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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΛΟΓΩ
ΕΝΤΟΝΩΝ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ
2017 (Β΄ΦΑΣΗ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚ ΘΕΣΗ
Α. ΓΕΝΙΚΑ
Η παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν για την αποκατάσταση ζημιών που
προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Ιανουαρίου έτους 2017 στις Τ.Κ. του Δήμου
Πύδνας-Κολινδρού Νομού Πιερίας.
Το έργο έχει σκοπό αποκαταστήσει τις προκληθείσες ζημιές και να κάνει λειτουργικές τις υποδομές
που πλήγησαν.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Από τις 06-01-2017 έως τις 13-01-2017 παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα ακραία καιρικά φαινόμενα σε
όλες τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας, που περιελάμβαναν πυκνές χιονοπτώσεις οι οποίες τις
νυκτερινές και τις πρωινές ώρες συνοδεύονταν από ισχυρό παγετό, τα οποία δημιούργησαν πληθώρα
προβλημάτων στα δίκτυα και εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, των κτιριακών
εγκαταστάσεων αλλά και στο ενδοδημοτικό και αγροτικό οδικό δίκτυο του Δήμου Πύδνας –
Κολινδρού. Για τον λόγο αυτό εξάλλου εκδόθηκε και η Αρ. Πρωτ.: ΦΦΚ4/7142/88/09-01-2017
απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί κήρυξης όλων των Δήμων της Π.Ε. Πιερίας
σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω έντονων καιρικών φαινομένων
(χιονοπτώσεις και παγετός).
1. ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΙΓΙΝΙΟΥ
Συγκεκριμένα στην Τ.Κ. Αιγινίου, στα βορειοδυτικά του οικισμού (έναντι του Κέντρου Υγείας), έγινε
κατολίσθηση πρανούς κατά μήκος οδού 35,00m. H κατολίσθηση έγινε λόγω των έντονων
χιονοπτώσεων, την μη ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων και την έλλειψη συνοχής του υλικού
κατασκευής των πρανών. Ειδικότερα θα γίνει κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης μέσου ύψους 3,40m
και μήκους 35,00m από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και οπλισμό από χάλυβα
κατηγορίας Β500c για την στήριξη της οδού.
2. ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΤΑΧΑ
Συγκεκριμένα εντός οικισμού Καταχά έγινε κατολίσθηση πρανούς κατά μήκος οδού μήκους 25,00m.
H κατολίσθηση έγινε λόγω των έντονων χιονοπτώσεων, την μη ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων
και την έλλειψη συνοχής του υλικού κατασκευής των πρανών.
Ειδικότερα θα γίνει κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης μέσου ύψους 2,40m και μήκους 25,00m από
οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και οπλισμό από χάλυβα κατηγορίας Β500c για την
αντιμετώπιση κατολίσθησης οδού εντός οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Αιγινίου του Δήμου
Πύδνας – Κολινδρού.

ΕΡΓΟ: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΛΟΓΩ

ΕΝΤΟΝΩΝ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 (Β’ ΦΑΣΗ)»

1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. Μελ.: 2/2018

ΕΡΓΟ:
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ –
ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2017 (B' ΦΑΣΗ)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
α/α

α/α

Τιμολ.

Είδος εργασίας

Άρθρο
Αναθεώρησης

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας

Δαπάνη
Μερική

Ολική

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
1

Α-2

2

Α-18.1

3

Α-20

4

Α-23

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες
Προμήθεια δανείων.
Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2
έως Ε3
Κατασκευή επιχωμάτων
Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων
μεταβλητού πάχους

ΟΔΟ-1123Α

m3

320,00

1,70

544,00

ΟΔΟ-1510

m3

40,00

9,05

362,00

ΟΔΟ-1530

m3

40,00

1,05

42,00

ΟΔΟ-3121Α

m3

50,00

15,70

785,00

Συνολο Ομαδας Α΄

1.733,00

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
5

Β-29.2.2

6

Β-29.4.5

7

Β-30.2

8

Β-51

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών,
εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από
σκυρόδεμα C12/15
Κατασκευή βάθρων, πλακών
πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με
σκυρόδεμα C20/25
Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος
B500C εκτός υπογείων έργων
Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα

ΟΔΟ-2531

m3

15,00

89,80

1.347,00

ΟΔΟ-2551

m3

125,00

133,00

16.625,00

ΟΔΟ-2612

kgr

11.000,00

1,15

12.650,00

ΟΔΟ-2921

m

245,00

9,60
2.352,00
Συνολο Ομαδας B΄

32.974,00

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
9

Γ-1.1

10

Γ-1.2

11

Γ-2.2

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού
πάχους
Υπόβαση οδοστρωσίας
συμπυκωμένου πάχους 0,10 m
Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

ΟΔΟ-3121.Β

m3

70,00

19,50

1.365,00

ΟΔΟ-3111.Β

m2

600,00

1,90

1.140,00

ΟΔΟ-3211.Β

m2

600,00

2,00

1.200,00

Συνολο Ομαδας Γ΄

3.705,00

ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
12

Δ-3

13

Δ-8.1

Ασφαλτική προεπάλειψη
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με
χρήση κοινής ασφάλτου

ΟΔΟ-4110

m2

600,00

1,20

720,00

ΟΔΟ-4521Β

m2

600,00

8,70

5.220,00

Συνολο Ομαδας Δ΄

5.940,00

ΟΜΑΔΑ E: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ
14

Ε-17.1

Διαγράμμιση οδοστρώματος με
ανακλαστική βαφή

ΟΙΚ-7788

m2

960,00

3,80

3.648,00

Συνολο Ομαδας Ε΄

3.648,00

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
15

ΟΙΚ 22.04

Καθαιρέσεις πλινθοδομών

ΟΙΚ-2222

m3

16,00

15,70

251,20

16

ΟΙΚ
22.15.01

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από
οπλισμένο σκυρόδεμα. Με χρήση
συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

ΟΙΚ-2226

m3

8,00

57,00

456,00

Συνολο Ομαδας Α΄

ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
17

ΟΙΚ
46.10.04

Οπτοπλινθοδομές με διακένους
τυποποιημένους οπτοπλίνθους
9x12x19 cm Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου
(μπατικοί τοίχοι)

18

ΟΙΚ
65.01.02

19

ΟΙΚ 71.21

ΟΙΚ-4664.1

m2

66,00

33,50

2.211,00

Τυποποιημένα κουφώματα από
αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή.
Κουφώματα από ηλεκτροστατικά
βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24
kg/m2

ΟΙΚ 6501

m2

3,40

200,00

680,00

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με
τσιμεντοκονίαμα

ΟΙΚ 7121

m2

132,00

13,50

1.782,00

Σελίδα 1 από 2

707,20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΔΝ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2017(B΄ΦΑΣΗ)

Αριθμ. Μελ: 2/2018

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

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

1.1

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

1.2

Οι δαπάνες 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 λοιπών υλικών,
σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων
Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές,
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ.
οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.

1

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του
συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή
τους.
1.3

Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών
(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς
ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ.), 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) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων
οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού
προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού
που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.4

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

1.5

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

Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από
το Δημόσιο

(β)

Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος,
αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του
συγκεκριμένου έργου.

1.6

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

1.7

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

1.8

Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης
φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς
όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση
μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.)
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1.9

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

1.10

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

1.11

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

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

(β)

στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα
τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),

(γ)

στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους
για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),

(δ)

στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,

(ε)

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

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

1.12

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

Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται
απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των
χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή
σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη
σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση
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της κυκλοφορίας κ.λπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω
προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την
πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.
1.13

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

1.14

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

1.15

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

1.16

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

1.17

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

1.18

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

1.19

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

1.20

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

1.21

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

1.22

Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής
του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών
κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική
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έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και
οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή
ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται,
εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση
υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών,
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
1.23

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

1.24

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

1.25

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

1.26

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

1.27

Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης,
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα
οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1)

τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,

(2)

θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει
μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή
άλλες εργασίες.

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

Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία
περιλαμβάνουν τις δαπάνες:
(1)

Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών
εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης.

(2)

Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(3)

Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(4)

Εξοπλισμού
κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη
διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού
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ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς
απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

και

λοιπών

(5)

Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά
τρόπο αποδεκτό και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

(6)

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

(7)

Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.

(8)

Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος
Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(9)

Για φόρους.

(10) Για εγγυητικές.
(11) Ασφάλισης του έργου.
(12) Προσυμβατικού σταδίου.
(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.
(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί
να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση
ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες
υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση).
(β)

Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της
σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:
(1)

Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών
(περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις
προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων)

(2)

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

(3)

Νομικής υποστήριξης

(4)

Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση

(5)

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

(6)

Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς
προσωπικού

(7)

Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς
αυτούς

(8)

Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο

(9)

Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος
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(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της
επιχείρησης, κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον
Κύριο του Έργου.
Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά
χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο
παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών
που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα
του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο
παράδειγμα:
(1)

Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων
από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ.

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις
αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για
αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται
αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως
μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο:
DN / DM
όπου DN:

Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα

DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο
παρόν Τιμολόγιο.
Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη
υπάρχουσα διάμετρος.
(2)

Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής
πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της
χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το
λόγο:
DN / 12
όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.
(3)

Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής
ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της
χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το
λόγο:
ΒN / 240
όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm
Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του
παρόντος Τιμολογίου.
Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με
απόφαση η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με
αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους
γενικούς όρους του παρόντος.
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ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
Α.Τ.1
Άρθρο Α-2

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α)

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και
ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε
νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης
εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το
υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με
παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:
-

ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης
των πρανών και του πυθμένα τους,
για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,
τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη
συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού,
για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m,
τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών
των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου
για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
•
•
•

•

•

•
•

•

η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και
υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,
η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της
σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών
η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ.
κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε
επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις
η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των
προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και
διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους
η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση
κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε
οποιαδήποτε απόσταση.
η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία,
όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.
η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος"
μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας
Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά
ΕΛΟΤ EN 13286-2).
οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων
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•

η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της
οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση
συμπύκνωσης
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια
ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους
τοπικούς περιορισμούς.
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο,
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και
εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των
γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
παρόντος τιμολογίου.
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία
αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη
εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
ΕΥΡΩ
1,70
(συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά)

Α.Τ.2
Άρθρο Α-18

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωμάτων
είτε για την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος
επιχώματος είτε για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
•
•

οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή δανειοθαλάμου,
η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση των
φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η
απομάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση,
• η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,
• οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου,
• οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων
Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων".
Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη
αρχικών και τελικών διατομών.
Άρθρο Α-18.1

Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1510)

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
ΕΥΡΩ
9,05
(συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά)
Α.Τ.3
Άρθρο Α-20

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1530)
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Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο καθαρισμό του
εδάφους έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη
του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων"
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
•

Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού
συμπύκνωσης, όπως θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους επιχώματος, τα οποία
θα συμπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας
που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified
κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώματα, ή στον βαθμό που προδιαγράφεται στην
μελέτη για τα βραχώδη επιχώματα.

•

Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό
συμπύκνωσης κατ' ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την
τροποποιημένη δοκιμή Proctor
Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος", συμπυκνωμένης σε ποσοστό 95% της
ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη
δοκιμή Proctor, με κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου ή με λείους
κυλίνδρους, ώστε να διαμορφωθεί μια λεία "σφραγιστική" επιφάνεια.
Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώματος" (όπου υπάρχει), η οποία
τιμολογείται με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.
Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του
επιχώματος .

•

•
•

Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής
του πέραν των ορίων που προβλέπει η μελέτη.
• Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωμάτων,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθμικές αφετηρίες
(repairs) εκτός της ζώνης επιχώματος, η εκτέλεση τοπογραφικών μετρήσεων ακριβείας και η
καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών μετρήσεων σε χρόνους που
θα καθορίσει η Υπηρεσία.
Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία
άρθρα του τιμολογίου:
•
•
•

Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι, οχετοί, Cut
and Cover, στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)
Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών
Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
ΕΥΡΩ
1,05

Α.Τ.4
Άρθρο Α-23

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΜΜΟΥ-ΣΚΥΡΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121A)

Κατασκευή στρώσης μεταβλητού πάχους, είτε για αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές στρώσεις,
υπό τα επιχώματα και υπό τα θεμέλια τεχνικών έργων, από άμμο και σκύρα μεγίστου κόκκου 20
cm, προερχόμενα από κοσκίνισμα φυσικών αμμοχαλίκων ή θραύση καταλλήλων βραχωδών
υλικών.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
•

Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης της στρώσης άμμου - σκύρων με βαθμό
συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την
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τροποποιημένη δοκιμή που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή
Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2)
• Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση, της άμμου, των σκύρων, του
απαιτούμενου νερού διαβροχής, οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του αυτοκινήτου,
• Η διάστρωση, διαβροχή και συμπύκνωση των υλικών,
Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
ΕΥΡΩ
15,70
(συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά)

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Α.Τ.5
Άρθρο Β-29.2.2 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από
σκυρόδεμα C12/15
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2531)
Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων,
περιβλήματα και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιμεντοσωλήνων
αποχέτευσης, ινοτσιμεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο
εσωτερικό οχετών, επένδυση κοίτης ρεμάτων κλπ. με χρήση σκυροδέματος C12/15
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
ΕΥΡΩ
89,80
Α.Τ.6
ΆρθροΒ-29.4.5 Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με
σκυρόδεμα C20/25
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2551)
Στο παρόν άρθρο εντάσσονται οι ακόλουθες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας
C20/25:
• βάθρων (θεμελίων και ανωδομής), πτερυγίων συνδεομένων με τα βάθρα και πλακών
θεμελίωσης τεχνικών κιβωτιοειδούς μορφής, οποιουδήποτε ύψους
• τοίχων (θεμελίων και ανωδομής) οποιουδήποτε ύψους περιλαμβανομένων και των λεπτοτοίχων
• κατακορύφων υποστυλωμάτων γεφυρών
• θωρακίων, προσκεφαλαίων και δοκών έδρασης γεφυρών
• κεφαλοδέσμων και επένδυσης πασσαλοστοιχιών
• πλακών πρόσβασης, πεζοδρομίων γεφυρών καθώς και "πλακών τριβής" για τη στήριξη
στηθαίων τύπου ΣΤΕ-1
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
ΕΥΡΩ
133,00
Α.Τ.7
Άρθρο Β-30

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως
κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και
τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 0102-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
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Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού
(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την
παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν
την επιμέτρηση των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του
ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.
Πεδίο εφαρμογής
Ονομ.
διάμετρος
(mm)

Κουλούρες και
Ράβδοι ευθυγραμμισμένα
προϊόντα
B500C

5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
25,0
28,0
32,0
40,0

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

B500Α
√
√
√
√
√
√
√

B500C

√

√
√
√
√
√

Ηλεκτροσυγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα
B500Α
√
√
√
√
√
√
√

Ονομ.
διατομή
(mm2)

Ονομ.
μάζα/
μέτρο
(kg/m)

19,6
23,8
28,3
33,2
38,5
44,2
50,3
78,5
113
154
201
254
314
380
491
616
804
1257

0,154
0,187
0,222
0,260
0,302
0,347
0,395
0,617
0,888
1,21
1,58
2,00
2,47
2,98
3,85
4,83
6,31
9,86

B500C

√

√
√
√
√
√

Στις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι
εναλλάξ, με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με
ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.
•
•

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του
προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και
αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2),.
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•
•
•

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που
τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.
Άρθρο Β-30.2
ΕΥΡΩ

Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C
(Aναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2612)

1,15

Α.Τ.8
Άρθρο Β-51

ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2921)

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής
πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με
απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων
ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική
εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου
με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων
καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του
σκυροδέματος της βάσης έδρασης,
• η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με
λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς
πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η
αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου.
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία
επιμετράται ιδιαιτέρως.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
ΕΥΡΩ
9,60

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
Α.Τ.9
Άρθρο Γ-1.1

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121.Β)

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

19,50

Α.Τ.10
Άρθρο Γ-1.2

(συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά)

Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3111.Β)

Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά
αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις
οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της
επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
• η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από
την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m
ΕΥΡΩ

1,90

Α.Τ.11
Άρθρο Γ-2.2

(συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά)
Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155)
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3211.Β)

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά
αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις
οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της
επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
• η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από
την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m
ΕΥΡΩ

2,00

(συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά)

ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ
Α.Τ.12
Άρθρο Δ-3

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4110)
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Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο
ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια
και υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
•
•
•
•
•
•

η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση,
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),
ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και
χειρωνακτική υποβοήθηση,
η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο
διανομέα ασφάλτου (Federal),
η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),
η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή
προμήθειας και μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
ΕΥΡΩ
1,20
Α.Τ.13
Άρθρο Δ-8

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την
έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου
ασφαλτικού σκυροδέματος".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
•
•
•
•
•
•

η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της
ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος
η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως
η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher
η σταλία των μεταφορικών μέσων
η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να
προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα
η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για
την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της
και τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής:
Άρθρο Δ-8.1

ΕΥΡΩ

8,70

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με
χρήση κοινής ασφάλτου
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4521Β)
(συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά)

15

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
Άρθρο Ε-17

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος,
μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό
υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο
με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και
φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και
την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια σήμανση οδών’’
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
•
η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η
προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται)
•
η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των
εργασιών και την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους
•
ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού
σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση
•
η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)
•
η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του
χρησιμοποιουμένου υλικού
•
η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών
•
η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την
πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος
Α.Τ.14
Άρθρο Ε-17.1 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7788)
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.
ΕΥΡΩ
3,80
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.
1.1

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

1.1.1

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

1.1.2

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 λοιπών υλικών,
σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων
Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές,
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ.
οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.
Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του
συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή
τους.

1.1.3

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 κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των
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έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται
ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων
οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού
προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού
που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
1.1.4

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

1.1.5

Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων
κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η
κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση
του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως,
οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των
παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η
αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των
υποδομών τους (βάσεις, τοιχία 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)

Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από
το Δημόσιο

(β)

Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος,
αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του
συγκεκριμένου έργου.

1.1.6

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

1.1.7

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

1.1.8

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

1.1.9

Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες
εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις
οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν
απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών,
βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι
επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι
πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου
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του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το
Έργο.
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.1.10

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

1.1.11

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

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

(β)

στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα
τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),

(γ)

στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους
για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),

(δ)

στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,

(ε)

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

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

1.1.12

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

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

1.1.13

Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου,
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν
απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές
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ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και
σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα
θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας
[ΟΚΩ]),
1.1.14

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

1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν
αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη.
1.1.16

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

1.1.17

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

1.1.18

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

1.1.19

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

1.1.20

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

1.1.21

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

1.1.22

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

1.1.23

Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την
εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός,
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δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και
απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.
1.1.24

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

1.1.25

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

1.1.26

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

1.1.27

Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης,
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα
οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1)

τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,

(2)

θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει
μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή
άλλες εργασίες.

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

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

Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της
σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:
(11) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών
(περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις
προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων)
(12) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την
προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη
μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος
απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι
δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό
και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά,
ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται.
(13) Νομικής υποστήριξης
(14) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση
(15) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ.
χρήση αυτοκινήτων
(16) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς
προσωπικού
(17) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς
αυτούς
(18) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο
(19) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος
(20) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της
επιχείρησης, κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον
Κύριο του Έργου.
Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά
χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο
παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών
που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα
του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο
παράδειγμα:
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(1)

Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων
από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ.

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις
αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για
αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται
αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως
μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο:
DN / DM
όπου DN:

Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα

DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο
παρόν Τιμολόγιο.
Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη
υπάρχουσα διάμετρος.
(2)

Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής
πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της
χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το
λόγο:
DN / 12
όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.
(3)

Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής
ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της
χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το
λόγο:
ΒN / 240
όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm
Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του
παρόντος Τιμολογίου.
Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η
υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή
άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.3 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.
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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.

2.1.4

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

2.1.5

Αν το περιεχόμενο 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.

2.4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.2.1

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα
•

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

•

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

•

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

•

Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί
βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες
κροκάλες ή αμμοχάλικα, 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

ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς
λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
Χειρολαβές
-

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα
κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.
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-

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

-

Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης
(μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο
φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).

-

Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή
χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας.

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης

-

Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

-

Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος

-

Κλειδαριά ασφαλείας,
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).

χαλύβδινη,

γαλβανισμένη

και

χωνευτή

για

θύρες

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 Δημοσίων
Εργων"διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος
Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος.
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2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε
μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως
περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται
κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν
χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού.
Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική
προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών
κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές
επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα
πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη
χρωματισμών.
Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην
ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη
δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι".
Οι τιμές 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

1,00
1,40
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α/α

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Είδος
γ) με κάσσα επί μπατικού
δ) παραθύρων ρολλών
ε) σιδερένια
Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού,
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών
Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου
Σιδερένιες θύρες :
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές
γ) χωρίς 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

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

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

Πεντέλης
Κοκκιναρά
Κοζάνης
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
8
9
10
11

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

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

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

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

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

καφέ

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

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.
Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και
ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος
σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05.
Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων
επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12.

αποζημιώνονται

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.

ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
Α.Τ.15
22.04

Καθαιρέσεις πλινθοδομών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2222
Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως
απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των
προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-0201 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

ΕΥΡΩ
Α.Τ.16
22.15.01

15,70

Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε
συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως

ΕΥΡΩ

57,00

(συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά)
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ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
46.10

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

Α.Τ.17
46.10.04

Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4664.1

ΕΥΡΩ

33,50

65.01

Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501
Ετοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής
κατασκευής, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001
παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την
"σειρά" τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου", πλήρως τοποθετημένα και
στερεωμένα..
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων
αλουμινίου, τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να
επιλεχθούν από καταλόγους προμηθευτών ώς προϊόντα έτοιμα προς τοποθέτηση.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων
σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Α.Τ.18
65.01.02

Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο 12 - 24 kg/m2

ΕΥΡΩ

200,00

Α.Τ.19
71.21

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους
2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή
(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΠΗΔΡΗΑ
ΓΖΜΟ ΠΤΓΝΑ – ΚΟΛΗΝΓΡΟΤ
Γ/ΝΖ Σ.Τ. & ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ
Αρ. Μελ.: 2/2018

ΦΟΡΔΑ : ΓΖΜΟ ΠΤΓΝΑ - ΚΟΛΗΝΓΡΟΤ

ΔΡΓΟ : «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ
ΕΖΜΗΧΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΧΝ
ΣΗ ΤΠΟΓΟΜΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
ΠΤΓΝΑ – ΚΟΛΗΝΓΡΟΤ ΛΟΓΧ
ΔΝΣΟΝΧΝ ΥΗΟΝΟΠΣΧΔΧΝ
ΔΣΟΤ 2017 (Β΄ΦΑΖ)»

ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ( Δ..Τ. )
Αρθρο 1ο Ανηικείμενο ηης Δ..Τ.
1.1. Σν παξφλ ηεχρνο ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) αθνξά ζηνπο Γεληθνχο θαη
Δηδηθνχο Όξνπο θαη πκπιεξσκαηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, κε βάζε ηηο νπνίεο θαη ζε
ζπλδπαζκφ κε ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε, ηηο ηζρχνπζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, ηα
δηαγξάκκαηα, κειέηεο, ηππηθέο δηαηνκέο θιπ, πνπ ζα ρνξεγεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία, θαζψο θαη
ηηο έγγξαθεο δηαηαγέο ηεο, ζα εθηειεζζεί ην έξγν ηεο επηθεθαιίδαο.
1.2. Όπνπ ζηα άξζξα ηεο παξνχζαο ΔΤ αλαθέξεηαη ή γίλεηαη παξαπνκπή ζε εδάθηα ηεο ΣΤ ή
ζε ινηπέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο λνείηαη φηη ηζρχνπλ ηα πεξηγξαθφκελα ζηηο Δζληθέο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ).
Όζα απφ ηα ελ ηζρχ εζληθά θαλνληζηηθά θείκελα (Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, Δγθχθιηνη,
Πξνδηαγξαθέο θιπ) δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο εγθξηζείζεο ΔΣΔΠ ή δελ πεξηιακβάλνληαη
ζην ζεκαηνιφγην απηψλ, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έξρνληαη ζε
αληίζεζε κε ηα ελαξκνληζκέλα επξσπατθά πξφηππα πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ηηο ζρεηηθέο ΚΤΑ.
1.3. Γηα ηελ εξγνιαβία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ "εθηέιεζε ή θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ" ηεο
επηθεθαιίδαο ηζρχνπλ νη φξνη δεκνπξάηεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε
δεκνπξάηεζεο.
1.4. Ο φξνο "εθηέιεζε ή θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ" ζεκαίλεη ηελ πιήξε θαηαζθεπή ηνπ, ηελ
εθπφλεζε ησλ ηπρφλ αλαγθαίσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κειεηψλ, (εξεπλεηηθψλ, αδεηνδφηεζεο θιπ)
ή θαη κηθξνηξνπνπνηήζεηο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο (ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Φνξέα θαη ζε
θάζε πεξίπησζε ρσξίο αιιαγή ηνπ βαζηθνχ ζρεδίνπ ηνπ έξγνπ) θαη ηελ ηπρφλ εθηέιεζε ησλ
αλαγθαίσλ εξεπλψλ, φια κε θαζνιηθή αξκνδηφηεηα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ρσξίο ηδηαίηεξε
απνδεκίσζε επί πιένλ ηεο ζπκβαηηθήο ακνηβήο.
1.5. Οπνπδήπνηε ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε αλαθέξεηαη ν φξνο «θαζνιηθή αξκνδηφηεηα θαη επζχλε
ηνπ Αλαδφρνπ» λνείηαη φηη νξίδεηαη ζην άξζξν 24.6 ηεο παξνχζαο.
1.6. «Δξγνδφηεο» ηνπ έξγνπ είλαη ν Γήκνο Πχδλαο – Κνιηλδξνχ θαη «Φνξέαο Καηαζθεπήο» ηνπ
έξγνπ είλαη ν
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Γήκνο Πχδλαο – Κνιηλδξνχ.
1.7. «Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία» (Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία) είλαη ε Γηεχζπλζε Σερληθψλ
Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Πχδλαο – Κνιηλδξνχ, πνπ έρεη έδξα ζην Αηγίλην θαη είλαη αξκφδηα γηα
ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
1.8. «Πξντζηακέλε Αξρή» (Δπνπηεχνπζα Τπεξεζία) είλαη ν Γήκνο Πχδλαο – Κνιηλδξνχ, δηα
ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ, πνπ απνθαζίδεη γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ
δηαγσληζκνχ, ηε βειηίσζε ησλ φξσλ ηεο πξνο θαηαθχξσζε πξνζθνξάο θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ
φξσλ ηεο ζχκβαζεο, επνπηεχεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, απνθαζίδεη γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή
ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ή άιισλ ζηνηρείσλ απηήο. Οη δηνηθεηηθέο πξάμεηο ηεο Πξντζηακέλεο
Αξρήο ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ησλ θαηά λφκν αξκνδίσλ νξγάλσλ.
1.9. «Αλάδνρνο» είλαη ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ή θνηλνπξαμία εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε
ηελ νπνία, κεηά απφ λφκηκεο δηαδηθαζίεο δηαγσληζκνχ, ν Δξγνδφηεο ζα ζπλάςεη ζχκβαζε
θαηαζθεπήο γηα ην έξγν ηεο επηθεθαιίδαο.
1.10. «χκβαζε» είλαη ε γξαπηή ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ Δξγνδφηε θαη ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηεο επηθεθαιίδαο, θαζψο θαη φια ηα εγθεθξηκέλα ηεχρε, ζρέδηα θαη
πξνδηαγξαθέο πνπ κλεκνλεχνληαη ζε απηήλ.
1.12. «Μειεηεηήο» είλαη ν κειεηεηήο ή κειεηεηηθή νκάδα πνπ έρεη ηα λφκηκα πξνζφληα γηα ηε
ζχληαμε ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ θαη απνηειεί ζπλεξγάηε
ηνπ αλαδφρνπ.
1.13. «Απξφβιεπηεο Γαπάλεο»: νη δαπάλεο πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα εμεηδηθεπηνχλ πιήξσο ζηε
θάζε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ θαη δεζκεχνληαη γηα λα θαιχςνπλ ηηο δαπάλεο πνπ νξίδνληαη ζην
Άξζξν. 155 ηνπ Ν. 4412/2016.
1.14. ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ
1.14.1. σνηομογραθίες Σεστών Γημοπράηηζης
ΣΓ : Σεχρε Γεκνπξάηεζεο
ΓΓ : Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο
ΔΤ : Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ
ΠΜ : Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο
ΠΠ : Πξνυπνινγηζκφο Πξνζθνξάο
ΣΗΠ : Σηκνιφγην Πξνζθνξάο
ΣεΠε : Σερληθή Πεξηγξαθή
TΠ : Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
ΣΗΜ : Σηκνιφγην Μειέηεο
1.14.2. σνηομογραθίες Κωδίκων, Προδιαγραθών, Κανονιζμών, Οδηγιών
ΔΛΟΣ : Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο
ETEΠ : Δζληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
ΠΣΠ : Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
CEN : Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο
ISO : Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο
1.14.3. σνηομογραθίες Τπηρεζιών / Οργανιζμών
ΓΔΖ : Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ
ΔΔ : Δπξσπατθή Έλσζε
ΗΚΑ : Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ
ΚΔΓΔ : Κεληξηθφ Δξγαζηήξην Γεκνζίσλ Έξγσλ
2

ΠΔΓΔ : Πεξηθεξεηαθφ Δξγαζηήξην Γεκνζίσλ Έξγσλ
ΤΠΔΥΩΓΔ :Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ
ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ. : ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΗΚΣΤΩΝ
ΚηΔ : ΚΤΡΗΟ ηνπ ΔΡΓΟΤ
1.14.4. Άλλες σνηομογραθίες
Ν : Νφκνο
ΠΓ : Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα
ΦΔΚ : Φχιιν Δθεκεξίδαο Κπβεξλήζεσο
ΦΠΑ : Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο
ΤA :Τπνπξγηθή Απφθαζε
ΚΤΑ : Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε
1.15. Δρμηνείες
ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, εθηφο αλ απφ ηα ζπκθξαδφκελα ξεηά πξνθχπηεη δηαθνξεηηθά:
Λέμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν γέλνο ζα αθνξνχλ θαη ζε φια ηα γέλε θαη
αληίζηξνθα.
 Λέμεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ εληθφ ζα αθνξνχλ ηελ ίδηα έλλνηα θαη ζηνλ πιεζπληηθφ
θαη αληίζηξνθα.
 Λέμεηο πνπ αλαγξάθνληαη κε θεθαιαία γξάκκαηα ζα έρνπλ ηελ ίδηα έλλνηα κε ηηο ίδηεο
ιέμεηο
 πνπ αλαγξάθνληαη κε πεδά γξάκκαηα θαη αληίζηξνθα.
 Δθηφο εάλ ξεηά νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, «εκέξα», «εβδνκάδα», «κήλαο», «έηνο» θιπ. ζα
ζεκαίλεη «εκεξνινγηαθή εκέξα», «εκεξνινγηαθή εβδνκάδα», «εκεξνινγηαθφο κήλαο»,
«εκεξνινγηαθφ έηνο» θιπ.
 Γηαηάμεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζε «ζπκθσλία», «ζπγθαηάζεζε» ή ζε ζπλψλπκα / παξάγσγά
ηνπο, πξνυπνζέηνπλ φηη ε ππφςε ζπκθσλία, ζπγθαηάζεζε θιπ., ζα δηαηππψλεηαη
εγγξάθσο.
 «Δγγξάθσο» ή παξάγσγα ηεο ιέμεο απηήο, έρνπλ ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζηηο έλλνηεο
απηέο απφ ηνλ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.
 Οη ηίηινη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γεληθά δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ εξκελεία
ηνπ θεηκέλνπ ηεο παξνχζαο.
 Όπνπ αλαθέξνληαη νη φξνη «κε δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ», «βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν», «ζε
βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ», «ρσξίο ηδηαίηεξν αληάιιαγκα», «ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε»,
λνείηαη φηη φιεο νη ζρεηηθέο δαπάλεο έρνπλ πεξηιεθζεί ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο θαη ν
Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θαλέλα πξφζζεην αληάιιαγκα ή/θαη θακία πξφζζεηε ακνηβή ή
απνδεκίσζε πέξα απφ ηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ.
 Όπνπ ζηελ παξνχζα θαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα
άξζξα, παξαγξάθνπο, εδάθηα θιπ. λφκσλ, πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, ππνπξγηθψλ
απνθάζεσλ, ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θιπ., απηή γίλεηαη γηα δηεπθφιπλζε θαη επζεία αλαθνξά
ζηηο πιένλ ζπλαθείο δηαηάμεηο, ρσξίο απφ ηελ αλαθνξά απηή λα απνθιείεηαη ε ηζρχο
άιιεο ηζρχνπζαο δηάηαμεο πνπ ηπρφλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά.
1.16. Δπικοινωνία – Κοινοποίηζη εγγράθων
1.16.1. Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 135 ηνπ N. 4412/2016.

3

1.16.2. Ο Αληίθιεηνο ηνπ Αλαδφρνπ ζα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο γηα ηελ παξαιαβή ησλ
εγγξάθσλ ηεο Τπεξεζίαο πνπ απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη ζηνλ Αλάδνρν απφ ηα γξαθεία ηεο
Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ή ηεο Πξντζηάκελεο Αξρήο.
1.16.3. πλαηλέζεηο, εγθξίζεηο, πξνζδηνξηζκνί, εηδνπνηήζεηο, αηηήζεηο, ελζηάζεηο, δειψζεηο, πνπ
απαηηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πξέπεη:
i. λα γίλνληαη εγγξάθσο κε ηελ έλλνηα ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο,
ii. λα επηβεβαηψλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζή ηνπο κε θάζε λφκηκν ηξφπν θαη
iii. να γίλνληαη ζηηο δεισκέλεο κε ηα έγγξαθα ηεο πξνζθνξάο ή ηεο ζχκβαζεο δηεπζχλζεηο,
εθηφο εάλ έρνπλ ιάβεη ρψξα κεηαβνιέο, νη νπνίεο φκσο έρνπλ γλσζηνπνηεζεί εγγξάθσο, άιισο
νη αλσηέξσ πξάμεηο ινγίδεηαη φηη γίλνληαη εγθχξσο ζηηο ήδε δεισκέλεο δηεπζχλζεηο.
1.17. Θεζμικό πλαίζιο, προδιαγραθές, κανονιζμοί και γλώζζα ποσ διέποσν ηη ζύμβαζη
1.17.1. Προδιαγραθές και Κανονιζμοί
Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηνλ Ν. 4412/2016.
Δπηπξφζζεηα, ελδεηθηηθά αιιά φρη πεξηνξηζηηθά, ηζρχνπλ νη θαλνληζκνί θαη πξνδηαγξαθέο πνπ
νξίδνληαη θαησηέξσ.
I. Σα «Δπξσπατθά Πξφηππα», φπσο έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο
(CΔΝ).
II. Σα δηεζλή πξφηππα, φπσο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηεζλή Οξγαληζκφ Σππνπνίεζεο (ISO).
III. Οη Δζληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ), θαλνληζκνί θαη πξφηππα θαη νη άιιεο δηαηάμεηο
(λφκνη, δηαηάγκαηα, ππνπξγηθέο απνθάζεηο, εγθχθιηνη θηι.) πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα.
Κάζε επηκέξνπο πξφηππν ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαζ' νινθιεξία θαη ν Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο
ψζηε λα εμαζθαιίδεη φηη ηα επί κέξνπο ζηνηρεία ή ηκήκαηα ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ
είλαη ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο, ψζηε ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο
πνηφηεηαο. Δθηφο αλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, φια ηα πξφηππα θαη θαλνληζκνί πνπ ζα
εθαξκνζηνχλ, ζα πξέπεη λα είλαη ζηηο πην πξφζθαηεο εθδφζεηο ηνπο σο πξνο ην ρξφλν
δεκνπξάηεζεο ηνπ ππφςε έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπο.
Πάλησο αλ ηπρφλ ζηηο πξνδηαγξαθέο απηέο ππάξρνπλ φξνη, δηαηάμεηο, πεξηνξηζκνί ή θαη
αξηζκεηηθά φξηα πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξνχζα ή ζηα ινηπά
ζπκβαηηθά ηεχρε γηα ην ίδην ζέκα, ζα ηζρχνπλ νη φξνη θαη νη δηαηάμεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ
θαηά ηε ζεηξά ηζρχνο πνπ νξίδεηαη ζηε Γηαθήξπμε.
1.17.2. Γλώζζα
Δπίζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε Διιεληθή θαη ζε απηή ζα ζπληάζζνληαη φια ηα έγγξαθα,
ε αιιεινγξαθία θιπ. Αλαδφρνπ θαη Τπεξεζίαο. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ θείκελα
ζπληαγκέλα ζε δχν γιψζζεο, γηα θάζε πεξίπησζε εξκελείαο επίζεκε θαη ππεξηζρχνπζα είλαη ε
Διιεληθή Γιψζζα.
1.18. ύμβαζη
Ζ ζχκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα ππνγξαθεί ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην Άξζξν
105 ηνπ Ν. 4412/2016.
Με ηνλ φξν «χκβαζε» λνείηαη ε ζχκβαζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο, κε βάζε ηα νπνία ν Αλάδνρνο:
 Θα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, ζηελ ΔΤ θαη αλαιχνληαη
ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο,
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Θα εθηειέζεη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο γηα ην έξγν, φπσο
αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα θαη ζηελ ΔΤ, πνπ ζα πξνηείλεη θαη ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ
Τπεξεζία,
Θα ζπληεξήζεη ην έξγν, κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ
νξίδεηαη ζηελ παξνχζα θαη ζηελ ΔΤ.

