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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

30.410,95 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ :
∆.Ε. :
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΑΝΕΜΟΡΡΑΧΗΣ

ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ
30.410,95 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείµενο της παρούσας µελέτης είναι η εκτέλεση εργασιών για την επισκευή τόσο εξωτερικά όσο
και εσωτερικά του δηµοτικού κτηρίου της Τ.Κ. Ανεµορράχης.
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το υπάρχον κτήριο είναι διώροφο και είναι κατασκευασµένο από λιθοδοµή πάχους 0,50 µ. Οι
εξωτερικές διαστάσεις του είναι 11,80x7,00µ. Ο 1ος όροφος έχει υποστεί πολλές φθορές εσωτερικά
µε την πάροδο του χρόνου αφού τα ξύλινα πατώµατα στα δύο ανατολικά δωµάτια είναι
κατεστραµµένα και θα αντικατασταθούν από κεραµικά πλακίδια.
Επίσης η υγρασία έχει δηµιουργήσει φθορές στην φέρουσα εξωτερική τοιχοποιία η οποία χρίζει
ανακατασκευή του επιχρίσµατος στην δυτική και βόρεια όψη. Στην νότια όσο και στην ανατολική
όψη θα γίνει υδροαµµοβολή για να αποκαλυφτεί η παλαιά λιθοδοµή και στη συνέχεια θα γίνει
αρµολόγηµα.
Τα παράθυρα θα αντικατασταθούν µε καινούργια όπως και µια θύρα εισόδου του ισογείου και δύο
του ορόφου. ∆υο παράθυρα στην δυτική όψη θα κλειστούν µε διπλή δροµική τοιχοποιία και
θερµοµόνωση. Στα ανατολικά δωµάτια θα τοποθετηθούν ξύλινα σοβατεπί περιµετρικά.
Θα γίνουν εσωτερικοί χρωµατισµοί του ορόφου όπως και εξωτερικοί χρωµατισµοί στη δυτική και
βόρεια όψη.
Υδρορροές θα τοποθετηθούν κάθετα στις τέσσερις γωνίες του κτηρίου για την απορροή των
οµβρίων.
Τα κάγκελα στον 1ο όροφο και στο εξωτερικό κλιµακοστάσιο θα αντικατασταθούν µε νέα.
Η στέγη του κτιρίου είναι σε καλή κατάσταση, αλλά απαιτείται η κατασκευή ξύλινου ταβανιού για να
καλυφθεί το εσωτερικό της.
Με τις παραπάνω εργασίες το δηµοτικό κτήριο θα γίνει πιο λειτουργικό και βιώσιµο και θα
λειτουργήσουν σε αυτό τα γραφεία της τοπικής κοινότητας.
Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Συγκεκριµένα θα εκτελεστούν αναλυτικά οι εξής εργασίες:
1. Αποξήλωση σιδηρών κουφωµάτων συνολικού εµβαδού 22,00 µ2.
2. Καθαίρεση κιγκλιδωµάτων παραθύρων συνολικού βάρους 66,00kg.
3. Εξωτερικά επιχρίσµατα συνολικού εµβαδού 75,00m2.
4. Υδροαµµοβολή επί εξωτερικών επιχρισµάτων συνολικού εµβαδού 72,00m2.
5. Αρµολόγηµα όψεων πλινθοδοµών εµβαδού 72,00m2.
6. Τοποθέτηση 3 θύρων αλουµινίου διαστάσεων 1,00x2,20m.
7. Τοποθέτηση 8 παραθύρων αλουµινίου χρώµατος ξύλου µε κινητές σίτες και παντζούρια
συνολικού εµβαδού 8,00m2.
8. Κάλυψη οροφής µε µισόταβλες συνολικού εµβαδού 71,00m2.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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9. Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδώµατων στο µπαλκόνι του 1ου ορόφου και στο εξωτερικό
κλιµακοστάσιο από ευθύγραµµες ράβδους συνήθων διατοµών συνολικού βάρους 772,00
Kgr.
10. Τοποθέτηση σταθερού φεγγίτη στο άνω µέρος της πόρτας εισόδου του ισογείου εµβαδού
0,40m2.
11. Τοποθέτηση ξύλινων σοβατεπιών συνολικού µήκους 30,00 m.
12. Εξωτερικοί χρωµατισµοί συνολικού εµβαδού 159,00 m2.
13. Εσωτερικοί χρωµατισµοί ορόφου συνολικού εµβαδού 145,00 m2.
14. Αρµολογήµατα όψεων πλινθοδοµών συνολικού εµβαδού 91,00 m2.
15. Επίστρωση δαπέδου µε κεραµικά πλακίδια διαστάσεων 20x20cm, συνολικού εµβαδού
16,00 m2.
16. Τοποθέτηση υδρορροής από πλαστικό σωλήνα διατοµής 6*10 cm κλειστή ορθογωνική
συνολικών µέτρων 22,00 m.
Ε. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 30.410,95€ µαζί µε το ΦΠΑ, εκ των οποίων για
εργασίες, ΓΕ&ΟΕ, απρόβλεπτα και αναθεώρηση 24.724,35 € και για Φ.Π.Α. 23% 5.686,60 €.

Βουργαρέλι
/ / 2016
Ο Συντάκτης

Βουργαρέλι
/ / 2016
Θεωρήθηκε
Ο Αναπλ. Προϊστάµενος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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ΕΡΓΟ : "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΕΜΟΡΡΑΧΗΣ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

30.410,95 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
α/α

1

2

α/α
Είδος εργασίας
Τιµολογ.
ΟΜΑ∆Α Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

22.45

Καθαίρεση µεταλλικών
ΟΙΚ-6102
κατασκευών
Σύνολο ΟΜΑ∆Α Α:ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΟΜΑ∆Α Β: ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
46.01.02

2

71.21

3

71.01.04

5

1

2

ΟΙΚ-2275

22.56

1

4

Αποξήλωση ξυλίνων ή
σιδηρών κουφωµάτων

ΜοΆρθρο
Αναθεώρησης νάδα

Πάχους 1/2 πλίνθου
(δροµικοί τοίχοι)

Τιµή
Μονάδας

m2

22,00

16,80

369,60

kg

66,00

0,35

23,10
392,70

m2

9,00

19,50

175,50

Επιχρίσµατα τριπτά ΟΙΚ 7121
τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα

m2

75,00

13,50

1.012,50

Αρµολογήµατα όψεων
ΟΙΚ 7104
πλινθοδοµών παντός είδους

m2

72,00

16,80

1.209,60

29,00

11,20

324,80

72,00

22,00

1.584,00

ΟΙΚ-4622.1

Επιχρίσµατα τραβηχτά
προεξοχών µέχρι 20 cm,
ΟΙΚ 7181
µµ
απλού σχεδίου
Σχετ.76.21 Υδροαµµοβολή για
m2
καθαρισµό επιφανειών
ΟΙΚ-7621
Σύνολο ΟΜΑ∆Α Β:ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
ΟΜΑ∆Α Γ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
Κάλυψη οροφής µε
52.94
ΟΙΚ 5294
m2
µισόταβλες
71.81

65.17.04

∆απάνη
Μερική
Ολική

Ποσότητα

Υαλοστάσια δίφυλλα, µε ή
χωρίς σταθερό φεγγίτη,
ανοιγόµένα περί κατακόρυφο ΟΙΚ 6522
ή οριζόντιο άξονα, χρώµατος
ξύλου
Υαλοστάσια µονόφυλλα,
ανοιγόµενα περί κατακόρυφο
ΟΙΚ 6519
ή οριζόντιο άξονα, χρώµατος
ξύλου
Κινητές σίτες αερισµού
ΟΙΚ 6530

4.306,40
71,00

16,80

1.192,80

m2

8,00

190,00

1.520,00

m2

0,40

200,00

80,00

m2

8,00

45,00

360,00

3

65.17.01

4

65.25

5

65.05

Θύρες αλουµινίου χωρίς
ΟΙΚ 6502
υαλοστάσιο, χρώµατος ξύλου

m2

7,00

175,00

1.225,00

65.50.01

Παντζούρια αλουµινίου ή
πλαστικά ανοιγόµενα ή
συρόµενα και κάσες αυτών, ΟΙΚ 6541
χρώµατος ξύλου.Ανοιγόµενα
αλλουµινίου

m2

8,00

135,00

1.080,00

4,50

3.414,29

6

7

1

Σιδηρά κιγκλιδώµατα από
ράβδους συνήθων
64.01.01
ΟΙΚ 6401
Kgr
758,73
διατοµών.Απλού σχεδίου από
ευθύγραµµες ράβδους
Σύνολο ΟΜΑ∆Α Γ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΟΜΑ∆Α ∆: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
53.50

Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8
cm, πάχους τουλάχιστον 12 ΟΙΚ 5353
mm.Από ξυλεία τύπου δρυός

µµ

30,00

8.872,09

7,30

392,70

4.306,40

8.872,09

219,00
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2

3

4

76.27.2

∆ιπλοί υαλοπίνακες
συνολικού πάχους 22 mm,
(κρύσταλλο 5 mm, κενό 12
mm, κρύσταλλο 5 mm)

ΟΙΚ 7609.2

m2

8,00

54,00

432,00

77.80.01

Χρωµατισµοί επί επιφανειών
επιχρισµάτων µε χρώµατα
υδατικής διασποράς,
ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή
πολυβινυλικής
ΟΙΚ 7785.1
βάσεως.Εσωτερικών
επιφανειών µε χρήση
χρωµάτων, ακρυλικής
στυρενιοακρυλικήςακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως

m2

159,00

9,00

1.431,00

77.80.02

Χρωµατισµοί επί επιφανειών
επιχρισµάτων µε χρώµατα
υδατικής διασποράς,
ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή
ΟΙΚ 7785.1
πολυβινυλικής
βάσεως.Εξωτερικών
επιφανειών µε χρήση
χρωµάτων, ακρυλικής ή
στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

m2

145,00

10,10

1.464,50

ΟΙΚ 7755

m2

23,00

6,70

154,10

ΟΙΚ 7934

m2

5,00

11,80

59,00

ΟΙΚ 7331

m2

16,00

31,50

504,00

Σχετ.Hλ-Μ
8063

m

22,00

10,49

230,78

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί
σιδηρών επιφανειώνµε
χρώµατα αλκυδικών ή
ακρυλικών ρητινών, βάσεως
νερού η διαλύτου
Θερµοµόνωση τοίχων µε
πλάκες από αφρώδη
εξηλασµένη πολυστερίνη
πάχους 50 mm
Επιστρώσεις δαπέδων µε
κεραµικά
πλακίδια.Επιστρώσεις
δαπέδων µε πλακίδια
GROUP 4, διαστάσεων
20x20 cm

5

77.55

6

79.47

7

73.33.01

8

Σωλήνας πλαστικός
αποχέτευσης υδάτων
Σχετ.8063
(υδρορροή) διατοµής 6x10
cm από σκληρό P.V.C

Σύνολο ΟΜΑ∆Α ∆:ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

4.494,38
Άθροισµα
ΓΕ+ΟΕ
18%
Σύνολο
Απρόβλεπτα 15%
Σύνολο
Αναθεώρηση
Σύνολο
ΦΠΑ
Σύνολο

#ΑΝΑΦ!

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ
/
/2016
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

24%

4.494,38
18.065,57
3.251,80
21.317,37
3.197,61
24.514,98
9,98
24.524,96
5.885,99
30.410,95

0
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ.∆.

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ
/
/2016
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Προιστάµενος
Τµήµατος Τεχνικής Υπηρεσίας

0

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ
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ΕΡΓΟ : "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΑΝΕΜΟΡΡΑΧΗΣ"

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

30.410,95 €

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΟΜΑ∆Α Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
1

22.45

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων

Παράθυρα

5*1,35*1,40+5*1,45*1,60=

2

21,05 m2
21,05 m2
22,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

22.56
Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών
Κιγκλιδώµατα παραθύρων

3*21,91kgr=

65,73 Kgr
65,73 Kgr
66,00 Kgr

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΟΜΑ∆Α Β: ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
1

22.45

Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι)

Κλείσιµο 2 παραθύρων µε διπλό δροµικό τοίχο

2*(1,35*1,40)+2*(1,45*1,60)=

2

71.21

Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα

Εξωτερικά επιχρίσµατα δυτικής όψης
Εξωτερικά επιχρίσµατα βορεινής όψης
Επίχρησµα τοίχου παραθύρων

5,30*6,60-1,35*1,40-1,45*1,60=
11,80*3,20-2,15*0,95=
2*(1,35*1,40+1,45*1,60)=

71.01.04

Αρµολογήµατα όψεων πλινθοδοµών παντός είδους

Ανατολική Όψη
Νότια Όψη

4

71.81

7,00*6,50-1,45*1,60*4=

36,22 m2

13,50*3,20-1,00*2,50-2*1,45*1,60=

34,98 m2

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

71,20 m2
72,00 m2

Επιχρίσµατα τραβηχτά προεξοχών µέχρι 20 cm, απλού σχεδίου

Περιµετρική µαρκίζα
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

5

30,77 m2
35,72 m2
8,42 m2
74,91 m2
75,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
3

8,42 m2
8,42 m2
9,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

4,60+7,00+11,80+5,30=

28,7 m
28,70 m
29,00 m

Σχετ.76.21 Υδροαµµοβολή για καθαρισµό επιφανειών

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
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Ανατολική Όψη
Νότια Όψη

7,00*6,50-1,45*1,60*4=

36,22 m2

13,50*3,20-1,00*2,50-2*1,45*1,60=

34,98 m2

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

71,20 m2
72,00 m2

ΟΜΑ∆Α Γ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
1

52.94
Κάλυψη οροφής µε µισόταβλες
Κάλυψη οροφής ορόφου

11,80*5,30+1,70*4,60=

70,36 m2
70,36 m2
71,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
1

65.17.04

Υαλοστάσια δίφυλλα, µε ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόµένα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα,
χρώµατος ξύλου

5 παράθυρα 145cmx160cm
5 παράθυρα 135cmx140cm

4*1,45*1,60=
4*1,35*1,40=

9,28 m2
7,56 m2
7,56 m2
8,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

2

65.17.01
Υαλοστάσια µονόφυλλα, ανοιγόµενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα, χρώµατος ξύλου
Φεγγίτης θύρας εισόδου
0,40*0,98=
0,39 m2
0,39 m2
0,40 m2

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

3

65.25
Κινητές σίτες αερισµού
4 παράθυρα 145cmx160cm
4 παράθυρα 135cmx140cm

5*1,45*1,60=
5*1,35*1,40=

9,28 m2
7,56 m2
7,56 m2
8,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
4

65.05
Θύρες αλουµινίου χωρίς υαλοστάσιο, χρώµατος ξύλου
Θύρα εισόδου ισογείου 100cmx220cm
1,00*2,20=
Θύρα βορεινής όψης ορόφου 100cmx215cm
1,00*2,20=
Θύρα εισόδου ορόφου 105cmx220cm
5*1,35*1,40=

2,20 m2
2,20 m3
2,31 m2
6,71 m2
7,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
5

65.50.01

Παντζούρια αλουµινίου ή πλαστικά ανοιγόµενα ή συρόµενα και κάσες αυτών, χρώµατος
ξύλου.Ανοιγόµενα αλλουµινίου
4 παράθυρα 145cmx160cm
4*1,45*1,60=
9,28 m2
4 παράθυρα 135cmx140cm
4*1,35*1,40=
7,56 m2
7,56 m2
8,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

2

64.01.01

Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών.Απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους

Κιγκλιδώµατα µπαλκονιού και κλιµακοστασίου
ράβδοι 14,00mm x 14,00mm
13,16m x 1,54Kgr/m=
ράβδοι 16,00mm x 60,00mm (κουπαστή)
1,00m x9,42Kgr/m=
Σύνολο

Συνολικο βάρος
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

25,55m x 29,69 kgr/m=

20,27 kgr/m
9,42 kgr/m
29,69 kgr/m

758,58
Σελίδα 2 από 4

758,58 Kgr
758,73 Kgr

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΟΜΑ∆Α ∆: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
1

53.50

Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm.Από ξυλεία τύπου δρυός

2 ανατολικά δωµάτια

2*4,20+2*2,70+2*4,20+2*3,60=

29,40 m
30,00 m

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
2

76.27.2

∆ιπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)

4 παράθυρα 145cmx160cm
4 παράθυρα 135cmx140cm

5*1,45*1,60=
5*1,35*1,40=

77.80.01

9,28 m2
7,56 m2
7,56 m2
8,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
3

