τα
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 7326.1: 100,00%
Τέσσερα και Πενήντα λεπτά
Ευρώ :

€ 4,50

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 46

ΟΙΚ ΝΕΤ-74.30.10-Α
58 Αρθρο 1.58
Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά
σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7442)
Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου, ορθογωνισµένες, σύµφωνα
µε
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους".
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί
τόπου, τα
υλικά λειότριψης, και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος
και
καθαρισµού
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 7442: 100,00%
Ενενήντα τέσσερα
Ευρώ :

€ 94,00

ΟΙΚ ΝΕΤ-74.30.10-Α-Φ
59 Αρθρο 1.59
Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά
σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7442)
Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου, ορθογωνισµένες, σύµφωνα
µε
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους".
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί
τόπου, τα
υλικά λειότριψης, και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος
και
καθαρισµού
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 7442: 100,00%
Τριάντα έξι και Πενήντα λεπτά
Ευρώ :

€ 36,50

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 47

ΟΙΚ ΝΕΤ-76.20.01-Α
60 Αρθρο 1.60
Υαλοπίνακες οπλισµένοι πάχους 6,50 mm και µήκους έως 1,00 m
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7621)
Υαλοπίνακες οπλισµένοι πλήρως τοποθετηµένοι µε συνδέσµους και στόκο επί
µεταλλικού σκελετού, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και
πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες".
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 7621: 100,00%
Τριάντα οκτώ και Ενενήντα λεπτά
Ευρώ :

€ 38,90

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 48

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.55-Α
61 Αρθρο 1.61
Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755)
Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών".
Απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού
υποστρώµατος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος. Υλικά και
µικροϋλικά
επί τόπου και εργασία,
Ειδικοί όροι:
α) Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα
µικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων
κατασκευών
και εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα θέρµανσης κλπ,
καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδψν,
επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων χρωµατισµένων επιφανειών από ρύπανση που µπορεί
να
προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων
νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ)
β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ),
θα χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται
αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας
για
την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.
γ) Οταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την
εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή
εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση
της
τιµής των χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του
Υλικού
(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που
χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα
κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη
περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 7755: 100,00%
Εξι και Εβδοµήντα λεπτά
Ευρώ :

€ 6,70

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 49

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.80.01-Α
62 Αρθρο 1.62
Χρωµατισµοί επί Εσωτερικών επιφανειών επιχρισµάτων µε χρήση χρωµάτων,
ακρυλικής
στυρενιο-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1)
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα
ακρυλικής,
ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο
σπατουλάρισµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί
επιφανειών επιχρισµάτων".
Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού
χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία.
Ειδικοί όροι:
α) Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα
µικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων
κατασκευών
και εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα θέρµανσης κλπ,
καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδψν,
επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων χρωµατισµένων επιφανειών από ρύπανση που µπορεί
να
προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων
νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ)
β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ),
θα χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται
αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας
για
την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.
γ) Οταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την
εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή
εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση
της
τιµής των χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του
Υλικού
(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που
χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα
κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη
περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 7785.1: 100,00%
Εννέα
Ευρώ :

€ 9,00

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 50

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.84.02-Α
63 Αρθρο 1.63
Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού- Με σπατουλάρισµα της γυψοσανίδας
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1)
Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύµφωνα µε την µελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων".
Προετοιµασία των επιφανειών, εφαρµογή ειδικής γάζας στις συναρµογές των
γυψοσανίδων, αστάρωµα µε υλικό έµφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την
µείωση
της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώµατος ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώµατα και
εργασία.
Ειδικοί όροι:
α) Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα
µικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων
κατασκευών
και εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα θέρµανσης κλπ,
καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδψν,
επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων χρωµατισµένων επιφανειών από ρύπανση που µπορεί
να
προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων
νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ)
β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ),
θα χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται
αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας
για
την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.
γ) Οταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την
εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή
εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση
της
τιµής των χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του
Υλικού
(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που
χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα
κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη
περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 7786.1: 100,00%
∆ώδεκα και Σαράντα λεπτά
Ευρώ :

€ 12,40

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 51

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.92.01-Α
64 Αρθρο 1.64
Αφαίρεση παλαιών χρωµάτων ελαιοχρωµατισµένων επιφανειών- Με καύση των
παλαιών
χρωµάτων µε καµινέττο
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7792)
Αφαίρεση πλήρης παλαιών χρωµάτων οποποιωνδήποτε ελαιοχρωµατισµένων
επιφανειών και
απόξεση αυτών µε σπάτουλα (υλικά, ικριώµατα και εργασία).
Ειδικοί όροι:
α) Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα
µικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων
κατασκευών
και εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα θέρµανσης κλπ,
καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδψν,
επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων χρωµατισµένων επιφανειών από ρύπανση που µπορεί
να
προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων
νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ)
β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ),
θα χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται
αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας
για
την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.
γ) Οταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την
εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή
εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση
της
τιµής των χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του
Υλικού
(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που
χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα
κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη
περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 7792: 100,00%
Πέντε και Εξήντα λεπτά
Ευρώ :

€ 5,60

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 52

ΟΙΚ ΝΕΤ-78.05.04-Α
65 Αρθρο 1.65
Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809)
Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήµατος, πλάτους και µήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, µε
σήµανση
CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εµβαδού
ετοίµου
φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή µη (ο τυχόν σκελετός τιµολογείται
ιδιαιτέρως).
Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
τοποθετήσεως.
Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εµβαδού ετοίµου φύλλου
µικρότερου από 0.72 m2, οι τιµές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται
µε την τιµή του άρθρου 78.05.13.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 7809: 100,00%
∆έκα πέντε και Πενήντα λεπτά
Ευρώ :

€ 15,50

ΟΙΚ ΝΕΤ-78.10.02-Α
66 Αρθρο 1.66
Τσιµεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809)
Τσιµεντοσανίδες, επίπεδες, πάχους 9 mm, οποιουδήποτε σχήµατος και διαστάσεων,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12467, µε σήµανση CE, τοποθετηµένες σε κατακόρυφη ή οριζόντια
επιφάνεια, µετά των υλικών στοκαρίσµατος των αρµών και των µέσων στερέωσης
(πχ
βίδες) µε την εργασία πλήρους τοποθέτησης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 7809: 100,00%
Τριάντα ένα και Πενήντα λεπτά
Ευρώ :

€ 31,50

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 53

ΟΙΚ ΝΕΤ-79.02-Α
67 Αρθρο 1.67
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7902)
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ασφαλτικό ελαστοµερές γαλάκτωµα,
εκτελούµενη
επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και
εργασία καθαρισµού της επιφανείας και επαλείψεως σύµφωνα µε τις σύµφωνα µε τις
οδηγίες του προµηθευτή.
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Γενικοι όροι:
(α) Λόγω της µεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιµέρους χαρακτηριστικών
αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς
ενσωµάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, µετά από
σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόµενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδοµένων
του
προµηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρµογής του σε παρεµφερή έργα.
(β) Τα ενσωµατούµενα υλικά θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές
τους συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονοµασία του
προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόµενη ποσότητα στην συσκευασία.
(γ) Η χρήση όλων των ενσωµατουµένων υλικών θα γίνεται από έµπειρο προσωπικό,
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του
Υλικού
(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που
χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα
κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη
περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 7902: 100,00%
∆ύο και Είκοσι λεπτά
Ευρώ :

€ 2,20

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 54

ΟΙΚ ΝΕΤ-79.04-Α
68 Αρθρο 1.68
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε υλικό µε βάση τις σιλικόνες
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7902)
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε στεγανωτικό υλικό µε βάση τις σιλικόνες
εκτελούµενη επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι σιλικονούχο
υλικό
επί τόπου και εργασία καθαρισµού της επιφανείας και επαλείψεως σύµφωνα µε τις
οδηγίες του προµηθευτή.
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Γενικοι όροι:
(α) Λόγω της µεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιµέρους χαρακτηριστικών
αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς
ενσωµάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, µετά από
σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόµενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδοµένων
του
προµηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρµογής του σε παρεµφερή έργα.
(β) Τα ενσωµατούµενα υλικά θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές
τους συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονοµασία του
προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόµενη ποσότητα στην συσκευασία.
(γ) Η χρήση όλων των ενσωµατουµένων υλικών θα γίνεται από έµπειρο προσωπικό,
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του
Υλικού
(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που
χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα
κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη
περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 7902: 100,00%
Οκτώ και Σαράντα λεπτά
Ευρώ :

€ 8,40

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 55

ΟΙΚ ΝΕΤ-79.10-Α
69 Αρθρο 1.69
Επίστρωση µε ελαστοµερή υδρατµοπερατή µεµβράνη
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912)
Επίστρωση µε ελαφρά ελαστοµερή ασφαλτική µεµβράνη βάρους 0,5 kg/m2,
υδρατµοπερατή, ειδική για στεγάνωση ξύλινης στέγης, µε πυρήνα από µή υφαντές
ίνες
πολυπροπυλενίου.
Περιλαµβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδοµή µε καρφωτικό εργαλείο µε χρήση
πλατυκέφαλων καρφιών ή µε διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της
στρώσης
κατά 20 cm και η προστασία των άκρων µε αυτοκόλλητη ταινία, συµβατή µε το υλικό
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας (εργασία και υλικά)
Γενικοι όροι:
(α) Λόγω της µεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιµέρους χαρακτηριστικών
αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς
ενσωµάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, µετά από
σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόµενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδοµένων
του
προµηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρµογής του σε παρεµφερή έργα.
(β) Τα ενσωµατούµενα υλικά θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές
τους συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονοµασία του
προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόµενη ποσότητα στην συσκευασία.
(γ) Η χρήση όλων των ενσωµατουµένων υλικών θα γίνεται από έµπειρο προσωπικό,
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του
Υλικού
(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που
χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα
κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη
περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 7912: 100,00%
Επτά και Ενενήντα λεπτά
Ευρώ :

€ 7,90

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 56

ΟΙΚ ΝΕΤ-79.11.03-Α
70 Αρθρο 1.70
Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς µεµβράνες ασφαλτικής βάσεως µε επίστρωση
προστασίας
από φύλλο αλουµινίου, πάχους 0,08 mm
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912)
Επίστρωση µε ελαστοµερή µεµβράνη, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-0101
"Στεγανοποίηση δωµάτων και στεγών µε ασφαλτικές µεµβράνες".
Περιλαµβάνεται η προµήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιµελής καθαρισµός της
επιφάνειας εφαρµογής, η επάλειψη µε θερµή οξειδωµένη ασφαλτόκολλα, η
αλληλοκάλυψη
των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερµοκόλληση στις απολήξεις
(άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακµές, γωνίες και
συναρµογές, και απολήξεις.
Γενικοι όροι:
(α) Λόγω της µεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιµέρους χαρακτηριστικών
αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς
ενσωµάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, µετά από
σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόµενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδοµένων
του
προµηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρµογής του σε παρεµφερή έργα.
(β) Τα ενσωµατούµενα υλικά θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές
τους συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονοµασία του
προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόµενη ποσότητα στην συσκευασία.
(γ) Η χρήση όλων των ενσωµατουµένων υλικών θα γίνεται από έµπειρο προσωπικό,
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του
Υλικού
(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που
χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα
κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη
περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 7912: 100,00%
∆ώδεκα και Σαράντα λεπτά
Ευρώ :

€ 12,40

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 57

ΟΙΚ ΝΕΤ-79.36-Α
71 Αρθρο 1.71
Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές
πολυσουλφιδικό υλικό
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7936)
Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρµών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και
ελάχιστου βάθους 5 έως 8 mm, οποποιωνδήποτε δοµικών στοιχείων, µε ελαστοµερές
πολυσουλφιδικό υλικό δύο συστατικών και ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε
βάθος ίσο µε το 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρµού και όχι λιγώτερο από 7mm,
σύµφωνα µε την µελέτη, τις οδηγίες του προµηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05
"Σφράγιση αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα µε ελαστοµερή υλικά".
Στην περίπτωση αρµού πλάτους µεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιµή µονάδος
προσαρµόζεται αναλογικά.
Γενικοι όροι:
(α) Λόγω της µεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιµέρους χαρακτηριστικών
αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς
ενσωµάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, µετά από
σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόµενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδοµένων
του
προµηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρµογής του σε παρεµφερή έργα.
(β) Τα ενσωµατούµενα υλικά θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές
τους συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονοµασία του
προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόµενη ποσότητα στην συσκευασία.
(γ) Η χρήση όλων των ενσωµατουµένων υλικών θα γίνεται από έµπειρο προσωπικό,
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του
Υλικού
(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που
χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα
κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη
περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αρµού

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 7936: 100,00%
∆έκα έξι και Ογδόντα λεπτά
Ευρώ :

€ 16,80

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 58

ΟΙΚ ΝΕΤ-79.46-Α
72 Αρθρο 1.72
Θερµοµόνωση κεκλιµένων οροφών µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη
πολυστερίνη
πάχους 50 mm
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934)
Θερµοµόνωση κεκλιµένων οροφών, µε κλίσεις µικρότερες από 40%, οποιασδήποτε
διάταξης, µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 50 mm, µε
επικόλληση
αυτών µε θερµή άσφαλτο. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής,
σύµφωνα
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερµοµονώσεις δωµάτων".
Γενικοι όροι:
(α) Λόγω της µεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιµέρους χαρακτηριστικών
αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς
ενσωµάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, µετά από
σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόµενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδοµένων
του
προµηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρµογής του σε παρεµφερή έργα.
(β) Τα ενσωµατούµενα υλικά θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές
τους συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονοµασία του
προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόµενη ποσότητα στην συσκευασία.
(γ) Η χρήση όλων των ενσωµατουµένων υλικών θα γίνεται από έµπειρο προσωπικό,
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του
Υλικού
(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που
χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα
κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη
περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 7934: 100,00%
∆έκα τέσσερα και Πενήντα λεπτά
Ευρώ :

€ 14,50

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 59

ΟΙΚ ΝΕΤ-79.55-Α
73 Αρθρο 1.73
Θερµο-ηχοµόνωση µε πλάκες ορυκτοβάµβακα πάχους 50 mm
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934)
Θερµοµόνωση - ηχοµόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ µε πλάκες
ορυκτοβάµβακα
πάχους 50 mm, πυκνότητας 80 kg/m3, µε ή χωρίς στερέωση αυτών, ήτοι υλικά και
εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02
"Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων".
Γενικοι όροι:
(α) Λόγω της µεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιµέρους χαρακτηριστικών
αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς
ενσωµάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, µετά από
σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόµενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδοµένων
του
προµηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρµογής του σε παρεµφερή έργα.
(β) Τα ενσωµατούµενα υλικά θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές
τους συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονοµασία του
προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόµενη ποσότητα στην συσκευασία.
(γ) Η χρήση όλων των ενσωµατουµένων υλικών θα γίνεται από έµπειρο προσωπικό,
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του
Υλικού
(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που
χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα
κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη
περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 7934: 100,00%
∆έκα τέσσερα
Ευρώ :

€ 14,00

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 60

ΟΙΚ Ν22.20.03
74 Αρθρο 1.74
Αποξύλωση πλακιδίων δαπέδων που περιέχουν αµίαντο-προετοιµασία για
επανατοποθέτηση
Στην τιµή του παρόντος άρθρου περιλαµβάνεται η αποξήλωση των πλακιδίων που
περιέχουν αµίαντο, µε προσοχή ως προς την διαφυγή ινών αµιάντου, σε
οποιαδήποτε
θέση και µε οποιονδήποτε τρόπο, εργαλεία ή µηχανικά µέσα, και η τοποθέτησή τους
σε ενδεδειγµένες από το Νόµο συσκευασίες, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα
ενδεδειγµένα
από την Νοµοθεσία µέτρα προστασίας και τα περιγραφόµενα στην Τεχνική
περιγραφή,
από εταιρεία που διαθέτει άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και σύµφωνα
µε
τα διαλαµβανόµενα στην Τεχνική περιγραφή.
Επίσης στην τιµή του πα#ροντος άρθρου περιλαµβάνεται και ο επιµελής καθαρισµός
των προς επίστρωση απιφανειών, στίλβωση και λειότριψη όπου απαιτείται για την
επίστρωση του τάπητα από LINOLEUM.
Η σήµανση και αποµάκρυνση των προϊόντων αποξήλωσης περιλαµβάνεται σε άρθρο
του
παρόντος τιµολογίου.
Η µέθοδος αφαίρεσης των στοιχείων αµιάντου θα καθορίζεται από το σχέδιο
εκτέλεσης
εργασιών σε συνεργασία µε την επίβλεψη του έργου.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη σύνταξης του σχεδίου εκτέλεσης εργασιών, η
υποβολή και η εγκρισή του από της αρµόδιες υπηρεσίες, η απορρύπανση του χώρου
και
η διεξαγωγή τελικών µετρήσεων από διαπιστευµένο εργαστήριο κατά τα πρότυπα
ΕΛΟΤ
ΕΝ ΙSO 17025,εξειδικευµένο εργαστήριο µετρήσεων καθώς και η έκδοση
πιστοποιητικού καθαριότητας από διάχυση ινών αµιάντου του χώρου της σχολικής
µονάδος
Η εργασία θα εκτελείται µετά την διαπιστωµένη από την επίβλεψη ολοκλήρωση τωων
εργασιών αποξήλωσης των αµιαντούχων υλικών,ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ και
πριν την
έναρξη των εργασιών αντικατάστασης των στοιχείων αυτών µε νέα.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τελικές µετρήσεις που θα γίνουν στούς χώρους της
παρούσας εργολαβίας.
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2237)
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 2237: 100,00%
Τριάντα
Ευρώ :

€ 30,00

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 61

ΟΙΚ Ν22.20.04
75 Αρθρο 1.75
Συλλογή συσκευασία σήµανση και διασυνοριακή µεταφορά αποβλήτων
αµιαντούχων
υλικών που προέλυψαν από τις
εργασίες αποξύλωσης
Στην τιµή του παρόντος άρθρου περιλαµβάνεται η σήµανση των συσκευασιών των
υλικών
αµιάντου σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην Τεχνική Περιγραφή, η µεταφορά,
προσωρινή αποθήκευση και τελική διάθεση αυτών.
Η αποµάκρυνση των αποβλήτων αµιάντου από τους χώρους εργασίας µε προορισµό
την
εγκατάσταση τελικής διάθεσης ή αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις προσωρινής
αποθήκευσςη επικίνδυνων αποβλήτων, πρέπει να γίνεται το συντοµότερο δυνατόν
(άµεσα).
Η µεταφορά των αποβλήτων αµιάντου, σε πρώτη φάση οδική, µέχρι τις
αδειοδοτηµένες
εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων, και σε δεύτερη
φάση
οδική και θαλάσσια µέχρι την εγκεκριµένη (διακρατική συµφωνία) εγκατάσταση
τελικής τους διάθεσης, περιλαµβάνει και όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως
σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, κατάθεση και έκδοση όλων κατά την ισχύουσα
Νοµοθεσία
απαραίτητων και προβλεπόµενων από την νοµοθεσία εγγράφων, δελτία κρατικής και
διασυνοριακής µεταφοράς αµιάντου, αδειών και εγκρίσεων για την διαχείριση και την
διασυνοριακή µεταφορά του φορτίου των αποβλήτων, έλεγχο της υπάρχουσας
συσκευασίας, σήµανσης, πιστοποίησης εµπορευµατοκιβωτίων και γενικότερα
τήρηση των
διεθνών προδιαγραφών µεταφοράς επικίνδυνων υλικών, όπως αυτές ορίζονται από
την
Νοµοθεσία, χορήγηση Επίσηµου Πιστοποιητικού ∆ιάθεσης των αποβλήτων, τόσο
από την
εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, όσο και από την εγκατάσταση τελικής
διάθεσης,
ασφάλιση από την έναρξη των εργασιών και για όλο το στάδιο µεταφοράς των υλικών
αµιάντου, µέχρι τον χώρο τελικής διάθεσης για περιπτώσεις ατυχηµάτων και
ρύπανσης
του περιβάλλοντος.
Κοινοποίηση όλων των παραπάνω στην Υπηρεσία επίβλεψης του έργου και όπου
αλλού
απαιτείται, από την ισχύουσα Νοµοθεσία.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στην υπηρεσία όλα τα αποδεικτικά
ζυγολόγια,
τα δελτία φορτωτικών αποστολών και κάθε άλλο στοιχείο που θα ζητηθεί, ώστε να
γίνεται ο έλεγχος του πραγαµτικού βάρους των µεταφεροµένων επικίνδυνων υλικών
αµιάντου.
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2237)
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)

Μονάδα µέτρησης : Χιλιόγραµµα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 2237: 100,00%
Ενα και Πενήντα λεπτά
Ευρώ :

€ 1,50

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 62

ΟΙΚ Ν6101.3.3
76 Αρθρο 1.76
ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
·
Βάση αποτελείται από ορθογώνιο πλαίσιο διαστάσεων 48 χ 30 cm και
κατασκευάζεται από µορφοσίδηρο γωνία 60 x 60 x 6mm. Στην επιφάνεια της
υπάρχουν 6
µπουλόνια W, 5/8" x 35 mm, για τη στήριξη του στυλοβάτη. Στο κάτω µέρος του
πλαισίου υπάρχουν τζινέτια µήκους 60 cm από µορφοσίδηρο γωνία 50 x 50 x 5 mm.
Πακτώνεται στο έδαφος σε βάθος 60 cm.
·
Στυλοβάτης κατασκευάζεται από χαλυβδοέλασµα πάχους 3mm. ∆ύο βραχίονες µε
πρισµατική µορφή ενώνονται σε σχήµα Γ. Ο πρώτος, µήκους 140cm, είναι
κατακόρυφος
και συνεχίζει ο δεύτερος µήκους 185cm, µε γωνία 120 µοιρών. Η διατοµή του
στυλοβάτη είναι ορθογωνική µε στρογγυλεµένες τις ακµές και µεταβάλλεται οµαλά από
16 χ 35cm, στη θέση της βάσης, σε 16x16cm, στη θέση του ταµπλό. Εσωτερικά και σε
όλο το µήκος ενισχύεται µε µεταλλικά ελάσµατα πάχους 3mm, ώστε να αποφεύγονται
στρεβλώσεις και ταλαντώσεις. Στην κάτω πλευρά ενσωµατώνεται µεταλλικό πλαίσιο
όµοιο µε αυτά της βάσης (οι 7 τρύπες που υπάρχουν αντιστοιχούν στα µπουλόνια της
βάσης). Στην επάνω πλευρά υπάρχουν 4 µπουλόνια W 5/8" x 40 mm για την υποδοχή
του
ταµπλό.
·
Ταµπλό αποτελείται από 2 ορθογώνια πλαίσια: το εξωτερικό µε διαστάσεις 100
x 130 cm και το εσωτερικό µε διαστάσεις 49 x 35 cm. Το υλικό κατασκευής τους
είναι ενισχυµένη κοιλοδοκός 50 x 25 mm. Τα δύο πλαίσια συνδέονται µεταξύ τους µε
σύστηµα γλισιέρας που τοποθετείται στο πίσω µέρος.
·
Ο πίνακας, διαφανής από καθαρό πλεξιγκλάς, έχει πάχος 10mm και στερεώνεται
στο πλαίσιο µε βίδες φραιζάτες. Μεταξύ των πλαισίων και του πίνακα παρεµβάλλεται
λάστιχο, διατοµής 40 χ 3 mm για την απορρόφηση των κραδασµών. Το ταµπλό
βιδώνεται
στο στυλοβάτη. Παράλληλα, δύο αντηρίδες από ενισχυµένο σωλήνα γαλβανιζέ,
ενώνουν
αρθρωτά και αντιστηρίζουν τις δύο επάνω άκρες του ταµπλό µε τον στυλοβάτη.
·
Στεφάνι: η εσωτερική διάµετρος του είναι 45cm και κατασκευάζεται από
χαλύβδινο άξονα διαµέτρου 20 mm. Περιµετρικά στο κάτω µέρος, έχει γαντζάκια για
το δέσιµο του διχτύου. Στερεώνεται στο ταµπλό µε 4 µπουλόνια Μ 10.
Οι βίδες και τα µπουλόνια που χρησιµοποιούνται είναι γαλβανιζέ. Βάφεται
ηλεκτροστατικά µε χρώµατα υδατοδιαλυτά, µη τοξικά και µη αναφλέξιµα, σύµφωνα µε
τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
·
Ταµπλό 100Χ130 εκ.
·
Πλεξιγκλας 10 χιλ.
·
Πρόβολος 130 εκ.
·
Στεφάνι µασίφ µε δίχτυ.
·
Ύψος 270 εκ.
·
Με βάση πάκτωσης.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά, το κόστος µεταφοράς και πλήρη
τοποθέτηση.
(1 τεµ).

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 7: 100,00%
Χίλια διακόσια
Ευρώ :

€ 1.200,00

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 63

ΟΙΚ Ν6101.3.4
77 Αρθρο 1.77
Προστατευτικό µπασκέτας µε velcro
∆ιαστάσεις: ύψος- πλάτος 190 *137 εκ, πάχος 5 εκατοστά
Υλικό: Συνθετική δερµατίνη εξωτερικά µε ενισχυµένο ανθεκτικό αφρολέξ 300D
εσωτερικά.
Κατάλληλο για µπασκέτες διαστάσεων 40 * 20 εκατοστά
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά, το κόστος µεταφοράς και πλήρη
τοποθέτησή του.
(1 τεµ).

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 7934: 100,00%
Εκατόν πενήντα
Ευρώ :

€ 150,00

ΟΙΚ Ν6105
78 Αρθρο 1.78
-Σταντ ποδηλάτων-, αρθρωτό, µε µία ή δύο πλευρές, 5 θέσεων. Η κατασκευή
υποστήριξης είναι από ορθογώνια ατσάλινη σωλήνωση 80x20 και πάχους 2mm, οι
ηµιδακτύλιοι για τη στήριξη της ρόδας είναι από οβάλ ατσάλινη σωλήνωση 40x20 και
πάχους 1,5mm και βρίσκονται στη µία πλευρά (στην έκδοση µε τη µία πλευρά) ή και
στις δύο πλευρές (στην έκδοση µε τις δύο πλευρές). Μια τέτοια κατασκευή
στηρίζεται σε δύο ορθογώνιες σωληνώσεις από στεγανοποιηµένο ατσάλι 80x30.
Συνολικές διαστάσεις για το στάνταρ µοντέλο µίας πλευράς: 2020x410x650h mm.
Ενδεικτικό βάρος: 12kg
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια, µεταφορά και η πλήρης τοποθέτησή
τους.
(τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 5622: 100,00%
Εκατόν εξήντα δύο
Ευρώ :

€ 162,00

ΟΙΚ Ν65.01.2
79 Αρθρο 1.79
κλείθρα υαλοστασίων και µηχανισµοί λειτουργείας και ασφαλείας γαι υαλοστάσια
ξυλείας η αλουµινίου.
Προµήθεια υλικών και µικριυλικών και εργασία πλήρους τοποθέτησης σύµφωνα µε
τα σχέδια της υπηρεσίας
(Τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 5432: 100,00%
∆ώδεκα
Ευρώ :

€ 12,00

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 64

ΟΙΚ Ν72.16
80 Αρθρο 1.80
Ανάσυρση και επανατοποθέτηση κεράµων ρωµαϊκού τύπου
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211)
Ανάσυρση και επανατοποθέτηση κεράµων ρωµαϊκού τύπου, πλήρης µε τους
απαιτούµενους
ηµικεράµους και τους ειδικούς κορυφοκεράµους. Περιλαµβάνεται η εργασία
ανάσυρσης
και επανατοποθέτησης και προσδέσεως όλων των κεραµιδιών µε σύρµα καθώς και η
κολυµβητή τοποθέτηση των ακροκεράµων και των κορυφοκεράµων καθώς και της
απαιτούµενης τσιµεντοκονίας των 450 kg τσιµέντου, σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές
λεπτοµέρειες της µελέτης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : Υ∆Ρ 6720.6: 100,00%
∆έκα οκτώ και Πέντε λεπτά
Ευρώ :

€ 18,05

ΟΙΚ Ν72.16.1
81 Αρθρο 1.81
Ανάσυρση και επανατοποθέτηση κεράµων γαλλικού τύπου
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211)
Ανάσυρση και επανατοποθέτηση κεράµων γαλλικού τύπου, πλήρης µε τους
απαιτούµενους
ηµικεράµους και τους ειδικούς κορυφοκεράµους. Περιλαµβάνεται η εργασία
ανάσυρσης
και επανατοποθέτησης και προσδέσεως όλων των κεραµιδιών µε σύρµα καθώς και η
κολυµβητή τοποθέτηση των ακροκεράµων και των κορυφοκεράµων καθώς και της
απαιτούµενης τσιµεντοκονίας των 450 kg τσιµέντου, σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές
λεπτοµέρειες της µελέτης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 7211: 100,00%
∆έκα οκτώ και Πέντε λεπτά
Ευρώ :

€ 18,05

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 65

ΟΙΚ Ν76.27.02-ΑΟ
82 Αρθρο 1.82
∆ιπλοί ενεργεικοί υαλοπίνακες 3ης γενιάς δύο εποχών
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2)
∆ιπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες 3ης γενιάς δύο εποχών µε µαλακή επίστρωση (LowE)
µε την χρήση αερίου argon 90% στο µέσο των υαλοπινάκων. Το πάχος των
υαλοπινάκων
είναι 4mm για τον εξωτερικό και 5mm για τον εσωτερικό υαλοπίνακα ενώ το διάκενο
µεταξύ των δύο υαλοπινάκων είναι 12mm-16mm (κρύσταλλο 4mm (Low-E), κενό
16mm.argon, κρύσταλλο 5mm απλό).

Χαρακτηριστικά ενεργεικών υαλοπινάκων:
Ο δείκτης θερµοπερατότητας Ug=W/(m2.K)είναι 1,1
Το ποσοστό µετάδοσης φωτεινότητας Light Transmittance (%) είναι 80% και
Το ποσοστό θερµικής ηλιακής ακτινοβολίας Solar g factor (%) είναι 58%
Πλήρης περαιωµένη εργασία, µε υλικά και µικροϋλικά επί τόπου.
Οι διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες πρέπει να είναι σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 12795, την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106 ΕΟΚ και να διαθέτουν συµµόρφωση µε σήµανση CE.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 7609.1: 100,00%
Εξήντα εννέα και ∆έκα λεπτά
Ευρώ :

€ 69,10

ΟΙΚ Ν77.91
83 Αρθρο 1.83
Ανακαίνηση χρωµατισµών κοινών επί παλαιών επιφανειών επιχρισµάτων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ η
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
χώρων διά πλαστικού χρώµατος ανεξαρτήτου ύψους από το δάπεδο εργασίας
εις δύο διαστρώσεις,µετά σποραδικής εποξέσεως µέχρι ποσοστού 20% των παλαιών
χρωµάτων ήτοι:
Ικριώµατα ,απόξεση, προετοιµασία των επιφανειών,τυχόν µετακινήσεις εποίπλων
και
εξοπλισµού,
αστάρωµα διά πλαστικού χρώµατος και διάστρωσις δύο στρώσεων πλαστικού
χρώµατος.
(1 m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 7791: 100,00%
Πέντε
Ευρώ :

€ 5,00

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 66

ΟΙΚ Ν7947
84 Αρθρο 1.84
Θερµοπρόσοψη κτηρίου
Τα στάδια κατασκευής του συστήµατος εξωτερικής θερµοµόνωσης είναι τα ακόλουθα:
1.
Κόλληση του θερµοµονωτικού υλικού (αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους
50 mm) στον εξωτερικό τοίχο του κτηρίου µε τη χρήση κατάλληλης συνδετικής κόλλας
πρόσφυσης η οποία απλώνεται σε όλη την επιφάνεια του θερµοµονωτικού υλικού.
2.
Τοποθέτηση κατάλληλων γωνιακών εξαρτηµάτων (γωνιόκρανα) σε όλες τις ακµές
του συστήµατος.
3.
Μηχανική στήριξη του θερµοµονωτικού υλικού µε τη χρήση κατάλληλων αγκυρίων
στερέωσης.
4.
Τοποθέτηση υαλοπλέγµατος (οπλισµός) σε όλη την επιφάνεια του
θερµοµονωτικού υλικού µε τη χρήση ενισχυτικού επιχρίσµατος.
5.
Εφαρµογή του τελικού επιχρίσµατος (επιχρίσµατα έγχρωµα µε έτοιµο κονίαµα
χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας) σε όλη την επιφάνεια των εξωτερικών τοίχων µε
σκοπό την πλήρη στεγανοποίηση του συστήµατος εξωτερικής θερµοµόνωσης.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προετοιµασία των επιφανειών, το αστάρωµα και η
εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού χρώµατος (υλικά - µικροϋλικά επί τόπου, και
εργασία)

Στην τιµή περιλαµβάνονται υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής,
σύµφωνα
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων".
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε :
Τριάντα ένα
Ευρώ :

€ 31,00
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Ο∆ΟΠΟΙΙΑ
Ο∆Ν ΝΕΤ-Α-2.Μ-Α
1 Αρθρο 2.1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ∆ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆ΕΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1123Α)
Γενικές εκσκαφές, µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών
και
ηµιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως
πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος,
ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή µακριά,
χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και µε
οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο, εν ξηρώ ή µε παρουσία νερών, σύµφωνα µε την
ΕΤΕΠ 0202-01-00.
Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης
σκληρότητας:
- ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m µετά της
µόρφωσης των πρανών και του πυθµένα τους,
- για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων,
- τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται
στη
συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού,
- για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m,
- τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης των
πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνονται µε άλλο άρθρο αυτού του
τιµολογίου
- για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προσέγγιση µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, η εκσκαφή µε οποιοδήποτε
µέσο
και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,
- η αποστράγγιση των υδάτων, η µόρφωση των παρειών, των πρανών και του
πυθµένα
της σκάφης και ο σχηµατισµός των αναβαθµών
- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και η
µεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιµοποίηση των
κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωµάτων) ή για απόρριψη των
ακατάλληλων ή
πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες τελικές ή προσωρινές θέσεις
- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των
προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση
και
διαµόρφωση των χώρων απόθεσης σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους
- η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η
εκθάµνωση κοπή, εκρίζωση και αποµάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιµέτρου
κορµού,
σε οποιαδήποτε απόσταση.
- η αντιµετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη
κυκλοφορία, όπως περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.
- η συµπύκνωση της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης
οδοστρώµατος" µέχρι του βάθους που λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό της
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Φέρουσας
Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην µελέτη, σε βαθµό συµπύκνωσης
που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 90% της
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
- οι πάσης φύσεως σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων
- η επανεπίχωση (µε προϊόντα εκσκαφών) των θεµελίων και τάφρων εκτός του
σώµατος
της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει
απαίτηση συµπύκνωσης
Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της
εργασίας σε µια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραµµα
εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισµούς.
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιηµένων µε
τσιµέντο,
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεµα, κρασπεδορείθρων και στερεών
έδρασης και
εγκιβωτισµού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του
όγκου των γενικών εκσκαφών, επιµετρώνται και τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα
οικεία άρθρα του παρόντος τιµολογίου.
Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών και µέχρι τα όρια εκσκαφής των
εγκεκριµένων συµβατικών σχεδίων και σύµφωνα µε το πρωτόκολλο χαρακτηρισµού.
∆ιευκρινίζεται ότι ουδεµία αποζηµίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον
των προβλεποµένων από τη µελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από
την Υπηρεσία.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο.
Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : Ο∆Ν 1123Α: 0,00%
Ενα και Εβδοµήντα πέντε λεπτά
Ευρώ :

€ 1,75
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Ο∆Ν ΝΕΤ-Β-29.2.1-Α
2 Αρθρο 2.2
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 Κατασκευή ρείθρων,
τάφρων κλπ µε
σκυρόδεµα C12/15, άοπλο
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2531)
Κατασκευή στερεών έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, επενδεδυµένων τάφρων
κάθε είδους
(τραπεζοειδών, τριγωνικών κλπ), ραµπών πρόσβασης σε παρόδιες ιδιοκτησίες,
χυτών
βάσεων πυλώνων οδοφωτισµού, στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ
από άοπλο
σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15.
Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους
από
σκυρόδεµα που παρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής,
µε
θραυστά αδρανή λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου
κόκκου,
τσιµέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία
ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα.
Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως
υλικών
παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε
θέση
σκυροδέτησης ετοίµου σκυροδέµατος,
- η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών
των
πάσης φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων,
καµπύλων
ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστηµάτων και εξοπλισµού που
απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήµατα προκατασκευής, προώθησης, προβολοδόµησης,
αναρριχόµενοι σιδηρότυποι κλπ),
- τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή,
µεταφορά,
άντληση, ανύψωση, καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέµατος
- η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και
προβολοδόµηση καθώς
- η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων,
κυλινδρικών ή
άλλης µορφής κενών,
- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών.
- η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά
κ.λ.π.) µέχρι τη σκλήρυνσή του,
Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,
- οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών
εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν
στις
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µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης και προωθουµένων αυτοφεροµένων
δοκών),
- η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,
- οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα
γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας
- η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή,
χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του
επιφανειακού τελειώµατος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της
κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρµογή κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών,
προσθήκη καταλλήλων προσµίκτων κλπ).
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε
πραγµατικούς όγκους, σύµφωνα µε τη µελέτη, µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των
σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των
κενών
διέλευσης αγωγών, των γραµµικών σκοτιών διατοµής µέχρι 10 cm2 και των
επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, αφαιρουµένων όµως των κενών που
διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος.
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα
γίνεται µε βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο
τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.
Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το
ύψος
του κάτω πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την
τυχόν
διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή.
Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής
εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το µέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε µία ή
περισσότερες φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και
δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής,
στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του
σκυροδέµατος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο µέτρο που εκάστη
αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:
01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος
01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος
01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-03-00-00: Ικριώµατα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)
01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση
επιχρισµάτων
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα
Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : Ο∆Ν 2531: 100,00%
Ογδόντα έξι και Πενήντα λεπτά
Ευρώ :

€ 86,50
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Ο∆Ν ΝΕΤ-Β-49-Α
3 Αρθρο 2.3
ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΕΣΧΑΡΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6752)
Προµήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών εσχαρών και καλυµµάτων φρεατίων, µε τα
αντίστοιχα πλαίσια έδρασης, οποιωνδήποτε διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124,
φέρουσας
ικανότητας D400, σύµφωνα µε την µελέτη και τα Πρότυπα Κατασκετής Εργων (ΠΚΕ).
Για τις εσχάρες των υπονόµων έχει εφαρµογή η ΕΤΕΠ 08-07-01-01 "Εσχάρες
υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο"
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια των χυτοσιδηρών ειδών,
- η µεταφορά τους επί τόπου του έργου, οι φοροεκφορτώσεις µε κατάλληλα µέσα (πχ.
µε χρήση υδραυλικού γερανοβραχίονα),
- η προετοιµασία της επιφανείας έδρασης του πλαισίου, η ρύθµιση της απαιτουµένης
τελικής στάθµης του καλύµατος ή της εσχάρας µε χρήση ανθεκτικών υποθεµάτων και
η
πάκτωση του πλαισίου έδρασης µε ισχυρή τσιµεντοκονία.
Τιµή ανά kg τοποθετηµένων χυτοσιδηρών σχαρών, πλαισίων και καλυµµάτων
φρεατίων.

Μονάδα µέτρησης : Χιλιόγραµµα
Αναθεωρείται µε : Υ∆Ρ 6752: 100,00%
Ενα και Σαράντα πέντε λεπτά
Ευρώ :

€ 1,45

Ο∆Ν ΝΕΤ-Β-52-Α
4 Αρθρο 2.4
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ, ΝΗΣΙ∆ΩΝ κλπ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2922)
Πλακόστρωση πεζοδροµίων, νησίδων κλπ, µε τσιµεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339,
διαστάσεων 0,50 x 0,50 m, πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, µε επιφανειακή στοιβάδα από
λευκό τσιµέντο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 " Πλακοστρώσεις λιθοστρώσεις πεζοδροµίων και πλατειών"
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των τσιµεντοπλακών και των
υλικών
στερέωσης και αρµολόγησης,
- η τοποθέτηση των τσιµεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιµεντοκονιάµατος πάχους 2,5 - 3,0 cm, αποτελούµενου από ένα µέρος ασβέστη, πέντε µέρη
καθαρής άµµου και 180 kg τσιµέντου ανά m3,
- η αρµολόγηση µε τσιµεντοµαρµαροκονία µε λευκό τσιµέντο σε αναλογία 650 kg
τσιµέντου ανά m3 µαρµαροκονίας και ο καθαρισµός των αρµών .
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο έτοιµης πλακοστρώσεως

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : Ο∆Ν 2922: 100,00%
∆έκα τρία και Ογδόντα λεπτά
Ευρώ :

€ 13,80

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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Ο∆Ν ΝΕΤ-Γ-1.1.Μ-Α
5 Αρθρο 2.5
Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121.Β)
Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά
σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις
οδοστρωµάτων
από ασύνδετα αδρανή υλικά", µε συµπύκνωση κατά στρώσεις µεγίστου
συµπυκνωµένου
πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της
επιφάνειας
κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
- η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η
προβλεπόµενη
από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια.
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά
την κατασκευή της στρώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης υπόβασης µεταβλητού πάχους

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : Ο∆Ν 3121Β: 100,00%
∆ώδεκα και Πενήντα πέντε λεπτά
Ευρώ :

€ 12,55

Ο∆Ν ΝΕΤ-Γ-2.2.Μ-Α
6 Αρθρο 2.6
Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155)
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3211.Β)
Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από
θραυστά
αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00
"Στρώσεις
οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη µορφή και την
έκταση
της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
- η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η
προβλεπόµενη
από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0.10 m

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : Ο∆Ν 3211Β: 100,00%
∆ύο και Είκοσι πέντε λεπτά
Ευρώ :

€ 2,25

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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Ο∆Ν ΝΕΤ-∆-3-Α
7 Αρθρο 2.7
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4110)
Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-0 ή µε
όξινο
ασφαλτικό γαλάκτωµα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε
υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική
προεπάλειψη".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου
αντιυδρόφιλου παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από
οποιαδήποτε απόσταση,
- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση,
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),
- ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε µηχανικό σάρωθρο και
χειρωνακτική υποβοήθηση,
- η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε
αυτοκiνούµενο διανοµέα ασφάλτου (Federal),
- η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),
- η ενδεχόµενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης µε την αξία παραγωγής ή
προµήθειας και µεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : Ο∆Ν 4110: 100,00%
Ενα και Είκοσι λεπτά
Ευρώ :

€ 1,20

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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Ο∆Ν ΝΕΤ-∆-8.1.Μ-Α
8 Αρθρο 2.8
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε χρήση κοινής
ασφάλτου
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521Β)
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα,
ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα
παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά
λατοµείου,
τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της
ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος
- η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως
- η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε fιnisher
- η σταλία των µεταφορικών µέσων
- η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε
να προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα
- η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων
ενώσεων
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής
ποιότητας
και χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα µε το
συµπυκνωµένο
πάχος της και τον τύπο της χρησιµοποιουµένης ασφάλτου.

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε : Ο∆Ν 4521Β: 100,00%
Οκτώ και Εβδοµήντα πέντε λεπτά
Ευρώ :

€ 8,75

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΗΜΧ Ν9340.5
1 Αρθρο 3.1
Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος διατοµής 70mm2 .
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 45: 100,00%
Επτά και Ογδόντα επτά λεπτά
Ευρώ :

€ 7,87

ΗΜΧ Ν9282
2 Αρθρο 3.2
Ακίδα αλεξικεραύνου χάλκινη Φ10χ200, µε τα µικροϋλικά συνδέσεως και
εγκαταστάσεως,
δηλ. προµήθεια, σύνδεση µε τις συλλεκτήριους χάλκινους αγωγούς, στερέωση επί
της σκεπής παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία
(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 45: 100,00%
Είκοσι πέντε και Είκοσι τρία λεπτά
Ευρώ :

€ 25,23

ΗΜΧ Ν9283
3 Αρθρο 3.3
Στηρίγµατα χαλκού σε κεραµίδι ή σε οπλισµένο σκυρόδεµα, µε όλα τα απαιτούµενα
µικροϋλικά,
όπως σφικτήρες, διαστολικά, συστολικά κ.λ.π. για πλήρη εγκατάσταση κλωβού
αλεξικέραυνου
(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 45: 100,00%
Τέσσερα και Εξήντα ένα λεπτά
Ευρώ :

€ 4,61

ΗΜΧ Ν8432.2.27
4 Αρθρο 3.4
Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα τύπου PANELβαµµένα µε ηλεκτροστατική βαφή
τετράστηλα µε ύψος 600 χιλ
και µήκους 1,2 µ, µε θερµαντική απόδοση 3720 Kcal/h µε θερµοκρασία νερού εισόδου
90 o C
και εξόδου 70 ο C και θερµοκρασία χώρου 20 ο C .Εγχώρια που αποτελούνται από
οσαδήποτε στοιχεία
πλήρως εγκατεστηµένα ,µε στηρίγµατα τοίχου η δαπέδου και µικρουλικά επί τόπου
και
εργασία εγατάστασης.

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 26: 100,00%
∆ιακόσια ενενήντα τέσσερα και Πενήντα έξι λεπτά
Ευρώ :

€ 294,56

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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ΗΜΧ Ν8804.2
5 Αρθρο 3.5
Μπουτόν Εξώθυρας πολυτελείας µε κουδούνι δύο ήχων
Μπουτόν εξώθυρας χωνευτό, πολυτελείας, αξιόπιστης κατασκευάστριας, δηλ.
προµήθεια
προσκόµιση
µπουτόν εξώθυρας πολυτελείας και µικροϋλικών (ροζέττα χάρτου ξύλινα τακάκια,
γύψος, ξυλοβιδες κλπ.)
εγκατάσταση σύνδεση και δοκιµή για κανονική λειτουργία.