ΑΡΘΡΟ 2o: ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΛΗΚΧΝ – ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ Ζ'
ΚΑΣΔΓΑΦΗΖ
2.1. ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΛΗΚΧΝ
2.1.1. Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο αγνξάο, ρσξίο
βιάβε ή ειάηησκα. Δπίζεο ζα είλαη απφιπηα ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα, ηνπο ηζρχνληεο
θαλνληζκνχο θαη πξνδηαγξαθέο ησλ αξκνδίσλ Τπνπξγείσλ, θαζψο θαη κε ηα ζπκβαηηθά
δεδνκέλα ηεο εξγνιαβίαο, αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απφιπηεο έγθξηζεο ηεο επίβιεςεο, ζρεηηθά
κε ηε πξνέιεπζε, ηηο δηαζηάζεηο, ηελ αληνρή, ηελ πνηφηεηα, ηελ εκθάληζε θιπ.
2.1.2. ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδφηεο παξαδψζεη ζηνλ Αλάδνρν πιηθά απαηηνχκελα γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο, δελ δηθαηνχηαη θαλέλα πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο
επί ηεο αμίαο ηνπο, νχηε απνδεκίσζε γηα δαπάλεο απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ πιηθψλ απηψλ
θαη νθείιεη λα πξνβεί ζηνπο θαηάιιεινπο ειέγρνπο αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηά ηνπο, πξηλ ηε
ρξήζε ή ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην έξγν.
2.1.3. Ο Αλάδνρνο δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ηελ θαθή πνηφηεηα ή αθαηαιιειφηεηα ησλ
πιηθψλ, πνπ παξαδίδνληαη ζ' απηφλ απφ ηνλ εξγνδφηε, κφλνλ εθφζνλ έγθαηξα ην αλαθέξεη
εγγξάθσο.
2.1.4. Σα παξαπάλσ πιηθά παξαδίδνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνλ Αλάδνρν κε πξσηφθνιιν, κεηά
δε ηελ παξαιαβή ηνπο απφ απηφλ θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα θάζε βιάβε, δεκηά ή απψιεηα
πνπ ηπρφλ ζπκβεί ζηα πιηθά απηά.
2.2. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ Ζ΄ ΚΑΣΔΓΑΦΗΖ ΔΡΓΧΝ
ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ Ή ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ
2.2.1. Καηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ αξηζκ.36259/1757/Δ103/23-8-2010 ΚΤΑ. «Μέηξα, φξνη θαη
πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη
θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ)» (ΦΔΚ Β'1312 /24.8.2010).
ΑΡΘΡΟ 3o: ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΔΗ
Οη ηπρφλ απαηηνχκελεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ απαιινηξηψζεηο εληφο ηνπ γεπέδνπ ηνπ
έξγνπ, γίλνληαη κε θξνληίδα ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ ή άιινπ αξκφδηνπ θνξέα, ηνλ νπνίν θαη
βαξχλνπλ νη επηδηθαδφκελεο απνδεκηψζεηο.
Κακηά επζχλε ή ππνρξέσζε απνδεκίσζεο δελ αλαιακβάλεη ν θνξέαο ηνπ έξγνπ έλαληη ηνπ
Αλαδφρνπ, εθηφο απφ ηε ρνξήγεζε παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ζηελ πεξίπησζε
θαζπζηέξεζεο ηεο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ιφγσ αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο, γεγνλφο πνπ δελ
νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. ' απηήλ ηελ πεξίπησζε έρνπλ εθαξκνγή νη ζρεηηθέο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 4o: ΠΡΟΘΔΜΗΔ - ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ - ΠΡΗΜ
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 147 ηνπ N. 4412/16 κε ηηο αθφινπζεο πξνζζήθεο:
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4.1. ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΠΔΡΑΣΧΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Σν ζχλνιν ηνπ έξγνπ πξέπεη λα απνπεξαησζεί κέζα ζε ΔΞΗ (6) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο.
Παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο δελ είλαη δπλαηφλ λα δνζεί, παξά κφλν γηα ηνπο ιφγνπο
πνπ απζηεξά πξνβιέπεηαη απφ ηελ λνκνζεζία.
4.2. ΒΔΒΑΗΧΖ ΠΔΡΑΗΧΖ ΔΡΓΑΗΧΝ
Μεηά ηελ πεξαίσζε ηεο νιηθήο πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία αίηεζε γηα παξνρή βεβαίσζεο γηα ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 168 ηνπ Ν. 4412/16
4.3. ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ
Γηα θάζε εκέξα ππαίηηαο απφ κέξνπο ηνπ ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο επηβάιιεηαη
ζηνλ αλάδνρν πνηληθή ξήηξα, πνπ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 148 ηνπ Ν.4412/16.
4.4. ΡΖΣΡΑ ΠΡΟΘΔΣΖ ΚΑΣΑΒΟΛΖ (ΠΡΗΜ)
Γελ ζα θαηαβιεζεί ξήηξα πξφζζεηεο θαηαβνιήο (πξηκ).
4.5. ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ
Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή πξέπεη λα δηελεξγεζεί κέζα ζε έμη κήλεο απφ ηε βεβαησκέλε πεξαίσζε
ηνπ έξγνπ, εθφζνλ ππνβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν ε ηειηθή επηκέηξεζε ηνπ έξγνπ κέζα ζε δχν
κήλεο απφ ηε πεξαίσζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 170 ηνπ Ν. 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 5ο: ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ
5.1 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ Ν.4412/16 ν Αλάδνρνο νθείιεη, ζε
δέθα πέληε (15) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο λα ππνβάιεη ζηε Γηεπζχλνπζα ην έξγν
Τπεξεζία, πξνο έγθξηζε, ην πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, έηζη πνπ λα αληαπνθξίλεηαη
ζηελ πξνζεζκία ηεο παξνχζαο Δ..Τ..
5.2. Σν πξφγξακκα απηφ ζπληάζζεηαη ζε ηχπν γξακκηθνχ δηαγξάκκαηνο θαη ζπλνδεχεηαη απφ
έθζεζε πνπ ζα αλαιχεη θαη ζα δηθαηνινγεί πιήξσο ηνλ πξνηεηλφκελν πξνγξακκαηηζκφ. Σν
αλσηέξσ δηάγξακκα πξέπεη λα θιηκαθσζεί κέζα ζηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο εθφζνλ νξίδνληαη
απφ ην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο θαη λα ζπληαρζεί κε βαζηθή επηδίσμε ηνλ ζπληνληζκφ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε λα απνδνζεί θαηά ην εθηθηφ νινθιεξσκέλν θαηά ρξεζηκνπνηήζηκα
ηκήκαηα ην έξγν.
Ζ έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα γίλεη απφ ηελ Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία, κέζα ζε
πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξν
145 ηνπ Ν. 4412/16.
5.3. Ο Υξνληθφο Πξνγξακκαηηζκφο ησλ δηαθφξσλ έξγσλ πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο, ψζηε λα
κεηψλνληαη νη πηζαλφηεηεο δεκηάο απφ πιεκκχξεο, βξνρέο, ζενκελίεο θ.ιπ..
5.4. Παξάηαζε πξνζεζκίαο δελ αλαγλσξίδεηαη ζηνλ Αλάδνρν πνπ πξνβάιιεη ηνλ ηζρπξηζκφ φηη
αγλννχζε ηηο εδαθηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ, ηηο δπζθνιίεο
εθκεηάιιεπζεο ησλ πεγψλ ιήςεο πιηθψλ, ηηο δπζθνιίεο πξνζέγγηζεο ησλ πεξηνρψλ ιήςεο
αδξαλψλ πιηθψλ ή αδπλακίαο έγθαηξεο εμεχξεζεο εξγαηψλ, κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ απφ ηελ
Διιεληθή ή μέλε βηνκεραλία.
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΑΤΞΟΜΔΗΧΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ – ΝΔΔ ΔΡΓΑΗΔ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ην έξγν, φπσο απηφ ήζειε ηξνπνπνηεζεί θαηά είδνο θαη
πνζφηεηεο απφ ηελ Τπεξεζία ζχκθσλα ην άξζξν 156 ηνπ Ν.4412/16. ηελ πεξίπησζε πνπ
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ππάξρεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ, πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ην Σηκνιφγην ηεο ζχκβαζεο,
ζπληάζζνληαη λέεο ηηκέο κνλάδνο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν.4412/16.
Γηα ηνλ θαζνξηζκφ λέσλ ηηκψλ κνλάδαο, ζαλ αλαιπηηθφ ηηκνιφγην, ζα ιακβάλεηαη ε έληππε
αλάιπζε ηηκψλ ησλ Δληαίσλ Σηκνινγίσλ Έξγσλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ, Ληκεληθψλ,
Οηθνδνκηθψλ θαη Πξαζίλνπ θαη Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ θαη
Ληκεληθψλ. Πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ κε αξ. Γ11γ/o/9/7/7-2-2013. θαη δηνξζψζεθε κε ηε κε αξ.
Γ11γ/ν/3/20/20-3-2013 απνθάζεηο ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Α.Α.ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ.
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ
Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο.
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΗ ΣΗΜΧΝ
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ πιεξσκή δαπάλεο αλαζεψξεζεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
153 ηνπ Ν.4412/16.
πκπιεξσκαηηθά, δηεπθξηλίδεηαη φηη:
1. Σα πιηθά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζα αλαζεσξνχληαη θαηά ηνλ ρξφλν ηεο πηζηνπνίεζήο ηνπο θαη
φρη ηεο ελζσκάησζήο ηνπο, κε ηνπο ζπληειεζηέο ησλ θνλδπιίσλ ζηα νπνία πξφθεηηαη λα
ελζσκαησζνχλ.
2. ε εηδηθή ζηήιε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο θαη πξνζθνξάο αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο αξηζκφο
ηνπ θνλδπιίνπ ησλ εγθεθξηκέλσλ αλαιχζεσλ ηηκψλ κε ην ζπληειεζηή αλαζεψξεζεο ηνπ νπνίνπ
ζα αλαζεσξνχληαη ηα αληίζηνηρα θνλδχιηα ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο.
3. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πνζνηήησλ ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηεινχληαη θαηά αλαζεσξεηηθή
πεξίνδν, ζα ζπληάζζεηαη ππνρξεσηηθά ζην ηέινο απηήο πξαθηηθφ κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνπ
επηβιέπνληνο, πνπ ζα ζεσξείηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. Οη
αλαζεσξνχκελεο πνζφηεηεο ζα εμάγνληαη, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα.
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΧΝ
9.1 Ποιόηηηα σλικών – Δργαζηηριακές Γοκιμές
Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο Πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο,
ηηο ΔΣΔΠ θαη ηελ Σ..Τ. Ο εξγνδφηεο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη δείγκαηα ησλ πιηθψλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζεη ή λα απνξξίςεη απηά ζαλ αθαηάιιεια.
Ο Αλάδνρνο θνηλνπνηεί ζηελ Τπεξεζία φια ηα απνηειέζκαηα νησλδήπνηε εξγαζηεξηαθψλ
δνθηκψλ ή ειέγρσλ πνηφηεηαο απφ ηα νπνία ζα θαίλεηαη ην ζχκθσλν πξνο ηηο εθάζηνηε
ηζρχνπζεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο.
Δπίζεο ε Τπεξεζία δηελεξγεί ηνπο δηθνχο ηεο ειέγρνπο θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη απηνί νη έιεγρνη
απνηεινχλ ζηνηρεία γηα ηνλ θάθειν ηνπ έξγνπ.
Ο εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ ζα γίλεη απφ ηα εξγαζηήξηα
ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ή ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (γηα φζνπο ειέγρνπο απηά κπνξνχλ λα
δηεθπεξαηψζνπλ) ή απφ ηδησηηθά, κε εξγνηαμηαθά εξγαζηήξηα, κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ
αλαδφρνπ (παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Ν. 4412/16). Σπρφλ ηδησηηθά εξγαζηήξηα πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη αδεηνδνηεκέλα απφ ην ΚΔΓΔ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Π.Γ.69/1998 θαη ηεο απφθαζεο Τπνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ ΓΔΔ/036/12-3-98 (ΦΔΚ 289Β/24-3-98).
Ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη ζηε
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πνηα εξγαζηήξηα πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη λα ιάβεη ζρεηηθή
γξαπηή έγθξηζε. ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ηδησηηθψλ εξγαζηεξίσλ ζα πξέπεη λα
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πξνζθνκίζεη επηπιένλ ηηο ζε ηζρχ άδεηεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ελ ιφγσ
εξγαζηεξίσλ.
Γηθαηψκαηα ηνπ Αλαδφρνπ γηα επαλάιεςε ειέγρσλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηελ Τπεξεζία.
ε πεξηπηψζεηο ειέγρσλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηελ Τπεξεζία είλαη δπλαηφλ ν Αλάδνρνο λα έρεη
δεηήζεη κε αίηεζή ηνπ λα παίξλεηαη θαηά ηε δεηγκαηνιεςία θαη έλα δεχηεξν φκνην δείγκα
(αληηδείγκα) ην νπνίν ζα ζπζθεπάδεηαη θαη ζα απνζηέιιεηαη ηαπηφρξνλα κε ην δείγκα ζην
εξγαζηήξην ηεο Τπεξεζίαο.
Γηα ηελ πεξίπησζε ακθηβνιηψλ θαη ππνβνιήο έλζηαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν (πνπ ζα πξέπεη λα
αλαγξαθεί απζεκεξφλ ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ), ζα δηελεξγείηαη λέα εξγαζηεξηαθή δνθηκή,
παξνπζία ηνπ βνεζνχ ηνπ Σερληθνχ Γηεπζπληή ή άιινπ εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ
Αλαδφρνπ, ζηα εξγαζηήξηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ ή Πνιπηερληθψλ
ρνιψλ, εθ‟ φζνλ δεηεζεί ηνχην εγγξάθσο απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ έλζηαζή ηνπ, ην απνηέιεζκα
ηεο νπνίαο ζα είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ Αλάδνρν (αθφκα θαη αλ δελ παξαζηεί ζηελ δνθηκή).
Καηά ην κέζν δηάζηεκα κέρξη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ, ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο, ν
Αλάδνρνο δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη ηηο εξγαζίεο ηνπ.
Ο Αλάδνρνο δηθαηνχηαη επίζεο λα δεηήζεη επαλάιεςε ησλ ειέγρσλ πνπ νδήγεζαλ ζε δπζκελή
απνηειέζκαηα θαη έγηλαλ απφ ηελ Τπεξεζία ρσξίο λα πξνεηδνπνηεζεί, αλ θαη είρε δεηήζεη ηνχην
εγγξάθσο. Ζ επαλάιεςε ησλ ειέγρσλ γίλεηαη θαηά αληηπαξάζηαζε.
ρέζε πνηνηηθνχ ειέγρνπ θαη επζχλεο Αλαδφρνπ γηα ηελ πνηφηεηα θαη αξηηφηεηα ησλ πιηθψλ θαη
θαηαζθεπψλ ηνπ έξγνπ
Ο θάζε είδνπο πνηνηηθφο έιεγρνο ηνπ έξγνπ δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε, γηαηί
απηφο είλαη ν κνλαδηθφο θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αξηηφηεηα ησλ
πιηθψλ ησλ θαηαζθεπψλ ηνπ έξγνπ.
Δπίζεο ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ππνρξενχηαη πέξαλ ησλ ειέγρσλ πνπ επηβάιινπλ νη Δ.ΣΔ.Π.
θαη νη ινηπνί φξνη ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, λα δηαηάμεη ηελ δηελέξγεηα ηνκψλ ζε δηάθνξα κέξε
θαη ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, φζεο απηή θξίλεη απαξαίηεηεο, γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο πνηφηεηαο,
πνζφηεηαο θαη πάρνπο ησλ ζηξψζεσλ ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηνπ έξγνπ. Σα ζηνηρεία ησλ ελ ιφγσ
ειέγρσλ ζα θαηαγξάθνληαη ζε ηδηαίηεξν πίλαθα θαη ζα απνηεινχλ αλαπφζπαζην, κεηά ηνπ
πίλαθα ησλ ινηπψλ εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ, ησλ ηειηθψλ επηκεηξήζεσλ ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ.
Σελ δηελέξγεηα ησλ αλσηέξσ ηνκψλ ππνρξενχηαη λα δηαηάζζεη θαη ε επηηξνπή πξνζσξηλήο
παξαιαβήο ηνπ έξγνπ είηε κε κεραλήκαηα ηνπ αλαδφρνπ είηε ηνπ ΠΔΓΔ. Σνχην απνηειεί
πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα απνθαηαζηήζεη
πιήξσο ηηο ηνκέο ζηελ πξφηεξα θαηάζηαζε κε δαπάλεο ηνπ.
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξνθχπηνπλ απνηειέζκαηα απφ ηνλ πνηνηηθφ θαη πνζνηηθφ έιεγρν,
πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπκβάζεσο, ζα θηλείηαη ε δηαδηθαζία απφξξηςεο
πιεκκειψλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 159 ηνπ Ν. 4412/16
«Αθαηαιιειφηεηα πιηθψλ –Διαηηψκαηα - Παξάιεηςε ζπληήξεζεο» θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο
ζχκβαζεο.
Διάρηζηνο αξηζκφο εθηειεζηέσλ δνθηκψλ
Ηζρχνπλ νη πξνβιεπφκελνη έιεγρνη - δνθηκέο γηα πιηθά θαη εξγαζίεο ζχκθσλα κε ηηο Δ.ΣΔ.Π. θαη
ηηο ινηπέο ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
9.2. Ποιόηηηα εργαζιών
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Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζθεπάζεη ην έξγν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο
αλαθεξφκελεο ζηελ παξνχζα πξνδηαγξαθέο, θαλνληζκνχο θιπ, φπσο νξίδνπλ νη θείκελεο
δηαηάμεηο.
Ζ Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα πξνβεί ζηελ δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ, αλ δηαπηζησζεί φηη απηέο δελ
εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη λα ιάβεη ηα κέηξα ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 176
ηνπ Ν. 3669/2008. Ο ρξφλνο πνπ ζα απνιεζζεί κέρξη ηελ επαλέλαξμε ησλ εξγαζηψλ βαξχλεη
απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν.
ε φ,ηη αθνξά ηελ εκθάληζε ζηηο εξγαζίεο ειαηησκάησλ, ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 159
ηνπ Ν.4412/16.
9.3. Ποινικές ρήηρες- Δπιβολή προζηίμοσ
Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ δνθηκψλ ππνβάιινληαη ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία κέζα ζε
δχν (2) εκέξεο απφ ηελ δεηγκαηνιεςία.
Οη δνθηκέο πνπ γίλνληαη, κε αθξηβή ζηνηρεία ησλ ζέζεσλ ησλ δνθηκίσλ θαηαγξάθνληαη ζε
ηδηαίηεξν πίλαθα, πνπ ζπλνδεχεη ηηο ηκεκαηηθέο πξνζσξηλέο επηκεηξήζεηο θαη ηελ ηειηθή
επηκέηξεζε θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπο.
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πξνθχςεη χζηεξα απφ παξαβνιή ησλ πνζνηήησλ εξγαζηψλ πνπ
εθηειέζηεθαλ θαη ησλ αληηζηνίρσλ δνθηκψλ θαηά ηηο πξνζσξηλέο ηκεκαηηθέο επηκεηξήζεηο,
αξηζκφο δνθηκψλ κηθξφηεξνο απηνχ πνπ θαζνξίδεηαη αλσηέξσ, επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν
πνηληθή ξήηξα γηα θάζε ειιείπνπζα δνθηκή, ε νπνία ππνινγίδεηαη κε ηελ πξνβιεπφκελε γηα ηελ
ππφςε δνθηκή ηηκή ηνπ ηζρχνληνο θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο Σηκνινγίνπ βαζηθψλ
εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κ. Μαθεδνλίαο,
πξνζαπμεκέλε θαηά 20% θαη παξαθξαηείηαη , κε βάζε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο
Γηεπζχλνπζαο , ην έξγν Τπεξεζίαο, εθπηπηφκελε απφ ηελ πξψηε πηζηνπνίεζε ηνπ αλαδφρνπ, πνπ
ζα ζπληαρζεί κεηά ηελ απφθαζε .
Ζ πνηληθή ξήηξα είλαη αλέθθιεηε. Ο αξηζκφο ησλ δνθηκψλ πνπ ιείπεη δελ δχλαηαη λα θαιπθζεί
κε πεξηζζφηεξεο δνθηκέο ζηα επφκελα ζηάδηα εξγαζίαο.
Γηα παξάβαζε ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη θαλνληζκψλ επηβάιιεηαη πξφζηηκν, ζχκθσλα κε ην Π.Γ.
121/2001.
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΔΡΓΟΤ - ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΔΠΗΜΔΣΡΖΔΗ - ΠΗΣΟΠΟΗΖΔΗ - ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ
10.1 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ ζε βηβιηνδεηεκέλα ηεχρε,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 146 ηνπ Ν. 4412/16 θαη ζα έρεη έλα αληίγξαθν ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ
ζρεδίσλ ζην γξαθείν ηνπ εξγνηαμίνπ.
10.2 Ζ θαηακέηξεζε ησλ εξγαζηψλ, ε ζχληαμε ησλ ηειηθψλ επηκεηξήζεσλ, νη πηζηνπνηήζεηο θαη
νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 151 θαη 152 ηνπ Ν. 4412/16.
Δηδηθφηεξα δηεπθξηλίδνληαη ηα θάησζη:
Οη εξγαζίεο, πνπ ζα εθηειεζζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ, δελ δχλαηαη ρσξίο πξνεγνχκελε
έγγξαθε ζρεηηθή δηαηαγή ηεο Τπεξεζίαο λα ππεξβνχλ ην χςνο ηεο πίζησζεο πνπ έρεη εγθξηζεί
γηα ην έξγν, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη κε ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο.
ηελ πεξίπησζε πνπ νη εξγαζίεο πνπ δηαηάζζεηαη λα εθηειεζζνχλ, κε ηνπο νηθείνπο πίλαθεο ή
ηηο ζρεηηθέο δηαηαγέο, δελ δχλαηαη λα εθηειεζζνχλ κέζα ζην χςνο ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, ν
αλάδνρνο ππνρξενχηαη, πξηλ απφ ηελ εθηέιεζή ηνπο, λα ην αλαθέξεη ζηελ Τπεξεζία γηα ηελ
παξνρή ησλ ζρεηηθψλ νδεγηψλ.
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ηελ πεξίπησζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ κε ππέξβαζε, θαηά παξάβαζε απηψλ πνπ νξίδνληαη
αλσηέξσ, ε Τπεξεζία δελ έρεη θακία ππνρξέσζε απνπιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηηο εξγαζίεο
απηέο.
Οη πηζηνπνηήζεηο ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα εθηειεζζνχλ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ,
ζπληάζζνληαη ζην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνχ κήλα, κε ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα λα ππάξρνπλ
εθηειεζκέλεο εξγαζίεο πνπ κπνξνχλ λα επηκεηξεζνχλ.
Δλδηακέζσο ησλ ρξνληθψλ απηψλ δηαζηεκάησλ δελ πξνβιέπεηαη ε ζχληαμε πηζηνπνίεζεο, έζησ
θαη αλ θαηά ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ πξνεγήζεθαλ δελ ζπληάρζεθαλ πηζηνπνηήζεηο γηα
νπνηαδήπνηε αηηία.
ΑΡΘΡΟ 11ο: ΠΟΟΣΟ ΓΔΝΗΚΧΝ ΔΞΟΓΧΝ ΚΑΗ ΟΦΔΛΟΤ ΔΡΓΟΛΑΒΟΤ (Γ.Δ. &
Ο.Δ.)
α) ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη
πνζφ γηα γεληθά θαη επηζθαιή έμνδα, εξγαιεία, εγθαηαζηάζεηο θιπ γηα θάζε είδνπο βάξε ή
ππνρξεψζεηο ηνπ εξγνιάβνπ, φπσο επίζεο θαη γηα φθεινο απηνχ. Σν πνζφ απηφ νξίδεηαη ζε
πνζνζηφ επί ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ, πνπ ζα εθηειεζζνχλ, πνπ πηζηνπνηείηαη κε βάζε ηηο ηηκέο
ηνπ Σηκνινγίνπ πξνζθνξάο θαη ηηο θαλνληδφκελεο λέεο ηηκέο κνλάδνο θαηά ην άξζξν 6 ηεο
παξνχζαο θαη αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ (18) επί ηνηο εθαηφ.
β) ε πεξίπησζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ απνινγηζηηθά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 154
ηνπ Ν. 4412/16
ΑΡΘΡΟ 12ο: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ - ΚΡΑΣΖΔΗ
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο ηνπ ΤΠ.Δ. θαη ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θξάηεζεο 6‰ ηνπ άξζξνπ 27 παξ.
34-37 ηνπ Ν.2166/93, φπσο ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν δεκνπξάηεζεο.
ηηο ζπκβάζεηο πνπ ππάγνληαη ζην Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ Α΄ 204) θαη ζπλάπηνληαη κεηά ηελ
έλαξμε ηζρχνο ηνπ, δειαδή κεηά ηηο 15/9/2011 ππάξρεη θξάηεζε χςνπο 0,10% ππέξ ηεο Δληαίαο
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (εγθχθιηνο 36/2012), σο ηζρχεη ζήκεξα.
ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ θξαηήζεσλ επί πιένλ ή επί έιαηηνλ απηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηνλ
ρξφλν ηεο δεκνπξάηεζεο, ε δηαθνξά ζα βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή ζα εθπίπηεηαη απφ ην
ιαβείλ ηνπ αλαδφρνπ, αληίζηνηρα.
Δπίζεο ππνρξεψλεηαη ν αλάδνρνο θαηά ηελ ππνβνιή ησλ εθάζηνηε πηζηνπνηήζεσλ λα
πξνζθνκίδεη ηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία πιεξσκήο ησλ ηειψλ ησλ πάζεο θχζεσο κεραλεκάησλ,
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έξγν, αθφκα θαη φηαλ έρνπλ ζπζηαζεί ππεξγνιαβίεο κε ηελ έγθξηζε
ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο.
Ο αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη επίζεο ησλ ηειψλ δηνδίσλ, ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ
κέζσλ.
Δπίζεο δελ απαιιάζζεηαη ν αλάδνρνο ηνπ θφξνπ θαη δαζκψλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ ηνπ
Φ.Π.Α. θαη ησλ εηδηθψλ θφξσλ πάλσ ζηα εηζαγφκελα απφ ην εμσηεξηθφ θάζε είδνπο πιηθψλ,
εθνδίσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο.
ΑΡΘΡΟ 13ο: ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ
χκθσλα κε ηηο εγθπθιίνπο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. ην πνζφ ησλ απξνβιέπησλ ιφγσ
πξνυπνινγηζκνχ νξίδεηαη ππνρξεσηηθά ζε 15% επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ (κεηά ηελ
πξνζζήθε ηνπ Γ.Δ & Ο.Δ.), ην νπνίν επαλππνινγίδεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
10