29,40 m

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

Εσωτερικοί χρωµατισµοί ορόφου
2*(3,30+4,70)*3,00-2*1,35*1,40-1,00*2,20+(2,2+2,25+2,55+3,50+4,80)*3,004*1,00*2,20-2,50*1,00+2*(4,20+2,70)*3,00-2,20*1,00+2*(4,20+3,60)*3,002,20*1,00-1,35*1,40=

158,53 m2
159,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
4

77.80.02

158,53 m2

Ανατολική Όψη

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς, ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.Εξωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων,
ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.
7,00*6,50-1,45*1,60*4+4*4*0,25=
40,22 m2

Νότια Όψη

13,50*3,20-1,00*2,50-2*1,45*1,60=

34,98 m2

Βόρεια Όψη

11,80*3,20-0,95*2,15+2,15*0,25*2+0,95*0,25=

37,03 m2

∆υτική Όψη

5,30*6,60-1,45*1,60-1,35*1,40+2*4*0,25=

32,77 m2
145,00 m2
145,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
5

77.55

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

Κιγκλιδώµατα µπαλκονιού και κλιµακοστασίου
για 1 µετρο κιγκλ. µε ράβδους 14,00mm x 14,00mm

13,16m x 4x 0,014=

0,74 m2/m

1 µετρο κιγκλ. µε ράβδους 16,00mm x 60,00mm (κουπαστή)

1,00m x(2x0,015+2x0,06)=

0,15 m2/m

Σύνολο

0,89 m2/m

Συνολικο εµβαδό

25,10m x 0,89m2/m=
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

6

79.47

22,34 m2
22,34 m2
23,00 m2

Θερµοµόνωση τοίχων µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 50 mm

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Σελίδα 3 από 4

Μόνωση 2 παραθύρων

2*1,45*1,60=

7

73.33.01

Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια.Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4,
διαστάσεων 20x20 cm

∆ωµάτιο δυτικό

4,70*3,30=

Σχετ.8063

15,51 m2
15,51 m2
16,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

8

4,64 m2
4,64 m2
5,00 m2

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Σωλήνας πλαστικός αποχέτευσης υδάτων (υδρορροή) διατοµής 6x10 cm από σκληρό P.V.C

Βορεινή Όψη
Nότια Όψη

2*3,20=
2*7,40=

6,40 m
14,80 m
21,20 m
22,00 m

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ
/ /2016
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Σελίδα 4 από 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ :
∆.Ε. :
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΝΕΜΟΡΡΑΧΗΣ
ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ
30.410,95 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKO∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
NET OIK – EK∆ΟΣΗ 3.0

NET OIK - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ φεκ639Β’/20-3-2013

1 /250

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.1

Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις
οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης
που ορίζονται στη διακήρυξη.

1.2

Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες
περαιωµένης εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν
στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται:

1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του
έργου, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και
των υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου.
1.2.2

"Κάθε δαπάνη"γενικά, 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 µε το είδος και την
απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού
προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων.

1.3

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή
διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο
περιεχόµενο των τιµών του παρόντος Τιµολογίου.
1.3.1

Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς,
ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]
Ρητά καθορίζεται ότι στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί
φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού
και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις
της Τελωνειακής Νοµοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που
θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να
εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε
ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους,
εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους
ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή
απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη
διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών µέσων.

1.3.2

Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων
και βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών,
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής
τους, µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών,
τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές,
εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε
αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.
Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία
µεταφορικών µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων
εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης,
λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύµφωνα µε την
Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
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1.3.3

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

1.3.4

Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών,
ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου,
εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και
αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών
απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.

1.3.5

Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών
και αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες
αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και
σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Ορους.

1.3.6

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

1.3.7

Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής σκυροδέµατος,
και προκατασκευασµένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωµάτωση
στο έργο) στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η
κατασκευή των υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η
εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές
δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων
υλών στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις
ενσωµάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των
εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους
(βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και
αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα
µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των
χώρων έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Οταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί
από το ∆ηµόσιο
(β) Οταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο
Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις
ανάγκες του συγκεκριµένου έργου.
1.3.8

Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις µεταφορές, τα
µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις
λοπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων του Εργου.
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1.3.9

Οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων
εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της
αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής
ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των µέτρων
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της
εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και
µέχρι την οριστική παραλαβή τους.

1.3.10

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

1.3.11

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

1.3.12

Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων,
µηχανηµάτων κ.λπ.

1.3.13

Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις
µηχανηµάτων και προσωπικού που οφείλονται:

(α) σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα
(β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους
αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.),
(γ) στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω
εµποδίων,
(δ) στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε
τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε.
ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου
(ε) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του
έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου
και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).
1.3.14

Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου,
εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη
των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής
(όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο
ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών
σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών.
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Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης
του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα
θεµέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής
Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του
Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και
Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).
1.3.15

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

1.3.16

Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων
(όταν αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης
κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε".

1.3.17

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

1.3.18

Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου
του έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα,
προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, µετά το τέλος
των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε
προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους
ορίζεται.

1.3.19

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

1.3.20

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

1.3.21

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

1.3.22

Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα
Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.

1.3.23

Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης
σκυροδεµάτων, µελέτες ικριωµάτων κλπ.
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1.3.24

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

1.3.25

Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την
εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Εργο µέχρι και την παραλαβή του Έργου,
όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές µελέτες και στους περιβαλλοντικούς
όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη
δηµοπράτησης.

1.3.26

Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και
γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως
αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Έργου.

1.3.27

Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή.

1.3.28

Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου,
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

1.4

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό
Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο
περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες
διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί,
ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα
λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το
προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι
οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει
βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.

1.5 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει
τον Κύριο του Έργου.
2

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.1.1

Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των
εγκεκριµένων µελετών είτε βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων βάσει
αυτών επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των
έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζοµένων ανοχών.

2.1.2

Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την
κρίση της, προκειµένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών
στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του
δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την
υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

2.1.3

Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας κάθε
εργασίας, επιµετρούµενης ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης,
επί την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν
Περιγραφικό Τιµολόγιο.
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2.2

2.1.4

Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς
και ο τρόπος πληρωµής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των
παρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους εργασιών του παρόντος
Τιµολογίου.

2.1.5

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

2.1.6

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

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.2.1

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα
•
•

•

•

Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά
εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.
Ως "γαίες και ηµίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαµµώδη ή
αµµοχαλικώδη υλικά, καθώς και µίγµατα αυτών, οι µάργες, τα µετρίως
τσιµεντωµένα (cemented) αµµοχάλικα, ο µαλακός, κατακερµατισµένος ή
αποσαθρωµένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν
αποτελεσµατικά µε συνήθη εκσκαπτικά µηχανήµατα (εκσκαφείς ή προωθητές),
χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισµού.
Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να
εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουµένως µε εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά
υλικά ή κρουστικό εξοπλισµό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην
κατηγορία του "βράχου"περιλαµβάνονται και µεµονωµένοι ογκόλιθοι µεγέθους
πάνω από 0,50 m3.
Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συµπαγείς σκληροί
βραχώδεις σχηµατισµοί από πυριγενή πετρώµατα και οι ισχυρώς
τσιµεντωµένες κροκάλες ή αµµοχάλικα, θλιπτικής αντοχής µεγαλύτερης των 150
MPa. Η εκσκαφή των σχηµατισµών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναµοχλέυονται
µε το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών
σφυρών είναι µειωµένη)

2.2.2

ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά) να προµηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετηµένα και έτοιµα προς
λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
Χειρολαβές
Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό
σύστηµα κλειδώµατος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου
απαιτείται.
Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης
χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.
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-

-

Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα
στερέωσης (µέσα), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβής και αντίκρισµα στο
πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).
Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή
χαλύβδινες ή πλαστικές µε κλειδαριά ασφαλείας.

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης

-

Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας
Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος
Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες
πυρασφάλειας

-

Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου
Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα
(ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω µέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα
(πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).
Μηχανισµοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών

-

Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής
θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω µέρος της θύρας.

-

Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας.
Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση
Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ.
Αναστολείς (stoppers)
- Αναστολείς θύρας - δαπέδου
- Αναστολείς θύρας - τοίχου

- Αναστολείς φύλλων ερµαρίου
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων
-

Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ
Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα)
Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων θυρών
ασφαλείας, µε Master Key
Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου
Μηχανισµοί αυτόµατων θυρών, µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα, µε ηλεκτρονική
µονάδα ελέγχού, µε συσκευή µικροκυµάτων

Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και
σύµφωνα µε τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείµενες "περί ∆ηµοσίων
Εργων"διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος
Τιµολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαµβάνεται στην τιµή του κάθε είδους
κουφώµατος.
2.2.3.

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή σε
µέτρα µήκους (m) γραµµικών στοιχείων συγκεκριµένων διαστάσεων, πλήρως
περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού. Από τις επιµετρούµενες επιφάνειες
αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα γραµµικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια
που δεν χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού.
NET OIK - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ φεκ639Β’/20-3-2013

8 /250

Η εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η
αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιµετράται ανά kg βάρους των
σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές
επιµετρούνται σύµφωνα µε τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα
πληρώνονται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη
χρωµατισµών.
Οι τιµές µονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην
ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη
δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι".
Οι τιµές µονάδος όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου
αναφέρονται σε πραγµατική χρωµατιζόµενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο
εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι τιµές για χρωµατισµούς που εκτελούνται σε ύψος
µεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία
έχουν εφαρµογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωµάτων.
Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των
χρωµάτων, οι δοκιµαστικές βαφές για έγκριση των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα
κινητά ικριώµατα τα οποία θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε τις
ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες
εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως
στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωµάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή
επιβάλλεται.
Όταν πρόκεται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ
ολοκλήρου, η επιµετρούµενη επιφάνεια των χρωµατισµών υπολογίζεται ως το
γινόµενο της απλής συµβατικής επιφάνειας κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει
των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαµβανόµενης
από µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συµβατικό
συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:
α/α
1.

2.

3.

Είδος
Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή µε
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου

Συντελεστής

2,30
2,70
3,00

Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές
µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου

1,90
2,30
2,60

Υαλοστάσια :
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου
γ) µε κάσσα επί µπατικού
δ) παραθύρων ρολλών
ε) σιδερένια

1,00
1,40
1,80
1,60
1,00
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α/α
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Είδος
Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού,
γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολλών

Συντελεστής

Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου
Σιδερένιες θύρες :
α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα
β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές
γ) χωρίς επένδύση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά)
δ) µε κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ
Προπετάσµατα σιδηρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα
γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας)
Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου
Θερµαντικά σώµατα :
Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής
των θερµαντικών σωµάτων

2.2.4.

3,70
2,60
2,80
2,00
1,00
1,60
2,50
1,00
1,60
1,00
1,50

ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
1. Τα συνήθη µάρµαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα
ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα:
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

Λευκό
Τεφρόν
Λευκό
Λευκό συνεφώδες
Κιτρινωπό
Γκρί
Λευκό
Τεφρόχρουν – µελανό
Τεφρόχρουν – µελανό
Λευκό
Λευκό
Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7

Ερέτριας
Αµαρύνθου
∆οµβραϊνης Θηβών
∆οµβραϊνης Θηβών
∆οµβραϊνης Θηβών
Στύρων
Λάρισας

Ερυθρότεφρο
Ερυθρότεφρο
Μπεζ
Κίτρινο
Ερυθρό
Πράσινο
Πράσινο
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8
9
10
11

Ιωαννίνων
Φαρσάλων
Ύδρας
∆ιονύσου

Μπεζ
Γκρι
Ροδότεφρο πολύχρωµο
Χιονόλευκο

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

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

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

2. Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η
στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)
3. Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε λευκό
τσιµέντο.
2.2.5.

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ.
Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλουµινίου) τοίχων
και ψευδοροφών τιµολογούνται µε τα άρθρα 61.30 και 61.31.
Οι
εργασίες
κατασκευής
επίπεδης
επιφάνειας
γυψοσανίδων
τοιχοπετάσµατος σε έτοιµο σκελετό τιµολογείται µε το άρθρο 78.05.
Οι εργασίες κατασκευής καµπύλων τοιχοπετασµάτων αποζηµιώνονται
επιπλέον και µε την πρόσθετη τιµή του άρθρου 78.12.
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιµο
σκελετό αποζηµιώνονται, µαζί µε τις εργασίες αλλουµινίου, µε το άρθρο
78.34 και στην περίπτωση µη επίπεδης µε το άρθρο 78.35. Στην
περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το
προβλεπόµενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιµές
προσαρµόζονται αναλογικά µε τις τιµές του άρθρου 61.30.
Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάµβακα, η αποζηµίωσή του
τιµολογείται µε το άρθρο 79.55.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Α.

Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*]
παραπλέυρως της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την
δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.
Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του
µεταφορικού έργου, µε βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης
του έργου.
Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου
3
καθορίζονται οι ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m .km
Σε αστικές περιοχές
- απόσταση < 5 km

0,28

- απόσταση ≥ 5 km

0,21

Εκτός πόλεως
· οδοί καλής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,20

- απόσταση ≥ 5 km

0,19

· οδοί κακής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,25

- απόσταση ≥ 5 km

0,21

· εργοταξιακές οδοί
- απόσταση < 3 km

0,22

- απόσταση ≥ 3 km
Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη αναµονή
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές
θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας
εκσκαφές)

0,20
0,03

Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*]
των άρθρων του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε
3
κυβικά µέτρα (m ), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.
Σε καµµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή
οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα
3
επιµετρούµενα m κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.
Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο
(ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε
[*], και αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης
(δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του µεταφορικού έργου).

Β.

Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση
[**] παρατίθεται η τιµή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα)
και τα βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωµατουµένων υλικών, έναντι αυτών
που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα
προσαρµόζει ανάλογα τις τιµές εφαρµογής (περιπτώσεις ξυλείας,
καραµικών πλακιδίων και µαρµάρων διαφόρων κατηγοριών και
ποιοτήτων).
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22.45

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

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) :
(Αριθµητικώς) :

22.56

∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ
16,80 €

Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6102
Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε
οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, µε µηχανικές ή θερµικές µεθόδους.
Συµπεριλαµβάνονται τα απαιτούµενα ικριώµατα και η συσσώρευση των
προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
15-02-02-02 "Καθαιρέσεις µεταλλικών κατασκευών µε θερµικές µεθόδους".
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισµών.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) :
(Αριθµητικώς) :

46.

ΜΗ∆ΕΝ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
0,35 €

ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ

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

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

β)

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

γ)

Στη τιµή µονάδας δεν συµπεριλαβάνονται και τιµολογούνται ιδιαίτερα:
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=
δ)

46.01

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

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.

Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm
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.

46.01.02

Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4622.1

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) :
(Αριθµητικώς) :

52.94

∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ
19,50 €

Κάλυψη οροφής µε µισόταβλες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5294
Κάλυψη οροφής µε µισόταβλες και ροκανισµένα πηχάκια αρµοκάλυψης, ή µόνον
µε µισόταβλες επί διαδοκίδωσης µε καδρόνια της απαιτούµενης διατοµής
τοποθετηµένα ανά 30 cm. Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά και µικροϋλικά επί
τόπου, τα ικριώµατα και η εργασία πλήρους κατασκευής και ροκανίσµατος.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυµένης επιφανείας οροφής

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) :
(Αριθµητικώς) :

∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ
16,80 €

64.

ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ ΣΙ∆ΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ

64.01

Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401
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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)
64.01.01 Απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) :
(Αριθµητικώς) :

65.

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ
4,50 €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

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

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

β)

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

γ)

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 ργτά 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 αερο-στεγανότητας, 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 .

NET OIK - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ φεκ639Β’/20-3-2013

15 /250

ε)

65.05

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.