Επίσης κουδούνι δύο ήχων για σύνδεση µε µπουτόν εξώθυρας αξιόπιστης
κατασκευάστριας εταιρείας, δηλ. προµήθεια προσκόµιση
κουδουνιού εξώθυρας πολυτελείας και µικροϋλικών (ροζέττα χάρτου ξύλινα τακάκια,
γύψος, ξυλοβιδες κλπ.)
εγκατάσταση σύνδεση και δοκιµή για κανονική λειτουργία.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 49: 100,00%
Εβδοµήντα ένα και Ογδόντα ένα λεπτά
Ευρώ :

€ 71,81

ΗΜΧ Ν8432.2.12
6 Αρθρο 3.6
Θερµαντικά σώµατα χαλύβδινα τύπου PANELβαµµένα µε ηλεκτροστατική βαφή
τετράστηλα µε ύψος 600 χιλ
και µήκους 0 ,8 µ, µε θερµαντική απόδοση 2.470 Kcal/h µε θερµοκρασία νερού
εισόδου 90 o C
και εξόδου 70 ο C και θερµοκρασία χώρου 20 ο C .Εγχώρια που αποτελούνται από
οσαδήποτε στοιχεία
πλήρως εγκατεστηµένα ,µε στηρίγµατα τοίχου η δαπέδου και µικρουλικά επί τόπου
και
εργασία εγατάστασης.

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 26: 100,00%
∆ιακόσια ενενήντα τέσσερα και Πενήντα έξι λεπτά
Ευρώ :

€ 294,56

ΗΜΧ 8151.1
7 Αρθρο 3.7
Λεκάνη αποχωρητηρίου
υψηλής πιέσεως
από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήµενου) τύπου, δηλαδή
λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων
(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 14: 100,00%
Εκατόν πενήντα και Σαράντα έξι λεπτά
Ευρώ :

€ 150,46

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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ΗΜΧ 8153.2
8 Αρθρο 3.8
∆οχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως) Κυλινδρικό ή
πρισµατοειδές,
πατητό ή τραβηκτό πλήρες µε τον ορειχάλκινο πλωτήρα, τα ρακόρ στοµίων
τροφοδοτήσεως και εκροής τον χαλκοσωλήνα συνδέσεως και τους γάντζους
στηρίξεως
, δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως γιά
λειτουργία.
(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 15: 100,00%
Ενενήντα οκτώ και Πενήντα έξι λεπτά
Ευρώ :

€ 98,56

ΗΜΧ 8042.1.7
9 Αρθρο 3.9
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαµέτρου 100 mm
πιέσεως
λειτουργίας 4 atmγιά 20 C, γιά σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης
κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και
ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα
ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ
και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1 m)

Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 8: 100,00%
Είκοσι τρία και Ογδόντα εννέα λεπτά
Ευρώ :

€ 23,89

ΗΜΧ 8915.2.2
10 Αρθρο 3.10
Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WLSIEMENS
τριπολικός εντάσεως 10 Α κατάλληλος γιά τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα
διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, γιά κάθε
φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς
και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον
πίνακα.
(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 55: 100,00%
∆έκα πέντε και Πενήντα ένα λεπτά
Ευρώ :

€ 15,51

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 78

ΗΜΧ 8915.1.3
11 Αρθρο 3.11
Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WLSIEMENS
µονοπολικός εντάσεως 16 Α κατάλληλος γιά τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα
διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, γιά κάθε
φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς
και βοηθητικά υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον
πίνακα.
(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 55: 100,00%
∆έκα και Είκοσι ένα λεπτά
Ευρώ :

€ 10,21

ΗΜΧ 8801.1.1
12 Αρθρο 3.12
∆ιακόπτης χωνευτός απλός µονοπολικός
µε πλήκτρο, εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V µε το κυτίο δηλαδή προµήθεια προσκόµιση
εγκατάσταση και σύνδεση.
(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 49: 100,00%
Τέσσερα και ∆έκα τέσσερα λεπτά
Ευρώ :

€ 4,14

ΗΜΧ 8826.3.2
13 Αρθρο 3.13
Ρευµατοδότης χωνευτός SCHUKO
, εντάσεως 16 Α
µε το κυτίο δηλαδή προµήθεια προσκόµιση, µικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση,
παραδοτέος σε λειτουργία
(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 49: 100,00%
Εννέα και Είκοσι τέσσερα λεπτά
Ευρώ :

€ 9,24

ΗΜΧ 8735.2.1
14 Αρθρο 3.14
Κυτίο διακλαδώσεως, Πλαστικό
∆ιαµέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm
ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και µικρουλικά (γύψος, πίσσα
µονωτική, κανάβα, µινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, µαστοί διαστολές, συστολές,
κόντρα, παξιµάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και
συνδέσεως.
(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 41: 100,00%
Τέσσερα
Ευρώ :

€ 4,00

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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ΗΜΧ 8766.3.2
15 Αρθρο 3.15
Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατοµής 3 Χ 2.5 mm2 χάλκινων αγωγών.
Ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών
(κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση,
µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων
κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο
του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα
κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 m)

Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 46: 100,00%
Πέντε και Εξήντα έξι λεπτά
Ευρώ :

€ 5,66

ΗΜΧ 8766.3.1
16 Αρθρο 3.16
Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατοµής 3 Χ 1.5 mm2 χάλκινων αγωγών.
Ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών
(κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση,
µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων
κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο
του κτηρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα
κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 m)

Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 46: 100,00%
Πέντε και Είκοσι εννέα λεπτά
Ευρώ :

€ 5,29

ΗΜΧ Ν8973.7.4.3
17 Αρθρο 3.17
Φωτιστικό σώµα φθορισµού εξοικονόµησης ενέργειας µε ηλεκτρονικό µπάλλαστ, µε
λυχνίες,
στεγασµένων χώρων,οροφής ανηρτηµένο ή ψευδοροφής µε περσίδα απο
ελασµατωδη
αλουµίνιο και παραβολικούς ανταυγαστήρες
, προστασίας στεγανό ΙΡ 20 επίµηκεςή τετράγωνο γιά 4 λαµπτήρες 18W
Αποτελούµενο από ενισχυµένη βάση βαµµένη µε ψηµένο χρώµα, µε
ενσωµατωµένα τα
όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, ηλεκτρονικό
µπάλλαστ, πυκνωτές και
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 59: 0,00%
Εκατόν σαράντα επτά και ∆ώδεκα λεπτά
Ευρώ :

€ 147,12

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 80

ΗΜΧ Ν8973.7.4.4
18 Αρθρο 3.18
Φωτιστικό σώµα φθορισµού εξοικονόµησης ενέργειας µε ηλεκτρονικό µπάλλαστ, µε
λυχνίες,
στεγασµένων χώρων,οροφής ανηρτηµένο ή ψευδοροφής µε περσίδα απο
ελασµατωδη
αλουµίνιο και παραβολικούς ανταυγαστήρες
, προστασίας στεγανό ΙΡ 20 επίµηκες γιά 2 λαµπτήρες 58W
Αποτελούµενο από ενισχυµένη βάση βαµµένη µε ψηµένο χρώµα, µε
ενσωµατωµένα τα
όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, ηλεκτρονικό
µπάλλαστ, πυκνωτές και
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 59: 100,00%
Εκατόν είκοσι εννέα και Πενήντα έξι λεπτά
Ευρώ :

€ 129,56

ΗΜΧ 8034.3
19 Αρθρο 3.19
Σιδηροσωλήνας µαύρος µε ραφή διαµέτρου 1 ins ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη
ετικέττα), τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως.
Συµπεριλαµβάνονται όλα τα ειδικά τεµάχια (µούφες, γωνίες, καµπύλες, συστολές,
ταύ, κλπ ενισχυµένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους
εγκαταστάσεως και δοκιµών πιέσεως και λειτουργίας.
(1 m)

Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 4: 100,00%
Είκοσι και Τρία λεπτά
Ευρώ :

€ 20,03

ΗΜΧ 8034.4
20 Αρθρο 3.20
Σιδηροσωλήνας µαύρος µε ραφή διαµέτρου 1 1/4 ins ISO-MEDIUM βαρύς
(πράσινη
ετικέττα), τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως.
Συµπεριλαµβάνονται όλα τα ειδικά τεµάχια (µούφες, γωνίες, καµπύλες, συστολές,
ταύ, κλπ ενισχυµένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους
εγκαταστάσεως και δοκιµών πιέσεως και λειτουργίας.
(1 m)

Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 4: 100,00%
Είκοσι τρία και Εννέα λεπτά
Ευρώ :

€ 23,09

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 81

ΗΜΧ 8034.2
21 Αρθρο 3.21
Σιδηροσωλήνας µαύρος µε ραφή διαµέτρου 3/4 ins ISO-MEDIUM βαρύς (πράσινη
ετικέττα), τοποθετηµένος πλήρως σε εγκατάσταση κεντρικής θερµάνσεως.
Συµπεριλαµβάνονται όλα τα ειδικά τεµάχια (µούφες, γωνίες, καµπύλες, συστολές,
ταύ, κλπ ενισχυµένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους
εγκαταστάσεως και δοκιµών πιέσεως και λειτουργίας.
(1 m)

Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 4: 100,00%
∆έκα έξι και Τριάντα τρία λεπτά
Ευρώ :

€ 16,33

ΗΜΧ Ν8062.1Α
22 Αρθρο 3.22
Καθαρισµός υδρορροών παντός τύπου
Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των στοµίων, γλαστρών και των κατακόρυφων
τµηµάτων
των υδρορροών ανεξάρτητα απο το υλικό κατασκευής τους.
Το µήκος του κατακόρυφου τµήµατος της υδρορροής υπολογίζεται εώς 15,00 µ.
(τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 1: 100,00%
Τρία και ∆ώδεκα λεπτά
Ευρώ :

€ 3,12

ΗΜΧ Ν8436
23 Αρθρο 3.23
Αποξήλωση σωληνώσεων εγκατάστασης θέρµανσης κοπής σωλήνων και όλων
των
µικροϋλικών που απαιτούνται για την εκτέλεση των πιο πάνω εργασιών (κυρίως
και βοηθητικών υλικών, υλικά κοπής, τροχοί, οξυγόνα κλπ.). Ητοι υλικά και
εργασία και όλα τα παραπάνω ανοιγµένα σε εργασία αποξήλωσης των σωµάτων και
σωλήνων και µεταφορά τους σε χώρο που θα υποξείξει η Υπηρεσία.
(1 ΜΜ)

Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 4: 100,00%
Τρία
Ευρώ :

€ 3,00

ΗΜΧ Ν8971.1.1
24 Αρθρο 3.24
Αποξήλωση φωτιστικών σωµάτων τοίχου ή οροφής δηλαδή εργασία αποσύνδεσης
µε
προσοχή και µεταφορά σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία.
(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 59: 100,00%
Τρία και Εβδοµήντα επτά λεπτά
Ευρώ :

€ 3,77

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 82

ΗΜΧ 8732.1.2
25 Αρθρο 3.25
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, ευθύς , ∆ιαµέτρου Φ 13.5mm
ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα απαραίτητα πλαστικά προστόµια
ίσια ή καµπύλα και µικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.
(1 m)

Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 41: 100,00%
Τρία και Είκοσι έξι λεπτά
Ευρώ :

€ 3,26

ΗΜΧ 8179.2
26 Αρθρο 3.26
Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µε κάλυµµα χρώµατος λευκού

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 18: 100,00%
Είκοσι τρία και Οκτώ λεπτά
Ευρώ :

€ 23,08

ΗΜΧ Ν8152.1
27 Αρθρο 3.27
Αποξήλωση ειδών υγειινής ,λεκάνης αποχωρητηρίου τουρκικού τύπου
,νιπτήρα,καζανάκια κ.τ.λ από πορσελάνη µε ενσωµατωµένη οχυβάδα

πλήρους αποξηλώσεως.
(1 τεµ)
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 14: 100,00%
∆έκα έξι και Ενενήντα οκτώ λεπτά
Ευρώ :

€ 16,98

ΗΜΧ 8041.6.1
28 Αρθρο 3.28
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώµατος 0.80 mm εξωτ.διαµέτρου 18 mmτοποθετηµένος
µε
όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση µε
ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1 m)

Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 7: 100,00%
Οκτώ και Ενενήντα έξι λεπτά
Ευρώ :

€ 8,96

ΗΜΧ 8041.7.1
29 Αρθρο 3.29
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώµατος 0.90 mm εξωτ.διαµέτρου 22 mmτοποθετηµένος
µε
όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση µε
ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1 m)

Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 7: 100,00%
Ενδεκα και Ογδόντα εννέα λεπτά
Ευρώ :

€ 11,89

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 83

ΗΜΧ 8041.8.1
30 Αρθρο 3.30
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώµατος 0.90 mm εξωτ.διαµέτρου 28 mmτοποθετηµένος
µε
όλα τα ειδικά τεµάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση µε
ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσµοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
(1 m)

Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 7: 100,00%
∆έκα τέσσερα και Εξήντα τρία λεπτά
Ευρώ :

€ 14,63

ΗΜΧ 8786.4.1
31 Αρθρο 3.31
Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ,
∆ιαστάσεων 100 Χ 100 mm ,γιά αγωγούς διατοµής 6 mm2, 6 εξόδων
από βακελίτη ή πλαστικό υλικό, µε ενσωµατωµένο διακλαδωτήρα έως 5 επαφών και
µε τους στυπιοθλίπτες γιά καλώδια έως 5 Χ 4 mm2, δηλαδή κυτίο πλήρες και
µικροϋλικά (γύψος, τακάκια, βίδες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
και συνδέσεως.
(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 41: 100,00%
Εννέα και Εξήντα ένα λεπτά
Ευρώ :

€ 9,61

ΗΜΧ Ν8827.3.3
32 Αρθρο 3.32
Ρευµατοδότης στεγανός εξωτερικός SCHUKO 16Α
πλήρης
δηλαδή προµήθεια προσκόµιση ρευµατοδότου και µικροϋλικών εγκατάσταση και
σύνδεση.
(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 49: 100,00%
Εννέα και Είκοσι τρία λεπτά
Ευρώ :

€ 9,23

- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σελίδα 84

ΗΜΧ Ν8307.1
33 Αρθρο 3.33
Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης επίτοιχου διαστάσεων 40 Χ 50 cm µε το σύνολο
των εξαρτηµάτων του πλήρης.Περιλαµβάνονται η βαλβίδα το σιφώνι, ο αναµικτήρας
µε τη σύνδεσή του προς τα δίκτυα θερµού - ψυχρού νερού µέσω γωνιακών διακοπτών
χρωµέ και τεµαχίων ευκάµπτων σωλήνων χρωµέ που φέρουν στα άκρα τους
ρακόρ
χρωµέ προσαρµογής µε τον αναµικτήρα και τον γωνιακό διακόπτη ο καθρέπτης, η
εταζέρα, η σαπουνοθήκη, η ποτηροθήκη ή δεύτερη σαπουνοθήκη και η
πετσετοκρεµάστρα µε τα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως (
στηρίγµατα νιπτήρα, βίδες, σιµεντοκονία κλπ) και η εργασία γιά παράδοση των
πιό πάνω σε λειτουργία.
(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 17: 100,00%
Τριακόσια ενενήντα επτά και Εβδοµήντα λεπτά
Ευρώ :

€ 397,70

ΗΜΧ Ν8043.3
34 Αρθρο 3.34
Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης δικτυωµένου πολυαιθυλενίου φ18ΜΜ
πάχος τυχώµατος 2,0mm τοποθετηµένος πιέσεως λειτουργίας για 20-80 οC 4,0 ατµ.
(1 m)

Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 8: 100,00%
∆έκα πέντε και Ενενήντα τέσσερα λεπτά
Ευρώ :

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2-04-2014
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ
ΚΟΥΛΕΣΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ- ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤ. ∆/ΣΗΣ
ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ ΖΩΗ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

€ 15,94

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ∆Ι∆ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2014»

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
1.

ΓΕΝΙΚΑ

1.1

Αντικείµενο

(1)

Το παρόν τεύχος της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΓΣΥ) αφορά τους γενικούς συµβατικούς όρους, µε βάση τους οποίους, σε συνδυασµό µε τους όρους των λοιπών τευχών δηµοπράτησης και στοιχείων της µελέτης,
θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο που θα αναδειχθεί, τα κάθε φύσης ∆ηµόσια Έργα που εκτελούνται από την
Περιφερειακή, Νοµαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση και από τα εποπτευόµενα από τις ανωτέρω Αυτοδιοικήσεις
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου.

(2)

Το ακριβές αντικείµενο κάθε έργου / σύµβασης θα είναι όπως ορίζεται στην αντίστοιχη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας
και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που τη συνοδεύουν.

1.2

Ορισµοί – συντοµογραφίες

1.2.1

Ορισµοί

Οι λέξεις και εκφράσεις που χρησιµοποιούνται έχουν το νόηµα που καθορίζεται στο Άρθρο 3 του Ν 1418/84 και επί
πλέον όπως καθορίζεται κατωτέρω, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ:
α.

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

β.

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

γ.

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

δ.

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

ε.

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

στ.

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

ζ.

«∆ιαγωνιζόµενοι» ή «∆ιαγωνιζόµενος»: οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ή/και κοινοπραξίες των ανωτέρω επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής τους στο ∆ιαγωνισµό της ανάθεσης εκτέλεσης του έργου.

η.

«Απρόβλεπτες ∆απάνες»: οι δαπάνες που δεν είναι δυνατόν να εξειδικευτούν πλήρως στη φάση δηµοπράτησης
του έργου και δεσµεύονται για να καλύψουν τις δαπάνες που ορίζονται στο Άρθ. 8 του Ν 1418/84.

θ.

«Ευρωπαϊκά πρότυπα»: τα πρότυπα που έχουν επιλεγεί από τον ΚτΕ για την εκτέλεσή του και τα οποία έχουν
εγκριθεί από την ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης (CEN) ή από την ευρωπαϊκή επιτροπή ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης (CENELEC) ως "ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ)" ή ως "κείµενα εναρµόνισης (HD)", σύµφωνα µε τους κοινούς κανόνες αυτών των οργανισµών.

ι.

«Ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση»: η ευνοϊκή τεχνική εκτίµηση της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, µε
γνώµονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές και µε βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά
του προϊόντος και τους τιθέµενους όρους εφαρµογής και χρήσης του. Η ευρωπαϊκή έγκριση χορηγείται από τον
ΕΛΟΤ.

ια.

«Κοινές τεχνικές προδιαγραφές»: οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εκπονηθεί σύµφωνα µε διαδικασία αναγνωρισµένη από τα κράτη µέλη και έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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1.2.2

Συντοµογραφίες

1.2.2.1 Συντοµογραφίες Τευχών ∆ηµοπράτησης
∆∆

: ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας

ΓΣΥ

: Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΓΤΣΥ

: Γενική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΕΣΥ

: Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΕΤΣΥ

: Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΠΜ

: Προϋπολογισµός Μελέτης

ΠΠ

: Προϋπολογισµός Προσφοράς

ΤΠ

: Τιµολόγιο Προσφοράς

ΤεΠε

: Τεχνική Περιγραφή

ΤΜ

: Τιµολόγιο Μελέτης

1.2.2.2 Συντοµογραφίες Κωδίκων, Προδιαγραφών, Κανονισµών, Οδηγιών
AASHTO

: Αµερικάνικος Σύνδεσµος Κρατικών Υπαλλήλων Οδοποιίας και Μεταφορών

ASTM

: Αµερικανικές Πρότυπες Μέθοδοι ∆οκιµών

BS

: Βρετανικά Πρότυπα

CEN

: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης

CENELEC

: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης

CIE

: ∆ιεθνής Επιτροπή Φωτισµού

DIN

: Γερµανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης

ΕΛΟΤ

: Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης

ΕΤΑ

: Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις

ISO

: ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης

ΚΜΛΕ

: Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών

ΚΤΣ

: Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος

ΚΤΧ

: Κανονισµός Τεχνολογίας Χάλυβα

NF

: Γαλλικά Πρότυπα

ΟΜΟΕ

: Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων

ΠΤΠ

: Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές

1.2.2.3 Συντοµογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισµών
ΥΠΕΣ∆∆Α

: Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης

ΥΠΕΧΩ∆Ε : Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων
ΓΓ∆Ε : Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων
ΓΥΣ

: Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού

∆ΕΗ

: ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού

∆ΕΚΟ

: ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί

ΕΕ

: Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΟΚ

: Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα

ΕΟΧ

: Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος

ΙΚΑ

: Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΚΕ∆Ε

: Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων

ΝΠ∆∆

: Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου

ΝΠΙ∆

: Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου

ΝΣΚ

: Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους

ΟΚΩ

: Οργανισµοί Κοινής Ωφέλειας

ΠΕ∆Ε

: Περιφερειακό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων

ΠΕΠ

: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

ΤΕΕ

: Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος

1.2.2.4 Άλλες Συντοµογραφίες
ΑΠΕ

: Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
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ΗΠΑ

: Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής

ΚΥΑ

: Κοινή Υπουργική Απόφαση

Ν

: Νόµος

Π∆

: Προεδρικό ∆ιάταγµα

ΠΚΤΜΝΕ

: Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών

ΦΕΚ

: Φύλλο Εφηµερίδας Κυβερνήσεως

ΦΠΑ

: Φόρος Προστιθέµενης Αξίας

ΥΑ

: Υπουργική Απόφαση

Ερµηνείες

Στα συµβατικά τεύχη, εκτός αν από τα συµφραζόµενα ρητά προκύπτει διαφορετικά:
(1)

Λέξεις που αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριµένο γένος θα αφορούν και σε όλα τα γένη και αντίστροφα.

(2)

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

(3)

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

(4)

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

(5)

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

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

1.4

Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων

(1)

Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 26 καθώς και στο Άρθρο 29 του Π∆ 609/85.

(2)

Ο Αντίκλητος του Αναδόχου θα είναι εξουσιοδοτηµένος για την παραλαβή των εγγράφων της Υπηρεσίας που
απευθύνονται ή κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από τα γραφεία της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Προϊστάµενης Αρχής.

(3)

Συναινέσεις, εγκρίσεις, προσδιορισµοί, ειδοποιήσεις, αιτήσεις, ενστάσεις, δηλώσεις, που απαιτούνται στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου πρέπει:

1.5
1.5.1

i.

να γίνονται εγγράφως µε την έννοια του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας,

ii.

να επιβεβαιώνεται η πραγµατοποίησή τους µε κάθε νόµιµο τρόπο και

iii.

να γίνονται στις δηλωµένες µε τα έγγραφα της προσφοράς ή της σύµβασης διευθύνσεις, εκτός εάν έχουν
λάβει χώρα µεταβολές, οι οποίες όµως έχουν γνωστοποιηθεί εγγράφως, άλλως οι ανωτέρω πράξεις λογίζεται ότι γίνονται εγκύρως στις ήδη δηλωµένες διευθύνσεις.

Θεσµικό πλαίσιο, προδιαγραφές, κανονισµοί και γλώσσα που διέπουν τη σύµβαση
Ισχύουσες διατάξεις

(1)

Η εκτέλεση των έργων διέπεται, ερµηνεύεται και συµπληρώνεται από την Ελληνική Νοµοθεσία και, για έργα
που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και την Κοινοτική Νοµοθεσία. Ειδικότερα, σε θέµατα
παραγωγής δηµοσίων έργων, ισχύουν οι διατάξεις του Ν 1418/84 (ΦΕΚ 23 Α/29-2-1984) «∆ηµόσια Έργα και
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και του Π∆ 609/85 (ΦΕΚ 223 Α/31-12-1985) «Κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων». Η
εκτέλεση των έργων συµπληρώνεται µε τους όρους της παρούσας και των λοιπών συµβατικών τευχών, όπως
αυτά προβλέπονται από το ανωτέρω Προεδρικό ∆ιάταγµα και την οικεία ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας.

(2)

Συµπληρωµατικά µε τα ανωτέρω, η εκτέλεση των έργων θα διέπεται, ανάλογα µε τη φύση τους και τον Κύριο
του Έργου, και από τις διατάξεις που προβλέπονται στην οικεία ΕΣΥ.

(3)

Όπου γίνεται αναφορά σε νοµοθεσία, ισχύουσες διατάξεις ή κείµενες διατάξεις, νοείται, εκτός εάν ρητά προβλέπεται διαφορετικά, κάθε κανόνας δικαίου, εθνικός, κοινοτικός ή διεθνής εφαρµοζόµενος στην Ελλάδα, περιεχόµενος σε κάθε πηγή δικαίου (Σύνταγµα, Νόµοι, Προεδρικά ∆ιατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι,
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Οδηγίες, Κανονισµοί, Εθνικοί και Ευρωπαϊκής Ένωσης) όπως αυτός τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει
κάθε φορά κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας.
1.5.2

Προδιαγραφές και Κανονισµοί

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 21 του Ν 1418/84. Επιπρόσθετα, ενδεικτικά αλλά όχι
περιοριστικά, ισχύουν οι κανονισµοί και προδιαγραφές που ορίζονται στην ΕΣΥ, στη ΓΤΣΥ και στην ΕΤΣΥ.
1.5.3

Γλώσσα

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

1.6

Σειρά ισχύος συµβατικών τευχών

Τα συµβατικά τεύχη αλληλοσυµπληρώνονται, αλλά σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται ως εξής, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας:
α.

Το Εργολαβικό Συµφωνητικό

β.

Η ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας

γ.

Το Τιµολόγιο Προσφοράς – Οικονοµική Προσφορά (τιµές αριθµητικώς και ολογράφως)

δ.

Το Τιµολόγιο της Μελέτης

ε.

Ο Προϋπολογισµός Προσφοράς – Οικονοµική προσφορά (τιµές αριθµητικώς)

στ.

Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ζ.

Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

η.

Η Τεχνική Περιγραφή του έργου

θ.

Οι οριζόµενες στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Τεχνικές Συγγραφές
Υποχρεώσεων (ΓΤΣΥ και ΕΤΣΥ),

ι.

Οι οριζόµενες στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές, Οδηγίες Μελετών, Οδηγίες Ποιότητας,

ια.

Το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου, όπως τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία,

ιβ.

Το Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, όπως τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία,

ιγ.

Η τεχνική µελέτη κατασκευής του έργου (οριστικές µελέτες, µελέτες εφαρµογής, καθώς και κατασκευαστικά
σχέδια που συντάσσει ο Ανάδοχος, όπως τελικά θα εγκριθούν από την Υπηρεσία),

ιδ.

Τα τυπικά σχέδια της Υπηρεσίας (εφόσον διατίθενται),

ιε.

Ο Προϋπολογισµός της Μελέτης,

ιστ.

Οι αναλύσεις τιµών που αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, για την περίπτωση σύνταξης πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδος νέων εργασιών.

1.7

Σύµβαση

(1)

Η σύµβαση για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84, στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του Άρθρου 26 του Π∆ 609/85 και στη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας.

(2)

Με τον όρο «Σύµβαση» νοείται η σύµβαση που περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας, σε συνδυασµό µε
τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, µε βάση τα οποία ο Ανάδοχος:

1.8

i.

Θα εκτελέσει τις εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα, στην ΕΣΥ και αναλύονται στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης,

i.

Θα εκτελέσει τις τυχόν αναγκαίες συµπληρωµατικές έρευνες για το έργο, όπως αναφέρεται στην παρούσα και στην ΕΣΥ, που θα προτείνει και θα εγκριθούν από την Υπηρεσία,

ii.

Θα εκπονήσει τις τυχόν αναγκαίες µελέτες εφαρµογής για το έργο, όπου αυτό επιτρέπεται σύµφωνα µε
το Π∆ 696/74 και την Εγκ. 37/95, όπως ορίζεται στην παρούσα και στην ΕΣΥ,

iii.

Θα συντηρήσει το έργο, µε µέριµνα και δαπάνες του κατά το χρονικό διάστηµα που ορίζεται στην παρούσα και στην ΕΣΥ.

Εκχώρηση δικαιωµάτων - υποκατάσταση

Η εκχώρηση του έργου ή/και των δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση διέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84 και των παραγράφων 1 έως 4 του Άρθρου 51 του Π∆ 609/85.
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1.9

Μελέτες του έργου

1.9.1

Υπάρχουσες µελέτες κατά τη δηµοπράτηση του έργου

(1)

Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας, τα αντίγραφα των µελετών που βρίσκονται στη
διάθεση των διαγωνιζοµένων περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή. Κατά την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του έργου θα παραδοθούν στον Ανάδοχο εγκεκριµένες όλες οι µελέτες που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή, τουλάχιστον σε επίπεδο οριστικής µελέτης, κατά τα οριζόµενα στο Π∆ 696/74 και την Εγκ.
37/95.

(2)

Οι ∆ιαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να λάβουν γνώση όλων των στοιχείων που υπάρχουν από έρευνες ή και µελέτες που έχουν γίνει ή ακόµη και µε αναζητήσεις / συνεντεύξεις στους φορείς, οργανισµούς, γραφεία γεωτεχνικών ερευνών κτλ., που έχουν εκπονήσει σχετικές µελέτες / έρευνες για την Υπηρεσία και το έργο. Οι ∆ιαγωνιζόµενοι θα πρέπει επίσης να προβούν και σε δικές τους έρευνες εδάφους / υπεδάφους, τουλάχιστον στις χαρακτηριστικές θέσεις υψηλών επιχωµάτων, µεγάλων τεχνικών, λατοµικών χώρων, περιοχών εκσκαφών, τοίχων
αντιστήριξης κτλ. Η έκταση των ερευνών / αναζητήσεων που αναφέρονται ανωτέρω εναπόκειται στην κρίση
των ∆ιαγωνιζοµένων.

1.9.2

Έλεγχος τεχνικής µελέτης του έργου από τον Ανάδοχο

(1)

Μέσα στις προθεσµίες που προσδιορίζονται στην παρούσα (παρ. 8.2.2.2) και ενδεχοµένως στα αντίστοιχα άρθρα της ΕΣΥ, ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιήσει πλήρη έλεγχο των τεχνικών µελετών του έργου, µε τυχόν διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων, περιορισµένων δειγµατοληπτικών ερευνών κτλ.

(2)

Στα ανωτέρω πλαίσια, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγξει την πληρότητα και επάρκεια των υφισταµένων γεωτεχνικών µελετών και ερευνών και να διερευνήσει την αναγκαιότητα εκτέλεσης συµπληρωµατικών ερευνών, επισηµαίνοντας έγκαιρα το ενδεχόµενο αυτό στην Υπηρεσία εντός της προβλεπόµενης για το σκοπό αυτό προθεσµίας (παρ. 8.2.2.2 της παρούσας). Σε περίπτωση που κρίνει ότι απαιτούνται συµπληρωµατικές έρευνες υποχρεούται:
i.

να συντάξει σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας πρόγραµµα αναγκαίων συµπληρωµατικών γεωτεχνικών ερευνών

ii.

να υποβάλει το πρόγραµµα αυτό στην Υπηρεσία προς έγκριση.

(3)

Ο έλεγχος των τεχνικών µελετών και η διερεύνηση της αναγκαιότητας εκτέλεσης συµπληρωµατικών ερευνών,
κατά τις δύο προηγούµενες παραγράφους, υπάγεται στις διατάξεις της παρ. 4.1.1.(2) της παρούσας, που αφορά σε επαλήθευση των διατιθέµενων στοιχείων, για την οποία δεν προβλέπεται καταβολή αµοιβής στον Ανάδοχο, επειδή η δαπάνη της περιλαµβάνεται ανηγµένα στις τιµές της προσφοράς.

(4)

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

(5)

Στην ίδια προθεσµία µε αυτήν που αναφέρεται στις ανωτέρω παραγράφους 1.9.2 (1) και (2), ο Ανάδοχος θα
υποβάλλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τεχνική έκθεση που θα περιλαµβάνει τις παρατηρήσεις του µετά τον έλεγχο των προηγούµενων παραγράφων και επίσης τον αναλυτικό προϋπολογισµό της τελικής δαπάνης (σχέδιο
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου σύµφωνα µε τα ανωτέρω.

(6)

Το σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών θα συνοδεύεται από έκθεση, στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι προτεινόµενες από τον Ανάδοχο συµπληρώσεις των τεχνικών µελετών, µε πλήρη τεκµηρίωσή τους και
ανάλυση των προτεινόµενων µε το σχέδιο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, διαφοροποιήσεων των ποσοτήτων των συµβατικών εργασιών ή/και των τυχόν απαιτούµενων τιµών µονάδος νέων εργασιών.

(7)

Η υποβολή του υπόψη σχεδίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών δεν αναστέλλει την υποχρέωση του Αναδόχου να εκτελεί το έργο, σύµφωνα µε τις υπάρχουσες εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες και να συµµορφώνεται µε
τα προβλεπόµενα στα συµβατικά τεύχη της εργολαβίας, µέχρις ότου αποφασισθούν αν και ποιες θα γίνουν δεκτές από τις αρµόδιες Υπηρεσίες.

(8)

Εφόσον προταθούν τροποποιητικές συµπληρώσεις των εγκεκριµένων µελετών, θα καλείται ο µελετητής που τις
συνέταξε, προκειµένου να διατυπώσει τις απόψεις του, και κατά τα λοιπά θα εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο
Άρθρο 30 του Π∆ 609/85.

(9)

Οι εγκρίσεις, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, των αναγκαίων συµπληρώσεων εγκεκριµένων µελετών θα γίνονται µε
Απόφαση της Προϊστάµενης Αρχής, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του αρµοδίου Τεχνικού Συµβουλίου και
κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στην παρ. 10 του Άρθρου 4 του Ν 1418/84.

(10)

Σχετικά µε τις αυξοµειώσεις εργασιών ή τις νέες εργασίες που θα προκύψουν είτε από την εκπόνηση των µελετών των προηγούµενων παραγράφων, είτε από άλλες αιτίες, επισηµαίνεται ότι έχουν ισχύ οι διατάξεις του Άρθρου 8 του Ν 1418/84 και το Άρθρο 43 του Π∆ 609/85.

(11)

Το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου θα αναπροσαρµοσθεί σύµφωνα µε τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις
που θα αποδεχθεί η Υπηρεσία, βάσει των ανωτέρω προτάσεων του Αναδόχου, ύστερα από σύνταξη και έγκριση
του κατά το νόµο προβλεπόµενου ΑΠΕ. Η αναπροσαρµογή του χρονοδιαγράµµατος είναι δυνατόν να συνεπάγεται και παράταση των προθεσµιών (τµηµατικών ή και συνολικής) εφόσον υπάρξει αρµόδια έγκριση.
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1.9.3

Εκπόνηση µελετών και λήψη στοιχείων από τον Ανάδοχο, η αµοιβή των οποίων πρέπει να
εµπεριέχεται ανηγµένα στις τιµές της προσφοράς

(1)

Ανεξάρτητα από τον έλεγχο της τεχνικής µελέτης και των τυχόν παρεπόµενων δραστηριοτήτων των παραγράφων 1.9.1 και 1.9.2 ανωτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των έργων, τη σύνταξη των επιµετρήσεων και, γενικότερα, τη χρονική, ποσοτική, ποιοτική και οικονοµική τεκµηρίωση τους, όπως ορίζεται στην παρούσα, στην ΕΣΥ και τα λοιπά συµβατικά τεύχη. Στην κατηγορία
αυτή εµπίπτουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η αποτύπωση της µορφής του φυσικού εδάφους και η παράδοση των στοιχείων στη µορφή που ορίζεται, η τυχόν προσαρµογή των εγκεκριµένων οριστικών µελετών σε επίπεδο µελετών εφαρµογής, η σύνταξη και ενηµέρωση του χρονοδιαγράµµατος αδειοδοτήσεων, µελετών, υποβολών, εργασιών κατασκευής, δοκιµών, ελέγχων κτλ., η σύνταξη και ενηµέρωση προγράµµατος διασφάλισης
ποιότητας και το ΣΑΥ και ΦΑΥ, η εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για λατοµεία, δανειοθαλάµους, χώρους απόθεσης κτλ. που τυχόν θα απαιτηθούν, η εκπόνηση µελετών και η σύνταξη σχεδίων σήµανσης
και ασφάλισης των προσωρινών ρυθµίσεων της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής, κτλ.

(2)

Οι ως άνω µελέτες ή/και έρευνες θα εκπονηθούν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (Π∆ 696/74, Ν 1418/84, Ν
3010/02 κτλ.) από ανεξάρτητη, προς την εργοληπτική επιχείρηση που συνιστά τον Ανάδοχο, Οµάδα Μελετών
ή/και Ερευνών, που θα διαθέτει τα προσόντα που ορίζονται στην ΕΣΥ, ενώ θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και να τεθεί υπόψη της Υπηρεσίας η αλληλουχία υποβολής όλων των µελετών ή/και ερευνών του έργου. Η
υποβολή των µελετών αυτών θα γίνεται έγκαιρα στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, για την αρµόδια έγκριση, που θα
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην ΕΣΥ.

(3)

Υπενθυµίζεται ότι τόσο για την εφαρµογή των µελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, µόνος
υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος της κατασκευής και ο έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει
τον Ανάδοχο από την ευθύνη αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι’ αυτόν από τις συµβατικές του
υποχρεώσεις και τις κείµενες διατάξεις.

1.9.4

Τρόπος υποβολής, ελέγχου και εγκρίσεις µελετών του Αναδόχου

(1)

Για την εκπόνηση και υποβολή των µελετών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο 1.9, ο Ανάδοχος πέρα από το
γενικό χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου θα εκπονήσει και ειδικό αναλυτικό χρονοδιάγραµµα µελετών
ή/και ερευνών, συνδυασµένο µε το χρονοδιάγραµµα κατασκευής, το οποίο θα υποβάλει για έγκριση µέσα στην
προβλεπόµενη στην παρ. 8.2.2.2 της παρούσας ή στην ΕΣΥ προθεσµία. Οι υποβολές των µελετών που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος θα γίνουν σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα µελετών του έργου.

(2)

Οι εγκρίσεις των υποβαλλοµένων µελετών ή/και αποτελεσµάτων ερευνών θα γίνονται, υπό την προϋπόθεση
επαρκούς πληρότητας και ορθότητάς των, µετά από έλεγχο, εντός της προθεσµίας που ορίζεται στην ΕΣΥ, λαµβάνοντας υπόψη και τον διατιθέµενο, από το χρονικό προγραµµατισµό του έργου, χρόνο. Σε περίπτωση ελλιπούς ή λανθασµένης µελέτης ή/και έρευνας, η υποβολή θα επιστρέφεται και ο χρόνος ελέγχου και έγκρισης θα
εκκινεί από τη συµπλήρωση / διόρθωση και επανυποβολή της. Ο χρόνος συµπλήρωσης / διόρθωσης και επανέλεγχου δεν αναγνωρίζεται ως αιτία καθυστέρησης των εργασιών του έργου και των µελετών ή/και ερευνών.

(3)

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε λεπτοµερή έλεγχο µερικών ή και του συνόλου των µελετών
ή/και ερευνών του Αναδόχου, µε ή χωρίς τη σύµπραξη Συµβούλων. Αν κατά τη διαδικασία ελέγχου προκύψουν
αµφισβητήσεις ως προς την επάρκεια των σχετικών υπολογισµών ή των εφαρµοζοµένων υπολογιστικών µεθόδων, η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει πρόσθετους υπολογισµούς ή/και ελέγχους µε την εφαρµογή άλλων συναφών υπολογιστικών µεθόδων.

(4)

Όλες οι υποβολές θα γίνονται στην Υπηρεσία σε τέσσερα (4) αντίτυπα εκ των οποίων η µια σειρά θα είναι τα
πρωτότυπα σχέδια σε διαφάνειες. Σχετικά θα ακολουθείται η αντίστοιχη προδιαγραφή του Π∆ 696/74 για την
τευχοποίηση, συσκευασία κτλ.

(5)

Μετά την έγκριση η Υπηρεσία θα παραδίδει στον Ανάδοχο µια (1) θεωρηµένη σειρά.

1.9.5

Αλληλουχία µελετών και κατασκευών

(1)

Ουδεµία κατασκευή θα εκτελείται αν προηγουµένως δεν έχει εγκριθεί η τυχόν απαιτούµενη µελέτη. Τούτο αφορά και τα ενδιάµεσα στάδια κατασκευής των προσωρινών ή των µόνιµων έργων.

(2)

Ο Ανάδοχος οφείλει να προγραµµατίσει κατάλληλα τις κατασκευαστικές του δραστηριότητες, ώστε να υπάρχει
επαρκής χρόνος για την εκπόνηση των µελετών ή/και ερευνών και για τις αντίστοιχες εγκρίσεις.

(3)

Η έγκριση των µελετών ή/και ερευνών (υπολογισµών, σχεδίων, κτλ.) από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον
Ανάδοχο από τις ευθύνες του που απορρέουν από τη σύµβαση.

(4)

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που υφίσταται ανάγκη άµεσης κατασκευαστικής επέµβασης προς αποτροπή κινδύνου ατυχήµατος, ο όρος της παρ. 1.9.4 (1) µπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, να µην εφαρµόζεται. Όµως και τότε οι σχετικές εγκρίσεις θα ακολουθούν.

1.9.6

Γλώσσα µελετών / ερευνών / σχεδίων

Τόσο οι αναγραφές στα σχέδια όσο και οι παραδοχές µελέτης και οι υπολογισµοί θα είναι στην Ελληνική γλώσσα. Ξενόγλωσσες εκτυπώσεις θα είναι αποδεκτές µόνο για υπολογισµούς από ηλεκτρονικό υπολογιστή, εφόσον αυτοί συνοδεύονται από µετάφραση - υπόµνηµα στην Ελληνική γλώσσα, που θα τύχει της αποδοχής της Υπηρεσίας.
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1.10 Παροχή και µέριµνα των τευχών
(1)

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

(2)

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

(3)

Όµοια µε τα ανωτέρω για τις µελέτες, οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να µελετήσουν, και ενδεχόµενα να πάρουν
αντίγραφα, µε µέριµνα και δαπάνες τους, για όλες τις γεωτεχνικές ή/και άλλες έρευνες που έχουν εκτελεσθεί,
µέσω της Υπηρεσίας.

(4)

Σχετικά µε τις µελέτες που έχουν εκπονηθεί ή θα εκπονηθούν για το έργο, γίνεται αναφορά στο Άρθρο 1.9 της
παρούσας.

(5)

Στον Ανάδοχο, κατά την υπογραφή της σύµβασης, θα χορηγηθεί µία σειρά των Τεχνικών Συγγραφών Υποχρεώσεων, Συµπληρωµατικών Τεχνικών Προδιαγραφών, Οδηγιών Μελετών, Οδηγιών Ποιότητας, που αναφέρονται στην ΕΣΥ, ισχύουν και αφορούν στο έργο.

(6)

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

(7)

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

(8)

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

(9)

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

1.11 Καθυστέρηση στη χορήγηση σχεδίων ή οδηγιών
(1)

Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του Άρθρου 7 του Ν 1418/84 µε τις κατωτέρω διευκρινήσεις.

(2)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Υπηρεσία οποτεδήποτε διαφαίνεται περίπτωση καθυστέρησης ή, µε οποιοδήποτε τρόπο, παρακώλυσης των εργασιών, σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο σχέδιο,
οδηγία κτλ. δεν παρασχεθεί σε αυτόν από την Υπηρεσία ή τους τυχόν συµβούλους της µέσα σε εύλογη διορία.
Η έγγραφη ειδοποίηση θα περιέχει λεπτοµέρειες του περιεχοµένου του απαιτούµενου σχεδίου, οδηγίας κτλ.,
λεπτοµερή αιτιολόγηση του σκοπού που αυτό θα εξυπηρετήσει, καθώς και της διορίας που αυτό θα πρέπει να
τεθεί στη διάθεση του Αναδόχου, και λεπτοµέρειες της φύσης και της έκτασης των προβληµάτων που τυχόν θα
δηµιουργηθούν εάν το ζητούµενο έγγραφο, οδηγία κτλ. δεν εκδοθεί έγκαιρα.

(3)

Αν η Υπηρεσία καταστεί υπερήµερη στην έκδοση του κατά τα ανωτέρω αιτηθέντος εγγράφου, οδηγίας κτλ. και
ο Ανάδοχος υποστεί αποδεδειγµένα καθυστέρηση ή αυξηµένο κόστος κατά την εκπλήρωση των συµβατικών
του υποχρεώσεων ως άµεσο αποτέλεσµα της υπόψη υπερηµερίας της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
ενηµερώσει εγγράφως την Υπηρεσία σχετικά και θα δικαιούται σύµφωνα µε το Άρθρο 20.1 της παρούσας:
i.

Να υποβάλει πλήρως αιτιολογηµένη αίτηση παράτασης των προθεσµιών, εφόσον παραβιαστεί ή υπάρχει
κίνδυνος παραβίασης τµηµατικής ή συνολικής προθεσµίας του έργου (κατά τα Άρθρα 8.2 και 8.4 της παρούσας) και

ii.

Να υποβάλει πλήρως αιτιολογηµένη αίτηση για την καταβολή σε αυτόν αποζηµίωσης µόνο για τις θετικές
του ζηµίες.

1.12 Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του Αναδόχου από τον ΚτΕ
(1)

Ο Ανάδοχος διατηρεί τα δικαιώµατα δηµιουργού (copyright) και τα πνευµατικά δικαιώµατα των εγγράφων, σχεδίων, µελετών, λογισµικού, εφαρµογών λογισµικού κτλ., που αναφέρονται στην παρ. 1.10(7) ανωτέρω που συντάχθηκαν από αυτόν ή για λογαριασµό του µε δική του δαπάνη. Με την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος θεωρείται ότι παραχωρεί στον ΚτΕ και τους νοµίµους εκπροσώπους του το δωρεάν ανέκκλητο δικαίωµα της
χρήσης των υπόψη εγγράφων, σχεδίων, µελετών, λογισµικού, εφαρµογών λογισµικού κτλ., συµπεριλαµβανοµένου και του δικαιώµατος τροποποιήσεων, βελτιώσεων κτλ. αυτών, καθώς και του δικαιώµατος χρήσης των υπόψη τροποποιηµένων ή/και βελτιωµένων εκδόσεων για τις ανάγκες του έργου καθ΄ όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ή της πραγµατικής ζωής του έργου.
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(2)

Η κυριότητα των προγραµµάτων Η/Υ και λογισµικού εµπορίου που τυχόν θα χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο παραµένει σε αυτόν, όµως ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα να τα χρησιµοποιεί χωρίς καµία επιβάρυνση και χωρίς κανένα περιορισµό κατά τη διάρκεια και για τις ανάγκες της σύµβασης.

(3)

Εάν τα κατά τα ανωτέρω έγγραφα, σχέδια, µελέτες, εφαρµογές προγραµµάτων Η/Υ κτλ. ευρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στον ΚτΕ κατά την µε οποιοδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύµβασης. Σε
περίπτωση αρχείων µε στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή
τους µε έγγραφη τεκµηρίωσή τους και µε οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους.