ην θνλδχιην απηφ πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο δαπάλεο:
Γαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ εθαξκνγή λέσλ θαλνληζκψλ ή θαλφλσλ πνπ θαζηεξψζεθαλ σο
ππνρξεσηηθνί κεηά ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ, ζχληαμε κειεηψλ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ην
ζρεηηθφ άξζξν ηεο παξνχζαο θαη ινηπά ζπλήζε απξφβιεπηα, θαζψο θαη ηηο δαπάλεο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ πξνθαλείο παξαιείςεηο ή απφ ζθάικαηα πξνκέηξεζεο ηεο κειέηεο ή απφ
απαηηήζεηο ηεο θαηαζθεπήο νη νπνίεο θαζίζηαληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αξηηφηεηα θαη
ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ, παξά ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαηά ηελ
θαηάξηηζε ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα κελ ηξνπνπνηείηαη ην «βαζηθφ
ζρέδην» ηνπ έξγνπ, δειαδή ή φιε θαηαζθεπή, θαζψο θαη ηα βαζηθά δηαθξηηά ζηνηρεία ηεο, φπσο
πξνβιέπνληαη απφ ηελ αξρηθή ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ην Ν.4412/16 άξζξν 155.
ηα απξφβιεπηα δελ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα κεηαηφπηζε δηθηχσλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο
Ωθέιεηαο (ΓΔΖ, ΟΣΔ θιπ) θαη ε δαπάλε ησλ απαιινηξηψζεσλ.
ΑΡΘΡΟ 14ο: ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΧΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ - ΔΗΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Δ ΠΡΟΧΠΗΚΟ - ΓΗΑΘΔΖ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΒΛΔΦΖ
14.1. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ν Αλάδνρνο ζα δειψζεη ζηελ
Τπεξεζία ηνλ Αληίθιεηφ ηνπ, ηελ δηεχζπλζε ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηνπ θαζψο θαη ην
εληεηαικέλν πξνζσπηθφ πνπ ζα βξίζθεηαη ζε απηά.
14.2. Ζ Γηεχζπλζε ηνπ έξγνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαδφρνπ ζηνπο ηφπνπο θαηαζθεπήο, ζα
γίλεηαη απφ Σερληθνχο πνπ έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη είλαη απνδεθηνί απφ ηελ
Τπεξεζία. Γηα ην παξαπάλσ πξνζσπηθφ, πνπ απνηειεί ηελ ειάρηζηε ζηειέρσζε, απαηηείηαη
πξνζθφκηζε ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία βεβαίσζεο ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ζηελ
νπνία ζα αλαγξάθεηαη ν ρξφλνο αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 136 ηνπ Ν. 4412/16.
14.3. Σν βξαδχηεξν ζε ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο κέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα αλαιάβεη ηα θαζήθνληα ηνπ θαη ν πξντζηάκελνο ηνπ εξγνηαμηαθνχ
γξαθείνπ.
14.4. Γηα ηελ έγθξηζε ηνπ παξαπάλσ πξνηεηλφκελνπ Σερληθνχ, ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιιεη ζηελ
Τπεξεζία πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο, πηζηνπνηεηηθά θαη ινηπά
ιεπηνκεξή ζηνηρεία, πνπ ζα αθνξνχλ ηα πξνζφληα θαη ηελ πείξα ηνπ. Ζ Τπεξεζία κπνξεί θαηά
ηελ απφιπηε θξίζε ηεο λα κελ εγθξίλεη ηνλ πξνηεηλφκελν Μεραληθφ, ζε πεξίπησζε πνπ
ζεσξήζεη φηη απηφο δελ έρεη ηα απαξαίηεηα πξνζφληα θαη πείξα ή δελ είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ
παξαπάλσ ζέζε. Όηαλ ν παξαπάλσ Σερληθφο απνπζηάδεη ζα ππάξρεη ζην εξγνηάμην ν
αληηθαηαζηάηεο ηνπ, πνπ ζα είλαη Σερληθφο εθ ηνπ ππνινίπνπ πξνζσπηθνχ θαη ζα έρεη εγθξηζεί
απφ ηελ Τπεξεζία.
14.5 Ο αλσηέξσ Σερληθφο ζα είλαη πιήξσο εμνπζηνδνηεκέλνο κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ
πιεξεμνχζην λα εθπξνζσπεί ηνλ Αλάδνρν ζε φια ηα ζέκαηα ηνπ εξγνηαμίνπ, πεξηιακβαλνκέλεο
ηεο παξαιαβήο ησλ εληνιψλ, εηδνπνηήζεσλ, νδεγηψλ ή παξαηεξήζεσλ ηεο Τπεξεζίαο, επί ηφπνπ
ηνπ έξγνπ θαη ηεο ππνγξαθήο θάζε εγγξάθνπ θαη ζηνηρείνπ πνπ ε ππνγξαθή πξνβιέπεηαη
επηηφπνπ ηνπ έξγνπ (παξαιαβέο, επηκεηξήζεηο, εκεξνιφγηα θιπ).
14.6. Ο σο άλσ Σερληθφο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ έληερλε άξηηα θαη αζθαιή θαηαζθεπή ησλ
εξγαζηψλ θαη γηα ηελ ιήςε θαη εθαξκνγή ησλ απαηηνπκέλσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο
ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη θάζε ηξίηνπ ζην έξγν. Απηφο πξέπεη λα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία
ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία λα απνδέρεηαη ην δηνξηζκφ ηνπ θαη ηηο επζχλεο ηνπ.
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14.7. Ζ Τπεξεζία δχλαηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο λα αλαθαιέζεη ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηεο γηα ηνλ
νξηζκφ νπνηνπδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ πξφζσπα, νπφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ην
αληηθαηαζηήζεη κε άιιν ηνπ νπνίνπ ν δηνξηζκφο ζα ππφθεηηαη επίζεο ζηελ έγγξαθε έγθξηζε ηεο
Τπεξεζίαο. Δπίζεο, κπνξεί λα δηαηάζζεη ηελ ζηειέρσζε ηνπ εξγνηαμίνπ κε πξφζζεην
πξνζσπηθφ, φηαλ θαηά ηελ θξίζε ηεο είλαη απαξαίηεην. Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ν δηνξηζκφο ησλ
ππφςε πξνζψπσλ ηνπ Αλαδφρνπ ζε θακηά πεξίπησζε δελ απαιιάζζεη ηνλ ηειεπηαίν απφ ηηο
επζχλεο ηνπ θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ελψ ν Αλάδνρνο παξακέλεη πάληνηε απνθιεηζηηθά θαη εμ
νινθιήξνπ ππεχζπλνο απέλαληη ζηελ Τπεξεζία.
14.8. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ακειήζεη ή αζηνρήζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο
ηνπ άξζξνπ ηνχηνπ, ε Τπεξεζία κπνξεί εθηφο ησλ άιισλ θπξψζεσλ γηα αληηζπκβαηηθή
ζπκπεξηθνξά λα ηνπ επηβάιεη θαη πξφζηηκν κέρξη ηνπ δηπιαζίνπ ηεο δαπάλεο γηα πξνζσπηθφ πνπ
ελψ ζα έπξεπε θαηά ηα αλσηέξσ λα ππάξρεη ειιείπεη. Σνχην δε αλεμάξηεηα αλ ην πξνζσπηθφ
απηφ είλαη κφληκν ή πεξηζηαζηαθφ πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ.
Ζ παξνπζία ηνπ αλσηέξσ πεξηγξαθφκελνπ πξνζσπηθνχ ζα ειέγρεηαη αδηάιεηπηα απφ ηελ
Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ζε πεξίπησζε ζπζηεκαηηθήο κε ζπκκφξθσζεο πιελ ησλ αλσηέξσ
θπξψζεσλ ζα ελεκεξψλεηαη ε Πξντζηακέλε Αξρή.
14.9. Ζ Τπεξεζία κπνξεί λα δηαηάζζεη ηελ ζηειέρσζε ηνπ εξγνηαμίνπ κε πξφζζεην πξνζσπηθφ
φηαλ θαηά ηελ θξίζε ηεο είλαη απαξαίηεην.
14.10. Δπίζεο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ εξγαζηψλ ηεο επίβιεςεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
παξαρσξήζεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαηάιιειν ρψξν γξαθείνπ, απνδεθηφ απφ ηελ
ππεξεζία γηα ην πξνζσπηθφ ηεο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο. Σν γξαθείν απηφ ζα έρεη ηνλ
θαηάιιειν εμνπιηζκφ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο.
14.11. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη ζηε δηάζεζε ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο, ηα
απαξαίηεηα κεηαθνξηθά κέζα γηα ηε δηαθίλεζε ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ ηεο γηα ηηο
αλάγθεο ηνπ έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 15ο: ΥΡΟΝΟ ΔΓΓΤΖΖ - ΓΧΡΔΑΝ ΤΝΣΖΡΖΖ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπληεξεί δσξεάλ φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ επί
δεθαπέληε (15) κήλεο απφ ηελ βεβαησκέλε πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 171 ηνπ
Ν. 4412/16.
ηελ πεξίπησζε δεκηψλ απφ αλψηεξε βία ή άιιε αηηία, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ
απνθαηάζηαζε θαη απνδεκηψλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν. 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 16ο: ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ-ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ - ΖΜΑΝΖ
Ζ δαπάλε γηα ηελ ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ θαη ηδηαίηεξα ε ηνπνζέηεζε, αληηθαηάζηαζε θαη
ζπληήξεζε ησλ απαηηνπκέλσλ αληαλαθιαζηηθψλ πηλαθίδσλ θαη ζεκάησλ, θαλψλ θιπ, φπσο
νξίδεηαη ζηελ Τ.Α. ΓΗΠΑΓ/νηθ/502/2003 «Έγθξηζε ηερληθήο πξνδηαγξαθήο ζήκαλζεο
εθηεινχκελσλ νδηθψλ έξγσλ εληφο θαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ» φπσο απηέο ηζρχνπλ
ζήκεξα, δελ ζα πιεξσζεί ζηνλ Αλάδνρν, πεξηιακβαλφκελε ζηε ηηκή ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Ο
Αλάδνρνο θέξεη απνθιεηζηηθή επζχλε, αζηηθή θαη πνηληθή, γηα θάζε αηχρεκα εμ αηηίαο ησλ
έξγσλ ή ηεο πιεκκεινχο ζήκαλζήο ηνπο, αθφκα ησλ εθηεινπκέλσλ απνινγηζηηθά.
Ζ κε ηήξεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ απνηειεί παξάβαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 81 έσο θαη 84 ηνπ Ν.3669/2008 θαη επηζχξνπλ ηηο απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο
πξνβιεπφκελεο δηνηθεηηθέο πνηλέο θαη δηνηθεηηθέο θαη παξεπφκελεο ρξεκαηηθέο θπξψζεηο.
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Δπίζεο ε κε ηήξεζε ησλ κέηξσλ απηψλ απνηειεί παξάβαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο
Πξνδηαγξαθέο ήκαλζεο εθηεινπκέλσλ έξγσλ εληφο ή θαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ.
Υσξίο ζην παξακηθξφ λα κεηψλεηαη ε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ
απηνχ ηνπ άξζξνπ, ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπκπιεξψλεη ελέξγεηεο ηνπ Αλαδφρνπ,
αλ ηνχην απαηηείηαη, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. Ζ Τπεξεζία κπνξεί λα αζθήζεη ην
δηθαίσκα απηφ φηαλ ν Αλάδνρνο ακειήζεη ή απνδεηρζεί αλίθαλνο λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο
απηνχ ηνπ άξζξνπ.
Πέξαλ ηνπ θαηαινγηζκνχ ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ πεξίπησζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ /
ελεξγεηψλ απφ ηελ Τπεξεζία, ε κε ηθαλνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζπληζηά
αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη επηζχξεη ηελ εθαξκνγή ζπκβαηηθψλ θπξψζεσλ,
κία απφ ηηο νπνίεο είλαη ε επηβνιή πξνζηίκνπ(σλ).
ΑΡΘΡΟ 17ο: ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΖ ΧΦΔΛΔΗΑ
Ο Αλάδνρνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα εληνπίζεη ηπρφλ εγθαηαζηάζεηο, δίθηπα θιπ Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο
πνπ εκπίπηνπλ ζην εχξνο θαηάιεςεο ησλ έξγσλ θαη λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία ζρεηηθά
ζρέδηα ζηα νπνία ζα απεηθνλίδνληαη νη πξνο κεηαηφπηζε εγθαηαζηάζεηο. Οη δαπάλεο κεηαηφπηζεο
βαξχλνπλ ηνλ Δξγνδφηε.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη επίζεο, παξάιιεια κε ηηο ελέξγεηεο ηεο Τπεξεζίαο, λα πξνβεί ζηηο
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνο ηνπο αληίζηνηρνπο νξγαληζκνχο γηα ηελ επίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ
κεηαηφπηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη λα δηεπθνιχλεη ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο.
Δίλαη επίζεο ππνρξεσκέλνο λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή βιάβεο ζηηο
ππφςε εγθαηαζηάζεηο θαη είλαη ζε θάζε πεξίπησζε ππεχζπλνο γηα ηπρφλ βιάβεο πνπ ζπκβνχλ εμ
αηηίαο ησλ έξγσλ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β' - ΓΔΝΗΚΟΗ ΤΜΒΑΣΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
ΑΡΘΡΟ 18ο: ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Ο εξγνιάβνο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ απνδέρεηαη φηη κειέηεζε πιήξσο ηελ θχζε θαη ηελ ζέζε ησλ
έξγσλ, ηηο γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο, θπξίσο φζν αθνξά ηηο κεηαθνξέο, δηάζεζε, δηαρείξηζε
θαη ελαπνζήθεπζε πιηθψλ, χπαξμε εξγαηηθψλ ρεηξψλ, χδαηνο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ην
επκεηάβιεην ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ηηο δηάθνξεο αλπςψζεηο ησλ πνηακψλ, ρεηκάξξσλ ή
παξφκνηεο θπζηθέο ζπλζήθεο ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, ηελ δηακφξθσζε θαη θαηάζηαζε ηνπ
εδάθνπο, ην είδνο, πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ πιψλ πνπ κπνξεί λα ζπλαληεζνχλ πάλσ θαη θάησ
απφ ην έδαθνο ην είδνο θαη ηα κέζα επθνιίαο, πνπ ζα ρξεηαζηνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά
ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ θαη νπνηαδήπνηε άιια δεηήκαηα, ηα νπνία θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν
δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ην θφζηνο ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο
ζχκβαζεο.
Παξάιεηςε ηνπ εξγνιάβνπ γηα ελεκέξσζή ηνπ κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ζηνπο
φξνπο απηνχο, δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηελ
ζχκβαζε.
Ο Αλάδνρνο νθείιεη, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, κε δηθή ηνπ θαζνιηθή αξκνδηφηεηα θαη
επζχλε λα επαιεζεχζεη φια ηα ζηε δηάζεζή ηνπ ζηνηρεία θαη λα εθηειέζεη θαη ηπρφλ
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ζπκπιεξσκαηηθέο έξεπλεο, κειέηεο θιπ πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηεζνχλ ηα θαηαζθεπαζηηθά
ζρέδηα ησλ έξγσλ. Δπίζεο, λα έρεη ζπκπεξηιάβεη φια απηά ζηελ πξνζθνξά ηνπ.
ΑΡΘΡΟ 19ο: ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
ηηο ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ ζεσξείηαη φηη πεξηιακβάλνληαη αλνηγκέλεο φιεο νη δαπάλεο
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ
έξγνπ ζην κέξνο πνπ ην αθνξνχλ.
ΑΡΘΡΟ 20ο: ΦΤΛΑΞΖ ΤΛΗΚΧΝ, ΔΡΓΧΝ, ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ & ΜΔΧΝ ΚΑΗ
ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΒΛΑΣΖΖ
20.1. Ο Αλάδνρνο πξέπεη πάληνηε λα θπιάζζεη θαη δηαηεξεί φια ηα θάζε είδνπο πιηθά θαη κέζα
πνπ βξίζθνληαη εηο ρείξαο ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, θαζψο
επίζεο θαη θάζε εξγαζία πνπ εθηειέζηεθε. Όιεο νη απαηηήζεηο ηνπ εξγνδφηε γηα ηελ πεξίθξαμε
ή ηελ εηδηθή θχιαμε ηεο πεξηνπζίαο απηνχ, ζα εθηεινχληαη απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο θάπνηα
ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. Δάλ ν εξγνδφηεο δηαπηζηψζεη φηη ν Αλάδνρνο δελ πξνθπιάζζεη κε
επάξθεηα πιηθά, κεραλήκαηα, εθφδηα ή εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ, ηφηε ε πεξηνπζία απηή
δχλαηαη λα πξνθπιαρζεί απφ ηνλ πξψην, κε ηε δαπάλε θχιαμεο λα βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν, θαη ζα
θξαηεζεί απφ φζα απηφο δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη.
20.2. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη ηα κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
θαηαζθεπψλ, ησλ θνηλσθειψλ θαη θάζε είδνπο έξγσλ, πνπ ππάξρνπλ θαη γηα ηελ πξφιεςε
δεκηψλ ή ηελ δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Εεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ακέιεηα ηνπ
Αλαδφρνπ πξέπεη λα επαλνξζψλνληαη ακέζσο απφ ηνλ ίδην. ε αληίζεηε πεξίπησζε απηφ ζα
γίλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ.
20.3. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνθπιάζζεη θαη λα πξνζηαηεχεη ηελ ππάξρνπζα βιάζηεζε φπσο
δέλδξα, ζάκλνπο θαη θαιιηεξγεκέλεο εθηάζεηο ζην ρψξν πνπ εθηειείηαη ε εξγαζία, εθφζνλ δελ
παξεκπνδίδεηαη δηθαηνινγεκέλα ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ εξγνδφηε έρνληαο
ππφςε θαη ηηο ζρεηηθέο κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο δηαηάμεηο, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ
είλαη ππνρξεσηηθή.
20.4. Δπίζεο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε απζαίξεηε βιάβε ηδηνθηεζηψλ ηξίησλ, θνπή ή βιάβε
δέλδξσλ θαη ζάκλσλ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη εθείλε πνπ πξνθαιείηαη απφ θαθφ ρεηξηζκφ
ησλ κεραλεκάησλ, απφζεζε πιηθψλ ή θαηαζηξνθή θπηεκέλσλ πεξηνρψλ απφ κεραληθά κέζα.
ΑΡΘΡΟ 21ο: ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΗΔΗΑ ΣΟ
ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ*
21.1. Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο,
ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην
πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα
ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη αηπρεκάησλ ή επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: ΠΓ 305/96 (αξ.7-9), Ν.4412/16 (αξ. 138, παξ.7), Ν. 3850/10 (αξ. 42)1.
21.2. ηα πιαίζηα ηεο επζχλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη:
α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ.) θαη λα ιακβάλεη
φια ηα ζρεηηθά κέηξα Ν.4412/16 (αξ. 138, παξ.7).
β. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο
θαη Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ:
ΓΗΠΑΓ/νηθ.177/2-3-01, ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ889/27-11-02, ζην ρξνλνδηάγξακκα
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ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο
ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: Ν.4412/16 (αξ. 138, παξ.8 θαη αξ.378).
γ. Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ
εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ
απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά ηε γλψκε ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε
δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο: ΠΓ 1073/81 (αξ. 111), ΠΓ 305/96 (αξ.10,11), Ν.3850/10 (αξ.
42- 49).
Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ.γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε
γλψζε απφ απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ
ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο εηδηθψλ
πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην έξγν έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε
εηαηξεία).
21.3. χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα (§21.2), ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα αθφινπζα:
21.3.1. Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο ( ΑΤ ) – Φάθεινο
Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ) θαη ζπγθεθξηκέλα :
α. Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ
ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ
πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα
πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500
εκεξνκίζζηα: Π.Γ.305/96 (αξ. 3, παξ. 12 θαη 13). Ζ γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην
παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Π.Γ.305/96.
β. Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ ηα νπνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο
ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (αξ.3 παξ.8)
θαη ηελ ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.4412/16
(αξ. 138, παξ.8 θαη αξ.378).
γ. Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο κειέηεο (ηπρφλ
παξαιείςεηο πνπ ζα δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), ζχκθσλα κε
ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο
ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, θιπ (κέζνδνο θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή
αζθάιεηαο, νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, θιπ).
δ. Να αλαπξνζαξκφζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα
πξνθχςνπλ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα
πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο: Π.Γ.305/96 (αξ. 3,
παξ.9) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην
Ν.4412/16 (αξ. 138, παξ.8 θαη αξ.378)
ε. Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: Π.Γ.305/96 (αξ. 3,
παξ.10) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.)ΤΠΔΥΩΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε
ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ.
ζη. πκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη ζην Φάθειν
Αζθάιεηαο Τγείαο (ΦΑΤ).
Σν ΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο
θαη γηα ηα άιια εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Αληίζηνηρα ν ΦΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ
θηλδχλσλ γηα φζνπο κειινληηθά αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ.
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Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην Π.Γ.305/96 (αξ.3, παξ.5-7) θαη ζηηο ΤΑ:
ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ, νη νπνίεο
ελζσκαηψζεθαλ ζην Ν.3669/08 (αξ. 37 θαη 182).
Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.4), φηαλ :
α. Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ
ελφο ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή.
β. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο : Π.Γ.305/96
(αξζ.12 παξάξηεκα ΗΗ).
γ. Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο.
δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ έρνληνο
λφκηκν δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΑΤ,ΦΑΤ) ηνπ
έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α΄ ηνπ Ν
4030/2011 (ΦΔΚ 249/Α/25-11-2011) θαη ηελ αξ. πξση. 10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ.
Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ.
Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή
θάζε Γεκφζηνπ Έξγνπ: ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε
ζην Ν.3669/08 (αξ. 73 θαη 75).
Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ην
ζπλνδεχεη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ: Π.Γ.305/96 (αξ. 3, παξ.11) θαη ΤΑ
ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ.
Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑΤ πεξηιακβάλνληαη
ζηελ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ.
21.3.2. Αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε ηερληθφ αζθαιείαο, γηαηξφ εξγαζίαο – ηήξεζε ζηνηρείσλ
αζθάιεηαο θαη πγείαο:
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη :
α. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50
εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην Ν. 3850/10 (αξ.8 παξ.1 θαη αξ.12 παξ.4).
β. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην έξγν
50 θαη άλσ εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Ν.3850/10 (αξ.8 παξ.2 θαη αξ. 4 έσο 25).
γ. Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα
εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη
Πξφιεςεο ή λα ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο. Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο
επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν θαη αληίγξαθφ ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή
Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα απφ αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο:
Ν.3850/10 (αξ.9).
ηα πιαίζηα ησλ Τπνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ θαζψο θαη ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ
εξγαζίαο, εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ :
1. Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ
πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε
ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ. 1 α θαη παξ.3-8).
2. Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνπλ ηηο
ππνδείμεηο ηνπο ν Σερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Ν.3850/10 (αξ.14 παξ.1 θαη αξ.17
παξ.1).Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ. Σν
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βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ
ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη
ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ ηαηξνχ εξγαζίαο (Ν 3850/10 αξ.20 παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί
ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη ζηελ Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο (Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ
εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα
άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν.3850/10. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή
εξγαζίαο θαη κφλν.
3. Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο θαη
λα ην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2β). Σα κέηξα πνπ
ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ, θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν
ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο
αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν
ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί
ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα
ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2α).
4. Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν
αληθαλφηεηα εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2γ).
5. Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ.18 παξ.9).
21.3.3. Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ)
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά πεξίπησζε λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Μέηξσλ
Αζθάιεηαο (ΖΜΑ), φηαλ απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε
εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.3
παξ.14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Τ.Α 130646/1984 ηνπ (η.) Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο.
Σν ΖΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, Σκήκαηα ή
Γξαθεία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ
αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ
ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην
φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.113), Ν.1396/83 (αξ. 8)
θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ κε αξ.πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-2003.
21.3.4. πζρεηηζκφο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ζκεξνιφγηνπ Μέηξσλ Αζθάιεηαο
(ΖΜΑ)
Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ  ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε
ην ΖΜΑ. ηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Ζ.Μ.Α. θάζε αλαζεψξεζε
θαη εκπινπηηζκφο ηνπ ΑΤ θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ
αλαγξαθφκελσλ ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΑΤ.
Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο.
21.4 Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ζην
εξγνηάμην.
21.4.1 Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ)
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, ηα
παξαθάησ κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο :
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α. Σελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ : ΠΓ 105/95, ΠΓ
305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 18.1).
β. Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ
ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ
έμσ απφ ην εξγνηάμην, ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν
ειεθηξνπιεμίαο : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-79), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II,
παξ.2).
γ. Σε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ, πγξψλ ή
αεξίσλ θιπ) θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ απηψλ: Π Γ 1073/81 (αξ.92 - 95), ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α,
παξ.6).
δ. Σε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο : θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήο δηάζσζεο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο,
πξφιεςε - αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε
ππξνζβεζηήξσλ, θιπ. : ΠΓ 1073/81 (αξ. 92-96), ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.3,
4, 8-10), Ν.3850/10 (αξ.30, 32, 45).
ε. Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ
(χπαξμε ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ) : ΠΓ 1073/81
(αξ.109,110), Ν.1430/84 (αξ.17,18), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξάξη. IV κέξνο Α, παξ.13, 14).
ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηνπο
εξγαδφκελνπο φπσο : πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο
δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο
θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο
νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ : Π.Γ. 1073/81(αξ.102-108), Ν.1430/84 (αξ.16-18), ΚΤΑ
Β.4373/1205/93 θαη νη ηξνπνπ. απηήο ΚΤΑ 8881/94 θαη Τ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, Π.Γ. 396/94,
Π.Γ. 305/96 (αξ.9,παξ.γ).
21.4.2 Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε – ζεκαηνδφηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θφξησζε – εθθφξησζε –
ελαπφζεζε πιηθψλ, ζφξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη :
α. Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ
πεδψλ θαη ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε :
- Σελ Τ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ η.ΤΠΤΜΔΓΗ: «Οδεγίεο ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ
Έξγσλ» (ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7)
- Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΤΠΔΚΑ θαη η.ΤΠΤΜΔΓΗ «Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα
ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ
θαη νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ »
- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο : Ν.2696/99 (αξ. 9 – 11 θαη αξ.52 ) θαη ηελ
ηξνπ. απηνχ : Ν.3542/07 (αξ. 7-9 θαη αξ.46).
β. Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο νδνχο,
θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Ν. 2696/99 (αξ. 47 , 48) θαη ε ηξνπ. απηνχ: Ν.
3542/07 (αξ.43,44).
γ. Να ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα ηεξεί
ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ,
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ησλ θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ
εξγνηαμίνπ, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-84), ΠΓ 305/96 (αξ.8.δ θαη αξ.12,παξαξη.IVκέξνο Α,
παξ.2), Ν.3850/10 (αξ. 31,35).
δ. Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο,
εθθφξησζεο, απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ: ΠΓ
216/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.8), ΠΓ 305/96 [αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη
αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α παξ.11 θαη. κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4], Ν.2696/99 (αξ.32) θαη ε ηξνπ.
απηνχ : Ν. 3542/07 (αξ.30).
ε. Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ : α) θξαδαζκνχο : ΠΓ 176/05, β)
ζφξπβν : ΠΓ 85/91, ΠΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη ηεο ξάρεο απφ
ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ : ΠΓ 397/94, δ) πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη
βηνινγηθνχο παξάγνληεο : Ν.3850/10 (άξ. 36-41), ΠΓ 82/10.
21.4.3 Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηψλ.
Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΠΓ 304/00
(αξ.2).
α. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ
(ρσκαηνπξγηθψλ θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ
εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε
κεραληζκφ αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ ) : ΠΓ 1073/81
(αξ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αξ.11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΠΓ
89/99, ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ 155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV κέξνο
Β ηκήκα ΗΗ παξ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αξ.Γ13ε/4800/03, ΠΓ 57/10, Ν.3850/10 (αξ.
34, 35).
β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV, κέξνο Β‟, ηκήκα ΗΗ,
παξ.7.4 θαη 8.5) θαη ην ΠΓ 304/00 (αξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία :
1. Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο
2. Άδεηα θπθινθνξίαο
3. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο.
4. Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο)
5. Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV, κέξνο Β΄,
ηκήκα ΗΗ, παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1). εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα
ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή.
6. Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε εγθαηάζηαζε, θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα
απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 89/99 (αξ. 4α παξ.3 θαη 6).
7. Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη
αληίζηνηρν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 15085/593/03 ( αξ.3
θαη αξ.4. παξ.7 ).
21.5. Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην
εξγνηάμην, ηα νπνία ηεξνχληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ
εθηεινχκελνπ έξγνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα
απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ
ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ.
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Σα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα :
21.5.1 Καηεδαθίζεηο :
Ν 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.7), ΤΑ 31245/93,
Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ ), Τ.Α. 3009/2/21 γ/94, Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94
θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 305/96 (αξ. 12,
παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα II, παξ.11), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : Τ.Α.
Φ.28/18787/1032/00, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ ΠΓ 2/06, ΠΓ 212/06,ΤΑ 21017/84/09.
21.5.2 Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο :
Ν. 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αξ. 3046/304/89 (αξ.8-αζθάιεηα θαη
αληνρή θηηξίσλ, παξ.4), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93,
ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ.
απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ :
ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 10 ).
21.5.3 Ηθξηψκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο – δψλεο θηλδχλνπ, Δξγαζίεο ζε χςνο,
Δξγαζίεο ζε ζηέγεο.
ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.34-44), Ν.1430/84 (αξ. 7-10), ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΓ
396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Α παξ.1, 10
θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4-6,14 ).
21.5.4 Δξγαζίεο ζπγθφιιεζεο, νμπγνλνθθνπήο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο
ΠΓ 95/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.96, 99,.104, 105 ), ΠΓ 70/90 (αξ.15), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη.
ΗΗΗ), Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99.
21.5.5 Καηαζθεπή δνκηθψλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο, θιπ.) ΠΓ
778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.26- 33, αξ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ),
ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 12).
21.5.6 Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπψλ ππνγείσλ έξγσλ. (ήξαγγεο
θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη
εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα ηκήκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ ή άιιεο θχζεο
έξγσλ θαη ζε ζηάζκε ρακειφηεξε ησλ 6.00 κ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.)
Ν.495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 225/89, ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00,
Ν. 2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ.
απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.10).
21.5.7 Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα
(Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπή πξνβιήηαο θιπ κε
ρξήζε πισηψλ λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.)
ΠΓ 1073/81 (αξ.100), Ν 1430/84 (αξ.17), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη.ΗΗΗ), ΤΑ
3131.1/20/95/95, ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.8.3 θαη παξ.13).
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6. Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ
ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην.
A. ΝΟΜΟΗ
Ν. 2168/ 93
Ν. 3850/10
Π. Γ. 413/77
Π. Γ. 1073/81
Π. Γ. 85/91
ΦΔΚ 49/Α/84
ΦΔΚ 116/Α/08
ΦΔΚ 128/Α/77
ΦΔΚ 260/A/81
ΦΔΚ 38/Α/91
Π. Γ. 397/94
Π. Γ. 89/99
Π. Γ. 149/06
Π. Γ. 57/10
ΚΤΑ 3329/89

Ν. 495/76
Ν. 2696/99
Ν. 4030/12
Π. Γ. 95/78
Π. Γ. 225/89
Π. Γ. 499/91
ΦΔΚ 147/Α/93
ΦΔΚ 84/Α/10
ΦΔΚ 20/Α/78
ΦΔΚ 106/Α/89
ΦΔΚ 180/Α/91
Π. Γ. 105/95
Π. Γ. 304/00
Π. Γ. 2/06

