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ΕΡΓΟ: Αναβάθμιση και συντήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου

‘Χρήση2Ο2Ι)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ .

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Αο.Μελετης: 1 /2022
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΑΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000gΟΟ€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για τις ανάγκες τις εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο:

«Αναβάθυιση και συντήρηση Δηυοτικού Οδικού Δικτύου ‚Χρήση 2021)» το οποίο χρηματοδοτείται από

πιστώσεις του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2022 στον Κ.Α.Ε.

30.7333.051 με το ποσό των 380.080~0Ο €, η χρηματοδότηση προέρχεται από Κ.Α.Π.

Το έργο αποσκοπεί στην επισκευή και ανακατασκευή τοίχων αντιστήριξης, επισκευή και ανακατασκευή

πεζοδρομίων, καθαρισμό τάφρων και οχετών, συντήρηση του οδικού δικτύου, με εργασίες όπως την αποκατάσταση

φθορών και επουλώσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων και οδοστρωμάτων εκ σκυροδέματος, πλακοστρώσεων,

ανανέωση διαγραμμίσεων και άρση καταπτώσεων,. Επίσης, αποσκοπεί στην αποκατάσταση ζημιών από την χρήση

ή από έκτακτες συνθήκες λόγω κυρίως καιρικών φαινομένων.

Η εκτίμηση των απαιτούμενων εργασιών έγινε με βάση την εμπειρία των αναγκών που προκύπτουν και τις

βλάβες που παρατηρούνται στο οδικό δίκτυο της Σύρου, με τις συνήθεις συνθήκες λειτουργίας και τις επικρατούσες

μετεωρολογικές συνθήκες.

Οι κυριότερες εργασίες που περιλαμβάνονται, είναι:

1. Καθαρισμός και μόρφωση πρανών υφιστάμενων ανοικτών τάφρων και ερεισμάτων και σε οριζόντια

απόσταση έως και δύο μέτρα από την οριογραμμή του οδοστρώματος, ανεξαρτήτως σχήματος διατομής.

Δεν περιλαμβάνεται στο παρόν έργο η διάνοιξη νέων τάφρων, παρά μόνο η αποκατάσταση των πρανών

που τυχόν έχουν καταστραφεί. Σε περίπτωση όπου η τάφρος είναι επενδεδυμένη, η αποκατάσταση των

πρανών θα γίνεται με την χρήση του σκυροδέματος που προβλέπεται στην παρούσα μελέτη.

2. Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων, όπως:

επουλώσεις λάκκων και φθορών ασφαλτικών οδοστρωμάτων με ασφαλτόμιγμα,

επισκευές κατεστραμμένων ασφαλτικών οδοστρωμάτων είτε λόγω της χρήσης, είτε λόγω έκτακτων

συνθηκών, με την εκσκαφή αποκομιδή των κατεστραμμένων τεμαχίων, την συμπλήρωση των βάσεων

(όπου απαιτηθεί) με κοκκώδες υλικό, την κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας και ασφαλτικού

τάπητα με βαμμένη ψηφίδα, επουλώσεις λάκκων και φθορών οδοστρωμάτων εκ σκυροδέματος.

Αποκατάσταση φθαρμένων κατεστραμμένων πλακών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων, ανανέωση

διαγραμμίσεων των υπό ασφαλτόστρωση επιφανειών όμοιες με τις προϋπάρχουσες (Οδός Αλ.Παναγούλη,

Ν. Μανδηλαρά, Κυπρίων Αγνοουμένων) καθώς και την εκατέρωθεν διαγράμμιση της δημοτικής οδού που

συνδέει την Επαρχιακή οδό Κινίου με την Επαρχιακή οδό Γαλησσά στο Επισκοπείο -Μάλλια οδός

Ρεθύμνη.



Τοποθέτηση πλαστικών ή μεταλλικών οδοδεικτών στην οδό Ρεθύμνη σε σημεία που Θα υποδειχΘούν από

την υπηρεσία.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.02 14-3-2022 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής Θα

εκτελεστούν εργασίες, στις παραπάνω οδούς :

> Ποσειδωνία Αγ. Πέτρος . Ασφαλτόστρωση με κλειστού τύπου ασφαλτόμιγμα των οδών Αγίου Πέτρου

και Δον Λουκά Φρέρη που οδηγούν στην καθολική εκκλησία «Αγ.Πέτρος» από την πίσω πλευρά.

> Ποσειδωνία Αγ. Πέτρος, με κλειστού τύπου ασφαλτόμιγμα τμήμα από την μπροστινή μεριά της

εκκλησίας «Αγ.Πέτρος»

> Ποσειδωνία Αγ. Πέτρος. με άοπλο σκυρόδεμα 15 εκατοστών το τμήμα από την μπροστινή πλευρά της

εκκλησίας (καθαίρεση υπάρχοντος σκυροδέματος 115 τ.μ)

> Ερμούπολη ασφαλτόστρωση με κλειστού τύπου από Πυροσβεστική (Αλ.Παναγούλη) έως και

διασταύρωση Νεωρίου (Ν.Μανδηλαρά) Ως οδό πρόσβασης στο λιμάνι της Σύρου.

> Ερμούπολη Άνω Μάννα Ασφαλτόστρωση - Τμήμα οδού στην περιοχή Γκρίζιανης.

> Ερμούπολη Άνω Σύρος Ασφαλτόστρωση, τμήματος λεωφόρου Κυπρίων Αγνοουμένων - Αγ.Δημήτριος

Δήλι.

3. 1-ί άρση καταπτώσεων ή κατολισΘήσεων εδάφους οποιασδήποτε φύσεως από τα πρανή ορυγμάτων ή
επιχωμάτων υφιστάμενων οδών. Περιλαμβάνονται οι εργασίες μόρφωσης των πρανών και του πυΘμένα της

περιοχής κατάπτωσης, ο τυχόν αναγκαίος Θρυμματισμός ογκολίθων για τη διευκόλυνση της άρσης των

προϊόντων κατάπτωσης και η τυχόν εκθάμνωση, κοπής ή και εκρίζωση δέντρων οποιασδήποτε περιμέτρου

και απομάκρυνσής τους από την περιοχή. Προβλέπεται επίσης η κατασκευή ή επισκευή τοίχων εκ

λιΘοδομής για την ανακοπή καταπτώσεων η θεμελίωση των οποίων Θα είναι από σκυρόδεμα, είτε ο τοίχος

είναι νέος, είτε κατεστραμμένος που επισκευάζεται.

4 1~ πισκευη ιιικροκατασκεικιn’ εκ σκιι’κιδέματος, όπιι; φς’εάτ 1” τίιφg’ιι I Κ ιι

5. Συντηρήσεις και ανανεώσεις οριζόντιας και κατακόρυφης διαγράμμισης.

6. Επισκευή και ανακατασκευή τοίχων αντιστήριξης.

7. ΚαΘαίρεση τσιμεντένιων οδοδεικτών στα Μάλλια και αντικατάσταση τους με τοιχίο εκ λιΘοδομής

στηΘαίου διαστάσεων 0,40 πλάτους Χ 0,50 μήκους με τα διακένων για την απορροή των ομβρίων.

8. Επισκευή και ανακατασκευή πεζοδρομίων και πλακοστρωμένων οδοστρωμάτων.

Όλες σι εργασίες, Θα γίνονται ύστερα από αυτοψίες του επιβλέποντα του έργου με τον ανάδοχο για

εντοπισμό της υπάρχουσας κατάστασης και την υπόδειξη επί τόπου των Θέσεων που Θα γίνουν σι παραπάνω

εργασίες. Θα ακολουθεί έγγραφη διαταγή του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σύρου -

Ερμούπολης, η οποία Θα προσδιορίζει την ακριβή Θέση και το είδος κάΘε εργασίας.

ο ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει εργασίες σε οποιαδήποτε τμήμα του δημοτικού οδικού δικτύου του υποδειχθεί

από την διευθύνουσα υπηρεσία.



Το έργο λόγω της φύσης του, Θα εκτελείται παράλληλα με την χρήση του και για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος

Θα Πρέπει να λαμβάνει κάθε προστατευτικό μέτρο που απαιτείται για την ασφάλεια των εργαζομένων και των

χρηστών, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. Επίσης, το έργο ή κάθε αυτοτελές τμήμα του Θα αποδίδεται σε χρήση,

αμέσως μετά την απομάκρυνση κάθε περιοριστικού μέτρου από τον Ανάδοχο.

Για την έντεχνη και άρτια εκτέλεση των εργασιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προχωρήσει σε κάθε

απαραίτητη εργασία και προμήθεια υλικού, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στα συμβατικά τεύχη.

Οι επιμετρήσεις γίνονται σε αποπερατωμένες εργασίες, σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου

και τα προβλεπόμενα στη Ε.Σ.Υ. Η τιμή μονάδος αποτελεί την πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για την παροχή

όλων των απαιτούμενων εργαλείων, μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων, υλικών επί

τόπου του έργου και εργασίας, ώστε τα έργα να εκτελεστούν πλήρως και εντέχνως όπως ορίζεται ανωτέρω και

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ισχύουσες προδιαγραφές. Περιλαμβάνει επίσης την αποζημίωση για την

πραγματοποίηση όλων όσων ελέγχων και δοκιμών απαιτούνται.

Όλα τα υλικά που Θα ενσωματωθούν και Θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, πρέπει να είναι άριστης ποιότητας

και καινούργια, απαλλαγμένα από κάθε ελάττωμα. Πριν από την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να

προσκομίσει αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών από πιστοποιημένο εργαστήριο για κάθε υλικό, όπως

προβλέπεται από τις Π.Τ.Π. και οπωσδήποτε έλεγχο κοκκομετρικής διαβάθμισης κάθε εδαφικού υλικού που

πρόκειται να χρησιμοποιήσει. Πριν από την έναρξη διάστρωσης της ασφάλτου, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει

μελέτη σύνθεσης ασφάλτου από πιστοποιημένο εργαστήριο, όπως επίσης και εργαστηριακούς ελέγχους του

σκυροδέματος σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό τεχνολογίας σκυροδέματος. Οι παραπάνω δοκιμές, δεν

αποζημιώνονται ιδιαιτέρως.

Ερμούπολη Ο3-Ο~-2Ο22 Ερμούπολη
ΣΥΝΤΑΧ» Ε ΕΛΕΓΧΟΗΚΕ

Πρέ ης
Πολ Έργων Υ#6~ομής Τ.Ε ~ου

Μηχανικός ΠΕ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Αναβάθμιση και Συντήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Χρήση 2021)
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Μελέτης:1/22ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αρ. Έργου: Κ.Α 30.7333.051

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΙΑ Είδος Εργασιών Α.Τ. ~ Ποσότητα

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1. Χωματουργικά - Τεχνικά Έργα

1 Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε I ΝΑΟΔΟ Α14 m 100.00
είδους έδαφος

2 Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 30m 2 ΝΑΟΔΟ Al 5 m 1000

3 Άρση κατοmώσεων για κάθε είδους έδαφος 3 ΝΑΟΔΟ Α16 m3 1000

4 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβροχώδες 4 ΝΑΟΔΟ Α02 m3 15000

5 Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο 5 ΝΑΟΔΟ Α02.1 m3 20,00
εντός του ορίου των γενικών εκσκοφών

ό Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών ό ΝΑΟΔΟ Α03.3 m3 50,00

7 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χόλυβας οπλισμού σκυροδέματος 850CC 7 ΝΑΟΔΟ 830.2 kg 1.700,00

8 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω. 8 JΑΟΔΟ Β02 m3 100,00

9 Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 4Οx4Οcm 9 4ΑΟΔΟ 881 m2 10,00

10 Χαλύβδινος οττλισμός σκυροδεμάτων, καλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C 10 ΝΑΟΔΟ 830.3 kg 800,00

11 Επίχρισμα πατητό εσωτερικών επιφανειών υπονόμων Και φρεατίων πάχους 2.0 cm 11 ΝΑΟΔΟ 834 m2 10,00

12 Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα 12 ΝΑΟΔΟ 848 kg 30,00

13 Στεγάνωση και αποστράγγιση διακένων πασσαλοστοιχίας με γεωσυνθετικά φύλλα 13 ΝΑΟΔΟ 841 m2 10,00

14 Κατασκευή λιθόδημτου τοίχου 14 ΝΑΟΔΟ 806 m3 165,00

15 Ξηρολιθοδομή μεεπιμελημένη επιφάνεια 15 JΑΟΔΟ Β09 m3 5.00

16 Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου 16 ΝΑΟΔΟ Β85 ΤΕΜ 30,00

17 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 17 ΝΑΟΛΟ B51 m 20,00

18 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κ.λπ. με σκυρόδεμα C12115, άοπλο 18 ΝΑΟΔΟ 829.2.1 m3 50,00

19 Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λειττοτοίχων και κιβωτιοειδών οχετών με 19 ΝΑΟΔΟ Β29.3.3 m3 30,00
σκυρόδεμα CΙ6/20

20 Μικροκοτασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20 20 ΝΑΟΔΟ 829.3.4 m3 5,00

21 Αγκυρώσεις νέων ρόβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων οπό οπλισμένο 21 ΝΑΟΔΟ Β92.2 ΤΕΜ 10,00
σκυρόδεμα, βλήτρα από ράβδους Φ12 mm

22 Επιχρίσμοτα τριπτό - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίομα 22 ΝΑΟΙΚ 71.21 m2 10,00

23 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 23 ΝΑΟΙΚ 20.20 m3 30,00

24 Κοθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού 24 ~JΑΟΊΚ 22.10.01 m3 40,00
ε~απλιιτιιού

25 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη- 25 ΝΑΟΙΚ 20.04.01 m3 35,00
ημιβραχώδη

26 Μεταφορά υλικών με μονότροχο 26 ΝΑΟΙΚ 10.04 ΐοπχΙο 50,00
m

27 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, μετα χέρια 27 ΝΑΟΙΚ 10.01 .01 ton 10,00

28 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδαμή ή λιθοδομή 28 ΝΑΟΙΚ 22.02 m3 10,00

29 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τόφρων πλάτους έως 5,00 m 29 ~JΑΟΔΟ ΒΟΙ m3 35,00

2. Οδοστρωσία - Ασφαλτικά - Σήμανση οδού

Ι Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκρότησης ΗΙ που 30 ΝΑΟΔΟ Ε0Ι .2.3 m 10,00
τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A, σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2,
λειτουργικού πλάτους W3

2 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκρότησης Ν2 που 31 ~ΟΔΟ Ε0Ι.1.6 m 10,00
τοποθετούνται με έμπηξη, κοτηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A, σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1 317-2,
λειτουργικού πλάτους W2

3 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 32 ΝΑΟΔΟ Δ04 m2 12.000,00

4 Ασφαλτική προεπάλειφη 33 ΝΑΟΔΟ Δ03 m2 1.000,00

5 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6cm 34 ΝΑΟΔΟ Δ02.2 m2 1.000,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
Σελίδα Ι από 2



- κωδικός Μσν. .Α/Α Είδος Εργασιων Α.Τ. Άρθρου Μετρ.

[1] [2] [3j [4] [5] [6]

ό Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας 35 ΝΑΟΔΟ Δ02.Α ιn2 2500,00

7 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 36 ΝΑΟΔΟ ΔΟΙ m 20000

8 Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέΘους 37 ΝΑΟΔΟ Ε09.3 ΤΕΜ 5,00

9 Πινακίδες επικίνδυνων Θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 090m 38 ΝΑΟΔΟ Ε09.1 ΤΕΜ 5,00

10 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων 39 ΝΑί~ΔΟ Ε04.1 m 100,00

11 Σιδηρά κιγκλιδώματα 40 ΝΑΟΔΟ Ε04.2 kg 30000

12 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 41 ΝΑΟΔΟ Γ02.1 m3 100,00

13 Πλαστικοί οριοδείκτες οδού 42 ΝΑΟΔΟ Ε06 ΤΕΜ 15,00

14 Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δύο 43 ΝΑΟΔΟ Ε15.4 ΤΕΜ 15,00
ανακλαστικές επιφάνειες

15 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή 44 ΝΑΟΔΟ Ε17.1 m2 2.000,00

16 Διαγράμμιση οδοστρώματος με Θερμοπλαστικά ή ιρυχροπλαστικά υλικό 45 ΝΑΟΔΟ Ε17.2 m2 50,00

17 Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες 46 ΝΑΟΔΟ Β82 ΤΕΜ 4,00

18 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, σιjμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής 47 ΝΑΟΔΟ Δ08.1 m2 9.000,00
ασφάλτου

19 Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος 48 ΝΑΟΔΟ Δ06 ton 150,00

20 Ακρυλικός καΘρέπτης κυκλοφορίας ΦόΟεκ. 49 ΝΑΟΔΟ Ε9.4ΣΧ ΤΕΜ 3,00

21 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 2” 50 ΝΑΟΔO Ε10.1 ΣΧ ΤΕΜ 10,00

22 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις Θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που 51 ΝΑΥΔΡ 4.09.01 m2 100,00
έφεραν ασφολτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm

23 Χερσαία και Θαλάσσια μεταφορά ασφάλτου με χρήση βυτίων 52 ΝΟΔΟ Δ8.1 ΣΧΙ kg 66.000,00

24 Χερσαία και Θαλάσσια μεταφορά αδρανών ασφαλτομίγματος μέχρι και την μονάδα 53 ΝΟΔΟ Λδ I ΣΧ2 ton 1.500,00
παραγωγής επί του νησιού

3. Επιστρώσεις - Επενδύσεις - Λοιπές Εργασίες

I Μεταλλικές εοχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο 54 ΝΑΥΔΡ 11.02.04 kg 300,00

2 Επίχρισμα πατητό εξωτερικών επιφανειών πάχους 1,5cm 55 ΝΑΟΔΟ Β33 m2 20,00

3 Καλύμματα φρεατίων Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron) 56 ΝΑΥΔΡ 11.01.01 kg 20,00

4 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιονδήποτε πάχους χωρίς να 57 ΝΑΟΙΚ 22.20.01 m2 10,00
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

5 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιονδήποτε πάχους με προσοχή, 58 ΝΑΟΙΚ 22.20.02 π’ι2 10,00
νια την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%

ό Επιστρώσεις οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και σκαλοπατιών με μαρμαρόπλακες 59 ΝΟΔΟ Β.52.ΣΧ2 m2 25,00
ορΘογωνισμένες, οποιουδήποτε πάχους.

7 Επιστρώσεις οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και σκολοπατιών με μαρμαρόπλακες 60 ΝΑΟΔO Β.52.ΣΧΙ m2 2500
ακανόνιστες, οποιουδήποτε πάχους.

8 Δημιουργία χτενιστής επιφάνειας απο μάρμαρο. 61 ΝΑΟΙΚ 74.24. ΣΧΙ m2 25,00

Ο Προμήθειυ υρθογωνικών ή ημιιξυγωνιι’ών μυρμάμινων ιιλυκών, ιιροι.λιύυιως Πάρου, 62 ΝΑΟΙΚ 73.1 Ι.ΣΧ2 ιΓι2 26,00
Νάξου ή Τήνου, 4 εκ.

10 ΠρομήΘεια ακανόνιστων μαρμάρινων πλακών, προελεύσεως Πάρου, Νάξου ή Τήνου, 4 εκ. 63 ΝΑΟΙΚ 73.11 ΣΧΙ m2 25,00

II ΚαΘαίρεση και επανατοποΘέτηση μαρμάρινων κρασπέδων 64 ΝΑΥΔΡ 4.05. ΣΧΙ m 10,00

12 Προμήθεια και τοποθέτηση μαρμάρινων κρασπέδων. 65 ΝσΔΟ Β.όΙΣΧΙ m 10,00

3/≤/.25
όΣυντ ς

Πρέ ι αήλ
Τ.Ε Π . ποδομής

~ι~2—
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : Αναβάθμιση και συντήρηση Δημοτικού οδικού
Δικτύου (Χρήση 2021)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
3ΟΟ~ΟΟΟ,0ΟΕυρώ (με Φ.Π.Α)

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ - ΣΥΡΟΙ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤίΑ ΕΡΓΟ: Αναβάθμιση και Συντήρηση Δημοτικού Οδικού
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δικτύου (Χρήση 2021)
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ‘~ Μελέτης: 1122

Αρ.Εργου: Κ.Α 30.7333.051

ΠΡΟΥΠΟΛΟΠΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ!

Κωδικός ΚωδικόςΕίδος Εργασιών Άρθρου Αναθεώρησης

65,00

115,00

29,60

369,00

67,20

ΥΔΡ 6087

Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική Ολική

__________________________________________________ Δαπάνη Δαπάνη
fbi

1. Χωματουργικά - Τεχνικά Έργα

Καθορισμός και μόρφωση ΝΑΟΔΟ Λ14 ΝΟΔΟ 1310
τάφρου τριγωνικής διατομής ή
τάφρου ερείσματος, σε κάθε
είδους έδαφος
Καθορισμός οχετών ΝΑΟΔΟΑΙ5 ΝΟΔΟ 1320
ανοίγματος μέχρι και 3,0m ______________

Άρση καταπτώσεων για κάθε ΝΑΟΔΟ λΙό ΝΟΔΟ 1420
εΙδους έδαφος ______________

Γενικές Εκσκοφές σε έδαφος ΝΛΟΔΟ Α02 ΝΟΔΟ 11 23.Α
γαιώδες . ημιβραχώδες ______________

Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων ΝΑΟΔΟ Λ02.1 ΝΟΔΟ 1 123.Α
Και οτρώσεων οδοστρωσίας
σταθεροποιημένων μρ
τσιμέντο εντός του ορίου των
γενικών εκσκαφών
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος ΝΑΟΔΟ Α03,3 ΝΟΔΟ Ι 133,Α
βροχώδες, χωρίς χρήση
εκρηκτικών
Χαλύβδινος οπλισμός ΝΑΟΔΟ 830.2 ΝΟΔΟ 2612
σκυροδεμάτων, χάλυβας
οπλισμού σκυροδέματος
8500C
Πρόσθετη τιμή εκσκαφών ΝΑΟΔΟ 802
λόγω δυσχερειών απο
διερχόμενα υπόγεια δίκτυα
Ο.Κ.Ω.
Πλακοστρώσεις με πλάκες ΝΑΟΔΟ 881 ΝΟΔΟ 2922
από σκυρόδεμα διαστάσεων
4Οx4Οcm
Χαλύβδινος οπλισμός ΝΑΟΔΟ 830.3 ΥΔΡ 7018
σκυροδεμότων, χαλύβδινο
δομικό πλέγμα 8500C
ΕπΊχρισμα πατητό εσωτερικών ΝΑΟΔΟ Β34 ΥΔΡ 6403
επιφανειών υπονόμων και
φρεατίων πάχους 2,0 cm
Γαλβανισμένα σιδηρά ΝΑΟΔΟ 848 ΝΟΔΟ 2672
εξαρτήματα _______________

Στεγάνωση και αποστράγγιση ΝΑΟΔΟ 841 50% ΟΙΚ 7914
διακένων πασσολοσιοιχίος με 50% ΥΔΡ 6373
γεωσυνθετικά φύλλο

ΝΑΟΔΟ 806 ΝΟΔΟ 2253

Ξηρολιθοδομή με επιμελημένη ΝΑΟΔΟ 809 ΝΟΔΟ 2252
επιφάνεια
Προσαρμογή στάθμης ΝΑΟΔΟ 885 ΝΟΔΟ 2548
υφιστάμενου φρεατίου επί
ονακατασκευαζόμενου
πεζοδρομίου _______________

Πρόχυτα κράσπεδα από ΝΑΟΔΟ 851 ΝΟΔΟ 2921
σκυρόδεμα _____________

Κατασκευή ρεΊθρων, τόφρων ΝΑΟΔΟ ΝΟΔΟ 2531
κλπ. με σκυρόδεμα C12115, 829.2.1
άοπλο
Κατασκευή πλακών πλήρων, ΝΑΟΔΟ ΝΟΔΟ 2532
αλόσωμων βάθρων, 829.3.3
λετιτοτοίχων και κιβωτιοειδών
οχετών με σκυρόδεμα C16120

Κατασκευή λιθόδημτου τοίχου

498,00

1.955,00

270,00

173, 00

920,00

102,00

78,00

12 .655, 50

219, 00

1.209,00

192 ‚00

4.325,00

3.450,00

285 00

Σε μεταφορά 26.957,30
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΙ-ΙΣ

Κωδικό Κωδικό Μσν Τιμή Δαπάνη (Ευρώ)ΑΙΑ Είδος Εργασιών ~ρ8ρ0~~ Αναθεώρη~ης AT. Μετρ. Ποσότητα Μονάδας Μερική Ολική
( υρω) Δαπάνη Δαπάνη

[I] [2] (3] [4] [5] (6] /7] (6] [9] [10]

Από μεταφορά 26.967,30

20 Μικροκατασκευές (φρεάτια, ΝΛΟΔΟ ΝΟΔΟ 2532 20 m3 5,00 126,00 630,00
ορθογωνικές τάφροι κλπ) με 829.3.4
σκυρόδεμα C 16/20

21 Λγκυρώσεις νέων ράβδων ΝΑΟΔΟ 892.2 ΥΔΡ 7025 21 ΤΕΜ 10,00 6,00 60,00
οπλισμού εντός υφισταμένων
στοιχείων από οπλισμένο
σκυρόδεμα, βλήτρα από
ράβδους Φ12 mm

22 Επιχρίσματα τριπτά - ΝΑΟΙΚ 71.21 ΟΙΚ 7121 22 m2 10,00 13,50 135,00
τριβιδιστά με τσιμεντακανίαμα

23 Εξυγιαντικές στρώσεις με ΝΑΟΙΚ 20.20 ΟΙΚ 2162 23 m3 30,00 17,46 523,80
θραυστό υλικό λατομείου

24 Κοθαίρεση στοιχείων ΝΛΟΙΚ ΟΙΚ 2226 24 m3 40,00 29,76 1.190,40
κατασκευών από άοπλο 22.10.01
σκυρόδεμα, με χρήση
συνήθους κρουστικού
εξοπλισμού

25 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 2122 25 m3 35,00 2201 770,35
χωρίς τη χρήση μηχανικών 20.04.01
μέσων σε εδάφη γαιώδη
ημιβραχώδη

26 Μεταφορά υλικών με ΝΑΟΙΚ 10.04 ΟΙΚ 1127 26 tonxl 50,00 2,00 100,00
μονότροχο 0m

27 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί ΝΛΟΙΚ ΟΙΚ 1101 27 ton 10,00 13,50 135,00
αυτοκινήτου ή σε ζώα, μετα 10.01.01
χέρια

28 Καθαίρεση ανωδομών από ΝΑΟΙΚ 22.02 ΟΙΚ 2204 28 m3 10,00 24,26 242,60
αργολιθοδομή ή λιθοδομή

29 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών ΝΑΟΔΟ ΒΟΙ ΝΟΔΟ 2151 29 m3 35,00 5,76 201,60
έργων και τάφρων πλάτους
έως 5,00 m
Σύνολο: 1. Χωματουργικά - Τεχνικά ‘Εργα 30.946,05 30.946,05

2. Οδσστρωσία - Ααφαλτικά - Σήμανση οδού

1 Μονόπλευρα χαλύβδινα ΝΑΟΔΟ ΝΟΔΟ 2653 30 m 10,00 70,00 700,00
στηθαία ασφαλείας, ικανότητας Ε01 .2.3
συγκράτησης Ml που
τοποθετούνται με έμπηξη,
κατηγορίας σφοδρότητας
πρόσκρουσης A, σύμφωνα με
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1 317-2,
λειτουργικού πλάτους W3

2 Μονόπλευρα χαλύβδινο NAC”Afl N(”AC’ 76S’~ Ή m 1000 IS 00 ISO 00
υ ιΓΙθυΙυ υυφυλεΙυς, ικυνάιι~ιυς bO 1.1.6
συγκράτησης Ν2 που
τοποθετούνται με έμπηξη,
κατηγορίας σφοδρότητας
πρόσκρουσης A, σύμφωνα με
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2,
λειτουργικού πλάτους W2

3 Ασφαλτικήσυγκολλητική ΝΑΟΔΟΔΟ4 ΝΟΔΟ 4120 32 m2 12.000,00 0,45 5.400,00
επάλειψη

4 Ασφαλτικήπροεπάλειμιη ΝΑΟΔΟΔΌ3 ΝΟΔΟ4ΙΙΟ 33 m2 1.000,00 1,20 1.200,00

5 Απόξεση ασφαλτικού ΝΑΟΔΟ Δ02.2 ΝΟΔΟ 1132 34 m2 1.000,00 1,45 1.450,00
οδοστρώματος, σε βάθος έως
6 cm

ό Απόξεση ασφαλτικού τάπητα ΝΑΟΔΟ Δ02.Α ΝΟΔΟ 1132 35 m2 2.500,00 3,40 8.500,00
αστικής οδού με χρήση φρέζος

7 Τομή οδοστρώματος με ΝΛΟΔΟ Δ01 ΟΙΚ 2269Α 36 m 200,00 1,00 200,00
ασφαλτοκόπτη

8 Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού ΝΑΟΔΟ Ε09.3 ΟΙΚ 6541 37 ΤΕΜ 5,00 34,50 172,50
μεγέθους

Σε μεταφορά 18.072,50 30.946,05

Σελίδα 2 από 4



ΠΡΟΥΠΟΛΟΠΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α Είδος Εργασιών Κωδικός Κωδικός ~..τ Μσν. Τιμή Δυττάνη (Ευρώ)
Άρθρου Αναθεώρησης Μετρ. Ποσότητα Μονάδας Μερική Ολική

(Ευρώ) Δαπάνη Δαπάνη

[1] [2] [3] [4] [5] [6) /7] [8] [9J [10]

Από μεταφορά iΒ.072,50 30.946,06
9 Πινακίδες επικίνδυνων ΝΑΟΔΟ Ε09.1 ΟΙΚ 6541 38 ΤΕΜ 5,00 53,70 268,50

Θέσεων, τριγωνικές, πλευράς
0,90 m

10 Σιδηροσωλήνες ΝΑΟΔΟ Ε04.1 ΝΟΔΟ 2653 39 m 180,00 12,05 1,205,00
κιγκλιδωμάτων

11 Σιδηρά κιγκλιδώματα ΝΑΟΔΟ Ε04.2 ΝΟΔΟ 2652 40 kg 300,00 2,70 810,00

12 Βάση οδοστρωσίας ΝΑΟΔΟ Γ02.1 ΝΟΔΟ 321 lB 41 m3 100,00 13,26 1.326,00
μεταβλητού πάχους

13 Πλαστικοί οριοδείκτες οδού ΝΑΟΔΟ EGG ΥΔΡ 6620.1 42 ΤΕΜ 15,00 11,50 172,50

14 Μεταλλικός μόνιμος ΝΑΟΔΟΕΙδ.4 ΟΙΚ 6532 43 ΤΕΜ 15,00 6,90 103,50
ανακλαστήρας οδοστρώματος,
με κορμό έμπηξης, με δύο
ανακλαστικές επιφάνειες

15 Διαγράμμιση οδοστρώματος ΝΑΟΔΟ Ε17.1 ΟΙΚ 7788 44 m2 2.000,00 3,80 7.600,00
με αναι~λασιτκή βαφή

16 Διαγράμμιση οδοστρώματος ΝΑΟΔΟ Ε17.2 ΟΙΚ 7788 45 m2 50,00 19,70 985,00
με Θερμοττλασηκά ή
ιμυχραπλασnκά υλικό

17 Διαμόρφωση διαβάσεων ΝΑΟΔΟ Β82 ΝΟΔΟ 2922 46 ΤΕΜ 4,00 115,00 460,00
ατόμων με ειδικές ανάγκες σε
πεζοδρόμια και νησίδες

18 Ασφαλτική στρώση ΝΑΟΔΟ Δ08,1 ΝΟΔΟ 4521Β 47 m2 9.000,00 7,79 70.110,00
κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου
πάχους 0,05 m με χρήση
κοινής ασφάλτου

19 Ασφαλτικές στρώσεις ΝΑΟΔΟΔΟ6 ΝΟΔΟ 44218 48 ton 150,00 78,80 11,820,00
μεταβλητού πάχοuς
επιμετρούμενες κατά βάρος

20 Ακρυλικός καΘρέπτης ΝΑΟΔΟ Ε9.4ΣΧ ΟΙΚ 6541 49 ΤΕΜ 3,00 65,00 195,00
κυκλοφορίας ΦόΟεκ.