1.13 Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του ΚτΕ από τον Ανάδοχο
Ο ΚτΕ διατηρεί τα δικαιώµατα δηµιουργού (copyright) και τα πνευµατικά δικαιώµατα των ΤΣΥ (ΓΤΣΥ και ΕΤΣΥ), των
τεχνικών ή άλλων µελετών, των εγχειριδίων ποιότητας, των τυπικών σχεδίων κτλ. που συντάχθηκαν από αυτόν ή για
λογαριασµό του. Ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωµα, µε µέριµνα και δαπάνη του, να χρησιµοποιήσει και να παράγει αντίγραφα των υπόψη εγγράφων για τις ανάγκες της σύµβασης. Τα υπόψη έγγραφα δεν θα αντιγραφούν, κοινοποιηθούν ή χρησιµοποιηθούν, κατά οποιοδήποτε τρόπο, από τρίτα πρόσωπα πέραν του Αναδόχου και των υπεργολάβων
του, παρά µόνο για τις ανάγκες του έργου και µε την έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας.

1.14 Εµπιστευτικότητα
(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέσει υπόψη της Υπηρεσίας όλα τα στοιχεία που θα του ζητηθούν εκάστοτε, ακόµα και τα θεωρούµενα ως εµπιστευτικά (κοστολογικά κ.ά.), που εύλογα θα επιτρέψουν στην Υπηρεσία να διαπιστώσει τη συµµόρφωση του Αναδόχου µε τις συµβατικές του υποχρεώσεις.

(2)

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ, ο Ανάδοχος αναλαµβάνει να τηρήσει εµπιστευτικά και να µην γνωστοποιήσει προς τρίτους (συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, γραπτού
ή/και ηλεκτρονικού) οποιαδήποτε έγγραφα ή/και πληροφορίες, που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, χωρίς προηγούµενη έγγραφη άδεια του ΚτΕ.

1.15 Συµµόρφωση µε το θεσµικό πλαίσιο – τήρηση αστυνοµικών διατάξεων
(1)

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

(2)

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις του Αναδόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου της διεθνούς ευθύνης για
τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρµογή και της οποίας ο µηχανισµός κινείται αυτόµατα και απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου Αναδόχου όσο και κατά του κράτους της υπηκοότητάς του ή της έδρας του.

(3)

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

(4)

Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος για την τήρηση των Νόµων, των Αστυνοµικών και λοιπών διατάξεων, υποχρεούται
ειδικότερα να ανακοινώνει χωρίς αµέλεια στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου και ασφαλείας κτλ., που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύµβασης.

1.16 Ευθύνη µελών κοινοπραξίας
Η ευθύνη µελών Κοινοπραξίας διέπεται από τα οριζόµενα στην παράγραφο 7 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84 και στις
παραγράφους 3 και 4 του Άρθρου 35 του Π∆ 609/85.

2.

Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ (ΚτΕ)

2.1

Απαλλοτριώσεις

(1)

Ο ΚτΕ αναλαµβάνει την υποχρέωση να ενεργήσει όλες τις απαιτούµενες διατυπώσεις για την απαλλοτρίωση
δηµοτικών, κοινοτικών, Ν.Π.∆.∆. ή ιδιωτικών γηπέδων, κατοικιών κτλ., απαραίτητων για την εκτέλεση των µονίµων έργων, υπέχοντας και όλες τις υλικές και δικαστικές ευθύνες για τη διαδικασία των υπόψη απαλλοτριώσεων.

(2)

Ο ΚτΕ υποχρεούται, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα που ορίζεται στην ΕΣΥ από την εγκατάσταση του Αναδόχου, να παραδώσει στον Ανάδοχο τα απαραίτητα για την εκτέλεση των έργων γήπεδα, ελεύθερα από κάθε
δέσµευση.

(3)

Περαιτέρω αναφορά στις απαλλοτριώσεις γίνεται στην ΕΣΥ, µε ή χωρίς παραποµπή στην Τεχνική Περιγραφή
του έργου. Η Υπηρεσία έχει λάβει υπόψη της την πρόοδο των απαλλοτριώσεων κατά τη σύνταξη των όρων
δηµοπράτησης και για τον καθορισµό των τυχόν τµηµατικών προθεσµιών και της συνολικής προθεσµίας. Αντί8

στοιχα ο Ανάδοχος θεωρείται, ότι έχει λάβει υπόψη του το γεγονός αυτό κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς
του και για τη διαµόρφωση του χρονοδιαγράµµατος, εξασφαλίζοντας τη µέγιστη δυνατή ανάπτυξη εργασιών.
(4)

Εκτός αν ρητά ορίζεται το αντίθετο στην ΕΣΥ, ο ΚτΕ ουδεµία υποχρέωση αναλαµβάνει για να απαλλοτριώσει ή
και παραχωρήσει χώρους για ίδρυση λατοµείων, για δανειοληψία, για απόθεση, για εγκαταστάσεις εργοταξίων
κτλ. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να εξευρεθούν και ενοικιαστούν ή/και αγορασθούν από τον Ανάδοχο µε αποκλειστική του µέριµνα και δαπάνη.

2.2

Άδειες και Εγκρίσεις

(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ή εξασφάλιση, µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του, των κάθε είδους
αδειών ή υποχρεωτικών παραστατικών στοιχείων που προβλέπονται από τη νοµοθεσία ή αλλαχού και που είναι
απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των κάθε είδους εργασιών. Προς τούτο ο Ανάδοχος θα πρέπει να
υποβάλλει το σχετικό αίτηµά του στην, κατά περίπτωση, αρµόδια Υπηρεσία του ΚτΕ ή αλλού. Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτηµά του (µε αντίγραφα όλων των συναφών δικαιολογητικών) στην Επίβλεψη. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις περιπτώσεις αδειών ή υποχρεώσεων χρηµατοοικονοµικής φύσης.

(2)

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

(3)

Όσον αφορά άδειες που µπορούν να εκδοθούν κατά διακριτική ευχέρεια της αρµόδιας διοικητικής αρχής, ο Ανάδοχος εξακολουθεί να φέρει αποκλειστικά τον κίνδυνο µη έκδοσής τους. Κατ' εξαίρεση, ο ΚτΕ αναλαµβάνει
την υποχρέωση να τον συνδράµει, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
i.

Ο νόµος καταλείπει στον ΚτΕ τη διακριτική ευχέρεια να παράσχει τη συνδροµή αυτή ή όχι.

ii.

Η παροχή της συνδροµής αυτής δεν θα συνιστούσε κακή χρήση της διακριτικής του ευχέρειας ή κατάχρηση εξουσίας.

(4)

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

(5)

Για τη θέση των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων σε λειτουργική ετοιµότητα απαιτείται η έκδοση των
αδειών λειτουργίας από το Υπουργείο Βιοµηχανίας ή/και από τη ∆ΕΗ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη σύνταξη
των σχεδίων και λοιπών στοιχείων που απαιτούνται και την έγκαιρη ενέργεια, ώστε να µην προκύπτει καµία καθυστέρηση για την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

(6)

Σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος, για τις σχετικές άδειες και διαδικασίες γίνεται αναφορά στο Άρθρο 4.18 της παρούσας.

(7)

Σχετικά µε την αδειοδότηση για αδρανή υλικά, λατοµεία, δανειοθαλάµους και χώρους απόθεσης, ισχύουν τα
προβλεπόµενα στο Άρθρο 4.19 της παρούσας.

(8)

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

(9)

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων. Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασµούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου, για
καύσιµα και λιπαντικά, σύµφωνα µε το Ν 2366/53 (ΦΕΚ 83Α/10.4.53) Ν 1081/71 (ΦΕΚ 273Α/27.12.71) και Ν
893/79 (ΦΕΚ 86Α/28.4.79).

2.3

Προσωπικό του ΚτΕ

Ο ΚτΕ θα είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι το προσωπικό του, οι συνεργάτες του, οι τυχόν σύµβουλοί του και οι
τυχόν λοιποί εργολήπτες που εργάζονται για λογαριασµό του στο εργοτάξιο:
(1)

Συνεργάζονται µε τον Ανάδοχο στα πλαίσια της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του σύµφωνα µε το Άρθρο 4.6
της παρούσας

(2)

Συµπεριφέρονται κατά τρόπο που προσήκει µε τα όσα απαιτούνται από τον Ανάδοχο στα πλαίσια των Άρθρων
4.8 και 4.18.

2.4

Εκπλήρωση οικονοµικών υποχρεώσεων του ΚτΕ

Ισχύουν τα οριζόµενα στις παραγράφους 9, 10 και 11 του Άρθρου 5 και στην παράγραφο 2 του Άρθρου 7 του Ν
1418/84.

2.5

Αξιώσεις του ΚτΕ

(1)

Εάν ο ΚτΕ θεωρεί ότι δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη και
στα πλαίσια της σύµβασης, η Υπηρεσία θα ειδοποιήσει τον Ανάδοχο σχετικά, εγγράφως και τεκµηριωµένα. Το
παρόν άρθρο δεν αφορά κατ΄ αρχήν περιπτώσεις εκπλήρωσης υποχρεώσεων του Αναδόχου, όπως, π.χ., εκείνων των Άρθρων 4.20, 4.21 κτλ. της παρούσας ή/και άλλων που απορρέουν από τη σύµβαση, οι οποίες αυτονόητα θα τακτοποιούνται αυτόµατα από τον Ανάδοχο χωρίς ανάγκη όχλησης εκ µέρους της Υπηρεσίας, όπως
επίσης δεν αφορά σε περιπτώσεις επιβολής προστίµων ή/και ποινικών ρητρών στον Ανάδοχο.

(2)

Η ειδοποίηση θα κατατίθεται το συντοµότερο δυνατό από το χρόνο κατά τον οποίο υπέπεσε στην αντίληψη
του ΚτΕ το γεγονός ή οι περιστάσεις που στοιχειοθετούν την αξίωσή του και µέσα στις εκάστοτε προθεσµίες
9

που τυχόν ορίζονται στην παρούσα και στις ισχύουσες διατάξεις του Άρθρου 1.5 της παρούσας. Στην ειδοποίηση θα καθορίζεται και η προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να καταβληθούν τα οφειλόµενα.
(3)

Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής των οφειλοµένων από τον Ανάδοχο, οι σχετικές δαπάνες θα επιβαρύνονται µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει τρίµηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα:
-

να συµψηφίσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε επόµενη καταβολή προς τον Ανάδοχο,
αν υπάρχει, είτε

-

να εκπέσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις του
Αναδόχου που έχει στα χέρια του, είτε

-

να αναζητήσει το οφειλόµενο ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε τις νόµιµες διαδικασίες είσπραξης
οφειλής προς το ∆ηµόσιο.

Οι τόκοι υπερηµερίας θα υπολογίζονται από την ηµεροµηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των οφειλοµένων
ποσών.

3.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

3.1

Καθήκοντα και δικαιοδοσία του Επιβλέποντα

(1)

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

(2)

Το γεγονός ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και τους ισχύοντες νόµους (βλ. και Άρθρο 17.2 της παρούσας).

(3)

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στις παραγράφους 1, 2, 3, 5 και 9 του Άρθρου 6 του Ν 1418/84 και στις
παραγράφους 1, 2, 3, 5 και 6 του Άρθρου 28 του Π∆ 609/85.

3.2

Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων εκ µέρους του Επιβλέποντα

Ισχύουν τα οριζόµενα στις παρ. 3.1(1) και 3.1(3) ανωτέρω.

3.3

Οδηγίες του Επιβλέποντα

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις προφορικές ή έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας που δίνονται για την κανονική και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του
Άρθρου 34 του Π∆ 609/85.

3.4

Αντικατάσταση Επιβλέποντα

Ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωµα της αντικατάστασης του προσωπικού της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Προϊσταµένης
Αρχής οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε αιτία, χωρίς εκ του λόγου τούτου να θεωρείται ότι προσβάλλεται έννοµο
συµφέρον του Αναδόχου ή να στοιχειοθετείται δικαίωµα στον Ανάδοχο να αξιώσει αποζηµίωση ή παράταση προθεσµιών.

4.

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

4.1

Υποχρεώσεις του Αναδόχου

4.1.1

Επαλήθευση στοιχείων που χορηγούνται

(1)

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

(2)

Η επαλήθευση των διατιθεµένων στοιχείων µε επί τόπου µετρήσεις υπάγεται στην κατηγορία των ειδικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αµοιβής στον Ανάδοχο. Σχετικά µε την αποτύπωση της µορφής του φυσικού εδάφους ισχύουν τα αναφερόµενα στα Άρθρο 4.7 της παρούσας.

4.1.2

Κατασκευή του έργου

(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κατασκευάσει το έργο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του Άρθρου
7 και στο Άρθρο 8 του Ν 1418/84 καθώς και στις παραγράφους 1, 3, 4, 5, 6, 11 του Άρθρου 34 του Π∆ 609.

(2)

Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρούσας και τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης ή/και της µελέτης εφαρµογής, που θα υποβάλει
στην Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των εργασιών (βλ. και Άρθρο
17.2 της παρούσας).
10

4.1.3

∆ιευκολύνσεις προς την Υπηρεσία

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός της προθεσµίας που προβλέπεται στην παρ. 8.2.2.2 της παρούσας και µε δικές του
δαπάνες, να παραχωρήσει στην Επίβλεψη κατάλληλο χώρο γραφείου µετά χώρων στάθµευσης τροχοφόρων, αποδεκτό από την Υπηρεσία, για το προσωπικό της Επίβλεψης, τους εκπροσώπους της, και τους τυχόν συµβούλους της. Το
γραφείο αυτό θα κατασκευασθεί εντός του εργοταξίου και παραπλεύρως προς το Γραφείο του Αναδόχου και θα πληροί τους όρους που ορίζονται στην ΕΣΥ.

4.2

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των κατασκευών του έργου σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου 3 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84 της παραγράφου 3 του Άρθρου 26 του Π∆ 609/85
καθώς και των παραγράφων 1, 2 ,3, 4, 5 και 6 του Άρθρου 27 του Π∆ 609/85. Το κείµενο της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι σύµφωνο µε το σχετικό υπόδειγµα της Υπηρεσίας, εφόσον υπάρχει.

(2)

Στις περιπτώσεις χαµηλών προσφορών, µπορεί να ζητηθούν από την Προϊσταµένη Αρχή, κατά την υπογραφή
της σύµβασης, πρόσθετες εγγυήσεις, που δεν µπορεί να υπερβούν το δέκα τοις εκατό (10%) του προϋπολογισµού της Υπηρεσίας

4.3

Νόµιµος Εκπρόσωπος Αναδόχου

Σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του Άρθρου 29, στις παραγράφους 4 και 5 του Άρθρου 35 του Π∆
609/85 καθώς και στην παράγραφο 6 του ‘Άρθρου 6 του Ν 1418/84, σχετικά µε το προσωπικό του Αναδόχου, ισχύουν
και τα ακόλουθα:
(1)

Το βραδύτερο σε τριάντα (30) ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του έργου,
θα αναλάβει τα καθήκοντά του ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου και γενικός διευθυντής του έργου
για λογαριασµό του Αναδόχου. Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα διαθέτει τα προσόντα και την
εµπειρία που ορίζονται σχετικά στην ΕΣΥ.

(2)

Για την έγκριση του ανωτέρω προτεινόµενου προϊστάµενου του εργοταξιακού γραφείου, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτοµερή στοιχεία, που θα αφορούν στα
προσόντα και στην εµπειρία του. Η Υπηρεσία µπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της, να µην δώσει την έγκρισή
της για τον προτεινόµενο, σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα
και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για την ανωτέρω θέση. Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου οφείλει
να οµιλεί, διαβάζει και γράφει άριστα την Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει µόνιµα ειδικός
τεχνικός διερµηνέας.

(3)

Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το υπόψη έργο και η απουσία του από το εργοτάξιο θα είναι αιτιολογηµένη και θα οφείλεται µόνο σε λόγους που έχουν να κάνουν µε
εκτός εργοταξίου απασχόληση που αφορά στο υπόψη έργο. Όταν ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου
απουσιάζει, ως ανωτέρω, θα υπάρχει στο εργοτάξιο ο αναπληρωτής του που θα έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία.

(4)

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

(5)

Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου είναι αρµόδιος για την έγκαιρη, έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για τη λήψη και εφαρµογή των απαιτούµενων µέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζοµένων στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου. Γι αυτό ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου πρέπει να
υποβάλει στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία να αποδέχεται το διορισµό του και τις ευθύνες του.

(6)

Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκρισή της για τον ορισµό του
προϊστάµενου του εργοταξιακού γραφείου ή του αναπληρωτή του, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τους αποµακρύνει και να τους αντικαταστήσει µε άλλους, των οποίων ο διορισµός θα υπόκειται επίσης στην έγγραφη
έγκριση της Υπηρεσίας.

(7)

Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καµία περίπτωση δεν απαλλάσσει
τον τελευταίο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραµένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ
ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία.

4.4

Υπεργολάβοι

(1)

Ισχύουν τα οριζόµενα στις παρ. 6 και 8 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84.

(2)

Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος παραµένει
µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, τις συνυφασµένες συνέπειες και ευθύνες, έστω και
αν οι υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας.

(3)

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει κάθε στοιχείο (συµβατικό, οικονοµικό, προόδου, ολοκλήρωσης
κτλ.) που σχετίζεται µε την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των υπεργολάβων, ως εάν αυτά αφορούσαν την εκπλήρωση συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά τη σύµβαση.
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4.5

Εκχώρηση δικαιωµάτων Υπεργολαβίας

Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84 και στις παραγράφους 1 έως 4 του Άρθρου 51
του Π∆ 609/85.

4.6

Συνεργασία µε τον Κύριο του Έργου, το προσωπικό της Επίβλεψης και µε τρίτους

(1)

Γενικά ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 του Άρθρου 2 του Ν 1418/84 καθώς και στην παράγραφο 4
του Άρθρου 28 και την παράγραφο 11 του Άρθρου 34 του Π∆ 609/85.

(2)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία ή από άλλους εργολήπτες
που χρησιµοποιούνται από τον Κύριο του Έργου σε εργασίες παράπλευρων χώρων, που δεν περιλαµβάνονται
στη σύµβαση του, ενώ πρέπει να συνεργαστεί, κατά το δυνατόν, µε τους τυχόν προηγούµενους ή επόµενους
αναδόχους των έργων για την τάχιστη αποτύπωση και παραλαβή της παρούσας κατάστασης των έργων ως έχουν.

(3)

Ενδεικτικά, αναφέρονται ως µέτρα διευκόλυνσης, η εξασφάλιση διελεύσεων (οχηµάτων / µηχανηµάτων / προσωπικού / υλικών) άλλων εργοληπτών, η ρύθµιση της σειράς των εργασιών του ώστε να συντονίζονται µε τις
εργασίες από την παρουσία άλλων εργοληπτών στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών ή/και από την εγκατάσταση εξοπλισµού του ΚτΕ ή άλλων. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συµπεριφέρεται και µε τα συνεργεία ή
τους εργολήπτες των Εταιρειών και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, που τυχόν θα εργάζονται στα εργοτάξια ή τις
παρυφές του έργου.

4.7

Τοπογραφικά στοιχεία και έλεγχοι – χαράξεις – τοπογραφικά διαγράµµατα

(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει για αποκλειστική χρήση της Υπηρεσίας, σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των
έργων, όλα τα όργανα ελέγχου, τα βοηθητικά εξαρτήµατα και το κατάλληλο προσωπικό, που είναι αναγκαία για
όλους τους τοπογραφικούς ελέγχους που θα απαιτηθούν σε όλες τις φάσεις κατασκευής του έργου.

(2)

Ο Ανάδοχος, πριν αρχίσει κάθε µόνιµη εργασία, πρέπει να εγκαταστήσει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα µόνιµων
υψοµετρικών αφετηριών (REPERES) στα διάφορα τµήµατα του έργου, όπως απαιτείται ή σύµφωνα µε τις οδηγίες που θα του δοθούν (άρθρο 114, Π∆ 696/74).

(3)

Οι ανωτέρω αφετηρίες θα τοποθετηθούν µε κλειστή όδευση, θα οριοθετηθούν και θα προστατευθούν από κάθε
πιθανή φθορά και θα είναι εκτός εύρους κατάληψης των κατασκευών, ώστε να µη θίγονται και να είναι προσβάσιµες ανεξάρτητα των εκτελούµενων εργασιών. Η τοποθέτηση, οριοθέτηση, προστασία και εξασφάλιση των
εν λόγω υψοµετρικών αφετηριών, θα γίνει µε δαπάνες του Αναδόχου, που θεωρούνται ανηγµένες στις τιµές
προσφοράς του έργου.

(4)

Μέσα στις υποχρεώσεις του µηχανικού εξοπλισµού του Αναδόχου περιλαµβάνεται και ο κατάλληλος τοπογραφικός εξοπλισµός, που θα βρίσκεται συνέχεια επί τόπου του έργου, µε τον οποίο θα γίνονται οι χαράξεις των έργων και οι τοπογραφικοί και λοιποί γεωµετρικοί έλεγχοι της κατασκευής. Ο υπόψη τοπογραφικός εξοπλισµός θα
είναι σύµφωνος µε τα οριζόµενα στην ΕΣΥ.

(5)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία για έγκριση µεθοδολογία τοπογραφικών εργασιών, χαράξεων και ελέγχων της κατασκευής (εκχερσώσεις, εκσκαφές, επιχώµατα, εξυγίανση εδαφών, χαράξεις τεχνικών έργων και κτιρίων κάθε φύσης, οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά σε όλα τα στάδια, σκυροδετήσεις, οδοστρωσία, ασφαλτικές στρώσεις σταθερού ή µεταβλητού πάχους, ασφαλτικές διορθωτικές στρώσεις κτλ.). Η µεθοδολογία αυτή θα πρέπει να υποβληθεί µέσα στην τµηµατική προθεσµία της παρ. 8.2.2.2 της παρούσας. Η
µεθοδολογία αυτή θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις ΤΣΥ (ΓΤΣΥ και ΕΤΣΥ) και τα κατά περίπτωση άρθρα του
τιµολογίου, και θα πρέπει να περιγραφεί µε επαρκή ακρίβεια, σε συσχετισµό µε τον πίνακα προσωπικού και την
οργάνωση της σχετικής εργασίας, για τη διασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου του έργου.

(6)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει τοπογραφικά διαγράµµατα, σε όσες θέσεις είναι αναγκαία και δεν υπάρχουν, στην κατάλληλη και αποδεκτή από την Υπηρεσία ακρίβεια και κλίµακα, για όλες τις περιπτώσεις που τέτοια διαγράµµατα θα απαιτηθούν, όπως π.χ., για δανειοθαλάµους, λατοµεία, χώρους απόθεσης, προσωρινά έργα, χώρους εργοταξίων, τεχνικά έργα κτλ. Εφόσον δοθεί σχετική εντολή από την Υπηρεσία, τα διαγράµµατα
αυτά θα συνδέονται µε το Τριγωνοµετρικό ∆ίκτυο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.

(7)

Για όλες τις τοπογραφικές εργασίες οι προδιαγραφές που ισχύουν είναι εκείνες του Π∆ 696/74, όπως ισχύει µε
τις τροποποιήσεις που επέφεραν µεταγενέστερες διατάξεις, και των συναφών εγκυκλίων του ΥΠΕΧΩ∆Ε.

(8)

Για τη σύνταξη των τοπογραφικών διαγραµµάτων σε θέσεις λατοµείων, δανειοθαλάµων, χώρων απόθεσης, εργοταξιακών περιοχών, προσωρινών έργων κτλ., που δεν θα χρησιµοποιηθούν από τα µόνιµα έργα, δεν θα καταβληθεί στον Ανάδοχο ουδεµία αµοιβή. Οι ανωτέρω τοπογραφήσεις είναι απαιτητές από τον ΚτΕ για λόγους
σχετιζόµενους µε την επίβλεψη του έργου, αλλά από τον Ανάδοχο θα θεωρηθούν ότι οι σχετικές τους δαπάνες
περιλαµβάνονται, κατά τρόπο ανηγµένο, στις τιµές του τιµολογίου προσφοράς.

4.8

Μέτρα Ασφαλείας – Πρόληψη ατυχηµάτων – Έλεγχος επιβλαβών αερίων

(1)

Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει τα επιβαλλόµενα για κάθε περίπτωση µέτρα ασφαλείας, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήµατος και οποιασδήποτε ζηµιάς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, είναι δε µόνος υπεύθυνος γι' αυτά και έχει αποκλειστικά αυτός όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε τι που θα τύχει, είτε από
δική του υπαιτιότητα (από πράξεις ή/και παραλείψεις του), είτε από τα εργαλεία και µηχανήµατα που απασχολούνται στο έργο του. Οι σχετικές ευθύνες του Αναδόχου ορίζονται περαιτέρω στο Άρθρο 17 της παρούσας.

(2)

Σε περιπτώσεις που απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας,
ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες κατασκευές καθώς και στη λήψη κάθε άλλου µέτρου, για
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την αποφυγή πρόκλησης ζηµιών σε τρίτους ή και στο έργο, και αποζηµιώνεται για αυτά µε βάση τις τιµές του
συµβατικού Τιµολογίου ή µε βάση τις τιµές µονάδος νέων εργασιών για τις µη προβλεπόµενες από το συµβατικό Τιµολόγιο εργασίες.
(3)

Για την προστασία και αντιµετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών χώρων και στους χώρους
εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και σε κάθε µηχάνηµα του εξοπλισµού του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει :
i.

Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης.

ii.

Για τον περιοδικό καθαρισµό των χώρων από επικίνδυνα για ανάφλεξη υλικά και την κατάλληλη διάθεσή
τους.

iii.

Να µην πραγµατοποιεί εργασίες συγκολλήσεων ή εργασίες ανοικτής φλόγας κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων υλών, του εργοταξίου και των γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν
σε τρίτους.

iv.

Για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών, που θα γίνεται κατόπιν και σύµφωνα µε σχετική άδεια της αρµόδιας Αρχής και βάσει των κείµενων διατάξεων διαχείρισής τους.

(4)

Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την αποφυγή ζηµιών και ατυχηµάτων από
τη χρήση εκρηκτικών υλών, όπως π.χ. ελεγχόµενες εκρήξεις, συστήµατα συναγερµού για την αποµάκρυνση ατόµων από τους χώρους των εκρήξεων, λήψη προστατευτικών µέτρων για υπερκείµενες, υποκείµενες ή παρακείµενες κατασκευές και ιδιοκτησίες κτλ., εφόσον βεβαίως του επιτραπεί από την Υπηρεσία να χρησιµοποιήσει
εκρηκτικές ύλες στις εκσκαφές. Τέλος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί όλες τις υποδείξεις των εντεταλµένων οργάνων του Κράτους (Επιθεώρηση Εργασίας, Επιθεώρηση Μεταλλείων κτλ.).

(5)

Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος
για την ασφάλεια των εργαζοµένων ή των µε άλλο τρόπο εµπλεκοµένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η
λήψη των ενδεδειγµένων και ορθών µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισµών. Για θέµατα
πρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν όσα ορίζονται από την Ελληνική νοµοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει, κατά το
χρόνο εφαρµογής των σχετικών διατάξεων.

(6)

Όλες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα ανωτέρω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θεωρούνται ανηγµένες στις τιµές
της προσφοράς του.

4.9

∆ιασφάλιση ποιότητας

4.9.1

Ποιότητα και προέλευση υλικών και ετοίµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων

(1)

Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιµοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά και τα έτοιµα ή ηµικατεργασµένα προϊόντα που
προδιαγράφονται για την κατασκευή του έργου, συνοδευόµενα, όπου απαιτείται στα συµβατικά τεύχη, από κατάλληλα πιστοποιητικά ποιοτικής συµµόρφωσης. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση υλικών απροσδιόριστης ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης ή η ενσωµάτωση στο έργο υλικών που δεν έχουν προηγουµένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας.

(2)

Όλα τα προσκοµιζόµενα από τον Ανάδοχο είδη και υλικά για ενσωµάτωση στα έργα θα είναι καινούργια, χωρίς
ελαττώµατα και θα πληρούν τους αντίστοιχους συµβατικούς όρους, που καθορίζουν τον τύπο, κατηγορία και
λοιπά χαρακτηριστικά των ειδών και υλικών που θα χρησιµοποιηθούν.

(3)

Ειδικότερα ως προς τον έλεγχο προσκοµιζόµενων ειδών και υλικών και την παραλαβή υλικών µε ζύγιση ισχύουν
τα παρακάτω:
i.

Όλα τα είδη και υλικά για την κατασκευή του έργου ή την ενσωµάτωσή τους σε αυτό θα πληρούν τις
απαιτήσεις των αντίστοιχων ΤΣΥ (ΓΤΣΥ και ΕΤΣΥ), όπως ορίζεται στα συµβατικά τεύχη.

ii.

Για τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων υλικών από την Υπηρεσία ουσιαστικά δικαιολογητικά θεωρούνται οι
τεχνικές εγκρίσεις και πιστοποιήσεις και τα σήµατα ποιότητας που έχουν εκδοθεί στις χώρες παραγωγής
των, αλλά και σε άλλες χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ, της Ελβετίας, των ΗΠΑ και του Καναδά.

iii.

Σχετικά µε την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή προορίζονται για ενσωµάτωση σε αυτό, καθώς και για τον χαρακτηρισµό των εδαφών, ισχύουν τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 6 του Ν 1418/84.

iv.

Σχετικά µε την αποδοχή των υλικών και ειδών που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή του
έργου, θα εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Π∆ 334/94 «Προϊόντα ∆οκιµών Κατασκευών».

v.

Η παραλαβή υλικών που γίνεται µε ζύγιση, για όσες εργασίες του έργου κατατάσσονται σε αυτήν την κατηγορία, θα γίνεται σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη.

4.9.1.1 Υποβολή τεχνικών στοιχείων και δειγµάτων υλικών
(1)

Όχι αργότερα από τις προθεσµίες που ορίζονται στην ΕΣΥ, ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει προσκοµίσει στην Υπηρεσία, για προέγκριση της παραγγελίας τους, τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία (προέλευση, διαφηµιστικά και κυρίως τεχνικά φυλλάδια, τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά ποιότητας, ανάλυση λειτουργίας και λοιπά χρήσιµα στοιχεία, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας) και δείγµατα όλων των βασικών υλικών και του εξοπλισµού, που ενσωµατώνονται στο έργο, καθώς και όλων των συσκευών, οργάνων και λογισµικού, τα οποία
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο ή/και υπεργολάβους του κατά την κατασκευή του έργου.

(2)

Επισηµαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να µην εγκρίνει τη χρησιµοποίηση οποιουδήποτε υλικού,
εξοπλισµού, οργάνου ή συσκευής ή/και επί µέρους στοιχείου του έργου, για το οποίο δεν τεκµηριώνεται, κατά
την κρίση της Υπηρεσίας, ότι τα χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις είναι σε πλήρη συµµόρφωση µε τα συµβατικά
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τεύχη. Επίσης θα ληφθεί υπόψη η αξιοπιστία του προµηθευτικού οίκου ή βιοµηχανίας, η ύπαρξη οργανωµένης
αντιπροσωπείας στην Ελλάδα για εισαγόµενα είδη, η παρεχόµενη υποστήριξη µετά την πώληση κτλ. Από ενδεχόµενη απόρριψη του προτεινόµενου υλικού ή είδους από την Υπηρεσία λόγω ελλιπούς τεκµηρίωσης, δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωµα οικονοµικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσµίας.
(3)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στοιχεία τεκµηρίωσης της συµµόρφωσής τους µε τις απαιτήσεις της
σύµβασης και δείγµατα (κατά περίπτωση), για τα υλικά, είδη, όργανα και συσκευές που ορίζονται στα συµβατικά τεύχη.

4.9.1.2 Ειδικές υποχρεώσεις για παραγγελίες µηχανηµάτων, υλικών, συσκευών, ετοίµων προϊόντων
(1)

Για τα διάφορα µηχανήµατα, υλικά, συσκευές κτλ., οποιασδήποτε προέλευσης, που παραγγέλλονται έτοιµα από
το εµπόριο (δηλ. δεν κατασκευάζονται ειδικά µε συγκεκριµένες προδιαγραφές για το έργο), των οποίων οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά τυχόν δεν καθορίζονται επακριβώς στα συµβατικά τεύχη και για την πρόληψη πιθανών παρερµηνειών, ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από την παραγγελία, µε µέριµνα και δαπάνη του, να υποβάλλει για έγκριση στην Υπηρεσία δείγµατα υλικών, συσκευών ή µηχανηµάτων, τα οποία πρόκειται να συµπεριλάβει στο έργο, µαζί µε τα ονόµατα προµηθευτών και τυχόν υπάρχοντα δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας, που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά του κατασκευαστή τους, ώστε να αποδεικνύεται, κατ΄
ένδειξη, ότι τα είδη που θα παραγγελθούν συµφωνούν µε τους γενικούς όρους των συµβατικών τευχών.

(2)

Τα κατατιθέµενα δείγµατα θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά για όλη την αποστολή και τα υλικά δεν θα
χρησιµοποιηθούν πριν ελεγχθούν και εγκριθούν αρµόδια τα δείγµατα.

(3)

Σε όσες περιπτώσεις δεν υπάρχουν δείγµατα, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει πιστοποιητικά δοκιµών, συνοδευόµενα
από τεχνικά φυλλάδια και τεχνικά χαρακτηριστικά του κατασκευαστή τους εις τριπλούν, µεταφρασµένα στην
ελληνική γλώσσα.

(4)

Για τις περιπτώσεις που αυτό έχει σηµασία για τα έργα, ο Ανάδοχος θα συνοδεύει τα υποβαλλόµενα στοιχεία µε
γενικά σχέδια, εις τριπλούν, που θα εµφανίζουν σε κατάλληλη κλίµακα τη διάταξη των µηχανηµάτων και συσκευών που θα παραγγελθούν, µέσα στους χώρους εγκατάστασης τους και που θα αναγράφουν τις γενικές εξωτερικές διαστάσεις τους.

(5)

Οι ανωτέρω υποβολές στοιχείων στην Υπηρεσία για έγκριση, πρέπει να γίνονται έγκαιρα πριν από την παραγγελία, κατά τρόπον ώστε η Υπηρεσία, αφού εκτελέσει τις οποιεσδήποτε κατ΄ αυτήν αναγκαίες δοκιµές και διερευνήσει κατάλληλα το θέµα, να έχει στη διάθεσή της επαρκή χρόνο για να διατυπώσει διαφωνία, αποδοχή, ή οποιαδήποτε παρατήρηση και να αποµένει επίσης επαρκής χρόνος στον Ανάδοχο για να αναπροσαρµόσει, σύµφωνα µε τις απόψεις της Υπηρεσίας την παραγγελία του. Τα χρονικά περιθώρια που προβλέπονται ανωτέρω
για υποβολή στοιχείων από τον Ανάδοχο, έκφραση απόψεων της Υπηρεσίας και τυχόν αναπροσαρµογή της παραγγελίας ορίζονται στην ΕΣΥ.

(6)

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, στο χρονοδιάγραµµα του έργου θα εξασφαλίζονται τα κατάλληλα χρονικά περιθώρια
πριν από τις παραγγελίες των εν λόγω µηχανηµάτων, υλικών, συσκευών και έτοιµων προϊόντων και θα γίνεται
έγκαιρη πρόβλεψη παραγγελιών, ώστε να µη δηµιουργούνται καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων.

(7)

Η µία σειρά (από τις τρεις) των στοιχείων κτλ. που υπέβαλε ο Ανάδοχος, επιστρέφεται σε αυτόν µαζί µε την
κατά τα ανωτέρω έκφραση των απόψεων της Υπηρεσίας.

(8)

Η έγκριση των ειδών αυτών από την Υπηρεσία, που γίνεται για την πραγµατοποίηση της παραγγελίας από τον
Ανάδοχο, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του και την υποχρέωση του να είναι τα είδη που θα εγκαταστήσει σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και να αποδειχθεί τούτο κατά τις δοκιµές και παραλαβές των εγκαταστάσεων.

(9)

Εξάλλου παραµένει στο ακέραιο το δικαίωµα της Υπηρεσίας να προβεί σε τυχαία δειγµατοληψία επί των υλικών,
συσκευών, µηχανηµάτων, έτοιµων προϊόντων κτλ. που προσκοµίσθηκαν στο εργοτάξιο και να εκτελέσει δοκιµές
παραλαβής, σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη, να διατάξει δε την άµεση αποµάκρυνση από το εργοτάξιο κάθε
είδους υλικού, µηχανήµατος, συσκευής, ετοίµου προϊόντος κτλ., που δεν πληροί τους συµβατικούς όρους που
αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του.

(10)

Οποιαδήποτε καθυστέρηση προκύψει από τυχόν εσφαλµένη επιλογή από τον Ανάδοχο, και απόρριψη της από
την Υπηρεσία, καθώς και η επανυποβολή νέων στοιχείων από τον Ανάδοχο, δεν θα αποτελεί λόγο για παράταση
των συµβατικών προθεσµιών αποπεράτωσης του έργου.

(11)

Επισηµαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να µην εγκρίνει την ενσωµάτωση στο έργο προϊόντων για
τα οποία θα εκφράζονται αµφιβολίες διαθεσιµότητας ανταλλακτικών, αξιοπιστίας της παραγωγής (βιοτεχνικής ή
βιοµηχανικής) ή ύπαρξης οργανωµένης αντιπροσωπείας στην Ελλάδα (για εισαγόµενα προϊόντα από το εξωτερικό). Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να αξιολογήσει µόνη εκείνη ότι τα οποιαδήποτε σχετικά
προϊόντα θα λειτουργούν αξιόπιστα κάτω από τις συνθήκες για τις οποίες προορίζονται, επί τη χρονική περίοδο
για την οποία προορίζονται, και µε προϋπόθεση εύλογης δαπάνης συντήρησης, κατά τα λοιπά όπως τυχόν ορίζεται στην ΕΤΣΥ. Από τα κατά τα ανωτέρω δικαιώµατα της Υπηρεσίας για προϊόντα, κατά τα άλλα σύµφωνα µε
τα συµβατικά τεύχη, δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωµα οικονοµικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσµίας.

4.9.1.3 Φύλαξη υλικών
(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαχωρίζει και φυλάσσει, µε µέριµνα και δαπάνη του, σε ιδιαίτερους φυλασσόµενους χώρους όσα υλικά έχουν υποστεί ποιοτικό έλεγχο. Οµοίως, σε ιδιαίτερους χώρους θα φυλάσσονται τα κατά τα ανωτέρω δείγµατα υλικών, συσκευών, µηχανηµάτων, κτλ.
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(2)

Οι χώροι αποθήκευσης υλικών που έχουν υποστεί ποιοτικό έλεγχο και δειγµάτων θα υπάρχουν στο εργοτάξιο ή
σε κατάλληλο εργοταξιακό χώρο του Αναδόχου, όπως θα συµφωνηθεί µεταξύ του Αναδόχου και της Υπηρεσίας,
για την καλύτερη δυνατή αποδοτικότητα και την αξιοπιστία της ποιότητας του έργου.

4.9.2

Αρχείο έργου

Ο Ανάδοχος θα οργανώσει ένα λειτουργικό και αποτελεσµατικό αρχείο στοιχείων και βιβλιοθήκη στην οποία θα καταχωρούνται η αλληλογραφία, τα πρωτόκολλα, τα συµφωνητικά, τα σχέδια κτλ., και θα ελέγχεται η διανοµή τους. Οι
λεπτοµέρειες οργάνωσης και τήρησης του αρχείου αυτού θα καθορίζονται στο Πρόγραµµα Ποιότητας του Έργου, η
εφαρµογή του οποίου θα επιτηρείται από τον Υπεύθυνο Ποιότητας του έργου.
4.9.3

Πρόγραµµα ποιότητας έργου

(1)

Σε έργα που ανατίθενται σε κατηγορία πτυχίου ∆΄ και άνω ή εφόσον προβλέπεται στην ΕΣΥ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει, συντάξει και υποβάλει για έγκριση από την Υπηρεσία Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Απόφ. ∆ΙΠΑ∆/611/01 (ΦΕΚ Β1013/2-8-01). Το περιεχόµενο του ΠΠΕ θα
εξειδικεύεται, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, στην ΕΣΥ.

(2)

Η ανάπτυξη του προγράµµατος ποιότητας του έργου γίνεται σε επίπεδο µελέτης εφαρµογής υπό την έννοια του
Άρθρου 1.9 της παρούσας και όλες οι σχετικές εργασίες και τα παραδοτέα στοιχεία υπάγονται στην κατηγορία
των µελετών της παρ. 1.9.3 της παρούσας (µελέτες η αµοιβή των οποίων πρέπει να εµπεριέχεται ανηγµένα στις
τιµές της προσφοράς).

4.9.4

Υπεύθυνος ποιότητας έργου

(1)

Εφόσον προβλέπεται στην ΕΣΥ, ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, να καλύπτει µε ένα
εξειδικευµένο στέλεχος τη θέση του Υπεύθυνου Ποιότητας έργου. Εάν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην ΕΣΥ, καθήκοντα Υπευθύνου Ποιότητας θα ασκεί ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου ή ο αναπληρωτής
του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει, στο οργανόγραµµα, τα άτοµα εκείνα που έχουν αρµοδιότητες σε
θέµατα διασφάλισης ποιότητας και να προσδιορίσει γραπτά αυτές τις αρµοδιότητες στο ΠΠΕ που θα υποβάλει.
Ο Υπεύθυνος Ποιότητας θα έχει πλήρη εξουσία, ώστε να διασφαλίζεται ότι η πολιτική ποιότητας είναι γνωστή
σε όλο το προσωπικό και εφαρµόζεται, ότι το ΠΠΕ, που εγκρίθηκε, εφαρµόζεται, καθώς επίσης και να αναφέρει
στον προϊστάµενο του εργοταξιακού γραφείου, σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος, ώστε
να λαµβάνονται µέτρα βελτίωσης του.

(2)

Επίσης ο Υπεύθυνος Ποιότητας οφείλει να προµηθευτεί αρµόδια τις σχετικές µε το αντικείµενό του διαδικασίες
του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας της Υπηρεσίας, εφόσον διατίθεται τέτοιο, για να τις λάβει υπόψη του
κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής, αλλά και κατά τη σύνταξη του προγράµµατος ποιότητας του έργου και των υποστηρικτικών εγγράφων.

4.9.5

Εργαστήρια εργοταξίου

(1)

Για τη διασφάλιση της ποιότητας και τον ποιοτικό έλεγχο των έργων, ανεξάρτητα από τον εργαστηριακό εξοπλισµό και το τυχόν εργαστηριακό προσωπικό του ΚτΕ και ανεξάρτητα εάν µέρος του Ποιοτικού Ελέγχου έχει
ανατεθεί από τον ΚτΕ σε εξωτερικό συνεργάτη, είναι πιθανή η ανάγκη εγκατάστασης εργοταξιακών εργαστηρίων εκ µέρους του Αναδόχου, στα οποία πρέπει να εκτελούνται δοκιµές για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
της ποιότητας κατασκευής των έργων, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά συµβατικά τεύχη.

(2)

Η ανάγκη εγκατάστασης εργοταξιακών εργαστηρίων εκ µέρους του Αναδόχου, ο ελάχιστος απαιτούµενος εργαστηριακός εξοπλισµός, το ελάχιστο απαιτούµενο σχετικό προσωπικό κτλ., ορίζεται στην ΕΣΥ.

4.10 Στοιχεία πεδίου του έργου
4.10.1

Μελέτη και γνώση των συνθηκών κατασκευής

(1)

Η συµµετοχή στη δηµοπρασία µε την υποβολή προσφοράς αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι οι διαγωνιζόµενοι
έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει τη φύση και την τοποθεσία του έργου, και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής τούτου, κυρίως σε ότι αφορά τις κάθε φύσης πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης υλικών, δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού γενικά προσωπικού,
νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και οδών προσπέλασης, τις µετεωρολογικές συνθήκες που συνήθως επικρατούν, τα υδρολογικά στοιχεία, τις διάφορες διακυµάνσεις της στάθµης του νερού των ποταµών, χειµάρρων, παλίρροιας ή παρόµοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων, τη διαµόρφωση και κατάσταση του
εδάφους, το είδος, την ποιότητα και ποσότητα των ευρισκοµένων στην περιοχή κατάλληλων εκµεταλλεύσιµων
υλικών, το είδος και τα µέσα (µηχανήµατα, υλικά και υπηρεσίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών, τις δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από τυχόν εργασίες που θα εκτελούνται ταυτόχρονα στην περιοχή του έργου από τον ΚτΕ ή από άλλους
εργολήπτες, τις εκτελεσθείσες απαλλοτριώσεις και εκείνες που παραµένουν ακόµη ανεκτέλεστες και οποιαδήποτε άλλα θέµατα που µπορούν µε οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης.

(2)

Επίσης ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει, µε σκοπό τη συµµόρφωσή του, το ισχύον θεσµικό
πλαίσιο, τα εγκεκριµένα διαγράµµατα και σχέδια της µελέτης, τους περιβαλλοντικούς όρους για την υπόψη περιοχή και τις συνθήκες του έργου, τα τυχόν διατιθέµενα στοιχεία και πληροφορίες από τις Τοπικές Αρχές, ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµούς, καθώς και τα λοιπά συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας που συµπεριλαµβάνονται στο φάκελο της δηµοπρασίας και αποτελούν µαζί µε τη διακήρυξη τη βάση της προσφοράς του, κα15

θώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν
από τις ανωτέρω συνθήκες και όρους.
(3)

Τονίζεται ότι τα στοιχεία σχετικά µε τις υφιστάµενες συνθήκες, όπως π.χ., ποιότητα υπεδάφους, αποτελέσµατα
κάθε φύσης ερευνών, στοιχεία κάθε φύσης παρατηρήσεων κτλ., που έγιναν ή γίνονται από την Υπηρεσία ή από
άλλους, τίθενται στη διάθεση των διαγωνιζόµενων για ενηµέρωσή τους και µόνο. Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά και δεν δεσµεύουν συµβατικά την Υπηρεσία, αλλά µπορούν να χρησιµεύσουν ως βοήθηµα για τη σύνταξη
των προσφορών. Αφήνεται πάντως στην κρίση των διαγωνιζοµένων να αξιολογήσουν τα στοιχεία αυτά ή και να
προβούν µε δική τους ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη σε οποιεσδήποτε συµπληρωµατικές έρευνες ή παρατηρήσεις για επαλήθευση, επέκταση ή/και ακριβέστερο καθορισµό των στοιχείων που τους διατέθηκαν. Ο Ανάδοχος
µε την προσφορά του θεωρείται ότι έχει πλήρως ενηµερωθεί στις επιτόπιες συνθήκες σύµφωνα µε το παρόν
Άρθρο 4.10.