Ν. 1396/83
Ν. 3542/07

Ν. 1430/84
Ν. 3669/08
Β. ΠΡΟΔΓΡΗΚΑ
Π. Γ. 216/78
Π. Γ. 778/80
Π. Γ. 31/90
Π. Γ. 70/90
ΦΔΚ 337/Α/76
ΦΔΚ 126/Α/83
ΦΔΚ 57/Α/99
ΦΔΚ 50/Α/07
ΦΔΚ 249/Α/12
ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ
ΦΔΚ 47/Α/78
ΦΔΚ 193/Α/80
ΦΔΚ 31/Α/90
ΦΔΚ 31/Α/90
Π. Γ. 395/94
Π. Γ. 396/94
Π. Γ. 455/95
Π. Γ. 305/96
Π. Γ. 155/04
Π. Γ. 176/05
Π. Γ. 212/06
Π. Γ. 82/10
Γ. ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ
ΤΑ 130646/84
ΚΤΑ 8243/1113/91 ΚΤΑαξ.νηθ.Β.4373/1205/93 ΚΤΑ
16440/Φ.10.4/445/93
ΦΔΚ 220/Α/94
ΦΔΚ 220/Α/94
ΦΔΚ 221/Α/94
ΦΔΚ 67/Α/95
ΦΔΚ 268/Α/95
ΦΔΚ 212/Α/96
ΦΔΚ 94/Α/99
ΦΔΚ 241/Α/00
ΦΔΚ 121/Α/04
ΦΔΚ 227/Α/05
ΦΔΚ 159/Α/06
ΦΔΚ 268/Α/06
ΦΔΚ 212/Α/06
ΦΔΚ 145/Α/10
ΦΔΚ 97/Α/10
ΑΠΟΦΑΔΗ
ΦΔΚ 154/Β/84
ΦΔΚ 132/Β/89
ΦΔΚ 138/Β/91
ΦΔΚ 187/Β/93
ΦΔΚ 765/Β/93
Γ.ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ
ΚΤΑ αξ. 8881/94
ΤΑ αξ.νηθ. 31245/93
ΤΑ 3009/2/21-γ/94 ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94
ΤΑ 3131.1/20/95/95
ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 ΤΑ
Τ.Α αξ.νηθ.Β.5261/190/97
ΚΤΑ
Φ6.9/25068/1183/96
αξ.νηθ.16289/330/99
ΚΤΑαξ.νηθ.15085/593/03 ΚΤΑ
αξ. ΚΤΑ αξ.6952/11
ΤΑ 3046/304/89
Γ13ε/4800/03
ΤΑ Φ.28/18787/1032/00 ΤΑ
αξ.
νηθ. ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/01
ΤΑ
433/2000
ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/01
ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/02
ΤΑ
ΤΑ 21017/84/09
Ππξνζβεζηηθή
ΓMEO/Ο/613/11
δηάηαμε 7,
Απφθ. 7568.Φ.700.1/96
ΑΠΟΦΑΔΗ
ΦΔΚ 450/Β/94
ΦΔΚ 451/Β/93
ΦΔΚ 301/Β/94
ΦΔΚ 73/Β/94
ΦΔΚ 978/Β/95
ΦΔΚ 677/Β/95
ΦΔΚ 1035/Β/96
ΦΔΚ 113/Β/97
ΦΔΚ 987/Β/99
ΦΔΚ 1186/Β/03
ΦΔΚ 708/Β/03
ΦΔΚ 420/Β/11
ΦΔΚ 59/Γ/89
ΦΔΚ 1035/Β/00
ΦΔΚ 1176/Β/00
ΦΔΚ 686/Β/01
ΦΔΚ 266/Β/01
ΦΔΚ 16/Β/03
ΦΔΚ 905/Β/11
ΦΔΚ 1287/Β/09
ΦΔΚ 155/Β/96
Γ. ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ
ΔΓΚΤΚΛΗΟ 27/03
ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6/08
ΔΓΚΤΚΛΗΟ .ΔΠ.Δ
ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΔΔΠ
Π/208/12-9-03
ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΗΠΑΓ/
νηθ/215/31-3-08
ΑΡ.ΠΡ. 10201/12
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21.7. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε
πφζηκν λεξφ θαη εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο, λα εμαζθαιίζεη κέζα παξνρήο
πξψησλ βνεζεηψλ, λα θαηαζθεπάζεη θαη ηνπνζεηήζεη θαηάιιειεο πηλαθίδεο ή θσηεηλά ζήκαηα
επηζήκαλζεο θαη απαγφξεπζεο πξνζέγγηζεο επηθηλδχλσλ ζέζεσλ, θαζψο θαη πξνεηδνπνηεηηθέο
θαη ζπκβνπιεπηηθέο πηλαθίδεο ηφζν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο φζν θαη γηα ηνπο θηλνχκελνπο ζηνπο
ρψξνπο εξγνηαμίσλ ή/θαη ζηηο πεξηνρέο θαηαζθεπήο ησλ εξγαζηψλ ή θνληά ζ' απηέο.
21.8. Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα ρνξεγεί ζην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ, ζην πξνζσπηθφ επίβιεςεο ηεο
Τπεξεζίαο κεηά ησλ εθάζηνηε πκβνχισλ ηεο, θαη ζε θάζε άιιν πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη ζην
ρψξν ηνπ Έξγνπ κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε, ηα απαηηνχκελα, θαηά πεξίπησζε εξγαζίαο, αηνκηθά
θαη νκαδηθά εθφδηα πξνζηαζίαο θαη εξγαιεία γηα αζθαιή εξγαζία, φπσο θξάλε, γπαιηά, κάζθεο
ειεθηξνζπγθνιιεηψλ θιπ. Καηά ηελ ηπρφλ εθηέιεζε λπρηεξηλήο εξγαζίαο ν Αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηνλ απαηηνχκελν ηζρπξφ θσηηζκφ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη
θάζε ηξίηνπ.
21.9. Γηα ηελ πξνζηαζία θαη αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ εξγνηαμηαθψλ
ρψξσλ θαη ζηνπο ρψξνπο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίδεη:
Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ ππξφζβεζεο.
Γηα ηνλ πεξηνδηθφ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ απφ επηθίλδπλα γηα αλάθιεμε πιηθά θαη ηελ
θαηάιιειε δηάζεζε ηνπο.
Να κελ πξαγκαηνπνηεί εξγαζίεο θνιιήζεσλ ή θαη άιιεο αλνηρηήο ππξάο θνληά ζε ρψξνπο
απνζήθεπζεο θαπζίκσλ ή άιισλ εχθιεθησλ πιψλ ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ησλ γεηηνληθψλ
ηδηνθηεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζε ηξίηνπο.
 Γηα ηελ αζθαιή απνζήθεπζε ησλ εθξεθηηθψλ πιψλ πνπ ζα γίλεηαη θαηφπηλ θαη ζχκθσλα κε
ζρεηηθή άδεηα ηεο αξκφδηαο Αξρήο.
21.10. Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη, αλεμάξηεηα απφ φια ηα παξαπάλσ, ν Αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο
θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα έξγα θαη είλαη δηθή ηνπ
επζχλε ε ιήςε ησλ ελδεδεηγκέλσλ θαη νξζψλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη ε ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ
θαλνληζκψλ. Γηα ζέκαηα πξφιεςεο αηπρεκάησλ ηζρχνπλ γεληθά φζα νξίδνληαη απφ ηελ
Διιεληθή Ννκνζεζία θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ απηή ζα εθαξκφδνληαη νη
δηεζλείο θαλνληζκνί πξφιεςεο αηπρεκάησλ.
21.11. Δπίζεο ν Αλάδνρνο πξέπεη λα παίξλεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ
θαη αηπρεκάησλ απφ ηε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ, φπσο ειεγρφκελεο εθξήμεηο, ζπζηήκαηα
ζπλαγεξκνχ γηα ηελ απνκάθξπλζε αηφκσλ απφ ηνπο ρψξνπο ησλ εθξήμεσλ, ιήςε
πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ππεξθείκελεο ή παξαθείκελεο θαηαζθεπέο θαη ηδηνθηεζίεο θιπ,
εθφζνλ βεβαίσο επηηξαπεί απφ ηελ Τπεξεζία ε ρξεζηκνπνίεζε εθξεθηηθψλ πιψλ ζηηο εθζθαθέο.
21.12. Οη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα παξαπάλσ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα
ζπλππνινγηζζνχλ απφ απηφλ θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο Οηθνλνκηθήο ηνπ Πξνζθνξάο.
ΑΡΘΡΟ 22ο: ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΡΓΟΛΑΒΟΤ - ΦΧΣΗΜΟ
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Απφ ηνλ Αλάδνρν κπνξνχλ λα αλεγείξνληαη πξνζσξηλά θηίζκαηα (ππφζηεγα απνζήθεπζεο,
εξγαζηήξηα, γξαθεία θ.ά.) κε δηθή ηνπ κέξηκλα, εξγάηεο θαη πιηθά, ρσξίο θακία δαπάλε ηνπ
εξγνδφηε.
Πξνζσξηλά θηίζκαηα θαη έξγα απηνχ ηνπ είδνπο ζα παξακείλνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ
θαη ζα αθαηξνχληαη απφ απηφλ κε έμνδά ηνπ, κεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ έξγσλ. Απηά ηα
θηίζκαηα θαη έξγα κπνξεί λα εγθαηαιείπνληαη θαη λα κελ απαηηείηαη ε αθαίξεζή ηνπο, κφλν
θαηφπηλ γξαπηήο έγθξηζεο ηνπ εξγνδφηε. ε πεξίπησζε πνπ αλεγεξζνχλ θηίξηα απηνχ ηνπ είδνπο
κε πιηθά ηνπ εξγνδφηε, απηά ζα παξακείλνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη επαξθή παξνρή χδαηνο γηα ρξήζε ζην έξγν θαη ηελ
θαηαλάισζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Δπίζεο ππνρξενχηαη ζηελ εγθαηάζηαζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα
ηελ ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ θαη γηα ρξήζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δηακέλεη ζηνλ ηφπν
ησλ έξγσλ ή ησλ εξγαδφκελσλ ζε λπθηεξηλέο εξγαζίεο.
ΑΡΘΡΟ 23ο: ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΔΗΦΟΡΧΝ ΠΡΟ Η.Κ.Α. ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟΤ
ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, πέξα απφ ηηο θαηαβαιιφκελεο πξνο ην Η.Κ.Α. θαη ηνπο άιινπο
Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο λφκηκεο εηζθνξέο, πνπ θαζνξίδνληαη απφ απηνχο επί ησλ κηζζψλ
θαη εκεξνκηζζίσλ ηνπ πξνζιακβαλφκελνπ απφ απηφλ εξγαηνηερληθνχ θαη θάζε είδνπο
απαζρνινχκελνπ ζην παξφλ έξγν πξνζσπηθνχ θαη βαξχλνπλ ηνλ εξγνδφηε, λα κεξηκλά θαηά ηελ
κηζζνδνζία ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ γηα ηελ θξάηεζε θαη ησλ θάζε είδνπο εηζθνξψλ θαη
θξαηήζεσλ πνπ βαξχλνπλ ηνλ εξγαδφκελν. Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο ζε θάζε πεξίπησζε
παξάιεηςεο θξάηεζεο εηζθνξψλ απηνχ ηνπ είδνπο θαη ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή ηνπο, κε
δηθέο ηνπ δαπάλεο ρσξίο επηβάξπλζε ηεο Τπεξεζίαο.
Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο ηεο αξκφδηαο
Τπεξεζίαο ηνπ Η.Κ.Α. γηα κε νθεηιή πξνο απηφ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίδεη ζηελ
Τπεξεζία ηα νηθεία αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ
ππάγεηαη ζηηο Κνηλσληθέο Αζθαιίζεηο. Αλ δελ ην πξάμεη, ε Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα εθαξκφδεη
αλάινγε θξάηεζε πάλσ ζηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ζπληάζζνληαη θάζε θνξά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ
θαη κέρξη ην ρξφλν πξνζθφκηζήο ηνπο. Δάλ ν Αλάδνρνο παξαιείςεη ηε ζχλαςε ησλ ελ ιφγσ
αζθαιεηψλ ή παξαιείςεη ηελ θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ, ε Τπεξεζία πξνβαίλεη ζηε ζχλαςε
ηεο αζθάιεηαο ή ηελ θαηαβνιή ησλ αζθαιίζηξσλ ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ
θαη θξαηεί ηηο δαπάλεο πνπ έγηλαλ απφ ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ.
ΑΡΘΡΟ 24ο: ΔΗΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ
24.1. Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πεξαησκέλεο εξγαζίαο ή
πξνκήζεηαο πιηθψλ. Καηά ζπλέπεηα νη ηηκέο απηέο θαιχπηνπλ εμ νινθιήξνπ ηηο εξγαζίεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηηο Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, αλεμάξηεηα αλ απηέο εκθαλίδνπλ κηθξέο ή
κεγάιεο δπζρέξεηεο εθηέιεζήο ηνπο. Καηφπηλ απηνχ, ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακία άιιε
πιεξσκή ή απνδεκίσζε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο. χκθσλα κε ηα
αλσηέξσ, ζε φιεο ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη:
 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο
εξγαζίαο, ήηνη ηα κηζζψκαηα, ηα απαηηνχκελα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, ε επηβάξπλζε
ιφγσ εκεξαξγηψλ απφ νπνηαδήπνηε αηηία (παξαιαβή θαη επηζηξνθή ηνπ κεραλήκαηνο,
δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο, βιάβεο, ενξηέο θιπ) ή ιφγσ επηζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο
ησλ κεραλεκάησλ, νη δαπάλεο παξαιαβήο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ θαη επηζηξνθήο
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κεραλεκάησλ, νη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ηα αζθάιηζηξά ηνπο, νη δαπάλεο γηα ηελ
θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ εξγνηαμίνπ (χδξεπζε, ζέξκαλζε θιπ).
Οη δαπάλεο γηα ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ινηπψλ
ζπλεξγείσλ απφ εξγνδεγνχο, κεραλνηερλίηεο, ηερλίηεο, εηδηθεπκέλνπο θαη αλεηδίθεπηνπο
εξγάηεο, γηα εκεξνκίζζηα απηψλ, εκεξαξγίεο αζθάιηζεο, δψξα ενξηψλ, ηαηξηθήο ηνπο
πεξίζαιςεο θιπ
Οη δαπάλεο ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά αιιά είλαη
απαξαίηεηα γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε θάζε είδνπο εξγαζίαο, κε ηελ
θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ. Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη
θάζε είδνπο αζθαιίζεηο πιηθψλ.
Σα έμνδα απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ πιηθψλ.
Οη δαπάλεο θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο φισλ θαη θάζε είδνπο πιηθψλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απφ ηνπο ηφπνπο ή ζέζεηο πξνκήζεηαο ή
παξαγσγήο κέρξη ηεο ελζσκάησζεο ηνπο ζην έξγν. Ζ κεηαθνξά πιεξψλεηαη επηπιένλ,
κφλν ζε πεξίπησζε πνπ απηφ ζαθψο αλαθέξεηαη ζην ηηκνιφγην κειέηεο.
Οη δαπάλεο απνδεκίσζεο ηδηνθηεηψλ πεγψλ ιήςεο θάζε είδνπο πιηθψλ ή ρψξσλ
πξνζσξηλήο απνζήθεπζήο ηνπο. Ο Δξγνδφηεο δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε
δηελέξγεηαο απαιινηξηψζεσλ ρψξσλ ιήςεο απνζήθεπζεο θιπ πιηθψλ.
Οη δαπάλεο θαηαζθεπήο φινπ ή κέξνπο εξγαζηψλ δηα ρεηξψλ εξγαηνηερληηψλ, ζηηο
πεξηπηψζεηο εθείλεο, πνπ είλαη αδχλαην ή δελ ελδείθλπηαη κε κεραλήκαηα ή θξίλεηαη
απαξαίηεηε, γηα θαιχηεξε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, απφ ηελ Τπεξεζία.
Οη δαπάλεο ππαίζξνπ θαη γξαθείνπ γηα ηε ιήςε ζηνηρείσλ, θαηακέηξεζε πιηθψλ θιπ,
ζχληαμε θαη εθηχπσζε ζε ηεηξαπινχλ ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ησλ
ηειηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ εηο δηπινχλ.
Γεληθά θάζε δαπάλε πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε
θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ζρεηηθή ηηκή ηνπ
Σηκνινγίνπ.
Οη δαπάλεο εθηέιεζεο θαη επαλάιεςεο απαζψλ ησλ απαηηνπκέλσλ δνθηκψλ ησλ
εγθαηαζηάζεσλ κέρξη πιήξνπο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηεηψλ απνηειεζκάησλ ηνπο.
Οη δαπάλεο επηζεψξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επαλφξζσζεο θάζε βιάβεο ή δεκίαο
θαηά ηελ πεξίνδν εγγχεζεο.
Οη δαπάλεο δηνδίσλ ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ηνπ Αλαδφρνπ θαη νη δαπάλεο δχγηζεο ηεο
θαζαξάο αζθάιηνπ θαη ησλ αζθαιηνκηγκάησλ θιπ πιηθψλ, φηαλ απαηηείηαη.
Οη δαζκνί θαη ινηπνί θφξνη, ηέιε εηζθνξάο θαη δηθαηψκαηα γηα πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ
θαη εθνδίσλ ηνπ έξγνπ. Πξνθεηκέλνπ γηα είδε εζσηεξηθνχ, ν θφξνο θχθινπ εξγαζηψλ θαη
ηα ηέιε ραξηνζήκνπ φπνπ ηζρχνπλ θαη γεληθφηεξα φινη νη θφξνη, δαζκνί, ηέιε, θξαηήζεηο
θιπ, πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 26 ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα Σεισλεηαθφ Γαζκνιφγην Δηζαγσγήο θαη ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Ν.3215/55 φπσο ηζρχεη ζήκεξα, δελ παξέρεηαη νπζηαζηηθά ζηελ Τπεξεζία πνπ ζα
επνπηεχζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή ζε άιιε Τπεξεζία ε δπλαηφηεηα λα εγθξίλεη
ρνξήγεζε ή λα ρνξεγήζεη νπνηαδήπνηε βεβαίσζε γηα ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε αηέιεηαο
ή απαιιαγήο απφ ηνπο δαζκνχο θαη ηνπο ππφινηπνπο θφξνπο, εηζθνξέο θαη δηθαηψκαηα
ζηα πιηθά θαη είδε εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ, νχηε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο δηθαίσκα λα
δεηήζνπλ ρνξήγεζε ηέηνηαο αηέιεηαο ή απαιιαγήο έκκεζα ή άκεζα. Ζ πξνκήζεηα,
24
















εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, θιπ ηνπ εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο
δαπάλεο πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζε αλαγλσξηζκέλα εξγαζηήξηα.
Ζ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ κε ηελ αλαγξαθή ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί δεκνζηφηεηαο ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ
Οη θάζε είδνπο κεηξήζεηο θαη ιήςε ζηνηρείσλ (πςνκέηξσλ, δηαζηάζεσλ θιπ)
Οη θάζε είδνπο κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ε ζηαηηθή
κειέηε ησλ ηνηρείσλ θαζψο θαη ηπρφλ ρξήζε επξεζηηερληψλ κεη' απνδεκίσζεο ησλ
δηθαηνχρσλ.
Οη κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδέκαηνο πνπ ηπρφλ ζπληάμεη ν Αλάδνρνο θαη νη
εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θαη κειέηεο ζχλζεζεο ησλ αζθαιηνκηγκάησλ θαη ησλ
αζθαιηηθψλ ζθπξνδεκάησλ.
Ζ εμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ γηα ηελ απφζεζε πξντφλησλ νξπγκάησλ,
πεξηζζεπκάησλ θπηηθψλ γαηψλ, ππνιεηκκάησλ θάζε είδνπο έξγσλ φπσο θαη
νπνηνπδήπνηε πεξηζζεχκαηνο πιηθψλ, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο,
ηε δηάξθεηα απηήο ή ην κέγεζνο ηεο απαηηνχκελεο έθηαζεο (ζε ζπζρεηηζκφ κε ην
δεκνπξαηνχκελν έξγν).
Οη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηνπίνπ θαη ησλ ελ γέλεη κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο.
Οη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα
πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο ζην εξγνηάμην θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ.
Οη κηζζνί θαη παληφο είδνπο απνδεκηψζεηο, αζθαιίζεηο θαη έμνδα θίλεζεο ηνπ
δηνηθεηηθνχ θαη ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ.
Οη δαπάλεο Ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη νη δαπάλεο γηα
ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ (χδξεπζε, ζέξκαλζε, θιηκαηηζκφο).
Σα έμνδα αζθάιηζεο ή απνδεκίσζεο αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλάδνρνπ θαη
θάζε θχζεο απνδεκίσζεο πξνο ηξίηνπο.
Παληφο είδνπο θφξνη, ηέιε εγγχεζεο, ηφθνη θίλεζεο, θεθάιαηα θαη ινηπέο πάζεο θχζεσο
επηβαξχλζεηο, εθηφο ηνπ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο.
Έμνδα εθαξκνγήο ησλ εγθεθξηκέλσλ ραξάμεσλ, δνθηκήο ησλ πιηθψλ θαη δνθηκψλ, ελ
γέλεη γηα ηελ παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ.
Έμνδα θαζαξηζκνχ ησλ έξγσλ θαη ηνπ εξγνηαμίνπ θαη απνθφκηζεο πξντφλησλ ζε ζέζε
επηηξεπφκελε απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή.
Σν φθεινο ηνπ Αλαδφρνπ.