21 Στύλος πινακίδων από ΝΑΟΔΟ ΝΟΔΟ 2653 50 ΤΕΜ 10,00 38,00 380,00
γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Ε10.ΙΣΧ
2”

22 Αποκατάσταση ασφαλτικών ΝΑΥΔΡ 4.09.01 ΝΟΔΟ 4521Β 51 m2 100,00 12,40 1.240,00
οδοστρωμάτων στις Θέσεις
ορυγμάτων υπαγείων δικτύων,
που έφερον ασφαλτικές
στρώσεις μέσου πόχους 5 cm

23 Χερσαία και θαλάσσια ΝΟΔΟ Δ8.1 ΣΧΙ ΟΔΟ 4312 52 kg 66.000,00 0,07 4.620 00
μεταφορά ασφάλτου με χρήση
βυτίων

24 Χερσαία και Θαλάσσια ΝίJΔΟΔΘ.1ΣΧ2 ΟΔΟ 4312 53 Ion 1.500,00 (,90 10±00,90
μεταφορά αδρανών
ασφαλτομίγματας μέχρι και την
μονάδα παραγωγής επί ταυ
νησιού
Σύνολο: 2. Οδοστρωσία - Ασφαλτικά - Σήμανση οδού 129.868,00 129.868,00

3. Εmστρώσεις - Επενδύσεις - Λοιπές Εργασίες

1 Μεταλλικές εσχάρες ΝΑΥΔΡ ΥΔΡ 6752 54 kg 300,00 2,90 87000
υδροσυλλογής Εσχάρες 11.02.04
υδροσυλλογής, από ελατό
χυτοσίδηρα

2 Επίχρισμα πατητό εξωτερικών ΝΑΟΔΟ 833 ΥΔΡ 6402 55 m2 20,00 8,40 168,00
επιφανειών πάχους 1,5 cm

3 Καλύμματα φρεατίων ΝΑΥΔΡ ΥΔΡ 6752 56 kg 20,00 1,85 37,00
Καλύματα από φαιό 11.01.01
χυτοσίδηρα (gray iron)

4 Καθαίρεσηπλακοστρώσεων ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 2236 57 m2 10,00 7,90 79,00
δαπέδων παντός τύπου και 22.20.01
οιαυδήποτε πόχους χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την
εξαγωγή ακεραΙων πλοκών

Σε μεταφορά 1.154,00 160.81 4,05
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Κωδικό Κωδικό Μσν Τιμή Δαπάνη (Ευρώ)ΑΙΑ Είδος Εργασιών Άρθροι~ Αναθεώρη~ης Α.Τ. Μετρ. Ποσότητα Μονάδας Μερική Ολική
( p ) Δαπάνη Δαπάνη

[I] [2] (3J [4] [5] (6] ]7J [6] [9] [10]

Από μεταφορά 1.154,00 180.814,05

5 Καθαίρεση πλακαστρώσεων ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 2237 58 m2 10.00 1120 11200
δαπέδων παντός ΤύΠΟU Και 2220.02
οιουδήποτε πάχους με
προσοχή, για την εξαγωγή
αΚεραίων πλακών σε ποσοστό
άνω του 50%

ό Επιοτρώσεις οδοστρωμάτων, ΝΟΔΟ ΟΛΟ 2922 • ι ι ιι . ι ι
πεζαδρομίων και σκαλοπατιών Β.52.ΣΧ2
με μαρμαρόπλακες
ορθογωνισμένες,
οποιουδήποτε πάχους.

7 Επιστρώσεις οδοστρωμότων, ΝΑΟΔΟ ΟΛΟ 2922 60 Ι Ι • ι ι Ιι

πεζοδρομίων και σκαλοπαηών Β.52.ΣΧΙ
με μαρμαρόπλακες
ακανόνιοτες, οποιουδήποτε
πάχους.

8 Δημιουργία χτενιοτής ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7416 • 2500 5,80 145,00
επιφάνειας απο μάρμαρο. 74.24.ΣΧΙ

9 Προμήθεια ορθογωνικών ή ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7311 . 25,00 35,00 875,00
ημιεξαγωνικών μαρμάρινων 73.1 1.ΣΧ2
πλακών, προελεύσεως Πάρου.
Νάξου ή Τήνου, 4 εκ.

10 Προμήθεια ακανόνιστων ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ 7311 63 II ι Ιι • Ιι
μαρμάρινων πλακών, 73.11.ΣΧΙ
προελεύσεως Πάρου, Νάξου ή
Τήνου, 4 εκ.

11 Καθαίρεση καί ΝΑΥΔΡ 50% ΥΔΡ 6808 64 m 10,00 13,00 Ι ι ι

επανατοποθέτηση 4.05.ΣΧΙ 50% ΟΛΟ
μαρμάρινων κρασττέδων 2921

12 Προμήθεια και τοποθέτηση ΝΟΔΟ Β.5ΙΣΧΙ 50% ΟΙΚ 7311 65 m ‘ ‘Ι .~ I . ιΙ

μαρμάρινων κρασιτέδων. 50% ΟΔΟ
2922

Σύνολο: 3. Επιστρώσεις - Εmνδύσεις - Λοmές Εργασίες 4.886,00 4.886,00

Άθροισμα 165.700,05

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 29.826,01

Άθροισμα 195.526,06

Απράβλεπτα 15,00% 29.328,91

Άθροισμα 224.854,97

Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ 5.000,00

Άθμοιυμυ 229.854,97

ΓΕ & ΟΕ οπολογιοττκών 900.00

Άθροισμα 230.754,97

Πρόβλεψη αναθεώρησης 11.180,51

Άθροισμα 241,935,4$

ΦΠΑ 24,00% 58.064,52

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 300.000,00

93 Μ41 20”.’ ~- -2~~Ζ-- ‚(μΛΗ~’Q ΜΜ ι
Ο Συ”4ξας ΘΕΩ °ΗΚΕ / 7 b~Ί~Ο,~Ν’έΚΡΙθ

,g~. ii ‘

Γίό~~α~λ Β.?” Ί ηπηρτίδου \ <\ \ί~~ 4Έq4~L ~ίμ p1.
Τ.Ε Πολ. Έργ Υττοδομής Π.Ε οπ(.π. ς Μηχανικός ~ ~1/ ,,4 . Κός

~
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Αναβάθμιση και Συντήρηση Δημοτικού Οδικού
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δικτύου (Χρήση 2021)
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Α Μελέτ ‘ 1/22
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ p. ης.

Αρ. Έργου: Κ.Α 30.7333.051

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΓΙΡΑΤΗΣΗΣ
Τιμαριθμική : 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

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

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, όπως
περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, σι οποίες Θα εκτελεστούν στην περιοχή του ‘Εργου. 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, σι οποίες
συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του ‘Εργου. Στις Τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,
περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

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

1 .2 Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών,
μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτεiται)
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
απόρριφης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους
λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Το κόαιυς υιιοδυχής Ui αιιυδεκιούς χώρους, ιων αιιοβλήιων αιιό εκοκαφές, καιασκιυές και καιεδαφΙσεις
(ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΛ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται μετην
Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν
περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.

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

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

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν
προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό
εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
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1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής τνροκατασκευασμένων 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’ σι
λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως’ οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και
των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις Θέσεις ενσωμάτωσής τους στο ‘Εργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση
των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών’ η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις’ τοιχία κ.λπ.
κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από
την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες ΓΤεριβαλλοντικούς 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 ‘Εργου’ 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’ σι 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 σι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως “δοκιμαστικών
τμημάτων” που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις’ εργαστηριακοί
έλεγχοι και δοκιμές’ αξία υλικών’ χρήση μηχανημάτων’ εργασία κ.λπ.).

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης’ προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων
(π.χ. κριωμάτων’ 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 απαιτείταή’ η αποθήκευση’ η φύλαξη’ η ασφάλιση’ σι αποδοχές οδηγών’ χειριστών’
βοηθών και τεχνιτών’ τα καύσιμα’ τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα’ τα ανταλλακτικά’ σι επισκευές’ σι
μετακινήσεις στον χώρο του έργου’ σι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία’ οι πάσης φύσεως σταλίες και
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του ‘Εργου)’ η αποσυναρμολόγησή τους (εάν
απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.

Πεμιλυμβάνυνιυι Ειιίυιις σι ιιάυης φύυεως δυιιάνες ιυυ εφεδμικυύ ιξυιιλιυμού ιιου διυιΓιμεΗυι νε ειυιμόιηιυ γιυ
την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.10 Οι δαπάνες προμήθειας ή παραγωγής’ φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης και τυχόν
προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων’ ορυχείων κλπ. πλην
των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται
ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο[*]).

Περιλαμβάνονται σι 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’
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ΔΕΗ, ΔΕΥΑχ κ.λπ),

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

(ε) ατην 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) 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.).

1.12 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 σι
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, σι 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, σι
δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και σι δαπάνες λήψης
επιμετρητικών στοιχείων κατ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως
επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

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

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

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

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

1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα του
έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που Θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν
δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και σι 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
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ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, a
Ανάδοχος του ‘Εργου.

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 ισχυσυσών
διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.22 Εφ1 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 σι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακατάλληλων προϊόντων
εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών
προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση
των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή ασφαλτικών
επιστρώσεων επ’ αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς
και σι 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
δη μοπράτησης.

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων
στην περιοχή του ‘Εργου 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 a Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να αποτρέψει
την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τμιολογίοιι προιταιιξάνονται κατά το πικτοιττό Γενικών Fξόδων (Γ F) και Οq’έλους του
Ανυόόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φυσεως δαπάνες σι οποίες δεν μπορουν να κατανεμηθουν σε
συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως
δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του ‘Εργου, 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
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εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

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

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

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

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

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

(9) Για φόρους.

(10) Για εγγυητικές.

(11) Ασφάλισης του έργου.

(12) Προσυμβατικού σταδίου.

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.

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

(β) Χρονικώς συνr’ρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα οποία
περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη χρήση των
εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών
Όρων) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση μόνιμης και
αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης Θα
λαμβάνεται ιιπόιΙιη a χρόνος απασχόλησης και η διαθεσμιότητα στο έργο) Ανηγ~.ιένες περιλαμβάνονται και
οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και νι ειιιοιάιες, 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 χρηματοσικονομικό κόστος

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος έδρας
επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας
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0 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ.) επί Των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του ‘Εργου.

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 στραννιστηρίων. ανωνοί απογέτευσης οιjί3ρίων 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 ΟΜ Θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος.

(2) Μόρφωση ασμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόνου

Για πάχος ΟΝ 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) Στενάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC

Για πλάτος όΝ 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:

όΝ / 240

όπου SN: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm

Παρηιφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρΟρων 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.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση 1*] παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε
ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμί3άνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της
μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται σι ακόλουθες τιμές μονάδας σε
€1m3.km

Σε αστικές περιοχές
- απόσταση < 5 km 0,28
- απόσταση ≥ 5 km 0,21
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Εκτός πόλεως
οδοί καλής βατότητας
- απόσταση <5 km
- απόσταση ≥ 5 km
οδοί καλής βατότητας
- απόσταση < 5 km
- απόσταση ≥ 5 km
εργοταξιακές οδοί
- απόσταση <3 km
- απόσταση ≥ 3 km
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας
εκσκαφές)

Οι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*1 των άρθρων του παρόντος τιμολογίου
των οποίων σι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.

Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός
γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 Κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.

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

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ

Ως εργασίες διάτρησης νοούνται σι διατρήσεις που εκτελούνται με μηχανικό εξοπλισμό κινούμενο στο δάπεδο εργασίας
και όχι με ανάρτηση προσωπικού ή εξοπλισμού.
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ΑΡΘΡΑ

Α.Τ. : 1

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α14 Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε
είδους έδαφος
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1310

Καθαρισμός και μόρφωση πρανών και πυθμένα υφιστάμενης τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου
ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος, με διαστάσεις και κλίσεις Που καθορίζονται στη μελέτη, Που
θα εκτελεσθεί με μηχανικά μέσα ή/και εργαλεία χειρός, μετά της μεταφοράς Των προϊόντων σε
οποιαδήποτε απόσταση.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
— η δαπάνη προσέγγισης και χρήσης μηχανικών μέσων,

- η δαπάνη της εργασίας καθαρισμού της τάφρου και μόρφωσης των πρανών Και του πυθμένα της ή του
ερε ίσματος,

— η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, σταλίας εξοπλισμού και μεταφοράς των παραγομένων Προϊόντων σε
οποιαδήποτε απόσταση.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και στις τάφρους τραπεζοειδούς διατομής με πλάτος πυθμένα έως 0,30
fT.

Τιμή ανά μέτρο μήκους.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,65
(Ολογράφως): εξήντα πέντε λεπτά

Α.Τ. :2

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α15 Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0m

Κωδικός αναθεώρηση~: ΝΟΔΟ 1320
Καθαρισμός οχετού ύψους ή ανοίγματος μέχρι 3.00 m και των τυχόν υπαρχόντων φρεατίων Και
απομάκρυνση των πάσης φύσεως προσχώσεων, με μηχανικά μέσα ή/και χειρονακτικά Το παρόν άρθρο
έχει εφαρμογή Και σε σωληνωτούς οχετούς μικρών διαμέτρων.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- η πρόσθετη δαπάνη λόγω ενδεχομένων δυσχερειών προσέγγισης του εξοπλισμού και μέσων,

— η απασχόληση προσωπικού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, η φορτοεκφόρτωση και
μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού σε οποιαδήποτε απόσταση,

— η απόθεση Και διάστρωση αυτών

- η δαπάνη των πάσης φύσεως μέτρων ασφαλείας.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απόθεσης των προϊόντων καθαρισμού κοντά στον οχετό (μετά από
έγκριση της Υπηρεσίας), η διαμόρφωσή τους θα γίνει έτσι ώστε να αποφευχθούν επανεμφράξεις του
οχ ε τού.

Θα εrιιμετρηθεί το μήκος του οχετού μεταξύ των στομίων εισόδου Και εξόδου αυτού
(περιλαμβανομένων των τυχόν φρεατίων) .

Για ένα μέτρο μήκους.

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,50
(Ολογράφως): έντεκα και πενήντα λεπτά

Α.Τ. : 3

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α16 Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1420
Άρση καταπτώσεων ή κατολισθήσεων εδάφους οποιασδήποτε φύσεως από Τα πρανή ορυγμάτων ή
επιχωμάτων υφιστάμενων οδών, με την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.
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Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνσνται:
— η δαπάνη Των εργασιών άρσης Των καταπτώσεων,

— η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση και απόθεσης σε Θέσεις Της
έγκρισης της Υπηρεσίας Των προϊόντων κατάπτωσης προς Κατασκευή ~ συμπλήρωση επιχωμάτων ή προς
προσωρινή απόθεση ή προς οριστική απομάκρuνση εκτός του έργου, περιλαμβανομένης και της τυχόν
εκθάμνωσης, κοπής ή/και εκρίζωσης δέντρων οποιασδήποτε περιμέτρου και απομάκρυνσής τους από την
περιοχή του έργου.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται επίσης ανηγμένα η δαπάνη μόρφωσης των πρανών και Του πυθμένα
της περιοχής κατάπτωσης, περιλαμβανομένου Του τυχόν αναγκαίου θρυμματισμού ογκολίθων για τη
διευκόλυνση της άρσης Των προϊόντων κατάπτωσης

Μ άρση καταπτώσεων επιμετράται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ : 1,20 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως οδοί καλής βατότητας απόσταση L (>=5km)
(Ο,22€/m3.km) Β χ 0,22 = 1 76
Συνολικό κόστος άρθρου 2 96

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,96
(Ολογράφως): δύο και ενενήντα έξι λεπτά

Α.Τ. :4

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ Ι 123.Α
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
δυσχερε ιών 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 ΕΤΣΠ 02—02—01—Οο

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης σι 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
γrν ι κών εκςτκαφών τηc 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 0

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 προοωρινών
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων
απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους
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— 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.1 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 ΕΝ 13286—2)

— σι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων

— η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που
σι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με τo 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 0,70 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας απόσταση L (>=5km)
(0,22€/m3.km) 8 χ 0,22 = 1,76
Συνολικό κόστος άρθρου 2,46

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,46
(Ολογράφως): δύο και σαράντα έξι λεπτά

Α.Τ. :5

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02.Ι Αττοξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροττοιημένων μρ
τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών
Ι(ιιιδικώι, ‘.wιιθεώρι “Γι’ ΝΟΛΟ 11 23.Λ

Λπoξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή με τσιμέντο,
εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση προωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα με την
φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους
καθοριζόμενους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την νεταφορά τους σε οποιαδήποτε
απόσταση.

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή
επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους

Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ : 1,60 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,22€/m3.km) Β χ 0,22 = 1,76
Συνολικό κόστος άρθρου 3,36

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,36
(Ολογράφως): τρία και τριάντα έξι λεπτά
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Α.Τ. :6

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α03.3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών

ΚωδΓκός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1133.Α

Γενικές εκσκαφές, βραχωδών εδαφών, περιλαμβανομένων γρανιτικών και κροκαλσπαγών, ανεξαρτήτως
βάθους, ύψους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση υπάρχοντος,
ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας Και των δυσχερειών προσπέλασης, με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο,
με ή χωρίς κανονική ή περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (μετά από έγκριση της Υπηρεσίας Και με
ευθύνη του Αναδόχου, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων περιορισμών ή και απαγόρευσης χρήσης
εκρηκτικών λόγω γειτνίασης με κτίσματα, πυλώνες και υποσταθμούς της ΔΕΗ, εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω.,
στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ), με την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα
με την ΕΤΕΠ 02—02—01—00.

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης σι ακόλουθες βραχώδεις εκσκαφές:

— ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, με την μόρφωση των πρανών
Και του πυθμένα τους,

— για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων

— τριγωνικών τάφρων με την μόρφωση των πρανών, όταν αυτές διαμορφώνονται συγχρόνως με τις
γενικές εκσκαφές της οδού

- τεχνικών Cut & Cover

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται
— η όρυξη με οποιοδήποτε μέσο ή και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,

— η απομάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα
της σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών

— η διάνοιξη διατρημάτων γόμωσης,

— η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, πυροδότηση εκρηκτικών υλών με όλες τις απαιτούμενες
εργασίες για ασφαλή έκρηξη και όλα τα απαιτούμενα υλικά (εκρηκτικές ύλες, θρυαλίδες,
πυροκροτητές, επιβραδυντές κ λ π )

- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων
σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίησή τους στο έργο (π χ κατασκευή επιχωμάτων) ή για
απόρριψη των πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές,

— η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις προσωρινών
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς Και η διάστρωση και διαμόρφωση των αποθέσεων
σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου

— η καθcκ I ρεση κατασκFυών από άοπλο σΥιτρόδειια που βρ I ιτιζοντα ι Γντόr της ζώνηc των γrν ι κών
~κιJκαφών

— η τυχόν απαιτούμενη αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής καθώς και η εκθάμνωση, κοπή, εκρίζωση Και
απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου, σε οποιαδήποτε απόσταση

- η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως
περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.

- η προσκόμιση, η αποκόμιση και σι πάσης φύσεως σταλίες του απιτουμένου μηχανικού εξοπλισμού
και μεταφορικών μέσων

- η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που οι
εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης

Επισημαίνεται ακόμη ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής, ανεξάρτητα από την εκτέλεση της
εργασίας σε μια φάση ή περισσότερες, που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή
άλλους τσπικούς περιορισμούς.

Χρήση εκρηκτικών επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί σι απαραίτητες εγκρίσεις για
τη χρήση των εκρηκτικών Και δεν απαγορεύεται η χρήση τους από τους περιβαλλοντικούς όρους του
έργου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών Και τελικών διατομών Και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Όπως και στην περίπτωση γενικών
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εκσκαφών γαιών—ημιβράχου, ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον
εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών

Τιμή ανά κυβικό μέτρο

ΕΥΡΩ : 8,20 ± ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,22€/m3.km) 8 χ 0,22 = 1,76
Συνολικό κόστος άρθρου 9,96

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,96
(Ολογράφως): εννέα και ενενήντα έξι λεπτά

Α.Τ. :7

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β30.2 Χαλύβδινος οπλισμός σκuροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2612
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 01=02—01-00 ‘Χαλύβδινος οπλισμός
σκυροδεμάτων”

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού Θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π χ υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ)

O χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας
Β500Α, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.

Εάν σι 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
προιτδ ι op ι ιηιόσ τθ” ~ιονι~δ I (VI 817 βάρο’7ε των ράβδων βάσει 1’τγολογί ου

Ι ν Ι
ν Ι

ν I ν ν
Ι ν
Ι ν

Ι ν ν
ν I ν
ν Ι ν
ν I ν
ν I ν
ν
ν I
ν
ν Ι

Ι _______ Ι ________ Ι _______ Ι ________

Ι ν Ι 19,6 Ι 0,154
Ι ν Ι 23,8 Ι 0,187
Ι ν ν 28,3 Ι 0,222
Ι ν I 33,2 Ι 0,260
Ι ν 38,5 Ι 0,302
Ι ν I 44,2 Ι 0,347
Ι ν Ι ν 50,3 Ι 0,395
Ι ν 78,5 Ι 0,617
Ι I v 113 Ι 0,888
Ι ν 154 Ι 1,21
Ι I v 201 Ι 1,58
Ι I 254 2,00
Ι Ι 314 2,47
Ι I 380 2,98
Ι I 491 3,85

Ι Ονομ. Ι
Ιδ ιάμετρος Ι
Ι(mπϋ Ι

Ι Ι Πεδίο εφαρμογής
Ι Ι Ι Ι

Ι Κουλούρες Και ΙΗλεκτροσυγκολλημένα Ι Ονομ Ι Ονομ Ι
Ράβδοι Ιευθυγραμμισμένα Ι πλέγματα και Ιδιατομή Ι μάζα/μέτροΙ

Ι προϊόντα Ι δικτυώματα Ι (mm2) Ι (Κg/m) Ι
Ι Ι Ι Ι Ι

B500C Ι Β500Α I B500C Ι 3500A Ι B500C Ι Ι Ι

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
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Ι 28,0 Ι ν Ι Ι Ι I Ι 616 Ι 4,83 Ι
Ι 32,0 Ι ν Ι Ι Ι I Ι 804 Ι 6,31 I
Ι 40,0 Ι V Ι Ι Ι Ι 1257 Ι 9,86

Στος επιμετρούμενες μονάδες, Πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
- Ή σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις Και όχι ενα α ,

με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο Και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην
περίπτωση εγχύτων πασσάλων.

- Ή προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης

— Ή προμήθεια Και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την
μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού Καθώς Και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835—2)

— οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας

- Ή τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν Θα
απαιτηθούν (εργασία και υλικά)

— H απομείωση Και φθορά του οπλισμού Κατά την κοπή και κατεργασία

Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500ς

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρσύ οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,15
(Ολογράφως): ένα και δέκα πέντε λεπτά

ΑΧ. :8

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β02 Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6087
Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από αγωγούς
Εταιρειών/οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόμενσυς, αντιστηρι—ζόμενους ή μή, μέσα στο
όρυγμα, σε οποιαδήποτε διεύθυνση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02—08—00—00
“Αντιμετώπιση δικτύων οτω συναντωμένων κατά τις εκσκαφές’.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- η δαπάνη των μικροϋλικών,

- η φθορά της ξυλείας,

- σι εργασίες υποστήριξης ή αντιστήριξης των αγωγών,

— Ιι μι ιωμLνι~ αιιόόυυιι ιυυ μηχαν ιιιυύ ν~υιιλυομυύ ι’α ι ιι ανάγιιι~ χε ιμωναιι ι ικής υιιoβυήθιισιις λόγω ιι~ς
εν γένει δυσχέρειας της εκσκαφής.

Η πρόσθετη αυτή τιμή εφαρμόζεται και Κατά την εκτέλεση ερευνητικών τομών για τον εντοπισμό
δικτύων ΟΚΩ καθώς και σε εκσκαφές για την κατασκευή εγκάρσιων προς την οδό αγωγών και οχετών
υπό κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή) .

Ή πρόσθετη αυτή τιμή δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση εναερίων δικτύων ΟΣω (π.χ. καλώδια ΔΕΗ)
ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να ανακύψουν εκ του λόγου αυτού στην
εκτέλεση των εργασιών.

Επιμέτρηση σε πραγματικό όγκο δυσχερών Κατά τα ανωτέρω εκσκαφ .

Πρόσθετη τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,70
(Ολογράφως): δύο και εβδομήντα λεπτά

Α.Τ. : 9

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β81 Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 4Οx4Οcm

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2922
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Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων με πλάκες έγχρωμες,
επίπεδες ή ραβδωτές, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 40κ40 cm.

Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων από αντιολισθηρές πλάκες
από σκυρόδεμα, έγχρωμες, τυποποιημένων διαστάσεων 40χ40 cm, πάχους 3 cm.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
— η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών συσκευασμένων σε παλέτες,

— η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, (εργασία και υλικά),

— η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόμενη από την μελέτη διάταξη (συμπεριλαμβανομένης της
κοπής τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεπομένης επιφάνειας με χρήση ειδικών κοπτικών
εργαλείων)

- η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία),

— ο πλήρης καθορισμός της διαστρωΘείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκομιδή προς
οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσμάτων πλακών,
υλικών συσκευασίας κλπ

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της
πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωμένης, κατά τα ως άνω, πλακόστρωσης.

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

Α.Τ. :10

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β30.3 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομι π γμα Β500C

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7018
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 01—02—01—ΟΟ Χαλύβδινος οπλισμός
οκ up o ό ε μ ά των

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π χ υπόστρωμα οπλιομένων δαπέδων κλπ)

0 χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας
Β500Λ, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού

Εάν σι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνον~αι ωιιιν ~γκικμιμένι~ μ~λέιι~ Lou έμνου Οι’ υυνΙά000νιι’ι
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 οπλιομών

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.