(4)

Παράλειψη του Αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύµβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον Ανάδοχο κανένα δικαίωµα οικονοµικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης
προθεσµίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

4.10.2

Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ)

(1)

Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να υφίστανται εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις ΟΚΩ, ∆ΕΚΟ ή ΝΠ∆∆, οι οποίες πρέπει να µετατοπιστούν από τους κυρίους των.

(2)

Με τις εργασίες αυτές ουδεµία οικονοµική ή τεχνική ανάµιξη θα έχει ο Ανάδοχος (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ), υποχρεούται όµως αυτός να διευκολύνει χωρίς προφάσεις την εκτέλεση των ως άνω εργασιών,
χωρίς να δικαιούται εξ αιτίας αυτού του λόγου ιδιαίτερη αποζηµίωση λόγω καθυστέρησης ή δυσχερειών που
τυχόν παρουσιάζονται στις εργασίες που εκτελούνται από αυτόν.

4.11 Επάρκεια συµφωνηµένου εργολαβικού ανταλλάγµατος
(1)

Ο Ανάδοχος αποδέχεται, µε την υπογραφή της σύµβασης, ότι το συµφωνηµένο εργολαβικό αντάλλαγµα επαρκεί για την κάλυψη των κάθε φύσης υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύµβαση.

(2)

Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει, κατά την υποβολή της Προσφοράς τους, να έχουν συνεκτιµήσει µε επάρκεια τους
επιχειρηµατικούς κινδύνους και όλες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν τη διαµόρφωση της Προσφοράς τους,
καθώς και τους χρόνους που απαιτούνται:
i.

για τις διατυπώσεις εκτελωνισµού υλικών, εφοδίων και µηχανηµάτων, που τυχόν θα εισάγουν από το
εξωτερικό.

ii.

για τις εγκρίσεις µελετών κτλ. καθώς και τις διατυπώσεις και διαδικασίες έκδοσης των κάθε φύσης αδειών.

4.12 Απρόβλεπτες φυσικές συνθήκες
Ισχύουν τα οριζόµενα στα Άρθρα 4.10 και 4.11 της παρούσας.

4.13 Προσβάσεις και άλλες υποδοµές
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε δική του ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη, να εξασφαλίσει τα δικαιώµατα για προσωρινές
ή/και ειδικές προσβάσεις στα εργοτάξια, για εκτάσεις, εγκαταστάσεις, και κάθε φύσης υποδοµές είτε στα εργοτάξια
είτε εκτός αυτών, είτε να µισθώσει ή/και να κατασκευάσει τις υπόψη υποδοµές, εφόσον απαιτείται, για την εκπλήρωση
των συµβατικών του υποχρεώσεων. Οποιεσδήποτε δαπάνες σε αδειοδοτήσεις, αγορές, ενοικιάσεις, υλικά, µηχανήµατα, εξοπλισµό και εργατικό δυναµικό απαιτηθούν για τον ανωτέρω σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και
θα είναι ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του.

4.14 Αποφυγή όχλησης
(1)

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, µε µέριµνα και δαπάνη του, να παίρνει όλες τις προφυλάξεις και αναγκαία
µέτρα και, σε ειδικές περιπτώσεις, να προφυλάσσει κατάλληλα τις γειτονικές ιδιοκτησίες, προκειµένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε σηµαντικές οχλήσεις σ' αυτές. Θα ασφαλίσει επίσης (βλέπε Άρθρο 18 της παρούσας)
τον ΚτΕ έναντι οποιασδήποτε οικονοµικής απαίτησης των ιδιοκτητών των παρακειµένων ιδιοκτησιών ή των ενοίκων τους εξ αιτίας του λόγου τούτου.

(2)

Η ανωτέρω υποχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σε όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται εργασίες, όπως π.χ. τα
εργοτάξια καθαυτά, τα άκρα του έργου, τα λατοµεία, οι δανειοθάλαµοι, οι χώροι απόθεσης, οι δρόµοι που χρησιµοποιούνται από τρίτους κτλ.

4.15 Προσβασιµότητα οδών προσπέλασης - Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την
κατασκευή
(1)

Ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για να προλάβει κάθε βλάβη σε γέφυρες, λοιπά τεχνικά
έργα και δρόµους κάθε φύσης, που εξυπηρετούν την περιοχή, από τη χρήση τους ως οδών µεταφοράς για τις
ανάγκες του. Ειδικότερα θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη περιορισµούς στα κυκλοφορούντα φορτία, όταν επιλέγει
τις οδούς µεταφοράς και τα µεταφορικά µέσα, µε σκοπό να αποφύγει κάθε ζηµιά ή ασυνήθη φθορά των υπόψη
υποδοµών, ακόµα και χωµατόδροµων.
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(2)

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για να λάβει, µε µέριµνα και δαπάνη του, κάθε αναγκαίο µέτρο προφύλαξης ή ενίσχυσης οδικών τµηµάτων, γεφυρών, λοιπών τεχνικών έργων ή χωµατόδροµων, ανεξάρτητα αν αυτό το µέτρο
προδιαγράφεται ειδικά ή όχι στα επιµέρους συµβατικά τεύχη.

(3)

Σε περίπτωση που προκληθούν ασυνήθεις φθορές ή βλάβες στο οδικό δίκτυο, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε αποκατάστασή τους. Αν αµελήσει, η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωµα να εκτελέσει τις απαιτούµενες αποκαταστάσεις
σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου και, επιπλέον, θα προβαίνει στην επιβολή ποινικής ρήτρας ανά ηµέρα καθυστέρησης αποκατάστασης των φθορών, όπως ορίζεται στην ΕΣΥ.

(4)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει µόνιµη, συνεχή και ελεύθερη προσπέλαση προς και από τις θέσεις
κατασκευής του έργου κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών περιόδων (εκχιονισµός, αποκατάσταση καταπτώσεων, διαβρώσεων κτλ). Οποιεσδήποτε δαπάνες σε µηχανήµατα, εξοπλισµό και εργατικό δυναµικό απαιτηθούν για τον ανωτέρω σκοπό θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα είναι ανηγµένες στις τιµές της
προσφοράς του.

(5)

Οι τυχόν απαιτούµενες εργασίες κατασκευής εκτροπών ή παρακάµψεων της κυκλοφορίας καθώς και οι εργασίες
σήµανσης και εξοπλισµού αυτών για την κατασκευή του έργου, σε κάθε φάση εκτέλεσης αυτού, θα γίνονται µε
βάση µελέτη, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και τις ισχύουσες προδιαγραφές κατά τη στιγµή της εκπόνησης
της µελέτης. Η σχετική µελέτη θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή και θα εγκρίνεται από
την Υπηρεσία. Οι κάθε είδους απαιτούµενες, σύµφωνα µε την έγκριση της µελέτης, εργασίες εξασφάλισης της
κυκλοφορίας θα πληρώνονται στον Ανάδοχο µε τις τιµές της προσφοράς ή µε τιµές µονάδας νέων εργασιών κατά τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη.

(6)

Μετά την εφαρµογή της κατά τα ανωτέρω µελέτης στο πεδίο, οι εκτροπές ή παρακάµψεις της κυκλοφορίας, η
σήµανση και ο εξοπλισµός θα επιθεωρούνται από δύο τεχνικούς υπαλλήλους της Υπηρεσίας που δεν είναι
εξοικειωµένοι µε το έργο, κατά τη νύχτα και µε συνθήκες µέσης αναµενόµενης χρήσης (εποχούµενοι
µε ταχύτητα λειτουργίας, όχι µόνο πεζή), ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ρυθµίσεις λειτουργούν ικανοποιητικά
προς χάρη τρίτων και µε ρεαλιστικές συνθήκες. Οι τυχόν υποδείξεις των ανωτέρω υπαλλήλων θα καταχωρούνται σε πρωτόκολλο και θα τίθενται υπόψη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ώστε να υιοθετηθούν είτε µερικά είτε συνολικά και σε κάθε περίπτωση µετά από έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής.

(7)

Μετά την περάτωση του έργου, τα µη ενσωµατωθέντα στοιχεία που θα έχουν πληρωθεί, όπως ανωτέρω, θα
παραδοθούν στην Υπηρεσία και θα φορτοεκφορτωθούν και µεταφερθούν µε έξοδα του Αναδόχου σε αποθήκες,
που θα υποδείξει αυτή.

(8)

Για τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις απαγορεύεται η χρήση υποβαθµισµένων υλικών, όπως, π.χ. σιδηρά βαρέλια,
κορδέλες, πρόχειρες πινακίδες, πρόχειροι µεταλλικοί οριοδείκτες, σκαλωσιές, κτλ, επιτρεπόµενων τούτων µόνο
για εντελώς προσωρινής και ελαχίστης χρονικής διάρκειας επείγουσες τοπικές ρυθµίσεις.

(9)

Η εκπόνηση της µελέτης σήµανσης προσωρινών ρυθµίσεων της κυκλοφορίας θα γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ (Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων – Σήµανσης Εκτελουµένων Έργων σε Οδούς) της
ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε.

(10)

Ο εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι ο προβλεπόµενος από τις ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αυτός περιλαµβάνει πληροφοριακές και ρυθµιστικές πινακίδες, αναλάµποντα σήµατα, µάτια γάτας,
αυτοκόλλητες ταινίες, πλαστικά βαρέλια και στηθαία ασφαλείας, κώνους σήµανσης κτλ. που λεπτοµερώς θα καθορίζονται σε κάθε µελέτη αυτού του άρθρου.

(11)

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίσει τις εργασίες του έτσι ώστε, σε κάθε χρονική στιγµή, να έχει όσο το
δυνατόν λιγότερα ανοικτά ορύγµατα, αναβαθµούς, γειτονικές λωρίδες κυκλοφορίας διαφορετικών υψοµέτρων,
καθώς και εργοτάξια και λοιπά έργα που παρεµποδίζουν την κυκλοφορία. Ακόµη, ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην έγκαιρη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προσωρινών ή µονίµων ρυθµίσεων
της κυκλοφορίας που θα χρειασθούν και οφείλει να λάβει τα κατάλληλα µέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών, ώστε να µην παρεµποδίζεται η κυκλοφορία οχηµάτων, πεζών, µέσων µαζικής µεταφοράς σταθερής τροχιάς (από τη διακίνηση των µηχανικών του µέσων, την εκτέλεση των έργων, την αποθήκευση υλικών, τη δηµιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, τη µεταφορά υλικών κτλ.), συµµορφούµενος πάντοτε µε
τις ισχύουσες διατάξεις και µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(12)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα σήµατα, σηµατοδότες και τα λοιπά προστατευτικά µέτρα / έργα της
κυκλοφορίας και να αποκαθιστά αµέσως τυχόν φθορές ή απώλειές τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί, για
αποφυγή κινδύνων σύγχυσης, από τους χρήστες της φωτοσήµανσης για την προστασία θέσεων εκτελουµένων
έργων, µε τη φωτεινή σηµατοδότηση της καθοδήγησης της οδικής κυκλοφορίας.

(13)

Ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην άµεση επικάλυψη µε ασφαλτόµιγµα των τοµών του οδοστρώµατος που
γίνονται από αυτόν σε οποιεσδήποτε υπάρχουσες ασφαλτοστρωµένες οδούς µε συνεχιζόµενη κυκλοφορία, για
την αποφυγή ατυχηµάτων και τον περιορισµό, στα ελάχιστα δυνατά χρονικά όρια, των δυσκολιών οι οποίες
προκαλούνται στην κυκλοφορία, λόγω της εκτέλεσης των έργων. Ανάλογες απαιτήσεις ισχύουν για άµεση κάλυψη τοµών σε µη ασφαλτοστρωµένες οδούς που εξυπηρετούν την κυκλοφορία.

(14)

Σε περίπτωση που εκτελούνται κατασκευαστικές εργασίες πάνω από οδούς, πεζοδρόµια και λοιπές προσβάσεις,
στις οποίες δεν έχει διακοπεί η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα πρέπει να εξασφαλίζονται χαρακτηριστικά ελεύθερου χώρου και να υπάρχει προστατευτική σκεπή, η οποία να αποκλείσει την περίπτωση
πτώσης εργαλείων, υλικών της κατασκευής κτλ. επί της κυκλοφορούµενης πρόσβασης. Η κατασκευή της ως
άνω προστατευτικής σκεπής ανήκει στην κατηγορία των εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου. Κατά συνέπεια την εργασία αυτή θα πρέπει ο Ανάδοχος να την περιλάβει, κατά ανηγµένο
τρόπο, στην προσφορά του.
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(15)

Για την περίπτωση εφαρµογής κατάλληλης τεχνολογίας - µεθοδολογίας κατασκευής από τον Ανάδοχο, µε την
οποία θα εξαλείφεται ο ανωτέρω κίνδυνος, σύµφωνα µε σχετική µελέτη του Αναδόχου και µετά από έγκριση
από την Υπηρεσία, θα µπορεί να παραλειφθεί η ανωτέρω κατασκευή προστατευτικής σκεπής.

(16)

Συµπληρωµατικά, ορίζεται ότι ουδεµία εργασία εκσκαφών γενικά ή αχρήστευση οδού ή τµήµατος διατοµής οδού, ή ερείσµατος, ή πεζοδροµίου ή άλλης πρόσβασης επιτρέπεται, πριν εγκριθεί αρµόδια και ολοκληρωθεί
πλήρως η κατασκευή από τον Ανάδοχο προσωρινής διάβασης τροχοφόρων ή πεζών.

(17)

Η µη τήρηση των προαναφερθέντων µέτρων αποτελεί παράβαση των προβλεπόµενων στις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 15 του Ν 1418/1984, όπως ισχύουν και του άρθρου 7 της υπ’ αριθµ.
∆17α/5/77/ΦΝ312/16.12.94 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 553 Β τεύχος), και επισύρουν τις από τις
διατάξεις αυτές προβλεπόµενες διοικητικές ποινές και διοικητικές και παρεπόµενες χρηµατικές κυρώσεις. Επίσης
η µη τήρηση των µέτρων αυτών αποτελεί παράβαση των προβλεπόµενων στις Προδιαγραφές Σήµανσης εκτελουµένων έργων εντός ή και εκτός κατοικηµένων περιοχών που εγκρίθηκαν µε τις αποφάσεις του Υ∆Ε α) ΒΜ
5/30058/6.12.82 (ΦΕΚ 121Β/23.3.83) και β) ΒΜ 5/30428/17.6.80 (ΦΕΚ 589Β/30.6.80) και επισύρουν τις προβλεπόµενες από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 1418/1984, όπως ισχύει, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

(18)

Χωρίς στο παραµικρό να µειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων αυτού του άρθρου,
η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να συµπληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάρος και
για λογαριασµό του. Η Υπηρεσία µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα αυτό όταν ο Ανάδοχος αµελήσει ή αποδειχθεί
ανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του άρθρου. Πέραν του καταλογισµού των σχετικών δαπανών
για την περίπτωση εκτέλεσης εργασιών / ενεργειών από την Υπηρεσία, η µη ικανοποίηση των όρων του παρόντος άρθρου συνιστά αντισυµβατική συµπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει την εφαρµογή συµβατικών κυρώσεων, µία από τις οποίες είναι η επιβολή προστίµου(ων).

(19)

Όλοι οι προαναφερθέντες όροι του παρόντος Άρθρου ισχύουν για όλους τους χώρους / περιοχές, στις οποίες ο
Ανάδοχος θα επιτελέσει κάποια δραστηριότητα. Τέτοιοι χώροι / περιοχές µπορεί να είναι λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης, εγκαταστάσεις προκατασκευής τµηµάτων του έργου κτλ. Στην κατηγορία αυτή υπάγεται
και το οδικό δίκτυο του ∆ηµοσίου, στο οποίο ο Ανάδοχος θα πραγµατοποιεί, σύµφωνα µε δική του ευθύνη και
εφόσον επιτραπεί από τις αρµόδιες Αρχές, αποθέσεις περισσευµάτων προϊόντων ορυγµάτων ή/και άλλων υλικών.

4.16 Μεταφορά εξοπλισµού και υλικών
(1)

Ισχύουν τα οριζόµενα στα Άρθρα 4.13, 4.14 και 4.15 της παρούσας

(2)

Ο Ανάδοχος, τουλάχιστον είκοσι (20) ηµέρες πριν από την εκτέλεση µεταφοράς βαρέως εξοπλισµού ή ασυνήθων φορτίων (σε βάρος, διαστάσεις ή φύση) θα πρέπει να ειδοποιεί την Επίβλεψη για την επιβεβαίωση λήψης
των µέτρων που ορίζονται στο Άρθρο 4.15 της παρούσας.

4.17 Εξοπλισµός Αναδόχου
(1)

Ο Ανάδοχος µε ευθύνη και δαπάνη του, υποχρεούται να προµηθεύσει και να µεταφέρει επί τόπου του έργου
όλα τα µηχανήµατα, εργαλεία και λοιπό απαραίτητο εξοπλισµό για την έντεχνη και εµπρόθεσµη εκτέλεση του
έργου. Υποχρεούται να διαθέτει επαρκή µεταφορικά, ανυψωτικά και άλλα µηχανικά µέσα, εργαλεία και συσκευές για την εγκατάσταση, τον έλεγχο, τον εντοπισµό τυχόν βλαβών και την αποκατάστασή τους µετά τον
έλεγχο, προκειµένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση.

(2)

Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν κατάλληλα ή επαρκή τα µηχανικά
και λοιπά µέσα που εισκοµίσθηκαν στο έργο για την εµπρόθεσµη και έντεχνη περάτωση των εργασιών, τότε ο
Ανάδοχος υποχρεούται, µέσα σε 15µερη προθεσµία από τη λήψη σχετικής γραπτής εντολής της Υπηρεσίας, να
αντικαταστήσει ή ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα εξοπλισµό του, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

(3)

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την πρόοδο του έργου, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο από
την Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα κατασκευής έστω και αν η Υπηρεσία έκανε ή όχι χρήση του παρόντος Άρθρου.

(4)

Ειδικότερα για τον κύριο και εξειδικευµένο µηχανικό εξοπλισµό κατασκευής του έργου, όπως αυτός προκύπτει
από τα συµβατικά τεύχη, ορίζεται ότι αυτός θα πρέπει να γίνει αποδεκτός από την Υπηρεσία πριν από την προσκόµισή του στο έργο για έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής.

(5)

Για τον ανωτέρω λόγο ο Ανάδοχος θα πρέπει να κοινοποιεί προηγούµενα στην Υπηρεσία τους τύπους των µηχανηµάτων µε τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευής και απόδοσης, που θα είναι σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις των όρων δηµοπράτησης και τις παραδοχές που υποστηρίχθηκαν σε πιθανή αιτιολόγηση της προσφοράς.

(6)

Επίσης, µε ευθύνη και δαπάνη του, ο Ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει και να εξοπλίσει πλήρως όλες τις προβλεπόµενες εργοταξιακές εγκαταστάσεις, όπως αυτές απαιτούνται για την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων ή/και ορίζονται στα συµβατικά τεύχη.

(7)

Όλες οι ανωτέρω εργασίες και εγκαταστάσεις δεν θα πληρωθούν ιδιαιτέρως επειδή η δαπάνη τους περιλαµβάνεται ανηγµένη στα κονδύλια των τιµών της προσφοράς του Αναδόχου.
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4.18 Προστασία περιβάλλοντος
4.18.1

Γενικά

(1)

Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 34 του Π∆ 609/85.

(2)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει προτάσεις για την προστασία του περιβάλλοντας στην περιοχή του έργου. Οι προτάσεις αυτές θα καθορίζουν µε λεπτοµέρεια όλα τα µέτρα που θα ληφθούν για να προστατευθούν η
υπάρχουσα βλάστηση, τα δέντρα, οι θάµνοι και οι καλλιεργηµένες εκτάσεις γύρω από τους χώρους που θα διατεθούν από την Υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων, καθώς και για την αποκατάσταση των περιοχών, που
υποχρεωτικά θα υποστούν ζηµιές από την εκτέλεση του έργου. Οι προτάσεις αυτές πρέπει να συµφωνούν µε
τους περιβαλλοντικούς όρους που έχουν εγκριθεί για το έργο.

(3)

Ενδεικτικά, τέτοια µέτρα θα είναι, µετά την περάτωση του έργου, ο πλήρης καθαρισµός των εργοταξίων, η αποξήλωση όλων των προσωρινών εγκαταστάσεων, η αποκοµιδή όλων των πλεοναζόντων υλικών και αχρήστων
και κάθε άλλο κατάλληλο µέτρο, ώστε τελικά η επιρροή του εκτελεσθέντος έργου στο περιβάλλον να είναι η
ελάχιστη δυνατή.

(4)

Τονίζεται ότι ο Ανάδοχος θα είναι µόνος υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκαλέσει σε τρίτους από αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων, από αποθήκευση υλικών, από κακό χειρισµό των µηχανηµάτων του ή καταπάτηση
φυτεµένων περιοχών από τα µηχανικά µέσα που διαθέτει, και θα φροντίζει για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας
ζηµιάς µε δικές του δαπάνες.

4.18.2

Απαιτήσεις για το ολοκληρωµένο έργο

Οι απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος για το τελειωµένο έργο περιλαµβάνονται στο σχεδιασµό του και αποτυπώνονται στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. Όσον αφορά στον Ανάδοχο, ισχύουν οι απαιτήσεις συµµόρφωσής του προς τις προδιαγραφές εκτέλεσης των εργασιών σε συνδυασµό µε τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 4.18.1.
4.18.3
(1)

Απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής

Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του εργοταξίου, θα πρέπει
να επισκευάζονται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται :
i.

Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος

ii.

Ελαχιστοποίηση κατάτµησης ενοτήτων χρήσεων γης

iii.

Ελαχιστοποίηση των οποιωνδήποτε δεσµεύσεων που προκαλεί το έργο για περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής.

Ειδικότερα κατά τη λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η καταστροφή του πρασίνου. Για
την καταστροφή του πρασίνου, όταν αυτή είναι αναπόφευκτη, θα πρέπει να υπάρχει η άδεια της αρµόδιας Αρχής και η όποια καταστροφή θα αποκαθίσταται µετά το πέρας του έργου, σύµφωνα µε την ανωτέρω άδεια.
(2)

(3)

(4)

Θα αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη εργοταξίων. Αν η ανάπτυξη πολλών εργοταξίων ταυτόχρονα είναι απαραίτητη, αυτά θα γίνουν µε βάση προεγκεκριµένα από την Υπηρεσία σχέδια και µόνο µετά από σχετική άδεια
και θα αποµακρυνθούν εντελώς µετά το τέλος κατασκευής του έργου αποκαθιστώντας το περιβάλλον. Εργοτάξια που αναπτύσσονται (περίφραξη, σήµανση, εκσκαφή κτλ.) και στη συνέχεια εγκαταλείπονται χωρίς να εκτελούνται εργασίες, θα υπόκεινται, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, σε άµεση αποκατάσταση µε ευθύνη
και δαπάνη του Αναδόχου, εφαρµοζοµένων εν προκειµένω των οριζοµένων στην παρ. 4.25.2 της παρούσας.
Θα πρέπει να γίνεται πλήρης έλεγχος των κάθε φύσης αποβλήτων, και να τηρούνται οι παρακάτω όροι:
i.

Απαγορεύεται ρητά η απόρριψη αποβλήτων πλυσίµατος, µεταφοράς και άντλησης σκυροδεµάτων, µεταχειρισµένων λαδιών και λιπαντικών σε οποιοδήποτε έδαφος και ιδιαίτερα στις πλαγιές της κοίτης ρεµάτων
και ποταµών. Τα ανωτέρω απόβλητα θα συγκεντρώνονται µε κάθε επιµέλεια και θα διατίθενται κατάλληλα ή θα παραδίδονται για ανακύκλωση ή καταστροφή. Ειδικά στο χώρο συντήρησης µηχανικού εξοπλισµού πρέπει να προβλέπεται ειδική διάταξη για τη συλλογή τυχαίων απορροών µεταχειρισµένων λιπαντικών και λοιπών πετρελαιοειδών.

ii.

Θα εξασφαλιστεί η συγκέντρωση των λυµάτων του εργοταξίου σε στεγανούς βόθρους και η µεταφορά /
διάθεσή τους σε χώρους που θα υποδείξουν οι αρµόδιες Αρχές.

iii.

Ανάλογη συγκέντρωση και διάθεση απαιτείται και για τα υπόλοιπα απόβλητα του εργοταξίου όπως λάδια
- πετρελαιοειδή - χηµικά κτλ. σε χωριστούς βόθρους από αυτούς των λυµάτων. Ιδιαίτεροι χώροι θα απαιτηθούν για την αποχέτευση των νερών καθαρισµού των µονάδων παραγωγής και µεταφοράς σκυροδέµατος.

iv.

Αποφυγή ρύπανσης κατά τη φόρτωση, µεταφορά και εκφόρτωση των υλικών, καυσίµων κτλ. από οποιοδήποτε µέσο µεταφοράς.

v.

Η χρήση οποιωνδήποτε τοξικών ουσιών θα επιτρέπεται µόνον ύστερα από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας και µόνον εφόσον δεν είναι ευρείας διάχυσης.

vi.

Αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος µε προϊόντα επεξεργασίας υλικών (σκόνη, πριονίδι, τρίµµατα, ρετάλια, κτλ).

Η χρήση εκρηκτικών θα γίνεται υπό τους όρους που καθορίζονται στα συµβατικά τεύχη και στην κείµενη νοµοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύει.

19

(5)

Ελαχιστοποίηση παρενόχλησης των δικτύων ΟΚΩ Όπου η παρενόχληση είναι αναγκαία, απαιτείται η εξασφάλιση
άδειας από τον αντίστοιχο Οργανισµό και η άµεση αποκατάσταση της συνέχειάς τους και εξασφάλιση της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας (κίνδυνοι µόλυνσης - ηλεκτροπληξίας κτλ.).

(6)

Για τις αποθέσεις των περισσευµάτων προϊόντων ορυγµάτων και άλλων υπολειµµάτων εργασιών, προϊόντων
καθαιρέσεων κτλ., ισχύουν τα καθοριζόµενα στο Άρθρο 4.19 της παρούσας.

(7)

Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση όχλησης των περιοίκων. Αυτό απαιτεί:
i.

Έργα αποκατάστασης της κυκλοφορίας ή/και κατασκευή παρακαµπτηρίων εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας. Σχετικά γίνεται αναφορά στα Άρθρα 4.14 και 4.15 της παρούσας.

ii.

Αποφυγή ρύπανσης της ατµόσφαιρας µε ρυπαντές, καπνό ή σκόνη, έστω και αν κάτι τέτοιο απαιτεί εγκαταστάσεις φίλτρων ή/και κατάλληλες επιστρώσεις µέρους του εργοταξιακού χώρου. Σχετικά γίνεται
αναφορά και στο Άρθρο 4.14 και στην παρ. 4.25.2 της παρούσας.

iii.

Αποφυγή σχηµατισµού εστιών µολύνσεων (π.χ. από λιµνάζοντα νερά)

iv.

Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση της ηχορύπανσης, ακόµη και µε χρήση ηχοπετασµάτων ή/και µε κατάλληλη
χρήση µηχανικού εξοπλισµού εφοδιασµένου µε αντιθορυβικές διατάξεις.

v.

Περίφραξη του εργοταξιακού χώρου για:
- την εξασφάλιση της δηµόσιας ασφάλειας
- την ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης στο εφικτό

vi.

Σήµανση / επισήµανση των χώρων εργασίας για τη διασφάλιση της κυκλοφορίας. Σχετικά γίνεται αναφορά στο Άρθρο 4.15 της παρούσας.

4.19 Αδρανή υλικά, λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης
4.19.1

Γενικά

(1)

Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 8 του Άρθρου 34 του Π∆ 609/85.

(2)

Τόσο για τον εντοπισµό των κατάλληλων υλικών όσο και για τη χορήγηση άδειας δηµιουργίας χώρων λήψης
υλικών, ισχύουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι παρακάτω διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας:
-

Ο Ν 1428/84 «Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43Α/84)

-

Ο Ν 2115/93 «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν 1428/84 (ΦΕΚ 15Α/15-593)

-

Ο Ν 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α/86)

-

Ο Ν 3010/02 «Εναρµόνιση του Ν 1650/86 µε τις οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ, ∆ιαδικασία Οριοθέτησης
και Ρυθµίσεις Θεµάτων για τα Υδατορεύµατα» (ΦΕΚ 91Α/25.4.2002)

-

Η ΚΥΑ 69269/5387/24-10-90 «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ)
και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύµφωνα µε το Ν 1650/86 9ΦΕΚ 678Β/90)

-

Ο Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) 1984 (ΦΕΚ 931Β/84)

-

Οι Απαιτήσεις του Τοµέα Συντήρησης Γραµµών και Υποσταθµών Μεταφοράς της ∆ΕΗ

(3)

Τα αδρανή, τα χωµάτινα και λίθινα υλικά κατασκευής των έργων θα ληφθούν από τις θέσεις που θα καθορισθούν κατά το στάδιο της εκτέλεσης του έργου. Αυτό γίνεται µετά από υπόδειξη του Αναδόχου, ο οποίος θα
έχει λάβει υπόψη τα προδιαγραφόµενα στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την έγκριση της Υπηρεσίας, για το συµφερότερο για το ∆ηµόσιο τρόπο. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ, ο ΚτΕ δεν έχει υποχρέωση να εξασφαλίσει για τον Ανάδοχο χώρους λήψης υλικών.

(4)

Πριν χρησιµοποιηθεί οποιαδήποτε πηγή υλικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει, µε δαπάνες του, για την
εξέταση του υλικού από εγκεκριµένο εργαστήριο προς διαπίστωση της καταλληλότητάς του.

(5)

Σε περίπτωση που τα υλικά από τις πηγές που αναφέρονται ανωτέρω δεν επαρκούν ή αποδεικνύονται ακατάλληλα, τότε ο Ανάδοχος θα φροντίσει να βρει νέες πηγές υλικών, που θα εγκρίνει η Υπηρεσία.

(6)

Εφόσον οι χώροι για λήψη υλικών δεν είναι δηµόσιοι ή κοινοτικοί και απαιτείται δέσµευσή τους και ταυτόχρονα
δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση, τότε ο Ανάδοχος θα συντάξει, µε δαπάνες του, τα απαιτούµενα κτηµατολόγια (πίνακες, διαγράµµατα) και, εφόσον ορίζεται ειδικά στην ΕΣΥ σε συνδυασµό µε τις επόµενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, η Υπηρεσία είναι δυνατό να αναλάβει τις διαδικασίες για την απαλλοτρίωση των
χώρων αυτών.

(7)

Ειδικότερα, η Υπηρεσία είναι δυνατόν ύστερα από αίτηση του Αναδόχου, να προωθήσει την αναγκαστική απαλλοτρίωση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, ορισµένων χώρων που θα χρησιµοποιηθούν ως χώροι για λήψη
υλικών. Η απαλλοτρίωση αυτή θα γίνει υπέρ του ∆ηµοσίου µε προσωρινή απόδοση στον Ανάδοχο για χρήση
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου. Μετά την ολοκλήρωση του έργου οι τυχόν απαλλοτριωθείσες εκτάσεις θα περιέρχονται στη χρήση του ∆ηµοσίου. Επισηµαίνεται ότι για να προωθηθεί η διαδικασία απαλλοτρίωσης χώρου λήψης υλικών σύµφωνα µε τα ανωτέρω θα πρέπει να έχει προηγηθεί σχετική δειγµατοληψία και έρευνα από την οποία να αποδεικνύεται το κατάλληλο του υλικού για χρήση στις εργασίες του έργου σύµφωνα
µε τα συµβατικά τεύχη και να έχει εγκριθεί η τυχόν απαιτούµενη Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Μετά
την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, θα ενεργοποιείται και η υπόψη διαδικασία απαλλοτρίωσης.
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(8)

Οι δαπάνες όλων των σταδίων της απαλλοτρίωσης της ανωτέρω παραγράφου θα χρεωθούν στον Ανάδοχο, ο
οποίος θα πρέπει να παρακαταθέσει στην Υπηρεσία το αναγκαίο ποσό προκειµένου να γίνει η συντέλεση της
απαλλοτρίωσης και να καταληφθεί η σχετική έκταση.

(9)

Σηµειώνεται εδώ σαν διευκρίνιση ότι οι τιµές προσφοράς του Αναδόχου περιλαµβάνουν κατά ανηγµένο τρόπο,
όλες τις δαπάνες που προϋποθέτει η εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Γι’ αυτό γίνεται επιτακτική η ανάγκη
αναγνώρισης των ειδικών συνθηκών του εκάστοτε έργου από όλους τους διαγωνιζόµενους κατά το στάδιο των
προσφορών.

4.19.2
4.19.2.1

Λατοµεία
Κανονισµοί - ορισµοί - υποχρεώσεις Αναδόχου

(1)

Εν προκειµένω έχουν εφαρµογή, µε τις συναφείς οικονοµικές επιβαρύνσεις και οποιουσδήποτε περιορισµούς
στην εγκατάσταση, λειτουργία, προστασία περιβάλλοντος κτλ., οι νόµοι και οι διατάξεις που αναφέρονται στην
παρ. 4.19.1 της παρούσας.

(2)

Τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο έχουν ισχύ τόσο για τα συνήθη λατοµεία ή/και ορυχεία αδρανών υλικών
(για την παρασκευή σκυροδεµάτων, κατασκευή άλλων εργασιών τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, συνήθων ασφαλτικών εργασιών κτλ.) όσο και για λατοµεία ή/και ορυχεία αντιολισθηρών αδρανών υλικών για την κατασκευή των ειδικών αντιολισθηρών στρώσεων κυκλοφορίας (ασφαλτικών ή από σκυρόδεµα).

(3)

Η προµήθεια αδρανών υλικών µπορεί να γίνεται:
-

Από λειτουργούσες λατοµικές επιχειρήσεις,

-

Από «νέα λατοµεία» που θα εγκαταστήσει και λειτουργήσει ο Ανάδοχος

(4)

∆ιευκρινίζεται ότι µε τον όρο «νέα λατοµεία» αυτού του άρθρου χαρακτηρίζονται τόσο οι νέες θέσεις λατοµείων όσο και η επανέναρξη λειτουργίας παλαιών λατοµείων που ήδη βρίσκονται εκτός λειτουργίας, σύµφωνα και
µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 της ΚΥΑ 69269/5387/24-10-90.

(5)

Σε κάθε περίπτωση στο αντάλλαγµα του Αναδόχου περιλαµβάνονται οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης
των οδών που θα απαιτηθούν για την προσπέλαση και µεταφορά των υλικών που θα ληφθούν από οποιαδήποτε πηγή, οι δαπάνες λόγω τυχόν πρόσθετων µεταφορών ή δυσµενών συνθηκών µίσθωσης, αγοράς βραχωδών
προϊόντων ή λατοµείων, αποκάλυψης εκµετάλλευσης και απόδοσης τούτων κτλ.

(6)

Επίσης στο αντάλλαγµα του Αναδόχου περιλαµβάνονται οι οποιεσδήποτε δαπάνες χρειαστούν για τη διαµόρφωση του διατιθέµενου χώρου (σύµφωνα µε τις ανάγκες του Αναδόχου και κάτω από τους περιορισµούς της
Απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της κείµενης νοµοθεσίας και των Αρµόδιων Αρχών) για τη διαµόρφωση των συνδέσεων προς υπάρχουσες οδούς, για την προστασία, αναγκαία µεταφορά, αποκατάσταση βλαβών σε οποιαδήποτε δίκτυα και εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, βλαβών ή προκλήσεις αποθετικών ζηµιών σε
κτίσµατα, καλλιέργειες, παρακείµενες εκτάσεις κτλ.

(7)

Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα του πετρώµατος και την επεξεργασία που θα
γίνει σε αυτό, ώστε να εξασφαλίσει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από τα συµβατικά τεύχη, για τις ποσότητες που θα εξορυχθούν (µε προϋπόθεση την εξασφάλιση καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, σύµφωνα
µε αυτό το άρθρο και την άδεια λειτουργίας που θα χορηγηθεί από τους αρµόδιους φορείς, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις).

(8)

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος θα πρέπει, κατά το στάδιο που θα συντάσσει την προσφορά του για τη
συµµετοχή του στο διαγωνισµό, να έχει επισκεφθεί τους χώρους που προβλέπει να χρησιµοποιήσει για λατοµείο και εργοταξιακές εγκαταστάσεις και να εκτελέσει όσες έρευνες κρίνει αναγκαίες (ακόµη και γεωτρήσεις)
από τις οποίες να τεκµηριώσει µε δική του ευθύνη την ποιοτική καταλληλότητα του πετρώµατος, τη δυνατότητα απόληψης των αναγκαίων ποσοτήτων, τη δυνατότητα διαµόρφωσης των αναγκαίων εγκαταστάσεων, τη δυνατότητα διαµόρφωσης του χώρου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας και της επιτυχούς οικονοµικής εκµετάλλευσης.

(9)

Ο Ανάδοχος θα πρέπει επιπλέον να έχει εξασφαλίσει και εναλλακτικές θέσεις εγκατάστασης ή θέσεις προµήθειας
αδρανών, στην περίπτωση κατά την οποία ήθελαν ανατραπεί τα δεδοµένα, από οποιαδήποτε αιτία, σχετικά µε
τις αρχικές εκτιµήσεις του για τη δυνατότητα εγκατάστασης και επιτυχούς λειτουργίας του λατοµείου εξ αιτίας
υποχρεώσεων των συµβατικών τευχών, της κείµενης νοµοθεσίας κτλ.

(10)

Στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει, είτε κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος πριν από την διαµόρφωση της προσφοράς του, είτε ακόµη και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης
του έργου, ότι το λατοµείο, ή οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση ή λειτουργία ή αποθηκευτικός χώρος κτλ. δεν
επαρκεί ή είναι ακατάλληλο ή έγινε ακατάλληλο, τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε φροντίδα και δαπάνες
του να εξεύρει νέο κατάλληλο χώρο και να πραγµατοποιήσει τις εγκαταστάσεις που του χρειάζονται, προκειµένου να ανταποκριθεί στα κατωτέρω:
-

Η εκτέλεση των οποιωνδήποτε εργασιών θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα συµβατικά τεύχη,

-

Οι προθεσµίες που έχουν τεθεί θεωρούνται αναλλοίωτες σε σχέση µε αυτό το θέµα, ακόµη και αν ο Ανάδοχος αναγκαστεί να ιδρύσει λατοµείο ή/και λοιπές εγκαταστάσεις σε θέση τέτοια που να δυσχεραίνεται η
εργασία ή να επιµηκύνεται η διαδροµή ή ακόµη και αν αναγκασθεί να αγοράσει τα αδρανή από το εµπόριο
και από οποιαδήποτε απόσταση.

Στην περίπτωση αυτή θα υλοποιείται η αντίστοιχη ΜΠΕ (σύµφωνα µε την ΚΥΑ 69269/90) για το σύνολο του
λατοµικού χώρου ή για το τµήµα εκείνο στο οποίο έχει γίνει παρέµβαση για συµµόρφωση.
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(11)

Αν τυχόν προβλέπεται στη σύµβαση να υπάρχει Τεχνικός ή άλλος Σύµβουλος, τότε όλα τα λατοµεία θα τυγχάνουν της αποδοχής του, εφόσον οριστεί από την Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, όλες οι δοκιµές / έλεγχοι θα
πραγµατοποιούνται είτε από τον Τεχνικό ή άλλο Σύµβουλο είτε µε την παρουσία εκπροσώπου του και σύµφωνα
µε τις εντολές της Υπηρεσίας. Εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, όλες οι υποβολές προς την Επίβλεψη θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό(α) ελέγχου του Τεχνικού ή άλλου Συµβούλου αναφερόµενα στην καταλληλότητα
και στην απαιτούµενη ποιότητα των υλικών.

4.19.2.2

Λειτουργούσες λατοµικές επιχειρήσεις

Για την περίπτωση προµήθειας αδρανών υλικών από λειτουργούσες λατοµικές επιχειρήσεις η Υπηρεσία δεν παρεµβαίνει στις επιλογές του Αναδόχου, πέραν από τις απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου των υλικών και τις απαιτήσεις προστασίας
του περιβάλλοντος της ήδη λειτουργούσας εγκατάστασης, για τις οποίες ισχύουν οι νόµοι και οι διατάξεις που αναφέρονται στην παρ. 4.19.1 της παρούσας.
4.19.2.3

Λειτουργία νέου λατοµείου

(1)

Η χορήγηση άδειας λειτουργίας νέων λατοµείων θα γίνεται µόνο για τις ανάγκες του έργου, µετά την ολοκλήρωση των οποίων ο Ανάδοχος θα σταµατήσει κάθε λατοµική δραστηριότητα και θα λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα και θα εκτελέσει τα σχετικά έργα που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, για την αποκατάσταση του
περιβάλλοντος. Ανάλογες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν και στο χώρο των εργοταξιακών εγκαταστάσεων.

(2)

Η άδεια λειτουργίας νέου λατοµείου και εργοταξιακών εγκαταστάσεων που θα χορηγείται από την Υπηρεσία θα
αφορά στην χρησιµοποίηση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ της συγκεκριµένης
σύµβασης, απαγορευοµένης της χρήσης των εγκαταστάσεων ή λήψης αδρανών κτλ. για την εκτέλεση άλλων
έργων ή εργασιών. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν τηρηθεί αυτή η απαγόρευση, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, να επιβάλλει στον Ανάδοχο πρόστιµα ανάλογα προς τις εκτιµήσεις
της για την καταστροφή του περιβάλλοντος, τη χρησιµοποίηση υλικών του ∆ηµοσίου για ιδιωτικούς σκοπούς
ή/και άλλους λόγους ή ακόµη και να διατάξει την άµεση διακοπή λειτουργίας του λατοµείου ή και οποιωνδήποτε
εγκαταστάσεων, µε ταυτόχρονη υποχρέωση του Αναδόχου για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος του λατοµείου, σύµφωνα µε τη ΜΠΕ, για το τµήµα που θα έχει εκµεταλλευτεί. Στην περίπτωση αυτή, η Υπηρεσία δεν
αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τις οποιεσδήποτε οικονοµικές συνέπειες και συνέπειες καθυστέρησης ήθελαν
προκύψει για τον Ανάδοχο, ο οποίος θα είναι µόνος υπαίτιος, λόγω της παράβασης των όρων που καθορίζονται
εδώ.

(3)

Είναι ευνόητο, ότι, για την περίπτωση που ο Ανάδοχος πρόκειται να εγκαταστήσει και λειτουργήσει νέο λατοµείο και καθόσον χρονικό διάστηµα µεσολαβεί µέχρι την έναρξη λειτουργίας του λατοµείου, ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος, εφόσον προβλέπεται από το πρόγραµµα εκτέλεσης εργασιών που απαιτούν τη χρήση αδρανών
υλικών, να τα προµηθεύεται µε αγορά από λειτουργούσες λατοµικές επιχειρήσεις.

(4)

Τόσο για τον εντοπισµό των κατάλληλων υλικών όσο και για τη χορήγηση άδειας «νέου λατοµείου», ισχύουν οι
νόµοι και οι διατάξεις που αναφέρονται στην παρ. 4.19.1 της παρούσας.

(5)

Στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος, θα πρέπει να περιλαµβάνονται και
τα αποτελέσµατα εργαστηριακών δοκιµών προγράµµατος ερευνών που θα πρέπει να έχει εκτελέσει σύµφωνα
µε όσα αναφέρονται στα συµβατικά τεύχη. Τα αποτελέσµατα των σχετικών ερευνών και εργαστηριακών δοκιµών θεωρούνται αναγκαία, προκειµένου η Υπηρεσία να πεισθεί, εκτός από τις άλλες επιπτώσεις και θεωρήσεις
της λειτουργίας λατοµείου, για την καταλληλότητα των υλικών να ανταποκριθούν στις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις της εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

4.19.2.4

Μέθοδοι επιλογής λατοµείων από τον Ανάδοχο

(1)

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ, η µέθοδος επιλογής λατοµείων από τον Ανάδοχο θα είναι αυτή της
ελεύθερης επιλογής. Σύµφωνα µε την υπόψη µέθοδο, για την λήψη των απαιτουµένων για την εκτέλεση του
έργου αδρανών υλικών λατοµείου ή ορυχείου κτλ, η Υπηρεσία ∆ΕΝ θα παραδώσει στον Ανάδοχο κανένα λατοµείο ή ορυχείο. Επίσης, κατά τη µέθοδο αυτή ο ΚτΕ ∆ΕΝ αναλαµβάνει καµιά υποχρέωση για να απαλλοτριώσει
εκτάσεις κατάλληλες για παραγωγή υλικών προς χρήση του Αναδόχου.

(2)

Ο Ανάδοχος εποµένως θα φροντίσει να προµηθευτεί τα αναγκαία κατάλληλα αδρανή από λειτουργούσες λατοµικές επιχειρήσεις ή να εγκαταστήσει και λειτουργήσει «νέο λατοµείο» ή λατοµεία, τηρούµενων των όρων και
περιορισµών της κείµενης νοµοθεσίας.

(3)

Οφείλει λοιπόν ο Ανάδοχος για την περίπτωση νέου λατοµείου να φροντίσει να βρει και να χρησιµοποιήσει τις
κατάλληλες πηγές αδρανών υλικών είτε µε µίσθωση, είτε µε αγορά των κατάλληλων θέσεων.

(4)

Θεωρείται λοιπόν, κατά συµβατική έννοια, ότι στις τιµές της προσφοράς του Αναδόχου περιλαµβάνονται όλες οι
απαιτούµενες από οποιοδήποτε λόγο πρόσθετες δαπάνες για την προµήθεια από ιδιωτικά λατοµεία των αναγκαιούντων αδρανών υλικών ή για τη µίσθωση ή αγορά εκτάσεων για την παραγωγή αυτών ή ακόµα και οι τυχόν επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκµετάλλευσης ορισµένων πηγών (και από άλλη προηγούµενη ή επόµενη εργολαβία µε τις σχετικές επιβαρύνσεις που απαιτούνται για την εµπρόθεσµη και έντεχνη
εκτέλεση του έργου), αφού ληφθούν υπόψη όλες οι δεσµεύσεις και περιορισµοί που επιβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος.