Θύρες αλουµινίου χωρίς υαλοστάσιο, χρώµατος ξύλου.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502
Θύρες συµπαγείς σπό θερµοµονωτικό πέτασµα (πάνελ) αλουµινίου, µονόφυλλες,
ανοιγόµενες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύµφωνα µε την µελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα Αλουµινίου".
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) :
(Αριθµητικώς) :

65.17

ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
175,00 €

Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα
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".
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
65.17.01

Υαλοστάσια µονόφυλλα, ανοιγόµενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο
άξονα, χρώµατος ξύλου.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6519

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) :
(Αριθµητικώς) :

65.17.04

∆ΙΑΚΟΣΙΑ
200,00 €

Υαλοστάσια δίφυλλα, µε ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόµένα περί
κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα, χρώµατος ξύλου.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6522

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) :
(Αριθµητικώς) :

65.25

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ
190,00 €

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.
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) :
(Αριθµητικώς) :

65.50

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
45,00 €

Παντζούρια αλουµινίου ή πλαστικά ανοιγόµενα ή συρόµενα και κάσσες αυτών
χρώµατος ξύλου.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541
Παντζούρια αλουµινίου ή πλαστικά, ανοιγόµενα περί κατακόρυφο άξονα στην
άκρη του φύλλου ή συρόµενα, σε κάσσα από στραντζαριστή λαµαρίνα,
ανεξαρτήτως αριθµού φύλλων και διαστάσεων, σύµφωνα µε την µελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα Αλουµινίου".
Τιµή ανά m2 επιφάνειας.
65.50.01

ΕΥΡΩ

Ανοιγόµενα αλουµινίου.

(Ολογράφως) :
(Αριθµητικώς) :

71.

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
135,00 €

ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

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

Στις τιµές µονάδας συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα (εργασία και
υλικά):
- 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).
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- 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).
71.01

Αρµολογήµατα όψεων υφισταµένων τοιχοδοµών
Αρµολογήµατα όψεων υφισταµένων τοιχοδοµών σε οποιοδήποτε ύψος, µε
τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου µε λεπτόκκοκη άµµο. Συµπεριλαµβάνεται
η προµήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των µικροανωµαλιών των
λίθων, το άνοιγµα, η απόξεση και η πλύση των αρµών µε καθαρό νερό και
µεταλλική βούρτσα µέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου, η
διαβροχή του τοίχου αµέσως πριν από την έναρξη του αρµολογήµατος, η
πλήρωση µε τσιµεντοκονία, η συµπίεση, η µόρφωση, ο τελικός καθαρισµός, τα
απαιτούµενα ικριώµατα, κλπ.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) όψεως

71.01.04

Αρµολογήµατα όψεων πλινθοδοµών παντός είδους
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7104

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) :
(Αριθµητικώς) :

71.21

∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ
16,80 €

Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121
Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου,
πάχους 2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη
στρωτή (λάσπωµα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε
οποιασδήποτε στάθµη από το έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο
εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσµατα µε
κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου".
Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο
µηχανικό εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) :
(Αριθµητικώς) :

73.33

∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ
13,50 €

Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331
Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα,
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4",
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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,
καθαρισµού µε τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

αρµολόγησης

και

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
73.33.01

ΕΥΡΩ

Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm

(Ολογράφως) :
(Αριθµητικώς) :

76.27

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ
31,50 €

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2
∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή
πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθµού
φωτοδιαπερατότητας και βαθµού φωτοανάκλασης σύµφωνα µε την µελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "∆ιπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό". πλήρως
τοποθετηµένοι µε ελαστικά παρεµβύσµατα και σιλικόνη Πλήρης περαιωµένη
εργασία, µε υλικά και µικροϋλικά επί τόπου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

76.27.02

ΕΥΡΩ

∆ιπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm,
κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)

(Ολογράφως) :
(Αριθµητικώς) :

ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
54,00 €
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77.

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

Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα
απαιτούµενα µικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση
πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες,
φωτιστικά, στόµια, σώµατα θέρµανσης 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.

77.55

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,
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) :
(Αριθµητικώς) :

ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ
6,70 €
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77.80

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς,
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής 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 03-10-0200 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων".
Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του
τελικού χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
77.80.01

ΕΥΡΩ

Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

(Ολογράφως) :
(Αριθµητικώς) :

77.80.02

ΕΥΡΩ

9,00 €

Εξωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιοακριλικής βάσεως.

(Ολογράφως) :
(Αριθµητικώς) :

79.

ΕΝΝΕΑ

∆ΕΚΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ
10,10 €

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ

Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι
ακόλουθοι γενικοί όροι:
(α) Λόγω της µεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιµέρους
χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας
ενότητας, η επιλογή του προς ενσωµάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται
στην έγκριση της Υπηρεσίας, µετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου,
συνοδευόµενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδοµένων του προµηθευτή του
υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρµογής του σε παρεµφερή έργα.
(β) Τα ενσωµατούµενα υλικά θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο στις
εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ'
ελάχιστον η ονοµασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η
περιεχόµενη ποσότητα στην συσκευασία.
(γ) Η χρήση όλων των ενσωµατουµένων υλικών θα γίνεται από έµπειρο
προσωπικό, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή
(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
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µέριµνα του Αναδόχου µε τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένη στις
τιµές µονάδας.

79.47

Θερµοµόνωση τοίχων µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη
πάχους 50 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934
Θερµοµόνωση τοίχων, οποασδήποτε διάταξης µε πλάκες από αφρώδη
εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 50 mm, µε ή χωρίς στερέωση αυτών. 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.

(Ολογράφως) :

ΕΥΡΩ

(Αριθµητικώς) :

ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ
11,80 €

Σχετ. 80.63
Σωλήνας πλαστικός αποχέτευσης υδάτων (υδρορροή) διατοµής 6x10 cm από
σκληρό P.V.C
Υδρορροή από σωλήνα πλαστικό αποχέτευσης υδάτων διαστάσεων 6*10* εκ. µε
όλα τα απαραίτητα υλικά σύνδεσης επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως , (κατακόρυφης υδρορροής κλειστού τύπου τραπεζοειδής) .
(m)
Ανάλυση Άρθρου
Υλικά :
Α) Υδρορροή από σωλήνα πλαστικό αποχέτευσης υδάτων διαστάσεων 6*10* εκ.
(Τ.Ε.)

µ

1,2 *

h
h

0,20 *
0,20 *

2,64 = 3,17

Εργασία :
Τεχνίτης (003)
Βοηθός (002)

19,79 =
16,78 =

Άθροισµα

3,96
3,36
10,49

Τιµή µονάδος ενός (1) µ

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως) :
(Αριθµητικώς) :

∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ
10,49 €
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Σχετ.76.27
Υδροαµµοβολή για καθαρισµό επιφανειών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7621
Εφαρµογή υδροαµµοβολής για καθαρισµό διαφόρων επιφανειών (τοιχοποιίες, σίδερα, πέτρες, µάρµαρα,
γυαλί, µεταλλικές επιφάνειες) από ρύπους, κονιάµατα, παλαιά χρώµατα, σκουριά, κ.λ.π. και ιδιαίτερη
αποκάλυψη ρηγµατώσεως, ενώσεων, κογχών σε δύσβατες περιοχές σε οποιοδήποτε ύψος µε µηχάνηµα
βενζινοκίνητο ή ηλεκτροκίνητο υδροβολής ή υδροαµµοβολής υπό πίεση µέχρι 150 ή 220 Atm µετά προσοχής,
ώστε να µην προκληθεί βλάβη σε επιµέρους τµήµατα τα οποία ενδεχόµενα παρουσιάζουν µεγάλη φθορά,
µέχρι πλήρους καθαρισµού, κατά την υπόδειξη του επιβλέποντα. Για την υδροαµµοβολή χρησιµοποιείται
άµµος ποταµού καθαρή, η οποία κοσκινίζεται σε λεπτό κόσκινο.
Περιλαµβάνεται η δαπάνη για κάθε υλικό, µικροϋλικό συντήρησης του µηχανήµατος, µεταφοράς εντός ή εκτός
εργοταξίου, ικριωµάτων, µέτρων προστασίας και ασφάλειας εργασίας καθαρισµού του χώρου εργασίας και η
µεταφορά αχρήστων υλικών σε θέσεις συσσώρευσης σε απόσταση έως 30µ. για φόρτωση που θα
υποδειχθούν από την επίβλεψη. Λαµβάνεται σαν µέση απόδοση 15 m2 ηµερησίως.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :
(Αριθµητικώς) :

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ
/
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ
10,49 €

/2016

ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ........../......./2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΚΗΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆ΗΜΟΣ:
ΕΡΓΟ:

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Επισκευή ∆ηµοτικού κτηρίου
Ανεµοράχης

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 30.410,95 ευρώ

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Βουργαρέλι 27/05/2016
Ο Συντάξας

Γεώργιος Στάµος
Εργοδηγός ΤΕ

Βουργαρέλι
30/5/2016
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος

Ιωάννης Μαυρίκης
Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ΓΕΝΙΚΑ
1.1 Αντικείµενο της ΕΣΥ
1.2 Αντικείµενο της Εργολαβικής Σύµβασης
1.3 Χρηµατοδότηση
1.4 Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων
1.5 Ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις
1.6 Προδιαγραφές και Κανονισµοί
1.7 Γλώσσα
1.8 Σειρά ισχύος συµβατικών τευχών
1.9 Σύµβαση
1.10 Ενστάσεις κατά τις διαδικασίες δηµοπρασιών
1.11 Εκχώρηση δικαιωµάτων-Υποκατάσταση
1.12 Μελέτες
του έργου
1.13 Συµµόρφωση µε το θεσµικό πλαίσιο-τήρηση των αστυνοµικών διατάξεων
1.14 Ευθύνη µελών κοινοπραξίας
2.Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ (ΚτΕ)
2.1 Απαλλοτριώσεις
2.2 Άδειες και εγκρίσεις
2.3 Εκπλήρωση οικονοµικών υποχρεώσεων του ΚτΕ
2.4 Ο Επιβλέπων
2.5 Αντικατάσταση Επιβλέποντα
3 Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ
3.1 Υποχρεώσεις του Αναδόχου
3.2 Επαλήθευση στοιχείων που χορηγούνται
3.3 ∆ηµοσιότητα
3.4 ∆ιεύθυνση
του Έργου από τον Ανάδοχο
3.5 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
3.6 Νόµιµος εκπρόσωπος Αναδόχου
3.7 Υπεργολαβία
3.8 Συνεργασία µε τον ΚτΕ, το προσωπικό της επίβλεψης και µε τρίτους
3.9 Τοπογραφικά στοιχεία και έλεγχοι-χαράξεις-τοπογραφικά διαγράµµατα
3.10 Απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας και υγείας στο εργοτάξιο
3.11 ∆ιασφάλιση Ποιότητας
3.12 Στοιχεία του πεδίου του έργου
3.12.1 Μελέτη και γνώση των συνθηκών κατασκευής
3.12.2 Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ)
3.13 Ηµερολόγιο του έργου
3.14 Επάρκεια συµφωνηµένου εργολαβικού ανταλλάγµατος
3.15 Απρόβλεπτες φυσικές συνθήκες
3.16 Προσβάσεις και άλλες υποδοµές
3.17 Αποφυγή όχλησης
3.18 Μεταφορά εξοπλισµού και υλικών
3.19 Εξοπλισµός Αναδόχου
3.20 Προστασία του περιβάλλοντος
3.21 Αδρανή υλικά, λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης
3.22 Καθαρισµός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων
3.23 Χρόνος Εγγύησης και υποχρεωτικής Συντήρησης
των Έργων
3.24 Μητρώο έργου
3.25 Ευρήµατα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος
4. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
4.1 Πρόσληψη εργατικού δυναµικού και λοιπού προσωπικού
4.2 Προσωπικό Αναδόχου
4.3 Καταστάσεις προσωπικού και εξοπλισµού Αναδόχου
4.4 Ανάρµοστη συµπεριφορά
5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
5.1 Τρόπος εκτέλεσης
5.2 Επιθεώρηση
5.3 Έλεγχοι
5.4 ∆οκιµές
5.5 Απόρριψη
5.6 Επανορθωτικές εργασίες
6. ΕΝΑΡΞΗ-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ-∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
6.1 Έναρξη εργασιών
6.2 Προθεσµία Περάτωσης
6.3 Συνολική προθεσµία

6.4 Ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες
6.5 Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου
6.6 Παράταση προθεσµίας περάτωσης
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1. ΓΕΝΙΚΑ
1.1. Αντικείµενο της ΕΣΥ
Αντικείµενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των Γενικών και Ειδικών
Όρων, σύµφωνα µε τους οποίους , µε την εγκεκριµένη µελέτη και τις έγγραφες οδηγίες τη Υπηρεσίας πρόκειται να
κατασκευαστεί το έργο του τίτλου, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.
Οι όροι αυτοί συµπληρώνουν τους όρους της ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και συµπληρώνονται µε τους όρους των λοιπών Τευχών
∆ηµοπράτησης (Τ.∆.) όπως ακριβώς αναφέρονται στο άρθρο 5 της ∆ιακήρυξης.
Η συµµετοχή του εργολάβου στη δηµοπρασία προϋποθέτει πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της
σύµβασης.
1.2 Αντικείµενο της Εργολαβικής Σύµβασης
Αντικείµενο της εργολαβίας αυτής είναι η εκτέλεση των εργασιών του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, οι οποίες
περιλαµβάνονται στα τεύχη και τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, σύµφωνα µε τους όρους του διαγωνισµού, για τις
οποίες ζητείται η υποβολή προσφοράς µε προσφοράς µε επί µέρους ποσοστών έκπτωσης κατά οµάδες οµοειδών
εργασιών και έλεγχο οµαλότητας των προσφεροµένων επί µέρους ποσοστών έκπτωσης,.Ο συνολικός Προϋπολογισµός
του έργου είναι 24.724,35 (χωρίς αναθεώρηση, Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 30.410,95 Ευρώ (µε αναθεώρηση, Φ.Π.Α.).
Οι κατηγορίες , τα είδη και οι ποσότητες των εργασιών του έργου περιλαµβάνονται στον Προϋπολογισµό Μελέτης.
Συµβατικές τιµές µονάδος των εργασιών είναι οι τιµές µονάδας που θα περιλαµβάνονται στο Τιµολόγιο προσφοράς του
Αναδόχου του έργου.
Συµβατικό χρηµατικό αντικείµενο της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό που περιλαµβάνεται στη σύµβαση για την
κατασκευή του έργου και αποτελείται από τη δαπάνη των εργασιών όπως αυτή διαµορφώνεται µε την προσφορά του
αναδόχου, από τη δαπάνη για γενικά έξοδα (Γ.Ε.) και όφελος εργολάβου (Ο.Ε.), από τα κονδύλια για απρόβλεπτες
δαπάνες και αναθεώρηση που προβλέπονται στον Προϋπολογισµό Μελέτης και από τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας
(Φ.Π.Α.) που αναλογεί.
1.3 Χρηµατοδότηση
Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ και έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου.
Λόγω της παραπάνω χρηµατοδότησης, υποχρεωτικά τηρούνται όλοι οι ισχύοντες Νόµοι, Κανονισµοί και Οδηγίες
περί εκτέλεσης και διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων από την Ε.Ε. έργων.
1.4 Επικοινωνία – Κοινοποίηση εγγράφων
Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 30, στο άρθρο 39 και στο άρθρο 44 του Ν 3669/2008
όπωςισχύουν σήµερα. Οι κοινοποιήσεις εγγράφων της υπηρεσίας προς τον ανάδοχο ή τον αντίκλητό του γίνεται µε
όργανο της υπηρεσίας ή µε οποιoδήποτε άλλο δηµόσιο όργανο ή µε δικαστικό επιµελητή. Κάθε κοινοποίηση προς
τον αντίκλητο θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο. Για την κοινοποίηση συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό. Κατά
τα λοιπά εφαρµόζονται ανάλογα οι οικείες διατάξεις του κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στη
διευθύνουσα υπηρεσία τη νόµιµη εκπροσώπησή του ή τους τυχόν πληρεξούσιους.
1.5 Ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις
Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις παρακάτω νοµοθετικές
∆ηµόσια Έργα και τα συγχρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. έργα:
-

-

διατάξεις

που

αφορούν

γενικά

τα

Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων & Κοινοτήτων» όπως κάθε φορά ισχύει
Π.∆. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε
θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες
σχετικές διατάξεις» όπως κάθε φορά ισχύει
Ν.∆. 86/1969 «Περί ∆ασικού Κώδικα», όπως κάθε φορά ισχύει
Ν.998/79 « Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» όπως
τροποποιήθηκε και
ισχύει
Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων
έργων» (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις των Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α’), Ν.4146/2013
(ΦΕΚ 90 Α’ ), Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120 Α΄) και όπως κάθε φορά ισχύει

-

-

-

-

Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α') «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄
161) και λοιπές ρυθµίσεις».
Ν 4278/2014 (ΦΕΚ 157 Α΄) «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις»
Ν 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις»
Του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85Α)
Του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α),
Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για
την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις των Ν.4072/2012
(ΦΕΚ 86 Α’), Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ222 Α΄),Ν. 4156/2013 (ΦΕΚ 122Α’), Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ 216
Α’) και όπως κάθε φορά
ισχύει.
Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α΄ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν 4146/2013 (ΦΕΚ 90 Α΄)και ισχύει
Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα
∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις
Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α΄ 68) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

-

Οι διατάξεις περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων µε µορφή Α.Ε.
και του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυµβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό Συµβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης κ.λ.π. [άρθρο 20 παρ. 7 και 31 – 34 του Κ∆Ε και η 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
απόφαση αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/05 (Φ.Ε.Κ. Β΄1590)].