Ι I Πεδίο εφαρμογής Ι Ι
Ι I Ι Ι
Ι Ονσμ Ι Ι Κουλούρες και ΙΗλεκτροσυγκολλημένα Ι Ονομ Ι Ονομ Ι
ΙδιάμετροςΙ Ράβδοι Ιευθυγραμμισμένα Ι πλέγματα και Ιδιατομή Ι μάζα/μέτροί
Ι (mm) Ι Ι προϊόντα Ι δικτυώματα Ι (τυm2) Ι (Kg/rn) Ι
Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι
Ι Ι Β500C I Β500Λ Ι Β500C Ι Β500Λ l B500C l Ι Ι
Ι _______ Ι ______ I ______ Ι _____ Ι _______ Ι ________ Ι _______ Ι ________ Ι
Ι 5,0 Ι I v Ι I v I 19,6 Ι 0,154 Ι
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5,5 I I v I I v I I 23,8 I 0187 I
I 6,0 Ι V I v I V I v I V I 28,3 I 0222 Ι
I 6,5 I I V Ι I V I I 33,2 I 0260
I 7,0 I I V I I V J 38,5 I 0302 I

7,5 Ι I V I I V I I 44,2 I 0347 I
I 8,0 I v I v V v I v I 50,3 I 0395 I
I 10,0 I v J v I I v I 78,5 I 0617 I
I 12,0 I v ! I v I I v 113 I 0888 I
114,0 I V I I V I I V 1154 I 121 I
Ι 16,0 I V I I V J Γ ν I 201 I 158 I
118,0 Ι ν I I I 1254 Ι 200 I
I 20,0 I v I I I I I 314 I 247 I
I 22,0 I v I I I I I 380 I 298 I
Ι 250 Ι ν I I I I I 491 I 3,85 I
I 280 I v I I I I I 616 Ι 4,83 I
I 320 I v I J I I I 804 I 6,31 I
I 400 I V Γ I I I I 1257 I 9,86

Στος 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 καί τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην
περίπτωση εγχύτων ι-ιασσάλων

— 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 130 15835—2)

- 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)

— Ή απομείωση Και φθορά του οπλισμού Κατά την κοπή και κατεργασία

Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,15
(Ολογράφως): ένα και δέκα πέντε λεπτά

ΑΠ. :11

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β34 Ετrίχρισμα πατητό εσωτερικών επιφανειών υττονόμων και φρεατίων πάχους 2,0 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6403
Κατασκευή επιχρίσματος πατητσύ πάχους 2,0 cm, με τσιμεντοκονίαμα των των 650 kg και 900 kg
τσιμέντου CEM I (κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 197—1), σε εσωτερικές επιφάνειες έργων υπονόμων και φρεατίων,
σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 08—05—01—04 Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με
τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα’.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια όλων των υλικών (άμμου, τσιμέντου κλπ )

— η Παρασκευή του κονιάματος Και η εργασία επίχρισης σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες σι δύο
πρώτες (πεταχτή Και στρωτή) αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 ξηράς άμμου και η τρίτη πατητή
αναλογίας 900 kg τσιμέντου ανά m3 ξηράς άμμου

- η επίπαση με τσιμέντο, για την επίτευξη λείας επίπεδης ή καμπύλης επιφάνειας

Το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στα φρεάτια με κατ’ αποκοπή τιμή μονάδας για το σύνολο των
εργασιών κατασκευήςτους, σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,20
(Ολογράφως): δέκα και Είκοσι λεπτά
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ΑΠ. :12

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β48 Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2672
Κατασκευή πλαισίων, καλυμμάτων, εσχαρών, αγκυρώσεων και λοιπών απλών σιδηρών εξαρτημάτων
φρεατ (ων, σύμφωνα με την μελέτη, από μορφοχάλυβα κατηγορίας 8235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025,
γαλβανισμένα εν θερμώ Κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των απαιτουμένων διατομών μορφοχάλυβα και η διαμόρφωσή τους σύμφωνα με τα σχέδια
(Κοπές, λοξοτμήσεις, διατρήσεις, συγκολλήσεις κλπ) σε εγκατάσταση εξοπλισμένη με τις
απαιτούμενες εργαλειομηχανές

— το θερμό γαλβάνισμα της έτοιμης Κατασκευής

— τα απαιτούμενα εξαρτήματα λειτουργίας Και στερέωσης (στρσφείς, περικόχλια κλπ), όλα
γαλβανισμένα εν θερμώ

— η μεταφορά των ετοίμων γαλβανισμένων στοιχείων στην Θέση εγκατάστασης

— η διάνοιξη οπών σε υπάρχοντα στοιχεία από σκυρόδεμα για την πάΚτωση των γαλβανισμένων
στο ι χ ε ί ων

— η παρασκευή και εφαρμογή τσιμεντοΚονίας για την έδραση και πάκτωση των στοιχείων

- η τοποθέτηση Και στερέωση των γαλβανισμένων στοιχείων στις προβλεπόμενες από την μελέτη
Θέσεις Και στάθμες

Με το παρόν άρθρο τιμολογούνται και σι οπλισμοί σύνδεσης των πλακών ή φορέων πρόσβασης με τα
αΚρόβαθρα

Τιμή ανά χιλιόγραμμο γαλβανισμένων σιδηρών εξαρτημάτων πλήρως τοποθετημένων

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,60
(Ολογράφως): δύο και «ήντα λεπτά

Α.Τ. :13

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β41 Στεγάνωση και ατrοστράγγιση διακένων ττασσαλοστοιχίας με γεωσuνθετικά φύλλα

Κωδικοί αναθεώρησης: 50% ΟΙΚ 7914
50% ΥΔΡ 6373

Στεγάνωση και αποστράγγιση των διακένων μεταξύ των πασσάλων της πασσαλοστοιχίας με γεωσυνθετικό
φύλλο αποτελούμενο από διαπερατό πυρήνα από τρισδιάτατο πλέγμα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας
ιTlnrv) , ή πσλυπρc’πιιλεν ϊ””, επrνδεδιτμένo ‘~πό την lit ά πλr’τρά (πρι’ς τo έ&~φιΊς) μr ~ιή υφειντέ
γεωϋφασμα και από την άλλη (προς την επένδυση) με μεμβράνη από PVC ή πολυαιθυλένιο χαμηλής
πυκνότητας (LOPE), συγκολλημένων Εν θερμώ στο εργοστάσιο (έτοιμο προϊόν) σύμφωνα με την μελέτη
Και την ΕΤΕΠ 08—03—06—00 ‘‘Λποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυνθετικά φύλλα’’.

Το γεωύφασμα Θα είναι ενεργούς διαμέτρου πόρων 0,15 mm Κατά ΕΝ ISO 12956 και μια Εκ Των δύο
στρώσεων Θα προεξέχει κατά 100 mm από τον πυρήνα για την σύνδεση των παρακειμένων
αποστραγγιστ ικών φύλλων

Η μεμβράνη PVC ή LOPE επιτρέπει την άμεση σκυροδέτηση της προβλεπόμενης επένδυσης της
πασσαλοστοιχίας επί του γεωσυνθετικού φύλλου

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται
- η προμήθεια, η προσΚόμιση επί τόπου του έργσυ και οι πλάγιες μεταφορές των αποστραγγιστιΚών
φύλλων

- τα εξαρτήματα και μέσα στερέωσης και σύνδεσης που συνιστά ο προμηθευτής των γεωσυνθετικών
φύλλων

— Το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών

— η διάστρωση, η σύνδεση Και η στερέωση Των φύλλων, καθώς και σι απαιτούμενες διαμορφώσεις των
άκρων (σύνδεση με σωλήνες αποστράγγισης κλπ)

- σι απομειώσεις και επικαλύψεις των φύλλων
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 26,50
(Ολογράφως): είκοσι έξι και πενήντα λεπτά

Α.Τ. : 14

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ BOG Κατασκευή λιθόδημτου τοίχου

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2253
Κατασκευή λιΘόδμητου τοίχου χωρίς αρμολόγημα, για την ανακοπή καταπτώσεων, στις Θέσεις και με
τις διαστάσεις που καθορίζονται στην μελέτη, με χρήση λίθων συλλεκτών από την περιοχή Του
έργου, ασβεστοσιμεντοκονιάματος τοιχοποιίας αναλογίας 150 kg τσιμέντου συν 120 kg ασβέστου ανάΙ
m3 άμμου

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
— η προμήθεια των λίθων Και των υλικών κονιάματος, η μεταφορά τους στον τόπο ενσωμάτωσης, σι
πλάγιες μεταφορές Και η προσέγγισή τους στην Θέση της κατασκευής,

— η Παρασκευή του κονιάματος και η δόμηση των θεμελίων Και της ανωδομής του τοίχου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο τοίχου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 76,70
(Ολογράφως): εβδομήντα έξι και εβδομήντα λεπτά

Α.Τ. :15

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β09 Ξηρολιθοδομή με επιμελημένη επιφάνεια

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2252
Κατασκευή ξηρολιθοδομής από λίθους λατομείου πάχους 0,30 έως 0,35 m, χωρίς αρμολόγηση, για την
προστασία του φυσικού εδάφους από διάβρωση, με επιμελημένη διαμόρφωση της επιφανείας, στις
Θέσεις και με τις διαστάσεις που καθορίζονται στην μελέτη.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
— η προμήθεια των λίθων, η μεταφορά τους στον τόπο ενσωμάτωσης, σι πλάγιες μεταφορές και η
προσέγγισή τους στην Θέση της κατασκευής,

— η δόμηση της εμφανούς ξηρολιθοδομής.

Για την επιμέτρηση λαμβάνονται 3 m2 έτοιμης ξηρολιθοδομής ως ένα κυβικό μέτρο.

τ ι1ιή ανά κιτβ I κό ιιέτrο

Ευρώ (Αριθμητικά): 43,80
(Ολογράφως): σαράντα τρία και ογδόντα λεπτά

Α.Τ. :16

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ B85 Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548
Αποξήλωση πλαισίου έδρασης καλύμματος υφισταμένου φρεατίου με προσοχή ώστε να μην προσκληθούν
ζημιές, προσαρμογή της στάθμης των τοιχωμάτων του φρεατίου με αποξήλωση ή εφαρμογή στρώσεως
ισχυρού τσιμεντοκονιαμάτος πάκτωση του πλαισίου έδρασης στην απαιτούμενη στάθμη με ακρίβεια 5

mm και επιμελής αρμολόγηση με την περιβάλλουσα νέα πλακόστρωση. Οι τσιμεντοκονίες τελικής
διαμόρφωσης γύρω από το πλαίσιο έδρασης Θα παρασκευάζονται με άμμο Θαλάσσης για την αποφυγή
ρηγματώσεων, ή, εναλλακτ ικά, Θα εφαρμόζονται εποξειδικά κονιάματα

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται η αντικατάσταση του καλύμματος Και του πλαισίου έδρασής του.
Τυχόν απαιτούμενα νέα χυτοσιδηρά καλύμματα, Θα επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα
Του τιμολογίου

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως αποπερατωμένης εργασίας (τεμ), για φρεάτια επιφάνειας καλύμματος έως
0,50 m2. Για μεγαλύτερα φρεάτια η τιμή Θα αναπροσαρμόζεται με πολλαπλασιασμό επί τον συντελεστή
Ε / 0,50, όπου Ε είναι η επιφάνεια του φρεατίου βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του καλύμματος.

Σελίδα 17από43



ΤΙΜΟΑΟrιΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ευρώ (Αριθμητικά): 4Q30
(Ολογράφως): σαράντα και τριάντα λεπτά

ΑΠ. :17

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2921
Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20!25, διατομής πλάτους 0,15
in Και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση,
ευθυγράμμων ή καμπύλων, Κατά ΕΛOΤ 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-ΟΙ-ΟΟ “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 in, με λεία
επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής
0,ΙΟχΟ,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με
τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά εn3 άμμου.

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,60
(Ολογράφως): εννέα και εξήντα λεπτά

Α.Τ. : 18

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.2.1 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2531
Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που
παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου
κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας,
αντοχής Και ποσότητας, ως και ια ιυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά,
σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

ΙJιις ιιμές μωνάόι’ς ιων ΚιΙιυυκίυών αιιώ υκυμύό&μιι ιιιφιλ’*μβάνυνι :
— η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, Των πάση φύσεως υλικών παρασκευής
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδετησης ετοίμου
σκυροδέματος,

— η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος Των εργασιών Των πάσης φύσεως
απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών),
καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα
προκατασκευής, προώθησης, προβολο—δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ) ,

- Τα πάσης φύσεως μηχανήματα Και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορα, άντληση,
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, Των ξυλοτύπων, Των φορείων για προω ηση και προβολοδόμηση καθώς

- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωοης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής
κενών,

— η επεξεργασία Των κατασκευαστικών αρμών

- η συντήρηση Του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη
σκλήρυνοή Του

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις Τιμές μονάδας:

Σελiδα 18 από 43



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΙ-ΙΣΗΣ

— οι δαπάνες Των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,

— οι δαπάνες Των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, Των βοηθητικών εγκαταστάσεων και Των
πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην Των μελετών Που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης
και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών καί μετρήσεων,

— οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων
4,50 κ 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

— η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών Που
εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη Τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει Του
οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ) .

[4 επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους,
σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων Των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση
προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, Των γραμμικών σκοτ ιών διατομής μέχρι
10 cr2 και Των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση Του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος Που διαστρώνεται χωρίς Τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις
διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος Που διαστρώθηκε
λόγω έλλειψης ξυλοτύπων

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται Το ύψος από το έδαφος, νοείται Το ύψος Του κάτω
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια Του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από
εκσκαφή

Οι Τιμές Των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν
εξαρτώνται από Το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την
διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες
προσέγγισης Του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ)

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε
τύπο κατασκευής

01-01-01-ΟΟ Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01—01-02—00 Διάστρωση καί συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01—03-00 Συντήρηση σκυροδέματος
01-01-04-ΟΟ Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01—05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01—01—07—ΟΟ Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01—03—00—ΟΟ Ικριώματα
01-04-ΟΟ-ΟΟ: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

1 (1½ (Ι(Ι—(Ι(’ . 1’ ιιιμύρφωνι1 ι ιλικών LiII ιφαν’ ιών συ έγχυ ιο σκυμόόεμα χωρ I ς χρήση είι ι Χρ ισμά ιων

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

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

Α.Τ. :19

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.3.3 Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοίχων και κιβωτισειδών οχετών
με σκυρόδεμa C16120
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2532

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα που
παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου
κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας,
αντοχής και ποσότητας, ως και Τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά,
σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις Τιμές μονάδας Των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνοντ :
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— η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε Θέση σκυροδέτησης ετοίμου
σκυροδέματος,

— η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως
απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών),
καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα
προκατασκευής, προώθησης, προβολο—δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση,
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ τοθ σκυροδέματος

- η διαμόρφωση των ικριωμάτων των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς

— η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτισμόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής
κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών

— η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ λ π ) μέχρι τη
σκλήρυνσή του

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,

— σι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των
πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης
και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

— η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων δοκιμών και μετρήσεων,

— σι δαπάνες δημιουργίας ανσιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυρσδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων
4,50 χ 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών Που
εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του
οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ)

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος Θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους,
σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων πρσεντάσεως (σε περίπτωση
προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι
10 cr2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm αφαιρουμένων όμως των κενών που
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, Θα γίνεται με βάση τις
διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε
λέγω έλλειψης ξυλοτϋπων

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος νοείται το ύψος του Κάτω
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά από
εΚσκαφή.

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την
διάρκεια της Κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ)

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε
τύπο κατασκευής:

01-01-01-ΟΟ: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-02-ΟΟ: Διάστρωση Και συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01—03—ΟΟ: Συντήρηση σκυροδέματος
01-01-04-ΟΟ: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01—05—ΟΟ Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01—07—ΟΟ: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01—03—ΟΟ—ΟΟ: Ικριώματα
01-04—ΟΟ—ΟΟ: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
Ο1-Ο5—ΟΟ—Ο0: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων
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Κατασκευή αμφιέρειστων οριζόντιων φορέων γεφυρών ή οχετών, λεπτοτοίχων και κιβωτιοειδών οχετών
με σκυρόδεμα C16/20 οπλισμένο

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα

Ευρώ (Αριθμητικά): 115,00
(Ολογράφως): εκατόν δέκα πέντε

AT. : 20

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.3.4 Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2532
Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους Και οποιουδήποτε ανοίγματος Και ύψους από σκυρόδεμα Που
παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή λατομείου
κατάλληλης κοκκομέτρησης Και διαστάσεων μέγιστου Κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης Κατηγορίας,
αντοχής Και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά,
σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
— η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου
σκυροδέματος,

— η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως
απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών επιφανειών),
καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα
προκατασκευής, προώθησης, προβολο—δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ) ,

- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση,
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

- η διαμόρφωση Των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση καθώς

— η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής
κ ε ν ών,

— η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών

— η συντήρηση Τον σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ λ π ) μέχρι τη
σκλήρυνσή του

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
— σι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,

— ιιι δαιιάνει’ των μελετών τησ κατασκει’αστ ι κήσ ιιεθόδι’υ, των βιιηθητ ι κών εγκαταστάσεων και των
ιιάσι~ς φύσεως ικριωμάιων (ιιλιιν ιων μελε ιών [lou αφορουν σ ι ις μεθόδους ιιρυβολυόόμιισιις, ιιροώθησης
και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

— η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

— σι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων
4,50 κ 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

— η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που
εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του
οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ) .

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς όγκους,
σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση
προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι
10 cr2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών Που
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση Του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση τις
διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε
λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω
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πέλματος Του φορέα από τη φυσική επιφάνεια Του εδάφους και όχι Την Τυχόν διαμορφούμενη μετά απ
εκσκαφή.

Οι Τιμές Των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν
εξαρτώνται από Το μέγεθος αυτών, Την ολοκλήρωσή τους σε μία ή Περισσότερες φάσεις τμημαΤική
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς Και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας Κατά την
διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες
προσέγγισης Του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ)

Οι εργασίες Θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο Που εκάστη αφορά τον κάθε
τύπο κατασκευής:

01—01—01—ΟΟ: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01—01—02—ΟΟ Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
01—01—03—ΟΟ Συντήρηση σκυροδέματος
01-01—04-ΟΟ Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01—01—05—ΟΟ Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01—01—07—ΟΟ Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01—03—00—00 Ικριώματα
Ο1—Ο4-Ο0-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01—05—00—00 Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Κατασκευή καλυμμάτων, πυθμένα και τοιχωμάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης και ορθογωνικών
τάφρων με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή και οπλισμένο.

Στο άρθρο αυτό υπάγονται και σι επενδύσεις πρανών στις περιοχές των ακροβάθρων γεφυρών, οι
οποίες κατασκευάζονται είτε με επί τόπου σκυροδέτηση και διαμόρφωση της εμφανούς επιφάνειας
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, είτε με προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα.

Στην περίπτωση επένδυσης πρανών με προκατασκευασμένα στοιχεία, η επιμέτρηση θα γίνεται με βάση
ιην επιφάνεια αυτών και Το πάχος τους προσαυξημένο κατά O,lO in Η προσαύξηση αυτή του πάχους
καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες εργασίες δόμησης, έδρασης και στερέωσης των προχύτων στοιχείων
(αξία υλικών εργασία, χρήση μηχανημάτων, κατασκευή και αποξήλωση ικριωμάτων κλπ) σύμφωνα με
την εγκεκριμένη μελέτη, σι οποίες εκ Του λόγου αυτού δεν επιμετρώνται ιδιαίτερα

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα

Ευρώ (Αριθμητικά): 126,00

(Ολογράφως): εκατόν είκοσι έξι

Α.Τ. :21

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β92.2 Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο
σκυρόδεμα, βλήτρα από ράβδους Φ12 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7025

Αγκιiρω”~ ιι νέων 1άβόιιν οιιλιιιιιιιι ν ιΙι, ιιφιιιιιηιένων / διιιιιιιιιιΓιιένω’ι ι’ιιιχb·ίιι’’/ιιwλών κιϊιιιι’κ~ι,ώ’ι
από οπλισμένο σκυρόδεμα (βλήτρα από χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος)

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται
— Η διάτρηση οπής με διάμετρο μεγαλύτερη αυτής του συνδέσμου για να υπάρξει Το απαραίτητο
διάκενο για την εποξειδική κόλλα ή κονίαμα Εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην μελέτη η
διάμετρος της οπής θα είναι Όβλητρ + 4,0 mm Για τους διατμητικούς συνδέσμους (βλήτρα) Το
βάθος της οπής θα είναι 10 κ Όβλητρ., εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά στην μελέτη

- Η εκτράχυνση των παρειών της οπής με συρματόβουρτσα εκτράχυνσης, κατάλληλης διαμέτρου ώστε
‘να βρίσκει” στα τοιχώματα της οrιής.

— Η προσωρινή σφράγιση Προστασίας Των οπών μέχρι να τοποθετηθούν σι ράβδοι οπλισμού.

- Ο επιμελής καθαρισμός του εσωτερικού της οπής αμέσως πριν την τοποθέτηση της ράβδου οπλισμού:
*με πεπιεσμένο αέρα, αν πρόκεται να εφαρμοσθεί εποξειδική συγκολλητική ρητίνη
*με πλύση με νερό υπό πίεση, αν πρόκειται να εφαρμοσθεί κονίαμα πάκτωσης.

- Η προετοιμασία του συγκολλητικού υλικού (ρητίνης ή κονιάματος), σύμφωνα με τις οδηγίες του
εργοστασίου παραγωγής αυτού και η εισαγωγή επαρκούς ποσότητας εντός της οπής.

- Στις ιιεριιιιώσεις τοποθέτησης βλήτρων κατά την οριζόντια έννοια ή σε οροφές, για να αποφευχθεί
η εκροή του συγκολλητικού υλικού Θα χρησιμοποιούνται κόλλες ή κονιάματα υψηλού ιξώδους
κατάλληλα για εργασία προς τα πάνω (over head) . Απαγορεύεται να επαλείφεται Το βλήτρο με
συγκολλητικό υλικό και στην συνέχεια να τοποθετείται στην οπή. Με Τον τρόπο αυτό δεν
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διασφαλίζεται ότι Θα γεμίσει πολήρως το διάκενσ μεταξύ συνδέσμoυ και παρειών (άντυγος) οπής

— Η διεξαγωγή πσιστικών ελέγχων Και δσκιμών
*σπτικός έλεγχσς για την διαπίστωση ότι Ρα βλήτρα τoπσΘετήΘηκαν σύμφωνα με την μελέτη και ότ

To πρσεξέχσν τμήμα είναι τσυ πρoβλεπσμένσυ μήκoυς
*δoκιμή με τo χέρι της ακαμψίας όλων των βλήτρων, μετά από παρέλευση 29h εάν εφαρμoσΘεί

επoξειδικό συγκσλλητικό ή ? ημερών εάν έχει εφαρμσσΘεί κσνίαμα
*δσκιμή πλευρικής μετατόπισης σε πσσσστό 1% των βλήτρων με πλευρικές κρσύσεις κάμπτσνται τα

πρσεξέχσντα τμήματα Κατά 45 και ελέγχεται εάν αστσχήσει τσ συγκσλλητικό υλικό (εάν η δoκιμή
είναι επιτυχής τα βλήτρα δεν επαναφέρoνται στην αρχική τσυς Θέση)

Εαν διαπιστωΘσύν μή συμμσρφώσεις κατά τις ανωτέρω δσκιμές Θα απσκαθίστανται με δισρΘωτικά
μέτρα πoυ Θα καΘσρίσει η Υπηρεσία ασα βλήτρα αστσχούν δεν Θα επιμετρώνται πρσς πληρωμή

Στην τιμή περιλαμβάνoνται επίσης τα πάσης φύσεως ικριώματα πσυ Θα απαιτηθούν για την εκτέλεση
των εργασιών και oι τυχόν πρσσωρινές!βσηΘητικές κατασκευές για την διακίνηση πρoσωπικού και
μέσων εκτέλεσης των εργασιών

Δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία τσυ σιδήρoυ σπλισμσύ πoιότητας B500C από Toy σπσίo Θα διαμoρφωΘσύν
Ρα βλήτρα To βάρσς αυτσύ Θα επιμετρηΘεί μαζί με τσν λσιπό εξoπλισμό των σκυρσδεμάτων (Θα
συμπεριληφθεί στoυς πίνακες σπλισμών)

Βλήτρα από ράβδσυς Φ12 mm.

Τιμή ανά τεμάχισ βλήτρoυ τoπσθετημένσυ και απoδεκτoύ σύμφωνα με τα ανωτέρω τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,00
(Ολογράφως): έξι

Α.Τ. : 22

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Ετrιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121
Επιχρίσματα τριπτά — Ρριβιδιστά με τσιμεντσκσνίαμα των 450 kg τσιμέντoυ, πάχoυ
2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις σπσίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτη
(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τσίχων ή σρoφών, σε σπσιασδήπστε
στάΘμη από τo έδαφσς, και σε ύψoς μέχρι 4,00 in από τσ δάπεδσ εργασίας, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03—03—01—00 ‘Επιχρίσματα με κoνιάματα πσυ
παρασκευάζoνται επί τόπoυ”.

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπoυ και τoν απαιτoύμενo μηχανικό
εξσπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρσ (m2).

Ριιριι (Αριθμητικά) 1 3,~0

(Ολογράφως): δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Α.Τ. : 23

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162
Κατασκευή στρώσεων από Θραυστά υλικά πρσελέυσεως λατoμείσυ (αδρανή σδσστρωσίας,
λιΘoσυντρίματα, σκύρα κλπ) . Περιλαμβάνoνται η πρσμήθεια και μεταφoρά των υλικών
επί τόπου τσυ έργoυ, σι πλάγιες μεταφσρές εντός της κάτoψης τoυ κτιρίoυ με ή
χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβρσχή Και η συμπύκνωση
με oδoστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δσνητικές πλάκες.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένoυ όγκσυ, με την μεταφσρά τoυ Θραυστoύ
υλικσύ από σπσιαδήπoτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατoμών πρσ και μετά την
επ ίχωση.
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ΕΥΡΩ 15 70 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας απόσταση L (>=5km)
(0,22€/m3 km) 8 χ 0,22 = 1 76
Συνολικό κόστος άρθρου 17,46

Ευρώ (Αριθμητικα : 17,46
(Ολογράφως): δέκα επτά και σαράντα Ι Επτά

ΑΧ. : 24

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού
εξοπλισμού
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται σι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των
ικριωμάτων Και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών
στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη Και την
ΕΤΕΠ 15—02—01—01 “Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραuλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα
πεπιεσμένου αέρα Και συναφή εξοπλισμό.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της Καθαιρέσεως

ΕΥΡΩ 28 00 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως οδοί καλής βατότητας απόσταση L (>=5km)
(0,22€/m3.km) 8 κ 0,22 1,76
Συνολικό κόστος άρθρου 29,76

Ευρώ (Αριθμητικά): 29,76
(Ολογράφως): είκοσι εννέα και εβδομήντα έξι λεπτά

Α.Τ. : 25

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.04.01 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη
ημιβραχώδη
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από
αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12 00
m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλοι’ τηι- διατο~ιήc ειιι5καφήc, εν Εηρώ ή ε·νιόι
ύδιυυς βάθυυς έως 0,30 11, iou υιιυίυυ η οιά0μι~, ιΙιι ι]μLμLί ιίιι υιιοβιβάζLιαι μι ιφ’ άιιι~ξ ή
συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των
παρειών Και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών και του
πυθμένα Και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών,σύφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 02—04—00—00 ‘Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων

Σε εδάφη γαιώδη—ημιβραχώδη

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ κα μετά την εκσκαφή

ΕΥΡΩ 20,25 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km)
(0,22€/m3.km) 8 χ 0,22 = 1,76
Συνολικό κόστος άρθρου 22,01

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,01
(Ολογράφως): είκοσι δύο και ένα λεπτό
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ΑΠ. : 26

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.04 Μεταφορά υλικών με μονότροχο

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1127
Μεταφορά με μονότροχο ενός τόνου οποιονδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο αποστάσεως

Τιμή ανά τόνο Και δεκάμετρο (ton x 10 m)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,00
(Ολογράφως): δύο

Α.Τ. : 27

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, μετα χέρια

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1101
Φσρτσεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων χαλίκων
άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, Κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε
τρoχοφόρσυ μεταφορικού μέσου ή ζώου.

Φορτσεκφόρτωση με τα χέρια

Τιμή ανά τόνο (ton).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50
(Ολογράφως): δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Α.Τ. : 28

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.02 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2204
Καθαίρεση ανωδομών αργσλιθοδσμής ή πλήρους λιθσδομής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε
στάθμη από τσ δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα
ικριώματα, oι πρoσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των Προϊόντων στις
θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14—02—02—01 “Τοπική
αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός”.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσ .

ΕΥΡΩ : 22,50 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση
?/Ε’/m~ km~ ~ ‘ς 0,?? Ι ‚1€

Συνολικό κόστος άρθρου 24,2b

Ευρώ (Αριθμητικά): 24,26
(Ολογράφως): είκοσι τέσσερα και είκοσι έξι λεπτά

Α.Τ. : 29

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ ΒΟΙ Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2151
Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθoυς. για την θεμελίωση τεχνικών έργων
(τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης,
απσστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος (γαισημιβραχώδες ή βραχώδες,
περιλαμβανομένων και των γρανιτικών Και κρσκαλοπαγών πετρωμάτων), με οποιονδήποτε εξoπλισμο, με
ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02—04—00—00 ‘Εκσκαφές
θεμελίων τεχνικών έργων”.