24.2. ην πνζφ ησλ ελζσκαησκέλσλ ζηε ηηκή ηεο πξνζθνξάο γεληθψλ εμφδσλ ηνπ Αλαδφρνπ
πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ησλ εξγαιείσλ, ησλ επηζθαιψλ εμφδσλ επηζηαζίαο, ησλ θάζε
είδνπο θξαηήζεσλ, θφξσλ, ηειψλ, δαζκψλ, δηθαησκάησλ, αζθαιίζεσλ θιπ δεκνζηεχζεσλ,
δηαθεξχμεσλ, θεξπθείσλ, ζπκθσλεηηθνχ, ησλ ζέζεσλ εγθαηαζηάζεσλ κεραλεκάησλ θαη
εξγνηαμίσλ γεληθά, ησλ πξνζπειάζεσλ, πξνο ηα εξγνηάμηα θαη ηηο ζέζεηο απνζήθεπζεο ησλ
πιηθψλ θάζε είδνπο.
24.3. Ο Δξγνδφηεο δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα πξφζζεηε απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ
γηα ηπρφλ δπζρέξεηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ ιαηνκείσλ θαη ινηπψλ πεγψλ ή απφ ηελ αλάγθε
δεκηνπξγίαο εγθαηάζηαζεο ζξαχζεο θαη ρψξσλ απνζήθεπζεο πιηθψλ καθξηά απφ ηηο πεγέο
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ιήςεο, ήηνη ρεηκάξξσλ ιαηνκείσλ θιπ, πνπ ζα παξνπζηαζζεί ή απφ ηπρφλ δπζρέξεηεο
κεηαθνξψλ απφ νπνηαδήπνηε αηηία.
24.4. Οη δαπάλεο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ πξνζπειάζεσλ γηα ηελ, θαηά ηελ δηάξθεηα
εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, αθψιπην θαη αζθαιή εμππεξέηεζε ηεο δηελεξγνχκελεο θπθινθνξίαο γηα
ηελ θαηαζθεπή θαη επίβιεςε ηνπ έξγνπ, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. ε φηη αθνξά ηηο νδνχο πνπ
βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη δελ δχλαηαη λα
θπθινθνξήζεη νρήκαηα βάξνπο κεγαιχηεξνπ εθείλνπ γηα ην νπνίν έρεη ππνινγηζζεί ε αληνρή
ηνπ νδνζηξψκαηνο, ψζηε λα απνθεπρζεί ε θαηαζηξνθή ηνπ. Οπσζδήπνηε εθ' φζνλ θάλεη ρξήζε
ηέηνησλ νδψλ (κέζα ζηνπο αλσηέξσ πεξηνξηζκνχο) ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηε ζπληήξεζε θαη
ησλ νδψλ απηψλ θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο
νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε απφ ηελ αξκφδηα αξρή.
24.5. Δλλνείηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκία ή αηχρεκα
πνπ ζα ζπκβεί.
24.6. ¨Καθολική αρμοδιόηηηα και εσθύνη αναδότοσ¨
Όια ηα αληηθείκελα ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο, ηα πεξηγξαθφκελα ζηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο,
είλαη ηεο "Καθολική αρμοδιόηηηας και εσθύνης ηοσ Αναδότοσ" θαη πεξηιακβάλνληαη ζηε ηηκή ηεο
πξνζθνξάο ηνπ, εθ' φζνλ δελ αλαθέξεηαη ζαθψο θαη ξεηψο ζπγθεθξηκέλε αξκνδηφηεηα ηνπ
Φνξέα θαηαζθεπήο ε ηξίηνπ Φνξέα.
Ζ "θαζνιηθή αξκνδηφηεηα θαη επζχλε Αλαδφρνπ" πεξηιακβάλεη - είηε απηφ αλαγξάθεηαη
εηδηθφηεξα θαη' άξζξν ή παξάγξαθν είηε φρη - ελδεηθηηθά φρη φκσο πεξηνξηζηηθά φιεο ηηο θάησζη
ππνρξεψζεηο:
 Μέξηκλα, έμνδα, πιηθά, κέζα, εμνπιηζκφ, πξνζσπηθφ, επζχλε, κέηξα αζθαιείαο, κέηξα
απνθαηάζηαζεο ηνπίνπ, κέηξα ζήκαλζεο, κέηξα αζθαινχο θπθινθνξίαο θαη εξγαζίαο,
κέηξα γηα απνθπγή ξχπαλζεο ηνπ Δζληθνχ ή Δπαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ή
απνθαηάζηαζεο απηνχ ζε πεξίπησζε ξχπαλζεο, δηαδηθαζίεο θαη έμνδα θιπ πάζεο
θχζεσο αδεηνδνηήζεσλ, δηαδηθαζίεο έμνδα θιπ ζχληαμεο θαη ππνβνιήο Μ.Π.Δ θαη
έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θιπ θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα θαη κε ηα αλαθεξφκελα
ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, απνθιεηζηηθήο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ γηα νηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε
ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ.
 Τπνρξέσζε εληνπηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ρψξαο ή/θαη εθηφο απηήο, θαζψο θαη
απφθηεζεο δηθαηψκαηνο ρξήζεο ή ηπρφλ απαηηνχκελεο ελνηθίαζεο ή αγνξάο ή
απνδεκίσζεο θιπ δαλεηνζαιάκσλ ή ζέζεο απφιεςεο ή εγθαηαζηάζεσλ φισλ ησλ πιηθψλ
πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν, κε ηα πξνδηαγξαθφκελα ραξαθηεξηζηηθά.
 Τπνρξέσζε πξαγκαηνπνίεζεο εθζθαθψλ, θνξηνεθθφξησζεο κεηά ζηαιίαο, πξνκήζεηαο
θαη κεηαθνξάο φισλ ησλ πιηθψλ, αληηθεηκέλσλ, εμνπιηζκνχ, εξγαζηεξίσλ, θαη
εγθαηαζηάζεσλ ζην ρψξν ηνπ έξγνπ ή ζε εξγαζηήξηα ηεο απνδνρήο ηνπ εξγνδφηε
ζ'νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο Δπηθξάηεηαο γηα έιεγρν, αλαιχζεηο θιπ, κεηά ηεο αληίζηνηρεο
ιήςεο δεηγκάησλ θαη απνδεκίσζεο ησλ εξγαζηεξίσλ, εθηέιεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ θαη
πξνδηαγξαθνκέλσλ θαηά πεξίπησζε εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν ή
κέζνδν.
 Φνξηνεθθφξησζε, απνκάθξπλζε θαη δηάζεζε ηπρφλ αρξήζησλ ή αθαηαιιήισλ ή
ξεηαιηψλ ζε ρψξνπο απνδνρήο ηνπ εξγνδφηε ή αξκνδίσλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ,
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δηάζηξσζε, δηαζπνξά πιηθψλ, αλακφριεπζε πξνο νκνγελνπνίεζε, ηερληθή , αλάκημε,
χγξαλζε, ζπκπχθλσζε, θηλίξηζκα, ιείαλζε, ζπγθνιιήζεηο, έιεγρν ζπγθνιιήζεσλ κεηά
ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ, απνθαηάζηαζε κε ζηεγαλψλ ζπγθνιιήζεσλ.
 Δπηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε ζεκείσλ πνπ ζα δηαπηζησζεί θζνξά ή δηάηξεζε,
θαινππψκαηα, πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε νπιηζκψλ θαη θαηαζθεπή ζθειεηψλ απφ
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, θαηαζθεπή κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ, άιισλ δηαθφξσλ
νηθνδνκηθψλ θαηαζθεπψλ, νδνπνηίαο, ρσκαηνπξγηθψλ, Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ θιπ,
πξνζηαζία απφ θαηξηθέο ζπλζήθεο, θαζψο θαη αλάινγνπο εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο κε
επηηφπνπ εξγαζηήξηα ή ζε εξγαζηήξηα ηεο απνδνρήο ηνπ εξγνδφηε κεηά ηεο αληίζηνηρεο
απνδεκίσζεο ηνπο.
Σπρφλ απνμήισζε θαη επαλαθαηαζθεπή πιηθψλ ή θαηαζθεπψλ ή εγθαηαζηάζεσλ ή γεσηξήζεσλ
ζε πεξίπησζε αζηνρίαο ή κε ηήξεζεο πξνδηαγξαθψλ ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ηεο κειέηεο
θιπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο επίβιεςεο
Απφ ηα παξαπάλσ πεξηγξαθέληα, δελ είλαη ηεο "θαζνιηθήο αξκνδηφηεηαο θαη επζχλεο
Αλαδφρνπ" θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ κφλν ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα,
εθφζνλ θαη κφλνλ φηαλ ζαθψο, ξεηψο θαη επαθξηβψο αλαθέξνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ζε
ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηεο Γηαθήξπμεο, ηεο Σ.Π-ΣΠ θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ σο
αξκνδηφηεηεο ηνπ Φνξέα θαηαζθεπήο ή άιινπ ηξίηνπ Φνξέα.
24.7. Σνλ Αλάδνρν επίζεο βαξχλνπλ:
α) Οη πξφζζεηεο δαπάλεο θαη επηβαξχλζεηο πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο
ησλ εξγαζηψλ απφ ηελ αλάγθε ζχγρξνλεο εθκεηάιιεπζεο πεγψλ θάπνησλ πιηθψλ θαη απφ άιιε
πξνγελέζηεξε ή κεηαγελέζηεξε εξγνιαβία.
β) Ζ δαπάλε ιήςεο εγρξψκσλ θσηνγξαθηψλ θαηά ηηο θάζεηο ηνπ έξγνπ, βηληενηαηληψλ VΖS, ε
ππνβνιή ηνπο ζηελ Τπεξεζία καδί κε ηα αξλεηηθά ηνπο θαη ινηπψλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ
έξγνπ πνπ εθηειείηαη, φπσο ηήξεζεο θαη ππνβνιήο πιήξσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απηνχ,
εκεξνινγίνπ έξγνπ θαη βηβιίνπ θαηακέηξεζεο ησλ εξγαζηψλ.
γ) Οη δαπάλεο ζχλαςεο ηεο χκβαζεο.
δ) Οη δαπάλεο γηα φιεο ηηο ελέξγεηεο, δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη (ππνβνιή κειεηψλ θιπ) γηα
αδεηνδφηεζε, ειεθηξνδφηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ζχλδεζε απηψλ κε δίθηπα ΓΔΖ θιπ., φρη
φκσο νη δαπάλεο ηπρφλ κεηαθνξάο δηθηχσλ κέρξη ην γήπεδν ηνπ έξγνπ, εθηφο θαη αλ απηφ ξεηά
πεξηιακβάλεηαη ζην ηηκνιφγην πξνζθνξάο.
ε) Οη δαπάλεο πξνζσξηλήο ζήκαλζεο θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη γεληθά θάζε άιιε
δαπάλε πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά.
δ) Οη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά γξακκψλ ησλ δηθηχσλ ειεθηξηζκνχ,
ηειεθσλίαο, λεξνχ, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο απφ ηελ
είζνδν ηνπ έξγνπ, κέρξη ηα ζεκεία εζσηεξηθήο δηαλνκήο ηεο εγθαηάζηαζεο
ΑΡΘΡΟ 25ο: ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΡΟ ΣΖ ΑΠΟΠΔΡΑΣΧΖ
Ζ ρξήζε ηνπ έξγνπ, παξάιιεια κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηεο θχζεσο απηψλ, επαθίεηαη
ζηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 169 ηνπ Ν. 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 26ο: ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΠΗΟΤ – ΚΑΘΑΡΗΜΟ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη θαη λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο ζρεηηθά
κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ηνπίνπ ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ.
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Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο (ρσξίο πξφζζεηε απνδεκίσζε, αθνχ νη ελ ιφγσ
δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο κνλάδνο πνπ πξνζέθεξε θαη ζηηο γεληθέο δαπάλεο πνπ ηνλ
βαξχλνπλ) πξηλ απφ ηελ παξάδνζε γηα ρξήζε ηνπ έξγνπ, λα αθαηξέζεη θαη λα απνκαθξχλεη απφ
ηνπο γχξσ ρψξνπο θαη γεληθά απφ ην εξγνηάμην, ηα απνξξίκκαηα, εξγαιεία, ηθξηψκαηα,
κεραλήκαηα, πιηθά, πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ θιπ, λα ηζνπεδψζεη ηνπο ρψξνπο
επάλσ ζηνπο νπνίνπο ήηαλ ηνπνζεηεκέλα ή εγθαηεζηεκέλα θιπ.
ΑΡΘΡΟ 27ο: ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ - ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ –
ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ
27.1. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ θαη πξηλ απφ ηελ
πξνζσξηλή παξαιαβή λα παξαδψζεη, εθφζνλ δεηεζνχλ, ζηελ Τπεξεζία θσηνγξαθίεο ηνπ έξγνπ
θαζψο θαη θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα.
27.2. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ρσξίο πξνθάζεηο ηελ δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο, κε
δηθά ηνπ κέζα θαη δαπάλεο ηνπ, επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ επίβιεςεο, θάζε
θνξά πνπ εηδνπνηείηαη γη' απηφ ην ζθνπφ.
ΑΡΘΡΟ 28ο: ΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
28.1 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
28.1.1 Καηά ηε ζχλαςε ησλ αζθαιίζεψλ ηνπ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη λα
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο, φπσο ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα
ζχλαςεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ.
28.1.2 Οκνίσο νθείιεη λα έρεη ππφςε ηνπ ηελ πεξί αζθαιίζεσλ Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ.
28.1.3 Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ.
28.1.4 Ωο αζθάιηζε ζεσξείηαη ε πξσηαζθάιηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ
Ν.Γ.400/1970. Οη αληαζθαιίζεηο δελ ππφθεηληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ Ν.Γ. 400/1970 θαη ζπλεπψο
δελ γίλνληαη δεθηέο σο αζθαιηζηήξηα ηνπ Έξγνπ.
28.1.5 Κάζε αζθάιηζε, ηεο νπνίαο ην αζθαιηζηήξην εθδίδεηαη ζηελ Διιάδα, ή ζηελ αιινδαπή,
ζα πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ αληηπξφζσπν ζηελ Διιάδα ηεο εθδφηξηαο θαη δηέπεηαη απφ ην
Ν.Γ.400/1970, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 118/1985.
28.1.6 Οη παξερφκελεο αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ νχηε πεξηνξίδνπλ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν
ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο επζχλεο ηνπ Αλάδνρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε ηνπ Έξγνπ,
ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο ζρεηηθέο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο εμαηξέζεηο,
εθπηψζεηο, πξνλφκηα, πεξηνξηζκνχο θιπ., θαη ν αλάδνρνο παξακέλεη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα
ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα ή/ θαη πξάγκαηα θαη πέξαλ απφ ηα πνζά θάιπςεο ησλ
πην πάλσ αζθαιηζηεξίσλ.
28.1.7 Όιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο :
- ζα έρνπλ θαηαξηηζζεί εγγξάθσο
- ζα πεξηιακβάλνπλ φξνπο νη νπνίνη ζα ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο, φπσο ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα ζχλαςεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ.
28.1.8 Ζ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ θαηαβνιή ηνπ πξψηνπ αζθαιίζηξνπ πνπ απνηειεί
αζθαιηζηηθφ βάξνο θαη πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ έλαξμε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο
αζθαιίζεσο, ζα γίλεηαη κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ.
28.1.9 Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, κε δφθηκε δξαζηεξηφηεηα, ζε ρψξεο
κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Δ.Ο.Υ., ζα είλαη θεξέγγπεο ζην κέηξν ησλ ππνρξεψζεσλ
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πνπ αλαιακβάλνπλ γηα ην παξφλ έξγν θαη ζα κπνξνχλ λα αζθαιίδνπλ παξεκθεξή έξγα ρσξίο λα
παξαβηάδνληαη νη φξνη ησλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο θαη ε Διιεληθή Ννκνζεζία.
Ο ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα λα ειέγρεη ηελ θεξεγγπφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ, ν δε
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ ππνβνιή νπνησλδήπνηε θαηάιιεισλ ζηνηρείσλ ιπζηηεινχο
ειέγρνπ.
28.1.10 Όιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ζα ζπλάπηνληαη ζε ΔΤΡΩ.
28.1.11
(1) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζέηεη ζηελ δηάζεζε ησλ αζθαιηζηψλ θάζε ζηνηρείν απφ ηελ
Σερληθή Πξνζθνξά πνπ ππέβαιε σο δηαγσληδφκελνο θαη θάζε αληίζηνηρν ζηνηρείν πνπ έρεη ζέζεη
ν Κ.η.Δ., ππφςε ησλ δηαγσληδφκελσλ, φπσο επίζεο θαη ηηο ελ ζπλερεία έξεπλεο θαη κειέηεο πνπ
εθηέιεζε/ ζπλέηαμε σο αλάδνρνο.
Δπίζεο ππνρξενχηαη λα επηηξέπεη ηελ πξνζπέιαζε ησλ εξγνηαμίσλ ηνπ, απνζεθψλ ηνπ θιπ. απφ
ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ αζθαιηζηψλ, αλ ηνπ ην δεηνχλ.
Δπηζεκαίλεηαη αθφκε φηη γηα θάζε πξφθιεζε θζνξάο ή βιάβεο πνπ ζα ζπκβεί ζην έξγν απφ
νπνηαδήπνηε αηηία αθφκε θαη απφ αλσηέξα βία ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηφζν ηνλ
Κ.η.Δ φζν θαη ηνπο αζθαιηζηέο ηνπ.
(2) Ο ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα
- λα επηθνηλσλεί απ‟ επζείαο κε ηνπο αζθαιηζηέο
- λα παξέρεη ζηνπο αζθαιηζηέο ζηνηρεία πνπ έρεη ππνβάιεη ν Αλάδνρνο
- λα παξέρεη ζηνπο αζθαιηζηέο ζηνηρεία δηθψλ ηνπ παξαηεξήζεσλ θαη ειέγρσλ
Ζ ππφ ηνπ ΚηΔ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνχηνπ δελ ζπλεπάγεηαη δηθαίσκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα
νπνηαζδήπνηε θχζεο απνδεκηψζεηο.
28.1.12 Δπηζχξεηαη ε πξνζνρή ηνπ Αλαδφρνπ ζηα παξαθάησ :
(1) Οη αιινδαπέο θαη ζπλεπψο θαη νη ειιεληθέο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ππφθεηληαη
ππνρξεσηηθά ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη θάζε αζθαιηζηήξην πνπ έξρεηαη
ζε αληίζεηε πξνο ηνλ θαλφλα δεκνζίαο ηάμεσο ηνπ άξζξνπ 23 παξάγξ. 2 ηνπ Ν.Γ.400/1970 είλαη
άθπξν.
(2) Αληίγξαθα αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ δελ ζα γίλνληαη δεθηά παξά κφλν εάλ έρνπλ
επηθπξσζεί απφ θνξέα αξκφδην γηα ηελ έθδνζε θπξσκέλσλ αληηγξάθσλ
(3) Ζ απνδεκίσζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο θξίλεηαη απφ ην δίθαην ηνπ ηφπνπ ζχληαμεο θαη
εθηέιεζεο ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, αδηάθνξν εάλ απηή παξαπέκπεη ζε μέλνπο θαλφλεο. Σν
ίδην ηζρχεη γηα ηελ ζεκειίσζε ηεο αληηθεηκεληθήο επζχλεο, ε νπνία θξίλεηαη απφ ην δίθαην ηνπ
ηφπνπ.
28.2 ΔΗΓΗΚΔ ΡΖΣΡΔ ΓΗΑ ΣΗ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΟΤ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΜΔ ΣΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ
28.2.1 Αλ απαηηείηαη αιιαγή αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, ή ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο
αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, ή ακθφηεξα, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη εληφο κελφο
απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε.
ε πεξίπησζε πνπ Αλάδνρνο παξαιείςεη, ή ακειήζεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπ
ππνρξεψζεηο, ή νη αζθαιίζεηο πνπ ζπλνκνινγήζεη θξηζνχλ απφ ηνλ ΚηΔ ζαλ κε ζπκβαηέο κε ηηο
αληίζηνηρεο ζπκβαηηθέο απαηηήζεηο, ν ΚηΔ δηθαηνχηαη λα ζπλάςεη ζην φλνκα θαη κε δαπάλεο ηνπ
Αλαδφρνπ ηελ(ηηο) αληίζηνηρε(εο) αζθαιηζηηθή(έο) ζχκβαζε(εηο), ζηελ πεξίπησζε απηή ζα
ελεξγεί κε αλέθθιεηε εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζαλ πιεξεμνχζηνο. Σα αζθάιηζηξα θαη νη
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ζρεηηθέο δαπάλεο ζχλαςεο ηεο(ησλ) ζχκβαζεο (εσλ) ζα θαηαβιεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν εληφο 15
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο. ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο
θαηαβνιήο, ζα επηβαξχλνληαη κε ηνλ λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο. ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη
ηξίκελν ρσξίο ε θαηαβνιή λα έρεη ζπληειεζζεί, ν ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα:
- λα ζπκςεθίζεη ην ζρεηηθφ πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) κε επφκελε πιεξσκή πξνο ηνλ
Αλάδνρν, αλ ππάξρεη.
- ή λα εθπέζεη ην ζρεηηθφ πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) απφ ηηο νπνηαζδήπνηε θχζεο
εγγπήζεηο πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ.
- ή λα αλαδεηήζεη ην νθεηιφκελν πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) κε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο
είζπξαμεο νθεηιήο πξνο ην Γεκφζην.
Οη ηφθνη ππεξεκεξίαο ζα ππνινγίδνληαη :
- γηα ηα αζθάιηζηξα, απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπο θαη
- γηα ηα ινηπά έμνδα απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο πξνο ηνλ Αλάδνρν ησλ νθεηιφκελσλ
πνζψλ.
28.2.2 ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ακειεί, ή δπζηξνπεί λα θαηαβάιεη ζηνπο αζθαιηζηέο ην
νθεηιφκελν πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ, ν ΚηΔ, γηα λα απνθχγεη ελδερφκελε αθχξσζε ησλ
αζθαιηζηεξίσλ, δηθαηνχηαη λα θαηαβάιεη ηα αζθάιηζηξα ζηνπο αζθαιηζηέο, κε ρξέσζε θαη γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ, κεηά ηελ πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε ηνπ.
ε ηέηνηα πεξίπησζε, ε εθ κέξνπο ηνπ ΚηΔ είζπξαμε ησλ πνζψλ ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ
θαηέβαιε, πξνζαπμεκέλσλ κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο, ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ.28.2.1.
Οη ηφθνη ππεξεκεξίαο ζα πξνζκεηξνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ησλ αζθαιίζηξσλ.
28.2.3 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηνλ (ζηνπο) δηθαηνχρν(νπο) θάζε πνζφ πνπ δελ
κπνξεί λα εηζπξαρζεί απφ ηνπο αζθαιηζηέο ιφγσ εμαηξέζεσλ, απαιιαγψλ θιπ., ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ.
ε πεξίπησζε δπζηξνπίαο ηνπ Αλαδφρνπ, ν ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα
- λα παξαθξαηεί ην αληίζηνηρν πνζφ απφ ηελ επφκελε θαηαβνιή πξνο ηνλ Αλάδνρν
- ή λα εθπίπηεη απφ ηηο εγγπήζεηο πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ.
28.2.4 ε πεξίπησζε πνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξία κε ηελ νπνία ν Αλάδνρνο ζπλήςε αζθαιηζηηθή
ζχκβαζε, παξαιείςεη, ή αξλεζεί λα εμνθιήζεη (κεξηθά ή νιηθά) νπνηαδήπνηε δεκία θιπ, γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, ν Αλάδνρνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
κε εμνθιεκέλεο δεκηάο, ή βιάβεο, ή θαηαβνιήο απνδεκίσζεο θιπ., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
χκβαζεο. Ο ΚηΔ, ζε πεξίπησζε δπζηξνπίαο ηνπ Αλαδφρνπ, ζα ππνινγίζεη ην αληίζηνηρν πνζφ
θαη ζα ην ζπκςεθίζεη κε ηελ πξνο ηνλ Αλάδνρν πξνζερή πιεξσκή ηνπ. Δάλ δελ πξνβιέπεηαη
πξνζερήο πιεξσκή, ν ΚηΔ ζα ην εθπέζεη απφ ηηο νπνηαζδήπνηε θχζεο εγγπήζεηο πνπ έρεη ζηα
ρέξηα ηνπ.
28.2.5 ε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ,
ην Έξγν, ζε νπνηαδήπνηε θάζε θαη αλ βξίζθεηαη, ζα αζθαιηζζεί έλαληη φισλ ησλ ελδερνκέλσλ
θηλδχλσλ απφ ηνλ ΚηΔ θαη ηα έμνδα ηεο αζθάιηζεο απηήο ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.
28.3 ΑΓΤΝΑΜΗΑ ΠΡΟΚΟΜΗΖ ΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ
ε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ Αλαδφρνπ λα πξνζθνκίζεη αζθαιηζηηθή ζχκβαζε πξηλ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο
απαξαηηήησο “Βεβαίσζε Αζθάιηζεο” (Cover Note), φπνπ λα αλαθέξνληαη νη αζθαιηζηηθέο
θαιχςεηο θαη ηα φξηα απνδεκίσζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην.
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ηελ πεξίπησζε απηή, ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην πξέπεη λα ππνβιεζεί ην αξγφηεξν εληφο
δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
28.4 ΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
28.4.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλν ζην ΗΚΑ θαη ζηα ινηπά αζθαιηζηηθά
ηακεία φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ν ίδηνο, ή νη ππεξγνιάβνη ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ
(εθάζηνηε) ηζρχνπζα Ννκνζεζία (Γηαηάμεηο πεξί ΗΚΑ θιπ)
28.4.2 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηνπ
έλαληη αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, εθφζνλ ην πξνζσπηθφ
απηφ δελ ππάγεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο (πεξί ΗΚΑ θιπ).
Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ, κε
νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, νη ππεξγνιάβνη, πξνκεζεπηέο, ζχκβνπινη θαη πάζεο θχζεσο
ζπλεξγάηεο ηνπ αλαδφρνπ.
Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη ηφζν γηα ην εκεδαπφ φζν θαη ην αιινδαπφ πξνζσπηθφ.
28.4.3 Ο ΚηΔ δηθαηνχηαη λα ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ησλ παξ.28.4.1 θαη 28.4.2, ν δε
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ ΚηΔ φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε
ησλ ειέγρσλ.
28.4.4 Οη φξνη ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ ηζρχνπλ γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
28.5 ΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ “ΚΑΣΑ ΠΑΝΣΟ ΚΗΝΓΤΝΟΤ” –ΑΦΑΛΗΖ
ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΔΝΑΝΣΗ ΣΡΗΣΧΝ-ΚΤΡΗΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
28.5.0. Αζθάιηζε έλαληη πιηθψλ δεκηψλ
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη πιήξσο θαη «θαηά παληφο θηλδχλνπ» θαη ζχκθσλα κε
ηελ Διιεληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία, ηε ζπλνιηθή ζπκβαηηθή αμία ηνπ ππφ θαηαζθεπήλ
έξγνπ (ζπλνιηθή ζπκβαηηθή δαπάλε ρσξίο ΦΠΑ).
Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο, δεκίαο ή θαηαζηξνθήο
κεξηθήο ή νιηθήο, πνπ νθείιεηαη ή πξνθαιείηαη απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία εθηφο απφ:
α. αληαξηηθή δξάζε, πφιεκν, εηζβνιή ερζξηθήο δχλακεο ζηε ρψξα, εκθχιην πφιεκν, ζηαζίαζε ή
θαηάιπζε ηεο ζπληαγκαηηθήο ηάμεο ηεο ρψξαο.
β. ηνληζκφ, αθηηλνβνιία ή κφιπλζε ξαδηελέξγεηαο απφ ππξεληθφ θαχζηκν ή θαηάινηπα απφ
θαχζε ππξεληθνχ θαπζίκνπ.
γ. σζηηθά θχκαηα πξνθιεζέληα απφ αεξνπιάλν ή άιια ηπηάκελα αληηθείκελα θηλνχκελα κε
ηαρχηεηα ίζε πξνο ηελ ηαρχηεηα ηνπ ήρνπ, ή κε ππεξερεηηθή ηαρχηεηα.
δ. πξφζηηκα ή/θαη πνηληθέο ξήηξεο. Θα παξέρεηαη αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ηα Πάζεο Φχζεσο
Τιηθά απφ ηε παξαιαβή ηνπο κέρξη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην έξγν.
Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα γίλεη αξρηθψο γηα ην πκβαηηθφ Σίκεκα ηνπ Έξγνπ (πιελ ΦΠΑ) θαη
ζα αλαπξνζαξκφδεηαη ψζηε θάζε θνξά λα ζπκπεξηιακβάλεη ηηο ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο (ζεηηθέο ή
αξλεηηθέο) ηνπ πκβαηηθνχ Αληηθεηκέλνπ.
Δπίζεο κε ην ίδην αζθαιηζηήξην ζα αζθαιίδνληαη „‟θαηά παληφο θηλδχλνπ‟‟ θαη ε ηπρφλ
«παξαθείκελε πεξηνπζία», νη κφληκεο ή/θαη πξνζσξηλέο εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
Αλαδφρνπ, θαζψο επίζεο θαη ν ελ γέλεη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
ηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ. Ζ δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ
Δξγνιαβηθνχ πκθσλεηηθνχ θαη ιήγεη κε ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ "ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο".
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28.5.1 Αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Σξίησλ
α . Αληηθείκελν αζθάιηζεο
Με ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε “ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ” ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη Σξίησλ θαη
νη αζθαιηζηέο ζα ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ απνδεκηψζεηο ζε Σξίηνπο γηα ζσκαηηθέο βιάβεο
ή ζάλαην, ςπρηθή νδχλε ή εζηθή βιάβε θαη γηα πιηθέο δεκηέο ζε πξάγκαηα, αθίλεηα ή θηλεηά ή
θαη δψα, πνπ πξνμελνχληαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ Μειεηψλ - Καηαζθεπψλ θαη
πεξηφδνπ ζπληήξεζεο εμαηηίαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο,
απνθαηάζηαζεο δεκηψλ ηνπ έξγνπ θαη δηαθφξσλ άιισλ ξπζκίζεσλ, νπνηεδήπνηε γίλνληαη απηέο,
θαη εθφζνλ εθηεινχληαη ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. Θα
θαιχπηνληαη επίζεο θαη δεκηέο ζε φκνξεο ηδηνθηεζίεο /εγθαηαζηάζεηο.
β . Γηάξθεηα ηεο Αζθάιηζεο
Ζ επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη ιήγεη κε ηελ Οξηζηηθή
Παξαιαβή ηνπ Έξγνπ
γ . Απνδεκίσζε
(1) Καηά ειάρηζηνλ ε αζθάιηζε Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Σξίησλ, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο
ηνπ Έξγνπ, ζα πεξηιακβάλεη:
 Γηα πιηθέο δεκηέο (ζεηηθέο ή απνζεηηθέο) ζε πξάγκαηα Σξίησλ αλεμάξηεηα απφ ηνλ
αξηζκφ ησλ ηπρφλ δεκησζέλησλ Σξίησλ
 Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή Θάλαην Σξίησλ θαηά άηνκν
 Γηα ζσκαηηθή Βιάβε ή ζάλαην Σξίησλ κεηά απφ νκαδηθφ αηχρεκα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ
αξηζκφ ησλ παζφλησλ
(2) Ο Αλάδνρνο ζα είλαη αζθαιηζκέλνο γηα ηελ Αζηηθή Δπζχλε έλαληη Σξίησλ θαη θαηά ηελ
πεξίνδν πληήξεζεο ηνπ Έξγνπ.
(3) Θα θαιχπηεηαη επίζεο θαη ε εξγνδνηηθή Αζηηθή Δπζχλε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ πεξίπησζε
αηπρεκάησλ ζην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζην έξγν.
28.5.2 Αζθάιηζε Κχξηνπ Μεραληθνχ Δμνπιηζκνχ.
α. Με ην ίδην σο άλσ αζθαιηζηήξην ζα θαιχπηεηαη θαη ν Κχξηνο ή Βαζηθφο (Δηδηθφο θαη
πλήζεο¨Βαξέσο Σχπνπ¨) Μεραληθφο Δμνπιηζκφο, ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θαηαζθεπή
ηνπ Έξγνπ.
ηελ θαηεγνξία απηή ππάγεηαη θαη΄ ειάρηζηνλ νη παξαθάησ θαηεγνξίεο κεραλεκάησλ:
(1) πλήζεο Κχξηνο Μεραληθφο Δμνπιηζκφο «Βαξέσο Σχπνπ»
Ασηοκινούμενος
Γηακνξθσηήξεο (ηζνπεδσηήξεο), Πξνσζεηήξεο, Φνξησηέο, Υσκαηνζπιιέθηεο (απνμεζηέο),
Δθζθαθείο, Δξγνηαμηαθά Φνξηεγά (Dumpers), Απηνθηλνχκελεο αληιίεο ζθπξνδέκαηνο,
Γηαζηξσηήξεο ζθπξνδέκαηνο (ηχπνπ GOMACO ή αλάινγνπ), Παζζαινεκπήθηεο, Μεραλήκαηα
θαηαζθεπήο εγρχησλ παζζάισλ, Αζθαιηνδηαλνκείο (Federal), Γηαζηξσηήξεο αζθαιηνκίγκαηνο
(Finishers), Γεξαλνί, Οδνζηξσηήξεο.
Μη ασηοκινούμενος
πγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο, (ηαζεξέο) αληιίεο ζθπξνδέκαηνο, Θξαπζηηθά
ζπγθξνηήκαηα, πγθξνηήκαηα παξαγσγήο αζθαιηνζθπξνδέκαηνο, Γνκηθνί ππξγνγεξαλνί.
(2) Δμεηδηθεπκέλνο Κχξηνο Μεραληθφο Δμνπιηζκφο
Όπσο π.ρ.: πγθξνηήκαηα νιηζζαίλνληνο ή/θαη αλαξξηρφκελνπ μπινηχπνπ, εμνπιηζκφο εηδηθψλ
ζπζηεκάησλ γεθπξνπνηταο κε ρξήζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ δνθψλ θιπ.
β . ην Αζθαιηζηήξην ζα επηζπλάπηεηαη ε ζρεηηθή θαηάζηαζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ
ηαπηφηεηα ησλ αληίζηνηρσλ Μεραλεκάησλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη
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γηα αμίεο αληηθαηάζηαζεο ησλ κεραλεκάησλ κε θαηλνχξγηα, αληίζηνηρνπ ηχπνπ ή ηνπιάρηζηνλ
ίδηαο δπλακηθφηεηαο.
γ . Ο κεραληθφο εμνπιηζκφο ζα είλαη αζθαιηζκέλνο έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο ή δεκηάο (
εμαηξνχκελσλ ησλ ίδησλ εζσηεξηθήο θχζεσο κεραληθψλ ή / θαη ειεθηξνινγηθψλ βιαβψλ), πνπ
νθείινληαη ή πξνθαινχληαη απφ Αλσηέξα Βία, Αλζξψπηλν ιάζνο ή / θαη ηπραία πεξηζηαηηθά.
δ . Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη, γηα νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα δηεθδηθήζεη απφ ηνλ ΚηΔ
απνδεκίσζε γηα ηπρφλ δεκία ή νιηθή απψιεηα κεραλήκαηνο θιπ. αθφκε θαη γηα ηελ πεξίπησζε
αλσηέξαο βίαο.
ε . Ζ αζθάιηζε ησλ κεραλεκάησλ ζα θαιχπηεη θαη ηελ κεηαθίλεζε, ηελ κεηαθνξά θαη ηνπο
αλαγθαίνπο ειηγκνχο φισλ ησλ κεραλεκάησλ πξνο θαη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Ζ επζχλε
ησλ αζθαιηζηψλ εθηείλεηαη ζε φιε ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ άθημε ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ
κέρξη ηελ απνκάθξπλζή ηνπο απφ απηφ.
28.6 ΑΦΑΛΗΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ ΚΑΗ ΑΤΣΟΚΗΝΟΤΜΔΝΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ
ΔΡΓΟΤ (Μ.Δ.)
28.6.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλα ζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία, ζχκθσλα κε ηελ
ηζρχνπζα Ννκνζεζία, ηα απηνθίλεηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηηο αλάγθεο θαη ηελ εμππεξέηεζε
ησλ Δξεπλψλ, Καηαζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο ηνπ Έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο.
28.6.2 Τπεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη ηε θχιαμε ησλ αλσηέξσ Αζθαιηζηεξίσλ είλαη ν
Αλάδνρνο, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ηα επηδεηθλχεη ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία γηα έιεγρν,
φπνηε ηνπ δεηεζεί.
28.6.3 Ζ ζχκβαζε αζθαιίζεσο αζηηθήο επζχλεο απφ νρήκαηα, ππνρξεσηηθψο ζα θαηαξηηζζεί
εγγξάθσο, ρσξίο ηα κέιε λα κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ εγθχξσο άιιε ξχζκηζε.
28.6.4 ε φηη αθνξά ηελ εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ, πέξα απφ ηελ
ππνρξεσηηθή αζθάιηζε, ε επηπιένλ αζθάιηζε, ε νπνία επηβάιιεηαη απφ ηελ θείκελε Ννκνζεζία,
κπνξεί λα γίλεη θαη κε εληαίν αζθαιηζηήξην πνπ λα αθνξά φιν ην κεραληθφ εμνπιηζκφ.
28.6.5 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα Απηνθηλνχκελα Μεραλήκαηα Έξγσλ πξέπεη λα έρνπλ αηνκηθή
αζθάιηζε κε βάζε ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπο θαη φρη ηνλ αξηζκφ πιαηζίνπ ηνπο.
28.6.6 Ωο Απηνθηλνχκελα Μεραλήκαηα Έξγσλ, πνπ εθνδηάδνληαη κε πηλαθίδεο Μ.Δ., είλαη φζα
νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ πιένλ πξφζθαηε ελεκέξσζε (ΤΠΔΥΩΓΔ/ΓΓΓΔ/Γ13ε/5-7-2005) ηνπ
ζρεηηθνχ πίλαθα απφ ηελ Αξκφδηα Δπηηξνπή Καηάηαμεο.
28.6.7 Σα φπνηα κεραλήκαηα εθηεινχλ ηελ ίδηα εξγαζία κε απηνθηλνχκελα Μ.Δ. ρσξίο λα είλαη
ηνπνζεηεκέλα επί απηνθηλνχκελνπ πιαηζίνπ («ΣΑΣΗΚΑ» ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΔΡΓΩΝ) δελ
εκπίπηνπλ ζηηο ππνρξεψζεηο αζθάιηζεο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.
28.7 ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ
ΤΜΒΑΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ.
ην αζθαιηζηήξην ησλ θαιχςεσλ ηνπ έξγνπ «θαηά παληφο θηλδχλνπ» ζα πεξηιακβάλνληαη
νπσζδήπνηε νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη :
28.7.1 ηελ έλλνηα ηεο ιέμεο Αζθαιηδφκελνο πεξηιακβάλεηαη ν Αλάδνρνο θαη ην πάζεο θχζεσο
πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη κε νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ζρέζε εξγαζίαο κε απηφλ ζηα πιαίζηα
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ, θαζψο επίζεο θαη ν Κχξηνο ηνπ Έξγνπ (ΚηΔ), νη ηπρφλ Τπεξγνιάβνη
θαη νη Μειεηεηέο.
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28.7.2 Ο ΚηΔ., νη εθπξνζσπνχζεο Τπεξεζίεο θαη ην ελ γέλεη πξνζσπηθφ ηνπο, νη χκβνπινη ηνπ
ΚηΔ (θαη /ή ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ) θαη ην πξνζσπηθφ ηνχησλ ζεσξνχληαη Σξίηα πξφζσπα,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο εμαηξέζεηο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ
παξαξηήκαηνο “ Γηαζηαπξνχκελε επζχλε αιιήισλ” ( cross liability), ην νπνίν θαιχπηεη ηελ
αζηηθή επζχλε ησλ αζθαιηδφκελσλ θνξέσλ.
28.7.3 Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία ζα ππνρξενχηαη λα απνθξνχεη νπνηαδήπνηε αγσγή εγείξεηαη ηπρφλ
θαηά :
- ηνπ Αλαδφρνπ
- θαη /ή ησλ Μειεηεηψλ θαη πκβνχισλ ηνπ
- θαη / ή ηνπ ΚηΔ
- θαη / ή ησλ Δθπξνζσπνπζψλ ηνλ ΚηΔ Τπεξεζηψλ θαη / ή ησλ πκβνχισλ ηνπο
- Καη /ή κέξνπο ή/ θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ παξαπάλσ κε ηελ αηηίαζε επζχλεο ηνπο
ή ζπλππεπζπλφηεηάο ηνπο ζηε βιάβε ή δεκία απφ πξάμε ή παξάιεηςε ησλ παξαπάλσ
πξνζψπσλ, νη νπνίνη θαιχπηνληαη απφ ην αζθαιηζηήξην Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη Σξίησλ, ζα
θαηαβάιεη δε θάζε πνζφ γηα βιάβε θαη / ή δεκία πνπ πξνθιήζεθε απφ πξάμε ή παξάιεηςε ησλ
παξαπάλσ.
Δηδηθφηεξα ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα θαηαβάιεη θάζε πνζφ εγγχεζεο γηα άξζε ηπρφλ
θαηαζρέζεσλ θιπ., πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζηηθή επζχλε κέζα ζηα φξηα ησλ πνζψλ πνπ
αλαθέξνληαη εθάζηνηε σο αλψηαηα φξηα επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ.
28.7.4 ε πεξίπησζε νιηθήο ή εθηεηακέλεο κεξηθήο θαηαζηξνθήο ή βιάβεο ηνπ Έξγνπ,
πξνθεηκέλνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία λα θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηε ζρεηηθή κε ηε δεκία θιπ.,
απνδεκίσζε, πξέπεη λα έρεη ιάβεη πξνεγνπκέλσο ηελ έγγξαθε γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθαηάζεζε
ηεο Τπεξεζίαο.
Δθφζνλ ε Τπεξεζία δελ παξέρεη ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηελ ελ ιφγσ ζπγθαηάζεζε,
απηφκαηα θαη ρσξίο άιιεο δηαηππψζεηο ( εηδηθέο, ή αιινχ είδνπο εληνιή, ή εμνπζηνδφηεζε απφ
ηνλ Αλάδνρν) ε απαίηεζε ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο
απνδεκίσζεο εθρσξείηαη ζηελ Τπεξεζία θαη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία απνδέρεηαη απφ ηνχδε θαη
ππνρξεψλεηαη λα θαηαβάιεη ηε ζρεηηθή απνδεκίσζε ζηελ Τπεξεζία, κεηά απφ αίηεζε ηεο
ηειεπηαίαο γηα ην ζθνπφ απηφ.
Ζ εθρψξεζε ηεο απαίηεζεο απηήο ηνπ Αλαδφρνπ ζηελ Τπεξεζία θαη‟ νπδέλα ηξφπν ηνλ
απαιιάζζεη απφ ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ χκβαζε.
28.7.5 Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία παξαηηείηαη θάζε δηθαηψκαηνο αληαγσγήο θαηά ηεο Τπεξεζίαο,
ησλ πκβνχισλ ηεο, ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε βιάβε ή
δεκία νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε, φρη εζειεκέλε, ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ.
28.7.6 Σν αζθαιηζηήξην δελ κπνξεί λα αθπξσζεί, ηξνπνπνηεζεί, ή λα ιήμεη ρσξίο ηελ έγγξαθε,
κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, πξηλ απφ εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο
αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, ηφζν πξνο ηνλ Αλάδνρν, φζν θαη πξνο ηελ Τπεξεζία Δπίβιεςεο.
28.7.7 Με ην εληαίν αζθαιηζηήξην ησλ θαιχςεσλ ηεο παξαγξάθνπ 28.5 ζα θαιχπηεηαη θαη ε
επζχλε ηεο Τπεξεζίαο θαη/ ή ησλ πκβνχισλ ηεο θαη / ή ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ, πνπ απνξξέεη
απφ ην άξζξν 922 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα (Δπζχλε Πξνζηήζαληνο).
28.7.8 Με δεδνκέλν φηη ην έξγν αζθαιίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή ηνπ αμία (Αξρηθή
χκβαζε ζπλ ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο) ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία παξαηηείηαη ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο ππναζθάιηζεο.
ΑΡΘΡΟ 29ο: ΠΔΡΑΗΧΖ
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Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη εθφζνλ
ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 168 Ν.
4412/16, ρνξεγείηαη βεβαίσζε πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ.
Ζ ρνξήγεζε βεβαίσζεο πεξαίσζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο εξγνιαβίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππνβνιή
ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο, απνηειεί ηελ αθεηεξία γηα ην ρξφλν εγγχεζεο (15 κήλεο) θαη ηελ
έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο πξνζσξηλήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 170 Ν.
4412/16. Ζ βεβαίσζε απηή εθδίδεηαη απφ ηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία εθφζνλ :
 έρεη πεξαησζεί ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, πεξηιακβαλφκελεο ηεο
πξνεηνηκαζίαο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ, ηνπ θαζαξηζκνχ ηνπ εξγνηαμίνπ, ησλ έξγσλ
δηακφξθσζεο ρψξσλ, ε παξαιαβή θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη θαηαιφγσλ εμνπιηζκνχ
θαη ηέινο ε παξαιαβή ησλ εγρεηξηδίσλ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ,
 έρνπλ νινθιεξσζεί επηηπρψο νη θαηά ηε χκβαζε απαηηνχκελεο δνθηκέο θαη έιεγρνη,
 έρνπλ παξαιεθζεί ην πιήξεο κεηξψν θαη ηα ζρέδηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ,
 έρνπλ εθπιεξσζεί φιεο νη ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο απνξξένπλ απφ
ηελ Δξγνιαβηθή χκβαζε.
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ εγγπήζεσο ηνπ έξγνπ θαη εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ
δηελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 172 Ν.
4412/16.
Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ δηελεξγήζεθε ή δελ ζπληειέζζεθε ε πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ
έξγνπ κέρξη ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ εγγπήζεσο, δηελεξγνχληαη ηαπηνρξφλσο πξνζσξηλή θαη
νξηζηηθή παξαιαβή απφ επηηξνπή ζπγθξνηνχκελε απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπφ απηφ.
ΑΡΘΡΟ 30ο: ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ
Ο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, αλ δελ δηαηίζεηαη απφ
ηνλ Αλάδνρν, ζα εμεπξίζθεηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ θαη ε Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη
θακηά ζρεηηθή ππνρξέσζε ή επζχλε.
ΑΡΘΡΟ 31ο: ΠΛΖΜΜΔΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειέζεη ην έξγν κε πιήξε θαη πηζηή ζπκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο
θαη πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε θαη κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα σο πξνο ηελ
θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ, ηελ έιιεηςε ειαηησκάησλ ή πιεκκειψλ εξγαζηψλ θαη σο πξνο ηελ
απνθαηάζηαζε θάζε ηπρφλ πιεκκέιεηαο.
Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο θαη νθείιεη λα εμαζθαιίζεη φηη νη ηπρφλ κειέηεο, νη
εξγαζίεο θαη ηα πιηθά είλαη ρσξίο ειιείςεηο θαη ειαηηψκαηα.
Μέρξη θαη ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ν Αλάδνρνο νθείιεη λα επαλνξζψζεη κε ηηο δηθέο ηνπ
δαπάλεο νπνηαδήπνηε ειαηηψκαηα θαη ειιείςεηο ζην έξγν.
Γηα ηνπο ειέγρνπο ησλ πιηθψλ θαη ησλ εξγαζηψλ, ηηο δηαδηθαζίεο απνθαηάζηαζεο ειιείςεσλ θαη
ειαηησκάησλ θαη ηηο ζπλέπεηεο ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ, ηφζν κέρξη ηελ Πξνζσξηλή Παξαιαβή,
φζν θαη απφ ηελ Πξνζσξηλή κέρξη ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 60 Ν.3669/08, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην Ν. 4070/2012.
ΑΡΘΡΟ 32ο: ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ
αλ Αλσηέξα Βία ζεσξνχληαη φια ηα πεξηζηαηηθά ή γεγνλφηα εθείλα ηα νπνία μεθεχγνπλ, θαηά
εχινγε θξίζε, απφ ηνλ έιεγρν ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη ηα νπνία (πεξηζηαηηθά ή γεγνλφηα) είλαη
αδχλαηνλ αθφκε θαη κε ηα κέηξα ζχλεζεο θαη επηκειείαο λα πξνβιεθζνχλ ή απνηξαπνχλ, φπσο
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ζενκελίεο, πιεκκχξεο, ππξθαγηέο, εθξήμεηο, δνιηνθζνξέο (ζακπνηάδ), πφιεκνη, επαλαζηάζεηο,
αληαξζίεο, επηβνιή ζηξαηησηηθνχ λφκνπ, παξαθψιπζε εξγαζηψλ απφ ηξίηνπο, λφκηκεο απεξγίεο
θεξπγκέλεο επίζεκα θαη απφ αλαγλσξηζκέλεο ελψζεηο εξγαδνκέλσλ, κέηξα θαη απαγνξεχζεηο
απφ κέξνπο ησλ Αξρψλ θαη παξφκνηαο θχζεο πεξηζηαηηθά, εθφζνλ θαη ζην βαζκφ πνπ ηα
γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά απηά επηθέξνπλ αδπλακία ζπλέρηζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ.
Δλ ηνχηνηο, ε θαζπζηέξεζε ζηελ πξνζθφκηζε πιηθψλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ε θαζπζηέξεζε ζηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ, ε κε εθπιήξσζε απφ
θάπνηνλ ππεξγνιάβν ή πξνκεζεπηή ηνπ Αλαδφρνπ ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ ή ε θαζπζηέξεζή ηνπ
γηα ηελ εθπιήξσζε απηή, ε έθπησζή ηνπ ή ε απνηπρία θαηαζθεπήο πξψηεο χιεο, πιηθψλ ή
ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ ξεηά ζπλνκνινγείηαη φηη δελ ζεσξνχληαη σο πεξηζηαηηθά Αλσηέξαο Βίαο.
Ρεηά ζπλνκνινγείηαη φηη δελ απνηειεί Αλσηέξα Βία δηαηαγή Αξρήο, δηθαζηηθή απφθαζε ή άιιν
γεγνλφο πνπ επηθέξεη δηαθνπή ή θαζπζηέξεζε ζηηο παξαδφζεηο πιηθψλ, κεραλεκάησλ ή εθνδίσλ
ή ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη νθείιεηαη ζε παξάβαζε εξγαζηαθψλ ή άιισλ λφκηκσλ
ππνρξεψζεσλ ή ζε επίδεημε ακέιεηαο εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ ή/θαη ππεξγνιάβνπ ή
πξνκεζεπηή ηνπ. Γελ απνηειεί, επίζεο, Αλσηέξα Βία, ε θινπή, ν βαλδαιηζκφο ή άιιε απψιεηα
εμνπιηζκνχ ηνπ αλαδφρνπ.
ηελ πεξίπησζε απηή ν Αλάδνρνο ζα πιεξσζεί κφλν γηα ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ εθηειεζζεί
κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαγγειίαο ρσξίο θακία άιιε απαίηεζε θαηά ηνπ Δξγνδφηε.
Γηα φζν ρξφλν ζπλερίδεηαη ην πεξηζηαηηθφ Αλσηέξαο Βίαο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη
θάζε ελδεδεηγκέλν κέηξν πξνο ηνλ ζθνπφ απνηξνπήο, θαη αλ ηνχην θαζίζηαηαη αλέθηθην,
πεξηνξηζκνχ ησλ εθ ηνπ πεξηζηαηηθνχ απηνχ απνξξενπζψλ δεκηψλ.
Ο Αλάδνρνο πξέπεη επίζεο λα θαηαβάιεη απνδεδεηγκέλα θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα πξνο
εμνπδεηέξσζε, άλεπ ρξνλνηξηβήο, ησλ ζπλεπεηψλ νπνηαζδήπνηε Αλσηέξαο Βίαο (π.ρ. δεκηέο
ζηνλ εμνπιηζκφ, ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο θιπ.)
Γηα ηνπο θηλδχλνπο απφ Αλσηέξα Βία κέρξη ηελ Πξνζσξηλή Παξαιαβή, ν Αλάδνρνο κε ίδηα
επζχλε θαη έμνδα ζα αζθαιίδεη ηνλ Δξγνδφηε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΔΤ.
ΑΡΘΡΟ 33ο : ΔΜΜΔΔ ΚΑΗ ΑΠΟΘΔΣΗΚΔ ΕΖΜΗΔ
Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη, ρσξίο λα επεξεάδεηαη νπνηαδήπνηε εηδηθφηεξε ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη
απφ ηε χκβαζε, θαλέλα ζπκβαιιφκελν κέξνο δελ ζα ζεσξεζεί ππφρξεν πξνο ην άιιν, νχηε ν
Δξγνδφηεο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ή/θαη ππεξγνιάβνπο ηνπ Αλαδφρνπ γηα νπνηαζδήπνηε θχζεο
θαη έθηαζεο έκκεζεο θαη απνζεηηθέο δεκίεο ή/θαη δηαθπγφληα θέξδε (κε ηελ έλλνηα πνπ ηνπο
πξνζδίδεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία) ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα χκβαζε θαη ην έξγν.
ΑΡΘΡΟ 34ο : ΗΥΤΟΤΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Ζ παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ησλ παξαθάησ δηαηάμεσλ. ηνπ
λ. 4412/2016 «Δημόζιες Σσμβάζεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεζιών (προζαρμογή ζηις
Οδηγίες 2014/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α‟ 147), ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 20, ησλ
άξζξσλ 80-110, ηεο παξαγξάθνπ 1α ηνπ άξζξνπ 176 λ. 3669/2008 (Α‟ 116) «Κύρωζη ηης
Κωδικοποίηζης ηης νομοθεζίας καηαζκεσής δημοζίων έργων» (ΚΓΔ), ην Ν.4070/2012
«Ρπζκίζεηο Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ, Μεηαθνξψλ, Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
ην Ν.4155/2013 «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
θαη ηζρχεη ζήκεξα.
Οη Ν. 4278/2014 (ΦΔΚ Α' 157) θαη Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ Α' 160).
Οη δηαηάμεηο Ν. 1642/86 γηα ην Φ.Π.Α. (Φ.Δ.Κ. Α‟ 25/86) θαη
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Σν άξζξν 27 ηνπ Ν. 2166/93 γηα θξάηεζε 6‰ ζην ΣΜΔΓΔ (Φ.Δ.Κ. Α‟ 137/24-8-93).
Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο (εθφζνλ δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ θσδηθνπνίεζε), θαζψο θαη νη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή
απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα
θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Γηάηαγκα, Απφθαζε, ζρεηηθή εγθχθιηνο θ.ιπ.) πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.
Γηαηάμεηο γηα ηα απνθαηλφκελα φξγαλα: Π.Γ.7/31-01-2013 (ΦΔΚ 26Α).
ΑΡΘΡΟ 35ο : ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Ηζρχεη ην ζρεηηθφ άξζξν ηεο Αλαιπηηθήο Γηαθήξπμεο.
ΑΡΘΡΟ 36ο : ΦΟΡΟΗ, ΣΔΛΖ ΚΑΗ ΚΡΑΣΖΔΗ
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη ππφθεηηαη ζε φινπο αλεμαίξεηα ηνπο - βάζεη ησλ
θείκελσλ δηαηάμεσλ - θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο, πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ θαη φηη ππνρξενχηαη ζηελ θαηαβνιή πξνο ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ησλ
εθάζηνηε θαζνξηζκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, δψξσλ ιφγσ Πάζρα θαη Υξηζηνπγέλλσλ
σο θαη εκεξψλ ππνρξεσηηθήο αξγίαο θαη ηπρφλ επηδφκαηα αδείαο.
Αλ θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ επηβιεζνχλ θφξνη, ηέιε θαη θξαηήζεηο ή
θαηαξγεζνχλ πθηζηάκελνη, ην αληίζηνηρν πνζφ πιεξψλεηαη επηπιένλ ή εθπίπηεη αληίζηνηρα απφ
ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ Αλαδφρνπ.
Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) βαξχλεη ηελ πίζησζε ηνπ έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ 37ο : ΔΚΠΣΧΖ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
Αλ ν αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο
γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε ή ην λφκν θεξχζζεηαη
έθπησηνο απφ ηελ εξγνιαβία.
Ζ δηαδηθαζία έθπησζεο θηλείηαη ππνρξεσηηθά θαηά ηνπ αλαδφρνπ αλ ζπληξέρεη κηα απφ ηηο
παξαθάησ πεξηπηψζεηο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 191 ηνπ Ν. 4412/16):
α) Τπεξβεί ππαίηηα γηα ρξφλν πέξαλ ηνπ 1/3 ηε ζρεηηθή ζπλνιηθή πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 2
ηνπ άξζξνπ 184, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ.
β) Καζπζηεξεί ππαίηηα ηελ ππνβνιή ζηαδίνπ κειέηεο, γηα ρξφλν πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ ηεο
αληίζηνηρεο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο.
γ) Οη εξγαζίεο ηνπ παξνπζηάδνπλ θαη' επαλάιεςε ειαηηψκαηα ή ειιείςεηο. Γηα λα θεξπρζεί ν
αλάδνρνο έθπησηνο γηα ην ιφγν απηφλ πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ε
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 188, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ
ειαηησκάησλ ή ειιείςεσλ ηεο κειέηεο θαη λα κελ έρεη αζθεζεί έλζηαζε ή ε αζθεζείζα λα έρεη
απνξξηθζεί.
Γηα ηε δηαδηθαζία έθπησζεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 191 ηνπ Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 38ο : ΔΡΓΑΗΔ ΔΚΣΔΛΟΤΜΔΝΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ Ζ ΑΠΟ ΑΛΛΟΤ
ΑΝΑΓΟΥΟΤ. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΘΟΡΧΝ Κ.Λ.Π. ΛΟΓΧ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ
 Ο αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα κελ παξαθσιχεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ άιινπο
εξγνιήπηεο ρξεζηκνπνηνχκελσλ απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ζε εξγαζίεο κε
πεξηιακβαλφκελεο ζηε ζχκβαζε ηνπ θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ εθηέιεζε κε ηα απ‟ απηφλ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