4.19.2.5
(1)

Παρακολούθηση ποιοτικών χαρακτηριστικών των αδρανών

Ο Ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και τη συµµόρφωση προς τα συµβατικά τεύχη
των ενσωµατοµένων στις εργασίες κάθε είδους υλικών, γιατί εξυπακούεται ότι, µε την υπογραφή της σύµβασης, ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης εκτέλεσης των εργασιών µε δόκιµα υλικά. Οποιοσ22

δήποτε έλεγχος, ο οποίος γίνεται από την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από αυτή την ευθύνη, ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα αυτού.
(2)

Συνεπώς, αν ορισµένες πηγές υλικών είναι ή αποβούν ενδιάµεσα ακατάλληλες για την παροχή δόκιµων υλικών,
ο Ανάδοχος, παρακολουθώντας τούτο από δική του υποχρέωση, πρέπει να αναζητήσει άλλες κατάλληλες πηγές.
Τα ανωτέρω αποτελούν συµβατική υποχρέωση του Αναδόχου και ανάγονται στην αποκλειστική ευθύνη και δαπάνες του.

(3)

Κατά την παραγωγή των αδρανών υλικών σκυροδεµάτων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών, πρέπει να γίνεται συνεχής παρακολούθηση, δειγµατοληψία και έλεγχος των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών τους, σε συχνότητα βάσει των αντίστοιχων άρθρων της ΓΤΣΥ και ΕΤΣΥ. Προς τούτο θα συντάσσονται δελτία ελέγχου, στα δε πρωτόκολλα παραλαβής υλικών και εργασιών πρέπει να σηµειώνεται ότι τα υλικά, µετά από έλεγχο, βρέθηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές.

4.19.3

∆ανειοθάλαµοι

(1)

Οι προβλέψεις των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν κατ΄ αναλογία και για την περίπτωση των δανειοθαλάµων,
όσο αφορά στην ποιότητα των δανείων και τις δαπάνες που περιλαµβάνονται στις τιµές της προσφοράς, σχετικά µε τα δάνεια.

(2)

Για τη λήψη των απαιτούµενων δανείων για την εκτέλεση του έργου, ο ΚτΕ ∆ΕΝ θα παραδώσει στον Ανάδοχο
κανένα δανειοθάλαµο ή ορυχείο, εκτός εάν ρητά προβλέπεται το αντίθετο στην ΕΣΥ. Ο Ανάδοχος εποµένως θα
φροντίσει να βρει και χρησιµοποιήσει τους κατάλληλους δανειοθαλάµους (ή ορυχεία), τηρώντας όλους τους περιβαλλοντικούς περιορισµούς που επιβάλλονται από τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης, είτε σε χώρους
∆ηµοσίου (εφόσον επιτρέπεται να χορηγηθεί σε αυτόν, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και περιορισµούς
των όρων δηµοπράτησης, η άδεια εκµετάλλευσης και απόληψης των αναγκαίων ποσοτήτων) είτε µε µίσθωση
είτε µε αγορά των κατάλληλων ιδιωτικών εκτάσεων ή ακόµη και µε προµήθεια από ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις πώλησης υλικών δανείων.

(3)

Συνεπώς οι τιµές προσφοράς του Αναδόχου περιλαµβάνουν όλες τις απαιτούµενες από οποιοδήποτε λόγο πρόσθετες δαπάνες για την προµήθεια από λειτουργούσες επιχειρήσεις πώλησης δανείων των αναγκαίων δανείων ή
για µίσθωση ή αγορά των σχετικών αναγκαίων εκτάσεων για την απόληψη δανείων ή ακόµη και τις τυχόν επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκµετάλλευσης ορισµένων πηγών δανείων (και από άλλη
προηγούµενη ή επόµενη εργολαβία µε τις σχετικές επιβαρύνσεις που απαιτούνται για την εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση του έργου), αφού ληφθούν υπόψη όλες οι δεσµεύσεις και περιορισµοί που επιβάλλονται για την
προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, κατ΄ αναλογία των όσων αναφέρθηκαν για
τα λατοµεία στην προηγούµενη παράγραφο 4.19.2 του παρόντος άρθρου.

(4)

Επίσης στις τιµές προσφοράς του Αναδόχου περιλαµβάνονται οι οποιεσδήποτε δαπάνες απαιτηθούν για την
απόληψη ή αγορά δανείων από χειµάρρους ή/και ποταµούς, ή άλλες θέσεις, που θα πληρωθούν σε Επιχειρήσεις
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες εκµεταλλεύονται τη δανειοληψία από σχετικές εκτάσεις ή σε αρχές της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις οποίες έχουν εκχωρηθεί (σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, όπως π.χ. το άρθρο 5
του Ν 1418/84, το άρθρο 49 του Ν 1416/84 κτλ) οικονοµικά δικαιώµατα από την απόληψη δανείων από ορισµένους χώρους.

(5)

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ, ο ΚτΕ ∆ΕΝ αναλαµβάνει καµία υποχρέωση να απαλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες για χρήση τους ως δανειοθαλάµων ή ορυχείων για προµήθεια των σχετικών υλικών από τον
Ανάδοχο.

(6)

Επιπλέον προς τα ανωτέρω ισχύουν και οι όροι των παρακάτω παραγράφων, σε συνδυασµό µε τα λοιπά συµβατικά τεύχη:

(α)

Για την έγκριση της δανειοληψίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Υπηρεσία την πρόθεσή του για χρήση των συγκεκριµένων «πηγών δανείων» (δανειοθαλάµων). Εντός πέντε (5) ηµερών από τη
γνωστοποίηση θα γίνονται δειγµατοληψίες ελέγχου καταλληλότητας. Στη συνέχεια, και πάντως όχι αργότερα
από είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες από τη γνωστοποίηση των θέσεων, θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία τεχνική µελέτη δανειοθαλάµων, η οποία περιλαµβάνει:

(β)

i.

Τοπογραφικά διαγράµµατα των θέσεων δανειοληψίας µε εκτίµηση των ποσοτήτων που θα αποληφθούν
από κάθε θέση.

ii.

Τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών ελέγχων.

iii.

Έκθεση αξιολόγησης των ανωτέρω αποτελεσµάτων και του τρόπου κατασκευής, δηλαδή του σύµφωνου
των υλικών µε τις προδιαγραφές, του πάχους των στρώσεων, του εξοπλισµού συµπύκνωσης που θα
χρησιµοποιηθεί, της βέλτιστης υγρασίας και της σχετικής καµπύλης PROCTOR, της κατάταξης των υλικών σε κατηγορίες (ανάλογα µε τις κατηγορίες που χρησιµοποιούνται στα συµβατικά τεύχη) κτλ.

iv.

Μελέτη εκσκαφής του δανειοθαλάµου, εφόσον πρόκειται περί δανειοθαλάµων σε ∆ηµόσιους χώρους και
µάλιστα σε κοίτες χειµάρρων, µε την οποία θα αποδεικνύεται:
-

Η ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής όχλησης και ο τρόπος αποκατάστασης

-

Η διασφάλιση των υδραυλικών απαιτήσεων (εξασφάλιση της αναγκαίας διατοµής, αναγκαίες γεφυρώσεις, αποφυγή κινδύνων διάβρωσης κτλ)

Η Υπηρεσία είναι υποχρεωµένη, µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την υποβολή της τεχνικής
µελέτης του δανειοθαλάµου, να προβεί σε αξιολόγηση της µελέτης από τεχνικής πλευράς (έγκριση, τροποποίηση, απόρριψη), προκειµένου η ανωτέρω τεχνική µελέτη να αποτελέσει στοιχείο της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων που θα εκπονηθεί από τον Ανάδοχο και θα προωθηθεί αρµοδίως για έγκριση. Σηµειώνεται, ότι
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σύµφωνα µε σχετική γνωµάτευση της ∆ιεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ∆Ε, η απόληψη δανείων υλικών κατατάσσεται στις «εξορύξεις» της παραγράφου 2γ της ΟΜΑ∆ΑΣ ΙΙ της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α έργων και
δραστηριοτήτων του άρθρου 4 της ΚΥΑ 69269/5387/90, για την οποία απαιτείται εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).
(γ)

Επισηµαίνεται ότι στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα πρέπει να γίνεται σαφής χαρακτηρισµός του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος της περιοχής του προτεινόµενου δανειοθαλάµου, προκειµένου να αξιολογηθούν και
οι επιπτώσεις από την (προσωρινή) κατάληψη δηµοσίου χώρου ή για την απαλλοτρίωση χώρου υπέρ του ∆ηµοσίου, µε δαπάνες όµως του Αναδόχου.

(δ)

Για την περίπτωση χρησιµοποίησης δανείων από ήδη λειτουργούσα επιχείρηση πώλησης δανείων, η τεχνική
µελέτη που θα υποβληθεί θα δείχνει ότι ο χώρος απόληψης δανείων είναι σύµφωνος µε τους όρους δηµοπράτησης, στη συνέχεια δε η τυχόν ανάγκη εκπόνησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εξαρτάται (σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 9 της ΚΥΑ 69269/90) από την ανάγκη «εκσυγχρονισµού ή επέκτασης υφισταµένων έργων και δραστηριοτήτων, εφόσον επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον»

(ε)

Η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων θα γίνεται µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στον
Νόµο 1650/86 (άρθρο 4, παράγραφος 9), όπως ισχύει εκάστοτε.

(στ)

Μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, θα ενεργοποιείται και η τυχόν απαιτούµενη
διαδικασία απαλλοτρίωσης.

(ζ)

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση:
-

Να αφαιρέσει τις επιφανειακές φυτικές γαίες και οποιεσδήποτε ενδιάµεσες στρώσεις ακατάλληλων υλικών.
Τα εξ αυτών κατάλληλα για την αποκατάσταση του χώρου επέµβασης θα πρέπει να τα συγκεντρώσει για
να τα χρησιµοποιήσει κατά την φάση των εργασιών της αποκατάστασης.

-

Να αποµακρύνει τα ακατάλληλα υλικά σε θέσεις επιτρεπόµενες από τις Αρχές, ή αν του επιτραπεί να επανεπιχώσει χώρους δανειοληψίας.

-

Να προβεί σε διαλογή αν τούτο είναι τεχνικά αναγκαίο

-

Να εκτελέσει κατά τέτοιο τρόπο τη δανειοληψία και να διαµορφώσει κατάλληλα τα πρανή και την κοίτη
εκσκαφής, ώστε η δανειοληψία να εντάσσεται σε υδραυλική διευθέτησης του χειµάρρου (όταν γίνεται από
χείµαρρο) ή να προκαλεί την ελάχιστη δυνατή παρενόχληση του φυσικού περιβάλλοντος.

-

Να αποκαταστήσει το φυσικό περιβάλλον σύµφωνα µε τα έργα / µέτρα αποκατάστασης που περιλαµβάνονται στην Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, που αναφέρονται στους δανειοθαλάµους.

Οι ανωτέρω δαπάνες περιλαµβάνονται, κατά ανηγµένο τρόπο, µαζί µε τις υπόλοιπες δαπάνες που αναφέρθηκαν
ανωτέρω σε αυτό το άρθρο, στις τιµές µονάδας της προσφοράς του Αναδόχου.
(η)

Οι απαιτήσεις της παραγράφου 4.19.2.1.(11) ανωτέρω (σχετικά µε τον Τεχνικό ή άλλο Σύµβουλο, αν υπάρχει)
ισχύουν και για τους δανειοθαλάµους.

4.19.4
(1)

(2)

Χώροι Απόθεσης

Η απόθεση των περισσευµάτων κατάλληλων προϊόντων ορυγµάτων, των τυχόν ακατάλληλων προϊόντων ορυγµάτων για την κατασκευή επιχωµάτων και των άχρηστων προϊόντων κάθε είδους, που θα χρησιµοποιηθούν για
την αποκατάσταση των χώρων επέµβασης, θα αποµακρύνονται και θα διαστρώνονται µε µέριµνα και δαπάνες
του Αναδόχου σε χώρους, που θα έχουν προβλεφθεί στην ΕΣΥ. Εφόσον δεν έχουν περιληφθεί στην ΕΣΥ χώροι
απόθεσης, ή εφόσον αυτοί που έχουν προβλεφθεί δεν επαρκούν, τότε οι επιπλέον αναγκαίοι χώροι, κατά σειρά
προτεραιότητας ισχύος επιλογής, θα επιλεγούν:
i.

Από την αρµόδια για το περιβάλλον Περιφερειακή Υπηρεσία (για τις µεγάλες πόλεις ή νοµούς µπορεί να
είναι ειδικές υπηρεσίες, π.χ. ο Οργανισµός Αθήνας, Θεσσαλονίκης, κτλ.)

ii.

Από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία

iii.

Από τον ίδιο τον Ανάδοχο, ύστερα από σχετική πρόταση που θα υποβάλλει, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παρακάτω στις παραγράφους 4.19.4.(7) και 4.19.4.(8).

Ο Ανάδοχος, χωρίς καµία επί πλέον αποζηµίωση, υποχρεούται, πέρα από τη µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση (ή σε µία συγκεκριµένη απόσταση, αν γίνεται σχετική ειδική µνεία σε ειδικούς όρους δηµοπράτησης) και
τη διάστρωση των προϊόντων στους χώρους απόθεσης, να εξασφαλίσει και τη σταθεροποίηση τους µε τα απαραίτητα έργα υποδοµής και µε κατάλληλη συµπύκνωση, ώστε οι επιφάνειες που θα προκύψουν να είναι βατές
σε οχήµατα και αξιοποιήσιµες για χώρους αναψυχής, αθλοπαιδιών, ή άλλους παρόµοιους, για την τελική δε διαµόρφωσή τους να αποµένουν:
-

Οι επιφανειακές ειδικές χωµατουργικές διαµορφώσεις, σε συνδυασµό µε τυχόν προβλεπόµενα τεχνικά έργα

-

Οι οποιεσδήποτε εκσκαφές θεµελίων (κατασκευής κτισµάτων, τοιχίσκων, αγωγών δικτύων Κοινής Ωφελείας και λοιπών παρόµοιων) µε τα σχετικά τεχνικά έργα και οι επανεπιχώσεις του αποµένοντος όγκου σκαµµάτων

-

Η διάστρωση επιφανειακού στρώµατος κηποχώµατος και η φύτευσή του

-

Η κατασκευή οδοστρωµάτων (ασφαλτικών, από σκυρόδεµα, ανασφάλτωτων), πλακοστρώσεων κτλ.

-

Τυχόν άλλες ειδικές κατασκευές που δεν ανήκουν στις γενικές χωµατουργικές διαµορφώσεις (και τα σχετικά τεχνικά έργα σταθεροποίησης αυτών)
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προκειµένου να ολοκληρωθούν τα «έργα αποκατάστασης» που περιλαµβάνονται στους εγκεκριµένους όρους
της περιβαλλοντικής µελέτης.
Οι ανωτέρω δαπάνες θεωρούνται ότι περιλαµβάνονται, κατά ανηγµένο τρόπο, στις τιµές της προσφοράς του
Αναδόχου. Γι' αυτό γίνεται επιτακτική η ανάγκη αναγνώρισης των ειδικών συνθηκών του έργου από όλους τους
διαγωνιζόµενους κατά το στάδιο των προσφορών.
(3)

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 της ΚΥΑ 69269/5387/90 ορίζεται κατά κανόνα στην παρούσα ότι οι χώροι απόθεσης,
λόγω της σπουδαιότητας που παρουσιάζουν οι σχετικές εργασίες για το περιβάλλον, θεωρούνται ότι κατατάσσονται σε έργα και δραστηριότητες της ΟΜΑ∆ΑΣ ΙΙ της ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α του άρθρου 4 της ΚΥΑ 69269/5387/90
και θεωρείται αναγκαία η εκπόνηση ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ), η οποία θα καλύπτει
τις απαιτήσεις του πίνακα 2 του άρθρου 16 της υπόψη ΚΥΑ. Επιπλέον η ΜΠΕ θα πρέπει να περιλαµβάνει ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ µε όλα τα αναγκαία χαρακτηριστικά (σχέδια, φωτογραφίες, έκθεση διασφάλισης των υδραυλικών απαιτήσεων µε την κατασκευή των αναγκαίων οχετών κτλ.) όπως και ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ του χώρου απόθεσης, που θα πρέπει να τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η ΜΠΕ θεωρείται αναγκαία ακόµη και για
χώρους απόθεσης που περιλαµβάνονται στους ειδικούς όρους δηµοπράτησης, για τους οποίους όµως δεν έχει
συνταχθεί σχετική ΜΠΕ. Επισηµαίνεται ότι στη ΜΠΕ θα πρέπει να γίνεται σαφής χαρακτηρισµός του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της περιοχής του προτεινόµενου χώρου απόθεσης, προκειµένου να αξιολογηθούν και οι επιπτώσεις από την κατάληψη ∆ηµοσίου χώρου ή την απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας ιδιώτη υπέρ του ∆ηµοσίου. Για
την περίπτωση που οι σχετικές αποθέσεις θεωρούνται ότι έχουν µικρή σηµασία (λόγω περιορισµένου όγκου αποθέσεων, θέσης του έργου κτλ.) τότε είναι δυνατόν, εφόσον γίνεται ρητή σχετική αναφορά στην ΕΣΥ, να µη
ζητείται για τη συγκεκριµένη εργολαβία η εκπόνηση σχετικής ΜΠΕ.

(4)

Στην περίπτωση που θα γίνουν αποθέσεις, σύµφωνα µε τα προηγούµενα, σε ανενεργά λατοµεία, για τα οποία
έχουν συνταχθεί σχετικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων µε τα περιλαµβανόµενα «Μέτρα Αποκατάστασης», τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις σχετικές αποθέσεις σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο 4.19.4.(2), εφαρµόζοντας τους εγκεκριµένους όρους των «µέτρων αποκατάστασης», σύµφωνα µε την
εκδοθείσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

(5)

Για την περίπτωση που οι αποθέσεις γίνουν, µερικά ή ολικά, σε ανενεργά λατοµεία ή/και σε άλλους χώρους, για
τους οποίους δεν έχουν συνταχθεί ΜΠΕ, τότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει ο ίδιος την(τις) αναγκαία(ες)
ΜΠΕ, σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο 4.19.4.(3). Η εκπόνηση της (των) ΜΠΕ κατατάσσεται(ονται) στην
κατηγορία των εργασιών για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή αµοιβής στον Ανάδοχο και θα πρέπει να περιλάβει τις σχετικές δαπάνες, κατά ανηγµένο τρόπο, στις τιµές της προσφοράς του.

(6)

Με την ενεργοποίηση της σύµβασης και εφόσον οι τυχόν προβλεπόµενοι στους ειδικούς όρους δηµοπράτησης
χώροι απόθεσης δεν επαρκούν για τις ανάγκες του έργου και στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος δεν
µπορεί να διασφαλίσει θέσεις απόθεσης των επί πλέον όγκων σε κατάλληλους χώρους της επιλογής του (που θα
πρέπει να τυγχάνουν της έγκρισης των αρµοδίων αρχών), τότε αυτός θα υποβάλλει σχετική έγγραφη αίτηση
στην Υπηρεσία, προσδιορίζοντας το συµπληρωµατικό απαιτούµενο όγκο των προς απόθεση χώρων, ώστε σε
συνεργασία Αναδόχου και Υπηρεσίας µε τις αρµόδιες για το περιβάλλον Αρχές, να προετοιµαστεί ένας πίνακας,
προτεινόµενων χώρων απόθεσης ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου, κατά προτίµηση ανενεργών λατοµείων, όπου θα
αναφέρονται και οι χονδρικά εκτιµώµενοι όγκοι απόθεσης σε συνδυασµό µε τυχόν αναφερόµενους περιβαλλοντικούς όρους. Σε περίπτωση µη ύπαρξης µελέτης ΜΠΕ, σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο 4.19.4.(5), ο
Ανάδοχος υποχρεούται σε εκπόνηση τέτοιας µελέτης.

(7)

Σε περίπτωση που ο ανωτέρω πίνακας µε τους εκτιµώµενους δυνατούς όγκους απόθεσης δεν επαρκεί για την
κάλυψη των αναγκαίων αποθέσεων των έργων, τότε ο Ανάδοχος θα υποβάλει εγκαίρως ένα συµπληρωµατικό
πίνακα προτεινόµενων χώρων απόθεσης, µε τους εκτιµώµενους δυνατούς όγκους απόθεσης, που θα συνοδεύεται από τις σχετικές ΜΠΕ σύµφωνα µε την παράγραφο 4.19.4.(3). Κατά προτεραιότητα, είναι επιθυµητό οι
σχετικοί χώροι να είναι χώροι ανήκοντες στο ∆ηµόσιο, αλλά θα είναι δυνατόν να περιληφθούν στον πίνακα και
ιδιωτικές εκτάσεις, όταν τα συγκριτικά στοιχεία δαπανών και τυχόν επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τις εργασίες απόθεσης (π.χ. αποφυγή κατάληψης δασικών εκτάσεων και άλλων ευπαθών περιοχών) συνηγορούν υπέρ της χρησιµοποίησης χώρων απόθεσης σε ιδιωτικές εκτάσεις.

(8)

Στο συµπληρωµατικό πίνακα του Αναδόχου θα πρέπει να παρουσιάζονται οι αναγκαίοι προς απόθεση όγκοι (µε
ένα περιθώριο ασφαλείας) και οι δυνατοί όγκοι που µπορούν να αποτεθούν στους νέους προτεινόµενους χώρους, οι οποίοι θα πρέπει να υπερκαλύπτουν τις ανάγκες των έργων, παρέχοντας τη δυνατότητα στην Υπηρεσία
να επιλέξει, εναλλακτικά, µία (ή µερικές) από τις προτεινόµενες θέσεις.

(9)

Η έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων θα γίνεται µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από
τον Νόµο 1650/86 (άρθρο 4, παράγραφος 9), όπως ισχύει εκάστοτε. Στην ίδια Απόφαση θα γίνεται έγκριση της
χρήσης ενός ή περισσοτέρων Χώρων Αποθέσεων για τις ανάγκες του έργου.

(10)

Στην περίπτωση κατά την οποία οι ανωτέρω εγκεκριµένες θέσεις Χώρων Απόθεσης περιλαµβάνουν επιφάνειες
που ανήκουν σε ιδιώτες θα ενεργοποιείται και η τυχόν απαιτούµενη διαδικασία απαλλοτρίωσης υπέρ του ∆ηµοσίου.

(11)

Η τυχόν απαλλοτρίωση των χώρων απόθεσης θα γίνεται υπέρ του ∆ηµοσίου και οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

4.20 Παροχή ηλεκτρισµού, τηλεφώνου, νερού και φυσικού αερίου
(1)

Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη, θα εξασφαλίσει από τη ∆ΕΗ σε κατάλληλες θέσεις ηλεκτρική ενέργεια στις ποσότητες και στην τάση που θα του είναι απαραίτητη. Ο Ανάδοχος παράλληλα θα φροντίσει να έχει στα εργοτάξιά του τις κατάλληλες βοηθητικές εγκαταστάσεις, για προσωρινή παροχή ηλεκτρικής
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ενέργειας, είτε για την περίπτωση καθυστέρησης των αναγκαίων εργασιών της ∆ΕΗ για την εξασφάλιση της ενέργειας από το εθνικό δίκτυο, είτε για τις περιπτώσεις που το δίκτυο υποστεί βλάβη ή υπάρξουν διακοπές στην
παροχή ενέργειας κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων. Οι βοηθητικές εγκαταστάσεις θα καλύπτουν
τουλάχιστον τον ηλεκτροφωτισµό ασφαλείας, τα τυχόν συστήµατα ασφάλειας καθώς και την τροφοδότηση
των ηλεκτρονικών υπολογιστών της Επίβλεψης και του Αναδόχου.
(2)

Ανάλογα µε το µέγεθος των φορτίων και τον ελάχιστο αναγκαίο χρόνο συνεχούς παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, µπορεί να χρησιµοποιηθούν ως βοηθητικές εγκαταστάσεις εφεδρικά συστήµατα παραγωγής (ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, γεννήτριες) ή αποθήκευσης και απόδοσης ηλεκτρικού ρεύµατος (συσσωρευτές, σύστηµα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος - UPS). Τα υπόψη συστήµατα µπορεί να είναι τύπου "STAND BY" εφόσον
οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν δυνατότητα λειτουργίας για το χρονικό διάστηµα ενεργοποίησης του συστήµατος "STAND BY", αλλιώς θα πρέπει να εξασφαλισθούν συστήµατα τύπου "ON LINE".

(3)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να καταβάλλει όλες τις σχετικές δαπάνες για την εγκατάσταση των κατάλληλων υποσταθµών και την κατασκευή των απαραίτητων δικτύων για τη
µεταφορά και διανοµή του ηλεκτρικού ρεύµατος, που θα χρειασθεί για τις εργασίες του, από τα σηµεία παροχής στα σηµεία χρήσης.

(4)

Ο Ανάδοχος µε δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνες θα εξασφαλίσει από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
σταθερής τηλεφωνίας να γίνει σύνδεση τουλάχιστον δύο εξωτερικών γραµµών (µιας στα εργοταξιακά του γραφεία και µιας στα γραφεία Επίβλεψης), καθώς επίσης και παροχή πόσιµου νερού, φυσικού αερίου ή άλλης εγκατάστασης παροχής υπηρεσίας κοινής ωφέλειας για τις ανάγκες του έργου.

(5)

Όλες οι δαπάνες που αφορούν στις υποχρεώσεις του παρόντος Άρθρου, δεν θα πληρωθούν ιδιαιτέρως, και θα
πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί ανηγµένα στις τιµές προσφοράς του Αναδόχου.

4.21 Εξοπλισµός ΚτΕ και προµήθεια δωρεάν υλικού
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει µε δαπάνες του τα µηχανήµατα, εργαλεία, υλικά κτλ. που παραδίδονται σε αυτόν από τον ΚτΕ για χρήση ή ενσωµάτωση στο έργο. Το ίδιο ισχύει και για όσα από τα ανωτέρω τυχόν πιστοποιηθούν
πριν από την ενσωµάτωσή τους στο έργο.

4.22 Εκθέσεις προόδου εργασιών
(1)

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει προς την Υπηρεσία µηνιαίες
εκθέσεις προόδου σε τέσσερα (4) αντίγραφα, σύµφωνα µε τον τύπο που αυτή καθορίζει. Η πρώτη έκθεση
προόδου θα καλύπτει την περίοδο µέχρι το τέλος του πρώτου ηµερολογιακού µήνα µετά την υπογραφή της
σύµβασης. Οι εκθέσεις προόδου θα υποβάλλονται εντός του πρώτου επταηµέρου κάθε µήνα και θα αφορούν
στην πρόοδο που επετεύχθη κατά τον αµέσως προηγούµενο µήνα. Οι εκθέσεις προόδου θα υποβάλλονται κατά τα ανωτέρω µέχρι την οριστική παραλαβή των έργων. Το ακριβές περιεχόµενο των εκθέσεων προόδου ορίζεται στην ΕΣΥ.

(2)

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει οποιεσδήποτε άλλες εκθέσεις, που θα ζητηθούν από την Υπηρεσία
και συναρτώνται, κατά την απόλυτη κρίση της, µε την πρόοδο των έργων.

(3)

Παράλειψη ή αµελής σύνταξη και υποβολή των στοιχείων των αναφορών προόδου συνεπάγεται εφάπαξ ανέκκλητη ποινική ρήτρα µέχρι ποσού ίσου προς το 15% της ποινικής ρήτρας της παρ. 8.3.3(6)i της παρούσας, που
επιβάλλεται σε κάθε τέτοια περίπτωση.

4.23 Σήµανση και ασφάλεια εργοταξίου κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών
(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις που εκτελούνται οι εργασίες, να προβαίνει
στην τοποθέτηση των γενικά απαιτούµενων, ανάλογα µε τη φύση των έργων (συγκοινωνιακά, υδραυλικά, οικοδοµικά κτλ.), σηµάτων και πινακίδων ασφαλείας, προειδοποιητικών, ρυθµιστικών, πληροφοριακών και να επιµελείται της συντήρησης αυτών. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά περίφραξη, ιδιαίτερη σήµανση, αυτόµατα σήµατα που θα αναβοσβήνουν (FLASH LIGHTS) και κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας, λαµβανοµένου υπόψη του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει.

(2)

Επίσης θα χρησιµοποιούνται όπου παρίσταται ανάγκη και τροχονόµοι υπάλληλοι του Αναδόχου για την ασφαλή
καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία στις οδούς και στις παρακαµπτήριες και προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά την ηµέρα και τη νύχτα. Τα ανωτέρω µέτρα θα λαµβάνονται µε ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου.

(3)

Ο Ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που οφείλεται στη µη λήψη των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας.

(4)

Σε κατάλληλο σηµείο, για σηµειακά έργα, και στην αρχή και στο τέλος, για γραµµικά έργα, και σε εµφανείς θέσεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε δικά του έξοδα, να τοποθετήσει πινακίδες, οι οποίες θα αναγράφουν τον τίτλο της Αρχής που εκτελεί τα έργα, την ονοµασία του εκτελούµενου έργου, το χρηµατοδότη, την επωνυµία (ή
ονοµατεπώνυµο) του Αναδόχου, του Μελετητή και του τυχόν Τεχνικού ή άλλου Συµβούλου. Ο Ανάδοχος δεν
δικαιούται να τοποθετεί πληροφοριακές πινακίδες οποιασδήποτε διαστάσεως, που έµµεσα ή άµεσα τον διαφηµίζουν, χωρίς την έγγραφη αποδοχή του κειµένου της πινακίδας από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Για έργα που
συγχρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, η ως άνω σήµανση θα συµµορφώνεται επιπλέον και µε τις
σχετικές διατάξεις περί δηµοσιότητας των εκτελούµενων έργων, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

(5)

Συµπληρωµατικά των ανωτέρω, ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ. 4.15 της παρούσας.
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4.24 Φύλαξη του εργοταξίου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει τους εργοταξιακούς χώρους από άτοµα µη έχοντα εργασία ή µη διαπιστευµένα
ή µη δικαιούµενα για οποιοδήποτε λόγο να ευρίσκονται στους χώρους που εκτελούνται έργα. Για το σκοπό αυτό, θα
χρησιµοποιούνται, όπου παρίσταται ανάγκη, φύλακες υπάλληλοι του Αναδόχου γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου
κατά την ηµέρα και τη νύχτα. Τα ανωτέρω µέτρα θα λαµβάνονται µε ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου.

4.25 ∆ραστηριότητες Αναδόχου στο εργοτάξιο
4.25.1

Προσωρινές εγκαταστάσεις

(1)

Όλες οι απαιτούµενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαµοι διαµονής, εργαστήρια,
γραφεία κτλ.), για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα ανεγερθούν µε µέριµνα, δαπάνη και ευθύνη
του Αναδόχου, σε θέσεις επιτρεπόµενες από την Υπηρεσία και τις λοιπές αρµόδιες Αρχές.

(2)

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµίας αποζηµίωσης ή παράτασης προθεσµίας περάτωσης του έργου λόγω τυχόν
ανεπάρκειας των χώρων εργοταξίων ή από οποιαδήποτε άλλη σχετική αιτία, διότι, κατά την υποβολή της προσφοράς του, δηλώνεται σαφώς ότι ο Ανάδοχος έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών.

(3)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να προβεί έγκαιρα στην αναζήτηση, κατάληψη και διευθέτηση των κατάλληλων χώρων στην άµεση περιοχή του έργου για την εγκατάσταση των εργοταξίων, ειδοποιώντας γι' αυτό την Υπηρεσία.
Οι καταλαµβανόµενοι χώροι αν βρίσκονται µέσα στην περιοχή ιδιοκτησίας του ΚτΕ, θα πρέπει επίσης να τύχουν
της έγκρισης της Υπηρεσίας.

(4)

Αν ο Ανάδοχος εξεύρει δηµόσιους χώρους κατάλληλους για τις χρήσεις αυτές και υπό την προϋπόθεση ότι θα
εγκριθεί η χρήση τέτοιων χώρων από την Υπηρεσία, η παραχώρησή τους για χρήση (λατοµείων, δανειοθαλάµων, χώρων απόθεσης εργοταξίων κτλ.) θα γίνει από τον ΚτΕ στον Ανάδοχο χωρίς αντάλλαγµα, και µε όρους
χρήσης που θα πληρούν τους όρους των Άρθρων 4.18 και 4.19 της παρούσας και θα αναγραφούν στην σχετική
άδεια χρήσης.

(5)

Έτσι, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση όλων των χώρων που θα χρησιµοποιήσει για τις κάθε φύσης εγκαταστάσεις του, όπως:
-

γραφείων επίβλεψης και χώρων στάθµευσης οχηµάτων

-

εργοταξιακών γραφείων και χώρων στάθµευσης οχηµάτων

-

εργοταξιακού εργαστηρίου

-

χώρων διαµονής προσωπικού

-

αποθήκευσης των κάθε είδους υλικών

-

παραγωγής σκυροδέµατος

-

παραγωγής, ανάπτυξης και φορτοεκφόρτωσης προκατασκευασµένων στοιχείων

-

παραγωγής ασφαλτοσκυροδέµατος

-

προετοιµασίας υλικών για την ενσωµάτωσή τους στην κατασκευή

-

προσωρινής εναπόθεσης κάθε φύσης αντικειµένων

-

συνεργείων συντήρησης µηχανικού του εξοπλισµού

-

χώρων στάθµευσης µηχανικού του εξοπλισµού κτλ.

(6)

Όλες οι δαπάνες για ενοικίαση ή/και αγορά τέτοιων χώρων βαρύνουν τον Ανάδοχο και είναι ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του.

(7)

Αν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζηµιών σ' αυτό, δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, την απόθεση υλικών στους χώρους αποθήκευσης, τότε θα αποτίθενται µόνον τα υλικά εργασίας µιας ηµέρας, χωρίς να προκύπτει δικαίωµα του Αναδόχου για αποζηµίωση, λόγω πρόσθετων ή πλάγιων µεταφορών,
φορτοεκφορτώσεων κτλ., γιατί θεωρείται ότι όλες αυτές περιλαµβάνονται στις τιµές της προσφοράς του.

(8)

Ο Ανάδοχος, µε δική του µέριµνα και δαπάνη, θα διαρρυθµίσει κατάλληλα τον (τους) εργοταξιακό (ους) χώρο
(ους), που θα περιλαµβάνει (ουν) όλες τις εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου, όπως
επίσης και τις προσπελάσεις προς τους χώρους αυτούς. Επίσης υποχρεούται να µην εµποδίζει τη λειτουργία άλλων εγκαταστάσεων κατά την εκτέλεση των εργασιών. Όλες οι ως άνω εγκαταστάσεις θα πληρούν τις απαιτήσεις των συµβατικών τευχών και τις τυχόν κατά περίπτωση εντολές της Υπηρεσίας.

(9)

Όλοι οι χώροι υγιεινής θα σχεδιαστούν και κατασκευαστούν σύµφωνα µε τις ειδικότερες απαιτήσεις της ΕΣΥ και
σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

(10)

Όλες οι εγκαταστάσεις (υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, λοιπές) θα σχεδιαστούν, κατασκευασθούν και λειτουργούν
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις που διέπουν τις υπόψη εγκαταστάσεις και σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

(11)

Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων είτε πρόκειται για χώρους του
Αναδόχου είτε πρόκειται για χώρους της αποκλειστικής χρήσης της Υπηρεσίας, βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρησή τους σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της δηµόσιας τάξης, ασφάλειας και υγιεινής.
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4.25.2

Καθαρισµός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων

(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του και πριν από την παράδοση προς χρήση κάθε τµήµατος έργου, καθώς
και µετά την περάτωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει και αποµακρύνει από τους περί το επίµαχο τµήµα
του έργου χώρους και γενικά από τα εργοτάξια, κάθε προσωρινή κατασκευή ή εγκατάσταση που απαιτήθηκε,
τα απορρίµµατα, εργαλεία και ικριώµατα, µηχανήµατα, πλεονάζοντα υλικά χρήσιµα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κτλ., να άρει κάθε βοηθητικό έργο κτλ., το οποίο θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία
ως άχρηστο ή επιζήµιο για τη µετέπειτα λειτουργία του έργου ή τµήµατος αυτού, να ισοπεδώσει τους χώρους
στους οποίους αυτά είχαν αποτεθεί ή εγκατασταθεί και να παραδώσει τελείως καθαρές/ούς τόσο τις κατασκευές
όσο και τους χώρους γύρω από το εργοτάξιο και γενικά να µεριµνήσει για οτιδήποτε άλλο σχετικό απαιτείται για
την παράδοση του έργου ώστε να λειτουργήσει εύρυθµα, κατά τους όρους της σύµβασης.

(2)

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, από τη στιγµή που εξέλιπε ο λόγος, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, και στην άρση (καθαίρεση, αποκόµιση κτλ.) κάθε προστατευτικής κατασκευής που κατασκευάστηκε κτλ.
για την εκτέλεση του έργου (εργασιών και παραγωγής υλικών) και που επιβλήθηκε από οποιοδήποτε λόγο, για
την αποφυγή κάθε φύσης ζηµιών, φθορών, ατυχηµάτων κτλ. σε ιδιοκτησίες, οικοδοµές, δένδρα, αγρούς, καλλιεργήσιµες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε φύσης έργα, καθώς και αποµάκρυνση των εργοταξίων.

(3)

Εάν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έγγραφη υπόµνηση εκ µέρους της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας δεν προβεί
ο Ανάδοχος στην έναρξη και, µέσα σε εύλογη προθεσµία, περάτωση των ανωτέρω εργασιών, αυτές εκτελούνται σε βάρος του Αναδόχου και εκπίπτει η δαπάνη που έγινε από την πρώτη επόµενη πληρωµή ή την εγγύηση
καλής εκτέλεσης ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, πέρα από τη µη έκδοση
βεβαίωσης εµπρόθεσµης εκτέλεσης του έργου ή τµήµατος αυτού εξ αιτίας αυτού του λόγου.

4.26 Μητρώο έργου – φωτογραφίες – βιντεοσκοπήσεις
(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε αµοιβή, να προβεί στην σύνταξη Μητρώου του έργου που κατασκευάστηκε, σύµφωνα µε τα όσα προκαθορίζονται από την Υπηρεσία.

(2)

Στο µητρώο του έργου συµπεριλαµβάνονται:
i.

Σειρά έγχρωµων φωτογραφιών των διαφόρων φάσεων του έργου, της παραγωγής υλικών και της εκτέλεσης δοκιµών

ii.

Σειρά έγχρωµων διαφανειών των περιγραφοµένων στην υποπαράγραφο i ανωτέρω

iii.

Πίνακα απογραφής του έργου, που θα περιέχει τα επί µέρους έργα, εγκαταστάσεις, εξοπλισµό κτλ., που
συγκροτούν το ολοκληρωµένο έργο

iv.

Σειρά σχεδίων του έργου µε τις διαστάσεις που τελικά εφαρµόστηκαν

v.

Σειρά σχεδίων µε στοιχεία υψοµετρικών αφετηριών (µε συντεταγµένες Χ, Υ, Ζ επί οριζοντιογραφίας)

vi.

Τεύχος διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου

vii.

Τεύχος συνοπτικής παρουσίασης των ερευνών πεδίου και εργαστηρίου

viii.

Περιγραφική έκθεση της κατασκευής του έργου

ix.

Εγχειρίδιο επιθεώρησης και συντήρησης του έργου (εφόσον ορίζεται στην ΕΣΥ)

x.

Εγχειρίδιο λειτουργίας του έργου (εφόσον ορίζεται στην ΕΣΥ)

(3)

Στο µητρώο έργου θα συµπεριληφθούν και τα πρακτικά των συσκέψεων µεταξύ της επίβλεψης και αντιπροσώπων του Αναδόχου, που ορίζονται στο Άρθρο 8.6 της παρούσας.

(4)

Το ακριβές περιεχόµενο, ο τρόπος παρουσίασης και ταξινόµησης, ο αριθµός αντιτύπων / αντιγράφων και κάθε
σχετική λεπτοµέρεια που αφορά τα ανωτέρω, ορίζονται στην ΕΣΥ.

(5)

Το µητρώο του έργου αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της τελικής επιµέτρησης, η οποία αποτελεί προαπαιτούµενο για την προσωρινή παραλαβή του έργου. Παράλειψη υποβολής του Μητρώου του έργου συνεπάγεται τη µη
υπογραφή της, κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 53 του Π∆ 609/85, τελικής επιµέτρησης. Επί πλέον, η παράλειψη υποβολής του Μητρώου του έργου συνεπάγεται τη σύνταξη και εκτύπωση / παραγωγή του από την
Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου και, εφόσον προβλέπεται στην ΕΣΥ, επισύρει την επιβολή
πρόσθετης ποινικής ρήτρας στον Ανάδοχο.

(6)

Ειδικά για τη σύνταξη και υποβολή στην Υπηρεσία του Μητρώου του έργου, ο Ανάδοχος θα πληρωθεί µε την
αµοιβή που προβλέπεται στον Προϋπολογισµό Προσφοράς, στην οποία δεν θα προσφερθεί έκπτωση ούτε θα
υπολογισθούν προσαυξήσεις κάθε φύσης (επιρροή ΓΕ και ΟΕ, αναθεώρηση, τροποποίηση από αλλαγές οποιασδήποτε φύσης στο αντικείµενο που θα κατασκευαστεί κτλ.) ή άλλες αλλαγές.

4.27 Ευρήµατα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος
(1)

Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 10 του Άρθρου 34 του Π∆ 609/85.

(2)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αµέσως µόλις διαπιστώσει την ύπαρξη αρχαιοτήτων, οποιασδήποτε ηλικίας, έργων
τέχνης ή άλλων ευρηµάτων, να ειδοποιήσει την Υπηρεσία και την αρµόδια Αρχαιολογική ή άλλη Υπηρεσία και να
διακόψει αµέσως κάθε εργασία στην περιοχή των ευρηµάτων, λαµβάνοντας συγχρόνως όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ανέπαφη διατήρηση και διαφύλαξη των υπόψη ευρηµάτων.

(3)

Μετά τον πρώτο χαρακτηρισµό των ευρηµάτων από την Αρχαιολογική ή άλλη Υπηρεσία, θα δοθούν οδηγίες
στον Ανάδοχο είτε για τη συνέχιση των εργασιών είτε για τη διενέργεια έρευνας µε δικά του µέσα και την επίβλεψη της Αρχαιολογικής ή άλλης Υπηρεσίας είτε για την προσωρινή διακοπή των εργασιών, για το διάστηµα
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κατά το οποίο η αρµόδια Υπηρεσία θα διενεργεί έρευνες µε τα δικά της µέσα και για τη µεταφορά του εξοπλισµού και του προσωπικού του σε άλλο µέτωπο εργασίας, µε ανάλογη τροποποίηση του χρονοδιαγράµµατος.
(4)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, άµεσα µόλις απαιτηθεί κατά την κρίση της Υπηρεσίας, να µετακινεί χωρίς ιδιαίτερη
αποζηµίωση τον εξοπλισµό και το προσωπικό του από το ένα µέτωπο εργασίας σε άλλο και να µειώνει µε τον
τρόπο αυτόν τις καθυστερήσεις από τις αρχαιολογικές έρευνες.

(5)

Παράταση τµηµατικών ή/και της συνολικής προθεσµίας θα αναγνωρίζεται στον Ανάδοχο λόγω καθυστερήσεων
από αρχαιολογικές έρευνες, µόνον στις περιπτώσεις που υπάρχει ρητή πρόβλεψη προς τούτο στην ΕΣΥ.

(6)

Για την περίπτωση ερευνητικών εργασιών που θα εκτελεσθούν από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να παρέχει τις απαιτούµενες διευκολύνσεις και να συντονίζει µε αυτήν τις υπόλοιπες εργασίες του.

(7)

∆ιευκρινίζεται ότι για την αντιµετώπιση του κόστους των ανασκαφών για τα αρχαιολογικά ευρήµατα θα γίνεται
πρόβλεψη σε ειδικό άρθρο «έξοδα αρχαιολογίας» ιδιαίτερα αν υπάρχουν στοιχεία ότι στην περιοχή του έργου
είναι πιθανή η ύπαρξη αρχαιολογικών χώρων. Στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατό ο Ανάδοχος να υποχρεωθεί
να εκτελέσει πρόγραµµα διερευνητικών τοµών. Η πυκνότητα των τοµών και η φύση και έκταση των τυχόν ερευνητικών εργασιών, που πρόκειται να εκτελεσθούν στις σχετικές περιοχές, θα καθορισθεί από την αρµόδια
Υπηρεσία. Οι τοµές θα πρέπει να διενεργηθούν µε προειδοποίηση τουλάχιστον τεσσάρων (4) εργασίµων ηµερών προς την επιβλέπουσα υπηρεσία προκειµένου να παραστεί. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τα έξοδα για τις
ανωτέρω έρευνες θα πληρώνονται στον Ανάδοχο απολογιστικά µε τιµολόγια παροχής υπηρεσιών.

(8)

Όλα τα αρχαιολογικά ή άλλα ευρήµατα, οποιασδήποτε φύσης και αξίας, που ανακαλύπτονται κατά την εκτέλεση
του έργου ανήκουν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και σε κάθε τέτοια περίπτωση ισχύει η Ελληνική νοµοθεσία .

5.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 8 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84.

6.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

6.1

Πρόσληψη εργατικού δυναµικού και λοιπού προσωπικού

(1)

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση, πρόσληψη και
κινητοποίηση σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις όλου του προσωπικού που απαιτείται για την εκπλήρωση των
συµβατικών του υποχρεώσεων, εργατοτεχνικού, επιστηµονικού ή άλλου, ηµεδαπού ή αλλοδαπού, καθώς και για
την παροχή σε αυτό των µέσων, εργαλείων κτλ. για την άσκηση των καθηκόντων του. Σχετικά ισχύουν τα οριζόµενα στις παρ. 3 και 6 του Άρθρου 34 του Π∆ 609/85.

(2)

Ο Ανάδοχος µπορεί να χρησιµοποιήσει ελληνικό ή αλλοδαπό προσωπικό, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Το αλλοδαπό προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εφοδιαστεί µε σχετική άδεια παραµονής και εργασίας στην
Ελλάδα, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου και σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα εργατική και
λοιπή νοµοθεσία.

6.2

Αµοιβές και Κανονισµός Εργασίας

Ισχύουν τα οριζόµενα στις παρ. 4 και 7 του Άρθρου 34 του Π∆ 609/85.

6.3

Προσωπικό του ΚτΕ

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

6.4

Εργατική νοµοθεσία

Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 34 του Π∆ 609/85.

6.5

Ωράριο εργασίας – υπερωριακή, νυχτερινή εργασία – αργίες και εορτές

(1)

Το ωράριο εργασίας θα είναι αυτό που εκάστοτε ορίζεται από τις διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας για τις
εκτελούµενες κατά περίπτωση εργασίες.