Στην τιμή μσνάδος περιλαμβάνονται:
- Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών,
εκτός άν ρητά καθσρίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών

- Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες
αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη
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επιμέτρηση και πληρωμή αυτών

— Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην Θέση του ορύγματος

— Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η διάστρωση
σκuροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, περιβλήματα
αγωγών κλπ)

— Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος

— Ή διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των προϊόντων
ε κσκαφών

— Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση Και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε
απόσταση

— Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα εκσκαφής
για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του οκάμματος μετά την κατασκευή του τεχνικού έργου,
οχετού ή αγωγού

— Ή επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των παρειών
του ορύγματος

— Ή αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων Και αόπλων τσιμεντοστρώσεων στην
Θέση του ορύγματος

— Οι απαιτούμενες γεφυρώοεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων και την
εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις γεφύρωσης)

— Ή επανεπίχωση του απομένοντος όγκου οκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών κατασκευών
από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα
του Τιμολογίου

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα επιφανείας
έως 100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5 00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης Οι
μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές
και πληρώνονται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου

Για την επιμέτρηση Των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης τοω βάθους λαμβάνεται η στάθμη
των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και σι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται στην μελέτη
(πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδρες καθ’ ύψος)

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ : 4,00 ± ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως οδοί καλής βατότητας απόσταση L (>=5km)
(Ο,22€/m3 kin) 8 κ 0,22 = 1 76
Συνολικό Κόστος άρθρου 5,76

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,76
(Ολογράφως): πέντε και εβδομήντα έξι λεπτά

Α.Τ. : 30

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε01.2.3 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας’ ικανότητας συγκράτησης HI που
τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A, σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, λειτουργικού πλάτους W3
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2653

1. Γενικά
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου Και τοποθέτηση Συστημάτων Συγκράτησης Οχημάτων (ΣΑΟ)
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, σύμφωνα με την βασιζόμενη στις ΟΜΟΕ—ΣΑΟ μελέτη σήμανσης—ασφάλισης της οδού.

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται: στηθαία ασφαλείας μεταλλικά ή από σκυρόδεμα, απολήξεις αρχής
και πέρατος, σι συναρμογές, τα προσωρινά στηθαία ασφαλείας και τα Συστήματα Απορρόφησης
Ενέργειας Πρόσκρουοης (Σ.Α.Ε.Π.).

Τα στηθαία ασφαλείας, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 διακρίνονται με βάση τα ακόλουθα
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χαρακτηριστικά:

— Ικανότητα συγκράτησης : Ν2, ΗΙ, Η2, I-Nb
- Λειτουργικό πλάτος:

* κατηγορία Wl: 0,60 m
* κατηγορία W2: 0,80 m
* κατηγορία W3: 1,00 m
* κατηγορία W4: 1,30 m
* κατηγορία W5: 1,70 m
* κατηγορία W6: 2,10 m
+ κατηγορία W7: 2,50 ιο
* κατηγορία W8: 3,50 ιο

- Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: A, B, C
- διαμόρφωση: μονόπλευρα, αμφίπλευρα

Τα ΣΑΟ Θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και Θα συνοδεύονται από τα
πιστοποιητικά Και έγγραφα Που καΘορίζονται στο μέρος 5 του προτύπου.

Οι τιμές μονάδος αναφέρονται σε πλήρως εγκατεστημένα συστήματα, σύμφωνα με το εγχειρίδιο του
κατασκευαστή (installation manual) και περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα από την μελέτη
οπισθοανακλαστικά στοιχεία (λευκά ή κόκκινα).

Τα επιμετρούμενα μήκη των συναρμογών στηΘαίων ασφάλειας διαφορετικού τύπου ή/και διαφορετικής
δυναμικής λειτουργίας κατά την πρόσκρουση οχημάτων σ’ αυτά, Θα κατατάσσονται στον βαρύτερο τύπο
ικανότητας συγκράτησης.

Τα ειδικά τεμάχια απολήξεων αρχής και πέρατος περιλαμβάνονται ανηγμένα στις ανά τρέχον μέτρο
τιμές μονάδος. Τα στοιχεία βύθισης επιμετρώνται ως μήκη των αντιστοίχων στηθαίων με προσαύξηση
5%. Η προσαύξηση αυτή νοείται ότι καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες δαπάνες διαμόρφωσης Και
εγκατάστασης των στοιχείων βύΘισης.

Στην τιμή μονάδας των χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας περιλαμβάνεται και η δαπάνη της
αντισκωριακής Προστασίας αυτών με θερμό βαθύ γαλβάνισμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1461

2 Επιλογή ΣΑΟ οδικών έργων στην εξωτερική οριογραμμή οδοστρώματος
Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Άναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στα οδικά έργα Θα πρέπει να τηρούν τις
ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ και της πλευρικής
δ ιαμόρφωσης
— Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη
- Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη
- Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο
- Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης, με τις επ’ αυτής Κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ) σύμφωνα με τη
μελέτη
— Ελάχιστο πλάτος ζώνης, μεταξύ της εμπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφάλειας και της οριογραμμής
του οδοστρώματος, ίσο προς το προβλεπόμενο στην εφαρμοζόμενη τυπική διατομή της μελέτης ή
μειωμένο, το πολύ, κατά O,10 ιο.

3. Επιλογή ΣΑΟ στην οριογραμμή τεχνικών έργων
Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στα τεχνικά έργα, Θα πρέπει να τηρούν τις
ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ και της πλευρικής
διαμόρφωσης :
— Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη
- Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη
— Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο
— πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης, με τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ), για την
περίπτωση τοίχων στέψης, σύμφωνα με τη μελέτη
- Συνολικό πλάτος πεζοδρομίου, για την περίπτωση γέφυρας, σύμφωνα με τη μελέτη
- Ελάχιστο πλάτος λωρίδας τοποθέτησης κιγκλιδώματος 0,25 ει, για την περίπτωση γέφυρας ή τοίχου
στέψης
- Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου κυκλοφορίας πεζών 0,75 m (ή μεγαλύτερο αν προδιαγράφεται
διαφορετικά) για την περίπτωση γέφυρας
- Ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου γέφυρας, προ του ΣΑΟ, ίσο με το προβλεπόμενο στην εφαρμοζόμενη
τυπική διατομή της μελέτης ή μειωμένο, το πολύ, κατά 0,10 ιο

Για εφαρμοζόμενα ΣΑΟ, που συνεργάζονται με το κιγκλίδωμα (εφ’ όσον το σχετικό ΣΑΟ της μελέτης
δεν απαιτεί σχετική συνεργασία)’ στην τιμή μονάδας του εφαρμοζόμενου ΣΑΟ Θα περιλαμβάνεται και
η επιπλέον δαπάνη της σχετικής κατάλληλης διαμόρφωσης του κιγκλιδώματος (συρματόσχοινο κλπ), σε
σχέση με το αντίστοιχο της μελέτης.

4. Επιλογή ΣΑΟ στις κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές νησίδες
Το εφαρμοζόμενο Σύστημα Άναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στις κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές
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νησίδες Θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις Των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη
μελέτη, ΣΑΟ Και της σχετικής διαμόρφωσης της νησίδας.
— Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη
- Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη
— Λειτουργικό πλάτος ίσο ή μικρότερο
- πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης με τις επ’ αυτής κατασκευές σύμφωνα με τη μελέτη
— Διασφάλιση της ανεμπόδιστης κατασκευασιμότητας των προβλεπόμενων κατασκευών (υδραυλικών, . Η/Μ
κλπ.) Πίσω από Το ΣΑΟ, σύμφωνα με τη μελέτη και, με την προϋπόθεση ότι Το δομικό πλάτος Του
εφαρμοζόμενου ΣΑΟ είναι ίσο ή, Το πολύ, μεγαλύτερο μέχρι 0,10 m, σε σχέση με Το ΣΑΟ της
μελέτης.
— Διασφάλιση του ελάχιστου πλάτους λωρίδας, της εφαρμοζόμενης τυπικής διατομής της μελέτης,
μεταξύ της όψεως του ΣΑΟ και της οριογραμμής Του οδοστρώματος

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τοποθετημένου ΣΑΟ, ανάλογα με τον Τύπο Και Τον τρόπο τοποθέτησης αυτού,
Και υπό τις προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων Ι έως και 4, ως εξής

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης ΗΙ που τοποθετούνται με έμπηξη,
κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A, σύμφωνα με Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης ΗΙ λειτουργικού πλάτους W3

Τιμή ανά μέτρο μήκους.

Ευρώ (Αριθμητικά): 70,00
(Ολογράφως): εβδομήντα

Α.Τ. : 31

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε01.1.6 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 Που
τοποθετούνται με έμττηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A, σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, λειτουργικού πλάτους W2
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2653

1. Γενικά
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση Συστημάτων Συγκράτησης Οχημάτων (ΣΑΟ)
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, σύμφωνα με την βασιζόμενη στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ μελέτη σήμανσης-ασφάλισης της οδού

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται στηθαία ασφαλείας μεταλλικά ή από σκυρόδεμα απολήξεις αρχής
καί πέρατος σι συναρμογές Τα προσωρινά στηθαία ασφαλείας και τα Συστήματα Απορρόφησης
Ενέργειας Πρόσκρουσης (Σ Ά Ε π )

Τα στηθαία ασφαλείας σύμφωνα με Το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317—2 διακρίνονται με βάση Τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά

- Ικανότητα συγκράτησης Ν2 ΗΙ Η2 Η4b
— Λΐιτσuργικό πλάτος

Α κατηγορία WI Iij’(I m
* κατηγορία W2 Ο θΟ m
* κατηγορία W3 Ι ΟΟ m
* κατηγορία W4 1 30 m
* κατηγορία W5 Ι 7O m
* κατηγορία WG 2 10 m
* κατηγορία W7 2 50 m
+ κατηγορία W8 3 50 m

- Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: A, B, C
- Διαμόρφωση μονόπλευρα, αμφίπλευρα

Τα ΣΑΟ Θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317—5 και Θα συνοδεύονται από Τα
πιστοποιητικά Και έγγραφα που καθορίζονται στο μέρος 5 του προτύπου.

Οι τιμές μονάδος αναφέρονται σε πλήρως εγκατεστημένα συστήματα, σύμφωνα με Το εγχειρίδιο του
κατασκευαστή (installation manual) και περιλαμβάνουν Τα προβλεπόμενα από την μελέτη
οπισθοανακλαστικά στοιχεία (λευκά ή κόκκινα).

Τα επιμετρούμενα μήκη Των συναρμογών στηθαίων ασφάλειας διαφορετικού τύπου ή/και διαφορετικής
δυναμικής λειτουργίας κατά την πρόσκρουση οχημάτων σ’ αυτά, Θα κατατάσσονται στον βαρύτερο τύπο
ικανότητας συγκράτησης.

Τα ειδικά τεμάχια απολήξεων αρχής καί πέρατος περιλαμβάνονται ανηγμένα στις ανά τρέχον μέτρο
τιμές μονάδος Τα στοιχεία βύθισης επιμετρώνται ως μήκη των αντιστοίχων στηθαίων με προσαύξηση
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5%. Η προσαύξηση αυτή νοείται ότι καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες δαπάνες διαμόρφωσης Και
εγκατάστασης των στοιχείων βύθισης.

Στην τιμή μονάδας Των χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας περιλαμβάνεται και η δαπάνη της
αντισκωριακής προστασίας αυτών με θερμό βαθύ γαλβάνισμα Κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1461.

2. Επιλογή ΣΑΟ οδικών έργων στην εξωτερική οριογραμμή οδοστρώματος
Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Άναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στα οδικά έργα θα πρέπει να τηρούν τις
ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ Και της πλευρικής
διαμόρφωσης:
— Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη
— Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη
— Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο
- Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης, με τις επ’ αυτής Κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ) σύμφωνα με τη
μελέτη
— Ελάχιστο πλάτος ζώνης, μεταξύ της εμπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφάλειας και της σριογραμμής
του οδοστρώματος, ίσο προς Το προβλεπόμενο στην εφαρμοζόμενη τυπική διατομή της μελέτης ή
μειωμένο, το πολύ, κατά 0,10 m

3. Επιλογή ΣΑΟ στην οριογραμμή τεχνικών έργων
Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Άναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στα τεχνικά έργα, θα πρέπει να τηρούν τις
ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ και της πλευρικής
διαμόρφωσης :
— Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη
- Κατηγορία Σφσδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη
— Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο
— Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης, με τις επ’ αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ), για την
περίπτωση τοίχων στέψης, σύμφωνα με τη μελέτη
- Συνολικό πλάτος πεζοδρομίου, για την περίπτωση γέφυρας, σύμφωνα με τη μελέτη
- Ελάχιστο πλάτος λωρίδας τοποθέτησης κιγκλιδώματος 0,25 m, για την περίπτωση γέφυρας ή τοίχου
στ έψης
- Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου Κυκλοφορίας πεζών 0,75 m (ή μεγαλύτερο αν προδιαγράφεται
διαφορετικά) για την περίπτωση γέφυρας
- Ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου γέφυρας, προ του ΣΑΟ, ίσο με το προβλεπόμενο στην εφαρμοζόμενη
τυπική διατομή της μελέτης ή μειωμένο, το πσλύ, κατά 0,10 m

Για εφαρμοζόμενα ΣΑΟ, που συνεργάζονται με το κιγκλίδωμα (εφ’ όσον Το σχετικό ΣΑΟ της μελέτης
δεν απαιτεί σχετική συνεργασία), στην τιμή μονάδας του εφαρμοζόμενου ΣΑΟ θα περιλαμβάνεται και
η επιπλέον δαπάνη της σχετικής κατάλληλης διαμόρφωσης του κιγκλιδώματος (συρματόσχοινο κλπ), σε
σχέση με το αντίστοιχο της μελέτης.

4 Επιλογή ΣΑΟ στις κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές νησίδες
Το εφαρμοζόμενο Σύστημα Άναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ>, στις κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές
νησίδες θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη
μελέτη, ΣΑΟ και της σχετικής διαμόρφωσης της νησίδας
- Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη
- Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη

Λειτουργικό Πλάιυς ίσο ή μικρότερο
- Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης με τις επ’ αυτής κατασκευές σύμφωνα με τη μελέτη
- Διασφάλιση της ανεμπόδιστης κατασκευασιμότητας των προβλεπόμενων κατασκευών (υδραυλικών, . H/M
κλπ.) πίσω από το ΣΑΟ, σύμφωνα με τη μελέτη και, με την προϋπόθεση ότι το δομικό πλάτος του
εφαρμοζόμενου ΣΑΟ είναι ίσο ή, το πολύ, μεγαλύτερο μέχρι 0,10 ιπ, σε σχέση με το ΣΑΟ της
μελέτης.
— Διασφάλιση του ελάχιστου πλάτους λωρίδας, της εφαρμοζόμενης τυπικής διατομής της μελέτης,
μεταξύ της όψεως του ΣΑΟ και της οριογραμμής του οδοστρώματος

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τοποθετημένου ΣΑΟ, ανάλογα με τον τύπο και τον τρόπο τοποθέτησης αυτού,
και υπό τις προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων Ι έως και 4, ως εξής :

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη,
κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Ά, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317—2.

Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W2.

Τιμή ανά μέτρο μήκους.

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00
(Ολογράφως): σαράντα πέντε
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Α.Τ. : 32

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ04 Ασφαλτική συγκολλητική ειτάλειψη

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4120
Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος Π.χ Προστασίας μεμβρανών
στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό
γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια
Και υπαίθρια έργα.

Στην τιμή μσνάδας περιλαμβάνονται:
— η προμήθεια της ασφάλτου, τσυ 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
χε ιρωνακτ ική υποβοήθηση,

- η μεταφορά Και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα
ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματσς πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης

Ευρώ (Αριθμητικά>: 0,45
(Ολογράφως): σαράντα πέντε λεπτά

ΑΧ. : 33

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ03 Ασφαλτική προεπάλειψη

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4110
προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο ή με όξινο ασφαλτικό
γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα,
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ Ο5-03—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
u τ-το β ο ή Αη ση,

- 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 πρσεπάλειψης.

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

Α.Τ. : 34

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ02.2 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1132
Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού
μηχανήματος (φρέζας), στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθος, με ομαλή και ενιαίας κλίσης τελική
επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ Ο5-Ο3—14-ΟΟ ‘Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού
οδοστρώματος’1.
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνoνται:
— Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος

- Η φόρτωση των Προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους στις προβλεπόμενες από
την μελέτη Θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης

— 0 καθαρισμός της επιφανείας απόξεσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση

- Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού

— Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή προσωρινής εργοταξιακής
σήμανσης

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm.

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τελειωμένης εργασ’ας εκσκαφής — φρεζαρίσματσς
υφιστάμενου οδοστρώματος.

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

Α.Τ. : 35

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ 402.Α Αιτόξεση ασφαλτικού τάτrητα αστικής οδού με χρήση φρέζας

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1132
Απόξεση υπάρχοντος φθαρμένου ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας (φρεζάρισμα),
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03—14-00 ‘Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος”. Εκτέλεση της
εργασίας με ελάχιστη όχληση της κυκλοφορίας ή κατά τις ώρες περιορισμένης Κυκλοφορίας
(συμπεριλαμβανομένων των νυκτερινών ωρών) .

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
— η προσκόμιση και αποκόμιση του αποξεστικού εξοπλισμού στις Θέσεις εκτέλεσης
φρεζαρίσματος, με χρήση πλατφόρμας εάν απαιτείται

- Η μετακίνηση του εξοπλισμού από Θέση σε θέση απόξεσης

- Η τοποθέτηση ευανάγνωστων εντύπων σημειωμάτων αναγγελίας της ημέρας Και ώρας εκτέλεσης των
εργασιών Κατά μήκος των οδών ώστε να απομακρυνθούν Τα σταθμεύοντα οχήματα.

— Η μετακίνηση τυχόν παραμενόντων, παρά την ειδοποίηση, οχημάτων που δυσχεραίνουν την εκτέλεση
των εργασιών.

- Η προσκόμιση και τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και μέσων καΘοδήγησης της κυκλοφορίας στην
ζώνη εκτέλεσης των εργασιών (περιλαμβανομένης φωτεινής σήμανσης εάν σι εργασίες εκτελούνται την
ν 1’ τ α

- Η απόξεση του υφισταμένου τάπητα σε βάθος έως 50 mm.

- Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους προς οριστική απόθεση σε
οποιαδήποτε απόσταση και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες κυκλοφορίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) απόξεσης ασφαλτικού τάπητα.

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,40
(Ολογράφως): τρία και σαράντα λεπτά

Α.Τ. : 36

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ ΔΟ1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α
Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση
ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να
προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.

H αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης,
τιμολογούνται ως ‘Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες”.
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,00
(Ολογράφως): ένα

Α.Τ. : 37

Άρθρο : ΝΑΟΑΟ Ε09.3 Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541
Προμήθεια Και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με αντανακλαστικό
υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12Β99-Ι, την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 05—04—06—ΟΟ ‘Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΕΠ)”

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται
— η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της,

— η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης

— Και η στερέωσή της επί του ιστού.

Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής:

Ρυθμιστικές πινακίδες
α. τριγωνικές (P—i)
β. οκταγωνικές (Ρ—2)
γ. τετραγωνικές (Ρ—3,
δ τετραγωνικές (Ρ—ό)
ε. κυκλικές

Ευρώ (Αριθμητικά): 34,50

των ακολούθων διαστάσεων:
πλευράς 0,60 m
εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς

Ρ—4) πλευράς 0,40 m
πλευράς 0,45 m
διαμέτρου 0,45 m

(Ολογράφως): τριάντα τέσσερα και πενήντα λεπτά

Α.Τ. : 38

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε09.1 Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541
Προμήθεια Και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων
υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο
μελέτη Και την ΕΤΕΠ 05—04—06—ΟΟ “Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΕΠ)

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται
- η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της

— η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης

— και η στερέωσή της επί του ιστού

Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής

Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m

Ευρώ (Αριθμητικά): 53,70
(Ολογράφως): πενήντα τρία και εβδομήντα λεπτά

Α.Τ. : 39

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε04.1 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2653
Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γεφυρών, γαλβανισμένοι, με ραφή, Κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα
S195Τ, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομαστικής διαμέτρου ΌΝ SO mm (σπείρωμα, thread size =

2”, dεξ = 60,3 mm, πάχος τοιχώματος 3,2 mm), με τα απαιτούμενα τεμάχια περιβολής από
γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες μεγαλύτερης διαμέτρου στους ορθοστάτες των κιγκλιδωμάτων.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια Και μεταφορά επί τόπου των σιδηροσωλήνων Και των ειδικών τεμαχίων

θέσεων με αντανακλαστικό
ΕΛΟΤ ΕΝ 12899—Ι την

Σελίδα 32 από 43



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

σύνδεσης/στερέωσης (όλα γαλβανισμένα)

— η τοπoθέτηση και στερέωση των σιδηροσωλήνων στους ορθοστάτες του κιγκλιδώματος με μηχανικά
μέσα ή/και ηλεκτροσυγκόλληση

- η αποκατάσταση του γαλβανίσματος στις Θέσεις συγκόλλησης με υλικό βάσεως ψευδαργύρου
εφαρμοζόμενο εν ψυχρό

- η κοπή, η κάμψη (όπου απαιτείται) και η απομείωση των σωλήνων

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως εγκατεστημένου γαλβανισμένου σωλήνα κιγκλιδωμάτων

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,05
(Ολογράφως): δώδεκα και πέντε λεπτά

Α.Τ. : 40

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε04.2 Σιδηρά κιγκλιδώματα

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2652
Σιδηρά κιγκλιδώματα από μορφοσίδηρο και ελάσματα ποιότητας 8235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1,
διαμορφωμένα σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται
— η προμήθεια καί μεταφορά επί τόπου του έργου των στοιχείων του κιγκλιδώματος, πλήρως
διαμορφωμένων σε εγκατάσταση Που διαθέτει τις απαιτούμενες εργαλειομηχανές, που Θα έχουν
υποστεί καθαρισμό επιφανείας με μεταλλοβολή ή αμμοβολή ποιότητας 31% 2 1/2, σύμφωνα με Το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1 και αντισκωριακή προστασία με δύο στρώσεις βαφής βάσεως ψευδαργύρου,
πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 25 ± 5 μm

- η πάκτωση Των ορθοστατών και αντηρίδων σε υφιστάμενες κατασκευές από σκυρόδεμα (διάνοιξη οπής
με κρουστικοπεριστροφικό εργαλείο, κατακορύφωση και πάκτωση με τσιμεντοκονία ή εποξειδικό
κονίαμα), ή η αγκύρωσή τους με αγκύρια διαστελλομένης κεφαλής ή ρητινικής πάκτωσης

- η συναρμολόγηση του κιγκλιδώματος με κοχλίωση ή/και επι τόπου ηλεκτροσυγκόλληση

— η τελική βαφή των στοιχείων του κιγκλιδώματος με ελαιόχρωμα αλκυδικής σιλικόνης σε δύο
στρώσεις συνολικού πάχους ξηρού υμένα 125 μm

Τιμή ανά χιλιόγραμμο τοποθετημένου σιδηρού κιγκλιδώματος

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,70
(Ολογράφως): δύο και εβδομήντα λεπτά

Α.Τ. : 41

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3211 Β
Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από Θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποισυμένου τύπου
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 “Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά”, με
συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη
μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
— η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

— η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διάστρωση, διαβροχή 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 βάσης μεταβλητού πάχους.
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ΕΥΡΩ 11 50 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας απόσταση
(0,22€/m3 kin) 8 κ 0,22 = 1 76
Συνολικό Κόστος άρθρου 13,26

Ευρώ (Αριθμητικα : 13,26
(Ολογράφως): δέκα τρία και είκοσι ε ι επτά

Α.Τ. : 42

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε06 Γίλαστικοί οριοδείκτες οδού

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.1
Τοποθέτηση πλαστικού οριοδείκτη οδού με δύο αντανακλαστικά στοιχεία, κόκκινο και αργυρόλευκο,
σύμφωνα με την μελέτη, τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ) Και την ΕΤΕΠ 05—04—04—00 ‘Ορισδείκτες
οδού”.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται
— η προμήθεια των οριοδεικτών

— η μεταφορά τους στις θέσεις τοποθέτησης,

— η διάνοιξη οπής πάκτωσης, η τοποθέτηση και κατακορύφωση του οριοδείκτη,

- η επαναπλήρωση της οπής με υλικό ανάλογο με την παραπλήσια επιφάνεια της οδού

— και η συλλογή Και αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής

Τιμή ανά εγκατεστημένο πλαστικό οριοδείκτη

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,50
(Ολογράφως): έντεκα και πενήντα λεπτά

Α.Τ. : 43

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ ΕΙ5.4 Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δύο
ανακλαστικές επιφάνειες

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6532

Λνακλαστήρες οδοστρώματος (μάτια γάτας), προσωρινοί ή μόνιμοι, με λεία την άνω επιφάνεια της
κεφαλής και με εσοχές για την προσαρμογή Των ανακλαστικών στοιχείων, με μορφή, διαστάσεις,
σήμανση και φωτομετρικές ιδιότητες των ανακλαστικών στοιχείων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ
14 63—1

Στην τιμή περιλαμβάνεται σι όαπάνες προμηθείας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των
ανακλαστήρων και της κόλλας δύο συστατικών χάραξης των σημείων τοποθέτησης στο οδόστρωμα,
τοπικού καθαρισμό της επιφάνειας και τοποθέτησης και συγκόλλησης των ανακλαστήρων

Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) τοποθετημένου ανακλαστήρα.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,90
(Ολογράφως): έξι και ενενήντα λεπτά

Α.Τ. :44

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε17.1 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7788
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”.
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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 Κα
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 χειρωνακτ ική υποβοήθηση

— η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη—πικετάρισμα)

- η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του
χρησιμοποισυμένου 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

Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,80
(Ολογράφως): τρία και ογδόντα λεπτά

Α.Τ. : 45

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε17.2 Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7788
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 ΕΤΕΙΤ 05—Ο4—Ο2—ΟΟ 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 χειρωνακτ ική υποβοήθηση

- η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)

- η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του
χρησιμοποισυμένου 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.

Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος.

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,70
(Ολογράφως): δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά
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Α.Τ. : 46

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β82 Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησΓδες

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2922
Πλήρης διαμόρφωση διάβασης/πρόσβασης ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια Και νησίδες.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η αποξήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης Και κρασπέδων

- η πλήρης ανακατασκευή τους (υλικά καί εργασία: πλάκες, κονίαμα έδρασης, υλικό αρμολόγησης,
μεταφορά υλικών επί τόπου, εκτέλεση εργασιών, καθαρισμός χώρου εκτέλεσης εργασιών και
συγκέντρωση Και αποκομιδή πλεοναζόντων υλικών και προϊόντων αποξήλωσης), σύμφωνα με την
προβλεπόμενη από την μελέτη υποβιβασμένη στάθμη, με διάταξη, τύπο Και μορφή πλακών απόλυτα
προσαρμοσμένη προς την υφιστάμενη πλακόστρωση.

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της
πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης

Τιμή κατ’ αποκοπήν (τεμ), πλήρους δαιμορφώσεως διάβασης ΑΜΕΑ.

Ευρώ (Αριθμητικά): 115,00
(Ολογράφως): εκατόν δέκα πέντε

Α.Τ. : 47

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ08.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής
ασφάλτου
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521 Β

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια Και υπαί α 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
ασφαλτ ικού 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 finisher

- η σταλία των μεταφορικών μέσων

— η κυΛίνΟρωοi~ ιου ιΧοφαλ~ομ1γμαιος (αρχική, ενόιάμεοι~—ενιαιική και ιελική), ώιε νιΧ iιρυκύψει i]
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή καί ομαλότητα

- η πλήρης συμπίικνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων καί 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:

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

ΕΥΡΩ : 7,70 + ΜΤΦ

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) μ2
(0,22€/m3.km) 8 χ 0,22χ0,05 = 0,09
Συνολικό κόστος άρθρου ?,?9

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,79
(Ολογράφως): επτά και εβδομήντα εννέα λεπτά
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Α.Τ. : 48

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ ΔΟ6 Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 44213
Κατασκευή ασφαλτικών απισωτικών στρώσεων και στρώσεων αλλαγής επικλίσεων, καθώς και Κατασκευή
ταπητ ιδίων και επουλώσεις λάκκων 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 31,5 ή ΑΣ 40, 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 uλικών 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 Και η διάστρωσή του

- 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 εrιιφανειακών ιχνών

— οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π χ. δημιουργία τριγωνικών εγκοπών
Κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές
τις εργασίες κλπ )

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική
προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα

Επιμέτρηση με βάση ζυγολόγια προσκομιζομένου προς διάστρωση ασφαλτομίγματος

Τιμή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος

Ευρώ (Αριθμητικά): 78,80
(Ολογράφως): εβδομήντα οκτώ και ογδόντα λεπτά

Α.Τ. : 49

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε9.4ΣΧ Ακρυλικός καθρέπτης κυκλοφορίας ΦθΟεκ.