1.ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ίδρυση Εργοταξίου
Ο Ανάδοχος θα προβεί εγκαίρως στην ίδρυση εργοταξίου κατασκευής,
πλήρως εφοδιασμένου και εξοπλισμένου με τις αναγκαίες εγκαταστάσεις,
συνεργεία, αποθήκες, προσωρινά οικήματα κλπ. Θα εξασφαλίσει την
απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια ή θα χρησιμοποιήσει κατάλληλες γεννήτριες
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, θα εγκαταστήσει τηλεφωνικό δίκτυο και
δίκτυο ύδρευσης για την άρτια και πλήρη λειτουργία του εργοταξίου.
Θα προσκομίσει τον απαιτούμενο για την εκτέλεση του έργου κύριο και
βοηθητικό εξοπλισμό, θα διανοίξει προσωρινές οδούς προσπέλασης και θα
προβεί γενικώς προς κάθε άλλη επί μέρους εργασία απαιτούμενη για την
ολοκλήρωση των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και την έναρξη κατασκευής
των έργων.
Τοπογραφικές εργασίες
Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί εγκαίρως στην ίδρυση τριγωνομετρικών
σημείων και χωροσταθμικών αφετηριών στην περιοχή κατασκευής του έργου,
αφού χρησιμοποιήσει κάθε στοιχείο της Οριστικής Μελέτης.
Στη συνέχεια, χωρίς αποζημίωση, θα εκτελέσει τις απαραίτητες επί του
εδάφους χαράξεις των προς κατασκευή έργων, υπό τον έλεγχο της
Επίβλεψης.
Εργοταξιακό εργαστήριο
Ο Ανάδοχος εφόσον απαιτηθεί από την Υπηρεσία υποχρεούται να ιδρύσει
εργοταξιακό εργαστήριο δοκιμασίας των υλικών και όπου θα γίνονται οι
απαραίτητοι έλεγχοι, πλήρως εξοπλισμένου και κυρίως στελεχωμένου με
πεπειραμένο προσωπικό. Σε εργαστήριο του νομού ή σε άλλο νόμιμα
αναγνωρισμένο που έχει την έγκριση της Επίβλεψης θα μπορούν να
εκτελούνται εργασίες σχετικές με το έδαφος (δοκιμή κατάταξης εδαφών),
δοκιμές ελέγχου πυκνότητας εκχωμάτων, δειγματοληψίας νωπού σκύρου
κονιάματος, παρασκευή και συντήρηση δοκιμίων θλίψης, δοκιμές θλίψης
κυβικών και κυλινδρικών δοκιμίων σκυροδέματος, έλεγχος χρόνου πήξης
τσιμέντων, και ότι σχετικά με τις εργασίες κατασκευής του έργου θα υποδείξει
η Επιβλέπουσα Υπηρεσία.
Έρευνα επί αδρανών και συνθέσεως σκυροδεμάτων
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Θα εκτελεσθούν με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου με τον έλεγχο της
Υπηρεσίας, πριν από την εκτέλεση έργων από σκυρόδεμα.
Δοκιμαστικά επιχώματα
Για την διαπίστωση της καταλληλότητας των μηχανημάτων
συμπυκνώσεως τα οποία προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος οφείλει
να προβεί εγκαίρως στην προσκόμιση του απαραίτητου εξοπλισμού στο
εργοτάξιο για την εκτέλεση των σχετικών δοκιμών.
Σχέδια εκτέλεσης
Όλα τα λεπτομερειακά σχέδια που θα χρειασθούν συμπλήρωμα των σχεδίων
που θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία θα συντάσσονται από τον Ανάδοχο
και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία έγκαιρα για έγκριση μαζί με τους τυχόν
απαιτούμενους υπολογισμούς, υπομνήματα, εκθέσεις κλπ. άνευ ιδιαίτερης
αποζημίωσης.
Τελικά σχέδια εκτελεσθέντος έργου- Μητρώο του έργου
Πέραν των ανωτέρω, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις απαραίτητες εργασίες
λήψης, συγκέντρωσης και αποτύπωσης όλων των στοιχείων του έργου «ως
κατασκευάσθη» με σκοπό αυτά να αποτελέσουν το απαραίτητο κατά την
λειτουργία του Μητρώο του Έργου καθώς και αναπόσπαστο μέρος του
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του (Φ.Α.Υ.). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να
δοθεί στην διευκρίνιση ότι τα αναφερόμενα στην παρούσα θεωρούνται
εργασία του έργου, θα είναι πλήρη και αυτόνομα, δεν θα παραπέμπουν στα
σχέδια των επιμετρήσεων αλλά θα επαναλαμβάνουν όσα χρειάζονται και θα
παραδοθούν σε τρία (3) αντίγραφα, αρμοδίως υπογραμμένα. Η εργασία αυτή
θα γίνει με την μέριμνα του Αναδόχου κατασκευής του έργου. Θα πρέπει να
είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και τις εντολές της Επίβλεψης και
να περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τα παρακάτω αναφερόμενα.
Προ της ενάρξεως των εργασιών θα γίνει με ηλεκτρονικό όργανο ταχυμετρική
αποτύπωση στην περιοχή των αγωγών για όλο το μήκος αυτών και με
πλάτος 20 μ στην οποία θα υπάρχουν και οι ρυμοτομικές και οικοδομικές
γραμμές και οι όψεις των οικοδομών, και λοιπές λεπτομέρειες όπως
κράσπεδα, κολώνες κλπ καθώς και υψόμετρα. Η αποτύπωση θα γίνει με
ηλεκτρονικό όργανο κατάλληλο για εισαγωγή σε Γεωγραφικό Πληροφοριακό
Σύστημα, θα είναι εξαρτημένη από το τριγωνομετρικό δίκτυο επιλογής της
Επίβλεψης, τα δε υψόμετρα θα είναι απόλυτα.
Επίσης θα γίνει εφαρμογή επί τόπου των ρυμοτομικών και οικοδομικών
γραμμών καθώς και πασσάλωση επί τόπου των κορυφών χάραξης των
έργων. Στην οριζοντιογραφία που θα συνταχθεί θα σημειωθεί και η
πασσάλωση των έργων , όπως θα γίνει επί τόπου από τον ανάδοχο. Επίσης
θα συνταχθούν οι κατασκευαστικές μηκοτομές των έργων στις οποίες θα
ληφθούν υπόψη εκτός από τα τοπογραφικά στοιχεία και όλα τα στοιχεία που
θα προκύψουν από τις λοιπές έρευνες, όπως τα στοιχεία των άλλων Ο.Κ.Ω..
Τα παραπάνω σχέδια θα παραδοθούν υπό κλίμακα 1:1.000 σε τρία
αντίγραφα στην Υπηρεσία για έγκριση προ της ενάρξης των εργασιών .
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Μόλις περαιωθεί η κατασκευή των έργων θα καταρτισθούν ηλεκτρονικά
σχέδια και τεύχος που θα δίνουν πλήρη εικόνα των κατασκευασμένων
έργων, βασιζόμενα στα λεπτομερειακά σχέδια που θα συνοδεύουν τις επί
μέρους επιμετρήσεις ή τα κατά καιρούς συνταχθέντα Πρωτόκολλα Παραλαβής
Αφανών Εργασιών (ΠΠΑΕ). Επίσης θα παραδοθεί και το σχετικό ηλεκτρονικό
αρχείο (δισκέτα ή CD).
Η καταλληλότερη μορφή ψηφιακών δεδομένων, σύμφωνα με των εξοπλισμό
της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας σε λογισμικά προγράμματα, είναι αυτή του
θεματικού χαρτογραφικού επιπέδου (coverage) που μπορεί να προέλθει από
λογισμικό GIS. Η απλούστερη όμως και ενδεικνυόμενη μορφή είναι αυτή των
σχεδιαστικών αρχείων τύπου DXF ή DWG που μπορεί να προέλθει από
λογισμικά σχεδιαστικά προγράμματα όπως είναι το
AUTOCAD, το
GEOCALC, ή άλλα παρόμοια προγράμματα.
Σχετικά με τα επίπεδα καταχώρισης των στοιχείων,
όπως και τους
συμβολισμούς, υπάρχουν θα δοθούν οδηγίες από την Επίβλεψη του έργου.
Για όλες τις τοπογραφικές εργασίες θα παραδοθούν και τα τεύχη των
μετρήσεων με όλους τους υπολογισμούς ώστε να είναι δυνατός ο σχετικός
έλεγχος.
Η απεικόνιση των εκτελεστέων έργων θα είναι σαφής υψομετρικά και
οριζοντιογραφικά ώστε, βάσει αυτών, να μπορεί οποτεδήποτε να επισημανθεί
η ακριβής θέση των καθώς και η θέση των εγκαταστάσεων των υπογείων
δικτύων Ο.Κ.Ω. που έχουν συναντηθεί.
Τα σχέδια αυτά θα υποβληθούν στην Υπηρεσία σε διαφανές και τρεις
έγχρωμες εκτυπώσεις, αντίγραφά τους δε θα συνοδεύουν τον τελικό
συνοπτικό επιμετρητικό πίνακα (πέραν των άλλων στοιχείων). Επίσης το
τεύχος στο πρωτότυπο και τρία αντίγραφα.
Αποζημίωση Αναδόχου
Εκτός αν άλλως ρητώς καθορίζεται αλλού, στα συμβατικά στοιχεία του έργου,
καμία ιδιαίτερη πληρωμή ή αποζημίωση του Αναδόχου θα λάβει χώρα για τις
εργασίες του παρόντος άρθρου, των σχετικών δαπανών θεωρουμένων ότι
περιλαμβάνονται στα γενικά έξοδα του Αναδόχου ή στις αντίστοιχες τιμές
μονάδος επιμετρουμένων εργασιών.
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2. Αντιστοίχιση άρθρων ΝΕΤ Έργων Οδοποιϊας (ΟΔΟ) με τις ΕΤΕΠ
Σύντομη περιγραφή
Κωδ.
ΝΕΤ ΟΔΟ
Α-2
Α-18.1
Α-20
Α-23