(2)

Ενώ κατ’ αρχή θα πρέπει να αποφεύγεται, σε ειδικές περιπτώσεις και προκειµένου να αντιµετωπιστούν έκτακτα
περιστατικά που σχετίζονται µε την προστασία ζωής ή περιουσίας ή ασφάλειας των έργων ή για να καταστεί
δυνατή η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος, επιτρέπεται η εκτέλεση υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες και εορτές σύµφωνα µε όσα σχετικά ορίζονται από την Ελληνική νοµοθεσία . Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζηµίωση. Κατά την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τις σχετικές άδειες και να τηρεί όλους
τους Νόµους και κανονισµούς, που αφορούν τέτοια εργασία. Εφόσον καθίσταται αναγκαία η υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία ή η εκτέλεση εργασίας κατά τις αργίες και εορτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να την εκτελεί χωρίς αντίρρηση, αναλαµβάνοντας και όλες τις δαπάνες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης ο
Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει έγκαιρα την Υπηρεσία.

(3)

Ειδικά για την υπερωριακή εργασία η Υπηρεσία θα συνηγορήσει, εφόσον κρίνεται απαραίτητη και δεν υπάρχει
άλλη δυνατότητα για εξασφάλιση περισσοτέρου προσωπικού, αλλά δεν µπορεί να εγγυηθεί την εξασφάλιση της
σχετικής έγκρισης από τις αρµόδιες Αρχές.
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(4)

Αν ο Ανάδοχος δεν µπορέσει να εξασφαλίσει έγκριση για υπερωριακή εργασία, αυτό δεν θα αποτελέσει δικαιολογία για παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης του έργου.

(5)

Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει µε δαπάνη του πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού του, του κοινού και εν γένει κάθε φύσης κυκλοφορίας,
καθώς και κατάλληλα µέσα, που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε
άποψη ορθή εκτέλεση των εργασιών.

(6)

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νοµοθεσία για ηχορύπανση και ώρες κοινής ησυχίας
στην περιοχή, για τον προγραµµατισµό εκτέλεσης του έργου. Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές
ώρες θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που ηχορυπαίνουν την περιοχή και να λαµβάνονται κατάλληλα προς τούτο µέτρα.

6.6

Υποδοµές εργατικού δυναµικού και λοιπού προσωπικού

(1)

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

(2)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει προς την Υπηρεσία τις διευκολύνσεις σε υποδοµές που ορίζονται στην
παρούσα (παρ. 4.1.3) και στην ΕΣΥ.

(3)

Οι ανωτέρω διευκολύνσεις παρέχονται µε ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του Αναδόχου και θεωρούνται ανηγµένες στις τιµές της προσφοράς του.

6.7

Ασφάλεια και υγιεινή

(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει πριν από την έναρξη των εργασιών Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ)
καθώς και να δηµιουργήσει Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π∆ 305/96,
άρθρο 3. Τα ανωτέρω ΣΑΥ και ΦΑΥ θα συνταχθούν έτσι, ώστε να είναι συµβατά µε τα σχετικά υποδείγµατα
που έχουν συνταχθεί από το ΤΕΕ (ΤΕΕ/10068/22-4-98 έγγραφο προς Υπουργούς ΠΕΧΩ∆Ε και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων).

(2)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους Νόµους, ∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των
εργαζοµένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι επόµενες διατάξεις, οι οποίες θα εφαρµόζονται
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν εκάστοτε κατά το χρόνο της εφαρµογής τους:
-

(3)

Το Π∆ 413/77 (ΦΕΚ 128 Α/1977 «Περί αγοράς, µεταφοράς και καταναλώσεως εκρηκτικών υλών»,

-

Το Π∆ 778/80 (ΦΕΚ 193 Α/1980) «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών»,

-

Το Π∆ 1073/81 (ΦΕΚ 260 Α/1981) «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού»,

-

ΥΑ ΙΙ-5η/Φ/17402/84 «Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών» (931/Β), Ν 1428/84 και Ν
2115/93,

-

To N 1430/84 (ΦΕΚ 49 Α/1984) «Κύρωση της 62 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας που αφορά τις διατάξεις
ασφαλείας στην οικοδοµική βιοµηχανία»,

-

Το Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177 Α/1985) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασµό µε το άρθρο 39 του Ν 1836/89 (79/Α) «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις»,

-

Το Π∆ 294/88 (ΦΕΚ 138 Α/1988) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες
του άρθρου 1, παρ. 1 του Ν 1568/85»,

-

Το Π∆ 225/89 (ΦΕΚ 106 Α/1989) «Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα»,

-

Το Π∆ 157/92 (ΦΕΚ 74 Α/1992) «Επέκταση των Π∆ και ΥΑ που εκδόθηκαν µε τις εξουσιοδοτήσεις του Ν
1568/85 στο ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ»,

-

Το Π∆ 395/94 (ΦΕΚ 220 Α/1994) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση
εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία
89/655/ΕΟΚ», σε συνδυασµό µε τα Π∆ 89/99 (ΦΕΚ 94 Α/1999), 396/94 (ΦΕΚ 220 Α/1994) και 304/00
(ΦΕΚ 241 Α/2000),

-

Το Π∆ 17/96 (ΦΕΚ 11 Α/1996) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων
κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, σε συνδυασµό µε το Π∆ 159/99 (ΦΕΚ 157 Α/1999),

-

Π∆ 305/96 (ΦΕΚ 212 Α/1996) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 92/57/ΕΟΚ»,

-

Η Υπουργική Απόφαση 3046/304/30-1-89 (ΦΕΚ 59∆) «Κτιριοδοµικός κανονισµός» (Ειδικά το ‘Άρθρο 5,
παρ. 4,2 για τη χρήση εκρηκτικών)

-

Η Υπουργική Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 31245/οικ/22-5-93 «Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων», µε κατ’
αναλογία εφαρµογή της σε κατεδαφίσεις υπαρχόντων τεχνικών έργων κτλ.)

Προς τούτο πρέπει ο Ανάδοχος να υποβάλει έγκαιρα προς έγκριση από την Υπηρεσία εγχειρίδιο ασφάλειας, µαζί
µε πίνακα διανοµής και βεβαίωσης ενηµέρωσης όλου του προσωπικού του εργοταξίου, αλλά και κάθε νεοπροσ30

λαµβανοµένου στο εργοτάξιο. Τέλος πρέπει να ορίσει ένα µέλος του εργοταξίου του σαν Υπεύθυνο Ασφαλείας.
Το εν λόγω µέλος του εργοταξίου θα έχει υποχρέωση για ενηµέρωση και παρακολούθηση τήρησης όλων των
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας από όλους τους εργαζόµενους. Ο προϊστάµενος του εργοταξιακού γραφείου
του Αναδόχου παραµένει πάντα τελικός υπεύθυνος για την υγιεινή και ασφάλεια.
(4)

Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγµένων και ορθών µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισµών. Για θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν όσα ορίζονται από την Ελληνική
νοµοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει κατά το χρόνο της εφαρµογής των διατάξεων.

(5)

Όλες οι δαπάνες εφαρµογής των διατάξεων υγιεινής και ασφάλειας βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να
έχουν συνυπολογισθεί απ’ αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του κατά ανηγµένο τρόπο στις τιµές της
προσφοράς του.

6.8

Προσωπικό Αναδόχου

Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στα άρθρα 29, 34 και 35 του Π∆ 609/85 και στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 του Ν
1418/84, σχετικά µε το προσωπικό του Αναδόχου, ισχύουν και τα ακόλουθα:
(1)

Το βραδύτερο σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του έργου,
ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει οριστικό οργανόγραµµα εργοταξιακού προσωπικού που θα τεθεί υπόψη της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για έλεγχο και αποδοχή ως προς την ελάχιστη κάλυψη των υπεύθυνων θέσεων του εργοταξίου.

(2)

Ειδικότερα ο Ανάδοχος εκτός από το διορισµό του προϊστάµενου του εργοταξιακού γραφείου και του αναπληρωτή του (Άρθρο 4.3 της παρούσας), υποχρεούται να στελεχώσει µόνιµα τις εργοταξιακές του λειτουργίες µε
ειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό, αναγκαίο επί τόπου του έργου για την επαρκή καθοδήγηση, παρακολούθηση και εκτέλεση του έργου. Στο ανωτέρω προσωπικό, από το οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτονται και
οι αρµοδιότητες υπεύθυνου χρονικού προγραµµατισµού και ελέγχου της προόδου του έργου, υπεύθυνου ποιότητας έργου και υπεύθυνου υγιεινής και ασφάλειας, θα περιλαµβάνονται απαραίτητα, κατ' ελάχιστον, και οι επιπλέον ειδικότητες που προβλέπονται στην ΕΣΥ.

(3)

Η Υπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ζητήσει την αποµάκρυνση µέλους ή µελών του προσωπικού του Αναδόχου από το έργο, οπότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να τους αποµακρύνει και να τους αντικαταστήσει µε άλλους, των οποίων ο διορισµός θα υπόκειται στους όρους της παρούσας παραγράφου. Επίσης, η
Υπηρεσία µπορεί να διατάσσει τη στελέχωση του εργοταξίου µε πρόσθετο προσωπικό, όποτε, κατά την κρίση
της, γίνεται απαραίτητο.

(4)

Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καµία περίπτωση δεν απαλλάσσει
τον τελευταίο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραµένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ
ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία.

6.9

Καταστάσεις προσωπικού και εξοπλισµού Αναδόχου

(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία µηνιαία κατάσταση του προσωπικού που απασχολεί στο
έργο (ειδικότητα, πλήθος ανά ειδικότητα, ηµέρες απασχόλησης ανά µήνα) καθώς και του µηχανικού εξοπλισµού
(είδος, δυναµικότητα, πλήθος, ηµέρες απασχόλησης ανά µήνα). Οι υπόψη καταστάσεις θα υποβάλλονται µηνιαία, σε µορφή που θα συµφωνηθεί µε την Υπηρεσία, µέχρι την οριστική παραλαβή των έργων.

(2)

Εφόσον εγκριθεί από την Υπηρεσία, οι κατά τα ανωτέρω καταστάσεις προσωπικού και εξοπλισµού µπορεί να
υποβάλλονται ως παράρτηµα της µηνιαίας έκθεσης προόδου (Άρθρο 4.22 της παρούσας), εφόσον υποβάλλονται τέτοιες.

6.10 Ανάρµοστη συµπεριφορά
Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη λήψη των απαραίτητων µέτρων ώστε να προληφθεί οποιαδήποτε
ατασθαλία, παρανοµία, βίαιη διατάραξη τάξης ή κατά οποιοδήποτε τρόπο ανάρµοστη συµπεριφορά εκ µέρους του
προσωπικού του και για τη διατήρηση οµαλών συνθηκών και προστασίας προσώπων και περιουσιών στους εργοταξιακούς χώρους ή γύρω από αυτούς.

7.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

7.1

Τρόπος εκτέλεσης

(1)

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος µε δική του
δαπάνη για την επιλογή και παροχή των απαραίτητων εργατικών, υλικών και µηχανηµάτων, τη µεταφορά τους
από τις πηγές προµηθείας τους, καθώς και για τη χρησιµοποίηση τους και την εν γένει εκτέλεση των έργων κατά τους όρους της παρούσας, των σχετικών Προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριµένων
συµβατικών τευχών και σχεδίων.

(2)

Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τα γενικά και λεπτοµερειακά σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, καθώς και µε τυχόν συµπληρωµατικά, κατά το στάδιο της κατασκευής, που θα εγκριθούν
από την Υπηρεσία.

(3)

Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και µέχρι την οριστική παραλαβή του, οι εργασίες ή τµήµα τους ή τα υλικά που χρησιµοποιούνται ή που χρησιµοποιήθηκαν για την εκτέλεση των εργασιών είναι, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ελαττωµατικά, ατελή ή ακατάλληλα ή δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προ31

διαγραφών και γενικά δεν συµφωνούν µε εκείνα που ορίζονται στη σύµβαση, τότε εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Άρθρου 7 του Ν 1418/84, του άρθρου 46 του Π∆ 609/85 και της παρ. 4.9.1 της παρούσας.
(4)

Με την επιφύλαξη ισχύος όλων των δικαιωµάτων της Επίβλεψης για τους ελέγχους υλικών και κατασκευών,
κανένα υλικό ή κατασκευή / εξοπλισµός δεν θα γίνονται αποδεκτά από τον ΚτΕ, εάν δεν έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον Υπεύθυνο Ποιότητας του Αναδόχου. ∆ιευκρινίζεται ότι για τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων,
ουσιαστικά δικαιολογητικά θεωρούνται οι εγκριτικές απαιτήσεις που έχουν εκδοθεί στις χώρες παραγωγής τους
αλλά και σε άλλες χώρες, όπου έχουν κατασκευαστεί ανάλογα έργα.

(5)

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση, να επικαλεστεί την παρουσία εκπρόσωπων της Υπηρεσίας στον
τόπο του έργου, για να απαλλαχθεί από τις συµβατικές υποχρεώσεις του, εκεί όπου διαπιστώθηκαν, µεταγενέστερα, ελαττωµατικές εργασίας, παραλείψεις ή ατέλειες, εκτός αν αυτές οφείλονται σε γραπτές εντολές ή οδηγίες της Υπηρεσίας.

(6)

Ο Ανάδοχος θα έχει όλη την ευθύνη για κάθε καθυστέρηση στην πρόοδο ή αποπεράτωση του έργου από την
εφαρµογή του παρόντος άρθρου, εκτός αν τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών δοκιµών αποβούν υπέρ του
Αναδόχου ή αν αποδειχθεί ότι τα έργα δεν είναι κακότεχνα.

7.2

Υποβολή δειγµάτων υλικών / εξοπλισµού

Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 4.9.1 της παρούσας.

7.3

Επιθεώρηση

(1)

Ισχύουν τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 2 του Άρθρου 6 και στο Άρθρο 22 του Ν 1418/84, καθώς και
στο Άρθρο 28 του Π∆ 609/85.

(2)

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να προβαίνει σε οποιαδήποτε επιθεώρηση και έλεγχο ήθελε κρίνει αναγκαίο σχετικά µε την ικανότητα και την επάρκεια του προσωπικού του Αναδόχου, τα υλικά, τις µεθόδους εργασίας, την
πρόοδο των εργασιών, το εργατικό κόστος κτλ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί µε ακρίβεια και πλήρη ενηµερότητα, σύµφωνα µε τους εκάστοτε νόµους, όλα γενικά τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και µητρώα που αφορούν στο προσωπικό που απασχολεί, τους µισθούς, τα ηµεροµίσθια και τα επιδόµατα, τις ασφαλιστικές και άλλες εισφορές κτλ., τις απογραφές του εξοπλισµού, των µηχανηµάτων, των εργαλείων και υλικών που προσκοµίσθηκαν στο εργοτάξιο και χρησιµοποιούνται σε αυτό και γενικά όλα τα βιβλία, δελτία και καταστάσεις σχετικές µε την πρόοδο των εργασιών, τα διαγράµµατα, τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και λοιπά στοιχεία που ήθελε ζητήσει η Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χορηγεί στην Υπηρεσία, µετά από σχετική αίτησή
της, αντίγραφα από τις εκθέσεις καταστάσεις κτλ., που αναφέρθηκαν προηγουµένως.

7.4

∆οκιµές

(1)

Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 46 του Π∆ 609/85 και στο Άρθρο 7.1 της παρούσας.

(2)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει κάθε υλικό, συσκευή, εξοπλισµό, όργανο, συνδροµή, συµβατικό ή άλλο
τεύχος ή πληροφορία, ηλεκτρικό ρεύµα, καύσιµα, αναλώσιµα, καθώς και το κατάλληλο εργατοτεχνικό και επιστηµονικό προσωπικό που απαιτείται κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας για την αποδοτική εκτέλεση των
δοκιµών που προδιαγράφονται στα συµβατικά τεύχη.

(3)

Μετά την ολοκλήρωση κάθε µιας των κατά τα ανωτέρω δοκιµών, ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε εύλογο χρονικό
διάστηµα που θα συµφωνηθεί µε την Υπηρεσία, να παραδίδει τις εκθέσεις των δοκιµών, µε τις καταγραφές των
µετρήσεων, τα αποτελέσµατα που εξήχθησαν από εργαστηριακή ή άλλη επεξεργασία και το σύµφωνο ή όχι µε
τις προδιαγραφές και τις ΤΣΥ (ΓΤΣΥ και ΕΤΣΥ).

7.5

Απόρριψη

Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 46 του Π∆ 609/85 και στο Άρθρο 7.1 της παρούσας.

7.6

Επανορθωτικές εργασίες

Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 46 του Π∆ 609/85 και στο Άρθρο 7.1 της παρούσας.

7.7

Ιδιοκτησιακό καθεστώς ενσωµατούµενου εξοπλισµού και υλικών

Τα υλικά και ο εξοπλισµός, που προορίζονται να ενσωµατωθούν στα µόνιµα έργα που περιλαµβάνονται στη σύµβαση,
θα περιέρχονται στην ιδιοκτησία του ΚτΕ είτε κατά τη χρονική στιγµή της προσκόµισής τους στο εργοτάξιο είτε κατά
τη χρονική στιγµή κατά την οποία ο Ανάδοχος δικαιούται να εισπράξει το αντίτιµο των υπόψη υλικών και εξοπλισµών
κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 8.10 της παρούσας, οποιοδήποτε από τα δύο ανωτέρω γεγονότα επέλθει νωρίτερα.

8.

ΕΝΑΡΞΗ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – ∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

8.1

Έναρξη εργασιών

Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84, στην παράγραφο 1 του Άρθρου 26 και στην
παράγραφο 2 του Άρθρου 36 του Π∆ 609/85.

32

8.2

Προθεσµία περάτωσης

Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84 και στο Άρθρο 36 του Π∆ 609/85. Σχετικά µε
την επιρροή των προθεσµιών στην αναθεώρηση, ισχύει η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του Ν 1418/84, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
8.2.1

Συνολική προθεσµία

Για την περάτωση όλου του έργου ορίζεται στην ΕΣΥ συνολική προθεσµία σε ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα
που θα υπογραφεί η σύµβαση. Στην υπόψη συνολική προθεσµία, περιλαµβάνονται και οι προθεσµίες που αναφέρονται στο Άρθρο 1.9 της παρούσας για την τυχόν εκπόνηση και έγκριση µελετών, όπως και για την τυχόν εκτέλεση συµπληρωµατικών γεωτεχνικών ερευνών.
Στην ως άνω συνολική προθεσµία δεν περιλαµβάνεται η ολοκλήρωση των εργασιών τυχόν υδροσποράς – αχυροκάλυψης (µετά από εντολή της Υπηρεσίας), όπως και κάθε φύσης φύτευση. Εφόσον δεν έχει γίνει εφικτή η υλοποίηση
τους σε προηγούµενη φυτευτική περίοδο εντός της συνολικής προθεσµίας, οι εργασίες αυτές, θα µπορούν να ολοκληρωθούν µέσα στην φυτευτική περίοδο (φθινόπωρο) που έπεται της συνολικής προθεσµίας του έργου (µε τις τυχόν
εγκεκριµένες παρατάσεις της), για όσα τµήµατα δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση της εργασίας εντός της συνολικής ως
άνω προθεσµίας.
8.2.2

Τµηµατικές προθεσµίες

8.2.2.1 Έννοιες - ορισµοί
Εκτός από τη συνολική προθεσµία, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρήσει τις:
(α)

Αποκλειστικές τµηµατικές προθεσµίες (µε την έννοια της παραγράφου 4α του άρθρου 36 του Π∆ 609/85 και µε
τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 36 του Π∆ 609/85), για παράδοση τµηµάτων του έργου, που η
έγκαιρη αποπεράτωσή τους έχει ιδιαίτερη σηµασία για τον κύριο του έργου.

(β)

Ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες (µε την έννοια της παραγράφου 4β του άρθρου 36 του Π∆ 609/85), που
καθορίζονται ως σταθµοί ενδιάµεσου ελέγχου της προόδου του έργου.

8.2.2.2 Καθορισµός βασικών τµηµατικών προθεσµιών (αποκλειστικών και ενδεικτικών)
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ, οι βασικές τµηµατικές προθεσµίες αναπτύσσονται στα επόµενα εδάφια, µε
ιδιαίτερο χαρακτηρισµό των τµηµατικών προθεσµιών που είναι αποκλειστικές (παρ. 8.2.2.1 ανωτέρω). Ελλείψει σχετικού χαρακτηρισµού, οι αναφορές σε τµηµατικές προθεσµίες θεωρούνται ως ενδεικτικές (παρ. 8.2.2.1 ανωτέρω).
(1)

(2)

Όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης από τον Ανάδοχο
παραδίδονται:
i.

Βεβαίωση / δήλωση παραλαβής από την Υπηρεσία όλων των διαθέσιµων στοιχείων σχετικά µε το έργο
συνοδευόµενη από αντίστοιχο πίνακα, εµφαίνοντα τα υπόψη στοιχεία και την ηµεροµηνία παραλαβής
τους.

ii.

Βιογραφικά σηµειώµατα για τον προϊστάµενο του εργοταξιακού γραφείου και τον αναπληρωτή του, όπως και για το επιτελικό προσωπικό, που προτείνεται. Σε περίπτωση Αναδόχου Κοινοπραξίας θα δηλώνεται οπωσδήποτε και η εταιρία προέλευσης του προτεινόµενου στελέχους.

iii.

Αντίγραφο πιστοποιητικού του Αναδόχου ή µελών της Αναδόχου Κοινοπραξίας, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος ή επιχειρήσεις-µέλη της Κοινοπραξίας διαθέτουν πιστοποιηµένο σύστηµα ποιότητας ή/και δήλωση ότι βρίσκονται στο στάδιο της προετοιµασίας ή της πιστοποίησης.

iv.

Το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου (αποκλειστική προθεσµία).

v.

Μεθοδολογία τοπογραφικών και λοιπών γεωµετρικών ελέγχων και εργασιών, σύµφωνα µε τα Άρθρα 4.7
και 4.9 της παρούσας και των τυχόν σχετικών άρθρων της ΕΣΥ.

Όχι αργότερα από τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης από τον Ανάδοχο ολοκληρώνονται, υποβάλλονται ή/και παραδίδονται :
i.

Οριστικά Ασφαλιστήρια Συµβόλαια (αν κατά την υπογραφή της σύµβασης υπεβλήθη µόνον το COVER
NOTE ή αν κατά τον έλεγχο προέκυψαν παρατηρήσεις) σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Άρθρου 18 της
παρούσας και τις ενδεχόµενες παρατηρήσεις της Υπηρεσίας.

ii.

Το οργανόγραµµα του εργοταξίου (σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 32 του Π∆ 609), η κατανοµή
αρµοδιοτήτων και η περιγραφή των θέσεων εργασίας (αποκλειστική προθεσµία).

iii.

Το οργανόγραµµα της Οµάδας Μελετών – Ερευνών, εφόσον προβλέπεται, µε το γενικό Συντονιστή και
πίνακα κατανοµής αρµοδιοτήτων.

iv.

∆ήλωση ανάληψης καθηκόντων του προϊσταµένου του εργοταξιακού γραφείου και σχετικό πληρεξούσιο
(αποκλειστική προθεσµία).

v.

Προτάσεις για τους χώρους εγκατάστασης του εργοταξίου και τοποθέτησης πινακίδων του έργου, καθώς
και πιθανών εναλλακτικών χώρων λήψης και απόθεσης υλικών.

vi.

Προτάσεις και στοιχεία για τις εγκαταστάσεις και ευκολίες που προβλέπονται στις παρ. 4.1.3 της παρούσας.

vii.

Προτάσεις για τη µεθοδολογία προγραµµατισµού και ελέγχου της προόδου του έργου, για το σχετικό λογισµικό που θα χρησιµοποιηθεί και για το σύνολο των εντύπων που θα χρησιµοποιηθούν για την καταγραφή στοιχείων και την τεκµηρίωση του έργου.
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viii.

Πρόγραµµα Υγιεινής και Ασφάλειας σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αποκλειστική προθεσµία).

Στο ίδιο διάστηµα οριστικοποιούνται από την Υπηρεσία η οµάδα επίβλεψης του έργου και η κατανοµή αρµοδιοτήτων καθώς και οι απαιτήσεις της ως προς τον τρόπο κατάτµησης και κωδικοποίησης του έργου σε περιοχές
ή/και επίπεδα ελέγχου για τον προγραµµατισµό και τον έλεγχο της προόδου του έργου [ δενδροειδής κατάτµηση του έργου (∆ΚΕ) ή Work Breakdown Structure (WBS)].
(3)

Όχι αργότερα από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης από τον Ανάδοχο ολοκληρώνονται, υποβάλλονται ή/και παραδίδονται:
i.

Αναφορά προόδου για τις εργασίες αποτύπωσης της µορφής του φυσικού εδάφους και για τη διαδικασία
ψηφιακής υποβολής στοιχείων (δείγµα) σύµφωνα µε το άρθρο 4.7 της παρούσας (αποκλειστική προθεσµία).

ii.

Αναφορά προόδου για την ανασκόπηση και επαλήθευση των στοιχείων των µελετών σύµφωνα µε τις
παραγράφους 1.9.2 και 4.1.1 της παρούσας. Η αναφορά αυτή θα συνοδεύεται µε αρχικό λεπτοµερή πίνακα όλων των εκπονουµένων και των προς εκπόνηση µελετών και αντίστοιχο αναλυτικό χρονοδιάγραµµα µελετών, συνδυασµένο µε την εκτέλεση των εργασιών και συµφωνηµένο µε την Οµάδα Μελέτης,
εφόσον αυτή προβλέπεται (αποκλειστική προθεσµία).

iii.

Πρόγραµµα ποιότητας έργου, σύµφωνα µε την Απόφ. ∆ΙΠΑ∆ 611/01(ΦΕΚ 1013Β/2-8-01) (αποκλειστική
προθεσµία).

iv.

Έκθεση αυτοψίας για την ανάγκη εκτέλεσης συµπληρωµατικών γεωτεχνικών ερευνών, αρχαιολογικών
ερευνών ή µετατόπισης δικτύων ΟΚΩ. Η έκθεση αυτή θα συνοδεύεται µε πίνακα όλων των εµπλεκοµένων µε την κατασκευή του έργου ΟΚΩ ή άλλων οργανισµών, τα σηµεία του έργου στα οποία συναντώνται τα έργα των οργανισµών αυτών, τα απαιτούµενα µέτρα ή ενέργειες, τα αρµόδια πρόσωπα ή υπηρεσίες (µε διεύθυνση και τηλέφωνο) καθώς και την ανάγκη διενέργειας ερευνητικών τοµών.

v.

Οι προβλεπόµενες από το Π∆ 305/96 και το Π∆ 17/96 δηλώσεις και γνωστοποιήσεις για ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ), Συντονιστή Υγιεινής και Ασφάλειας (ΣΥΑ) και Γιατρού Ασφαλείας (ΓΑ).

vi.

Πλήρως υλοποιηµένη την αποτύπωση του φυσικού εδάφους ή των υπαρχουσών ηµιτελών κατασκευών
σύµφωνα µε το Άρθρο 4.7 της παρούσας (τεύχη, σχέδια, ηλεκτρονικά αρχεία).

vii.

Οριστικό πρόγραµµα τυχόν απαιτουµένων συµπληρωµατικών ερευνών.

viii.

Αναφορά προόδου σχετική µε λοιπούς χώρους που προτίθεται να χρησιµοποιήσει ο Ανάδοχος για λατοµεία, δανειοθαλάµους, χώρους απόθεσης, για την πρόοδο των σχετικών ΜΠΕ, όπου προβλέπονται (Άρθρα 4.18 και 4.19 της παρούσας), καθώς και για τις διαδικασίες και ενέργειες που έχει πραγµατοποιήσει
για την έκδοση των σχετικών αδειών από τις αρµόδιες αρχές.

Οι λοιπές τµηµατικές προθεσµίες θα είναι όπως ορίζεται στην ΕΣΥ και µε τον ανάλογο χαρακτηρισµό (αποκλειστικές, ενδεικτικές).

8.3

Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου

Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84 και στις παραγράφους 1, 2 και 3 του Άρθρου
32 του Π∆ 609/85.
8.3.1

Γενικά

Το άρθρο αυτό καθορίζει τις υποχρεώσεις του Αναδόχου σχετικά µε:
(1)

Την ανάπτυξη, τεκµηρίωση, επεξεργασία και παρουσίαση του «χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου», σε
πλήρη συµµόρφωση µε τους χρονικούς, οικονοµικούς, ποσοτικούς, κτλ. περιορισµούς και όρους, που ορίζονται
στη σύµβαση.

(2)

Τον έλεγχο, την τεκµηρίωση και την παρουσίαση της «προόδου του έργου» και την υποβολή τακτικών περιοδικών αναφορών («αναφορές προόδου»)

(3)

Τη διαρκή ενηµέρωση του προγράµµατος του έργου και τις διορθωτικές ενέργειες για την τήρησή του, σύµφωνα µε τις οδηγίες και εγκρίσεις της Υπηρεσίας.

Οι χρησιµοποιούµενοι στα τεύχη δηµοπράτησης όροι, σχετικά µε τον προγραµµατισµό και τον έλεγχο της προόδου,
νοούνται κατά τον ακόλουθο τρόπο:
(4)

«Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου» ή «χρονοδιάγραµµα του έργου» ή «πρόγραµµα κατασκευής του
έργου» ή «πρόγραµµα του έργου» είναι η τεκµηριωµένη και συστηµατική παρουσίαση των προβλέψεων και εκτιµήσεων του Αναδόχου σχετικά µε τη χρονική, οικονοµική και ποσοτική εξέλιξη των «εργασιών», που περιλαµβάνονται στη σύµβαση και σε πλήρη συµµόρφωση µε τους χρονικούς, οικονοµικούς, ποσοτικούς, κτλ. περιορισµούς και όρους, που ορίζονται σε αυτήν.

(5)

Οι αναφερόµενες στην προηγούµενη παράγραφο «εργασίες» περιλαµβάνουν:
i.

Τις προεργασίες για την εγκατάσταση του εργοταξίου και την προετοιµασία των χώρων.

ii.

Τις απαιτούµενες αποτυπώσεις, έρευνες, µελέτες, εγκρίσεις και άδειες.

iii.

Τις εργασίες κατασκευής και των τεχνικών έργων σε συνδυασµό µε τις διάφορες φάσεις του έργου (προσωρινές και µόνιµες).

iv.

Τους ελέγχους και δοκιµές κάθε φύσης.

v.

Τις εργασίες λοιπών εµπλεκόµενων φορέων (ΟΚΩ, αρχαιολογία, κτλ.).
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vi.

Τις απαλλοτριώσεις.

Το πρόγραµµα του έργου, που αναπτύσσεται, καταρτίζεται και τηρείται από τον Ανάδοχο, πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να
καλύπτει εξειδικευµένα όλα τα ανωτέρω θέµατα.
(6)

«Πρόοδος του έργου» είναι η συστηµατική αποτύπωση και τεκµηρίωση της πραγµατικής χρονικής, ποσοτικής,
οικονοµικής και διοικητικής εξέλιξης των αναφερόµενων (τουλάχιστον) στην ανωτέρω παράγραφο (5) εργασιών, σε αντιπαράθεση µε τις αντίστοιχες προβλέψεις του προγράµµατος.

(7)

Ως «τεκµηρίωση του προγράµµατος» νοείται το σύνολο των στοιχείων, παραδοχών και µεθόδων, µε τα οποία
προσδιορίζονται, αιτιολογούνται και ελέγχονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
i.

(8)

η ανάπτυξη των µετώπων του έργου και η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων

ii.

η επάρκεια και η καταλληλότητα των προτεινόµενων από τον Ανάδοχο µέσων παραγωγής,

iii.

ο καταλογισµός των µέσων παραγωγής στις δραστηριότητες και η απασχόλησή τους στο έργο,

iv.

η ορθότητα των προβλέψεων, των µέτρων και των µεθόδων που προτείνει

v.

ο συσχετισµός των υποπρογραµµάτων και η λογική αλληλουχία των δραστηριοτήτων τους

vi.

η χρονική διάρκεια και τα περιθώρια των επιµέρους δραστηριοτήτων

vii.

η ποσοτική και οικονοµική αποτίµηση των προς εκτέλεση εργασιών και η διαχρονική κατανοµή τους
(πρόβλεψη απορρόφησης).

Ως «τεκµηρίωση της προόδου» νοείται το σύνολο των στοιχείων, παραστατικών και µεθόδων, µε τα οποία αποτυπώνονται, πιστοποιούνται και ελέγχονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
i.

ο βαθµός ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειµένου (συνολικό έργο, επιµέρους έργα, ποσότητες εργασιών
που πραγµατικά εκτελέστηκαν)

ii.

η αξία των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και του έργου που έχει πραγµατοποιηθεί

iii.

η αντίστοιχες εκταµιεύσεις (πληρωµές)

iv.

το υπολειπόµενο προς εκτέλεση έργο σε ποσότητα και αξία

v.

η υστέρηση, το προβάδισµα ή η συµφωνία σε σχέση µε τις προβλέψεις του προγράµµατος.

(9)

«Ενηµέρωση του προγράµµατος» είναι η συµπλήρωση ή/και τροποποίηση του ισχύοντος προγράµµατος µε
στοιχεία νέων προβλέψεων ή/και µε στοιχεία προόδου, χωρίς να µεταβάλλονται οι αρχικοί ενδιάµεσοι ή/και οι
τελικοί χρονικοί και οικονοµικοί στόχοι (προθεσµίες, προϋπολογισµός) ή το αντικείµενο της σύµβασης.

(10)

«Αναθεώρηση ή αναπροσαρµογή του προγράµµατος» είναι η απαραίτητη (υποχρεωτικά) ενηµέρωσή του, όταν
προκύπτει ανάγκη µεταβολής των αρχικών ενδιάµεσων ή/και των τελικών χρονικών ή/και οικονοµικών στόχων
(προθεσµίες, προϋπολογισµός) ή του αντικειµένου της σύµβασης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις
κείµενες διατάξεις.

(11)

«Οριστικοποίηση του προγράµµατος» είναι η αποδοχή και έγκριση από την Υπηρεσία του προτεινόµενου από
τον Ανάδοχο προγράµµατος, όπως αυτό τελικά διαµορφώνεται µετά τις παρατηρήσεις και υποδείξεις της.

8.3.2

Σύνταξη προγράµµατος

(1)

Η ανάπτυξη του προγράµµατος γίνεται σε επίπεδο µελέτης εφαρµογής υπό την έννοια του Άρθρου 8 των
«προδιαγραφών µελέτης και εφαρµογής χρονικού προγραµµατισµού και διοίκησης έργου» (αποφ.
∆17/01/117/ΦΝ 332, ΦΕΚ 862Β/16.11.89). Όλες οι σχετικές εργασίες και τα παραδοτέα στοιχεία υπάγονται
στην κατηγορία των µελετών της παρ. 1.9.3 της παρούσας (µελέτες η αµοιβή των οποίων πρέπει να εµπεριέχεται ανηγµένα στις τιµές της προσφοράς). Ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, να καλύπτει τις αρµοδιότητες του υπεύθυνου χρονικού προγραµµατισµού και ελέγχου της προόδου του έργου, µε εξειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Άρθρο 6.8 της παρούσας.

(2)

Η ανάπτυξη του προγράµµατος του έργου και των υπο-προγραµµάτων του πρέπει να γίνει έτσι, ώστε να τεκµηριώνεται ότι τηρούνται οι προθεσµίες που αναφέρονται στο Άρθρο 8.2 της παρούσας και του αντίστοιχου
άρθρου της ΕΣΥ.

8.3.3

Έλεγχος προγράµµατος - Μέτρα σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Αναδόχου

(1)

Η πρώτη έκδοση και κάθε µεταγενέστερη ενηµέρωση ή αναθεώρηση του προγράµµατος του έργου, ή/και των
υποπρογραµµάτων του, υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση. Σε περίπτωση
παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί του προγράµµατος ή υποπρογραµµάτων, που υποβάλλει ο Ανάδοχος, ο τελευταίος υποχρεούται να τα ανασυντάξει, ώστε να περιλάβει τις παρατηρήσεις αυτές.

(2)

Μετά την υποβολή του προγράµµατος η Υπηρεσία εγκρίνει αυτό όπως υποβλήθηκε, µε τυχόν συµπληρώσεις ή
τροποποιήσεις, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την υποβολή του (παρ. 4, Άρθρου 5, Ν 1418/84 όπως ισχύει).
Καθυστέρηση για έγκριση από την Υπηρεσία µεγαλύτερη από την ανωτέρω προθεσµία των δέκα (10) ηµερών
συνεπάγεται την αποδοχή του προγράµµατος του Αναδόχου.

(3)

Σε περίπτωση µη υποβολής από τον Ανάδοχο του προγράµµατος στην προθεσµία που ορίζεται, τότε η Υπηρεσία θα αναλάβει να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο πρόγραµµα, που θα συντάξει η ίδια ή εξειδικευµένος σύµβουλος. Σε κάθε τέτοια περίπτωση (σύνταξη ή ενηµέρωση χρονοδιαγράµµατος από την Υπηρεσία ή από ειδικό
σύµβουλο) θα αφαιρείται από το λαβείν του Αναδόχου ποσό ίσο µε αυτό που προσδιορίζεται στην παρ. 1α της
απόφασης ∆17α/02/ΦΝ332/89 (ΦΕΚ 862Β/16.11.89).

(4)

Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι και την δεκάτη (10η) µέρα από την υποβολή για έγκριση του προγράµµατος του έργου ή/και των υποπρογραµµάτων του, θα ενεργεί σύµφωνα µε το δικό του χρονοδιάγραµµα,
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φέροντας ακέραια την ευθύνη, αν αυτό αντίκειται στους όρους της παρούσας σύµβασης. Για το λόγο αυτό θεωρείται, συµβατικά, ότι η διαδικασία της κατάρτισης, έγκρισης ή µεταβολής του χρονοδιαγράµµατος δεν επιφέρει καθυστέρηση. Εξάλλου η έγκριση του προγράµµατος δεν περιλαµβάνει την, µε οποιαδήποτε έννοια, συµφωνία της Υπηρεσίας πάνω στο βαθµό προσπάθειας που προβλέφθηκε από τον Ανάδοχο.
(5)

Μετά την, κατά οποιονδήποτε τρόπο, σύµφωνα µε τα προηγούµενα, οριστικοποίηση του προγράµµατος (αρχικού ή µεταγενέστερης ενηµέρωσης), αυτό, όπως έχει διαµορφωθεί µε τις παρατηρήσεις της Υπηρεσίας, εφαρµόζεται υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο, αποτελεί τη βάση σύγκρισης για την πραγµατοποιούµενη πρόοδο και
ενηµερώνεται ή αναπροσαρµόζεται.

(6)

Παράλειψη ή αµέλεια ως προς την άρτια, λεπτοµερή και πλήρη ανάλυση, τεκµηρίωση, τήρηση και παρουσίαση,
σύµφωνα µε τα ανωτέρω, του προγράµµατος του έργου (αρχικού ή µεταγενέστερης ενηµέρωσης), εκτός από
τη διαδικασία διοικητικών κυρώσεων και της έκπτωσης που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν
1418/84 και από το Άρθρο 47 του Π∆ 609/85, συνεπάγεται:

8.4

i.

Την επιβολή ανέκκλητης ποινικής ρήτρας από την Υπηρεσία ίσης προς το ποσό που ορίζεται στην ΕΣΥ. Η
ποινική ρήτρα αυτή επιβάλλεται για µία µόνο φορά, και θα παρακρατηθεί από τον πρώτο επόµενο λογαριασµό.

ii.

Την κοινοποίηση στον Ανάδοχο Υπηρεσιακού Προγράµµατος, συντεταγµένου σύµφωνα µε τα ανωτέρω,
που στη συνέχεια θα είναι υποχρεωτικό γι' αυτόν, χωρίς να του παρέχεται δικαίωµα οποιασδήποτε χρονικής απόκλισης.

Παράταση προθεσµίας περάτωσης

Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του Άρθρου 5 και στις παραγράφους 2 και 3 του Άρθρου 10 του Ν 1418/84,
καθώς και τα οριζόµενα στο Άρθρο 36 του Π∆ 609/85.

8.5

Καθυστερήσεις µε υπαιτιότητα των Αρχών

(1)

Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του Άρθρου 7 του Ν 1418/84.

(2)

Εφόσον ισχύουν οι εξής συνθήκες:
i.

Ο Ανάδοχος ακολούθησε επιµελώς τις διαδικασίες και κανονισµούς που ορίζονται από τις ∆ηµόσιες Αρχές
της χώρας και

ii.

οι υπόψη Αρχές καθυστερούν ή άλλως παρακωλύουν τις εργασίες του Αναδόχου και

iii.

η κατά τα ανωτέρω καθυστέρηση ή παρακώλυση είναι µη προβλέψιµη σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη
σύµβαση και τα λοιπά συµβατικά τεύχη,

τότε, εφόσον αποδειχθεί ότι δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η κατά τα ανωτέρω καθυστέρηση ή
παρακώλυση είναι δυνατό να θεωρηθεί ως αιτία για χορήγηση παράτασης προθεσµίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 8.4. της παρούσας.

8.6

Ρυθµός προόδου εργασιών

(1)

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου θα συγκαλείται, µε συχνότητα ή κατά τα χρονικά ορόσηµα που θα
ορίζεται στην ΕΣΥ, σύσκεψη µεταξύ της επίβλεψης και αντιπροσώπων του Αναδόχου, για καταγραφή προβληµάτων, έλεγχο προόδου, παρακολούθηση τήρησης ή τροποποίησης του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής και
λήψης όλων των απαραίτητων µέτρων, ώστε να µην επηρεαστούν οι τµηµατικές ή άλλες χρονικές προθεσµίες
του έργου. Κατά τη σύσκεψη αυτή θα κρατούνται επίσηµα πρακτικά, τα οποία θα συµπεριληφθούν στο τελικό
µητρώο του έργου.

(2)

Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου η πραγµατική πρόοδος των εργασιών υπολείπεται
της αναµενόµενης ή της προγραµµατισµένης, κατά το Άρθρο 8.3 της παρούσας, και εφόσον δεν οφείλεται σε
αιτία που θα αντιµετωπιστεί κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 8.4 της παρούσας, ο Ανάδοχος υποχρεούται µε εντολή της Υπηρεσίας να υποβάλει αναθεωρηµένο χρονοδιάγραµµα, συνοδευόµενο από αιτιολογική έκθεση,
στην οποία ο Ανάδοχος θα περιγράψει τις προτεινόµενες µεθόδους που σκοπεύει να υιοθετήσει για την επιτάχυνση των εργασιών και την εµπρόθεσµη εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων.

(3)

Εκτός εάν ορίσει διαφορετικά η Υπηρεσία, ο Ανάδοχος θα εφαρµόσει τις υπόψη προτεινόµενες µεθόδους, οι
οποίες µπορεί να προϋποθέτουν αύξηση των ωρών εργασίας ή του αριθµού προσωπικού και του εξοπλισµού ή
άλλες τροποποιήσεις, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου και χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση.

(4)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί το ηµερολόγιο του έργου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 33 του Π∆
609/85 και τις εντολές της Υπηρεσίας. Αν ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τα ανωτέρω, το ηµερολόγιο θα συντάσσεται από την Υπηρεσία, θα κοινοποιείται σε αυτόν και θα θεωρείται ότι συντάχθηκε από τον Ανάδοχο.
Στην περίπτωση αυτή, οι δαπάνες για τη σύνταξη του ηµερολογίου θα βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα παρακρατούνται από τις πιστοποιήσεις του έργου.

8.7

Ποινικές ρήτρες

Ισχύουν γενικά τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84 και στις παραγράφους 5, 7, 9, 10, 11
και 12 του Άρθρου 36 του Π∆ 609/85. Ειδικότερα:

36

8.7.1

Ποινικές ρήτρες υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας

(1)

Για προσφερόµενη µέση τεκµαρτή έκπτωση µέχρι και 50% έχουν εφαρµογή οι ανωτέρω διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, βλ. ειδικά παρ. 9 του Άρθρου 36 του Π∆ 609/85. Το ανώτατο όριο της ανωτέρω ρήτρας ορίζεται σε 4% το ποσού της σύµβασης.

(2)

Κατά παρέκκλιση του Άρθρου 5 του Ν 1418/84 και των παρ. 9 και 10 του Άρθρου 36 του Π∆ 609/85 (Απόφαση
∆1α/0/6/70/17-9-93 της ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε) η κλιµάκωση των ποσοστών της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου
που επιβάλλονται, αναλόγως της υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας, σαν ποινική ρήτρα στον ανάδοχο έχει
ως εξής:

(3)
8.7.2

i.

Για προσφερόµενη µέση τεκµαρτή έκπτωση πάνω από 50% έως και 60%, αύξηση κατά 50% των ποσοστών 10% και 20% της µέσης ηµερήσιας αξίας έργου (που επιβάλλονται ως ποινικές ρήτρες για κάθε ηµέρα υπαίτιας από µέρους του Αναδόχου υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας έργου) αντίστοιχα για
αριθµό ηµερών ίσο µε 20% της προβλεπόµενης από τη σύµβαση συνολικής προθεσµίας, ήτοι 10% + 5%
= 15%, και για τις επόµενες επί πλέον ηµέρες 20% + 10% = 30%, έτσι ώστε το ανώτατο όριο ποινικών
ρητρών να µην υπερβαίνει το 4% + 2% = 6% του συνολικού χρηµατικού ποσού της σύµβασης.

ii.

Για προσφερόµενη µέση τεκµαρτή έκπτωση πάνω από 60%, αύξηση κατά 100% των ποσοστών 10% και
20% της µέσης ηµερήσιας αξίας έργου (που επιβάλλονται ως ποινικές ρήτρες για κάθε ηµέρα υπαίτιας
από µέρους του Αναδόχου υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας έργου) αντίστοιχα για αριθµό ηµερών
ίσο µε 20% της προβλεπόµενης από τη σύµβαση συνολικής προθεσµίας, ήτοι 10% + 10% = 20%, και
για τις επόµενες επί πλέον ηµέρες 20% + 20% = 40%, έτσι ώστε το ανώτατο όριο ποινικών ρητρών να
µην υπερβαίνει το 4% + 4% = 8% του συνολικού χρηµατικού ποσού της σύµβασης.