Ι(ωδικός ανυθιώριιυιι’. 011(6541
Για έναν καθρέπτη κυκλοφορίας πλήρως τοποθετημένο από ακρυλικό υψηλής αντοχής με κυρτή
επιφάνεια προβολής

εξοπλισμένος με μεταλλική κατασκευή που του επιτρέπει να μετακινείται προς όλες τις
κατευθύνσεις για να επιτευχθεί η

καλύτερη δυνατή οπτική γωνία.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών με τη μεταφορά τους

από οποιαδήποτε απόσταση στον
τόπο του έργου, τις φορτοεκφορτώσεις το χαμένο χρόνο και τη σταλία, η δαπάνη

τοποθέτησης (υλικά και εργασία) με τα ειδικά
εξαρτήματα κοχλιοφόρους ήλους κλπ., σύνδεσής του σε οποιοδήποτε είδος στύλου, και

οποιασδήποτε άλλη απαιτούμενη δαπάνη
υλικών και εργασίας για πλήρως τελειωμένη και τοποθετημένη του καθρέπτη.
Τιμή ανά τεμάχιο καθρέπτη

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

Α.Τ. : 50

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε10.ΙΣΧ Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 2”

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2653
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Για την προμήθεια, μεταφορά Και πλήρη τοποθέτηση σιδηρού ιστού στήριξης πινακίδων από
σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο,

μήκους σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης (Κατ’ ελάχιστον 2,80 μ.),
ονομαστικής διαμέτρου 2’’, πάχους

τοιχωμάτων 3,25 χλστ. Περίπου με ημικυκλική στεφάνη κλπ., σύμφωνα με το σχέδιο Κ178α
του Πρώην τμήματος AG

Κυκλοφορίας του Υ.Δ.Ε., όπως το σχέδιο αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το από 14—2—
77 σχέδιο της Δ/νσης Γό του

Υ.Δ.Ε. . Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη για την προμήθεια Και μεταφορά επί τόπου του
έργου από οποιαδήποτε απόσταση

με τις φορτοεκφορτώσεις και τις σταλίες, των στύλων καί όλων των λοιπών απαιτουμένων
υλικών, η δαπάνη για την ειδική

διαμόρφωση του κάτω άκρου του στύλου με διάνοιξη οπής απ’ όπου θα περνά χαλύβδινη
ράβδος Φ 12 χλστ για την πάκτωση

εντός του σκυροδέματος, η δαπάνη για την διαμόρφωση του σε σχήμα Γ έτσι ώστε να
ανατρηθεί η πινακίδα Και ο στύλος να

βρίσκεται στην άκρη του πεζοδρομίου (λόγω στενότητας) την πάκτωση του στύλου με
σκυρόδεμα εντός του εδάφους σε βάθος

0,50 μ Και την εκσκαφή σε έδαφος οποιουδήποτε είδους, η δαπάνη κατασκευής της
κυλινδρικής βάσης από σκυρόδεμα C12/15,

διαμέτρου 0,30 μ και ύψος 0,50 μ. καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών Και εργασιών για
την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής

και τοποθέτησης του στύλου. Με την ίδια τιμή πληρώνεται και η Κατασκευή του στύλου,
όπως αναφέρεται πιο πάνω, αλλά με

αντικατάσταση της ημικυκλικής στεφάνης, με στεφάνη σχήματος ΠΙ, διαστάσεων
0, 20±0, 45+0,20 μ. ή στεφάνη σχήματος ΠΙ

διαστάσεων 0,10±0,10±0,80 μ. Για την κατασκευή του στύλου εφαρμόζεται η προδιαγραφή που
εγκρίθηκε με την Απόφαση

ΒΜ5/0/40124/30—9—80 Υπουργού Δημ Έργων.
Τιμή ανά ιεμάχιο γαλβανισμένου στύλου 2’’

Ευρώ (Αριθμητικά>: 38,00
(Ολογράφως): τριάντα οκτώ

Α.Τ. : 51

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.09.01 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις Θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων,
Που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521Β

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι

Ι Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, Κατά στρώσεις πάχους
έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον

2 bφαρμογή ασφα.λτικής προεπάλειψης

3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση,
συμπυκνωμένου πάχους 50 mm

4. Διάστρωση Και συμπύκνωση ασφαλτσμίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση,
συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον κατά στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους έως 50 mm.

5. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής διπλής ασφαλτικής
στρώσης

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων
υλικών, η λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η
απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών,
καθώς και η συλλογή Και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών Και ο καθαρισμός
του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων Και των
κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Oι επιμέρους εργασίες
θα εκτελούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου
έργων οδοποιίας (NET ΟΔο).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος, ανάλογα με το πάχος των
ασφαλτικών στρώσεων που προύπήρχαν, ως εξής;
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Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πά

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,40
(Ολογράφως): δώδεκα και σαράντα λεπτά

Α.Τ. : 52

Άρθρο : ΝΟΔΟ Δ8.ΙΣΧΙ Χερσαία και θαλάσσια μεταφορά ασφάλτου με χρήση βυτίων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 4312
Μεταφορά ασφάλτου από οιοδήποτε ελληνικό διυλιστήριο, επί τόπου του έργου στη Θέση ενσωμάτωσης
ή σε μονάδα παραγωγής αοφαλτομίγματος που Θα εγκαταστήοει ο Ανάδοχος στο νησί της παρούσας
εργολαβ Τας
Δια την μεταφορά ενός χιλιόγραμμου ασφάλτου χύδην, τύπου 80/100 επί τόπου του έργου στη Θέση
ενσωμάτωσης ή σε μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος Που Θα εγκαταστήσει ο Ανάδοχος στο νησί της
παρούσας εργολαβίας, από οιοδήποτε ελληνικό διυλιστήριο, συμπεριλαμβανομένης της μισθώσεως
καταλλήλων βυτίων, με ισχυρή μόνωση και όργανα ελέγχου Θερμοκρασίας οε πλήρη λειτουργία, της
σιασδήποτε οταλίας φορτοεκφόρτωοης και αναμονής των βυτίων, των οιονδήποτε καυσίμων και
λιπαντικών Των βυτιοφόρων, για την μεταφορά της ασφάλτου σε σιαδήποτε απόσταση και με
οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (Θαλάσσια χερσαία, κλπ), των οιονδήποτε διοδίων, εξόδων φορτωτικών
μεταφοράς κλπ, των εισιτηρίων πλοίου ή 0/Γ για τη Θαλάσσια μεταφορά, μετά των ημεραργιών,
ασφαλίστρων, φόρων, εργατικών δαπανών, ή μισθών οδηγών και βοηθών τους και κάθε άλλης δαπάνης
μη ρητώς κατονομαζόμενης για την μεταφορά της ασφάλτου από οιοδήποτε ελληνικό διυλιστήριο επί
τόπου του έργου στη Θέση ενσωμάτωσης ή σε μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος που Θα εγκαταστήσει
ο Ανάδοχος στο νησί της παρούσας εργολαβίας.
Τιμή ανά χγρ. μεταφερόμενης ασφάλτου, σύμφωνα με τα δελτία των διυλιστηρίων εκτός της αξίας των
εισιτηρίων πλοίου ή 0/Γ για τη Θαλάσσια μεταφορά των βυτιοφόρων οχημάτων

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,07
(Ολογράφως): επτά λεπτά

Α.Τ. : 53

Άρθρο : ΝΟΔΟ ΔΒ.ΙΣΧ2 Χερσαία και θαλάσσια μεταφορά αδρανών ασφαλτομίγματος μέχρι και την μονάδα
Παραγωγής επί του νησιού
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 4312

Για τη χερσαία και Θαλάσσια μεταφορά αδρανών υλικών από λατομείο της επιλογής του αναδόχου
μέχρι το λιμάνι του νησιού, και εν συνεχεία μέχρι τη μονάδα παραγωγής του ασφαλτομίγματος στο
νησί, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής φορτοεκφόρτωσης, της οταλίας του αυτοκινήτου και του
χρόνου φορτοεκφόρτωσης.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται πάσης φύσεως αδρανή για ασφαλτομίγματα
Η επιμέτρηση Θα γίνεται βάσει της επιμέτρησης των ποσοτήτων των ασφαλτικών και με αναγωγή τους
σε τόνους (ton) ως εξής:
Βάρο~ αδρανών ασφαλτικών στρώσεων 1,80 ton / Ι rn3 έτοιμηι~ συμπυκνωμένη~ ασφαλτικήc στρώσησ
(κυκλυφυμίιις , ιυυιιLδωιικής , κ.λ.ιι)
Τιμή ανά τόνο (ton) μεταφοράς των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,00
(Ολογράφως): επτά

Α.Τ. : 54

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.02.04 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752
Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως
τοποθετημένες, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου
έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση
στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδραοης με τσιμεντοκονία, μη
συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο Και επί υφιασταμένων κατασκευών
(αντικατάσταση εσχαρών) .

Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση
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τους Πίνακες βαρών iou κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτρσσυγκολλητές εσχάρες νε
βάση αναλυτικoύς υπoλογισμούς των ράβδων και λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους Σε Καμμία περίπτωση δεν γίνεται
αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση

Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο.
Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron),

Της προβλεπόμενης από την μελέτη φέρουσας ικανότητας D κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ
08—07—01—04 ‘Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο”.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,90
(Ολογράφως): δύο και ενενήντα λεπτά

Α.Τ. : 55

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β33 Επίχρισμα πατητό εξωτερικών επιφανειών πάχους 1,5cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6402
Κατασκευή επιχρίσματος πατητού πάχους 1,5 cm με τσιμεντοκονίαμα των 650 kg Και 900 kg τσιμέντου
CEM Ι (κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1), σε εξωτερικές επιφάνειες θολωτών οχετών ή και άλλων έργων σύμφωνα
με τη μελέτη Και την ΕΤΕΠ 08—05—01—04 “θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με τσιμεντοκονία ή
έτοιμα κονιάματα”

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
— η προμήθεια όλων των υλικών (άμμου, τσιμέντου κλπ )

— η παρασκευή του κονιάματος και η εργασία επίχρισης σε τρεις στρώσεις από τις οποίες σι δύο
πρώτες (πεταχτή Και στρωτή) αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 ξηράς άμμου και η τρίτη πατητή
αναλογίας 900 kg τσιμέντου ανά m3 ξηράς άμμου

- η επίπαση με τσιμέντο για την επίτευξη λείας επίπεδης ή καμπύλης επιφάνειας

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,40
(Ολογράφως): οκτώ και σαράντα λεπτά

Α.Τ. : 56

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.01.01 Καλύμματα φρεατίων Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray i

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752
Καλύμμα ιιι φ’.~υ ι ίων κΙ* ιά ΕΛΟΤ EN ~2 4, μ~ οήμι’νοι~ CF., liI’, ιιι’ Ιιι ΥιΦ ίιιι, φέ~,ι~ιι’ιικι,
ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την Θέση τοποΘέτησης)

Περιλαμβάνεται η προμήΘεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου
και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του
καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης
με σκυρόδεμα

Καλύματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron>

Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή
επιμέτρηση με ζύγιση)

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της
φέρουσας ικανότητας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,85
(Ολογράφως): ένα και ογδόντα πέντε λεπτά
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Α.Τ. : 57

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και σιουδήποτε πάχους χωρίς να
καταβάλλεται Προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων ττλακών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων Παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχσυς (τσιμέντου, μαρμάρου,
τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών,
σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

Χωρίς να καταβάλλεται Προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ίm2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90
(Ολογράφως): επτά και ενενήντα λεπτά

Α.Τ. : 58

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.02 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οισυδήποτε πάχους με προσοχή,
για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2237

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,
τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα οτρώοεως αυτών,
σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την ουσσώρευση των Προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%.
Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από το κονίαμα, η μεταφορά τους σε

απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (ιυ2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20
(Ολογράφως): έντεκα και είκοσι λεπτά

Α.Τ. : 59

Άρθρο : ΝΟΔΟ Β.52.ΣΧ2 Επιστρώσεις οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και σκαλοπατιών με μαρμαρόπλακες
ορθογωνισμένες, οποιουδήποτε πάχους.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2922

Επίοτρωοη οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και σκαλοπατιών με ορθογωνικές μαρμάρινες πλάκες ελάχιστου
πλάτους 30 εκ., οποιουδήποτε πάχους και σε θέση σύμφωνα με τα σχέδια Και οδηγίες της Υπηρεσίας.
Διάστρωση δια τσιμεντοκονιάματος των 450 χλγρ. τσιμέντου, αρμολογούμενες με κονίαμα άμμου
Θαλάσσης, ασβέστου και λευκού τσιjιέντου σε αναλογία 4:2:Ιμε αρμούς πλάτους μέχρι Ι εκ

~‘ Ι ιιιή 11(1 λι~~ιβίινι’νιι~ι ι’λιγ ιι~ χιι~ι ιιιJΙιρνι~ ιιλι gά Iι,Ilo(iι Ι ήι’ι·ιoι; χιύ( ίς ιην ι~ξ [ι~ κν ιιιη’ιιιή’ινιι’\’
πλακών.

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,00
(Ολογρόφως): δέκα επτά

Α.Τ. : 60

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β.52.ΣΧΙ Ετειστρώσεις οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και σκαλοπατιών με μαρμαρόπλακες
ακανόνιστες, οποιουδήποτε πάχους.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2922

Επίστρωση οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και σκαλοπατιών με ακανόνιοτες μαρμάρινες πλάκες ελάχιστης
επιφάνειας 0,10 τετραγωνικά μέτρα, οποιουδήποτε πάχους και σε θέση σύμφωνα με τα σχέδια και
οδηγίες της Υπηρεσίας. Διάστρωοη δια τσιμεντοκονιάματος των 450 χλγρ. τσιμέντου, αρμολογούμενες
με κονίαμα άμμου θαλάσσης, ασβέστου και λευκού τσιμέντου σε αναλογία 4:2:Ιμε αρμούς μέσου
πλάτους μέχρι 2 εκ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά τοποθετήσεως χωρίς την αξία των μαρμάρινων
πλακών.

Ευρώ (Αριθμητικά): 24,00
(Ολογράφως): είκοσι τέσσερα
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Α.Τ. : 61

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.24.ΣΧ1 Δημιουργία χτενιστής επιφάνειας απο μάρμαρο.

Κωδικός αναθεώρησης: Οικ 7416
Επεξεργασία της επιφάνειας του μαρμάρου με μηχανικά μέσα ή εργαλεία Και ηλεκτρο— εργαλεία
χειρός, για την απόκτηση και δημιουργία χτενιστής επιφάνειας μαρμάρων με μηχανικά μέσα,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,80
(Ολογράφως): πέντε και ογδόντα λεπτά

Α.Τ. : 62

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.Ι1.ΣΧ2 Προμήθεια ορθογωνικών ή ημιεξαγωνικών μαρμάρινων πλακών, προελεύσεως Πάρου,
Νάξου ή Τήνου, 4 εκ.
κωδικός αναθεώρησης: οικ 7311

Προμήθεια Και μεταφορά επί τόπου του έργου ορθογωνικών ή ημιεξαγωνικών μαρμάρινων πλακών,
πάχους 4 εκ. Και ελάχιστου πλάτους πλευράς 30 εκ. διαφόρων αποχρώσεων σε αναλογία 20% λευκού,
60% γκρί ανοιχτού Και 20% γκρί σκούρου. Δεν περιλαμβάνεται στη τιμή η τοποθέτηση των πλακών.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

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

Α.Τ. : 63

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.1Ι.ΣΧΙ Προμήθεια ακανόνιστων μαρμάρινων πλακών, προελεύσεως Πάρου, Νάξου ή Τήνου, 4 εκ.

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7311
Προμήθεια Και μεταφορά επί της θέσης τοποθέτησης ακανόνιστων μαρμάρινων πλακών, προελεύσεως
Πάρου, Νάξου ή Τήνου, διαφόρων αποχρώσεων σε αναλογία 20% λευκού, 60% γκρί ανοιχτού και 20%
γκρΙ σκούρου, πάχους 4 εκ., ελάχιστης επιφάνειας 0,10 τετραγωνικά μέτρα. Δεν περιλαμβάνεται στη
τιμή η τοποθέτηση των πλακών. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

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

Α.Τ. : 64

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.05.ΣΧΙ Καθαίρεση και επανατοποθέτηση μαρμάρινων κρασπέδων

Κωδικοi αναθειkφηι’ης 60% ΥΛΡ 6808
50% ΟΔΟ 2921

Προσεκτική καθαίρεση υφιστάμενων μαρμάρινων κρασπέδων, με μηχανικά μέσα αλλά Και χειρωνακτικά
αν απαιτηθεί με γνώμονα πάντα την εξαγωγή του μαρμάρινου κρασπέδου χωρίς απώλειες δια την
εξαγωγή ακεραίων κρασπέδων εις ποσοστό άνω του 95%, το καθαρισμό αυτών εκ του κονιάματος επί
τόπου, την προσωρινή τους απόθεση στην περιοχή του έργου σε Κανονικά σχήματα, ή την
συγκέντρωση, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και προσωρινή απόθεση επί τόπου του έργου ή αποθήκευση
αυτών σε μέρος που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.
Τοποθέτηση των μαρμάρινων κρασπέδων σε θέσεις όπου Θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία επί
υποστρώματος εκ κονιοδέματος των 200 kgr τσιμέντου δια τσιμεντοκονιάματος των 450 kgr, μεθ’
αρμολογήματος δια τσιμεντοκονιάματος των 600 kgr τσιμέντου.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
— η μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών,
— η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες Θέσεις, ο εγκιβωτισμός τους κα
η αρμολόγησή τους, με τα υλικά εγκιβωτισμού και αρμολογήματος
Τιμή ανά μέτρο μήκους καθαιρεθέντος και πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,00
(Ολογράφως): δέκα τρία
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Α.Τ. : 65

Άρθρο : ΝΟΔΟ Β.511Χ1 Προμήθεια και τοποθέτηση μαρμάρινων κραστrέδων.

Κωδικοί αναθεώρησης: 50% ΟΙΚ 7311
50% ΟΔΟ 2922

Για την πλήρη τοποθέτηση κρασπέδων από μάρμαρο Τήνου ή Πάρου, διατομής Ο.15Χ0.35 μ με μορέλο
0,03Χ0,03 μ. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας Και μεταφοράς Των κρασπέδων Και όλων
Των απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη για Την τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις
προβλεπόμενες θέσεις (συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής ραμπών για ΡΝΕΑ—μεγάλη προσοχή Θα
πρέπει να δοθεί στην συναρμογή του κρασπέδου με το οδόστρωμα ούτως ώστε αυτή να μην υπερβαίνει
Τα 3cm σε ύψος-ή εισόδους Parking όπως επίσης Και των εγκοπών για την απορροή των υδάτων από
τις υδρορροές των οικοδομών όπου προβλέπονται Κάτω από Τα πεζοδρόμια), με χρήση τεμαχίων μήκους
αι-ιό 1,00—Ό, ΘΟμ Και όχι μικρότερου των 0,40—0,50 μ. (σε καμπύλες) με λεία επιφάνεια, η δαπάνη
τέλειας στερέωσης των κρασπέδων με Κατασκευή Πίσω από αυτά ενός συνεχούς πρίσματος διατομής
0,ΙΟΧΟ,175μ από σκυρόδεμα κατηγορίας C8ΙΙΟ, η δαπάνη εγκιβωτισμού τους με C16/20, η δαπάνη
κατασκευής της βάσης έδρασής τους από σκυρόδεμα C12/15, η δαπάνη αρμολογήματος με τσιμεντοκονία
αναλογίας 650 χγρ τσιμέντου λευκού ανά μ3 άμμου καθώς καί κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών,
που απαιτείται για Την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης.
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου με τη βάση έδρασής του.

Ευρώ (Αριθμητικά): 69,50
(Ολογράφως): εξήντα εννέα και πενήντα λεπτά
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ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: Αναβάθμιση και συντήρηση Δημοτικού οδικού
Δικτύου (Χρήση 2021)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ - ΣΥΡΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022



,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΧΡΗΣΗ 2021)
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ — ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισμός : 300.000,00€ (με ΦΠΑ)
Αρ. Μελ. : 01/2022 ΚΑ.: 30.7333.051

Ειδική Συννοαφή Υπογρεώσεων Δημοτικών και Κοινοτικών Έρνων

Άρθρο Ιο: Γενικά

1.1 Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) Περιλαμβάνει τους ειδικούς συμβατικούς όρους, με βάση
τους οποίους, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της μελέτης και με τους όρους των λοιπών Τευχών Δημοττράτησης και
τυχόν μελετών που μπορεί να συνταχθούν από τον ανάδοχο. Ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί, θα εκτελέσει όλες τις
απαιτούμενες εργασίες, για την κατασκευή του έργου «Αναβάθμιση και Συντήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου
(Χρήση 202”»
1.2 Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους ειδικούς συμβατικούς όρους, που τίθενται από
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του υπόψη έργου. Για τα θέματα που δεν αναφέρονται στην παρούσα
ισχύουν απολύτως σι όροι και της Διακήρυξης.
1.3 Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι υφίσταται πλήρες τεύχος μελέτης το οποίο είναι στη
διάθεσή τους και συνεπώς ουδεμία ουσιώδης παρέκκλιση από την μελέτη πρόκειται να επέλθει στο στάδιο
κατασκευής του έργου. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά την εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο θα καθορίσει τις
ειδικές εργασίες που πρέπει να εκτελεσθούν καθώς και τις προτεραιότητες ώστε ο ανάδοχος να υποβάλλει
εμπρόθεσμα το απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα. Οι τμηματικές προθεσυίες γενικά θα είναι ενδεικτικές και Θα
αποτελούν σταθμούς ενδιάμεσου ελέγχου της προόδου του έργου.
1.4 Τα είδη των εργασιών του έργου περιέχονται στον προϋπολογισμό της μελέτης που ανέρχεται στο ποσό των
300.000,00 ευρώ, με την δαπάνη τους, με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α 24%.

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες διαφόρων κατηγοριών με μέγιστο ποσοστό τις εργασίες οδοποιίας (άρθρο 53
παρ.7 περ. Ι & 125 του Ν4412/16 όπως τροποποιήθηκε και και ισχύει με το Ν.4782!2021).
1.5 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της ‘Ενωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, σι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος A’ του Ν.4412116 όπως τροποποιήθηκε και υσχύει.

Άρθρο 2ο: Ορισυσί — Επεεηγήσεις

2.1 Παρατίθενται και σι ακόλουθοι ορισμοί:

Έργο»

ων
ργασιών»Δημοτικό
ικό δίκτυο

Το σύνολο των εργασιών οδοποιίας, όπως φαίνονται στα σχέδια, στις τεχνικές
περιγραφές και προδιαγραφές και τα
λοιιιά συμβαιικά ιεύχιι, για ιιιν ολοκλήρωση και ιιαράδουι~ ιυυ έργου.

Εργοτάξιο, Τόπος ‘ημοτικό οδικό δίκτυο

Αντίκλητος ή Νόμιμος ο φυσικό πρόσωπο που αντιπροσωπεύει τον Ανάδοχο σε κάθε συναλλαγή του με τον
κπρόσωπος του ργοδότη σχετικά με το ‘Εργο. Ο Ανάδοχος μπορεί οποτεδήποτε να αντικαθιστά τον
ναδόχου» κπρόσωπό του, Η αντικατάσταση ισχύει, έναντι του Εργοδότη, από την έγγραφη

ωστοποίησή της d αυτόν(άρθρο 140 του Ν.4412/Ι6).



<Ημέρες»

<Μηχανικός (ή επί Μηχανικός, Προϊστάμενος του εργοταξίου.
όπου του έργου
κπρόσωπος) του
ναδόχου»

<Συντονιστής για άθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ο εργολάβος ολόκληρου του έργου, αναθέτει
θέματα ασφάλειας και α καθήκοντα που προβλέπονται στη παράγραφο 3 του άρθρου ό του Π.Δ. 305/96
υγείας κατά την τεχνικός ασφαλείας).
εκτέλεση του έργου»

πουδήποτε χρησιμοποιείται στην παρούσα Ε.Σ.Υ. ο όρος “ημέρες”, νοούνται πάντοτε σι
μερολογιακές ημέρες.

<Χρονοδιάγραμμα» ο Χρονοδιάγραμμα στο οποίο αναγράφονται σι τμηματικές και η τελική προθεσμία
λοκλήρωσης του έργου σε ημερολογιακές ημέρες. Το αρχικό Χρονοδιάγραμμα

Κατασκευής, που υποβάλλεται από τον Ανάδοχο κατά την υπογραφή της Σύμβασης,
ξειδικεύεται μέσα σε 15 ημέρες, συμπληρώνεται και οριστικοποιείται ως προς τα
νδιάμεσα στάδια, και μετά την έγκρισή του από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, αποτελεί

οιχείο του Προγράμματος Ποιότητας του Έργου (ΠΠΕ)-άρθρο 158 του Ν.4412/16,
‘που απαιτείται λόγω προϋπολογισμού (για έργα προϋπολογισμού, χωρίς ΦΠΑ,
ικρότερου των 1500000€ δεν απαιτείται).

ανονισμοί, ποιαδήποτε αναφορά σε Κανονισμούς, Πρότυπα, Κώδικες ή Προδιαγραφές αφορά στην
ρότυπα, Κώδικες, ιο πρόσφατη έκδοσή τους και δημοσίευση που ισχύει την ημερομηνία υπογραφής της

Προδιαγραφές» ύμβασης.

Άρθοο 3ο: Ισγύουσες διατάεεις

3.1 Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται σι διατάξεις των
παρακάτω νομοθετημάτων:

. του ν. 4782/2021 “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσiων
συμβάσεων, ειδικές ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφαλείας και άλλες διατάξεις για
την ανάπτυξη , τις υποδομές Και την υγεία.”

• του ν. 4472/2017(Α’74) και ιδίωςτων άρθρων 118 και 119,
. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις ‘Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες

201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
. του ν. 4278/2014 (Α’157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Αρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών

επιχειρήσεων σε δημόσια έργα»,
• του ν. 4270(2014 (Α 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας

2011/85/ΕΕ) — δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
• του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ΙόΙ) και λοιπές ρυθμίσεις»
(A’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,- του ν. 4129/2013 (A’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο»,

• του ν 4129/2013 (A’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για rn Fλνγκτικό Σιινέδριο»,
• ιου άρθρου 26 ιου v.4024/20 Ι Ι (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικων οργάνων της όιοίκησης και ορισμός των

μελών τους με κλήρωση»,
• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...» ,

• του ν. 3548/2007 (A’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό
Τύπο και άλλες διατάξεις»,

• του v.3469/2006 (A’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”,
• του ν. 2690/1999 (A’ 45) Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως ισχύει,
• του π.δ 28/2015 (A’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
. - Της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

«Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
(Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια
απόφαση ΥΑΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511).

. - Της με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Συγκρότηση και
ορισμός μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων
οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια
απόφαση 77868- 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).

• της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (B’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

• του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” (A’ 145).
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• Την ΚΥΛ 36259/1757/Ε103-ΦΕΚ 1312/24-08-2010 περί μέτρα Όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) και τη ΜΕ α.π 01Κ4834/25-1-
2013 διευκρινιστική εγκύκλιο (Α5Α: ΒΕΙΨΟ-Ξ90)

Τέλος αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αποτελούν και τα άρθρα που περιλαμβάνονται στη ΔΙΠΑΔ/01Κ889/27-1 1-
02 Απόφαση του Υφ.ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 168/14-01-03) “Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την
Κατασκευή Δημοσίων ‘Εργων”.

3.2 Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (A’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου ΠροστιΘέμενης Αξίας».

3.3 Συμβατικά στοιχεία που δεν είναι προσαρτημένα στη Σύμβαση, αλλά αναγνωρίζονται αμοιβαία ότι ισχύουν
(όπως τυχών τροτrοττοιήθηκαν και ισχύουν, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά) είναι:

• Η υπ αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας , Υποδομών , Μεταφορών & Δικτύων με Θέμα “‘Εγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) , με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια έργα.” καθώς και η συνοδευτική
εγκύκλιος 26/ΔΙΠΑΔΙ ΟΙΚ/356/4-1 0-2012.
. Η Εγκύκλιος 17/2016 (αρ.πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) με Θέμα: Απόφαση του Υπουργού Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων για την αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών
Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ — ΕΤΕΠ)”
. Οι ισχύοντες Πολεοδομικοί Κανονισμοί (π.χ. ΝΟΚ, Κτιριοδομικός Κανονισμός, Κανονισμός για τη μελέτη και
εκτέλεση έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα κ.λπ.)
. 0 Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος και το παράρτημά του που εγκρίθηκε με την απόφαση ΕΔ
2α/01/21/85 (ΦΕΚ B’ 266)
. Ο Νέος Κανονισμός για τη μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα που εγκρίθηκε αρχικά με την ΔΙ Ιε/
0/30123/21-10-91 (ΦΕΚ 1068 8/91) και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την Δ17α11 16/4/ΦΝ/429/18-10-00
(ΦΕΚ 1329 8/6-11-00) απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και ο Αντισεισμικός Κανονισμός που εγκρίθηκε με την Αριθ.
Δ17α/141/3/ΦΝ 275/99 (ΦΕΚ 2184 B — Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 423 Β’/12-4-01) απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
. Το Π.Δ. 778/80 περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών
. Το Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων»
. Το Π.Δ. 1073/81 περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών κλπ
• Το Π.Δ. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ».
. Οι τοπικές δεσμεύσεις (π.χ. αγωγοί και ιστοί των Ο.Κ.Ω.).
. Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και σι σχετικές διατάξεις.
. Οι Συμβατικοί όσοι των ενκεκριι~ένων Αναλυτικών Τιυολογίων:
Την υπ αριθμ Δ17Α/0Ι(93/ΦΝ437/04 (ΦΕΚ-1556 B) Έγκριση ενιαίων τιμολογίων εργασιών δημοπράτησης
δημοσίων έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών και Πρασίνου
Την υπ αριθμ.ΔΙ7Α/09/136/ΦΝ437/04 (ΦΕΚ-1939 3/29-12-04) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
Την υπ’ αριθμ. Δ17α/04/15/ΦΝ437/05 (ΦΕΚ 205 3/17-2-05) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
Την υπ’ αριθμ. Δ17α/03/41/ΦΝ437/05 (ΦΕΚ 440 Β/5-4-05) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
Την Αριθμ. ΔΙ 7α/04/Ι I 4(ΦΝ437/07 (ΦΕΚ 1584 8/17-8-2007) Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων
Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου.
Την ΔΙ 7α/07/Ι 21 /ΦΝ443/ΕΓΚ.25/31 -8-07 Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση των ενιαίων τιμολογίων (εγκύκλιος
26/2007)

Ι ην υπ αριθμ. ΔΙ 7γ/06/28/ΦΝ437/09 (ΦΕΚ 410 8/6-3-2009) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
Την υπ αριθμ ΔΙ Ιγ/0/9/7/13 (ΦΕΚ 363 3/19-2-2013) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,
ανταγωνιστικοτητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με την Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων
Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών.
. Τον υπ αριθ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/17 (ΦΕΚ 1746 8/19-5-2017) Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων
Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων και την σχετική εγκύκλιο ΥΠΥΜΕ ΔΝΣγ/οικ.44038/ΦΝ466/ΕΓΚ.Ι 1/19-6-17
(ΑΔΑ:7ΚΗΣ465ΧΘΞ-ΓΓΩ)
. Τα Δελτία Διαπίστωσης Τιμών της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών Δημοσίων ‘Εργων σε ότι αφορά τα
ημερομίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού, προκειμένου να υπολογισθούν τιμές συμπληρωματικών εργασιών και
δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Τιμολογίου ή να πληρωθούν εργασίες που γίνονται απολογιστικά.