-

Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και

-

Το άρθρο 27 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθµίσεις
στην έµµεση και άµεση φορολογία και άλλες διατάξεις) για κράτηση 6%ο στο ΤΣΜΕ∆Ε όπως
συµπληρώθηκε µε το αρθ. 8 παρ. 2 του Ν. 2342/1995 για κράτηση 6%ο στον ειδικό λογαριασµό
«∆ικαιώµατα Γεωτεχνικών» όπως µεταγενέστερα τροποποιήθηκε µε το αρθ. 23 παρ. 1
Ν
3470/2006 (ΦΕΚ Α΄132/2006) και ισχύει για τα δασοτεχνικά έργα.

Συµπληρωµατικά ισχύουν και 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.
1.5

Προδιαγραφές και Κανονισµοί

Για την εκτέλεση του παρόντος έργου ισχύουν οι 440 εγκεκριµένες ΕΤΕΠ όπως εγκρίθηκαν µε την υπ’ αρ.
∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΥΠ.ΜΕ.∆Ι. (ΦΕΚ 2221 Β), µε υποχρεωτική
εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα και σύµφωνα µε την Εγκ.26/2012 (∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/356/4-10-2012) της ΓΓ∆Ε του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. Συµπληρωµατικά των παραπάνω έχουν εφαρµογή τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα» (ΕΤ) που έχουν εγκριθεί από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως
«Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN» ή ως «Κείµενα εναρµόνισης (HD) σύµφωνα µε τους κοινούς κανόνες των οργανισµών
αυτών. Επιπλέον
κατά
σειράν ισχύος θα εφαρµόζονται:
α. Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί µε διαδικασία αναγνωρισµένη από τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρµογής σε όλα τα κράτη - µέλη και έχουν
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. β. Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ)
που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιµήσεις της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, µε γνώµονα την
ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές µε βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και
τους τιθέµενους όρους εφαρµογής και χρήσης του. Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισµό που είναι
αναγνωρισµένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος - µέλος. γ. Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές
(ΠΤΠ) του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε) ή του
προγενέστερου Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων (Υ.∆.Ε) που αναφέρονται σε εργασίες οι οποίες θεµατικά δεν
περιλαµβάνονται στις εγκεκριµένες ΕΤΕΠ υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα Εναρµονισµένα
Ευρωπαικά Πρότυπα (hEN) που έχουν θεσπισθεί µε την σχετική ΚΥΑ.

δ. Συµπληρωµατικά προς τα παραπάνω, θα εφαρµόζονται οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ (Ελληνικού Οργανισµού
Τυποποίησης) και σε συµπλήρωση αυτών οι Προδιαγραφές ISO (InternationalStandardsOrganization) και σε
συµπλήρωση αυτών οι ASTM των ΗΠΑ
1.7 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.
1.8 Σειρά ισχύος συµβατικών τευχών
Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία αλληλοσυµπληρώνονται αλλά σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των
περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως εξής, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη ∆ιακήρυξη
Ανοικτής ∆ιαδικασίας :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Το συµφωνητικό.
Η παρούσα ∆ιακήρυξη.
Η Οικονοµική Προσφορά.
Το Τιµολόγιο Μελέτης.
Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές2 και τα Παραρτήµατα τους, Τ.Σ.Υ.
Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
Ο Προϋπολογισµός Μελέτης.
Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριµένες
τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα
συµβατικά τεύχη 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
Επίσης έχουν συµβατική ισχύ, επόµενη των παραπάνω:
(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.
1.9 Σύµβαση
Με τον όρο «Σύµβαση» νοείται η σύµβαση που περιγράφεται στο τεύχος ∆ιακήρυξης σε συνδυασµό µε τα λοιπά
τεύχη ∆ηµοπράτησης, µε βάση τα οποία ο ανάδοχος:
- Θα εκτελέσει τις εργασίες οι οποίες περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή,
- Θα συντηρήσει το έργο, µε µέριµνα και δαπάνες του κατά το χρονικό διάστηµα …. µηνών
όπως ορίζεται στο άρθρο 74 του Ν 3669/2008 και ισχύει σήµερα.
1.10 Ενστάσεις κατά τις διαδικασίες δηµοπρασιών
Οι ενστάσεις κατά τις διαδικασίες δηµοπρασιών υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν
3669/2008 και το άρθρο 25Α του Ν3669/2008 , όπως προστέθηκε µε το αρθ.59 παρ4 του Ν 4146/2013 και όπως
ισχύουν σήµερα.
1.11 Εκχώρηση δικαιωµάτων-Υποκατάσταση
Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή µέρους ή όλου του έργου (εκχώρηση του έργου)
απαγορεύεται χωρίς έγκριση της προϊσταµένης αρχής. Η έγκριση της υποκατάστασης γίνεται από την προϊσταµένη
αρχή, µετά από πρόταση της διευθύνουσας υπηρεσίας σύµφωνα µε τις διαδικασίες του
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Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων µε θέµα «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα Ελληνικών Τεχνικών
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα» και τη συνοδευτική εγκύκλιο
26/∆ΙΠΑ∆/356/4-10-2012 καθώς και το Τεύχος Συµπληρωµατικών Τεχνικών Προδιαγραφών, εφόσον υπάρχει, του
έργου σύµφωνα µε την παράγραφο 13 της εγκυκλίου 26/ ∆ΙΠΑ∆/356/4-10-2012

άρθρου 65 του Ν. 3669/08 όπως ισχύει σήµερα και εφόσον η υποκατάσταση γίνεται από Κοινοπραξία σύµφωνα µε τις
διαδικασίες του άρθρου 67 του Ν 3669/2008 όπως ισχύει σήµερα.
Για την αναγνώριση υπεργολάβου ως εγκεκριµένου, µε τις συνέπειες της παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν3669/2008
όπως ισχύει σήµερα ,υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία κοινή αίτηση του αναδόχου και του υπεργολάβου. Κατά τα
λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 68 και 69 του Ν 3669/2008 όπως ισχύουν σήµερα.
1.12 Μελέτες του έργου
Στον ανάδοχο θα δοθεί η εγκεκριµένη , µε την υπ’ αριθµ. µελέτη «21/2016» .
1.13 Συµµόρφωση µε το θεσµικό πλαίσιο-τήρηση των αστυνοµικών διατάξεων
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.
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.
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.
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.
1.14 Ευθύνη µελών κοινοπραξίας
Η ευθύνη µελών Κοινοπραξίας διέπεται από τα οριζόµενα στο άρθρο 39 του Ν3669/2008 όπως ισχύει σήµερα.
2 . Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ (ΚτΕ)
2.1 Απαλλοτριώσεις
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.
Ο ΚτΕ υποχρεούται, µέσα σε……… (ορίζεται το χρονικό διάστηµα) από την εγκατάσταση του Αναδόχου, να
παραδώσει στον Ανάδοχο τα απαραίτητα για την εκτέλεση των έργων γήπεδα, ελεύθερα από κάθε δέσµευση.
Η Υπηρεσία έχει λάβει υπόψη της την πρόοδο των τυχών απαλλοτριώσεων κατά τη σύνταξη των όρων
δηµοπράτησης και για τον καθορισµό των τυχόν τµηµατικών προθεσµιών και της συνολικής προθεσµίας. Αντίστοιχα 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.
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 µέριµνακαι δαπάνη.
**

____________________________________________________________________________
**ορίζεται το στάδιο που βρίσκεται η διαδικασία απαλλοτριώσεων εφόσον υπάρχουν:
-ποιες απαλλοτριώσεις δεν έχουν συντελεστεί και ορίζεται το εύλογο χρονικό διάστηµα από την εγκατάσταση του Αναδόχου, στο οποίο ο ΚτΕ
υποχρεούται να παραδώσει στον Ανάδοχο τα απαραίτητα για την εκτέλεση των έργων γήπεδα, ελεύθερα από κάθε δέσµευση, ή
-αναγράφεται ότι οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις έχουν συντελεστεί ή
-αναγράφεται ότι οι απαλλοτριώσεις συντελούνται και δίδεται εκτίµηση του χρόνου που όλα τα απαραίτητα για την εκτέλεση των έργων γήπεδα θα
είναι ελεύθερα από κάθε δέσµευση ή
-συνδυασµός των ανωτέρω.

2.2 Άδειες και εγκρίσεις
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.
Παράλληλα οφείλει να κοινοποιεί το αίτηµά του (µε αντίγραφα όλων των συναφών δικαιολογητικών) στην
∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία.Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις περιπτώσεις αδειών ή υποχρεώσεων
χρηµατοοικονοµικής φύσης.
Ο ΚτΕ ουδεµία υποχρέωση αναλαµβάνει για να παράσχει στον Ανάδοχο τις απαιτούµενες διοικητικές άδειες για τη
διενέργεια των πράξεων εκπλήρωσης των συµβατικών του υποχρεώσεων.
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:
1. Ο νόµος καταλείπει στον ΚτΕ τη διακριτική ευχέρεια να παράσχει τη συνδροµή αυτή ή όχι.
2. Η παροχή της συνδροµής αυτής δεν θα συνιστούσε κακή χρήση της διακριτικής του ευχέρειας
ή κατάχρηση εξουσίας.
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.
2.3 Εκπλήρωση οικονοµικών υποχρεώσεων του ΚτΕ
Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ11 , στο άρθρο 51 και στο άρθρο 53 του Ν3669/2008 όπως ισχύουν
σήµερα και στο άρθρο 25 του Ν 3614/2007 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 242 του Ν4072/ 2012, το άρθρο πρώτο
παρ.6 του Ν 4093/2012, το άρθρο τέταρτο παρ 1α και 1β του Ν.4156/2013 , το άρθρο 113 του Ν. 4199/2013 και
ισχύει σήµερα
2.4 Ο Επιβλέπων
Η επίβλεψη κατασκευής του έργου γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 36 του Ν 3669/2008 όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 186 παρ 1 του Ν4070/2012 και ισχύει σήµερα και σύµφωνα µε το άρθρο 8
παρ 3 του Π∆ 437/1981. Η διευθύνουσα υπηρεσία ορίζει, ως επιβλέπων, τεχνικό υπάλληλο που θα
παρακολουθεί το έργο και γενικά θα προβαίνει σε κάθε νόµιµη ενέργεια για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των έργων.
Παρακολουθεί και ελέγχει την ποιότητα και ποσότητα των εργασιών και γενικά να τηρούνται οι όροι της σύµβασης και
της παρούσας συγγραφής από τον ανάδοχο.
Εάν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και µετά από αυτή µέχρι της οριστικής παραλαβής, ο επιβλέπων
κρίνει ότι η κατασκευή του έργου ή τµήµατος αυτού δεν πληροί τους όρους της σύµβασης ή το έργο έχει ελαττώµατα το
αναφέρει αµέσως στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και αυτή αφού διαπιστώσει κατόπιν επιθεώρησης τα ελαττώµατα αυτά
απευθύνει στον ανάδοχο ειδική διαταγή σχετικά µε την αποκατάσταση τους µέσα σε εύλογη προθεσµία ή το ποσοστό
µείωσης της αµοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες και πιθανόν και την εκτέλεση ορισµένων εργασιών για
τον περιορισµό των ελαττωµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 60 παρ 3 του Ν3669/2008 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
135 παρ. 2 του Ν 4070/2012 και
όπως ισχύει σήµερα.
Ο Ανάδοχος
οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στον επιβλέποντα 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 σύµφωνα µε το άρθρο 37 παρ 14 του Ν 3669/2008 όπως ισχύει σήµερα.
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 3.1 της παρούσας «Υποχρεώσεις του
Αναδόχου).
2.5 Αντικατάσταση Επιβλέποντα
Ο ΚτΕ διατηρεί το δικαίωµα της αντικατάστασης του επιβλέποντα 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.
3.

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

3.1 Υποχρεώσεις του Αναδόχου
Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου ορίζονται στο άρθρο 37 του Ν 3669/2008 όπως ισχύει σήµερα. Ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύµβασης και τις
σύµφωνες προς αυτή και το νόµο έγγραφες εντολές της διευθύνουσας υπηρεσίας. Υποχρεούται
να

εφαρµόζει πιστά τα προβλεπόµενα από την εγκεκριµένη µελέτη, τη διακήρυξη και προϋπολογισµό του έργου και την ΤΣΥ
σε ό,τι αφορά τις µονάδες εργασίας και την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, χωρίς καµιά παρέκκλιση χωρίς την
έγκριση της Υπηρεσίας,
Οι σύµφωνες µε τους όρους της σύµβασης και το νόµο , έγγραφες εντολές που δίνονται από το αρµόδιο όργανο για
συµπλήρωση ή τροποποίηση των στοιχείων της µελέτης καθώς και η εκτέλεση των εγκεκριµένων συµπληρωµατικών
εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο. Σχετικά µε τις αυξοµειώσεις εργασιών και τις νέες εργασίες ισχύουν τα
οριζόµενα στο άρθρο 57 του Ν3669/2008 όπως ισχύει σήµερα. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει αποζηµίωση ή
αύξηση τιµών για µεταβολές στα έργα που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή, έστω και αν βελτιώνουν το έργο.
Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ο ανάδοχος αντιµετωπίσει συνθήκες ή εµπόδια τα οποία δεν
προβλέπονται από τη µελέτη και την Τεχνική περιγραφή, οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως και εγγράφως την ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία
για την περαιτέρω αντιµετώπιση τούτων.
Ο ανάδοχος υποχρεούται µε πρωτοβουλία και ευθύνη δική του να βρει τα κατάλληλα για τα έργα µηχανήµατα στον
αριθµό και στο είδος που χρειάζονται για την έντεχνη και εντός της ολικής προθεσµίας, που προβλέπεται από το άρθρο
6.3 της παρούσας (Συνολική Προθεσµία),
περάτωσης των εργασιών.
Καµία παράταση της συµβατικής προθεσµίας ή πρόσθετη αποζηµίωση πέραν των συµβατικών τιµών µονάδας
αναγνωρίζεται σε περίπτωση δυσκολιών για την εξεύρεση µηχανηµάτων, βλαβών ή αδυναµιών χρησιµοποίησης αυτών.
Οι χειριστές των µηχανηµάτων πρέπει να κατέχουν το ανάλογο µε το µηχάνηµα δίπλωµα. Οι δαπάνες µεταφοράς των
µηχανηµάτων στους τόπους των έργων βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος αναλαµβάνει όλες τις δαπάνες τις σχετικές µε τους µισθούς, ηµεροµίσθια ασφαλιστικές εισφορές και
λοιπές εργοδοτικές επιβαρύνσεις του προσωπικού το οποίο θα απασχολήσει κατά την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης τον
ανάδοχο επιβαρύνει η αξία των κάθε φύσεως υλικών που θα χρησιµοποιηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών (καύσιµα
-λιπαντικά -εκρηκτικά, κ.λ.π.) τα µισθώµατα των µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων ως επίσης και όλα τα γενικά
έξοδα αυτού.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείµενες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών
για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του φορέα του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και
για τη λήψη µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά µε τη λήψη µέτρων ασφάλειας είναι υποχρεωµένος να
εκπονεί µε ευθύνη του κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ) και να
λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα. Φέρει δε ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχηµα το οποίο ήθελε συµβεί, σε οποιονδήποτε
κατά την εκτέλεση των εργασιών που ανέλαβε.
Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζηµιά που προκαλείται από αυτόν ή το συνεργείο του στο ∆ηµόσιο ή οποιονδήποτε
τρίτο.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση του χώρου
εκτέλεσης των εργασιών, φέρει δε ακέραια την ευθύνη τυχόν εκρήξεως πυρκαγιάς από αιτία που σχέση θα έχει µε το
εργοτάξιο.
Οι δαπάνες της επί του εδάφους εφαρµογής των εγκεκριµένων χαράξεων, της κατασκευής σταθερών σηµείων,
εκτύπωσης σχεδίων, καταµετρήσεων εν γένει, η σύσταση των εργοταξίων, η συντήρηση των οδών προσπελάσεως του
έργου, βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να µην εµποδίζει την εκτέλεση εργασιών που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβαση από
άλλους εργολήπτες που χρησιµοποιεί η Υπηρεσία ή από την ίδια την Υπηρεσία, ή και το προσωπικό αυτής ή κάθε άλλης
αρχής που ασχολείται µε την εκτέλεση έργου µέσα στο ίδιο εργοτάξιο ή πλησίον αυτού.
Η δαπάνη εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών έχει υπολογισθεί στις αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου και για το
λόγο αυτό καµίας άλλης πρόσθετης αποζηµίωσης δικαιούται ο εργολάβος.
3.2 Επαλήθευση στοιχείων που χορηγούνται
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
υποβάλλει γραπτώς τυχόν επισηµάνσεις του και προτάσεις για συµπλήρωση, τροποποίηση ή βελτιστοποίηση των
εργασιών και των µεθόδων υλοποίησης του έργου.
Ο έλεγχος 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 3.9 (Τοπογραφικά στοιχεία και έλεγχοι – χαράξεις –
τοπογραφικά διαγράµµατα) της παρούσας.
3.3 ∆ηµοσιότητα
Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε µέριµνα και δαπάνες του µέσα σε ένα (1) µήνα από την εγκατάστασή του, να
τοποθετήσει µία (1) πινακίδα ∆ηµοσιότητας για το έργο, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα διαφηµιστικών και επεξηγηµατικών
πινακίδων που θα τους χορηγήσει η Υπηρεσία βάσει των Οδηγιών περί δηµοσιότητας συγχρηµατοδοτούµενων έργων από
την Ε.Ε.(Καν. 1974/2006 (ΕΚ) και 1698/2005 (EE)) και στη θέση που θα του υποδειχτεί, προκειµένου να διασφαλίζεται η
δηµοσιότητα περί συγχρηµατοδότησης στο έργο (την υπ' αριθ. 125834/270/6-3-2012 Εγκύκλιος της Ε.Γ.∆. του
ΥΠΕΚΑ (Α∆Α: ΒΕ∆Θ0-ΒΤΡ)).
Σε περίπτωση που δεν τοποθετηθεί η εν λόγω πινακίδα στην προθεσµία που ορίζεται , η διευθύνουσα Υπηρεσία θα
φροντίσει για την τοποθέτησή της σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου.