Για την εφαρµογή των ποινικών ρητρών, η µέση ηµερήσια αξία του έργου προκύπτει όπως ορίζεται στην παρ. 9
του Άρθρου 36 του Π∆ 609/85.
Ποινικές ρήτρες υπέρβασης τµηµατικών προθεσµιών

Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών ορίζονται από τη σύµβαση και δεν µπορεί συνολικά να
υπερβαίνουν το 2% του ποσού της σύµβασης.
8.7.3

Ποινικές ρήτρες µη συµµόρφωσης του Αναδόχου µε το εγκεκριµένο «Πρόγραµµα Ποιότητας»
του έργου

(1)

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε το εγκεκριµένο «Πρόγραµµα Ποιότητας» του έργου, όπως ο ίδιος το έχει προετοιµάσει και έχει εγκριθεί ή παρεµπόδισης του σχετικού ελέγχου συµµόρφωσης από την Υπηρεσία, ορίζεται ίση προς το 25% της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου και
επιβάλλεται µόνο κατόπιν προγραµµατισµένης Επιθεώρησης, που γνωστοποιείται στον Ανάδοχο τουλάχιστον
δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την διεξαγωγή της. Η ίδια ποινική ρήτρα επιβάλλεται στον Ανάδοχο σε κάθε περίπτωση µη έγκαιρης γραπτής ειδοποίησης της Υπηρεσίας εκ µέρους του Αναδόχου, για παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας σε τυχόν έλεγχο του Αναδόχου από Επίσηµο Φορέα Πιστοποίησης.

(2)

Η επιβολή ποινικής ρήτρας έπεται υποχρεωτικά της µη συµµόρφωσης στις υποδείξεις της «Έκθεσης Επιθεώρησης ∆ιασφάλισης Ποιότητας», που συντάσσεται από την Υπηρεσία και κοινοποιείται στον Ανάδοχο και στην οποία αναφέρονται οι µη συµµορφώσεις που καταγράφηκαν και ορίζεται χρονικό διάστηµα για διορθωτικές ενέργειες.

(3)

Είναι δυνατό, κατά την κρίση της Υπηρεσίας και εφ’ όσον πρόκειται για ήσσονος σηµασίας µη συµµορφώσεις,
να υποβάλλεται «Έκθεση Επιθεώρησης ∆ιασφάλισης Ποιότητας» στον Ανάδοχο, χωρίς να επιβάλλεται η αντίστοιχη ποινική ρήτρα.

(4)

Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο, σε περίπτωση µη πλήρους συµµόρφωσης µε όσα αναφέρονται
στην τελευταία κοινοποιηθείσα «Έκθεση Επιθεώρησης ∆ιασφάλισης Ποιότητας», ορίζεται ίση µε το 150% της
ποινικής ρήτρας, που είχε επιβληθεί µε την αµέσως προηγούµενη «Έκθεση Επιθεώρησης ∆ιασφάλισης Ποιότητας», τηρουµένων όσων αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο και εφ’ όσον έχει ειδοποιηθεί γραπτώς ο
Ανάδοχος ότι η Επιθεώρηση θα αφορά αποκλειστικά τις µη συµµορφώσεις ως προς την τελευταία «Έκθεση Επιθεώρησης ∆ιασφάλισης Ποιότητας».

8.7.4

Επιβολή ποινικών ρητρών

(1)

Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται µε απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας (αρµοδιότητες της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας ασκεί η Προϊσταµένη Αρχή ως προς τους ΟΤΑ, Άρθρο 19, Π∆ 171/87) και παρακρατούνται από τον
αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου. Με ίδια απόφαση ανακαλούνται οι ποινικές ρήτρες για τις ενδεικτικές
τµηµατικές προθεσµίες αν το έργο περατωθεί µέσα στη συνολική προθεσµία και τις τυχόν εγκεκριµένες γενικές
παρατάσεις.

(2)

Οι ποινικές ρήτρες του παρόντος άρθρου είναι επιπρόσθετες στις ποινικές ρήτρες που τυχόν προβλέπονται για
παραλείψεις ενεργειών του Αναδόχου στους λοιπούς όρους της παρούσας και των λοιπών συµβατικών τευχών.

8.8

∆ιακοπή εργασιών

(1)

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να εκδώσει οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων εντολή
στον Ανάδοχο περί διακοπής των εργασιών σε τµήµα του έργου ή/και σε ολόκληρο το έργο. Κατά τη διάρκεια
της υπόψη διακοπής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει και φυλάσσει τα ανωτέρω τµήµατα του έργου
ή/και να αποθηκεύσει και φυλάσσει τα τυχόν υλικά επί τόπου, περιλαµβανοµένων των µηχανηµάτων / εξοπλι37

σµού / έτοιµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων, που προορίζονται για ενσωµάτωση στα µόνιµα έργα, έναντι
φθοράς, απώλειας ή βλάβης.
(2)

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακοινώσει την αιτία της εντελλόµενης
διακοπής των εργασιών. Εφόσον υπάρξει τέτοια ανακοίνωση και η αιτία της διακοπής οφείλεται σε ευθύνη του
Αναδόχου, τα Άρθρα 8.9, 8.10 και 8.11 δεν θα έχουν ισχύ.

8.9

Συνέπειες διακοπής εργασιών

(1)

Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 9 του Ν 1418/84 και στο Άρθρο 48 του Π∆ 609/85.

(2)

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται παράτασης προθεσµίας ή/και αποζηµίωσης για τις περιπτώσεις επανόρθωσης των
συνεπειών τυχόν ελλιπών µελετών / ερευνών που θα έπρεπε να συνταχθούν / ελεγχθούν ή συντάχθηκαν µε
ευθύνη του κατά τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη, ελαττωµατικής εργασίας ή υλικών, ή για περίπτωση µη
προστασίας ή/και φύλαξης των τµηµάτων του έργου όπου διεκόπησαν οι εργασίες, ή/και µη αποθήκευσης ή/και
φύλαξης των τυχόν υλικών κτλ., κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 8.8 ανωτέρω.

8.10 Πληρωµή ενσωµατούµενου εξοπλισµού και υλικών στο ενδεχόµενο διακοπής εργασιών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 9 του Ν 1418/84 και στα Άρθρα 48 και 50 του Π∆ 609/85.

8.11 Παρατεταµένη διακοπή εργασιών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 9 του Ν 1418/84 και στα Άρθρα 48, 49 και 50 του Π∆ 609/85.

8.12 Επανεκκίνηση εργασιών
Μετά από εντολή της Υπηρεσίας για επανεκκίνηση των εργασιών, ο Ανάδοχος και η Υπηρεσία θα επιθεωρήσουν από
κοινού τα τµήµατα των έργων και τα υλικά κτλ., στα οποία αφορούσε η εντολή διακοπής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται
στην πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς, ελαττώµατος ή απώλειας στα υπόψη τµήµατα / υλικά κτλ., που
τυχόν επήλθε κατά τη διάρκεια της διακοπής των εργασιών, µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση.

9.

∆ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΤΩΣΗ

9.1

Υποχρεώσεις Αναδόχου

(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εκτέλεση των κάθε φύσης δοκιµών παραλαβής κατά την περάτωση του έργου ή
τµηµάτων του, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο και το Άρθρο 7.4, αφού υποβάλει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και παραδοτέα που ορίζονται στα συµβατικά τεύχη ή που θα ζητηθούν συµπληρωµατικά από την Υπηρεσία κατά τη σύµβαση.

(2)

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

(3)

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ανωτέρω δοκιµών του περατωθέντος έργου ή τµηµάτων του, ο Ανάδοχος
υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία τα αποτελέσµατα των υπόψη δοκιµών.

9.2

Καθυστέρηση διεξαγωγής δοκιµών

(1)

Εάν η καθυστέρηση διεξαγωγής των δοκιµών παραλαβής κατά την περάτωση οφείλεται σε υπαιτιότητα του
ΚτΕ, ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ. 2 του Άρθρου 7 του Ν 1418/84.

(2)

Εάν η καθυστέρηση διεξαγωγής των δοκιµών παραλαβής κατά την περάτωση οφείλεται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να εκδώσει εντολή προς τον Ανάδοχο για διεξαγωγή των δοκιµών
εντός είκοσι µια (21) ηµερών από την παραλαβή της υπόψη εντολής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις
δοκιµές εντός της ως άνω διορίας σε συνεννόηση µε την Υπηρεσία.

(3)

Εάν ο Ανάδοχος δεν εκτελέσει τις αναγκαίες δοκιµές εντός της ορισθείσας διορία, ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωµα
της διεξαγωγής τους, µε ευθύνη, δαπάνη και για λογαριασµό του Αναδόχου και να κοινοποιήσει σε αυτόν τα
αποτελέσµατα των δοκιµών. Στην περίπτωση αυτή, θα θεωρηθεί ότι οι δοκιµές εκτελέστηκαν ως εάν ο Ανάδοχος ήταν παρών και τα αποτελέσµατα θα θεωρηθούν ακριβή και έγκυρα.

9.3

Επανάληψη δοκιµών

Εάν το έργο ή τµήµα του δεν καταστεί δυνατό να παραληφθεί εξ αιτίας αστοχίας κατά τη διεξαγωγή των δοκιµών παραλαβής, θα εφαρµόζεται το Άρθρο 7.5 της παρούσας και οι σχετικές δοκιµές θα επαναληφθούν σε εύλογο χρόνο, µε
τους ίδιους όρους που ορίζονται στην παρούσα και στα λοιπά συµβατικά τεύχη.

9.4

Αστοχία δοκιµών παραλαβής κατά την περάτωση

Ισχύουν τα οριζόµενα στις παραγράφους 1, 3, 4, 6 και 7 του Άρθρου 7 του Ν 1418/84, καθώς και στα Άρθρα 46, 47
και 52 του Π∆ 609/85.
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10. ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
(1)

Για τις έννοιες και τις διαδικασίες έκδοσης / συντέλεσης των:
i.

∆ιοικητικής παραλαβής για χρήση,

ii.

Βεβαίωσης περάτωσης εργασιών κατασκευής του έργου,

iii.

Προσωρινής παραλαβής του έργου που κατασκευάστηκε,

iv.

Χρόνου εγγύησης και υποχρεωτικής (µε µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου) συντήρησης του έργου που
κατασκευάστηκε,

v.

Οριστικής παραλαβής του έργου,

ισχύουν τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 7 του Άρθρου 7 και στο Άρθρο 11 του Ν 1418/84, καθώς και
στα Άρθρα 52, 53, 54, 55 και 56 του Π∆ 609/85.
(2)

Η προσωρινή παραλαβή του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 53 του Π∆ 609/85. Η κατά
την παρ. 4 του Άρθρου 53 του Π∆ 609/85 έννοια της τελικής επιµέτρησης διαστέλλεται και περιλαµβάνει και το
Μητρώο του Έργου καθώς και το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του Έργου.

(3)

Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή
του, ορίζεται σύµφωνα µε το Άρθρο 54 του Π∆ 609/85. Τυχόν µεγαλύτεροι χρόνοι συντήρησης, πέραν των
δεκαπέντε µηνών, για το σύνολο του έργου ή για τµήµατα αυτού εξειδικεύονται στην ΕΣΥ.

(4)

Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες συντήρησης κατά το χρόνο εγγύησης περιλαµβάνονται και οι οποιεσδήποτε δαπάνες συντήρησης, εκτός από τις εργασίες πολιτικού µηχανικού, των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων,
συµπεριλαµβανοµένων των αναλωσίµων (λαµπτήρες φωτισµού, φίλτρα κτλ.).

11. ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ
(1)

Εν προκειµένω ισχύουν τα οριζόµενα στα Άρθρα 45 και 46 του Π∆ 609/85.

(2)

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση, µε δική του οικονοµική επιβάρυνση, όλων των εργασιών επισκευών, διορθώσεων ή ανακατασκευών και για την επανόρθωση όλων των ελλείψεων, συρρικνώσεων, ατελειών ή άλλων ελαττωµάτων που τυχόν θα εµφανισθούν στο έργο µέσα στο χρόνο συντήρησης από τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου, µε την προϋπόθεση ότι, κατά την άποψη του ΚτΕ, οι εργασίες αυτές θα προκύψουν λόγω χρησιµοποίησης ακατάλληλων υλικών ή µη ικανοποιητικής εργασίας κατά την κατασκευή.

(3)

Η Υπηρεσία και ο Ανάδοχος θα επιθεωρούν από κοινού το έργο σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα
συντήρησής του και τουλάχιστον µια φορά κάθε πέντε µήνες κατά την περίοδο της συντήρησης µε σκοπό τη
διαπίστωση τυχόν τέτοιων ελαττωµάτων.

(4)

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί να εκτελέσει τις τυχόν επανορθωτικές εργασίες ή εργασίες αποκατάστασης, σύµφωνα µε το παρόν Άρθρο, που αποτελούν υποχρέωσή του και µάλιστα σε εύλογο χρόνο (ανάλογα µε
το είδος της βλάβης) και σε βαθµό που να ικανοποιούν εύλογα την Υπηρεσία, η Υπηρεσία θα δικαιούται να αναθέσει σε τρίτους την εκτέλεση των εργασιών αυτών και να εισπράξει το κόστος τους καθ' οιονδήποτε τρόπο
από τον Ανάδοχο.

12. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
12.1 Εργασίες προς επιµέτρηση
Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 38 του Π∆ 609/85 µε τις εξής διευκρινήσεις:
i.

Προκειµένου να εκδοθεί λογαριασµός οι επιµετρήσεις πρέπει να είναι πλήρεις, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα Άρθρα 12.2 και 14.3 της παρούσας.

ii.

Οι προβλέψεις της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του Π∆ 609/85 διευρύνονται και θα αναφέρονται τόσο
στα ποσοτικά στοιχεία όσο, κυρίως, και στα ποιοτικά στοιχεία των αφανών εργασιών.

iii.

Οι καταχωρήσεις στα επιµετρητικά φύλλα πρέπει να γίνονται µε κάθε δυνατή ακρίβεια και, εφόσον απαιτείται, να συµπληρώνονται µε σκαριφήµατα ή σχέδια ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνεται σκόπιµο. Η
Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να αρνείται την καταχώρηση στα επιµετρητικά φύλλα ελαττωµατικών εργασιών ή ακατάλληλων υλικών. ∆ιευκρινίζεται ακόµη ότι σε καµία περίπτωση η καταχώρηση στα επιµετρητικά φύλλα δεν αποτελεί απόδειξη ότι η εργασία είναι ικανοποιητική ή τα υλικά κατάλληλα. Τα οποιαδήποτε ελαττώµατα, σφάλµατα, παραλείψεις ή ατέλειες διέπονται από τις διατάξεις του Άρθρου 7.1 της
παρούσας.

iv.

Οι επιµετρήσεις συντάσσονται πάντοτε µε βάση τις διαστάσεις ή/και τις ποσότητες που φαίνονται στα
εγκεκριµένα σχέδια και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις ΤΣΥ (ΓΤΣΥ και ΕΤΣΥ), ακόµη και στην περίπτωση
που κατά τη λήψη των επιµετρητικών στοιχείων οι πραγµατικές διαστάσεις ή/και ποσότητες είναι µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες των εγκεκριµένων σχεδίων, εκτός αν υπάρχει γραπτή εντολή της Υπηρεσίας
για αυτό. Αν οι πραγµατικές διαστάσεις ή/και ποσότητες είναι µικρότερες από τις αντίστοιχες των εγκεκριµένων σχεδίων, θα γίνονται δεκτές από την Υπηρεσία και θα πληρώνονται ανάλογα στον Ανάδοχο µόνον εφόσον, κατά την κρίση της, οι µικρότερες διαστάσεις δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του έργου και δεν δηµιουργούν κακοτεχνία, για την οποία ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 7.1 της παρούσας.
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12.2 Μεθοδολογία επιµέτρησης εργασιών
(1)

Ο τρόπος επιµέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών είναι αυτός που καθορίζεται από τα σχετικά άρθρα των
ΤΣΥ (ΓΤΣΥ και ΕΤΣΥ), του τιµολογίου και των λοιπών συµβατικών τευχών. Για κάθε είδος εργασιών, για τις οποίες τυχόν δεν ορίζεται στα ανωτέρω τεύχη τρόπος επιµέτρησης, επιµετρούνται και πληρώνονται οι µονάδες
που έχουν πραγµατικά εκτελεσθεί, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τυχόν αντίθετες πρακτικές, συνήθειες ή έθιµα.

(2)

‘Όλα τα επιµετρητικά στοιχεία υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία σε έντυπη και σε ηλεκτρονική
µορφή ως αρχείο Η/Υ σε δισκέτα, στον τύπο που θα συµφωνηθεί µε την Υπηρεσία. Η σχετική δαπάνη βαρύνει
τον Ανάδοχο και είναι ανηγµένη στην προσφορά του.

(3)

Κατά την εκτέλεση του έργου τηρείται µε µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου βιβλίο καταµέτρησης αφανών εργασιών σε βιβλιοδετηµένα τεύχη µε διπλότυπες αριθµηµένες σελίδες.

(4)

Ο Ανάδοχος οφείλει να προµηθευτεί αρµόδια και να λάβει υπόψη του κατά τη σύνταξη των επιµετρήσεων τις
τυχόν υπάρχουσες διαδικασίες ελέγχου επιµετρήσεων της Υπηρεσίας.

12.3 Πιστοποίηση εργασιών
Οι πιστοποιήσεις, για τις εργασίες που πράγµατι εκτελέστηκαν, συντάσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των Άρθρων 5
και 10 του Ν 1418/84 και των Άρθρων 40, 41, 42, 43 και την παράγραφο 8 του Άρθρου 46 του Π∆ 609/85.

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

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

13.2 Ανάλυση λειτουργικής αξίας
(1)

Εφόσον προβλέπεται στην ΕΣΥ, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων µπορεί να προταθούν εγγράφως
από τον Ανάδοχο τροποποιήσεις, οι οποίες θα επιτύχουν κατά την άποψή του ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα, εφόσον υιοθετηθούν:
i.

Θα επιταχύνουν την περάτωση του έργου,

ii.

Θα µειώσουν το κόστος κατασκευής, λειτουργίας ή συντήρησης του έργου,

iii.

Θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα ή την αξία του έργου για λογαριασµό του ΚτΕ,

iv.

Θα ωφελήσουν περαιτέρω τον ΚτΕ κατά οποιοδήποτε τρόπο.

(2)

Η κατά τα ανωτέρω πρόταση τροποποίησης θα συνταχθεί, τεκµηριωθεί και υποβληθεί µε πρωτοβουλία, ευθύνη,
µέριµνα και δαπάνες του Αναδόχου, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε πρόσθετη αµοιβή ή αποζηµίωση, είτε γίνει δεκτή είτε απορριφθεί από την Υπηρεσία.

(3)

Οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης του παρόντος άρθρου, καθώς και σύνταξης, τεκµηρίωσης, υποβολής, ελέγχου,
έγκρισης, εφαρµογής κτλ. της πρότασης του Αναδόχου και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια ορίζεται στην ΕΣΥ.

13.3 ∆ιαδικασία τροποποιήσεων
Ισχύουν τα οριζόµενα στις παραγράφους 1, 3, 4, 5 του Άρθρου 8 του Ν 1418/84 και στο Άρθρο 43 του Π∆ 609/85.

13.4 Πληρωµή τροποποιήσεων
Ισχύουν τα οριζόµενα στις παραγράφους 1, 3, 4, 5 του Άρθρου 8 του Ν 1418/84 και στο Άρθρο 43 του Π∆ 609/85.

13.5 Ποσό απροβλέπτων
Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του Άρθρου 8 του Ν 1418/84 και στην παράγραφο 2 του Άρθρου 43 του Π∆
609/85.

13.6 Απολογιστικές εργασίες
Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 42 του Π∆ 609/85.

13.7 Προσαρµογές οφειλόµενες σε τροποποιήσεις του θεσµικού πλαισίου
Για την τυχόν προσαρµογή του χρονοδιαγράµµατος του έργου εξ αιτίας ουσιωδών, κατά την κρίση της Υπηρεσίας,
τροποποιήσεων στο θεσµικό πλαίσιο ή σε κανόνες ή σε κανονισµούς που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικές µετά την
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ανάθεση του έργου, ισχύουν τα οριζόµενα στα Άρθρα 8.3 και 8.4 της παρούσας. Για την κάλυψη τυχόν πρόσθετων
δαπανών που προκύπτουν εξ αιτίας ουσιωδών τροποποιήσεων κατά τα ανωτέρω, ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του Άρθρου 8 του Ν 1418/84 και στην παράγραφο 2 του Άρθρου 43 του Π∆ 609/85.

13.8 Αναθεώρηση τιµών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 10 του Ν 1418/84 και στο Άρθρο 41 του Π∆ 609/85. Πέραν των αναγνωριζόµενων
περιπτώσεων αναθεώρησης, αποκλείεται η αναπροσαρµογή του εργολαβικού ανταλλάγµατος ή η διάλυση των συµβάσεων δηµοσίων έργων, κατ' εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 288 ή 388 του Αστικού Κώδικα ένεκα της τυχόν
αυξοµείωσης των τιµών.

14. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
14.1 Συµβατικό τίµηµα
14.1.1

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

(1)

Οι συµβατικές τιµές µονάδας που ισχύουν, αναφέρονται σε εργασίες πλήρως περαιωµένες σύµφωνα µε τους
όρους της σύµβασης. Οι τιµές αυτές, προσαυξηµένες κατά το κατά νόµο ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους του Αναδόχου, περιλαµβάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή των έργων, καλύπτοντας όλες τις δαπάνες του Αναδόχου, άµεσες ή έµµεσες και, µε την επιφύλαξη των
περί αναθεώρησης τιµών κειµένων διατάξεων, αποτελούν πλήρη αποζηµίωση του Αναδόχου για την κατά ανωτέρω εκτέλεση των εργασιών.

(2)

Κάθε τιµή µονάδας ή/και κατ’ αποκοπή τίµηµα της προσφοράς περιλαµβάνει όλες τις κάθε είδους επιβαρύνσεις
από φόρους, τέλη, δασµούς, ειδικούς φόρους κτλ. Το ίδιο ισχύει και για τις νέες τιµές µονάδας που τυχόν θα
εφαρµοσθούν. Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί φόροι, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου και, προκειµένου για είδη εσωτερικού, ο φόρος κύκλου εργασιών (ΦΚΕ) όπου ισχύει, τα τέλη χαρτοσήµου όπου ισχύουν, και γενικότερα
όλοι οι φόροι, δασµοί, τέλη, κρατήσεις, κτλ., που θα ισχύουν κατά την εκτέλεση του έργου. Στις ανωτέρω επιβαρύνσεις περιλαµβάνεται και αυτή του άρθρου 27 του Ν 2166/93.

(3)

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) επί των τιµολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει τον ΚτΕ.

14.1.2

Τιµές µονάδος νέων εργασιών

(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τυχόν πρόσθετες εργασίες, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας κατά το Άρθρο 13.1 της παρούσας, µε τις συµβατικές τιµές ή µε τιµές µονάδος νέων εργασιών. Για την τροποποίηση των
ποσοτήτων εργασιών που προβλέπονται στον προϋπολογισµό του έργου ή την προσθήκη νέων εργασιών, ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 13.3 της παρούσας.

(2)

Για τον κανονισµό τιµών µονάδων νέων εργασιών, όπου από την ΕΣΥ προβλέπεται ότι θα εφαρµόζονται τα εγκεκριµένα ή συµβατικά αναλυτικά τιµολόγια (αναλύσεις τιµών) διευκρινίζεται ότι αυτά θα εφαρµόζονται άσχετα µε τα µέσα, που χρησιµοποιούνται ή θα χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών
(δηλαδή µικρού ή µεγάλου αριθµού µηχανηµάτων, των γνωστών ή άλλων τύπων, καινούργιων ή όχι, µε εργατικά χέρια µερικά ή συνολικά, σε µικρή ή σε µεγάλη αναλογία, κτλ.).

(3)

Στην ΕΣΥ αναφέρονται ποια εγκεκριµένα ή συµβατικά τιµολόγια (αναλύσεις τιµών) ισχύουν για τις τιµές µονάδος νέων εργασιών του έργου.

14.2 Προκαταβολή
(1)

Επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο κατά τις διατάξεις της παραγράφου 11 του Άρθρου 5 του
Ν 1418/84 και του Άρθρου 39 του Π∆ 609/85, εφ’ όσον και µόνο η χορήγηση αυτή έχει προβλεφθεί από τη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας.

(2)

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

(3)

Πρόσθετη προκαταβολή, λόγω αύξησης της συµβατικής δαπάνης του έργου (µε έγκριση Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα Εργασιών), δεν θα χορηγείται.

14.3 Αίτηση για λογαριασµό / πιστοποίηση ενδιάµεσης πληρωµής
(1)

Οι πιστοποιήσεις, για τις εργασίες που πράγµατι εκτελέστηκαν, θα συντάσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Άρθρου 5 του Ν 1418/84 και του Άρθρου 40 του Π∆ 609/85, όπως ισχύουν.

(2)

Στο λογαριασµό θα επισυνάπτονται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά κατά το Άρθρο 40 του Π∆ 609/85, οι βεβαιώσεις προόδου, τα δικαιολογητικά / πιστοποιητικά που αφορούν τους ποιοτικούς ελέγχους υπογεγραµµένα
από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, όλα τα προβλεπόµενα στο Πρόγραµµα Ποιότητας του έργου, καθώς και τα
δικαιολογητικά των κρατήσεων, φορολογικής ενηµερότητας κτλ., που απαιτούνται κατά τους όρους της παρούσας, του Ν 1418/84, του Π∆ 609/85 και σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίµων κτλ. (κατά του όρους των συµβατικών τευχών) αυτές θα αποµειώνουν το
πιστοποιούµενο ποσό.

41

(3)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την υποβολή των εκάστοτε λογαριασµών να προσκοµίζει και τα παραστατικά
στοιχεία πληρωµής τελών των κάθε φύσης χρησιµοποιουµένων στο έργο µηχανηµάτων (ιδιόκτητων ή όχι),
σύµφωνα µε το Ν 2052/92.

(4)

Κάθε λογαριασµός υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή ως αρχείο Η/Υ σε δισκέτα, στον τύπο που θα συµφωνηθεί µε την Υπηρεσία. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο
και είναι ανηγµένη στην προσφορά του.

14.4 Χρονοδιάγραµµα τµηµατικών πληρωµών
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ, οι πιστοποιήσεις, για τις εργασίες που πράγµατι εκτελέστηκαν, θα συντάσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 14.3 ανωτέρω, σε χρονικά διαστήµατα όχι µικρότερα από ένα µήνα.

14.5 Εξοπλισµός και υλικά που ενσωµατώνονται στο έργο
Ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ. 4 του Άρθρου 40 του Π∆ 609/85.

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

14.7 Πληρωµές
Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 9 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84 και στα Άρθρα 40, 41, 42, 43 και την παράγραφο 8 του Άρθρου 46 του Π∆ 609/85.

14.8 Καθυστέρηση πληρωµών
Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 10 του Άρθρου 5 και στην παράγραφο 2 του Άρθρου 7 του Ν 1418/ 84.

14.9 Πληρωµή κρατήσεων / επιστροφή εγγυήσεων
(1)

Πριν από κάθε προώθηση λογαριασµού για πληρωµή από τον υπόλογο του έργου, θα προσκοµίζονται από τον
Ανάδοχο, πέρα από τα λοιπά δικαιολογητικά και τα παραστατικά καταβολής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
από τα οποία θα φαίνεται ότι κατατέθηκε στον τηρούµενο εκεί σχετικό λογαριασµό το ποσοστό που προβλέπεται ως κράτηση από τις διατάξεις του Άρθρου 27, παρ. 34 έως 37 του Ν 2166/93 (ΦΕΚ 137 Α/24-8-93).

(2)

Για την επιστροφή των εγγυήσεων ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ. 5 του Άρθρου 27 του Π∆ 609/85.

14.10

∆ήλωση περάτωσης εργασιών

Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 52 του Π∆ 609/85.

14.11

Αίτηση για λογαριασµό / πιστοποίηση τελικής πληρωµής

Ισχύουν τα οριζόµενα στις παραγράφους 8 και 9 του Άρθρου 40 του Π∆ 609/85.

14.12

Εκκαθάριση αµοιβαίων απαιτήσεων

Ισχύουν τα οριζόµενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 του Άρθρου 40 του Π∆ 609/85, και στις διατάξεις της παρ. 5
του Άρθρου 7 του Ν 1418/84.

14.13

Έκδοση λογαριασµού / πιστοποίησης τελικής πληρωµής

Ισχύουν τα οριζόµενα στις παραγράφους 8 και 9 του Άρθρου 40 του Π∆ 609/85.

14.14

Λήξη ευθύνης εργοδότη

Ισχύουν τα οριζόµενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 του Άρθρου 40 του Π∆ 609/85.

14.15

Νόµισµα συναλλαγών

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση, όλες οι συναλλαγές µεταξύ του ΚτΕ και του Αναδόχου θα υπολογίζονται
και εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και θα πραγµατοποιούνται σε ΕΥΡΩ, σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν τις πληρωµές
του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων.

15. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
15.1 Ειδοποίηση για επανορθώσεις (ειδική διαταγή – ειδική πρόσκληση)
Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 7 του Ν 1418/84, στην παρ. 2 του Άρθρου 46 και στην παρ. 2 του Άρθρου 47 του
Π∆ 609/85.

15.2 Έκπτωση Αναδόχου
Ισχύουν τα οριζόµενα στις παρ. 6 και 12 του Άρθρου 5 και στην παρ. 7 του Άρθρου 7 του Ν 1418/84, καθώς και στο
Άρθρο 47 του Π∆ 609/85.
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15.3 ∆ικαίωµα του ΚτΕ για διάλυση της σύµβασης
Ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωµα να διαλύσει τη σύµβαση οποτεδήποτε κατά τη διάρκειά της. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα προβλεπόµενα στις παρ. 1, 3 και 4 του Άρθρου 9 του Ν 1418/84, και στα Άρθρα 48, 49, 50 και 51 του Π∆
609/85.

16. ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ
16.1 ∆ικαίωµα διακοπής εργασιών από τον Ανάδοχο
Ισχύουν τα οριζόµενα στην παρ. 10 του Άρθρου 5 του Ν 1418/84.

16.2 ∆ιάλυση της σύµβασης από τον Ανάδοχο
Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του Άρθρου 9 του Ν 1418/84, στις παραγράφους 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του
Άρθρου 48, στο Άρθρο 49 του Π∆ 609/85 και στο Άρθρο 13.8 της παρούσας.

16.3 Πληρωµή κατά τη διάλυση της σύµβασης
Ισχύουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του Άρθρου 9 του Ν 1418/84 και στο Άρθρο 50 του Π∆ 609/85.

17. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
17.1 Εγγυήσεις
Για τις απαιτήσεις παροχής εγγυήσεων εκ µέρους του Αναδόχου ισχύουν τα οριζόµενα στα Άρθρα 4.2, 14.2 και 14.3
της παρούσας.

17.2 Ευθύνη Αναδόχου
(1)

Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν 1418/84 και Π∆ 609/85, τόσο για την εφαρµογή των
µελετών, όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. Ο κάθε φύσης
έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει µε κανένα τρόπο τον Ανάδοχο από τη σχετική ευθύνη.

(2)

Όµοια, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την επιλογή των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν,
τη χρησιµοποίηση αυτών και την εκτέλεση των εργασιών κατά τους όρους της παρούσας και των λοιπών εγκεκριµένων συµβατικών τευχών και σχεδίων.

(3)

Οι απαιτήσεις ασφάλισης εκ µέρους του Αναδόχου του έργου, του ΚτΕ, των εκπροσώπων του, του προσωπικού
του, των συνεργατών του και τρίτων ορίζονται στο Άρθρο 18 της παρούσας.

(4)

Εφόσον η εκτέλεση του έργου γίνεται σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της µελέτης της Υπηρεσίας και τα λοιπά
συµβατικά τεύχη, ο Ανάδοχος δεν είναι υπεύθυνος για τα διατεταγµένα στοιχεία των µόνιµων έργων (τα οποία
όµως θα πρέπει να ασφαλίσει κατά το Άρθρο 18 της παρούσας), διατηρείται όµως η ευθύνη του κατά το Άρθρο
2.2 της παρούσας και στις κατασκευαστικές µεθόδους, στις χρήσεις υλικών, στη δηµιουργία και λειτουργία εργοταξιακών οδών, εργοταξιακών εγκαταστάσεων και διαµόρφωσης των έργων, στις απαιτήσεις κατά τη διάρκεια
της κατασκευής, και στα στοιχεία των µόνιµων έργων, για τα οποία υπάρχει επιλογή βάσει των τυχόν µελετών
που θα εκπονηθούν από αυτόν.

(5)

Σχετικά µε ζηµιές που τυχόν θα παρουσιαστούν στο έργο και στις µόνιµες εγκαταστάσεις του Αναδόχου στον
τόπο του έργου, έχει ισχύ και η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του Ν 1418/84, µόνο σε όση έκταση δεν καλύπτεται από την ασφάλιση του έργου «κατά παντός κινδύνου» σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο Άρθρο 18 της παρούσας. Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή σε περιουσίες τρίτων που
οφείλονται είτε σε αµέλεια είτε υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου είτε στις οποιεσδήποτε κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου είτε στην ύπαρξη του έργου καθ΄ εαυτού, βαρύνουν αποκλειστικά και
µόνο τον ίδιο. Σχετικά µε την ασφάλιση της «αστικής ευθύνης έναντι τρίτων» ισχύουν οι όροι της παρ. 18.4.2
της παρούσας.

(6)

Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο τεύχος της ΕΣΥ αλλά
και όλων των ισχυουσών προδιαγραφών σχετικών έργων, όπως αναφέρονται παρ. 1.5.2 της παρούσας. Οποιαδήποτε ζηµιά στο έργο είτε στα µηχανήµατα είτε στις εγκαταστάσεις, (εργοτάξια, δανειοθάλαµοι, λατοµεία
κτλ.) που προέρχεται από οποιονδήποτε λόγο ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της
σύµβασης, πλην ανωτέρας βίας όπως ορίζεται στην παρούσα που δεν έχει καλυφθεί από το ασφαλιστήριο συµβόλαιο, βαρύνει τον Ανάδοχο. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις ζηµιές που προέρχονται από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε
περιουσίες τρίτων και οφείλονται σε αµέλεια η υπαιτιότητά του.

(7)

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µεριµνά για τη φύλαξη κάθε υλικού, µηχανήµατος εργαλείου κτλ. που ανήκει σε αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου και να παίρνει όλα τα προβλεπόµενα µέτρα,
προσλαµβάνοντας συγχρόνως και το κατάλληλο για το σκοπό αυτό προσωπικό (φύλακες ηµέρας, νυκτοφύλακες
κτλ.). Σε περίπτωση απώλειας φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή µηχανήµατος κτλ., που ανήκει σε αυτόν
ή τρίτους, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος να αποζηµιώσει τον ιδιοκτήτη ή να αποκαταστήσει το υλικό κτλ., χωρίς να δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζηµίωση ή και
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να εγείρει αξίωση επέκτασης των προθεσµιών κατασκευής του έργου, πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας που
δεν έχουν καλυφθεί από το ασφαλιστήριο συµβόλαιο.
(8)

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει, κατά την εκτέλεση των Έργων, όλα τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νοµοθεσία καθώς και κάθε άλλο µέτρο που αναφέρεται στην παρούσα και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ΤΣΥ (ΓΤΣΥ και ΕΤΣΥ).

(9)

Μετά την οριστική παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

17.3 Ευθύνη ΚτΕ
Η ευθύνη του ΚτΕ κατά την εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από τα οριζόµενα στην παράγραφο 1.5.1 και στο Άρθρο
2.2 της παρούσας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, κατά το βαθµό που δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστήρια συµβόλαια του Άρθρου 18 της παρούσας, ο ΚτΕ αναλαµβάνει τους κινδύνους για ζηµιές προκαλούµενες από
αποδεδειγµένη υπαιτιότητά του και από τις αιτίες που ορίζονται στο Άρθρο 19.1 της παρούσας.

17.4 Συνέπειες ευθυνών του ΚτΕ
Εφόσον κατά τη διάρκεια της σύµβασης ο Ανάδοχος ή τα εκτελεσθέντα από αυτόν έργα υποστούν ζηµιές, προκαλούµενες από ευθύνη που έχει αναλάβει ο ΚτΕ κατά το Άρθρο 17.3 της παρούσας, θα ειδοποιήσει εγγράφως προς τούτο
την Υπηρεσία και θα δικαιούται παράτασης προθεσµίας ή/και πληρωµής του κόστους αποκατάστασης των ζηµιών στο
βαθµό που αυτές δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστήρια συµβόλαια που ορίζονται στο Άρθρο 18 της παρούσας, κατά
τα οριζόµενα στην παρούσα και στο Άρθρο 45 του Π∆ 609/85.

17.5 Πνευµατικά και βιοµηχανικά δικαιώµατα
(1)

Σε περίπτωση που κάποια υλικά, µηχανήµατα, λογισµικό ή τρόποι εργασίας, από τα απαιτούµενα για το έργο,
καλύπτονται από πνευµατικά ή βιοµηχανικά δικαιώµατα ή διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης των
σχετικών δικαιωµάτων για τη χρησιµοποίησή τους βαρύνουν τον Ανάδοχο, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση από τον
ΚτΕ.

(2)

Επίσης ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράτυπη ή παράνοµη χρησιµοποίηση υλικών, µεθόδων, µελετών, µηχανηµάτων, λογισµικών κτλ., που καλύπτονται από πνευµατικά ή βιοµηχανικά δικαιώµατα ή διπλώµατα ευρεσιτεχνίας.

(3)

Αν ο Ανάδοχος παραλείψει, σκόπιµα ή αθέλητα, να αποκτήσει µε ορθό και νόµιµο τρόπο τα ανωτέρω δικαιώµατα, η παράλειψη αυτή θεωρείται αντισυµβατική συµπεριφορά και επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις:
i.

Ο ΚτΕ δικαιούται, µε µονοµερή ενέργεια του, να του παρακρατήσει από τον πρώτο επόµενο λογαριασµό
ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή εκτέλεση το ποσό που αντιστοιχεί στα ανωτέρω δικαιώµατα
(πνευµατικά, βιοµηχανικά ή ευρεσιτεχνίας), ή το ποσό στο οποίο τυχόν θα καταδικαστεί ή συγκαταδικαστεί από τον κάτοχο του δικαιώµατος. Τούτο ισχύει έστω και αν η σχετική δίκη δεν έχει τελεσιδικήσει. Ο
όρος αυτός έχει ισχύ, αν η προβλεπόµενη στο Άρθρο 18 της παρούσας ασφάλιση δεν καλύπτει και την
περίπτωση αυτή.

ii.

Ο ΚτΕ δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση για ηθική βλάβη.

18. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
18.1 Γενικές απαιτήσεις ασφάλισης
(1)

Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του και να συµµορφώνεται µε
τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα σύναψης των ασφαλιστικών συµβάσεων,
όπως ενδεικτικά, Ν.∆. 400/70 όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆ 118/85, Ν 489/76 όπως κωδικοποιήθηκε µε το Π∆
237/86 και συµπληρώθηκε µε το Ν 1569/85, Π∆ 1019/81, Π∆ 118/85, Ν 1256/82, Ν 1418/84, Π∆ 609/85, Ν
1380/85. Οµοίως, εφόσον το έργο συγχρηµατοδοτείται από πόρους της ΕΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε την περί ασφαλίσεων νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών.

(2)

Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων συµβολαίων.

(3)

Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.∆. 400/1970. Οι αντασφαλίσεις δεν
υπόκεινται στις ρυθµίσεις του Ν.∆. 400/1970 και συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του έργου.

(4)

Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, θα προσυπογράφεται
από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το Ν.∆. 400/1970, όπως ισχύει.

(5)

Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και
τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύµβαση του έργου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις προβλεπόµενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συµβάσεις απαλλαγές, εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κτλ.,
και ο Ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή/και πράγµατα
και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων.

(6)

Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις :
-

θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως

-

θα περιλαµβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους των συµβατικών τευχών και

-

θα τυγχάνουν της αποδοχής του ΚτΕ.
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Η αποδοχή του ΚτΕ έχει την έννοια ότι οι όροι των ασφαλιστικών συµβάσεων ανταποκρίνονται στους όρους
των συµβατικών τευχών.
(7)

Η εκ µέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου, που αποτελεί ασφαλιστικό βάρος και που είναι
απαραίτητη για την έναρξη των εννόµων αποτελεσµάτων της ασφάλισης, θα γίνεται πριν από την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου.

(8)

Οι γενικοί όροι ασφάλισης και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από το Νόµο 489/76 και το Π∆
237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραµένει αλώβητη από τους όρους του ασφαλιστηρίου.

(9)

Ο Ανάδοχος οφείλει, µε µέριµνα και δαπάνη του, να συνάψει ασφαλιστικές συµβάσεις που να καλύπτουν κατ'
ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείµενα ασφάλισης) που αναφέρονται στις παραγράφους 18.4,18.5
και 18.6 και σύµφωνα µε τις ειδικές απαιτήσεις που ορίζονται στην παρ. 18.7 του παρόντος άρθρου.

(10)

Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα είναι φερέγγυες στο µέτρο των υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν για το παρόν
έργο και θα έχουν δόκιµη δραστηριότητα σε χώρες - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και του ΕΟΧ.

(11)

Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις θα συνάπτονται σε Ευρώ.

(12)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ασφαλιστών :
-

κάθε στοιχείο που έθεσε ο ΚτΕ υπόψη των διαγωνιζοµένων

-

κάθε στοιχείο από την προσφορά του που υπέβαλε ως διαγωνιζόµενος

-

κάθε στοιχείο από τις έρευνες / µελέτες που τυχόν θα υποβάλει ως Ανάδοχος κατά την εκπλήρωση των
συµβατικών του υποχρεώσεων

-

κάθε στοιχείο από τις µελέτες που ο ΚτΕ θέτει υπόψη του Αναδόχου.

Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κτλ. από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών.
(13)

Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα:
-

να επικοινωνεί απ' ευθείας µε τους ασφαλιστές

-

να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος.

-

να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων.

Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώµατος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωµα του Αναδόχου για οποιασδήποτε
φύσης αποζηµιώσεις.
(14)

Κατά την υποβολή των ασφαλιστηρίων συµβολαίων του Άρθρου 18.4 οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να
συνυποβάλλουν και Υπεύθυνη ∆ήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου της
ΓΣΥ καθώς και τυχόν συµπληρωµατικών άρθρων της ΕΣΥ περί ασφαλίσεων και ότι µε το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και χωρίς καµία εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στα υπόψη άρθρα.
Όµοια κατά την υποβολή του ασφαλιστηρίου της παραγράφου 18.6, εφόσον τούτο αναφέρεται σε ασφαλιστήριο του συγκεκριµένου έργου (Project cover) και όχι σε ασφαλιστήριο ετήσιας βάσης των µελετητών / συµβούλων (Annual open cover) µε όριο κάλυψης τουλάχιστον τα ζητούµενα, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να
υποβάλλουν Υπεύθυνη ∆ήλωση ιδίου περιεχοµένου µε την προηγούµενη υποπαράγραφο.

(15)

Εφιστάται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω :
i.

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις (ελληνικές και αλλοδαπές) υπόκεινται υποχρεωτικά στην αρµοδιότητα των
ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθεση προς τον κανόνα δηµοσίας τάξεως του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν.∆. 400/1970 είναι άκυρο.

ii.

Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά µόνο εάν έχουν επικυρωθεί από φορέα αρµόδιο για την έκδοση κυρωµένων αντιγράφων.

18.2 Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης του Αναδόχου µε τις υποχρεώσεις
του
(1)

Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής σύµβασης ή αµφότερα,
ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση. Σε αντίθετη περίπτωση µπορεί να εφαρµοστεί η διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Π∆ 609/85.

(2)

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αµελήσει να συµµορφωθεί µε τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, ο
ΚτΕ δικαιούται να συνάψει στο όνοµα και µε δαπάνες του Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές)
σύµβαση(εις). Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της(των) σύµβασης(εων) θα καταβληθούν από
τον Ανάδοχο εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση.

(3)

Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής των οφειλοµένων από τον Ανάδοχο, θα ισχύσουν τα οριζόµενα στην
παράγραφο 2.5(3) της παρούσας, µε τη διευκρίνιση ότι οι τόκοι υπερηµερίας θα υπολογίζονται:

(4)

-

για τα ασφάλιστρα, από την ηµεροµηνία καταβολής τους,

-

και για τα τυχόν λοιπά έξοδα από την ηµεροµηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των οφειλοµένων ποσών.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόµενο ποσό των
ασφαλίστρων, ο ΚτΕ για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα
ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, µε χρέωση και για λογαριασµό του Αναδόχου, µετά προηγούµενη ειδοποίηση
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του τελευταίου. Σε τέτοια περίπτωση, η εκ µέρους του ΚτΕ είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που κατέβαλε, προσαυξηµένων µε τους τόκους υπερηµερίας, θα γίνεται σύµφωνα µε τη παράγραφο 18.2(3) ανωτέρω.
(5)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στους δικαιούχους κάθε ποσό που δεν µπορεί να εισπραχθεί από τους
ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κτλ., σύµφωνα µε τους όρους των ασφαλιστηρίων. Σε περίπτωση
δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα να εισπράξει τα οφειλόµενα σύµφωνα µε τη παράγραφο
18.2(3) ανωτέρω.

(6)

Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία µε την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική σύµβαση, παραλείψει
ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε ζηµιά κτλ., για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της µη εξοφληµένης ζηµιάς ή βλάβης ή καταβολής αποζηµίωσης κτλ., σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. Ο ΚτΕ, σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα έχει το δικαίωµα να εισπράξει τα οφειλόµενα σύµφωνα µε τη παράγραφο
18.2(3) ανωτέρω.

(7)

Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Αναδόχου, το έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχοµένων κινδύνων από τον ΚτΕ και τα έξοδα
της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον Ανάδοχο κατά τα ανωτέρω.

18.3 ∆ιαδικασία ελέγχου από τον ΚτΕ της επάρκειας των ασφαλιστικών συµβάσεων
(1)

Ο ΚτΕ θα ελέγχει τις ασφαλιστικές συµβάσεις όσον αφορά τη συµβατότητα των όρων της ασφαλιστικής σύµβασης µε τους όρους του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων των συµβατικών τευχών.

(2)

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία, κατά την υπογραφή του εργολαβικού συµφωνητικού, τις ασφαλιστικές συµβάσεις των παραγράφων 18.4 και 18.6. ∆εκτή γίνεται επίσης επίσηµη βεβαίωση ασφάλισης της/των
ασφαλιστικής/ών εταιρίας/ιών (Cover Note Policy) συνοδευόµενη από την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου
18.1(14) της παρούσας.

(3)

Τα εν λόγω ασφαλιστήρια θα υποβληθούν µαζί µε την απόδειξη πληρωµής της προκαταβολής των ασφαλίστρων. Επισηµαίνεται ότι στα ως άνω ασφαλιστήρια θα έχει περιληφθεί όρος ότι ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωµα
για την απαρέγκλιτη εφαρµογή όλων των σχετικών απαιτήσεών του.