Γενικότερα ισγύουν. κάθε διάτα~η (Νόμος, Π.Δ., ΥΑ.) και εριjηνευτική εγκύκλιος, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση
του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

Άρθοο 4ο: Ασγική συυβατική γρηυατική αΕία της εργολαβίας

4.1 Η αρχική συμβατική χρηματική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του Προϋπολογισμού Προσφοράς
του αναδόχου προσαυξημένο κατά το ποσό των απροβλέπτων δαπανών που περιέχεται στον προϋπολογισμό της
μελέτης, μειωμένο κατά το ποσοστό της μέσης έκπτωσης.



Άρθρο 5ο: Συμβατικές τιμές της ερνολαβίας

Συμβατικές τιμές της εργολαβίας είναι τα κατ αποκοπή τμήματα και σι Τιμές μονάδος του Τιμολογίου της μελέτης,
μειωμένες κατά το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο ανάδοχος στην προσφορά ποσοστών ή ενιαίου
ποσοστού έκπτωσης και αυξημένες κατά το εργολαβικό ποσοστό για γενικά έξοδα και για όφελος του αναδόχου,
καθώς επίσης και η δαπάνη για την προμήθεια και εγκατάσταση του κινητού εξοπλισμού του έργου ή και οι
απολογιστικές εργασίες σύμφωνα με το τιμολόγιο της μελέτης.

Για τον καθορισμό των τιμών των εργασιών της μελέτης ελήφθησαν υπ όψη οι ειδικές τοπικές συνθήκες του έργου
και σι ιδιαίτεροι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος κάθε εργασίας.

Για την πληρωμή των ερνασιών που περιγράφονται από σύνθετες τιμές’ Θα εφαρμόζεται υπογρεωτικά
απευθείας η σύνθετη τιμή του τιμολονίου μελέτης, αποκλειόμενης της αποδοχής αιτήματος του αναδόχου νια την
αναλυτική επιμέτρηση και πληρωμή των εργασιών λόγω τοπικών δυσχερειών ή άλλων λόγων.
Στις τιμές των άρθρων του τιμολογίου περιλαμβάνονται όλες οι μετακινήσεις (χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων)
εντός και εκτός των κτιρίων’ επί των δωμάτων και λοιπών χώρων των σχολικών μονάδων και σι προσωρινές
εναποθέσεις των προϊόντων καθαιρέσεων και αποξηλώσεων σε ασφαλείς και κατάλληλα προστατευμένες θέσεις’
προκειμένου να φορτωθούν στα μεταφορικά μέσα και να απομακρυνθούν.
Επίσης’ όπου απαιτείται, θα γίνεται γρήση κάδων με ενισχυμένο μουσαμά επικάλυψης και σωληνώσεων (χοάνες)
για την συγκέντρωση και αποκομιδή των προϊόντων καθαιρέσεων — αποξηλώσεων και λοιπών αχρήστων
εργοταξιακών υλικών.
Επίσης περιλαμβάνονται όλες σι απαιτούμενες ωορτοεκωορτώσεις (χωρίς χρήση μηχανικών μέσων) και σι μεταφορές
των προϊόντων καθαιρέσεων και αποξηλώσεων και η απόρριwή τους σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές’
εκτός εάν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή της εργασίας.
Θα γίνεται καθαρισμός όλων των χώρων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την αποκομιδή των ανωτέρω
προϊόντων.
Τα υλικά αποξηλώσεων που θα κριθούν - από την Υπηρεσία - επαναχρησιμοποιήσιμα θα μεταφέρονται με ευθύνη
και δαπάνες του αναδόχου’ χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωσή του’ σε χώρο που θα υποδείξει ο εργοδότης (Δήμος
Σύρου Ερμούπολης.)’ στην πλήρη κυριότητα του οποίου θα περιέλθουν.
Τυχόν παρεκκλίσεις από τα παραπάνω Θα γiνονται μόνον μετά από σύμφωνη γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
για την καλή και ασφαλέστερη κατασκευή.

Άρθρο όο: Στοιγεία της σύμβασης

6.1 Τα στοιχεία της σύμβασης αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης.
6.2 Ισχύουν το βελτιωμένο ενιαίο τιμολόγιο οικοδομικών εργασιών’ οδοποιίας’ και πρασίνου καθώς και σι
εγκεκριμένες αναλύσεις του ΑΤΗΕ και τα αντίστοιχα περιγραφικά τιμολόγια’ ο Πίνακας άρθρων και τιμών για την
περίπτωση σύνταξης πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών.
6.3 Σε περίπτωση ασυμφωνίας στο περιεχόμενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω συμβατικά στοιχεία των
προηγούμενων παραγράφων 6.1 και 6.2 του παρόντος άρθρου’ η τελική επιλογή θα ανήκει στο Δήμο Σύρου -

Ερμούπολης και ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί αναντίρρητα σ’ αυτήν’ χωρίς να δικαιούται να
προβάλλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζημίωση’ από αυτήν την αιτία.

Άρθρο 7ο: Μελέτη των συνθηκών και όρων κατασκευής του έργου- Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

7.1 Η υποβολή προσφοράς στη δημοπρασία αποτελεί αμάγητο τεκμήριο ότι ο ανάδογος:
7.1.1 Έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, τη διαμόρφωση και τη φύση του εδάφους του γηπέδου του έργου
και έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών ειδικών και τοπικών συνθηκών πρόσβασης και εκτέλεσης των εργασιών
του.
7.1.2 ‘Εχει μελετήσει με κάθε προσοχή τα δεδομένα της εγκεκριμένης μελέτης εφαρμογής των τευχών μελέτης και
δημοπράτησης του έργου.
7.1.3 Αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω ειδικές συνθήκες και
όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για πλήρη συμμόρφωσή του προς
τις συμβατικές του υποχρεώσεις’ αν παρέλειψε να ενημερωθεί με κάθε δυνατή λεπτομέρεια ή να ζητήσει κάθε
πληροφορία’ που έχει σχέση με τη μελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου γενικά.
7.1.4 Η ενδεχόμενη παρουσία άλλων εργοληπτών και συνεργείων Ο.Κ.Ω. και η παράλληλη εκτέλεση εργασιών από
αυτούς δε συνεπάγεται καμία μεταβολή των προθεσμιών εκτέλεσης του έργου.
7.1.5 Οι επεμβάσεις για την εκτέλεση των επειγουσών εργασιών θα προγραμματίζονται με βάση εντολή εκτέλεσης
της Διευθύνουσας υπηρεσίας.

ο ανάδοχος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαθέτει’ τουλάχιστον’ δύο πλήρη συνεργεία επεμβάσεων’ τα οποία
να δουλεύουν συγχρόνως.
ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί έγγραφα πριν από είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον τον
επιβλέποντα μηχανικό για την πρόθεσή του να δουλέψει υπερωριακά ή σε ημέρες αργίας. Θα απαιτηθεί να γίνουν
εργασίες και μετά την λήξη του ωραρίου λειτουργίας (σε περίπτωση που στο δημόσιο κτίριο στεγάζεται υπηρεσία) ή
κατά την διάρκεια του σαββατοκύριακου ή σε ημέρες αργιών’ χωρίς επιπρόσθετη αμοιβή.
ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει με μέριμνα και δαπάνη του όλες τις αναγκαίες άδειες.
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Δεν πρέπει να Παραμένουν ηυιτελείς ερνασίες, υλικά και εργαλεία στους χώρους που εκτελέσθηκαν οι εργασίες. Αν
καταστεί απολύτως απαραίτητο να παραμείνουν, Θα Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη σήμανση και διατάξεις
προστασίας για αποφυγή ατυχημάτων.
Όταν εκτελούνται εργασίες κατά την διάρκεια λειτουργίας υπηρεσιών Θα πρέπει να λαμβάνονται από τον ανάδοχο
όλα τα απαιτούμενα από την νομοθεσία μέτρα ασφαλείας για να μην δημιουργηθούν απρόοπτα και ατυχήματα.
Η ί3αφή των δομικών στοιχείων θα είναι της επιλογής της διευθύνουσας υπηρεσίας.

7.2 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλουν μια
δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που Θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει
του άρθρου 132, Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021.
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021 και, ως εκ
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει
από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης
στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Άρθρο 8ο: ~ΕναρΈη Εργασιών - Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης

8.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να μην καθυστερήσει την έναρεη των εργασιών κατασκευής πέραν των τριάντα (30~
ηιjερών από την υπογραφή της ΣύυΙ3ασης σύμφωνα με το άρθρο 145, 51, Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το Ν.4782/2021 .

8.2 Σύμφωνα με το άρΘρο 145 5 2, Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021 , η μη τήρηση
των προθεσμιών υποβολής του γρονοδιαγράιjι.ιατος και έναρ€ης των εργασιών με υπαιτιότητα του αναδόχου
συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων και αποτελεί λόγο έκπτωσης
του αναδόχου. Σύμφωνα με το άρθρο 160 5 5, Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021 ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του για την εμπρόθεσμη εκτέλεση των
έργων ή τμημάτων του, παρά την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όταν
υφίσταται λόγος έκπτωσης.
8.3 Σύμφωνα με το άρθρο 72, 5 Ιβ, Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021 και
προβλέπεται στο άρθρο 17 της διακήρυξης του έργου, η εγγύηση για την καλή εκτέλεση ορίζεται ίση με 5% της
αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
8.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συυπληρώνεται ιιε κρατήσεις στις εκάστοτε εκδιδόυενες εντολές πληρωυής. Οι
κρατήσεις αυτές ορίζονται σε ποσοστό 5% επί της αξίας των εργασιών, που έχουν εκτελεστεί σύμφωνα με την
πιστοποίηση και σε ποσοστό 10% επί της αξίας των υλικών, που ενδεχομένως περιληφθούν στην πιστοποίηση
προσωρινά μέχρι να ενσωματωθούν στις εργασίες (άρθρο 152 παρ. 12 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το Ν.4782/2021 ). Οι κρατήσεις μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, μερικά ή
ολικά με ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις αυτές περιορiζονται Κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί
της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την υπηρεσία επιμετρήσεις. Η ιiείωση
αποφασίζεται από τη Δ/σα Υπηρεσία, ύστερα από την αίτηση του αναδόχου, συνοδευόμενη από τον ειδικό
απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν εγκριθεί σι επιμετρήσεις. Γενικά για τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης για
την συμπλήρωσή της με τις κρατήσεις που γίνονται στις πληρωμές του αναδόχου, τις μειώσεις της, την επιστροφή
της καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται αυτή, έχουν ισχύ σι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/16
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021 .

8.5 Αν η εκτέλεση του έργου αναληφθεί από κοινοπραίία, έχουν ισχυ και σι ειδικές ρυθμίσεις του άρθρου 140 του
Ν. 4412/16, πού αφορούν στις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, στην ευθύνη των κοινοπρακτούντων απέναντι στον
κύριο του έργου, στο διορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτού αυτού, της κοινοπραξίας, ως και στον τρόπο
αντικατάστασης αυτών, στον τρόπο συνέχισης των εργασιών αν υπάρξει πτώχευση ή Θάνατος ενός η
περισσοτέρων μελών της κοινοπραξίας κλπ.
8.6 Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021 και του άρθρου
17 της διακήρυξης σι ενγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α’13) που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της ‘Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της
ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση
σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια
της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. Οι σχετικές εγγυητικές
επιστολές πρέπει απαραιτήτως να απευθύνονται στον Εργοδότη, όπως καθορίζεται στη Διακήρυξη, να έχουν τα
πλήρη στοιχεία του Αναδόχου, τον τίτλο του έργου και το ποσόν της εγγύησης, και να περιλαμβάνουν τον όρο ότι ο
εγγυητής παραιτείται από το δικαίωμα διαιρέσεως και διηζήσεως και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή
του να καταβάλει το ποσόν της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη
σχετική ειδοποίηση. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η εγγυητική επιστολή εκδίδεται υπέρ όλων από κοινού, των
κοινοπρακτούντων μελών.



Άρθρο Οο: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

9.1 0 ανάδοχος οφείλει να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο μέσα σε προθεσμία είκοσι τέσσερις (24)
ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (ενιαίαπροθεσμία).

Άρθρο 1 Οο: Υπέρβαση προθεσμιών — Ποινικές ρήτρες

10.1 Για τις ποινικές ρήτρες για παραβίαση των προθεσμιών του έργου εφαρμογή έχει το άρθρο 148 του
Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782(2Ο21
10.2 Στη σύμβαση αναφέρονται οι ποινικές ρήτρες, οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του έργου, εάν ο
ανάδοχος υπερβεί με υπαιτιότητά του, τη συνολική και τις τυχόν τεθείσες τμηματικές προθεσμίες κατασκευής του
έργου, σύμφωνα με το άρθρο 148 5 2, Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2Ο2Ι . Η ποινική
ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπερβάσης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε 1 5%της
μέσης ημερησίας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το 20% της προβλεπόμενης από τη
σύμβασης αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα 15% της αρχικής συνολικής
προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε 20% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Ως μέση
ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των τυχόν
συμπληρωματικών συμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ, προς τη συνολική προθεσμία του έργου. Οι ποινικές ρήτρες που
επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας δεν υπερβαίνουν συνολικά το 6% της αξίας της
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό.
Η ποινική ρήτρα για την συνολική προθεσμία είναι ανέκκλητη (148 51, Ν.4412/Ι6 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με το Ν.4782/2Ο21 ).

10.3 Για την ένκριση παρατάσεων των προθεσμιών εφαρμόζεται η παράγραφος ΙΟ του άρθρου 147 του Ν. 4412/16
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2Ο21. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δεν αναγνωρίζεται
παρά μόνο για λόγους ευθύνης του εργοδότη. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες θεωρούνται λόγος διακοπής των
εργασιών και παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, μόνο κατά την κρίση της υπηρεσίας.
Εφιστάται η προσοχή του αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσμία με απόλυτη ακρίβεια. Για το σκοπό αυτό
ο ανάδοχος θα πρέπει να προβλέψει την δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη βάρδια, αν η κανονική βάρδια δεν
επαρκέσει, με ή χωρίς υπερωρίες και τη δυνατότητα εργασίας σε ημέρες αργιών και εορτών Η οποιαδήποτε
επιβάρυνση του αναδόχου από υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία θα βαρύνει τον ίδιο και δεν αναγνωρίζεται κανένα
δικαίωμα για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης. Οι κάθε είδους άδειες για υπερωριακή ή νυκτερινή
απασχόληση προσωπικού, θα εκδοθούν με μέριμνα του αναδόχου. Η υπηρεσία, αν χρειαστεί, θα συνηγορήσει στις
αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την χορήγηση τέτοιων αδειών.
Ι 0.4 Μέσα στο πλαίσια της παραπάνω συνολικής προθεσμίας θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες σι εργασίες
και να παραδοθεί το έργο για χρήση.
10.5 Μετά την περαίωση της συνολικής προθεσμίας ο ανάδοχος θα υποβάλλει στην υπηρεσία αίτηση για χορήνnση
Ι3εΙ3αίωσης νια τη περαίωση των ερνασιών του έργου. Η μη ύπαρξη της παραπάνω βεβαίωσης επιφέρει αυτόματα
την επιβολή της προβλεπόμενης ποινικής ρήτρας.

Αρθρο Ι Ιο: Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου — Μηγανικός εΕοπλισυός — Πρόνοαμμα
Ποιότητας Έρνου

11.1 Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών (15) και
όχι πέραν των τριάντα (30) πυ~ών να ιιποβάλλει το χρογιήιήγραμμα κατικτκειιής του έργου ιιε προθεσμίες
συνολικής και ιμημυιικής ιιεραίωοι~ς, σύμφωνα και με ιις διαιάξεις ιου άρθρου 45 ~ Ι ιυυ Ν. 44 12/Ιό όιιως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021. Η Υπηρεσία εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα μέσα σε δεκαπέντε (15)
ημέρες, με τυχόν συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 145 5 3 του Ν. 4412/16 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2Ο21, το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου και πάντως ανά
μήνα τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν, συντάσσεται με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαμβάνει
την πιο πάνω χρονική ανάλυση των εργασιών ή ομάδων εργασιών και συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και
το οργανόγραμμα του εργοταξίου με αναφορά στον εξοπλισμό και μηχανήματα που διαθέτει ο ανάδοχος σε
τεχνικά μέσα και τα πλήρη στοιχεία στελεχών που προτίθεται να χρησιμοποιήσει για την πραγματοποίηση του
χρονοδιαγράμματος. Το χρονοδιάγραμμα έχει τη μορφή γραμμικού διαγράμματος GΑΝΠ, στο οποίο θα ορίζονται
χρονολογικά η έναρξη, η διάρκεια και η αποπεράτωση του ‘Εργου, όπως και οι επί μέρους ομάδες εργασιών κατά
σχολείο-εργοτάξιο με τρόπο ώστε να αποδεικνύεται ότι το ‘Εργο θα περατωθεί μέσα στις προβλεπόμενες από τη
σύμβαση προθεσμίες και ότι η εκτέλεσή του θα προχωρήσει ομαλά. Σε περίπτωση που η Υπηρεσία κρίνει
αναγκαίο πρέπει να συντάσσεται και χρονοδιάγραμμα δικτυωτής ανάλυσης (τύπου PERT ) για τον έλεγχο της
λογικής σύνδεσης των εργασιών και της οργάνωσης τους για την επίτευξη των τιθεμένων χρονικών στόχων.

Εάν η έγκριση δε γίνει μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή αν δε ζητήσει γραπτά η Διευθύνουσα Υπηρεσία
διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις ή αναμορφώσεις, το χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Το εγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου.
11.3 Αναπροσαρμογές του γρονοδιανράμματος εγκρίνονται, όταν μεταβληθούν σι ττροθεσμίες, το αντικείμενο ή σι
ποσότητες των εργασιών.
To χρονοδιάγραμμα θα συνοδεύεται από έκθεση, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά σι μέθοδοι εργασίας, τα
μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν και σι αποδόσεις τους, ο αριθμός των εργατών κλπ, για τις κύριες
δραστηριότητες, έτσι που να εδραιώνουν την αξιοπιστία των προτάσεων (άρθρο 145 5 του Ν.4412/Ι6. όπως

ό



τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021)
11.5 0 ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος
και να το αναπροσαρμόζει κάθε μήνα, στην περiπτωση που κάποια εργασία ξέφυγε από αυτό, ούτως ώστε να
τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του όλου έργου.
11.6 Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής που είναι από τις πιο βασικές υποχρεώσεις του αναδόχου Θα
παρακολουθείται ανελλιπώς από την επίβλεψη και σε περίπτωση καθυστέρησης με υπαιτιότητα του ο ανάδοχος
μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος (άρθρο 160 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021,
ύστερα από ειδική πρόσκληση της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας που κοινοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 143
~ 1 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021.)
11.7 Επίσης, έκπτωτος μπορεί να κηρυχθεί ο ανάδοχος εάν δε συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του για την
υποβολή χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, και γενικότερα για τη μη τήρηση
Των συμβατικών του υποχρεώσεων και τη μη συμμόρφωσή του προς τις — σύμφωνα με τη σύμβαση — έγγραφες
εντολές της Υπηρεσίας, άρθρο 160 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021.

Άρθρο 12ο: Προσωπικό αναδόχου — Διεύθυνση των έρνων από τον ανάδογο

12.1 Σύμφωνα με το άρθρο 139 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021, το έργο
διευθύνεται και επιβλέπεται — παρακολουθείται επί τόπου εκ μέρους της αναδόγου επιγείρησης από πληρεξούσιο
αντιπρόσωπό της, αποδεκτό από την Υπηρεσία, ο οποίος θα διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία ή και από τον ίδιο τον ανάδοχο εφ’ όσον έχει τα από το νόμο δικαιώματα για την
επίβλεψη τέτοιου έργου σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης
12.2 Με την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδογοι πρέπει να καταθέσει πίνακα του επιστημονικού, εποπτικού και
εργατοτεχνικού προσωπικού που θα διαθέσει για τις ανάγκες του έργου και δηλώσεις αναθέσεως- αναλήwεως της
επίβλεψης — παρακολούθησης επί τόπου των εργασιών του έργου σε αρμόδιους επιβλέττοντες μηχανικούς, που
έχουν τα νόμιμα προσόντα.
Εφ~ όσον κατά τη διάρκεια του έργου αλλάξει ο επί τόπου του έργου — επιβλέπων μηχανικός, πρέπει να κατατεθούν
νέες δηλώσεις αναθέσεως και αναλήψεως επίβλεψης — παρακολούθησης επί τόπου από το νέο Μηχανικό και για το
τμήμα του έργου που απομένει.
12.3 Η αμοιβή για την επίβλεψη — παρακολούθηση επί τόπου των εργασιών με οποιοδήποτε τρόπο και αν
προκύπτει, περιλαμβάνεται στην προσφορά του αναδόχου και βαρύνει αποκλειστικά αυτόν.
12.4 Όλοι σι υηγανικοί ποέπει να είναι της ενκρίσεως της Υπηρεσίας. Η Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία διατηρείτο
δικαίωμα να διατάξει την απομάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε απασχολούμενου σε αυτό, στην
περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιοδήποτε λόγο.
12.5 Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάγιστη στελέγωση, απαιτείται προσκόμιση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία
ί3εί3αίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των
εργαζομένων. Η παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα για τον οικονομικό
φορέα, τα στελέχη και τους υπαλλήλους της, καθώς και για τους υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να καθορίζεται ή και να αναπροσαρμόζεται ο αριθμός
των τεχνικών επί τόπου των έργων, ανάλογα με τον προϋπολογισμό και τη φύση του εκτελούμενου έργου.

Άρθρο 13ο: Διοίκηση του έργου — Επίί3λεwη εργασιών

13.1 Η διοίκηση του έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος ασκούνται από την αρμόδια Διευθύνουσα το Έργο
Υπηρεσία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
13.2 Η Διευθύνουσα το Έργα Υπηρεσία Θα εκπροrnιιπείται στον τόπο του ~Fργοιι από Μηχανικά iw τον
υνυιιλΓιρωιή ιυυ και ιεχνικου’ βυι~Θυυς ιιου Θα ορίσει με απόφασή της. (.) Μηχανικός αυτός της αρμόδιας Δ/νσης
του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης θα αναφέρεται ως «Επιβλέπων Μηγανικός». Σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν.
4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021, τα καθήκοντα του επιβλέποντα είναι να εκπροσωπεί
τη Διευθύνουσα Υπηρεσία στο Εργοτάξιο σε θέματα σ~ετικά με την εκτέλεση του έργου και την πιστή τήρηση των
όρων της Σύμβασης από τον Ανάδογο, γωοίς αυτό να μειώνει τις συμβατικές ευθύνες του Αναδόyου. 0 Ανάδοχος
θα συμμορφώνεται με όλες τις οδηγίες του μέσα στα πλαίσια της Σύμβασης, σε περίπτωση δε διαφωνίας του με
αυτές οφείλει να γνωρίσει άμεσα και εγγράφως τις θέσεις του στη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
13.3 0 διευθύνων από μέρους της αναδόχου επιχείρησης τα έργα υποχρεούται μετά από ειδοποίηση της
υπηρεσίας να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν τα έργα στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους
παραγωγής, άρθρα 138 ~ 14 του Ν. 4412/16 και 45 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2Ο2Ιτης Ε.Σ.Υ.

13.4 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει ή να αναπληρώσει τον Επιβλέποντα
Μηχανικό, γνωρίζοντας τούτο με έγγραφό της στον ανάδοχο.

Άρθρο 14ο: Αναθεώρησrι τιμών

14.1 Για την αναθεώρηση της συυβατικής α8ας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, έχουν εφαρμογή σι διατάξεις
του άρθρου 153 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021.
14.2 Η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης για έργα προϋπολογισμού ύψους
1500000€ χωρίς ΦΠΑ, άρθρο 15355 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021.



Άρθρο 1 5ο: Αυξομειώσεις ερνασιών — Νέες ερνασίες

15.1 0 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του
Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021
15.2 Προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες που δεν προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη ο
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών
(Π. Κ.Τ. Μ. Ν. Ε.)
15.3 Το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 5 5α,5β και 5γ του Ν.4412/16 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021.
Στην περίπτωση σύνταεπς Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 5 5α και 5β
του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.478212021 χρησιμοποιούνται τα εγκεκριμένα άρθρα των
ενιαίων τιμολογίων’ που έχουν εγκριθεί με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ και στην περίπτωση
5γ με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους.
Προκειμένου νια νέα επί μέρους εργασία’ η τιμή της’ που Θα κανονιστεί σύμφωνα με τα παραπάνω’ Θα μειώνεται
κατά το προσφερθέν από τον ανάδοχο ποσοστό έκπτωσης της αντίστοιχης κατηγορίας στην οποία υπάγεται και θα
προσαυξάνεται κατά το εργολαβικό ποσοστό (18%) για γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου.
15.4 Σύμφωνα με το άρθρο 156 5 Ιβ’ του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021’ m
συνολικό ποσό των συμβάσεων συιjπληρωματικών εργασιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ποσού της
αργικής σύμβασης. σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021.
15.5 Οι συμπληρωματικές συμβάσεις συνολικού ύψους μέχρι 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης δύνανται να
τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης’ εφόσον ττληρούνται αθροιστικά η περίπτωση
α’ της παραγράφου 1 και η παράγραφος 2 του άρθρου 132. Για τις εργασίες των άρθρων 154 και 155 υπό τις
προϋποθέσεις του άρθρου 132’ δεν απαιτείται εκ των προτέρων η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
(Α.Π.Ε.) ή σύμβασης για την εκτέλεση ή την πληρωμή τους.

Άρθρο Ιόο: Εργολαβικά ποσοστά — Επιβαρύνσεις-Απολονιστικές εργασίες

16.1 Στην παρούσα εργολαβία ισχύει ποσοστό 18%. ερνολαβικό όφελος και γενικά έΕοδα. επί της αξίας των τιμών
όλων των άρθρων του τιμολογίου μελέτης.
16.2 0 ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει και τυχόν αναγκαίες απολονιστικές ερνασίες, όταν του δοθεί
ειδική εντολή από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία’ άρθρο 154 510 του Ν. 4412/16’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
το Ν.4782/2021 ύwους έως 15% της αξίας της σύμβασης νωρίς ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή’ καταβάλλεται στον
ανάδοχο και περιλαμβάνεται στην πιστοποίηση η πραγματική δαπάνη που προκύπτει σύμφωνα με τα νόμιμα
αποδεικτικά πληρωμής για την εκτέλεση εργασιών. Επί της δαπάνης αυτής καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό 18%
μειωμένο κατά την έκπτωση της δημοπρασίας. Επί της αξίας των υλικών που τυχόν Θα χορηγήσει ο εργοδότης
στον ανάδοχο δεν καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό.
16.3 0 ανάδογος δεν απαλλάσσεται από κάθε φόρο’ δασμό, τέλος, δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, υποχρέωσης
παρακράτησης ή χαρτοσήμου, που του αναλογεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
16.4 Το έργο επιβαρύνεται με κράτηση ύψους 0.07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν.4013/2011, με κράτηση ύwους 0,06 % υπέρ των
λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021 , καθώς και με κράτηση 6%~~ σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ’ του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021 και
της υπ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ4ό6/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (8’ 2235)
και we κοάτnσn 2.5%~ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθροιι 53 παρ 7 περ 8’ του ν. 4412/2016 όπως
ιρυιιυιιοιήθι~κε και ισχύει με ιο Ν.4782/2021 και ιι~ς υ” αριθμ. ΔΝΣβ/5Ι667/ΦΝ 466/01.07.2019 (3’ 2780)
απόφασηςΥπ. Υποδομών και Μεταφορών. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3965/23.07.2019)
16.5 Ο ΦΠΑ βαρύνει τον κύριο του έργου.

Άρθρο 17ο: Καταμέτρηση αφανών εργασιών

17.1 Η καταμέτρηση αφανών εργασιών Θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 136 5 2 του Ν. 4412/16
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται ότι η παραλαβή αφανών
ερνασιών και η σύνταΕη των σχετικών πρωτοκόλλων Θα γίνεται από τριμελή επιτροπή τεχνικών υπαλλήλων της
Δ.Υ. και τον επιβλέποντα’ που καλούνται από τον Ανάδοχο. Το ΠΠΑΕ ή το πρωτόκολλο ζυνίσεως υπογράφεται
από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα και τα μέλη της επιτροπής και η ύπαρξη τέτοιου υπογεγραμμένου πρωτοκόλλου
αποτελεί προϋπόθεση νια την πιστοποίηση των ερνασιών.

17.2 Για τις αφανείς εργασίες που ενσωματώνονται στο έργο’ θα καταρτίζονται Κατά το χρόνο της εκτέλεσης τους
και ποτέ εκ των υστέρων πρωτόκολλα αφανών εργασιών. που Θα βεβαιώνουν ότι εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις
προδιαγραφές, την τεχνική περιγραφή και τη μελέτη ή τις τυχόν τροποποιήσεις που επέφερε η Υπηρεσία. ~
αντίθετη περίπτωση. τα πρωτόκολλα Θα θεωρούνται άκυρα. Θα θεωρείται ότι δεν εκτελέστηκαν σι εργασίες και δε
Θα μπορούν να πιστοποιηθούν.