3.4 ∆ιεύθυνση

του Έργου από τον Ανάδοχο

Η διεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο στους τόπους κατασκευής γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 38
του Ν 3669/2008 όπως ισχύει σήµερα. Ειδικότερα θα πρέπει να γίνεται από τεχνικούς που έχουν
τακατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την Υπηρεσία. Η επί τόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή
τεχνικού υπαλλήλου της εργοληπτικής επιχείρησης είναι υποχρεωτική και ανάλογη µε τη φύση και το µέγεθος του
κατασκευαζόµενου έργου.
Για το προσωπικό που αποτελεί την ελαχίστη στελέχωση, απαιτείται προσκόµιση στη διευθύνουσα υπηρεσία
βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζοµένων.
3.5 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των κατασκευών του έργου σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 και όπως ορίζεται στο άρθρο 17 του Τεύχους ∆ιακήρυξης.
Το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να
υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Σύµφωνα µε το άρθρο 35 παρ.10 εδάφιο 3 όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο
59
παρ.6
τουΝ4146/2013 και ισχύει,η εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου περιορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις
εκατό(20%) της αρχικής εγγύησης, όπως τυχόν συµπληρώθηκε κατόπιν της υπογραφής συµπληρωµατικών συµβάσεων,
αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. Το σύνολο της εγγύησης καλής εκτέλεσης
επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αµέσως µετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και τη σύνταξη
του τελικού λογαριασµού του έργου.»
3.6 Νόµιµος εκπρόσωπος Αναδόχου
Ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 38 και στο άρθρο 44 παρ 1 και 2 του Ν3669/2008 όπως ισχύουν σήµερα.
Η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στους τόπους κατασκευής τους γίνεται από τεχνικούς που
έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την Υπηρεσία. Η επί τόπου των έργων παρουσία τεχνικού
στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου της εργοληπτικής επιχείρησης είναι υποχρεωτική και ανάλογη µε τη φύση και το
µέγεθος του κατασκευαζόµενου έργου.
Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στη διευθύνουσα υπηρεσία τη νόµιµη εκπροσώπησή ή τους τυχόν πληρεξούσιους.
Όταν πρόκειται για υπογραφή του χρονοδιαγράµµατος, των επιµετρήσεων, των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών,
των πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδος νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων,
συµπληρωµατικών συµβάσεων, των πιστοποιήσεων και της επί τόπου παρακολούθησης και διοίκησης κατασκευής του
έργου, ο ανάδοχος µπορεί να αντιπροσωπευθεί από τεχνικό στέλεχος της επιχείρησης ή άλλο τεχνικό που έχει τα
νόµιµα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 39 παρ 3 και 4 του Ν 3669/2008 όπως ισχύει
σήµερα.
3.7 Υπεργολαβία
Ισχύουν τα οριζόµενα στο
άρθρο 68
και το άρθρο 69 του Ν3669/2008 όπως ισχύουν σήµερα.
Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση µέρους του έργου, ο Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση,
παραµένει µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, τις συνυφασµένες συνέπειες και ευθύνες
σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν 3669/2008 όπως ισχύει σήµερα.
Η Υπηρεσία έχει 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.
3.8 Συνεργασία µε τον ΚτΕ, το προσωπικό της επίβλεψης και µε τρίτους
Γενικά ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του Ν3669/2008 όπως ισχύει σήµερα.
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.
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 νασυµπεριφέρεται και
µε τα συνεργεία ή τους εργολήπτες των Εταιρειών και Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας, που τυχόν θα
εργάζονται στα εργοτάξια ή τις παρυφές του έργου.

3.9 Τοπογραφικά στοιχεία και έλεγχοι-χαράξεις-τοπογραφικά διαγράµµατα
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.
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).
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.
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 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 το συντοµότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή, προς έλεγχο και έγκριση, των πρώτων
επιµετρήσεων από τον Ανάδοχο.
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.
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.
3.10

Απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας και υγείας στο εργοτάξιο*

3.10.1
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και
κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε
οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών
κατά τη φάση κατασκευής του έργου: Π∆ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.3669/08 (αρ 37 παρ. 7), Ν.3850/10** (αρ. 42)
3.10.2
Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται:
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ) και
λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37 παρ. 7)

να

β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ),
όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε: ∆ΙΠΑ∆/οικ177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και
∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες
αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου: Ν.3669/08
(αρ.37 παρ.8 και αρ.182).
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, να τους
ενηµερώνει/εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους
και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας: Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.
10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42-49).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Η έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα I του άρθρου 12
του Π∆
305/96
** Ο Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων αρ. δεύτερο,
καταργείδιατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των: Ν. 1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96, κλπ.

Για τη σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της
ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής
των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να
κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία).
3.10.3
Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ.2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα :
3.10.3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση-Σχέδιο
(ΦΑΥ) και συγκεκριµένα:

Ασφαλείας

Υγείας

(ΣΑΥ)-

Φάκελος

Ασφάλειας

Υγείας

α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των
προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα
υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα απασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20
εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια: Π∆305/96 (αρ. 3 παρ. 12 και 13). Η
γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα III του άρθρου 12 του Π∆ 305/96.
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις/προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής µελέτης
του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.)
ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν. 3669/08 (αρ. 37 παρ. 8 και αρ. 182).
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν παραλείψεις που θα
διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο
ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση
φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός κλπ.)
δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω
τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία,
µέτρα ασφάλειας και υγείας: Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ. 9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η
οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 57 παρ.8 και αρ. 182).
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ. 10) και ΥΑ
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση ελεγκτικών αρχών.
στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφαλείας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφαλείας Υγείας (ΦΑΥ).
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για
τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
Αντίστοιχα
ο
ΦΑΥ
αποσκοπεί
στην
πρόληψη
και
στον
περιορισµό
όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.

των

κινδύνων

για

1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.5-7) και στις ΥΑ:
∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρθ. 3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ. 2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, οι οποίες
ενσωµατώθηκαν στο Ν. 3669/08 (αρ.37 και 182).
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.4), όταν:
α. απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός
συνεργεία στην κατασκευή.
β. οι εργασίεςπου πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαιτέρους κινδύνους: Π.∆. 305/96 (αρθ. 12 παράρτηµα
II)
γ. απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
δ. για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο
δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ, ΦΑΥ) του έργου από την
αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 1 εδάφιο α΄του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ
249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε.
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε
∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.
3669/08 (αρ. 73 & 75)

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και
τοσυνοδεύει
καθ΄όλη
τη
διάρκεια
της
ζωής
του
:
Π∆
305/96
(αρ.
3
παρ.
11)
και
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε
5. ∆ιευκρινήσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του
περιλαµβάνονται
στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
3.10.3.2

ΦΑΥ

Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας-τήρηση στοιχείων ασφάλειας και
υγείας

Ο ανάδοχος υποχρεούται:
Α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόµενους
σύµφωνα µε το Ν. 3669/2008 (αρ. 8 παρ.1 & αρ.12 παρ.4)
Β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και
εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 & αρ.4 έως 25)

άνω

Γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός της
επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι
δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό
της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής:
Ν. 3850/10 (αρ. 9).
∆. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας,
εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων:
1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφαλείας και ιατρόεργασίας, των
υφισταµένων
κατά
την
εργασία
κινδύνων
για
την
ασφάλεια
καιτην
υγεία,
συµπεριλαµβανοµένων
εκείνων
που
αφορούν
οµάδες
εργαζοµένων
πουεκτίθενται
σε
ιδιαίτερους κινδύνους Ν. 3850/10 (αρ. 43 παρ. 1α και παρ. 3-8).
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν. 3850/10 (αρ. 14 παρ. 1 και
αρ. 17 παρ. 1)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και
θεωρείταιαπό την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του
ιατρούεργασίας
(Ν.
3850/10
αρ.
20
παρ.4),
οφείλει
να
αιτιολογεί
τις
απόψεις
του
και
να
τις κοινοποιεί
και
στην
επιτροπή
Υγείας
και
Ασφαλείας
(Ε.Υ.Α.Ε.)
ή
στον
εκπρόσωπο
τωνεργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι
αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5του Ν.3850/10.
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο.
3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να
το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν. 3850/10 (αρ.43 παρ.2β).
Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παροµοίων ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο
βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνοµικές
αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα
τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να
τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για την εξακρίβωση των αιτιών του
ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α)
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα
εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν. 3850/10 (αρ.43 παρ.2γ)
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζοµένου Ν. 3850/10 (αρ. 18 παρ.9)
3.10.3.3.

Ηµερολόγιο Μέτρων ασφαλείας (ΗΜΑ)

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των
προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε
το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την ΥΑ 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.

Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω ΥΑ από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα Ή γραφεία
Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας,
από τους υπόχρεους για τη διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ότι αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή
δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ: Π∆ 1073/81 (αρ.113), Ν. 1396/83 (αρ.8)
και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αριθµ. πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208/12-9-2003.
3.10.3.4
Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολογίου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Για την πιστή εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να σχετίζεται µε το ΗΜΑ.
Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και
εµπλουτισµός του ΣΑΥ
και
επίσης
σε
ειδική
στήλη
του,
να
γίνεται
παραποµπή
των
αναγραφόµενων
υποδείξεων/ διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό
διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος.
3.10.4.

Απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο.

3.10.4.1 Προετοιµασία εργοταξίου-Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω µέτρα
ασφάλειας και υγείας:
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε ιδιαίτερη
προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: Π∆ 105/95, Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α,
παρ. 18.1)
β. τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να
παρέχεται προστασία στους εργαζοµένους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας: Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.
12 παραρτ. IV
µέρος Β, τµήµα II, παρ.2).
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων κλπ) και τα
απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών: Π∆ 1073/81
(αρ.92-95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 6).
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγήςδιάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψηαντιµετώπιση
πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ: Π∆
1073/81 (αρ.92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 3,4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32,
45).
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων
πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ): Π∆ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18),
Π∆ 305/96 (αρ. 12 παράρτ. IV µέρος Α,
παρ. 13 ,14).
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόµενους όπως:
προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους
ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και
τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: Π∆ 1073/81 (αρ. 102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β. 4373/1205/93
και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και ΥΑ οικ. Β.5261/190/97, Π∆ 396/94, Π∆ 305/96 (αρ.9, παρ.γ).
3.10.4.2

Εργοταξιακή σήµανση-σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση-εκφόρτωση-εναπόθεση
υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ

Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των
οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε :
-

-

Την Υ.Α. αριθµ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΥΠΥΜΕ∆Ι: Οδηγίες σήµανσης εκτελούµενων
έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)
Την ΚΥΑ αριθµ. 6952/14-2-2011 του τ. ΥΠΕΚΑ και τ. ΥΠΥΜΕ∆Ι « Υποχρεώσεις και µέτρα για
την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους
πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών»
Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ.9-11 και αρ.52) και την τροπ.
αυτού: Ν. 3542/07 (αρ. 7-9 και αρ. 46)

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης
τµήµατος οδού και πεζοδροµίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47,48) και η τροπ. αυτού Ν. 3542/07 (αρ. 43,44).
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις
ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των
καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ: Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ. 8.δ
και αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 2), Ν. 3850/10 (αρ.31,35).
δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης,
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ
8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96 [αρ.8 (γ,ε,στ,ζ) και αρ.12 παραρτ.IV µέρος Α παρ.11 και µέρος Β τµήµα II παρ. 4] ,
Ν. 2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.30).
ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν:
α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο: Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της
ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: Π∆ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς
παράγοντες : Ν.3850/10 (αρ.36-41), Π∆ 82/10.
3.10.4.3

Μηχανήµατα έργων/εξοπλισµοί εργασίας-αποδεικτικά στοιχεία αυτών.

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 (αρ.2)
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων
(χωµατουργικών
και διακίνησης
υλικών),των
ανυψωτικών
µηχανηµάτων,
των οχηµάτων,
των
εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου,
κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ): Π∆ 1073/81 (αρ. 17, 45-74), Ν.1430/84 (αρ. 11-15), Π∆ 31/90, Π∆
499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. ΙΧ), Π∆ 305/96 (αρ.
12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II παρ. 7-9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν. 3850/10 (αρ.
34,35).
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV, µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ παρ. 7.4 και 8.5)
και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία:
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄,
τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. ΙΙ, παρ.2.1)

Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει το χειριστή.
6. Βεβαίωση
ασφαλούς
λειτουργίας
του
εξοπλισµού
εργασίας
(ορθή
συναρµολόγησηεγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται
τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ.4α παρ.3 και 6).
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03
(αρ.3 και αρ.4. παρ.7).
3.10.5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο,
τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα
ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου.
Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα:
3.10.5.1 Κατεδαφίσεις:
Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18-33,104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν.2168/93, Π∆
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ

396/94

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ, παρ. 11), ΚΥΑ
3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06, ΥΑ
21017/84/09.
3.10.5.2

Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις:

Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17,40-42), ΥΑ αρ.3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και αντοχή
κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν.2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9
παρ.4
παραρτ.
ΙΙΙ),
ΥΑ 3009/2/21-γ/94,
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94
και οι τροπ.
αυτής:
ΥΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού: Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ.
IV µέρος Β τµήµα ΙΙ, παρ. 10).
3.10.5.3

Ικριώµατα
στέγες.