(4)

Σε περίπτωση αντιρρήσεων του ΚτΕ επί της ασφαλιστικής σύµβασης ισχύουν τα επόµενα:
i.

Ο Ανάδοχος οφείλει πλήρη συµµόρφωση προς τις παρατηρήσεις του ΚτΕ. Προς τούτο, εντός δέκα πέντε
(15) ηµερών από λήψεως της σχετικής ειδοποίησης του ΚτΕ, θα υποβάλει την αναµορφωµένη ασφαλιστική σύµβαση προς επανέλεγχο.

ii.

Αν και η νέα ασφαλιστική σύµβαση δεν πληροί τους όρους αποδοχής της από τον ΚτΕ, τότε ο ΚτΕ δύναται να εφαρµόσει τις προβλέψεις της παρ. 18.2(1) της παρούσας.

(5)

Σε περίπτωση συµφωνίας του ΚτΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει το πρώτο ασφάλιστρο και να υποβάλει
στην Υπηρεσία την κάθε ασφαλιστική σύµβαση µε τα αποδεικτικά καταβολής του πρώτου ασφαλίστρου, στην
προθεσµία που ορίζεται στην παράγραφο 8.2.2.2 της παρούσας.

(6)

Ο έλεγχος ή η σιωπηλή αποδοχή ασφαλιστικής σύµβασης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο, ούτε αποµειώνει οποιαδήποτε ευθύνη του, που απορρέει από το παρόν Άρθρο και γενικά τη σύµβαση του έργου.

(7)

Αν ο Ανάδοχος δεν τηρήσει την προθεσµία των ανωτέρω παραγράφων 18.3(4)i ή 18.3(5) ο ΚτΕ δύναται να
κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Π∆ 609/85 ή να συνάψει τα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε ασφαλιστική εταιρία της επιλογής του και στο όνοµα, για λογαριασµό και µε δαπάνη του Αναδόχου.

18.4 Ασφάλιση εργασιών και εξοπλισµού του Αναδόχου
18.4.1

Ελάχιστη κάλυψη ασφάλισης του έργου «κατά παντός κινδύνου»

(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και «κατά παντός κινδύνου» και σύµφωνα µε τους όρους των
συµβατικών τευχών, την Ελληνική και Κοινοτική νοµοθεσία, για το συµβατικό τίµηµα του έργου συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν αναπροσαρµογών αυτού (θετικών ή αρνητικών).

(2)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές του, κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, την αναπροσαρµογή του ύψους της ασφαλιστικής κάλυψης, σύµφωνα µε το πραγµατικό συµβατικό τίµηµα του έργου.

(3)

Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµίας ή καταστροφής, µερικής ή ολικής, που
οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, τυχαία περιστατικά, αιφνίδια γεγονότα, φυσικά φαινόµενα, αµέλεια / σφάλµα / παράλειψη της µελέτης οποθενδήποτε και αν προέρχεται ή/και κατασκευή, ελαττωµατικά ενσωµατωµένα υλικά, κακοτεχνία / λανθασµένη εργασία, πληµµελή / ελλιπή συντήρηση κτλ. Επίσης η
ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για:
-

βλάβες / καταστροφές που προέρχονται από δυσµενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά σπάνιας
εµφάνισης (δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας)

-

βλάβες / καταστροφές από σεισµούς και άλλα συναφή µε το έργο ατυχήµατα και ζηµιογόνα συµβάντα
(δεν θα θεωρούνται περιστάσεις ανωτέρας βίας).

Όµοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα κάθε φύσης υλικά από την παραλαβή τους µέχρι την ενσωµάτωσή τους στο έργο.
(4)

Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να µην περιλαµβάνει ζηµιές προκαλούµενες από τις αιτίες που θεµελιώνουν περιστάσεις ανωτέρας βίας κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 19.1 της παρούσας.
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(5)

Στην ασφαλιστική σύµβαση θα περιλαµβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του δικαιώµατος της υποασφάλισης.

(6)

Επίσης µε το ίδιο ασφαλιστήριο θα ασφαλίζονται «κατά παντός κινδύνου» και οι µόνιµες ή/και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου, καθώς επίσης και ο εν γένει µηχανικός εξοπλισµός, που θα χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή του έργου.

(7)

Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει µε την υπογραφή της σύµβασης και λήγει µε το πέρας της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης. Για τους πρώτους δέκα πέντε (15) µήνες της περιόδου συντήρησης θα καλύπτονται ζηµίες
κτλ. στο έργο, των οποίων το αίτιο ανάγεται στην περίοδο κατασκευής ή που προκαλούνται από τον ίδιο τον
Ανάδοχο στα πλαίσια των συµβατικών εργασιών συντήρησης. Για το υπόλοιπο διάστηµα συντήρησης, που ενδεχόµενα προβλέπεται, η κάλυψη θα περιορίζεται σε ζηµιές κτλ. που προκαλούνται από τον ίδιο τον Ανάδοχο
στα πλαίσια των συµβατικών εργασιών συντήρησης.

18.4.2

Ασφάλιση κατά σωµατικών βλαβών και ζηµιών ιδιοκτησίας (Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι
τρίτων)

(1)

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η «αστική ευθύνη» του Αναδόχου έναντι τρίτων και οι ασφαλιστές υποχρεούνται να καταβάλουν αποζηµιώσεις σε τρίτους για σωµατικές βλάβες, ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη και υλικές ζηµιές σε πράγµατα, ακίνητα και κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έργου και
εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζηµιών του έργου και διαφόρων
άλλων ρυθµίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Θα καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες / εγκαταστάσεις.

(2)

Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει µε την υπογραφή της σύµβασης και λήγει µε το πέρας της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης.

(3)

Τα όρια αποζηµίωσης από την ασφάλιση, σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων θα
είναι, κατά περιστατικό, όπως ορίζεται στην ΕΣΥ.

(4)

Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισµένος για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων και κατά την περίοδο συντήρησης του
έργου, µε το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο ή µε άλλο ανεξάρτητο, εκδιδόµενο πριν από την έναρξη της αντίστοιχης περιόδου συντήρησης και το οποίο θα υποβάλλεται εγκαίρως στον ΚτΕ για έλεγχο. Το ανώτατο αθροιστικό
όριο ευθύνης των ασφαλιστών ορίζεται στην ΕΣΥ.

18.4.3

Ασφάλιση Κυρίου Μηχανικού Εξοπλισµού

(1)

Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο «κατά παντός κινδύνου» θα καλύπτεται και ο βασικός ή εξειδικευµένος µηχανικός εξοπλισµός, ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή του έργου.

(2)

Στο ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση µε τα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα των αντίστοιχων µηχανηµάτων. Η συγκεκριµένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για αξίες αντικατάστασης των µηχανηµάτων µε καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον ίδιας δυναµικότητας.

(3)

Ο µηχανικός εξοπλισµός θα είναι ασφαλισµένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζηµιάς (εξαιρουµένων των
ίδιων εσωτερικής φύσης µηχανικών / ηλεκτρολογικών / ηλεκτρονικών κτλ. βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία, ανθρώπινο λάθος ή/και τυχαία περιστατικά.

(4)

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον ΚτΕ αποζηµίωση για τυχόν
ζηµιά ή ολική απώλεια µηχανήµατος κτλ. ακόµη και για περίπτωση ανωτέρας βίας.

(5)

Η ασφάλιση των µηχανηµάτων θα καλύπτει και τη µετακίνηση, τη µεταφορά και τους τυχαίους ελιγµούς όλων
των µηχανηµάτων προς και από την περιοχή του έργου.

18.5 Ασφάλιση προσωπικού του Αναδόχου
(1)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ταµεία όλο το προσωπικό, ηµεδαπό και
αλλοδαπό, που απασχολεί ο ίδιος ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και τις
οικείες περί ΙΚΑ διατάξεις.

(2)

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του, ηµεδαπό και αλλοδαπό, έναντι ατυχηµάτων σε ασφαλιστικούς οργανισµούς ή εταιρίες, αναγνωρισµένες από το Κράτος και που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας περί ΙΚΑ.
Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το κάθε φύσης προσωπικό που απασχολούν, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας,
οι υπεργολάβοι, προµηθευτές, σύµβουλοι και κάθε φύσης συνεργάτες του Αναδόχου.

(3)

Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ. 18.5(1) και 18.5(2), ο δε Ανάδοχος υποχρεούται
να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγµατοποίηση των υπόψη ελέγχων.

(4)

Οι όροι των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι το πέρας της περιόδου
υποχρεωτικής συντήρησης.

18.6 Ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης συµβούλων µηχανικών / µελετητών
(1)

Ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει για την ασφαλιστική κάλυψη, µε ανεξάρτητο ασφαλιστήριο, της επαγγελµατικής
αστικής ευθύνης τυχόν µελετητών και συµβούλων που θα χρησιµοποιήσει για την τυχόν εκπόνηση µελετών για
το έργο έναντι κινδύνων ή συνεπειών που θα απορρέουν από σφάλµατα ή παραλείψεις εκ µέρους των µελετητών / συµβούλων (Professional Indemnity Insurance - Project cover). Στην περίπτωση που ο µελετητής ή ένας
ή περισσότεροι επί µέρους µελετητές (από οµάδα µελετητών) διαθέτουν ασφαλιστήριο επαγγελµατικής ευθύνης
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σε ετήσια βάση (Αnnual Open Cover), µε όρια κάλυψης τουλάχιστον τα ζητούµενα, τότε είναι δυνατό αυτά να
χρησιµοποιηθούν στα πλαίσια της ανωτέρω συγκεκριµένης απαίτησης.
(2)

Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει την ευθύνη των µελετητών που απορρέει από τον Αστικό Κώδικα και από το Ν
716/77, όπως ισχύει. Κατ΄ ελάχιστο, θα καλύπτει σωµατικές βλάβες / θάνατο και άµεσες / έµµεσες υλικές ζηµίες τρίτων που απορρέουν από αµέλεια / σφάλµα / παράλειψη σε σχέση µε την εκπονηθείσα µελέτη ή τις παρεχόµενες υπηρεσίες συµβούλου. Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται και κάθε φύσης δικαστικά έξοδα και
δαπάνες καθώς επίσης και το κόστος επανασχεδιασµού, αναθεώρησης ή διόρθωσης της µελέτης, εφόσον προκύπτει υπαιτιότητα του µελετητή.

(3)

Τα όρια αποζηµίωσης για ενδεχόµενες ζηµιές αποδιδόµενες σε επαγγελµατική ευθύνη µελετητή / συµβούλου
ορίζονται στην ΕΣΥ.

(4)

Στο ασφαλιστήριο πρέπει να αναφέρεται µε σαφήνεια, ότι ο έλεγχος των µελετών από τον ΚτΕ δεν περιορίζει
τις ευθύνες του ασφαλιστή.

(5)

Το ασφαλιστήριο, από φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρείες, θα προσκοµίζεται στον ΚτΕ, µαζί µε το βασικό ασφαλιστήριο κάλυψης της κατασκευής του έργου της παραγρ. 18.4 της παρούσας για σχετικό έλεγχο, κατά την υπογραφή της σύµβασης του έργου. ∆εκτή γίνεται επίσης επίσηµη βεβαίωση ασφάλισης των ασφαλιστικών εταιριών (Cover Note Policy) συνοδευµένο από την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 18.1(14) ανωτέρω.

(6)

Ως χρόνος παραγραφής της επαγγελµατικής αστικής ευθύνης µελετητών / συµβούλων θα θεωρείται η εξαετία
από τον έλεγχο της µελέτης, κατ’ αναλογία προς την παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν 716/77 ή τουλάχιστον η τριετία µετά την ηµεροµηνία της προσωρινής παραλαβής του έργου, στο οποίο αναφέρεται.

18.7 Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαµβάνονται στο ασφαλιστήριο του έργου
Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παρ. 18.4 και 18.6 της παρούσας θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι
ακόλουθοι ειδικοί όροι:
(1)

Στην έννοια της λέξης «Ασφαλιζόµενος» περιλαµβάνεται ο Ανάδοχος και το κάθε φύσης προσωπικό που απασχολεί µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση εργασίας µε αυτόν στα πλαίσια του συγκεκριµένου έργου, καθώς επίσης και ο ΚτΕ, η εκπροσωπούσα αυτόν Υπηρεσία και τα εντεταλµένα όργανά της, οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι
Μελετητές του έργου.

(2)

Ο ΚτΕ, οι εκπροσωπούσες αυτόν Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι σύµβουλοι του ΚτΕ (ή/και των
Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται Τρίτα πρόσωπα, σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης µε την εφαρµογή του παραρτήµατος «διασταυρούµενη ευθύνη αλλήλων»
(cross liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη ασφαλιζόµενων φορέων.

(3)

Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά:
-

του Αναδόχου

-

ή/και των υπεργολάβων, µελετητών και συµβούλων του

-

ή/και του ΚτΕ

-

ή/και των εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών ή/και των συµβούλων τους

-

ή/και µέρους ή/και του συνόλου του προσωπικού των ανωτέρω

µε την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζηµιά από πράξη ή παράλειψη των ανωτέρω, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό
για βλάβη ή/και ζηµιά που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των ανωτέρω. Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κτλ., που σχετίζονται µε την αστική ευθύνη µέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών.
(4)

Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταµένης µερικής καταστροφής ή βλάβης του έργου, προκειµένου η ασφαλιστική
εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµιά κτλ. αποζηµίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουµένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας. Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση, αυτόµατα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές ή άλλου είδους
εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για την
καταβολή της αποζηµίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία και η ασφαλιστική εταιρεία αποδέχεται από τούδε και
υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζηµίωση στην Υπηρεσία µετά από αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό. Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία µε κανένα τρόπο δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη σύµβαση.

(5)

Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος ανταγωγής κατά του ΚτΕ, της Υπηρεσίας, των εντεταλµένων οργάνων της, των συµβούλων της, των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η
βλάβη ή ζηµιά οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθεληµένη, των ανωτέρω προσώπων.

(6)

Το ασφαλιστήριο δεν µπορεί να ακυρωθεί, να τροποποιηθεί ή να λήξει χωρίς την έγγραφη, µε συστηµένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, σχετική ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρίας τόσο προς
τον Ανάδοχο όσο και προς την Υπηρεσία.

(7)

Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων των παραγράφων 18.4 και 18.6, θα καλύπτεται και η ευθύνη της
Υπηρεσίας ή/και των συµβούλων της ή/και του προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού
Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος).
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19. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
19.1 Ορισµός της ανωτέρας βίας
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ΕΣΥ, ως ανωτέρα βία ορίζονται, περιοριστικά και όχι ενδεικτικά, οι κατωτέρω
περιστάσεις που αποδεδειγµένα επηρεάζουν την οµαλή εξέλιξη των εργασιών:
(1)

πόλεµος, εχθροπραξίες, εισβολή εχθρικής δύναµης στη χώρα,

(2)

ανταρτική δράση, επανάσταση, τροµοκρατική ενέργεια, στασίαση ή κατάλυση της συνταγµατικής τάξης της
χώρας, εµφύλιος πόλεµος,

(3)

βίαιη διατάραξη της τάξης από πρόσωπα ξένα προς τον Ανάδοχο, τους υπεργολάβους του και το προσωπικό
του, γενική απεργία εργαζοµένων, γενική ανταπεργία εργοδοτών,

(4)

ανεύρεση κεκρυµµένων πυροµαχικών, εκρηκτικών υλών ή ναρκών, ιονίζουσα ακτινοβολία ή µόλυνση ραδιενέργειας, εφόσον οι τελευταίες δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου, των υπεργολάβων του ή
του προσωπικού του,

(5)

άλλες αιτίες, που δεν εξαιρούνται ρητά στα συµβατικά τεύχη, και:
i.

που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη, και

ii.

που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την προσφορά και για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 388 του Α.Κ., και

iii.

που δεν ήταν αντικειµενικά δυνατό να αποτραπούν ή να υπερνικηθούν µετά την επέλευσή τους µε ενέργειες εκ µέρους ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη.

19.2 Ειδοποίηση για ανωτέρα βία
(1)

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

(2)

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η επίκληση ανωτέρας βίας δεν θα ισχύσει για υποχρεώσεις
οποιουδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη αναφορικά µε την καταβολή οφειλοµένων προς στο άλλο µέρος
σύµφωνα µε τη σύµβαση.

19.3 Καθήκον για τη µείωση καθυστερήσεων
(1)

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

(2)

Το φερόµενο ως θιγόµενο µέρος, όταν αρθούν οι συνθήκες ανωτέρας βίας που το αφορούν, υποχρεούται να
ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο µέρος.

19.4 Συνέπειες ανωτέρας βίας
Όταν ο Ανάδοχος φέρεται να είναι το θιγόµενο µέρος που παρεµποδίζεται στην εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων από ανωτέρα βία, για την οποία υπεβλήθη η έγγραφη ειδοποίηση κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 19.2 της
παρούσας, ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 45 του Π∆ 609/85.

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

19.6 Προαιρετική λύση, πληρωµή και αποδέσµευση
Εφόσον η εκτέλεση όλων σχεδόν των υπό εξέλιξη έργων παρεµποδίζεται επί µια συνεχή χρονική περίοδο που υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες, εξ αιτίας περιστάσεων ανωτέρας βίας που έχουν γνωστοποιηθεί σύµφωνα µε το

Άρθρο 19.2 της παρούσας, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει λύση της σύµβασης κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 16.2
της παρούσας.

49

20. ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ
20.1 Αξιώσεις Αναδόχου
Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 12 του Ν 1418/84 και στο Άρθρο 57 του Π∆ 609/85.

20.2 ∆ικαστική επίλυση διαφορών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 13 του Ν 1418/84.

20.3 ∆ιαιτητική επίλυση διαφορών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 14 του Ν 1418/84.
ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 2-04-2014

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ

ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ ΖΩΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΥΛΕΣΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ∆Ι∆ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2014»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ
1.

ΓΕΝΙΚA

1.1

Αντικείµενο

(1)

Το παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) αφορά τους ειδικούς συµβατικούς όρους, µε
βάση τους οποίους, σε συνδυασµό µε τους όρους των λοιπών τευχών δηµοπράτησης και στοιχείων της µελέτης, θα εκτελεστούν από τον Ανάδοχο που θα αναδειχθεί, τα κάθε φύσης ∆ηµόσια Έργα που εκτελούνται
από την Περιφερειακή, Νοµαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση και από τα εποπτευόµενα από τις ανωτέρω Αυτοδιοικήσεις Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου.

(2)

Το αντικείµενο του έργου, που περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή, περιλαµβάνει συνοπτικά
τα εξής:

1.2
1.2.1

•

Οδοποιία

•

Οικοδοµικά

•

Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες

Ορισµοί – συντοµογραφίες
Ορισµοί

Οι λέξεις και εκφράσεις θα έχουν το νόηµα που καθορίζεται στο Άρθρο 3 του Ν 1418/84, στην παρ. 1.2.1 της ΓΣΥ
1.2.2

Συντοµογραφίες

1.2.2.1 Συντοµογραφίες Τευχών ∆ηµοπράτησης
Τα οριζόµενα στη ΓΣΥ.
1.2.2.2 Συντοµογραφίες Κωδίκων, Προδιαγραφών, Κανονισµών
Τα οριζόµενα στη ΓΣΥ.
1.2.2.3 Συντοµογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισµών
Τα οριζόµενα στη ΓΣΥ.
1.2.2.4 Άλλες Συντοµογραφίες
Τα οριζόµενα στη ΓΣΥ.

1.3

Ερµηνείες

Τα οριζόµενα στη ΓΣΥ.
1.4

Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων

Τα οριζόµενα στη ΓΣΥ.

1.5
1.5.1

Θεσµικό πλαίσιο, προδιαγραφές, κανονισµοί και γλώσσα που διέπουν τη σύµβαση
Ισχύουσες διατάξεις

Τα οριζόµενα στη ΓΣΥ.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ

- ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ
Σελίδα

YPETHO/EP8/ΕΣΥ

ii από vii

Κωδ. Αρ. Τεύχους

:

Τ∆-Γ.0

Κατάστ. Εγγρ.
Ηµεροµηνία
Έκδοση

:
:
:

Σχέδιο
02/12/2002
0

1.5.2

Προδιαγραφές και Κανονισµοί

Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 21 του Ν 1418/84. Επιπρόσθετα, ενδεικτικά αλλά όχι
περιοριστικά, ισχύουν οι κανονισµοί και προδιαγραφές που ορίζονται κατωτέρω, στη ΓΤΣΥ και στην ΕΤΣΥ.
(1)

(2)

Γενικώς για την κατασκευή του έργου και των επί µέρους εργασιών έχουν εφαρµογή:
i.

Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα», όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CΕΝ).

ii.

Τα διεθνή πρότυπα, όπως έχουν εγκριθεί από το ∆ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης (ISO).

iii.

Οι Ελληνικές προδιαγραφές (ΕΛΟΤ), κανονισµοί και πρότυπα και οι άλλες διατάξεις (νόµοι, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κτλ.) που ισχύουν στην Ελλάδα, περιλαµβανοµένων των ΠΤΠ
έργων οδοποιίας έκδοσης 1966 και εντεύθεν της τέως ∆/νσης Γ3β του τέως Υπουργείου ∆ηµοσίων
Έργων και των µη καταργηθεισών ΠΤΠ οδοποιίας (κωδικοποίηση 1964) της τέως ∆/νσης Γ3β του τέως Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων. Σε περίπτωση πού οι ανωτέρω προδιαγραφές ή/και πρότυπα διαφέρουν από τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά τότε ισχύουν αυτά που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CΕΝ).

Για θέµατα που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω Ελληνικές προδιαγραφές, κανονισµούς και πρότυπα,
µπορούν να εφαρµοσθούν τα κατωτέρω αναφερόµενα εναλλακτικά εθνικά και διεθνή πρότυπα:
i.

Ελληνικές προδιαγραφές και κανονισµοί (ΕΛΟΤ, ΠΤΠ κτλ.)

ii.

Γερµανικοί κανονισµοί και προδιαγραφές (DΙΝ, VDΕ)

iii.

Βρετανικές προδιαγραφές και κανονισµοί (ΒS)

iv.

Γαλλικές προδιαγραφές και κανονισµοί (AFΝOR)

v.

Αµερικανικές προδιαγραφές (ΑSΤΜ, AASHTO, ΑWWΑ)

Πάντως αν τυχόν στις προδιαγραφές αυτές υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισµοί ή και αριθµητικά όρια που
έρχονται σε αντίθεση µε όσα ορίζονται στη Γενική ή Ειδική ΤΣΥ ή στα λοιπά συµβατικά τεύχη για το ίδιο θέµα, θα ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις των συµβατικών τευχών κατά τη σειρά ισχύος που ορίζεται στη ∆ιακήρυξη ή, εφόσον δεν ορίζεται εκεί, στη ΓΣΥ.
(3)

Κάθε επιµέρους πρότυπο θα χρησιµοποιείται καθ' ολοκληρία και ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος ώστε να
εξασφαλίζει ότι τα επί µέρους στοιχεία ή τµήµατα των κατασκευών και του εξοπλισµού είναι συµβατά µεταξύ τους, ώστε το σύνολο του έργου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ποιότητας.

(4)

∆ιευκρινίζεται ότι τα έργα της παρούσας σύµβασης υπόκεινται στις διατάξεις των ισχυόντων κανονισµών και
των σχετικών µε αυτές Εγκυκλίων και Αποφάσεων του ΥΠΕΧΩ∆Ε (όπως π.χ. ο κανονισµός οπλισµένου σκυροδέµατος, ο κανονισµός φόρτισης δοµικών έργων κτλ).

(5)

Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονισµοί που θα εφαρµοστούν, θα πρέπει να
είναι στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους ως προς το χρόνο δηµοπράτησης του υπόψη έργου, συµπεριλαµβανοµένων και των σχετικών τροποποιήσεών τους.

1.5.2

Γλώσσα

Τα οριζόµενα στη ΓΣΥ.

1.6

Σειρά ισχύος συµβατικών τευχών

(1)

Ορίζονται οι αναλύσεις τιµών και τα αντίστοιχα περιγραφικά τιµολόγια, για την περίπτωση σύνταξης πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδος νέων εργασιών.

(2)

Στη συνέχεια παρατίθενται οι εφαρµοστέες αναλύσεις τιµών, η σειρά ισχύος των οποίων ορίζεται κατά περίπτωση κατηγορίας έργου:
i.

Αναλυτικό Τιµολόγιο Οικοδοµικών Εργασιών (ΑΤΟΕ), το οποίο δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 429 Β/1-4-

ii.

1976 και η τροποποίησή του στο ΦΕΚ 511 Β/4-6-1980.

iii.

Αναλυτικό Τιµολόγιο Έργων Οδοποιίας (ΑΤΕΟ), το οποίο δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 538Β/7-7-1994.

iv.

Ανάλυση Τιµών Λιµενικών Έργων (ΑΤΛΕ), η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1031 Β/17-8-1976.

v.

Ανάλυση Τιµών Υδραυλικών Έργων (ΑΤΥΕ ή Υ∆Ρ), η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 169 Β/21-2-1980.

vi.

Ανάλυση Τιµών Η/Μ Εργασιών (ΑΤΗΕ ή ΗΛΜ), η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1083 Β/4-12-1979.

vii.

Ανάλυση Τιµών Έργων Πρασίνου (ΑΤΕΠ ή ΠΡΣ), η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 689 Β/18-8-1979.

viii.

Τιµολόγιο Εργαστηριακών και επί Τόπου ∆οκιµών (ΚΕ∆Ε), το οποίο δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ124 Β/242-1995.

ix.

Αναλυτικό Τιµολόγιο Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΑΤΕΒΕ), το οποίο εγκρίθηκε µε την
152378/832/319/16-2-77 Απόφαση Υπουργού Γεωργίας, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την
115619/60/05/2-9-85 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.
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1.7

Σύµβαση

(1)

Με τον όρο «Σύµβαση» νοείται η σύµβαση που περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας, σε συνδυασµό
µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, µε βάση τα οποία ο Ανάδοχος:

1.8

i.

Θα εκτελέσει τις εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα και αναλύονται στην Τεχνική Περιγραφή
και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης,

ii.

Θα εκτελέσει τις τυχόν αναγκαίες συµπληρωµατικές έρευνες για το έργο, όπως αναφέρεται στην παρούσα, που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία,

iii.

Θα συντάξει τις αναγκαίες µελέτες εφαρµογής για το έργο, όπως ορίζεται στην παρούσα,

iv.

Θα συντηρήσει το έργο, µε µέριµνα και δαπάνες του κατά το χρονικό διάστηµα που ορίζεται στην
παρούσα.

Εκχώρηση δικαιωµάτων – υποκατάσταση

Τα οριζόµενα στη ΓΣΥ.

1.9

Μελέτες του έργου

1.9.1

Υπάρχουσες µελέτες κατά τη δηµοπράτηση του έργου

1.9.2

Έλεγχος τεχνικής µελέτης του έργου από τον Ανάδοχο

Τα οριζόµενα στη ΓΣΥ.
1.9.3

Εκπόνηση µελετών και λήψη στοιχείων από τον Ανάδοχο, η αµοιβή των οποίων πρέπει να
εµπεριέχεται ανηγµένα στις τιµές της προσφοράς

:
1.9.3

Τρόπος υποβολής, ελέγχου και εγκρίσεις µελετών του Αναδόχου

1.9.5

Αλληλουχία µελετών και κατασκευών

Τα οριζόµενα στη ΓΣΥ.
1.9.6

Γλώσσα µελετών / ερευνών / σχεδίων

Τα οριζόµενα στη ΓΣΥ.

1.10 Παροχή και µέριµνα των τευχών
(1)

Σχετικά µε τις µελέτες που έχουν εκπονηθεί ή θα εκπονηθούν για το έργο, γίνεται αναφορά στο Άρθρο 1.9
της παρούσας.

(2)

Στον Ανάδοχο, κατά την υπογραφή της σύµβασης, θα χορηγηθεί µία σειρά :
i.

Προϋπολογισµός

ii.

Προµέτρηση

iii.

Τιµολόγιο µελέτης

iv.

ΓΣΥ

v.

ΕΣΥ

vi.

∆ιακήρυξη

vii.

Σχέδια

1.11 Καθυστέρηση στη χορήγηση σχεδίων ή οδηγιών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 1.11 της ΓΣΥ.

1.12 Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του Αναδόχου από τον ΚτΕ
Τα οριζόµενα στη ΓΣΥ.

1.13 Κυριότητα και χρήση των εγγράφων του ΚτΕ από τον Ανάδοχο
Τα οριζόµενα στη ΓΣΥ.
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1.14 Εµπιστευτικότητα
Τα οριζόµενα στη ΓΣΥ.

1.15 Συµµόρφωση µε το θεσµικό πλαίσιο – τήρηση αστυνοµικών διατάξεων
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

1.15 Ευθύνη µελών κοινοπραξίας
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

2.

Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ (ΚτΕ)

2.1

Απαλλοτριώσεις

2.2

Ολοκληρωµένες οι απαλλοτριώσεις στον χώρο που πρόκειται να διαµορφωθεί.

2.2

Άδειες και Εγκρίσεις

2.3

Προσωπικό του ΚτΕ

2.4

Εκπλήρωση οικονοµικών υποχρεώσεων του ΚτΕ

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

2.5

Αξιώσεις του ΚτΕ

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

3.

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

3.1

Καθήκοντα και δικαιοδοσία του Επιβλέποντα

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

3.2

Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων εκ µέρους του Επιβλέποντα

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

3.3

Οδηγίες του Επιβλέποντα

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

3.4

Αντικατάσταση Επιβλέποντα

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

4.

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

4.1

Υποχρεώσεις του Αναδόχου

4.1.1

Επαλήθευση στοιχείων που χορηγούνται

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.
4.1.2

Κατασκευή του έργου

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.
4.1.3

∆ιευκολύνσεις προς την Υπηρεσία

4.2

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

4.3
4.3

Νόµιµος Εκπρόσωπος Αναδόχου
Υπεργολάβοι

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.
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4.4

Εκχώρηση δικαιωµάτων Υπεργολαβίας

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

4.5

Συνεργασία µε τον Κύριο του Έργου, το προσωπικό της Επίβλεψης και µε τρίτους

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

4.6

Τοπογραφικά στοιχεία και έλεγχοι – χαράξεις – τοπογραφικά διαγράµµατα

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

4.7

Μέτρα Ασφαλείας – Πρόληψη ατυχηµάτων – Έλεγχος επιβλαβών αερίων

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

4.9

∆ιασφάλιση ποιότητας

4.9.1

Ποιότητα και προέλευση υλικών και ετοίµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.
4.9.1.1 Υποβολή τεχνικών στοιχείων και δειγµάτων υλικών
(1)

Ορίζεται, σε ένα µήνα από την υπογραφή της σύµβασης η προθεσµία υποβολής των αναγκαίων τεχνικών
στοιχείων (προέλευση, διαφηµιστικά και κυρίως τεχνικά φυλλάδια, τεχνικά χαρακτηριστικά, πιστοποιητικά
ποιότητας, ανάλυση λειτουργίας και λοιπά χρήσιµα στοιχεία) και δειγµάτων όλων των βασικών υλικών και
του εξοπλισµού, που ενσωµατώνονται στο έργο καθώς και όλων των συσκευών, οργάνων, τα οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθούν από τον Ανάδοχο ή/και υπεργολάβους του κατά την κατασκευή του έργου.

(2)

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει στοιχεία τεκµηρίωσης της συµµόρφωσής τους µε τις απαιτήσεις της σύµβασης και δείγµατα για τα ακόλουθα υλικά, είδη, όργανα και συσκευές:
i.

∆οµικά υλικά εµπορίου (τσιµέντο, σίδηρο, πρόσµικτα, πλίνθους, κεραµίδια, τσιµεντόλιθους, θερµοµονωτικά υλικά, πλάκες, πλακίδια, µάρµαρα, φυσικούς λίθους, χρώµατα, ρητίνες, πλαστικά είδη, ελαστικά είδη, στεγανωτικά υλικά, κουφώµατα (διατοµές), σωλήνες, σχάρες, φρεάτια, γαιοϋφάσµατα,
καλώδια, ρευµατολήπτες, διακόπτες, κτλ)

ii.

Υλικά και εξοπλισµό σήµανσης και ασφάλισης (προσωρινής και οριστικής)

iii.

Ηλεκτρολογικές κατασκευές και εξαρτήµατα κάθε φύσης (υποσταθµοί, Η/Ζ, Μ/Σ, πίνακες, υποπίνακες, µπαροκιβώτια, ασφαλειοδιακόπτες, κτλ)

iv.

Σιδηροϊστούς, βραχίονες φωτιστικών σωµάτων (απλοί, διπλοί και µε διάφορα µήκη, ανάλογα µε τη
µελέτη του έργου), φωτιστικά σώµατα, ακροκιβώτια ιστών για διπλό και για µονό βραχίονα

v.

Κιβώτια ηλεκτρικής διανοµής (ΠΙΛΛΑΡ) και ένα από τα στεγανά κιβώτια που περιλαµβάνονται στις
στεγανές διανοµές των ΠΙΛΛΑΡ (µπαροκιβώτιο, διακόπτες, τηλεχειριζόµενος διακόπτης, µετασχηµατιστής µε τους ηλεκτρονόµους)

vi.

Προγραµµατιστές αυτοµατισµών κάθε φύσης (άρδευσης, θέρµανσης, κλιµατισµού, φωτισµού, κτλ)

vii.

Κρουνούς / βάννες / διακόπτες / δικλείδες ανά ένα για κάθε διαφορετική διάµετρο και πίεση λειτουργίας

viii.

Φίλτρα νερού, ανά ένα για κάθε διαφορετική διάµετρο. Στη φάση αυτή θα καθορισθεί και η διάµετρος των βροχίδων του ανοξείδωτου καλαθιού - φίλτρου.

ix.

Βαλβίδες µείωσης πίεσης νερού, ανά µία για κάθε διαφορετική διάµετρο

x.

Ηλεκτροβάννες, ανά µία για κάθε διαφορετική διάµετρο

xi.

Βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής αέρα, ανά µία για κάθε διαφορετική διάµετρο

xii.

Ανεµιστήρες, κλιµατιστικές συσκευές, πύργους ψύξης, λέβητες, λοιπά µηχανήµατα θέρµανσης, ψύξης, κλιµατισµού

xiii.

Όργανα και συσκευές µέτρησης (π.χ. τοπογραφικά όργανα, εργαστηριακές συσκευές, όργανα αυτοµατισµών, κτλ)

xiv.

Λογισµικό που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για το χρονικό προγραµµατισµό, την επεξεργασία επιµετρητικών στοιχείων, τη σύνταξη λογαριασµών, την εκπόνηση µελετών και την παραγωγή σχεδίων.

4.9.1.2 Ειδικές υποχρεώσεις για παραγγελίες µηχανηµάτων, υλικών, συσκευών, ετοίµων προϊόντων

4.9.1.3 Φύλαξη υλικών
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.
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4.9.2

Αρχείο έργου

4.9.3

Πρόγραµµα ποιότητας έργου

4.9.4

Υπεύθυνος ποιότητας έργου

4.9.5

Εργαστήρια εργοταξίου

4.10 Στοιχεία πεδίου του έργου
4.10.1

Μελέτη και γνώση των συνθηκών κατασκευής

4.10.2

Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ)

i.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έρευνα που θα διεξάγει στα γραφεία των αρµοδίων ΟΚΩ, να
αναζητήσει στοιχεία για τους υφιστάµενους, στην περιοχή των έργων, αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης κτλ., οι οποίοι εµπλέκονται µε το έργο. Η επαλήθευση και συµπλήρωση των στοιχείων αυτών
αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου.

ii.

Ο Ανάδοχος αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται: στη λήψη οδηγιών και πληροφοριών από τους αρµόδιους φορείς (ΟΤΕ, ∆ΕΗ, Ύδρευση, Αποχέτευση, Φυσικό Αέριο κτλ.) για τυχόν
αγωγούς ή καλώδια στις θέσεις των έργων, καθώς και στην αποκάλυψη και ακριβή προσδιορισµό
τούτων πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, όπως και στη µετέπειτα προστασία των προς
αποφυγή ζηµιών, η αποκατάσταση ή η αποζηµίωση των οποίων θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

4.11 Επάρκεια συµφωνηµένου εργολαβικού ανταλλάγµατος
4.12 Απρόβλεπτες φυσικές συνθήκες
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

4.13 Προσβάσεις και άλλες υποδοµές
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

4.13 Αποφυγή όχλησης
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

4.15 Προσβασιµότητα οδών προσπέλασης - Εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την
κατασκευή
Τα οριζόµενα στη ΓΣΥ.

4.16 Μεταφορά εξοπλισµού και υλικών
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

4.17 Εξοπλισµός Αναδόχου
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

4.18 Προστασία περιβάλλοντος
4.18.1

Γενικά

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.
4.18.2

Απαιτήσεις για το ολοκληρωµένο έργο

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.
4.18.3

Απαιτήσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και γενικές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της
κατασκευής

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.
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4.19 Αδρανή υλικά, λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης
4.19.1

Γενικά

4.19.2

Λατοµεία

4.19.2.1

Κανονισµοί - ορισµοί - υποχρεώσεις Αναδόχου

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.
4.19.2.2

Λειτουργούσες λατοµικές επιχειρήσεις

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.
4.19.2.3

Λειτουργία νέου λατοµείου

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.
4.19.2.4

Μέθοδοι επιλογής λατοµείων από τον Ανάδοχο

4.19.2.5

Παρακολούθηση ποιοτικών χαρακτηριστικών των αδρανών

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.
4.19.3

∆ανειοθάλαµοι

4.19.3

Χώροι απόθεσης

Τα οριζόµενα στη ΓΣΥ.

4.20 Παροχή ηλεκτρισµού, τηλεφώνου, νερού και φυσικού αερίου
Τα οριζόµενα στη ΓΣΥ.

4.20

Εξοπλισµός ΚτΕ και προµήθεια δωρεάν υλικού

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

4.21

Εκθέσεις προόδου εργασιών

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

4.22

Σήµανση και ασφάλεια εργοταξίου κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

4.23

Φύλαξη του εργοταξίου

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

4.25 ∆ραστηριότητες Αναδόχου στο εργοτάξιο
4.25.1

Προσωρινές εγκαταστάσεις

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.
4.25.2

Καθαρισµός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

4.26 Μητρώο έργου – φωτογραφίες – µαγνητοσκοπήσεις
Τα οριζόµενα στη ΓΣΥ.

4.26

Ευρήµατα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.
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5.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

6.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

6.1

Πρόσληψη εργατικού δυναµικού και λοιπού προσωπικού

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

6.2

Αµοιβές και Κανονισµός Εργασίας

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

6.3

Προσωπικό του ΚτΕ

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

6.4

Εργατική νοµοθεσία

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

6.5

Ωράριο εργασίας – υπερωριακή, νυχτερινή εργασία – αργίες και εορτές

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

6.6

Υποδοµές εργατικού δυναµικού και λοιπού προσωπικού

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

6.7

Ασφάλεια και υγιεινή

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

6.8

Προσωπικό Αναδόχου

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

6.9

Καταστάσεις προσωπικού και εξοπλισµού Αναδόχου

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

6.10 Ανάρµοστη συµπεριφορά
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

7.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

7.1

Τρόπος εκτέλεσης

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

7.2

Υποβολή δειγµάτων υλικών / εξοπλισµού

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

7.3

Επιθεώρηση

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

7.4

∆οκιµές

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

7.5

Απόρριψη

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

7.6

Επανορθωτικές εργασίες

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.
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7.7

Ιδιοκτησιακό καθεστώς ενσωµατούµενου εξοπλισµού και υλικών

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

8.

ΕΝΑΡΞΗ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – ∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

8.1

Έναρξη εργασιών

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

8.2

Προθεσµία περάτωσης

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.
8.2.1

Συνολική προθεσµία

(1)

Η συνολική προθεσµία ορίζεται σε 90 ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.

(2)

Υπάρχουν εργασίες φύτευσης και για αυτές ισχύουν τα οριζόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο της ΓΣΥ.

8.2.2

Τµηµατικές προθεσµίες

8.2.2.1 Έννοιες – ορισµοί
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.
8.2.2.2 Καθορισµός βασικών τµηµατικών προθεσµιών (αποκλειστικών και ενδεικτικών)
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

8.3

Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.
8.3.1

Γενικά

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.
8.3.2

Σύνταξη προγράµµατος

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.
8.3.3

Έλεγχος προγράµµατος - Μέτρα σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Αναδόχου

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

8.4

Παράταση προθεσµίας περάτωσης

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

8.5

Καθυστερήσεις µε υπαιτιότητα των Αρχών

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

8.6

Ρυθµός προόδου εργασιών

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

8.6

Ποινικές ρήτρες

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.
8.7.1

Ποινικές ρήτρες υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.
8.7.2

Ποινικές ρήτρες υπέρβασης τµηµατικών προθεσµιών

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.
8.7.3

Ποινικές ρήτρες µη συµµόρφωσης του Αναδόχου µε το εγκεκριµένο «Πρόγραµµα
Ποιότητας» του έργου και τα «υποστηρικτικά έγγραφα στοιχεία».

8.7.3

Επιβολή ποινικών ρητρών

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.
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8.8

∆ιακοπή εργασιών

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

8.9

Συνέπειες διακοπής εργασιών

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

8.10

Πληρωµή ενσωµατούµενου εξοπλισµού και υλικών στο ενδεχόµενο διακοπής
εργασιών

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

8.11

Παρατεταµένη διακοπή εργασιών

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

8.12

Επανεκκίνηση εργασιών

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

9.

∆ΟΚΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΤΩΣΗ

9.1

Υποχρεώσεις Αναδόχου

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

9.2

Καθυστέρηση διεξαγωγής δοκιµών

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

9.3

Επανάληψη δοκιµών

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

9.4

Αστοχία δοκιµών παραλαβής κατά την περάτωση

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

10. ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

11. ΕΥΘΥΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

12. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
12.1 Εργασίες προς επιµέτρηση
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

12.2 Μεθοδολογία επιµέτρησης εργασιών
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

12.2 Πιστοποίηση εργασιών
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

12.3 Παραλήψεις κατά την επιµέτρηση
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.
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13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ
13.1 ∆ικαίωµα τροποποιήσεων
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

13.2 Ανάλυση λειτουργικής αξίας
13.2 ∆ιαδικασία τροποποιήσεων
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

13.3 Πληρωµή τροποποιήσεων
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

13.4 Ποσό απροβλέπτων
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

13.5 Απολογιστικές εργασίες
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

13.6 Προσαρµογές οφειλόµενες σε τροποποιήσεις του θεσµικού πλαισίου
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

13.7 Αναθεώρηση τιµών
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

14. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

14.1 Συµβατικό τίµηµα
14.1.1

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

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.
14.1.2

Τιµές µονάδος νέων εργασιών

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

14.2 Προκαταβολή
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

14.3 Αίτηση για λογαριασµό / πιστοποίηση ενδιάµεσης πληρωµής
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

14.4 Χρονοδιάγραµµα τµηµατικών πληρωµών
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

14.5 Εξοπλισµός και υλικά που ενσωµατώνονται στο έργο
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

14.6 Έκδοση λογαριασµού / πιστοποίησης ενδιάµεσης πληρωµής
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

14.7 Πληρωµές
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ

- ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ
Σελίδα

YPETHO/EP8/ΕΣΥ

xii από vii

Κωδ. Αρ. Τεύχους

:

Τ∆-Γ.0

Κατάστ. Εγγρ.
Ηµεροµηνία
Έκδοση

:
:
:

Σχέδιο
02/12/2002
0

14.8 Καθυστέρηση πληρωµών
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

14.9 Πληρωµή κρατήσεων / επιστροφή εγγυήσεων
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

14.10

∆ήλωση περάτωσης εργασιών

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

14.11

Αίτηση για λογαριασµό / πιστοποίηση τελικής πληρωµής

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

14.12

Εκκαθάριση αµοιβαίων απαιτήσεων

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

14.13

Έκδοση λογαριασµού / πιστοποίησης τελικής πληρωµής

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

14.14

Λήξη ευθύνης εργοδότη

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

14.15

Νόµισµα συναλλαγών

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

15. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ - ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
15.1

Ειδοποίηση για επανορθώσεις (ειδική διαταγή – ειδική πρόσκληση)

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.
15.2

Έκπτωση Αναδόχου

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.
15.2

∆ικαίωµα του ΚτΕ για διάλυση της σύµβασης

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

16. ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ
16.1

∆ικαίωµα διακοπής εργασιών από τον Ανάδοχο

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.
16.2

∆ιάλυση της σύµβασης από τον Ανάδοχο

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.
16.3

Πληρωµή κατά τη διάλυση της σύµβασης

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

17. ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
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17.1 Εγγυήσεις
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

17.2 Ευθύνη Αναδόχου
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

17.3 Ευθύνη ΚτΕ
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

17.4 Συνέπειες ευθυνών του ΚτΕ
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

17.5 Πνευµατικά και βιοµηχανικά δικαιώµατα
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

18. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
18.1 Γενικές απαιτήσεις ασφάλισης
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

18.2 Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης του Αναδόχου µε τις
υποχρεώσεις του
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

18.3 ∆ιαδικασία ελέγχου από τον ΚτΕ της επάρκειας των ασφαλιστικών συµβάσεων
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

18.4 Ασφάλιση εργασιών και εξοπλισµού του Αναδόχου
18.5
18.4.1

Ελάχιστη κάλυψη ασφάλισης του έργου «κατά παντός κινδύνου»

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.
18.4.2

Ασφάλιση κατά σωµατικών βλαβών και ζηµιών ιδιοκτησίας (Ασφάλιση αστικής ευθύνης
έναντι τρίτων)

18.4.3

Ασφάλιση Κυρίου Μηχανικού Εξοπλισµού

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

18.5

Ασφάλιση προσωπικού του Αναδόχου

Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

18.6 Ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης συµβούλων µηχανικών / µελετητών
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

18.7 Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλαµβάνονται στο ασφαλιστήριο του έργου
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.
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19. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
19.1 Ορισµός της ανωτέρας βίας
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

19.2 Ειδοποίηση για ανωτέρα βία
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

19.3 Καθήκον για τη µείωση καθυστερήσεων
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

19.4 Συνέπειες ανωτέρας βίας
Τα οριζόµενα στην ΓΣΥ.

19.5 Ανωτέρα βία που επηρεάζει Υπεργολάβο
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

19.6 Προαιρετική λύση, πληρωµή και αποδέσµευση
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

20. ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ
20.1 Αξιώσεις Αναδόχου
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

20.2 ∆ικαστική επίλυση διαφορών
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.

20.3 ∆ιαιτητική επίλυση διαφορών
Τα οριζόµενα στο αντίστοιχο άρθρο της ΓΣΥ.
ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 2-04-2014

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ

ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ ΖΩΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΥΛΕΣΙ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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