Άρθρο iSo: Επιμέτρηση ερνασιών

18.1 Γενικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
Ν.4782(2021
18.2 Σύμφωνα με το άρθρο 151’ ~ 1’ του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021’ Κατά τη
διάρκεια της κατασκευής του έργου παίρνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία για την επιμέτρηση των ποσοτήτων των
εκτελουμένων εργασιών. Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον
έλεγχο της υπηρεσίας. Τα επιμετρητικά στοιχεία παίρνονται από κοινού μεταξύ επιβλέποντα και εκπροσώπου του
Αναδόχου, καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα εις διπλούν που υπογράφονται από τα δύο μέρη και καθένα
παiρνει από ένα αντίγραφο’ με την επιφύλαξη όπου προβλέπεται ότι για την παραλαβή του φυσικού εδάφους’ η
Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί Επιτροπή’ στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάμενος της Δ.Υ. και ο
επιβλέπων.
18.3 Σύμφωνα με το άρθρο 151’ ~ 2, του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021, στο τέλοc
κάθε μήνα ο ανάδοχος συντάσσει επιμετρήσεις κατά διακριτά μέρη του έργου για τις ερνασίες που εκτελέσθηκαν
τον προηγούμενο μήνα. Η επιμέτρηση περιλαμβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της με ένδειξη του
αντίστοιχου άρθρQυ του τιμολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών’
τους αναλυτικούς υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της ποσότητας των εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα
αναγκαία γι αυτό επιμετρητικά σχέδια και διαγράμματα με βάση τα στοιχεία απευθείας καταμέτρησης των εργασιών
ή των πρωτοκόλλων αφανών εργασιών. Οι επιμετρήσεις συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά σχέδια
υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, το αργότερο είκοσι ημέρες μετά το τέλος του επόμενου της
εκτελέσεως τους μηνός από τον ανάδοχο στη Διευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο αφού υπογραφούν απ’ αυτόν με
την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο». Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά την παραβολή προς τα
επιμετρητικά στοιχεία’ τον έλεγχο και τυχόν διόρθωση των υπολογισμών, ενκρίνει τις επιμετρήσεις και τις κοινοποιεί
στον ανάδοχο.
Σύμφωνα με την ~ 3 του άρθρου 151’ η Διευθύνουσα Υπηρεσία, υποχρεούται εντός 45 ημερών από την υποβολή
τους να προβεί σε έλεγχο και διόρθωση των υπολογισμών, να εγκρίνει τις επιμετρήσεις και να κοινοποιήσει στον
ανάδοχο τις επιμετρήσεις που έχουν ελεγχθεί και διορθωθεί, ο δε ανάδοχος εάν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις,
μπορεί να ασκήσει ένσταση. Εάν οι υποβαλλόμενες επιμετρήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις, που καθιστούν αδύνατο
τον έλεγχο ή τη διόρθωση τους’ η ΔΥ τις επιστρέφει’ εντός 45 ημερών και καλεί τον ανάδοχο για τη συμπλήρωση
τους’ αναφέροντας συγκεκριμένα και αριθμημένα στο έγγραφό της τα στοιχεία που λείπουν και κρίνονται
απαραίτητα. Ο ανάδοχος’ μέσα σε ένα μήνα’ υποχρεούται να επανυποβάλει τις επιμετρήσεις συμπληρώνοντας όλα
τα στοιχεία που του ζητήθηκαν με την πρόσκληση,
Μετά την επανυποβολή, η Δ.Υ. δεν μπορεί να τις επιστρέψει εκ νέου στον ανάδοχο προς συμπλήρωση, αλλά
υποχρεούται μέσα σε ένα μήνα να τις ελένξει’ να τις διορθώσει, να τις εγκρίνει και να τις κοινοποιήσει στον
ανάδοχο.
Αν σι επιμετρήσεις δεν επιστραφούν εγκεκριμένες ή διορθωμένες ή για συμπλήρωση μέσα στην πιο πάνω
προθεσμία’ ή εάν, μετά την επανυποβολή τους, αυτές δεν ελεγχθούν’ διορθωθούν’ εγκριθούν και κοινοποιηθούν
στον ανάδοχο, μέσα στην μηνιαία προθεσμία’ θεωρούνται αυτοδίκαια εγκεκριμένες, μόνο όμως υπό την έννοια ότι
μπορούν να συμπεριληφθούν από τον ανάδοχο σε επόμενο λογαριασμό. Οι επιμετρήσεις’ εγκεκριμένες ρητώς από
τη Δ.Υ. ή αυτοδίκαια εγκεκριμένες’ ελέγχονται εκ νέου από την επιτροπή προσωρινής παραλαt3ής και αν
διαπιστωθεί σφάλμα τους που είχε σαν συνέπεια να πληρωθεί αχρεωστήτως εργολαβικό αντάλλαγμα’ αυτό είναι
επιστρεπτέο με σύνταεη αονητικού λογαριασμού’ σύμφωνα μετην παράγραφο 8 του άρθρου 152 του Ν. 4412/16.
Οι αυτοδίκαια ενκεκριμένες επιμετρήσεις υπόκεινται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε επόμενο
λογαριασμό. Οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται και στις ήδη αυτοδίκαια, βάσει της νομολογίας’ εγκεκριμένες
επιμετρήσεις.
Σύμφωνα με το άρθρο 151 ~ 5, ιου Ν. 4412/18 όιιως ιρυιισιισιήΟι~κι και ισχύει με ιο Ν.4782/2021, δύο μήνες το
αργότερο μετά τη βεβαιωμένη περαίωση του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην
Διευθύνουσα Υπηρεσία τυχόν επί μέρους επιμετρήσεις που λείπουν και την «τελική επιμέτρrιση», χωρίς δυνατότητα
να υποβάλλει για πρώτη φορά και επιμέρους καθυστερημένες’ δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που
ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τμηματικών επιμετρήσεων και των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3. Αν
αυτές έχουν ελεγχθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία σι ποσότητες τίθενται όπως διορθώθηκαν έστω και αν
εκκρεμούν κατ’ αυτών ενστάσεις ή διαφωνίες του αναδόχου. Η καταχώρηση αυτή στην τελική επιμέτρηση δεν
αποτελεί παραίτηση του αναδόχου από τέτοιες διαφωνίες ή ενστάσεις που έχουν ασκηθεί νόμιμα, ούτε παρέχει το
δικαίωμα σ’ αυτόν να υποβάλλει νέες, δηλαδή σι αξιώσεις του δεν έχουν υποπέσει σε παραγραφή ή στην
αποσβεστική προθεσμία του άρθρου 173 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021. Για
τις επιμέρους επιμετρήσεις που δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί από την Δ ευθύνουσα Υπηρεσία’ αποκλείονται αυτές
που τυχόν υποβάλλονται για πρώτη φορά. Μαζί με την τελική επιμέτρηση καταχωρούνται σι ποσότητες των
επιμετρήσεων όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο πριν από τον έλεγχο της υπηρεσίας. Η τελική επιμέτρηση
υπογράφεται από τον ανάδοχο με την ένδειξη «όπως συντάχθηκε από τον ανάδοχο». Η Διευθύνουσα Υπηρεσία
έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της τελικής επιμέτρησης, μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της και
να κοινοποιήσει στον ανάδοχο την ελεγμένη και διορθωμένη επιμέτρηση.

Άρθρο 19ο: Πιστοποιήσεις — Εντολές πληρωμών — Επιμετρήσεις

19.1 Οι πιστοποιήσεις, σι εντολές πληρωμών και σι επιμετρήσεις των εκτελούμενων έργων θα γίνονται σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.4412/Ι6 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021, τους όρους της εργολαβικής
σύμβασης και της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 152 του
Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021 συντάσσονται με ευθύνη του αναδόχου’
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υπογράφονται από αυτόν και υποβάλλονται στην Υπηρεσία στα απαιτούμενα αντίτυπα ανά μηνιαία χρονικά
διαστήματα και αφορούν εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος των εργασιών και
στηρίζονται σε εγκεκριμένα πρωτόκολλα παραλαβής εργασιών. Σύμφωνα με την ~ 3 του άρθρου 152 του
Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε Και ισχύει με το Ν.4782/2021 η αξία των ερνασιών που πιστοποιούνται βάσει
προσωρινών επιμετρήσεων απαγορεύεται να υπερβαίνει το 20% της αείας του συνόλου των εργασιών του
λογαριασμού.
19.2 Σύμφωνα με το άρθρο 152 ξ 7 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021’ σι
λογαριασμοί συντάσσονται πάντα ανακεφαλαιωτικοί και για την πληρωμή συνοδεύονται από ανακεφαλαιωτικό
συνοπτικό πίνακα εργασιών που εκτελέστηκαν από την αρχή του έργου, τα παραστατικά στοιχεία του
απολογιστικών εργασιών’ το συνοπτικό πίνακα υπολογισμού της αναθεώρησης και από τις αποφάσεις που
αναγνωρίζουν αποζημιώσεις ή επιβάλλουν ποινικές ρήτρες ή περικοπές ή άλλες απαιτήσεις του εργοδότη’ άρθρα
159 και 170 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021. Σε κάθε νεότερο λογαριασμό
αφαιρούνται τα ποσά που πληρώθηκαν με τους προηγούμενους λογαριασμούς’ καθώς και ποσά που δεν
αντιστοιχούν σε εγκεκριμένες επιμετρήσεις ή αφορούν σε λάθη εγκεκριμένων λογαριασμών.
19.3 Σύμφωνα με το άρθρο 152 ~ 8 του Ν.4412(16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021’
λογαριασμός που πληρώθηκε χωρίς έλεγγο’ λόγω παρέλευσης της πιο πάνω μηνιαίας προθεσμίας (πλασματική
έγκριση)’ ελέγχεται’ διορθώνεται και εγκρίνεται μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την υποβολή ή επανυποβολή
του και οι τυχόν προκύπτουσες διαφοροποιήσεις λαμβάνονται υπόψη σε επόμενο λογαριασμό. Προβλέπεται
επίσης’ η δυνατότητα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Δ.Υ) να συντάξει αρνητικό λογαριασμό και το ποσό του πρέπει
να καταβληθεί από τον ανάδοχο μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση του λογαριασμού σε αυτόν’ άλλως
καταπίπτει αναλόγως σε βάρος του η εγγυητική επιστολή. Αν ασκηθεί ένσταση κατά του αρνητικού λογαριασμού’ η
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής αναστέλλεται μέχρι την έκδοση απόφασης επ’ αυτής.
19.4 Σύμφωνα μετην παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου δύναται να εκχωρείται εξ αρχής ή και εκ των υστέρων’
το σύνολο ή μέρος του πληρωτέου εργολαβικού ανταλλάγματος’ όπως αυτό προσδιορίζεται στους λογαριασμούς
που υποβάλλονται και εγκρίνονται’ σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 8’ κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του
έργου και για ένα μήνα μετά την περαίωση του’ όταν πρόκειται για την κάλυψη οφειλής του αναδόχου από την
προμήθεια υλικών και μηχανημάτων προς εκτέλεση του έργου ή από παροχή εργασίας που παρασχέθηκε από
εργάτες ή υπαλλήλους αυτού’ στην εκτέλεση του έργου’ ή σε αναγνωρισμένες τράπεζες ή νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου.
19.5 Μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβήι συντάσσεται τελικός λογαριασμός. Με την έγκριση
του τελικού λογαριασμού εκκαθαρίζονται σι εκατέρωθεν απαιτήσεις από τη σύμβαση εκτέλεσης’ εκτός από τις
απαιτήσεις που προκύπτουν από μεταγενέστερες διαδικασίες διοικητικής’ συμβιβαστικής ή δικαστικής επίλυσης
διαφορών.
19.6 Σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 2676/99’ η Υπηρεσία υποχρεούται πριν από την κάθε εξόφληση ή
οποιαδήποτε τμηματική καταβολή χρημάτων να απαιτεί την προσκόμιση βεβαίωσης του ΙΚΑ για την καταβολή των
οφειλόμενων προς αυτό εισφορών ή άλλων συναφών οφειλών. Σε αντίθετη περίπτωση παρακρατεί το αντίστοιχο
ποσό και το καταβάλλει απευθείας στο ΙΚΑ. Πριν από την είσπραξη των πιστοποιήσεων ο ανάδογος υποχρεούται
να προσκομίσει α. τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια Οικονομική Εφορία’ β. βεβαίωση φορολογικής
ενημερότητας’ γ. βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας’ 6. γραμμάτιο είσπραξης της προκαταβολής του φόρου
εισοδήματος’ υπέρ του Δημοσίου’ που αντιστοιχεί στην πιστοποίηση.
19.7 Εφαρμογή του Ν.4013!2011 και της Π1/1493/04.09.2012 Εγκύκλιου του Υπ. Ανάπτυξης’ Ανταγ.’ Υποδ.’
Μεταφ. & Δικτύων που αφορά κράτηση 0,07% στις συμβάσεις και η οποία υπολογίζεται επί της αξίας’ εκτός ΦΠΑ’
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης’ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων’ κατά την υποβολή του πρώτου λογαριασμού υποβάλλεται έγγραφο
είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας και στον ειδικό λογαριασμό ΕΤΕ-155540127-55 για το παραπάνω ποσό. Στο
έγγραφο Θα αναγράφεται 1. ο φορέας π.χ. Δήμος Σύρου- Ερμούπολης 2. ο αρι0μός σύμβασης και 3. ο αριομός
πιστοποίησης.

Άρθρο 20ο: Αρτιότητα των κατασκευών — Μελέτη του έργου — Τροποποιήσεις μελέτης

20.1 Όλες σι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα Συμβατικά στοιχεία’ Τεύχη και
Σχέδια’ που έχουν εγκριθεί και τις τυχόν τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις τους. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
εφαρμόζει πιστά τα σχέδια της μελέτης και να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες οδηγίες του εργοδότη για την
πλήρη’ τέλεια και σύμφωνη με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής’ τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές’
εκτέλεση των εργασιών ολοκλήρωσης του έργου. Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος συμμορφώνεται μόνο σε έγγραφες
εντολές του εργοδότη και των εξουσιοδοτημένων οργάνων του’ άρθρο 138 ~ 3 του Ν.4412/Ι6 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782(2021.
20.2 Ο ανάδοχος πριν από την εφαρμογή της μελέτης είναι υποχρεωμένος να προβεί σε συσχετισμό και αριθμητικό
έλεγχο των αναγραφομένων στοιχείων και σε περίπτωση ασυμφωνίας να ζητήσει έγκαιρα και εγγράφως
(τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα) από τον εργοδότη τη σχετική διόρθωση’ χωρίς να έχει το δικαίωμα να
τροποποιεί τα στοιχεία αυτά χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη’ γιατί σύμφωνα με τη σύμβαση αναλαμβάνει
ρητά να εφαρμόσει πιστά τα σχέδια της μελέτης και τα καθοριζόμενα στα τεύχη της μελέτης αυτής’ καθώς και αυτά
που υπέβαλε και εγκρίθηκαν από την υπηρεσία’ τα οποία μετά την έγκρισή τους αποτελούν συμβατικό τμήμα της
μελέτης.
20.3 Παρά τη γενική παρακολούθηση και έλεγχο των σχετικών εργασιών από την επιβλέπουσα το έργο Διεύθυνση
του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ο ανάδοχος και μόνον αυτός ευθύνεται νια την άρτια’ εμπρόθεσμη. έντεχνη και
σύμφωνη με τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής εκτέλεσης του συνόλου του έργου.



Άρθρο 21ο: Ποιότητα και προέλευση υλικών και έτοιιiων ή ηιiικατερνασυένων Προϊόντων —

Ελαττώιiατα — Παράλειιιjη συντήρησης

21.1 Όλα τα ι!Μ~ που Θα χρησιμοποιηθούν Θα Είναι της καλύτερης ποιότητας αγοράς, χωρίς βλάβες ή
ελαττώματα. Τα υλικά Θα πρέπει να είναι απολύτως σύυφωνα υε τα συμβατικά δεδομένα και τις διατάξεις του
άρθρου 178 του Ν.4412(16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021 όσον αφορά τους ισχύοντες
κανονισμούς και προδιαγραφές των υπουργείων Δημοσίων ‘Εργων όπως σι Εθνικές τεχνικές προδιαγραφές
(Ε.ΤΕ.Π), Εμπορίου και Βιομηχανίας. Επίσης, Θα πρέπει να είναι της απόλυτης έγκρισης του αρμοδίου
οργάνου της επίβλεψης, σχετικά με την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την Ποιότητα, την εμφάνιση κλπ.
21.2 Σε περίπτωση που ο ερνοδότης Παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούμενα για την εκτέλεση του έργου, ο
εργολάβος δε δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού, ούτε αποζημίωση για δαπάνες
αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. 0 εργολάβος δε φέρει καμία ευθύνη για την κακή ποιότητα των
υλικών που παραδίδονται σε αυτόν από τον εργοδότη, εφ’όσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. Τα υλικά αυτά
παραδίδονται με πρωτόκολλο στον εργολάβο, ο οποίος μετά την παραλαβή τους φέρει ακέραια την ευθύνη για
οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια στα υλικά αυτά.
21.3 Σε ότι αφορά την καταλληλότητα ή un των υλικών, τα ελαττώυατα και την παράλειwη συντήρησης του
έρνου, έχουν εφαρμογή σι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
Ν .4782/202 1.
21.4 0 ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει ή κατασκευάζει δείνυατα συγκεκριμένων υλικών, ειδών ή τμημάτων
εrnμέρους εργασιών. Τα υλικά και ο εξοπλισμός για τα οποία Θα ζητηθούν από την επιβλέπουσα το έργο Δ/νση του
Δήμου Σύρου-Ερμούπολης δείγματα δεν θα γρησιυοποιούνται στο έργο πριν από την έγγραφη έγκρισή του. Τα
έξοδα και τα βάρη των δειγμάτων θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο του έργου. Η αρμόδια για το έργο Δ/νση
του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης έχει το δικαίωμα να λάβει η ίδια δείγματα υλικών ή ειδών που έχουν μεταφερθεί επί
τόπου του έργου.
21.5 Η Ποιότητα των υλικών υπόκειται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η οποία μπορεί να απαγορεύσει
την χρησιμοποίησή τους, αφού τα ελέγξει, άρθρο 159, ~ 2, του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
Ν.4782/2021. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει τα ελεγχθέντα από την Υπηρεσία αδόκιμα υλικά.
Αν τυχόν δεν γίνει έλεγχος (ή ο έλεγχος που γίνει είναι ελλιπής) των προσκομισθέντων και χρησιμοποιηθέντων
υλικών, ο εργολήπτης δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση για την έντεχνη εκτέλεση του έργου. Η επιβλέπουσα
το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αιτορρίwει υλικά ή εργασίες τα οποία δεν θεωρεί ικανοποιητικά και
σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα από συμβατικά τεύχη. Οποιαδήποτε απόρριψη δείγματος δεν στοιχειοθετηθεί
αίτημα του αναδόχου για απόκλιση της κατασκευής του έργου από το εγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα
κατασκευής του.
21.6 Οι εργαστηριακές εεετάσεις γίνονται από το αρμόδιο κρατικό εργαστήριο ή από όποιο άλλο εργαστήριο
υποδειχθεί από την επίβλεψη, με ευθύνη του αναδόχου. Οι δαπάνες για τις εξετάσεις αυτές καθώς επίσης και κάθε
άλλη σχετική δαπάνη βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου, άρθρο 159 * 2, του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το Ν.4782/2021.
21.7 Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή
ενσωματώνονται σε αυτό, γίνεται από δύο (2) ή περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους, τουλάχιστον ένας εκ των
οποίων ανήκει στην ομάδα επίβλειμης, που ορίζονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο ορισμός της επιτροπής
ανακοινώνεται στην προϊσταμένη αρχή, η οποία μπορεί να ορίσει και άλλον υπάλληλο να συμμετέχει στο έργο της
επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό Προσωπικό ~ σε περίπτωση αδυναμίας να ληφθεί απόφαση
λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων που ορίζονται σε άρτιο αριθμό, ο ανωτέρω έλεγχος και παραλαβή υλικών γίνεται
κατά τον προσφορότερο τρόπο με απόφαση της προϊσταμένης αρχής.

Αρθρο 22ο: I Ιοιότητα και τρόπος ειιτέλεσης των εργασιων

22.1 ‘Ολες σι εργασίες Θα εκτελεστούν σύuφωνα με τους κανόνες της τέχνης από ειδικευμένο προσωπικό, κατά
τρόπο άμεμπτο από τεχνική άποψη και σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/16 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021, τους όρους της σύμβασης και τις εντολές του αρμοδίου οργάνου της
επίβλειμης.
22.2 Για ελαττώιjατα που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια των εργασιών και υέχρι της οριστικής παραλαβής
εφαρμόζονται σι διατάξεις των άρθρων 159 και 170 τουΝ.4412(16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
Ν .4782/202 1.
22.3 Σύμφωνα με το άρθρο 159 ~ 3 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021, εάν
οποιαδήποτε εργασία παρουσιάζει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο κοινοποιείται σε αυτόν
ειδική διαταγή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η ειδική διαταγή προσδιορίζει τα ελαττώματα και τάσσει εύλογη
προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των
ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή τους, εάν αυτό επιβάλλεται από τα πράγματα. Εάν το ελάττωυα δεν
είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό
μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία περίπτωση, η διαταγή μπορεί να
περιλαμβάνει και την εκτέλεση ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό του ελαττώματος.
22.4 Σύμφωνα με το άρθρο 159 ~ 4 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν.4782/2021 ,

η ένσταση του αναδόχου στην περίπτωση της ειδικής διαταγής ασκείται σε ανατρεπτική προθεσυία 10 ηυερών από
την κοινοποίησή τηι. Με την ειiπρόθεσυη ένσταση αναστέλλεται η υποχρέωση εκτέλεσης των εργασιών, μέχρις
ότου εκδοθεί απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής στην ένσταση. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα της ένστασης δεν
επέρχεται ή αίρεται, εάν ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας χαρακτηρίσει με διαταγή του το ελάττωμα
ως επικίνδυνο.
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22.5 Σύμφωνα με Το άρθρο 159 ~ 7 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με Το Ν.4782/2021’
σε περίπτωση Που ο ανάδογος δεν αποκαταστήσει τις πλημμέλειες μέσα στην προθεσμία που τάσσεται σε αυτόν
με την ειδική διαταγή’ τότε σι εργασίες αποκατάστασης της πλημμέλειας μπορεί να εκτελεστούν με μέριμνα της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας’ με οποιοδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου με την επιφύλαξη
των δικαιωμάτων του κυρίου του έργου ως προς την εφαρμογή των λοιπών κυρώσεων κατά του αναδόχου.
22.6 Σύμφωνα με το άρθρο 159 ~ 9 Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν.4782/2021,
οι εργασίες που παρουσιάζουν ουσιώδη ελαττώματα δεν περιλαμβάνονται στην πιστοποίηση, ενώ σι εργασίες
που παρουσιάζουν επουσιώδη ελαττώματα περιλαμβάνονται με μειωμένη τιμή.
22.7 Αν το ελάττωμα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή του έρνου, εφαρμόζονται σι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου
170 του Ν.4412/16 κ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν.4782/2021αι η αποκατάσταση των
ελαττωμάτων γίνεται από τη Δ/νουσα Υπηρεσία.
22.8 Οι διατάξεις των παραγράφων 3-7 του άρθρου 159 του Ν.4412(16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα
με το Ν.4782/2021 εφαρμόζονται ανάλογα και για την περίπτωση που ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του
για τη συντήρηση των έρνων όσο διάστημα τον βαρύνει αυτή.
22.9 Για την ευθύνη του αναδόχου για τα ελαττώματα που διαπιστώνονται μετά την οριστική παραλαβή έχουν
εφαρμογή σι πάγιες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Άοθοο 23ο: Ευθύνη του αναδόνου νια την εφαρμονή της μελέτης και νια την ποιότητα του έργου

23.1 Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412(16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σύμφωνα με το Ν.4782/2021 τόσο για την εφαρμογή της μελέτης όσο και για την ποιότητα των έργων μόνος
υπεύθυνος είναι ο ανάδογος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον
ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή
23.2 Επίσης’ ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος νια την εκλονή των υλικών που θα
χρησιμοποιήσει’ τη χρησιμοποίησή τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών συμβατικών τευχών και σχεδίων.
23.3 Οι έγνραφες εντολές που δίνονται από το αρμόδιο όργανο για τη συμπλήρωση ή τροποποίηση των στοιχείων
της μελέτης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 156, καθώς και η εκτέλεση των εγκεκριμένων
συμττληρωματικών εργασιών, είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση
ή αύξηση τιμών νια μεταβολές στα έργα που ένιναν γωρίς έννραφη διατανή’ έστω και αν αυτές βελτιώνουν το έργο.
Αν η χωρίς έγκριση μεταβολή επιφέρει μείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων’ καταβάλλεται μόνο η αξία των
ποσοτήτων των εργασιών που έχουν πράγματι εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται εφαρμογή των διατάξεων για
κακοτεχνία.
23.4 Κατ’ εξαίρεση’ σε επείνουσες περιπτώσεις’ η εντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τροποποιήσεις ή
συμπληρώσεις μπορεί να δίνεται και προφορικά στον τόπο των έργων. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει
σχετική καταχώρηση στο ημερολόγιο του έργου. Αν τη διαταγή αυτή δίνει ο επιβλέπων’ οφείλει να ενημερώσει
αμελλητί εγγράφως τη διευθύνουσα υπηρεσία’ για την έκδοση κανονικής εντολής η οποία εκδίδεται εντός τριών
εργασίμων ημερών από την ανωτέρω έγγραφη ενημέρωση. Αν η εντολή αυτή διαφοροποιεί μερικά ή ολικά τις
εντολές του επιβλέποντα’ ο ανάδοχος αποζημιώνεται για τις εργασίες που έχει εκτελέσει’ σύμφωνα με την εντολή
της επίβλειμης μέχρι τη λήψη της εντολής της διευθύνουσας υπηρεσίας.

Άρθρο 24ο: Ημερολόγιο έρνου — Ημερολόνιο μέτοων ασφαλείας

24.1 Κατά την εκτέλεση των εργασιών Θα τηρηθεί ημερολόγιο έργου’ σύμφωνα με το άρθρο 146 του Ν. 4412/16
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν 4782/2021 Ι~Ι τήρηση ημερολογίρι είναι βασικός συμβατικός όρος.
Ι. Κuιά ην εκιέλευιι ισυ έργου ιι~ρείιαι αιιύ ιον ανάδοχο ηλεκιρονικό ημερολόγιο σε ελεύθερα λογισμικό ευρείας
χρήσης. Το τεχνικό στέλεχος του άρθρου 139’ που τηρεί με εντολή του αναδόχου το ημερολόγιο’ γνωστοποιείται
μετά από την εγκατάσταση του εργοταξίου στη διευθύνουσα υπηρεσία. Το ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά
και αναγράφονται’ με συνοπτικό τρόπο’ σε αυτό Ιδίως:
α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες’ ποι-) επικρατούν κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου’
β) αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το προσωπικό σε ημεραργία
λόγω υπερημερίας του εργοδότη’
γ) τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και τα μηχανήματα σε ημεραργία λόγω υπερημερίας ταυ εργοδότη’
δ) θέση και περιγραφή των εργασιών’ αναφορά στις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει πρόοδος ή δεν
εκτελούνται’ αλλά και σι σχετικοί λόγοι’
ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιμων εργασιών εντός της ημέρας’
στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισμού’
ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων’ καθώς και τροποποιήσεις ή προβλήματα με τις ρυθμίσεις και τον σχετικό
εξοπλισμό’
η) τα προσκομιζόμενα υλικά’ σι εκτελούμενες εργασίες’
θ) σι εργαστηριακές δοκιμές’
ι) καθυστερήσεις’ δυσκολίες’ ατυχήματα’ ζημίες, μη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν καθυστερήσεις’ καθώς και
ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης εργασιών’ ια) σι εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων
επίβλεψης,
Ιβ) έκτακτα περιστατικά’
ιγ) σημαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες με το Δημόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους Ιδιοκτήτες’

και Ιδ) κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο.
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2. Το ημερολόγιο Του έργου υπογράφεται με ψηφιακή υπογραφή από τον τηρούντα αυτό και αποστέλλεται
ηλεκτρονικά στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας και στον επιβλέποντα του έργου. Ο επιβλέπων του
έργου ελέγχει και διορθώνει το ημερολόγιο, αν απαιτείται, και το υποβάλλει έγκριση στον προϊστάμενο της
διευθύνουσας υπηρεσίας εντός δύο (2) εργασίμων ημερών.
3. 0 προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας ελέγχει τις εγγραφές και δύναται να απορρίψει όσες εξ αυτών
κρίνει ως ανακριβείς, ενώ μπορεί να χορηγήσει εντολή προς τον ανάδοχο για την εγγραφή στο ημερολόγιο και
άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο έργο ή να ζητήσει
από τον ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί
από τη διευθύνουσα υπηρεσία να καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις με σκαριφήματα, φωτογραφίες,
καταγραφές με video ή άλλες μεθόδους καταγραφής οπτικών μέσων. Σε μεγάλα έργα, για κάθε εργοτάξιο σε
διακριτή γεωγραφική ενότητα πρέπει να τηρούνται χωριστές ημερήσιες αναφορές προόδου ή ημερολόγιο,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στα συμβατικά τεύχη. Στις περιπτώσεις μικρών έργων, η διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί
να ορίσει την τήρηση του ημερολογίου κατά άλλον συνοπτικότερο τρόπο, την τήρησή του κατά εβδομάδα ή άλλο
χρονικό διάστημα ή και τη μη τήρηση ημερολογίου.
4. Εφόσον, ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση και κοινοποίηση του ημερολογίου,
επιβάλλεται ειδική ττοΙΙνηκή ρήτρα που καθορίζεται στα συμβατικά τεύχη και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των
εκατό (100) ευρώ, ούτε ανώτερη των πεντακοσίων (500) ευρώ, για κάθε ημέρα παράλειψης, αναλόγως με το ύψος
της συμβατικής δαπάνης του έργου. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα
από ειδική πρόσκληση του προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη
τήρησης.
5. Οι εγγραφές του ημερολογίου δεν αποτελούν πλήρη απόδειξη για τα γεγονότα που καταγράφονται σε αυτό,
συνεκτιμώνται όμως σε συνδυασμό με τα λοιπά έγγραφα, εφόσον τούτο φέρει βεβαία χρονολογία, που αποδεικνύει
τον χρόνο σύνταξής του. »

Άρθρο 25ο: Επεiνουσες πρόσθετες ερνασίες

25.1 Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 132 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα
με το Ν. 4782(2021 , αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείνουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες ερνασίες μπορεί
να εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή η εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταεη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
και μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύμβασης yωρίς ΦΠΑ. Στο ανωτέρω ποσοστό
περιλαμβάνεται σωρευτικά και η αξία των απολογιστικών εργασιών της παραγράφου 10 του άρθρου 154. Για την
έγκριση αυτή η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει τεχνική περιγραφή των εργασιών, με αιτιολόγηση του επείγοντος
και εκτίμηση της δαπάνης, με βάση τις συμβατικές τιμές μονάδας ή ενδεικτικές τιμές για νέες εργασίες. Ο ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, που επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στις σχετικές
πιστοποιήσεις και πριν από την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και που ενσωματώνονται στον
επόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών. σι εργασiες για τις οποίες δεν υπάρχει εγκεκριμένη νέα τιμή
περιλαμβάνονται στους σχετικούς λογαριασμούς με τις ενδεικτικές τιμές μειωμένες κατά είκοσι τοις εκατό (20%).