και

κλίµακες,

Οδοί

κυκλοφορίας-ζώνες

κινδύνου,

Εργασίες

σε

ύψος,

Εργασίες

σε

Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ.7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.
ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. ΙV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14).
3.10.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής& λοιπές θερµές εργασίες
Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99, 104, 105), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική
∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.
3.10.5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές κλπ)
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26-33, αρ. 98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12,
παραρτ. ΙV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.12).
3.10.6.

Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές
τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.

διατάξεις

που περιλαµβάνουν

Α. ΝΟΜΟΙ
Ν. 495/76

ΦΕΚ 337/Α/76

Π.∆. 304/00

ΦΕΚ 241/Α/00

Ν. 1396/83

ΦΕΚ 126/Α/83

Π.∆. 155/04

ΦΕΚ 121/Α/04

Ν. 1430/84

ΦΕΚ 49/Α/84

Π.∆. 176/05

ΦΕΚ 227/Α/05

Ν. 2168/93

ΦΕΚ 147/Α/93

Π.∆. 149/06

ΦΕΚ 159/Α/06

Ν. 2696/99

ΦΕΚ 57/Α/99

Π.∆. 2/06

ΦΕΚ 268/Α/06

Ν. 3542/07

ΦΕΚ 50/Α/07

Π.∆. 212/06

ΦΕΚ 212/Α/06

Ν. 3669/08

ΦΕΚ 116/Α/08

Π.∆. 82/10

ΦΕΚ 145/Α/10

Ν. 3850/10

ΦΕΚ 84/Α/10

Π.∆. 57/10

ΦΕΚ 97/Α/10

Ν. 4030/12

ΦΕΚ 249/Α/12

Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Π.∆. 413/77

ΦΕΚ 128/Α/77

ΥΑ 130646/84

ΦΕΚ 154/Β/84

Π.∆. 95/78

ΦΕΚ 20/Α/78

ΚΥΑ 3329/89

ΦΕΚ 132/Β/89

Π.∆. 216/78

ΦΕΚ 47/Α/78

ΚΥΑ 8243/1113/91

ΦΕΚ 138/Β/91

Π.∆. 778/80

ΦΕΚ 193/Α/80

ΚΥΑ αρ.οικ.Β.4373/1205/93

ΦΕΚ 187/Β/93

Π.∆. 1073/81

ΦΕΚ 260/Α/81

ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93

ΦΕΚ 765/Β/93

Π.∆. 225/89

ΦΕΚ 106/Α/89

ΚΥΑ αρ.8881/94

ΦΕΚ 450/Β/94

Π.∆. 31/90

ΦΕΚ 31/Α/90

ΥΑ αρ.οικ.31245/93

ΦΕΚ 451/Β/93

Π.∆. 70/90

ΦΕΚ 31/Α/90

ΥΑ 3009/2/21-γ/94

ΦΕΚ 301/Β/94

Π.∆. 85/91

ΦΕΚ 38/Α/91

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94

ΦΕΚ 73/Β/94

Π.∆. 499/91

ΦΕΚ 180/Α/91

ΥΑ 3131.1/20/95/95

ΦΕΚ 978/Β/95

Π.∆. 395/94

ΦΕΚ 220/Α/94

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95

ΦΕΚ 677/Β/95

Π.∆. 396/94

ΦΕΚ 220/Α/94

ΥΑ Φ.6.9/25068/1183/96

ΦΕΚ 1035/Β/96

Π.∆. 397/94

ΦΕΚ 221/Α/94

ΥΑ αρ.οικ.Β.5261/190/97

ΦΕΚ 113/Β/97

Π.∆. 105/95

ΦΕΚ 67/Α/95

ΚΥΑ αρ.οικ16289/330/99

ΦΕΚ 987/Β/99

Π.∆. 455/95

ΦΕΚ 268/Α/95

ΚΥΑ αρ.οικ.15085/593/03

ΦΕΚ 1186/Β/03

Π.∆.Π 305/96

ΦΕΚ 212/Α/96

ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03

ΦΕΚ 708/Β/03

Π.∆. 89/99

ΦΕΚ 94/Α/99

ΚΥΑ αρ.6952/11

ΦΕΚ 420/Β/11

ΥΑ 3046/304/89

ΦΕΚ 59/∆/89

∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00

ΦΕΚ 1035/Β/00

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03

Αρ. Πρωτ.∆ΕΕΠ
Π/208/12-9-03

ΥΑ αρ.οικ.433/2000

ΦΕΚ 1176/Β/00

ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01

ΦΕΚ 686/Β/01

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01

ΦΕΚ 266/Β/01

Αρ.
Πρωτ.∆ΙΠΑ∆/
οικ/215/31-3-08

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02

ΦΕΚ 16/Β/03

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε

ΥΑ ∆ΜΕΟ/Ο/613/11

ΦΕΚ 905/Β/11

Αρ. Πρωτ.
10201/12 Α∆Α:Β4Λ1ΛΚΦΖ

ΥΑ 21017/84/09

ΦΕΚ 1287/Β/09

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

ΦΕΚ 155/Β/96

3.11

∆ιασφάλιση Ποιότητας
Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιµοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά και τα έτοιµα ή ηµικατεργασµένα
προϊόντα που προδιαγράφονται για την κατασκευή του έργου σύµφωνα µε την ΤΣΥ. Απαγορεύεται
η
χρησιµοποίηση υλικών απροσδιόριστης ποιότητας ή άγνωστης προέλευσης ή η ενσωµάτωση στο έργο υλικών που δεν
έχουν προηγουµένως τύχει της έγκρισης της Υπηρεσίας.
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.
3.12

Στοιχεία του πεδίου του έργου

3.12.1 Μελέτη και γνώση των συνθηκών κατασκευής
Η συµµετοχή των ενδιαφεροµένων δι' υποβολής προσφοράς στην δηµοπρασία αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι οι
διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει την φύση και την τοποθεσία του έργου και έχουν πλήρη γνώση
των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής τούτου, κυρίως σε ό,τιαφορά τις πάσης φύσεως πηγές λήψης
υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης των προϊόντωνεκσκαφής, τις µεταφορές, την διάθεση,
διαχείριση και αποθήκευση υλικών την δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού προσωπικού, νερού και ηλεκτρικού

ρεύµατος, τις επικρατούσες µετεωρολογικές συνθήκες, την διαµόρφωση και κατασκευή του εδάφους, το είδος και την
ποιότητα των ευρισκοµένων στην περιοχή κατάλληλων εκµεταλλεύσιµων υλικών το είδος και τα µέσα ( µηχανήµατα,
υλικά, υπηρεσίες) τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και άλλα
θέµατα τα οποία καθοιονδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε
συνδυασµό πάντα µε τους όρους της σύµβασης.
Επίσης ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει τα εγκεκριµένα διαγράµµατα και σχέδια της µελέτης καθώς και
τα λοιπά συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας, τα οποία περιλαµβάνονται στον φάκελο της δηµοπρασίας και αποτελούν
µαζί µε την διακήρυξη, τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαµβάνει να
εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του, οι οποίες απορρέουν από τις ως άνω συνθήκες και όρους.
Παράλειψη του αναδόχου να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους της σύµβασης, δεν
απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη που έχει, να συµµορφώνεται στις συµβατικές υποχρεώσεις του και δεν προκύπτει
κανένα δικαίωµα οικονοµικής ή άλλης φύσης ή/και παράταση προθεσµίας εξαιτίας αυτού του λόγου.
3.12.2 Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ)
Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι ενδέχεται στην περιοχή του έργου να υπάρχουν εναέριες ή υπόγειες
εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.∆.∆. Ο ανάδοχος οφείλει να λειτουργήσει εξαρχής µε γνώµονα και σύµφωνα µε τα όσα
ορίζονται στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-08-00-00.
Σε περίπτωση που απαιτηθούν εργασίες µετατόπισης αγωγών ο ανάδοχος δεν θα έχει καµία
οικονοµική ή τεχνική ανάµειξη. Υποχρεούται όµως αυτός να διευκολύνει την εκτέλεση ,των ως άνω εργασιών χωρίς
δικαίωµα όµως ιδιαίτερης αποζηµίωσης λόγω καθυστέρησης ή διαφόρων άλλων δυσχερειών που τυχόν εµφανιστούν
κατά τις εργασίες αυτές.
3.13 Ηµερολόγιο του έργου
Ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 47 του Ν 3669/2008 όπως ισχύει σήµερα. Κατά την εκτέλεση των έργων ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί ειδικό βιβλιοδετηµένο διπλότυπο ηµερολόγιο, το οποίο βρίσκεται στο εργοτάξιο
και συντάσσεται µε µέριµνα και ευθύνη του αναδόχου. Στο ηµερολόγιο αυτό αναγράφονται η ηµεροµηνία, οι καιρικές
συνθήκες, κάθε πληροφορία σχετικά µε τις εκτελούµενες εργασίες ώστε κάθε στιγµή να µπορεί να γίνεται κατά
προσέγγιση εκτίµησης της ποσότητας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, τα τυχόν συµβάντα και τα µέτρα ασφαλείας
που έχει πάρει ο ανάδοχος. Επίσης υποχρεούται το ένα από τα δύο φύλλα του ηµερολογίου να το παραδίδει κάθε
δεκαπενθήµερο στον επιβλέποντα ο οποίος και το τοποθετεί στον υπηρεσιακό φάκελο της εργολαβίας.
Στο ηµερολόγιο ο επιβλέπων µπορεί να καταχωρήσει κάθε εντολή ή παρατήρησή του σχετικά µε την εκτέλεση των
εργασιών.
3.14 Επάρκεια συµφωνηµένου εργολαβικού ανταλλάγµατος
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.
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:

-

γιατιςδιατυπώσειςεκτελωνισµούυλικών,εφοδίωνκαιµηχανηµάτων,πουτυχόνθαεισάγουν
από το εξωτερικό.
γιατυχόναπαιτούµενεςεγκρίσειςπεραιτέρωµελετώνκτλ.καθώςκαιτιςδιατυπώσειςκαιδιαδικασίες έκδοσης των
κάθε φύσης αδειών.

3.15 Απρόβλεπτες φυσικές συνθήκες
Ισχύουν τα οριζόµενα στα δύο προηγούµενα άρθρα 3.12 και 3.14 της παρούσας.
3.16 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.
3.17 Αποφυγή όχλησης
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.

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.
3.18 Μεταφορά εξοπλισµού και υλικών
Ισχύουν τα οριζόµενα στα
δύο προηγούµενα άρθρα 3.16 και 3.17 της παρούσας.
3.19 Εξοπλισµός Αναδόχου
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Όλες οι ανωτέρω εργασίες και εγκαταστάσεις δεν θα πληρωθούν ιδιαιτέρως επειδή η δαπάνη τους περιλαµβάνεται
ανηγµένη στα κονδύλια των τιµών της προσφοράς του Αναδόχου.
3.20 Προστασία του περιβάλλοντος
Για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν ισχύ στην παρούσα εργολαβία:
α. Το άρθρο 14 του Ν 3669/2008 όπως ισχύει σήµερα .
β. Η ισχύουσα περιβαλλοντική Νοµοθεσία που αφορά την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και
δραστηριοτήτων, την διαχείριση και προστασία υδάτων, την διαχείριση στερεών και άλλων αποβλήτων, τον έλεγχο της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης, τον θόρυβο κλπ.
γ. Άλλες περιβαλλοντικές εγκρίσεις και όροι που αφορούν τα συνοδά έργα του κυρίως έργου, όπου ως
συνοδά έργα νοούνται: ∆ανειοθάλαµοι, λατοµεία αδρανών και άλλων υλικών, µόνιµοι ή προσωρινοί χώροι
απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις παρασκευής σκυροδέµατος ή
ασφαλτοµίγµατος,
συγκέντρωσης
ορυκτελαίων,
σπαστηροτριβεία,
εγκαταστάσεις
κοσκίνισης,
εγκαταστάσεις κοκκοµετρικού διαχωρισµού, κ.λπ.
δ.
Τα αναφερόµενα στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Σε περίπτωση
ασυµφωνίας
αυτών
κατισχύουν
τα αναφερόµενα
στην Απόφαση
έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων.
Στις τιµές προσφοράς του Αναδόχου θεωρείται ότι περιλαµβάνονται, ανηγµένα, όλες οι δαπάνες που προκύπτουν
από την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων για την εκτέλεση του υπόψη έργου και αφορούν στον Ανάδοχο.
Η απόφαση έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της Ε.Σ.Υ. του έργου.
Όλες οι εγκαταστάσεις και τα έργα τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει
να κατασκευάζονται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται:
α.

Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος,

β.

Ελαχιστοποίηση κατάτµησης ενοτήτων χρήσεων γης,

γ.

Ελαχιστοποίηση των οποιωνδήποτε δεσµεύσεων που προκαλεί το έργο για περαιτέρω
ανάπτυξη της
περιοχής, δ. Λήψη καταλλήλων µέτρων προστασίας της τυχόν υπάρχουσας βλάστησης κατά το
στάδιο τηςκατασκευής των έργων, ώστε να µην υπάρξει καµιά παρέµβαση στο υπάρχον φυσικό
περιβάλλον,εκτός από την απαραίτητη ζώνη για την κατασκευή του έργου, που θα πρέπει
αυστηρά νακαθορισθεί εκ των προτέρων.

Ειδικότερα, κατά τη λειτουργία του εργοταξίου θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η καταστροφή του πρασίνου. Για την
καταστροφή δασικών περιοχών, όταν αυτή είναι αναπόφευκτη, θα πρέπει να υπάρχει η άδεια της αρµόδιας Αρχής. Μετά
το πέρας του Έργου θα πρέπει να γίνει πλήρης αποκατάσταση.
Θα πρέπει να αποφευχθούν εκτεταµένα έργα για εργοτάξια. Αν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, αυτά θα γίνουν µε τη
σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας και µόνο µετά από σχετική άδεια της αρµόδιας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση
Υπηρεσίας και θα αποµακρυνθούν εντελώς µετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του έργου, αποκαθιστώντας
πλήρως το περιβάλλον.
Θα πρέπει να γίνει πλήρης έλεγχος των κάθε φύσης αποβλήτων σύµφωνα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία για τη
διαχείριση αποβλήτων.
Θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για ελαχιστοποίηση παρενοχλήσεως των δικτύων Ο.Κ.Ω. Όπου αυτό είναι αναγκαίο,
απαιτείται η άµεση αποκατάσταση της συνέχειάς τους και εξασφάλιση της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας (κίνδυνοι
µόλυνσης - ηλεκτροπληξίας κ.λπ.).
Όσον αφορά τα περισσεύµατα των προϊόντων εκσκαφής ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση απόρριψης των σε χώρους
που έχουν ήδη καθορισθεί ή θα καθορισθούν, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για την απόρριψη στερεών αποβλήτων,
καθώς και σε προς ανάπλαση χώρους, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης του έργου και τις προτεραιότητες που
θα τεθούν γι' αυτό το σκοπό από την Υπηρεσία.
Επισηµαίνεται, ότι ο Ανάδοχος του έργου θα είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή των παραπάνω και στην περίπτωση
υπεργολάβων ή µισθωµένων αυτοκινήτων.
Σχετικά µε τα παραπάνω, η Υπηρεσία µπορεί να επιβάλει περιορισµούς ή / και τροποποιήσεις στο µικτό ή / και καθαρό
φορτίο των οχηµάτων, στις διαδροµές αυτών και σε κάθε άλλο στοιχείο που αναφέρεται παραπάνω.
Οι ειδικότερες απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος αναφέρονται στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων
Επισηµαίνονται οι επιπτώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2.ε του άρθρου 61 του Ν .3669/08 στην περίπτωση
παράληψης της τήρησης των κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος καθώς επίσης και οι συνέπειες εκ του Ν.
4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α).
3.21 Αδρανή υλικά, λατοµεία, δανειοθάλαµοι, χώροι απόθεσης
Όσον αφορά την διαχείριση των αναγκών του έργου σε αδρανή υλικά, λατοµεία, δανειοθαλάµους , χώρους απόθεσης
ο ανάδοχος θα πρέπει να λαµβάνει σε κάθε περίπτωση υπόψη την ισχύουσα νοµοθεσία (ενδεικτικά αναφέρονται οι
διατάξεις του Ν 3669/2008 (Κ∆Ε), όπως ισχύει και του Ν. 1428/84 «Εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν 2115/93 «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν
1428/84» και όπως ισχύει, καθώς και κάθε µεταγενέστερη σχετική διάταξη ).
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.
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.
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.
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
…..(εδώ να γραφεί ποια µέριµνα έχει ληφθεί…πχ.αν έχουν οριστεί ή αν θα
ορίζονται
από την διευθύνουσα
υπηρεσία µε την πρόοδο των εργασιών)
3.22 Καθαρισµός εργοταξίων, κατασκευών και εγκαταστάσεων
Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνες δικές του και πριν την παράδοση προς χρήση ενός τµήµατος του έργου ή
ολοκλήρου του έργου, να αφαιρέσει και να αποµακρύνει κάθε προσωρινή εγκατάσταση γύρω από το έργο(απορρίµµατα,
µηχανήµατα υλικά κ.λ.π.) και γενικά κάθε βοηθητικό έργο το οποίο ήθελε αποδειχθεί άχρηστο η επιζήµιο από την
Υπηρεσία.
Επίσης να ισοπεδώσει το έδαφος, όπου ήταν εγκαταστηµένα, να παραδώσει δε τελικά καθαρές εγκαταστάσεις, καθώς
και τους χώρους γύρω από το εργοτάξιο.
Γενικά να µεριµνήσει για κάθε απαιτούµενο για την παράδοση του έργου εξασφαλίζοντας την εύρυθµη λειτουργία
αυτού σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης.
Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, και όταν εκλείψουν οι λόγοι µετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας,
στην
άρση
κάθε
κατασκευής
προστατευτικής,
που
είχε
πραγµατοποιηθεί
προς
αποφυγήζηµιών, φθορών,
ατυχηµάτων κ.λ.π. σε ιδιοκτησίες, οικοδοµές, δέντρα, αγρούς, καλλιεργήσιµες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και
πάσης φύσεως έργα ως και αποµάκρυνση περιφραγµάτων των εργοταξίων. Εάν 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 εξαιτίας αυτού του
λόγου.
3.23 Χρόνος Εγγύησης και υποχρεωτικής Συντήρησης
των Έργων
Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 58, 74 και 75 του Ν 3669/2008

όπως ισχύουν σήµερα.

Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρηση του,
σύµφωνα µε τα άρθρα 58 παράγραφος 1 και 75 παράγραφος 2 του Ν. 3669/08 όπως η τελευταία τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 136 του Ν 4070/2012 και µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, ορίζεται σε ……………….
µήνες
Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιθεωρεί τακτικά τα
έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους.
3.24 Μητρώο έργου
Ο Ανάδοχος οφείλει να καταρτίσει και να υποβάλει στην Υπηρεσία, µαζί µε την Τελική Επιµέτρηση και το Μητρώο του
Έργου, το οποίο είναι προαπαιτούµενο στοιχείο για την προσωρινή και κατά συνέπεια για την οριστική παραλαβή του
έργου σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 136 του Ν
4070/2012 και ισχύει. Απαραίτητα στοιχεία του περιεχοµένου του µητρώο του έργου αποτελούν τα εξής:
i.
Σειρά έγχρωµων φωτογραφιών των διαφόρων φάσεων του έργου.
ii.
Πίνακα
απογραφής
του έργου, που θα περιέχει
τις επί µέρους
εργασίες κατά
διακριτήεπιφάνεια, εγκαταστάσεις, εξοπλισµό κτλ., που συγκροτούν το ολοκληρωµένο έργο.
iii. Σειρά
εξαρτηµένων
τοπογραφικών
διαγραµµάτων
και
σε
ηλεκτρονική
µορφή,
ανάλογηςκλίµακας, κατά διακριτή επιφάνεια εργασιών, των τελικών επιµετρητικών διαγραµµάτων.
iv. Εκθέσεις δοκιµών κλπ στοιχείων όπως ορίζονται στο άρθρο 5.4 της παρούσας (∆οκιµές)
v. Περιγραφική έκθεση της κατασκευής του έργου. vi. Ηµερολόγιο έργου. vii. Πρακτικά συσκέψεων
ρυθµού προόδου του έργου
Το Μητρώο του Έργου θα υποβληθεί σε Τρία (3) πλήρη αντίγραφα.
Η µη υποβολή του Μητρώου του Έργου συνεπάγεται την καθυστέρηση της παραλαβής του Έργου και επιπλέον τη
σύνταξη και εκτύπωση του Μητρώου από την Υπηρεσία σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου.
Οι δαπάνες για την τήρηση των παραπάνω στοιχείων περιλαµβάνονται κατά ανηγµένο τρόπο στην τιµή µονάδος των
εργασιών της προσφοράς του Αναδόχου.
Το Μητρώο θα υποβληθεί σε ψηφιακή και σε έντυπη µορφή.
3.25 Ευρήµατα αρχαιολογικού ή άλλου ενδιαφέροντος
Σύµφωνα µε την παρ12 του άρθρου 37 του Ν 3669/2008 όπως ισχύει σήµερα, εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών
εµφανισθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης, ο ανάδοχος υποχρεούται να σταµατήσει αµέσως τις εργασίες και
να ειδοποιήσει την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.
Το παρόν έργο έχει λάβει την µε αριθµ. Πρωτ. …… Αδειοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων (π.χ. Εφορεία
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων κλπ)
του Νοµού….
4.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

4.1 Πρόσληψη εργατικού δυναµικού και λοιπού προσωπικού
Η πρόσληψη του εργατικού δυναµικού και λοιπού προσωπικού(ελληνικού ή αλλοδαπού) και οι όροι εργασίας τους
διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.
4.2 Προσωπικό Αναδόχου
Σύµφωνα µε το άρθρο 46 παρ 4 του Ν 3669/2008 όπως ισχύει 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..
Σύµφωνα µε το άρθρο 37 παρ 8 όπως του Ν 3669/2008 όπως ισχύει η διευθύνουσα υπηρεσία µπορεί πάντα να
διατάσσει την αποµάκρυνση του προσωπικού που κρίνεται δικαιολογηµένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων
του αναδόχου.
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.
4.3 Καταστάσεις προσωπικού και εξοπλισµού Αναδόχου
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.
4.4 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.

5.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

5.1 Τρόπος εκτέλεσης
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 Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριµένων συµβατικών τευχών και σχεδίων.
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.
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 προδιαγραφών και γενικά δεν συµφωνούν µε εκείνα που ορίζονται στη σύµβαση, τότε
εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 60 του Ν 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε µε τον
Ν4070/2012 και ισχύει.
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.
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.
5.2 Επιθεώρηση
Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 36 του Ν 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν 4070/2012 και ισχύει, στο
άρθρο 37 παρ.14 και στο άρθρο 177 του Ν 3669/2008 όπως ισχύουν σήµερα.
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.
5.3 Έλεγχοι
Καθόσον το έργο είναι συγχρηµατοδοτούµενο από την Ε.Ε. µέσω του Προγράµµατος «Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013». Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται ελέγχους από τα αρµόδια
ορισµένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ελλάδος, όπως αυτά προκύπτουν από την ισχύουσα
νοµοθεσία περί εκτέλεσης, διαχείρισης και ελέγχου έργων συγχρηµατοδοτούµενων από την ΕΕ, καθώς και
την
υπ’
αριθµ.
11246/30-12-2009
Απόφαση
του
Υπουργού
Αγροτικής
Ανάπτυξης
και
Τροφίµων«Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Προγράµµατος Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΦΕΚ 14 Β), όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθ. 2049/20-04-2011 και 2181/10-052013 όµοιες Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ 1183 Β και ΦΕΚ 1147 Β) και όπως ισχύει κάθε φορά
5.4 ∆οκιµές
Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 60 του Ν 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν 4070/2012 και ισχύει σήµεραΟ
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.
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 την ΤΣΥ.
5.5 Απόρριψη
Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 60 του Ν 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν4070/2012 ισχύει σήµερα.
5.6 Επανορθωτικές εργασίες
Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 58 του Ν 3669/2008 όπως ισχύει σήµερα και στο άρθρο 60 του Ν3669/2008 όπως
τροποποιήθηκε µε τον Ν 4070/2012
όπως ισχύει σήµερα.
6.

ΕΝΑΡΞΗ-ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ-∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

6.1 Έναρξη εργασιών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 46 του Ν 3669/2008 όπως ισχύει σήµερα
6.2 Προθεσµία Περάτωσης
Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του Ν 3669/2008και στο άρθρο 78 του Ν. 4313/2014 περί
συγχρηµατοδοτούµενων έργων όπως ισχύουν σήµερα.
6.3 Συνολική προθεσµία
Για την περάτωση όλου του έργου η συνολική προθεσµία σε 180 ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα
που θα υπογραφεί η σύµβαση. (πρέπει να είναι ίδια µε την Χρονική ∆ιάρκεια Υλοποίησης Φυσικού

Αντικειµένου Πράξης του Τ∆Π καθώς και µε την προθεσµία του άρθρου 12 της

∆ιακήρυξης.)

6.4 Ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες
Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 48
του Ν 3669/2008 (Κ∆Ε) όπως κάθε φορά ισχύει.
Καθορίζονται ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες κατ’ ελάχιστον ανά δίµηνο από την υπογραφή της σύµβασης και
µέχρι το τέλος της συνολικής προθεσµίας του έργου (αρθ.48, παρ. 6 του Κ∆Ε). Οι εργασίες ή τµήµατα του έργου, που θα
περιλαµβάνονται στο κάθε δίµηνο θα καθοριστούν αυστηρά µε το χρονοδιάγραµµα του έργου.
6.5 Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου
Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 46
του Ν 3669/2008 όπως ισχύει σήµερα.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να έχει συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση το "Χρονοδιάγραµµα
Κατασκευής του Έργου" το αργότερο σε δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή της σύµβασης (άρθρο
46 παρ 1 του Ν3669/2008 όπως ισχύει)
Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί συµβατικό στοιχείο του έργου και το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής
του έργου . Αναλύει ανά µονάδα χρόνου και πάντως ανά ηµερολογιακό τρίµηνο τις εργασίες που προβλέπεται να
εκτελεσθούν. Συντάσσεται µε τη µορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαµβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των
ποσοτήτων ανά εργασία ή οµάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραµµικό διάγραµµα και σχετική έκθεση.
6.6 Παράταση προθεσµίας περάτωσης
Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 48 παρ 8, 9 και 10, άρθρο 54 παρ 3, άρθρο 58 παρ 8 και άρθρο 61 παρ 7 του Ν
3669/2008 και στο άρθρο 78 του Ν. 4313/2014 περί συγχρηµατοδοτούµενων έργων όπως ισχύουν σήµερα
6.7 Καθυστερήσεις µε υπαιτιότητα των Αρχών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ 11 του Ν 3669/2008 όπως ισχύει σήµερα.
Εφόσον ισχύουν οι εξής συνθήκες:
α. Ο Ανάδοχος ακολούθησε επιµελώς τις διαδικασίες και κανονισµούς που ορίζονται από τις
∆ηµόσιες Αρχές της χώρας και
β. οι υπόψη Αρχές καθυστερούν ή άλλως παρακωλύουν τις εργασίες του Αναδόχου και
γ. η κατά τα ανωτέρω καθυστέρηση ή παρακώλυση είναι µη προβλέψιµη σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στη σύµβαση και τα λοιπά συµβατικά τεύχη,

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 6.6
(Παράταση Προθεσµίας περάτωσης) της παρούσας.
6.8 Ρυθµός προόδου εργασιών
Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου κάθε µήνα και όποτε κριθεί απαραίτητο από τον ανάδοχο ή την υπηρεσία,
θα συγκαλείται 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.
Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου η πραγµατική πρόοδος των εργασιών υπολείπεται της
αναµενόµενης ή της προγραµµατισµένης, κατά το άρθρο 6.5 (Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής) της παρούσας, και εφόσον
δεν οφείλεται σε αιτία που θα αντιµετωπιστεί κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 6.6 (Παράταση προθεσµίας περάτωσης) 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.
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.
6.9 Ποινικές ρήτρες
Ισχύουν γενικά τα οριζόµενα στο άρθρο 49 του Ν 3669/2008 και στο άρθρο 79 του Ν. 4313/2014 περί
συγχρηµατοδοτούµενων έργων όπως ισχύουν σήµερα.
6.9.1 Ποινικές ρήτρες
υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας
Για κάθε ηµέρα υπέρβασης, ποινική ρήτρα ίση µε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου
που επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής προθεσµίας που προβλέπεται στην
άρθρο 6.3
(Συνολική προθεσµία) της παρούσας.
Για τις επόµενες ηµέρες, µέχρι ακόµα δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της συνολικής προθεσµίας που προβλέπεται στην
άρθρο 6.3 (Συνολική προθεσµία) της παρούσας, ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα υπέρβασης ίση µε είκοσι τοις εκατό
(20%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου.
Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν
συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α.
6.9.2 Ποινικές ρήτρες υπέρβασης τµηµατικών προθεσµιών
α. υπέρβαση της 1ης Ενδεικτικής Τµηµατικής
επιβάλλεται στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα ως εξής:

Προθεσµίας

(Χρονοδιάγραµµα

Κατασκευής

έργου)

Για δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες υπέρβασης προθεσµίας, ποινική ρήτρα ίση µε ……..(….%) της µέσης
ηµερήσιας αξίας του έργου όπως αυτή καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 49 του Ν. 3669/08 όπως ισχύει σήµερα, για
κάθε ηµέρα υπέρβασης.
β. υπέρβαση της 2ης Ενδεικτικής Τµηµατικής Προθεσµίας (Οργανόγραµµα Εργοταξίου) επιβάλλεται
στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα ως εξής:
Για τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες υπέρβασης προθεσµίας, ποινική ρήτρα ίση µε …….. (….%) της µέσης
ηµερήσιας αξίας του έργου όπως αυτή καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 49 του Ν. 3669/08 όπως ισχύει σήµερα, για
κάθε ηµέρα υπέρβασης.
Το συνολικό ποσό των ποινικών ρητρών για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών δεν µπορεί να ξεπεράσει σε
ποσοστό το τρία τοις εκατό (3%) του ποσού της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α.
Οι ποινικές αυτές ρήτρες είναι επιπρόσθετες στις ποινικές ρήτρες που προβλέπονται για παραλείψεις ενεργειών του
αναδόχου στους λοιπούς όρους των Τευχών ∆ηµοπράτησης.
6.9.3 Επιβολή ποινικών ρητρών
Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται µε απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 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.
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.
6.10 ∆ιακοπή εργασιών –
διάλυσης σύµβασης

∆ιάλυση

της

σύµβασης

–

Έκπτωση

αναδόχου

–

Αποζηµίωση

αναδόχου

λόγω

Ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 61 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 135 του Ν 4070/2012 και ισχύει σήµερα
,άρθρα 62, 63 & 64 του Ν. 3669/08 και ισχύουν σήµερα.
7.

ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ

7.1 Επιµέτρηση και Πιστοποίηση
Οι επιµετρήσεις διενεργούνται σύµφωνα µε το άρθρο 52 του Ν. 3669/08, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 186,
παρ 2-6 του Ν 4070/2012 και όπως ισχύει σήµερα.
Οι επιµετρήσεις των εργασιών υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, το αργότερο είκοσι (20) ηµέρες
µετά το τέλος του επόµενου της εκτελέσεως τους µηνός.
∆ύο µήνες (2) το αργότερο µετά τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει
στην διευθύνουσα υπηρεσία τυχόν επί µέρους επιµετρήσεις που λείπουν και την «τελική» επιµέτρηση
σύµφωνα µε το
όσα ορίζονται στο άρθρο 52 παρ5 του Ν 3669/2008 όπως ισχύει σήµερα.
Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση επιβάλλεται σε βάρος του, για
κάθε συµπληρωµένο µήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο χιλιοστών επί του συνολικού ποσού που έχει
καταβληθεί στον ανάδοχο µέχρι τότε για την όλη σύµβαση σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 52 παρ6 του Ν
3669/2008 όπως ισχύει σήµερα.
7.2 Τροποποίηση και Προσαρµογές
Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 57 του Ν 3669/2008 όπως ισχύει σήµερα
7.3 Περιεχόµενα κονδυλίου Απρόβλεπτων ∆απανών Προϋπολογισµού
Στο κονδύλιο αυτό περιλαµβάνονται οι δαπάνες που δύνανται να πληρωθούν εκ του κονδυλίου
τούτου, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία.
∆εν περιλαµβάνονται και δεν δύνανται να πληρωθούν δαπάνες για εργασίες µετατόπισης δικτύων Οργανισµών Κοινής
Ωφελείας, αρχαιολογικές έρευνες, δαπάνη απαλλοτριώσεων, µελέτες κλπ
7.4 Απολογιστικές εργασίες
Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 55 του Ν 3669/2008 όπως ισχύει σήµερα.
7.5 Αναθεώρηση τιµών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 54 του Ν 3669/2008 όπως ισχύει σήµερα.
7.6 Επί έλασσον δαπάνες
∆ύναται να γίνει χρήση των επί έλασσον δαπανών σύµφωνα µε το άρθρο 57 παρ4 του Ν 3669/2008 και τα όσα
ορίζονται στο άρθρο 11.4 της διακήρυξης.
8.
8.1

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Συµβατικό τίµηµα

8.1.1 Περιεχόµενα των τιµών µονάδος του τιµολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο
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.
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 όπως συµπληρώθηκε µε το αρθ. 8 παρ. 2 του Ν. 2342/1995 για
κράτηση 6%ο στον ειδικό λογαριασµό «∆ικαιώµατα Γεωτεχνικών» όπως µεταγενέστερα τροποποιήθηκε µε το αρθ. 23 παρ.
1 Ν 3470/2006 (ΦΕΚ Α΄132/2006) και ισχύει για τα δασοτεχνικά έργα καθώς και η κράτησης ύψους 0,10% υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το αρθ. 4 του Ν 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α’) , ως ισχύει
σήµερα.
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) επί των τιµολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει τον ΚτΕ.