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
Α. Χωματουργικά
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες
Προμήθεια δανείων.
Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3
Κατασκευή επιχωμάτων
Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους
Β. Τεχνικά

Β-29.2.2

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ
από σκυρόδεμα C12/15

Β-29.4.5

Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ
με σκυρόδεμα C20/25

Β-30.2
Β-51

Κωδ. ΕΤΕΠ
‘ΕΛΟΤ 1501-‘+

02-02-01-00
02-06-00-00
02-07-01-00
-------01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00
01-03-00-00
01-04-00-00
01-05-00-00
01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00
01-03-00-00
01-04-00-00
01-05-00-00
01-02-01-00
05-02-01-00

Γ-1.1
Γ-1.2

Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων
Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα
Γ. Οδοστρωσία
Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους
Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m

05-03-03-00
05-03-03-00

Γ-2.2

Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

05-03-03-00

Δ-3
Δ-8.1
Ε-17.1
Κωδ.
ΝΕΤ ΟΙΚ
ΟΙΚ 22.04
ΟΙΚ
22.15.01

Δ. Ασφαλτικά
Ασφαλτική προεπάλειψη
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m
με χρήση κοινής ασφάλτου
Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή

05-03-11-01
05-03-11-04
05-04-02-00

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
Α. Καθαιρέσεις
Καθαιρέσεις πλινθοδομών
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με
χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού
Γ. Τοιχοδομές - Επιχρίσματα
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14-02-02-01
15-02-01-01

ΟΙΚ
46.10.04
ΟΙΚ
65.01.02
ΟΙΚ 71.21
ΟΙΚ
77.80.01

ΟΙΚ 77.80.02

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους
9x12x19 cm Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)
Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή.
Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24
kg/m2
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή
στυρενιο-ακριλικής βάσεως.
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03-02-02-00
03-08-03-00
03-03-01-00
03-10-02-00

03-10-02-00
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Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού :
Η παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν για την αποκατάσταση ζημιών
που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Ιανουαρίου έτους 2017 στις Τ.Κ. του
Δήμου Πύδνας-Κολινδρού Νομού Πιερίας. Το έργο έχει σκοπό αποκαταστήσει τις προκληθείσες
ζημιές και να κάνει λειτουργικές τις υποδομές που πλήγησαν. Συγκεκριμένα, θα γίνει κατασκευή
τοιχείων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα που απαιτούνται λόγω κατολισθήσεων που
σημειώθηκαν στις Τ.Κ. του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού, κατασκευή κρασπέδων για την ομαλή
απορροή των υδάτων και την προστασία των οικιών από όμβρια ύδατα, κατασκευή κτιρίου για
οστεοφυλάκιο/εκκλησάκι σε κοιμητήρια, καθώς και ασφαλτοστρώσεις σε δρόμους που έχει
σημειωθεί διάρρηξη, αποκόλληση και καταστροφή του οδοστρώματος.

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου :
Το έργο κατασκευάζεται στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού

3. Στοιχεία των κυρίων του έργου :
Ιδιοκτήτης του έργου είναι και θα μένει καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου ο Δήμος Κολινδρού.
Κύριος του έργου

Διεύθυνση

Ημερομηνία κτήσεως

Δήμος Πύδνας –
Κολινδρού

Δήμος Πύδνας Κολινδρού
Αιγίνιο Πιερίας

Από την ημέρα παράδοσης του
έργου από τον κατασκευαστή
και παραλαβής αυτού από τον
Δήμο Κολινδρού

Ποσοστό
ιδιοκτησίας
100%

4. Υπόχρεος για την εκπόνηση του Σ.Α.Υ. :
5. Αριθμός αδείας :
Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια

6. Περιγραφή φάσεων εργασιών :
Με την παρούσα μελέτη προτείνονται τα παρακάτω έργα:
Α. Έργα οδοποιίας:
• Χωματουργικές εργασίες (εκσκαφή, κατασκευή επιχωμάτων, κατασκευή στρώσης άμμουσκύρων)
• Τεχνικά έργα (στρώση σκυροδέματος, κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατασκευή
κρασπέδων)
• Εργασίες οδοστρωσίας (κατασκευή υπόβασης και βάσης)
• Εργασίες ασφαλτικών (προεπάλειψη, ασφαλτική στρώση)
• Σήμανση-ασφάλεια (διαγράμμιση οδοστρώματος)
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Β. Οικοδομικά έργα
• Καθαιρέσεις κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα και πλινθοδομών
• Τοιχοδομές-επιχρίσματα (οπτοπλινθοδομές, κουφώματα, επιχρίσματα, ελαιοχρωματισμοί).
Β. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ
•
•
•
•
•
•

Παρέκκλιση από το χρονοδιάγραμμα λόγο π.χ. καιρικών συνθηκών.
Ατύχημα κατά τη διάρκεια των εργασιών λόγο απροσεξίας των οδηγών ή των πεζών ή λόγο
πλημμελούς εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλισης του έργου.
Ενδεχόμενοι κίνδυνοι μπορεί να παρουσιαστούν λόγο της διέλευσης από τον υφιστάμενο
αγροτικό δρόμο αγροτικών ελκυστήρων (τρακτέρ)
Εργατικό ατύχημα λόγο πλημμελών μέτρων ασφαλείας.
Ζημία κατά τη μετακίνηση φρεατίων του υπαρχόντων δικτύου ύδρευσης.
Μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή του έργου

Γ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
•

Προ της έναρξης των εργασιών κρίνεται σκόπιμο να ανακοινωθούν οι προβλεπόμενες
εργασίες από τα Μ.Μ.Ε. Θα ληφθούν προστατευτικά και προειδοποιητικά μέτρα τα
οχήματα (σήμανση με επίσημες πινακίδες – ασπροκόκκινη κορδέλα και ότι άλλο
προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία).

•

Προτείνεται οι εκσκαφές των τάφρων για την τοποθέτηση των αγωγών να γίνεται
τμηματικά ώστε η επανεπίχωσή του μετά την τοποθέτηση των αγωγών να γίνεται σε
μικρό χρονικό διάστημα για να περιοριστούν οι πιθανότητες ατυχήματος αλλά και η
παρενόχληση των παρόδιων και των δραστηριοτήτων τους.

•

Η κατασκευή του έργου θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάζονται αρνητικά οι
όποιες δραστηριότητες των κατοίκων της περιοχής. Θα απομονώνονται οι περιοχές
εργασίας με κώνους και με την κόκκινη εργοταξιακή κορδέλα ενώ θα πρέπει να ληφθεί
μέριμνα για την σήμανση και κατά τις νυχτερινές ώρες όπου αυτό απαιτείται.

•

Ο κατασκευαστής του έργου πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να ενημερώσει την
Επιβλέπουσα Υπηρεσία για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και τον χρησιμοποιούμενο
εξοπλισμό σε μηχανήματα τα οποία θα πρέπει να έχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά
έγκρισης τύπου Ε.Ο.Κ. . Επίσης οι εργασίες δεν θα πρέπει να συντελεστούν μήνες όπου η
κυκλοφορία των οχημάτων είναι αυξημένη στην περιοχή του έργου.

•

Άμεση απομάκρυνση των υλικών από τις καθαιρέσεις και κατάβρεγμα για την προστασία
από την σκόνη.

•

Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη χρήση των υλικών κατασκευής (υγιή υλικά και
προσαρμόσιμα στις υπάρχουσες συνθήκες του περιβάλλοντος χώρου και εδάφους) έτσι
ώστε η διάρκεια ζωής του έργου να είναι μεγάλη και αυτή να προσφέρει ασφάλεια στην
οδική κυκλοφορία.

•

Τακτικός καθαρισμός των αποχετευτικών τάφρων και απομάκρυνση πάσης φύσεως
σκουπιδιών

•

Τήρηση των φυτεύσεων και της συντήρησής τους
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TMHMA A
ΓΕΝΙΚΑ

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού :
Η παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν για την αποκατάσταση ζημιών
που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Ιανουαρίου έτους 2017 στις Τ.Κ. του
Δήμου Πύδνας-Κολινδρού Νομού Πιερίας. Το έργο έχει σκοπό αποκαταστήσει τις προκληθείσες
ζημιές και να κάνει λειτουργικές τις υποδομές που πλήγησαν. Συγκεκριμένα, θα γίνει κατασκευή
τοιχείων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα που απαιτούνται λόγω κατολισθήσεων που
σημειώθηκαν στις Τ.Κ. του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού, κατασκευή κρασπέδων για την ομαλή
απορροή των υδάτων και την προστασία των οικιών από όμβρια ύδατα, κατασκευή κτιρίου για
οστεοφυλάκιο/εκκλησάκι σε κοιμητήρια, καθώς και ασφαλτοστρώσεις σε δρόμους που έχει
σημειωθεί διάρρηξη, αποκόλληση και καταστροφή του οδοστρώματος.

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου :
Το έργο κατασκευάζεται στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού

3. Αριθμός αδείας :
Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια

4. Στοιχεία των κυρίων του έργου :
Ιδιοκτήτης του έργου είναι και θα μένει καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου ο Δήμος Κολινδρού.
Κύριος του έργου

Διεύθυνση

Ημερομηνία κτήσεως

Δήμος Πύδνας –
Κολινδρού

Δήμος Πύδνας Κολινδρού
Αιγίνιο Πιερίας

Από την ημέρα παράδοσης του
έργου από τον κατασκευαστή
και παραλαβής αυτού από τον
Δήμο Κολινδρού

Ποσοστό
ιδιοκτησίας
100%

5. Στοιχεία του συντάκτη του Φ.Α.Υ. :
Ζυγομαλάς Ιορδάνης, Πολιτικός
2353350135, φαχ 2353022990.

Μηχανικός ΠΕ, Κ. Καραμανλή 38, Αιγίνιο, 60300, τηλ.

6. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του Φ.Α.Υ. :
Ονοματεπώνυμο
Ο εκάστοτε
εκπρόσωπος του Δήμου
Πύδνας – Κολινδρού

Ιδιότητα

Δήμαρχος

Διεύθυνση

Ημερομηνία
αναπροσαρμογής

Αιγίνιο Πιερίας

Με την κατασκευή του έργου
και κάθε φορά που αυτό
επισκευάζεται ή
ανακατασκευάζεται
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TMHMA Β
Β. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Από τις 06-01-2017 έως τις 13-01-2017 παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα ακραία καιρικά φαινόμενα σε
όλες τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας, που περιελάμβαναν πυκνές χιονοπτώσεις οι οποίες τις
νυκτερινές και τις πρωινές ώρες συνοδεύονταν από ισχυρό παγετό, τα οποία δημιούργησαν
πληθώρα προβλημάτων στα δίκτυα και εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, των κτιριακών
εγκαταστάσεων αλλά και στο ενδοδημοτικό και αγροτικό οδικό δίκτυο του Δήμου Πύδνας –
Κολινδρού. Για τον λόγο αυτό εξάλλου εκδόθηκε και η Αρ. Πρωτ.: ΦΦΚ4/7142/88/09-01-2017
απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί κήρυξης όλων των Δήμων της Π.Ε.
Πιερίας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω έντονων καιρικών
φαινομένων (χιονοπτώσεις και παγετός).
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά στις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν για την αποκατάσταση ζημιών
που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Ιανουαρίου έτους 2017 στις Τ.Κ. του
Δήμου Πύδνας-Κολινδρού Νομού Πιερίας.
Το έργο έχει σκοπό αποκαταστήσει τις προκληθείσες ζημιές και να κάνει λειτουργικές τις υποδομές
που πλήγησαν.
1. ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΙΓΙΝΙΟΥ
Συγκεκριμένα στην Τ.Κ. Αιγινίου, έναντι του Κέντρου Υγείας, έγινε κατολίσθηση πρανούς κατά
μήκος οδού μήκους 35,00m. H κατολίσθηση έγινε λόγω των έντονων χιονοπτώσεων, την μη ομαλή
απορροή των ομβρίων υδάτων και την έλλειψη συνοχής του υλικού κατασκευής των πρανών..
Ειδικότερα θα γίνει κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης μέσου ύψους 3,40m (2,80m+0,60m βάθος
θεμελίωσης) και μήκους 35,00m (τύπου Εγνατίας) από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
και οπλισμό από χάλυβα κατηγορίας Β500c για την αντιμετώπιση κατολίσθησης οδού εντός
οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Αιγινίου του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού.
2. ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΤΑΧΑ
Συγκεκριμένα εντός οικισμού Καταχά έγινε κατολίσθηση πρανούς κατά μήκος οδού μήκους 25,00m.
H κατολίσθηση έγινε λόγω των έντονων χιονοπτώσεων, την μη ομαλή απορροή των ομβρίων
υδάτων και την έλλειψη συνοχής του υλικού κατασκευής των πρανών..
Ειδικότερα θα γίνει κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης μέσου ύψους 2,40m (1,80m+0,60m βάθος
θεμελίωσης) και μήκους 25,00m (τύπου Εγνατίας) από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
και οπλισμό από χάλυβα κατηγορίας Β500c για την αντιμετώπιση κατολίσθησης οδού εντός
οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Αιγινίου του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού.
3. ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΛΩΝΙΩΝ O.T.89
Στην Τ.Κ. Αλωνίων πρόκειται να γίνει κατασκευή κρασπέδων για την ομαλή απορροή των υδάτων
και την προστασία των οικιών από όμβρια ύδατα.
Συγκεκριμένα στην Τ.Κ. Αλωνίων θα γίνει κρασπέδωση στο Ο.Τ. 89 για μήκος 241m με
προκατασκευασμένα κράσπεδα από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15 m.
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4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ/ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΚΙΤΡΟΥΣ
Συγκεκριμένα στα κοιμητήρια της Τ.Κ. Κίτρους, πρόκειται να κατασκευαστεί ισόγειο κτίσμα από
οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιία από οπτοπλινθοδομή που θα περιλαμβάνει δύο χώρους που
θα χρησιμοποιηθούν ως οστεοφυλάκιο και εκκλησάκι, προς αντικατάσταση του υφισταμένου, το
οποίο υπέστη σημαντικές βλάβες και θα καθαιρεθεί, που επηρεάζουν τη στατική του επάρκεια και
το καθιστούν ακατάλληλο προς χρήση. Επιπλέον θα πραγματοποιηθούν εργασίες επιχρισμάτων και
ελαιοχρωματισμού του νέου κτιρίου.
5. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Σε ήδη επιβαρυμένους λόγω παλαιότητας δρόμους των Τοπικών Κοινοτήτων έγινε διάρρηξη,
αποκόλληση και καταστροφή ασφαλτοστρωμένου οδοστρώματος για μήκος 120,00m και πλάτος
5,00m. H καταστροφή αυτή του οδοστρώματος προήλθε λόγω των έντονων χιονοπτώσεων και
βροχοπτώσεων, την μη ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων, την έλλειψη συνοχής του υλικού
κατασκευής της οδού αλλά και του κλεισίματος του κύκλου ζωής των υλικών λόγω της
παλαιότητας της.
Πρόκειται να γίνει εξ’ ολοκλήρου ανακατασκευή υφιστάμενης ενδοδημοτικής οδοποιίας μήκους
120,00m και πλάτους 5,00m στις Τ.Κ. του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού. Συγκεκριμένα θα γίνει
διάστρωση εξυγιαντικής στρώσης, όπου είναι απαραίτητο, και κατασκευή υπόβασης μεταβλητού
και σταθερού πάχους 0,10m και βάσης σταθερού πάχους 0,10m αλλά και διάστρωσης με
ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5εκ., σύμφωνα με τις νέες ΕΤΕΠ.
Επιπροσθέτως θα γίνει διαγράμμιση των ασφαλτικών οδοστρωμάτων (νέων και υφιστάμενων) με
αντανακλαστική βαφή σύμφωνα με το τιμολόγιο της μελέτης.

2. Παραδοχές μελέτης :
Στα πλαίσια της μελέτης για τη χάραξη και τον υπολογισμό της οδού αποτυπώθηκαν όλες οι
λεπτομέρειας (δένδρα , κολώνες ΔΕΗ, πρανή, υφιστάμενα τεχνικά, κλπ.)

3. Σχέδια μελέτης :
Επισυνάπτονται τα σχέδια του έργου για την ολοκλήρωση της κατασκευής.

TMHMA Γ
Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Το έργο τοποθετείται εκτός κατοικημένης περιοχής (δασική-αγροτική) γεγονός που συνεπάγεται
την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας, των αγροτικών
κυρίως οχημάτων αλλά και της πανίδας της περιοχής.

TMHMA Δ