8.1.2 Τιµές µονάδος νέων εργασιών
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει το έργο, όπως θα µελετηθεί κατά είδος και ποσότητες από την
Υπηρεσία. Στην περίπτωση που απαιτηθεί η σύνταξη νέων τιµών µονάδας θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 57 του Ν.
3669/08 όπως ισχύει σήµερα.
Για τις νέες τιµές θα εφαρµοσθούν τα εγκεκριµένα συµβατικά τιµολόγια, τα ενιαία τιµολόγια Έργων Οδοποιίας,
Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών, Πρασίνου, και Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και
Λιµενικών που εγκρίθηκαν µε τη ∆11γ/ο/9/7/07-02-2013 (ΦΕΚ 363 B) απόφαση του Υπουργού ΑΝ.ΑΝΤ.Υ.ΜΕ.∆Ι., οι
αναλύσεις τιµών που ισχύουν, καθώς και τα περιγραφικά τιµολόγια.
8.2 Προκαταβολή
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής
στον Ανάδοχο ύψους ....... %
σύµφωνα µε τις διατάξεις
τουαρθ. 157 παρ. 1δ του Ν. 4281/2014 και του άρθρ. 51 του Κ∆Ε, όπως ισχύει σήµερα και στο βαθµό
που δεν αντίκειται σε αυτό.
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής από τον ανάδοχο ισόποση
µε την προκαταβολή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία ανάθεσης έργων,
µελετών, προµηθειών και υπηρεσιών καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να
απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από τα έγγραφα της σύµβασης προβλέπεται
µεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαµβάνεται µε την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα
καλύπτει τη διαφορά µεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλοµένης προκαταβολής.
Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης πραγµατοποιούνται, σύµφωνα µε τους
όρους των εγγράφων της σύµβασης.
8.3

Λογαριασµοί-Πιστοποιήσεις
Σε ό,τι αφορά του λογαριασµούς και τις σχετικές πιστοποιήσεις εργασιών ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 53 του
Ν 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 134 του Ν 4070/2012 και όπως ισχύει σήµερα.
Η πληρωµή στον ανάδοχο του έργου γίνεται τµηµατικά κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου βάσει
πιστοποίησης των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί. Η πιστοποίηση συνοδεύεται απαραιτήτως από συνοπτική επιµέτρηση
των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί.
Στην επιµέτρηση καταχωρούνται, ανακεφαλαιωτικά από την έναρξη του έργου, οι ποσότητες για κάθε είδους
εργασίες όπως περιγράφονται στο συµβατικό ηµερολόγιο.
Οι τιµές µονάδας βάσει των οποίων καταβάλλεται η δαπάνη εκτέλεσης των εργασιών είναι αυτές που επιτεύχθηκαν
κατά τη δηµοπρασία και υπάγονται ως προς την αναθεώρησή τους στις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 3669/08 όπως
τροποποιήθηκε µε τον Ν 4070/2012 και όπως ισχύει σήµερα.
8.4 Αίτηση για λογαριασµό-έκδοση λογαριασµού /πιστοποίηση ενδιάµεσης πληρωµής- πιστοποίηση τελικής
πληρωµής
Οι πιστοποιήσεις, για τις εργασίες που πράγµατι εκτελέστηκαν, θα συντάσσονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Άρθρου 53 Ν 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν 4070/2012 και όπως ισχύει σήµερα. Στο λογαριασµό θα
επισυνάπτονται όλα τα σχετικά δικαιολογητικά κατά το Άρθρο 53 Ν 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν 4070/2012
και όπως ισχύει σήµερα και ειδικότερα σύµφωνα µε την εγκύκλιο 14684/12-2-2013 της ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και
Αλιείας του ΟΠΕΚΕΠΕ «Εγκύκλιος Οδηγιών για τη διαδικασία πληρωµής των µέτρων 125Β και 226 του Π.Α.Α. 2007-2013»
και την υπ’ αριθ. 128373/1147/15-03-2013 εγκύκλιο της Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φ.Π.
«Αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης λογαριασµού πράξεων/έργων για τα εκχωρηθέντα ∆ασικά Μέτρα 125Β και τις
δράσεις του Μέτρου 226 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (Α∆Α: ΒΕ∆Χ0-3ΑΜ).
Αν συντρέχουν περιπτώσεις επιβολής ποινικής ρήτρας, προστίµων κτλ. (κατά του όρους των συµβατικών τευχών),
αυτές θα αποµειώνουν το πιστοποιούµενο ποσό.
Κάθε λογαριασµός υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή. Η σχετική
δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο και είναι ανοιγµένη στην προσφορά του.
8.5 Χρονοδιάγραµµα τµηµατικών πληρωµών

Οι πιστοποιήσεις, για τις εργασίες που πράγµατι εκτελέστηκαν, θα συντάσσονται και θα υποβάλλονται στη
διευθύνουσα υπηρεσία
σε χρονικά διαστήµατα όχι µικρότερα από ένα µήνα.
8.6 Εξοπλισµός και υλικά που ενσωµατώνονται στο έργο
Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 53 παρ 5 όπως ισχύει σήµερα.
8.7 Πληρωµές-Φόροι-Τέλη-Κρατήσεις
Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 53 του Ν. 3669/08 όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν4070/2012 και
όπως ισχύει σήµερα. Η πληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε EΥΡΩ.
Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης και υπόκειται στις κρατήσεις
που προβλέπονται για τα έργα αυτά περιλαµβανοµένης και της κράτησης 6‰ του αρθ. 8 παρ. 2 του Ν. 2342/95 (ΦΕΚ 208
Α’), όπως τροποποιήθηκε µε το αρθ.23 παρ. 1 του Ν. 3470/06 (ΦΕΚ 132 Α’), καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το αρθ. 4 του Ν
4013/11 (ΦΕΚ 204 Α’) , ως
ισχύει σήµερα.
Ο ανάδοχος βαρύνεται µε όλους ανεξαρτήτως τους φόρους, τέλη, δασµούς, εισφορές ή άλλες νόµιµες κρατήσεις υπέρ
του ∆ηµοσίου ή τρίτων. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται του ειδικού φόρου επί των εισαγοµένων από το εξωτερικό κάθε
φύσεως υλικών και εφοδίων. Επίσης δεν απαλλάσσεται των υπέρ Ι.Κ.Α εισφορών του ως και των εισφορών του σε
διάφορα άλλα ασφαλιστικά Ταµεία.
Τον ανάδοχο βαρύνει η δαπάνη δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης.
8.8 Καθυστέρηση πληρωµών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο
ισχύεισήµερα.
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8.9 Πληρωµή κρατήσεων/επιστροφή εγγυήσεων
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 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137/1993) όπως συµπληρώθηκε µε το αρθ. 8 παρ. 2 του Ν.
2342/1995 για κράτηση 6%ο στον ειδικό λογαριασµό «∆ικαιώµατα Γεωτεχνικών» όπως µεταγενέστερα τροποποιήθηκε µε
το αρθ. 23, παρ. 1 του Ν 3470/2006 (ΦΕΚ Α΄132/2006) και ισχύει για τα δασοτεχνικά έργα.”
Για την επιστροφή των εγγυήσεων ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του Ν 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 59 του Ν 4146 /2013 και όπως ισχύει σήµερα.
8.10

Βεβαίωση περάτωσης εργασιών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 71 του Ν 3669/2008, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 136 του Ν
4070/2012 και όπως ισχύει σήµερα.
8.11

Εκκαθάριση αµοιβαίων απαιτήσεων
Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 53 παρ13 του Ν3669/2008, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 134
παρ 5 του Ν 4070/2012 και το άρθρο 75 παρ 4 του Ν 3669/2008 όπως ισχύουν σήµερα.
8.12

Λήξη ευθύνης εργοδότη
Ισχύουν τα οριζόµενα στο
και ισχύει.

άρθρο 53 του Ν 3669/2008,

όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν 4070/2012

8.13

∆ιακοπή εργασιών- ∆ιάλυση της σύµβασης
Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 62 του Ν 3669/2008 όπως ισχύει σήµερα.

8.14

Αποζηµίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύµβασης
Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 64 του Ν 3669/2008 όπως ισχύει σήµερα

8.15

∆ικαίωµα του Κύριου του Έργου για διάλυση της Σύµβασης
Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 62 του Ν 3639/2008 όπως ισχύει σήµερα.

9.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

9.1 ∆ιοικητική παραλαβή προς χρήση
Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 72 και στο άρθρο 58 (παρ.1 και παρ.10) του Ν 3669/2008 (Κ∆Ε) όπως ισχύει
σήµερα.
9.2 Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του έργου
Πραγµατοποιούνται
από
τριµελή
επιτροπή
που ορίζεται από την
προϊσταµένη αρχή , αφού
προηγουµένως η διευθύνουσα υπηρεσία της ανακοινώσει την περάτωση των εργασιών και τη σύνταξη της τελικής
επιµέτρησης. Για την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από όλα τα µέλη της επιτροπής, από τον
τελευταίο επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέργειά της και από τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο. Κατά τα λοιπά,
ισχύουν τα όσα ορίζονται το άρθρο 73 και το άρθρο 75 του Ν 3669/2008 (Κ∆Ε), όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 136
και το άρθρο 137 του Ν 4070/2012 και όπως ισχύουν σήµερα.

10.

ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

10.1 Εγγυήσεις
Για τις απαιτήσεις παροχής εγγυήσεων εκ µέρους του Αναδόχου ισχύουν τα οριζόµενα στα Άρθρα 3.5 (Εγγύηση
καλής εκτέλεσης κλπ), 8.2 (Προκαταβολή), 8.4 (Αίτηση για λογαριασµό κλπ) της παρούσας.
10.2 Ευθύνη Αναδόχου
Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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.
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.
Οι απαιτήσεις ασφάλισης εκ µέρους του Αναδόχου του προσωπικού του, των συνεργατών του και τρίτων ορίζονται
στο άρθρο 11.1 (Ασφάλιση προσωπικού) της παρούσας.
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, διατηρείται όµως η
ευθύνη του κατά το άρθρο 2.2 (Άδειες και εγκρίσεις) της παρούσας και στις κατασκευαστικές µεθόδους, στις χρήσεις
υλικών, στη δηµιουργία και λειτουργία εργοταξιακών οδών, εργοταξιακών εγκαταστάσεων και διαµόρφωσης των
έργων.
Σχετικά µε ζηµιές που τυχόν θα παρουσιαστούν στο έργο και στις µόνιµες εγκαταστάσεις του Αναδόχου στον τόπο
του έργου, έχει ισχύ και το άρθρο 58 παρ1 του Ν 3669/2008 όπως ισχύει σήµερα. 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.
Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο παρόν τεύχος (άρθρο 1.6
Προδιαγραφές και Κανονισµοί) και στην ΤΣΥ αλλά και όλων των ισχυουσών προδιαγραφών σχετικών έργων. 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 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.
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. 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 να εγείρει αξίωση επέκτασης των προθεσµιών
κατασκευής του έργου, πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας.
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
της ΤΣΥ.
Μετά την οριστική παραλαβή του έργου, ο Ανάδοχος ευθύνεται κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
10.3 Ευθύνη ΚτΕ
Η ευθύνη του ΚτΕ κατά την εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από τα οριζόµενα στο άρθρο1.5
(Ισχύουσες διατάξεις) και στο άρθρο 2.2 (Άδειες και εγκρίσεις) της παρούσας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της σύµβασης,
σε περίπτωση και κατά το βαθµό που δεν καλύπτονται από ενδεχόµενα ασφαλιστήρια συµβόλαια, ο ΚτΕ αναλαµβάνει τους
κινδύνους για ζηµιές προκαλούµενες από αποδεδειγµένη υπαιτιότητά του και από τις αιτίες που ορίζονται στο άρθρο
12.1(Ορισµός ανωτέρας βίας) της παρούσας.
10.4 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 10.3 (Ευθύνη του ΚτΕ) 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 τυχόν ασφαλιστήρια συµβόλαια , κατά τα
οριζόµενα στην παρούσα και στο Άρθρο 58 του Ν 3669/2008 όπως ισχύει σήµερα.

11. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
11.1 Ασφάλιση Προσωπικού
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.
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.
Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των δύο παραπάνω παραγράφων και ο δε
Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγµατοποίηση των υπόψη ελέγχων.
Οι όροι των ανωτέρω παραγράφων ισχύουν από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι το πέρας της περιόδου
υποχρεωτικής συντήρησης.

11.2 Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου & αστικής ευθύνης
Σύµφωνα µε το άρθρο 157, παρ.2 β του Ν 4281/2014 ο Ανάδοχος υποχρεούται µετά την υπογραφή της σύµβασης
και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη εργασιών (άρθρο 6.1 της παρούσας) στην προσκόµιση αντιγράφου ασφαλιστηρίου
συµβολαίου που αφορά «ασφάλιση κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης», η οποία καλύπτει την αποκατάσταση
ζηµιών που προκαλούνται από τον Ανάδοχο της σύµβασης κατά την εκτέλεσή της.
12. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
12.1 Ορισµός της ανωτέρας βίας
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.
ii.
οι

που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη, και
που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την προσφορά και

προϋποθέσεις του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικα, και iii. που δεν
αποτραπούν ή να υπερνικηθούν µετά την επέλευσή τους µε
ενέργειες εκ µέρους ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη.
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12.2 Ειδοποίηση για ανωτέρα βία
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.
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.
12.3 Καθήκον για τη µείωση καθυστερήσεων
Τα συµβαλλόµενα µέρη, σε κάθε περίπτωση, θα καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση των
καθυστερήσεων, που τυχόν θα επέλθουν ως αποτέλεσµα ανωτέρας βίας, κατά την εκτέλεση των συµβατικών τους
υποχρεώσεων.
Το φερόµενο ως θιγόµενο µέρος, όταν αρθούν οι συνθήκες ανωτέρας βίας που το αφορούν, υποχρεούται να
ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο µέρος.

12.4

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 12.2
(Ειδοποίηση για ανωτέρα βία) της παρούσας, ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 58 του Ν 3669/2008
όπως ισχύει
σήµερα.
12.5

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 12.1 (Ορισµός της ανωτέρας
βίας), 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.
12.6

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
12.2 (Ειδοποίηση για ανωτέρα βία) της παρούσας, ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει λύση της σύµβασης κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 8.13 (∆ιακοπή εργασιών- ∆ιάλυση της σύµβασης) της παρούσας.

13.
13.1

ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ
Αξιώσεις Αναδόχου

Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 76 του Ν 3669/2008 όπως ισχύει σήµερα.
13.2

∆ικαστική επίλυση διαφορών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 77 του Ν 3669/2008 όπως ισχύει σήµερα.

13.3

∆ιαιτητική επίλυση διαφορών
Ισχύουν τα οριζόµενα στο Άρθρο 78 του Ν 3669/2008 όπως ισχύει σήµερα.
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