Άρθρο 26ο: Προκαταβολή

26.1 Προκαταβολή στον ανάδοχο καταβάλλεται μόνο εάν και εφόσον προβλέπεται από τη Διακήρυξη της
Δημοπρασίας και τη Σύμβαση. ΓΙ αυτήν εφαρμόζονται όσα προβλέπει το άρθρο 150 του Ν. 4412/16 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 .

Άρθρο 27ο: Προσωρινή και οριστική παραλαβή — Βεβαίωση περάτωσης εργασιών — Διοικητική παραλαβή

27.1 Για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν σι σχετικές διατάξεις των άρθρων 170
«Προσωρινή παραλαβή>). 171 «Χρόνος υπογρεωτικής συντήρησης των έργων» και 172 «Οριστική παραλαβή» του
Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα υε το Ν. 4782/2021
27.2 Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου δηλαδή
από την ημερομηνία ΠΟΙ-) στη σχετική βεβαίωση φέρεται ως ημερομηνία που αυτό περατώθηκε ή, στην περίπτωση
της παρ. 2 του άρθρου 168, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών, αν
υποβληθούν από τον ανάδοχο, μέσα σε δύο (2) μήνες από τις πιο πάνω ημερομηνίες, η τελική επιμέτρηση. ~yj~
τελική επιμέτρηση υποβληθέΙ από τον ανάδογο μεταγενέστερα. η πιο πάνω προθεσμία για τη διενέργεια της
παραλαβής αρχίζει από την υποβολή της τελικής επιμέτρησης. Αν δεν υποβληθεί τελική επιιjέτρηση από τον
ανάδοχο, η προθεσμία για τη διενέργεια της παραλαβής αρχίζει από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της τελικής
επιμέτρησης που συντάχθηκε από την υπηρεσία. Αν η παραλαβή δεν διενεργηθεί ή το πρωτόκολλο δεν εγκριθεί
μέσα στις πιο πάνω προθεσμίες. η παραλαβή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) ημέρες μετά
την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής ειδικής όχλησης για τη διενέργειά της.
27.3 Σύμφωνα μετην Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 433 της 19/22.9.2000, καθιερώνεται ο Φάκελος Ασφάλειας και
Υγείας (Φ Α. Υ.) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε δημοσίου έργου. Η
επιτροπή παραλαβής του έργου επιβάλλεται να διαπιστώνει ότι για το παραλαμβανόμενο προσωρινά ή οριστικά
έργο έχει καταστεί Φ Α. Υ. και ότι αυτός είναι ενημερωμένος σύμφωνα με την ~ 7 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305(96. Η
παραπάνω διαπίστωση θα αναγράφεται ρητά στο σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής. Ευθύνη και μέριμνα για την
κατάρτιση του ΦΑ.Υ. έχει ο ανάδοχος του έργου.
27.4 Στο άρθρο 171, ~ 1, του Ν. 4412(16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα μετοΝ. 4782(2021 , ορίζεται ο
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χρόνος εγγύησης κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του και
μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή. Για έργα προυπολογισμού δημοπράτησης μέχρι
250.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, εφόσον η φύση των εργασιών το επιτρέπει ή για έργα που δεν νοείται μακροχρόνια
συντήρησή τους, μπορεί μετα συμβατικά τεύχη να καθορίζεται χρόνος εγγύησης μικρότερος των 15 μηνών.
27.5 Σύμφωνα με το άρθρο 172’ ξ 2’ του Ν. 4412/16, η οριστική παραλαβή διενερνείται μέσα σε δύο (2) μήνες από
τότε που λήνει ο Χρόνος εννύησης. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρείται ότι έχει συντελεστεί αυτοδίκαια εξήντα (60)
ημέρες μετά από την υποβολή από τον ανάδοχο σχετικής όχλησης για τη διενέργειά της.
27.6 Για τη βεβαίωση περάτωσης ερνασιών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του Ν. 4412/16 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 και τίθενται προθεσμίες για την έκδοση της βεβαίωσης
περαίωσης’ ήτοι 10 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας αν σι εργασίες έχουν περαιωθεί, για την αναφορά του
επιβλέποντα και άλλες δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή της αναφοράς του επιβλέποντα για την έκδοση της
βεβαίωσης περαίωσης από τον Προϊστάμενο της Δ. Υ. Αν σι προθεσμίες δεν τηρηθούν, ο ανάδοχος μπορεί να
υποβάλει όχληση, οπότε θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει εκδοθεί αυτοδίκαια τριάντα (30) μέρες μετά.
27.7 Για τη διοικητική παραλαβή για χρήση ισχύουν σι διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/16 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 . Σύμφωνα με την ~ 4 του Ιδίου άρθρου, εάν από τη
σύμβαση προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών παράλληλα προς τη χρήση του έργου, δεν απαιτείται η διενέργεια
διοικητικής παραλαβής.

Άρθρο 28ο: Δοκιμές ενκαταστάσεων

28.1 0 ανάδοχος υποχρεούται αμέσως μετά την ολική περαίωση των εγκαταστάσεων κάθε κατηγορίας να κάνει με
δικά του μέσα’ όργανα και δαπάνες τις απαιτούμενες δοκιμές’ σι οποίες θα επαναλαμβάνονται μέχρι πλήρους
ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσμάτων τους’ οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμών πουj θα
υπογράφεται από τον επιβλέποντα μηχανικό, τους χρήστες του έργου και τον ανάδοχο και θα περιλαμβάνεται στο
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. Σύμφωνα με το άρθρο 168 ~ 1 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 , μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες σι εργασίες
κατασκευής και να έχουν γίνει και σι δοκιμασίες του έργου.
28.1 οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
28.2 Κατά το χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου’ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 171 του Ν.
4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 0 ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά
τακτά χρονικά διαστήματα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση’ χωρΙς πρόσθετη αμοιβή.
28.5 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζημία για την οποία ευθύνεται ο ίδιος. μέσα στην
προθεσμία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό’ ο κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να εκτελέσει την
επανόρθωση αυτή απ ευθείας’ σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.
28.6 0 ανάδοχος οφείλει με την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή τους’ να
συντάξει χωρίς πρόσθετη αμοιβή και να υποβάλει στην υπηρεσία σε δύο αντίγραφα’ πλήρεις και λεπτομερειακές
οδηγίες χειρισμού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων που εκτελέστηκαν. Μια σειρά από τις οδηγίες
αυτές καταχωρείται στο φάκελο του έργου ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο χρήστη του έργου.
o ανάδοχος οφείλει επίσης’ πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων να διδάξει στους χρήστες. τη χρήση και
το χειρισμό των εγκαταστάσεων.

Άρθρο 29ο: Κατασκευαστικά σγέδια — Λήι~ιη φωτονραφιών

29.1 Ολες σι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα Συμβατικά στοιχεία, Τεύχη και
Σχέδιιι ιιι’ιι έχιιιιν ~γκ(ιιθkΙ και ιις ιιιχόν ι’κιιιοιιοιήα’ις ή ιιιqιιιλΓ~~ι”ια~ις ιοιις Γ·ιιιυι~μιtΙνι ιαι όιι ι., νά~ιχος
συμμορφώνεται μόνο σε έγγραφες εντολές του Εργοδότη και των εξουσιοδοτημένων οργάνων του.
29.2 0 εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγεί έγκαιρα στον ανάδοχο επαρκή στοιχεία (σχέδια’ διαγράμματα ή
οδηγίες) έτσι ώστε ο ανάδοχος να μπορεί να υλοποιεί τον Χρονικό Προγραμματισμό του Έργου. Ο ανάδοχος δεν
θα έχει ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση που οφείλεται σε μη έγκαιρη παράδοση σχεδίων ή οδηγιών από τον
επιβλέποντα’ εφόσον όμως προηγουμένως έχει έγκαιρα και εύλογα διατυπώσει εγγράφως συγκεκριμένο αίτημα.
29.2 0 ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάσσει αδαπάνως και να υποβάλλει για έγκριση στον επιβλέποντα
οποιοδήποτε κατασκευαστικό σχέδιο τυχόν απαιτηθεί πέραν εκείνων που περιλαμβάνονται στη Μελέτη
Εφαρμογής. Τα κατασκευαστικά σχέδια θα υποβάλλονται εγγράφως εις τριπλούν’ εγκαίρως για τις κατασκευές που
αφορούν’ ώστε να υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για έλεγχο και τυχόν επανυποβολή και επανέλεγχό τους. Μετά τον
έλεγχο ο επιβλέπων επιστρέφει ένα αντίγραφο των κατασκευαστικών σχεδίων με μία από τις ενδείξεις
“εγκεκριμένο” ή”για επανυποβολή”. Στα σχέδια “για επανυποβολή πρέπει να αιτιολογούνται σι λόγοι του
χαρακτηρισμού αυτού. Καμιά εργασία που αναφέρεται στα σχέδια αυτά δεν μπορεί να εκτελεσθεί πριν δοθεί
έγγραφη έγκριση ή πριν επιστραφούν εγκεκριμένα τα κατασκευαστικά σχέδια του εργολάβου. Με τον γενικό όρο
“Κατασκευαστικά Σχέδια· νοούνται τα λεπτομερή σχέδια’ βάσει των οποίων θα εργάζονται τα συνεργεία του
αναδόχου’ καθώς και σχέδια που δείχνουν λεπτομέρειες των επί τόπου κατασκευαζομένων ειδών’ τρόπους και
μεθόδους κατασκευής και πορεία εργασιών. Τα Κατασκευαστικά Σχέδια συνοδεύονται’ όταν απαιτείται’ από
φωτογραφίες’ εγχειρίδια λειτουργίας’ τεχνικές προδιαγραφές’ διαγράμματα και κάθε τεχνικό στοιχείο και
πληροφορία που προσδιορίζουν επακριβώς το είδος και τη λειτουργία των υλΙκών και του εξοπλισμού στα οποία
αφορούν.
29.3 Τα επιπλέον κατασκευαστικά σχέδια ή πρόσθετες προδιαγραφές που τυχόν απαιτηθούν κατά την διάρκεια
εκτέλεσης του έργου παραδίδονται από τον εργοδότη στον ανάδοχο για εκτέλεση και συνοδεύονται από έγγραφο
της επίβλεψης. Τα παραδιδόμενα σχέδια πρέπει να είναι πλήρη’ να περιέχουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες
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και να είναι συσχετισμένα μεταξύ τους. Ο ανάδοχος, παραλαμβάνοντας τα σχέδια, οφείλει να τα ελέγχει Και σε
περίπτωση ασαφειών ή διαφωνιών, να τις εντοπίζει και να ζητάει πρόσθετες διευκρινίσεις από την επίβλεψη με
έγγραφό του, στο οποίο θα επισημαίνει τα συγκεκριμένα σημεία ασάφειας, διαφωνίας ή ελλείψεων.
29.4 Ο ανάδοχος θα συντάσσει κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου τα “ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχέδια.
Με την περάτωση των εργασιών και πριν από την προσωρινή παραλαβή, ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον
Εργοδότη τα ‘ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ” σχέδια. σε τρείς σειρές, υπογεγραμμένα και σε ηλεκτρονική μορφή σε
αρχείο «.dwg». Τα σχέδια θα περιέχουν όλες τις μεταβολές, αναθεωρήσεις, διορθώσεις και εγκρίσεις του
αντίστοιχου σχεδίου, έτσι που κάθε τέτοιο σχέδιο να απεικονίζει ακριβώς το αντίστοιχο τμήμα του έργου, όπως έχει
πράγματι εκτελεσθεί και παραληφθεί, με τα ακριβή στοιχεία του, καθώς και δύο αντίτυπα κάθε εγχειριδίου
λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, συσκευών κ.λπ.
εφόσον υπάρχουν.
29.5 Για να διευκολυνθεί ο έλεγχος των παραπάνω σχεδίων, Ιδίως σε περίπτωση που μεταγενέστερες εργασίες
καταστήσουν τον έλεγχο των στοιχείων που καταγράφονται a αυτό αδύνατο (π.χ. διάστρωση πλάκας που καλύπτει
δίκτυα)’ ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει στην Επίβλεψη κατά τη διάρκεια της κατασκευής, σχέδια
(εις διπλούν) σε αρχική μορφή, που θα περιέχουν όσα από τα στοιχεία των σχεδίων ‘ΟΠΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ”
πρόκειται να καταστούν αφανή από τη συνεχιζόμενη πρόοδο των εργασιών. Τα σχέδια αυτά, ελεγχόμενα και
υπογραφόμενα από την Επίβλεψη’ θα αποτελέσουν τη βάση για την τελική σύνταξη των “ΟΓΙΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ”
σχεδίων. Επίσης Θα δοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή στον εργοδότη.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φωτογραφίζει την υφιστάμενη κατάσταση και τις πραγματοποιούμενες
επεμβάσεις και να εκτυπώνει με δαπάνες του έγχρωμες φωτογραφίες’ ευκρινείς και καλλιτεχνικές σε καλής
ποιότητας φωτογραφικό χαρτί σε διάσταση 18Χ27εκ. σι φωτογραφίες θα λαμβάνονται πριν από την έναρξη των
εργασιών — κατά τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου — και μετά το πέρας των εργασιών σύμφωνα
με τις οδηγίες της επίβλεψης και Θα παραδίδονται σε ψηφιακή μορφή σταδιακά σε συσχέτιση με τις υποβαλλόμενες
επιμετρήσεις, τις οποίες θα συνοδεύουν υποχρεωτικά.

Άρθρο 30ο: Ερνασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόγους
— Φθορές στις εγκαταστάσειc από τον ανάδογο

30.1 0 κύριος του έργου διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει σε εργολήπτες ή συνεργεία δικά του εκτέλεση εργασιών
που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβαση, αφού προηγουμένως ενημερώσει και διαπραγματευτεί με τον ανάδοχο’ σι
δε αντίστοιχες εργασίες μπορεί να εκτελούνται παράλληλα με τις εργασίες που εκτελεί ο ανάδοχος. 0 ανάδοχος
υποχρεούται να συνεργάζεται στενά και να διευκολύνει τα πιο πάνω συνεργεία ή άλλους εργολήπτες για την
απρόσκοπτη κατασκευή του όλου έργου. Σε καμία περίπτωση η ύπαρξη άλλων συνεργείων ή εργολάβων δεν
αποτελεί αιτία για δικαιολόγηση καθυστέρησης. Εάν ο ανάδοχος διαπιστώσει καθυστέρηση στην εκτέλεση των
εργασιών άλλων συνεργείων’ η οποία έχει ως συνέπεια την παρεμπόδιση των εργασιών ΠΟΙ) εκτελούνται από τον
ίδιο, οφείλει να το γνωρίσει εγκαίρως στην επιβλέπουσα το έργο Διεύθυνση του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Κάθε
διαφωνία ή διαφορά του αναδόχου με άλλους εργολήπτες και συνεργεία επιλύεται οριστικά και αμετάκλητα από την
αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης που επιβλέπει το έργο.
30.1 0 ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ανοίγει. να μορφώνει και να επαναφέρει στην αρχική κατάσταση τις
απαιτούμενες οπές διέλευσης . φωλιές και αύλακες για τον εντοιχισμό σωλήνων ή σιωνδήποτε άλλων στοιχείων ΗΙ
Μ εγκαταστάσεων’ σύμφωνα με τις μελέτες και τις οδηγίες της επίβλεψης, χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση γιατί
σι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο της μελέτης.
30.2 Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η μόρφωση από τον ανάδοχο, οπών, φωλεών και αυλακών σε κατασκευές
από σκυρόδεμα, χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα μηχανικού.
Οποιαδήποτε φθορά ή ζημία που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου σε οποιαδήποτε κατασκευή βαρύνει
τον ανάδοχο, που εiναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν τη
ζημία ή τη φθορά στην προτέρα τους κατάσταση.

Άρθρο 31ο: Χρήση έργου ή τυήυατός του πριν την αποπεράτωση

31.1 Η χρήση αυτή δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό εκτελέστηκε καλά και διατηρεί
όλα τα δικαιώματά του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τους
συμβατικούς όρους
31.2 Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 169 και 157 του Ν. 4412116 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σύμφωνα μετοΝ. 478212021.

Άρθρο 32ο: Σύνδεση υε δίκτυο 0.Κ.Ω.

32.1 0 ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει με κάθε τρόπο να γίνει η παρογή και σύνδεση των εγκαταστάσεων υε
τα δίκτυα των 0.Κ.Ω. (ΔΕΗ. ΟΤΕ, ΕΥΑΘ’ κλπ)

32.2 Η δαπάνη των παραπάνω παροχών και συνδέσεων Βαρύνει τον ερνοδότη που τις καταβάλλει απ’ ευθείας
στους Ο.Κ.Ω.



ΆρΘρο 330: Εξυπηρέτηση οργανισμών και επιχειρήσεων Κοινής ωφελείας (Ο.Κ.Ω.1

33.1 0 ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι μπορεί στην Περιοχή του έργου να υπάρχουν δίκτυα Ο.Κ.Ω.’ που
Θα πρέπει να μετατεθούν.
33.2 Με τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος δε Θα έχει καμία ανάμειξη, υποχρεούται όμως να παρέχει κάθε διευκόλυνση
για την εκτέλεση τους’ χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση για λόγους καθυστέρησης ή δυσχερειών στην
εκτέλεση του έργου.

Άρθρο 34ο: Καθαρισμός κατασκευών — ερνοταξίων — εγκαταστάσεων

34.1 Σ όλη τη διάρκεια των εργασιών, ακόμη και μετά την αποπεράτωσή τους μέχρι τη διάλυση του εργοταξίου
του’ ο ανάδοχος Θα είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της καθαριότητας και για την απομάκρυνση ή καταστροφή
των άχρηστων υλικών και άλλων απορριμμάτων σε μέρη και με τρόπο που Θα εγκρίνουν σι Δημόσιες Αρχές.
34.1 Αμέσως μετά την αποπεράτωση του έρνου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αφαιρέσει τις άχρηστες
εγκαταστάσεις’ κατασκευές’ περιφράξεις και λοιπά υλικά να απομακρύνει τα προϊόντα και να μεριμνήσει για τον
καθαρισμό των χώρων με δαπάνες του. Είναι υποχρεωμένος ακόμη να απομακρύνει από το έργο τον εξοπλισμό’
τα μηχανήματα’ υλικά και εφόδιά του και οποιαδήποτε άλλα κατάλοιπα ή απορρίμματα που προέρχονται από την
εκτέλεση του έργου. Υποχρεούται γενικά να καθαρίσει με ειδικευμένο προσωπικό όλους τους χώρους και να
μεριμνήσει για ότι απαιτείται’ ώστε οι χώροι να παραδοθούν έτοιμοι προς χρήση και λειτουργία. Κάθε σχετική
εργασία Θα εκτελεσθεί από τον ανάδοχο με φροντίδα του και δαπάνες του’ μετά από εντολή της Υπηρεσίας που
έχει την επίί3λεwη και σύμφωνα με τις οδηγίες της. 01 εντολές αυτές σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγονται τη
μείωση των ευθυνών και υποχρεώσεων του αναδόχου.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παραπάνω
παραγράφους αυτού του άρθρου, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωμα να εκτελέσει σε βάρος και για λογαριασμό
του αναδόχου τις παραπάνω προβλεπόμενες εργασίες κατεδάφισης’ απομάκρυνσης και εκκαθάρισης’ αφού Θα έχει
περάσει χωρίς καμία ενέργεια από την πλευρά του αναδόχου χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών
από την έκδοση της σχετικής εντολής. σι δαπάνες των εργασιών παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη
πληρωμή.

Άρθρο 35ο: Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου

35.1 0 ανάδοχος έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 138 του Ν.4412/16
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 .

35.1 0 ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει με δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο όλα τα
προβλεπόμενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 12 του Π.Δ. 305/96 (π.χ. τεχνητός — φυσικός φωτισμός’
πόσιμο νερό’ μέτρα πυρανίχνευσης πυρόσβεσης’ πρώτες βοήθειες’ αποδυτήρια’ ντους’ νιπτήρες’ αποχωρητήρια’
χώροι ανάπαυσης).
35.2 0 ανάδοχος πρέπει να μεριμνήσει νια την τήρηση στα εργοτάξια όλων των στοιχείων που απαιτούνται από
το Νόμο για την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να ληφθούν σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των
εργασιών σύμφωνα με το Π.Δ. 778/80: «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών» και το
Π.Δ. 1073/81: «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως
έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού », και Κάθε άλλη διάταξη που Θα ισχύει’ καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής
του έργου. Επίσης’ ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 305/96: «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που
πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57/ΕΟΚ»’ του Ν.
1568/85. « Υγιεινή και ασφάλεια ιων εργαζομένων» και ιου Ν. 1430/84. «Κύρωση ιης 6217S Διεθνούς Σύμβασης
Εργασίας’ που αφορά τις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδομική βιομηχανία και ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση
με αυτήν»’ καθώς και του Ν. 3850/10 (ΦΕΚ-84 A) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζομένων.
35.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφαλείας επί ατυχημάτων αστυνομικές
διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη’ που Θα συμβεί στον ίδιο’ στο
προσωπικό του ή τρίτους από ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση του έργου’ άρΘρο 138’
57’ του Ν. 4412/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα μετοΝ. 4702/2021 .

35.4 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμπληρώνει και να τηρεί τα οριζόμενα στο Σ.Α.Υ. και Φ Α. Υ. κατά τα
στάδια κατασκευής του έργου’ σύμφωνα με την εγκύκλιο 3/5-2-2003 του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ. Σύμφωνα με την
απόφαση Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ.’ υττ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ.889/03 (ΦΕΚ Β 16/14-1-03), επιβάλλεται η αναγραφή στην
Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κάθε δημοσίου έργου όλων των υποχρεώσεων του αναδόχου που προκύπτουν
από την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων’ κατά την εκτέλεση του έργου.
σι υποχρεώσεις αυτές υπενθυμίζονται’ καταγράφονται και εντάσσονται στο πλαίσιο του Συστήματος Οργάνωσης &
Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Ο.Δ.Α.Υ.ΕJ’ κατά την εκτέλεση του έργου.

Πρόληυη και αντιμέτωπιση του ερνασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων (ΣΑ. Υ. & Φ.Α.Υ.).



1.1 Υπογρέωση αναδόγου νια αναθεώρηση ΣΑ. Υ και Φ Α. Υ.
0 συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου Ασφάλειας και
Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά Θέματα AYE. και να συντλαξει τον τελικό Φ.Α.Υ.
Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε Φ Α.Υ. εμπεριέχονται σι
ενδεχόμενες τροποποιήσες που έχουν επέλΟει. Συνεπώς ο Φ.Α.Υ. συμπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται με
την ολοκλήρωση του έργου στον ΚΤΕ ενημερωμένος έτσι ώστε να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου, έτσι
όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. στον
ανάδοχο μαζί με την τεχνική μελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξή τους αδαπάνως για το Δημόσιο.

Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέγει τα εξής:
1.1.1 Γενικά: είδος έργου και χρήση αυτού, σύντομη περιγραφή του έργου, ακριβής διεύθυνση του έργου, στοιχεία
του κυρίου του έργου, στοιχεία του υπόχρεου για εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 1 .1.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
1 . 1.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας
1.1.4 ΡύΘμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξη του εργοταξίου
1.1.5 Καθορισμός των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων
1.1.6 Συνθήκες αποκομιδής επικινδύνων υλικών
1.1.7 Διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Αβοηθειών
1.1.8 Μελέτες κατασκευής, ικριωμάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι
ικριωμάτων, αντιστηρίξεις μεγάλων ορυγμάτων ή επιχωμάτων κλπ και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε
ύψος
1.1.9 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου
1.1.10 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίμησης επικινδυνότητας κάθε
φάσης και υπόφασης του έργου με κλιμάκωση της εκτίμησης επικινδυνότητας π.χ. χαμηλή εκτίμηση κινδύνου
Μ= μέτρια εκτίμηση κινδύνου
Υ= υψηλή εκτίμηση ΚΙνδύνου
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ο επιπλέον
απορρέοντες κίνδυνοι.
1.1.11 Εναλλακτικές μέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν
1.1.12 Για τον εναπομένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψή
του, καθώς και ειδικά μέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτημα Ii του άρθρου 12 του ΠΔ.
305/96)

Το Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέγει τα εξής:
1.1.Α Γενικά: είδος έργου και χρήση αυτού, ακριβή διεύθυνση του έργου, αριθμό αδείας, στοιχεία του κυρίου του
έργου, στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που Θα συντάξει το Φ.Α.Υ.
1.1.3 Στοιχεία του έργου:
τεχνική περιγραφή του έργου, παραδοχές μελέτης
1.1. Γ Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, τα οποία Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
Κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασiες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης,
μετατροπής, καθαρισμού κλπ.
Γνδεικτικά σι οδηγίες και τα στοιχεία αιιτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο Εκτέλεσης των διαφόριιιν εργαrnών
στην αποφυγή κινόύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού κλπ), στην
πυρασφάλεια κλπ.
1.1.Δ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου
Το ανωτέρω περιλαμβάνει:
- Τον Κανονισμό λειτουργίας του έργου ττ.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν στη χρήση του έργου από τους
χρήστες, βασικά ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεμηθούν στους χρήστες, ώστε κάθε
χρήστης να γνωρίζει Πώς θα χρησιμοποιήσει το έργο και τι θα κάνει στην περίπτωση έκτακτων γεγονότων. -

Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκμετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες χρήσης του ακίνητου
και κινητού εξοπλισμού που ανήκει στη συγκεκριμένη εργολαβία, σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε
συνθήκες εκτάκτου περιστατικού κλπ.
- Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του
έργου.

35.6 Κατά την εκτέλεση του έργου, το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. συμπληρώνονται και τηρούνται στο ερνοτάξιο με
ευθύνη του αναδόνου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών Η Διευθύνουσα Υπηρεσία παρακολουθεί και
υποχρεώνει τον ανάδοχο για την τήρηση και εφαρμογή των Σ.Α.Υ. — Φ Α. Υ. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο
ΦΑ. Υ. συνοδεύει το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του ΚτΕ.
35.7 Δαπάνη σύνταΕπς Σ.Α.Υ & Φ.Α.Υ. δαπάνες, που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του
εργοταξίου και απαιτούνται από το νόμο, βαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από
αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του.
35.8 Ο ανάδογος υποχρεούται δαπάνης του να τοποθετηθούν τα απαιτούμενα σήματα και πινακίδες σε όλες
γενικά τις θέσεις ΠΟΙ.] εκτελούνται εργασίες και να φροντίζει για τη συντήρησή τους.
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35.9 0 ανάδογος ευθύνεται αποκλειστικά εξ ολοκλήρου πονικά και αστικά νια κάθε ατύγημα Που Θα οφείλεται
στη μη λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας.
35.10 0 ανάδογος υπογρεούται να ανακοινώσει αμέσως στη Διευθύνουσα Υπηρεσία όλες τις απευθυνόμενες ή
κοινοποιούμενες σε αυτόν διατανές και εντολές των διαφόρων Αργών, σχετικά με μέτρα ελέγχου και ασφάλειας σε
όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
35.11 0 ανάδογος έγει αποκλειστικά και εξολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το κατά την εκτέλεση του
έργου απασγολούυενο ερνατοτεγνικό κλπ. προσωπικό, στην περίπτωση που Θα συμβεί ατύχημα σε αυτό.
0 ανάδογος υπογρεσύται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό του στο Ι. Κ Α. και τα κατά κατηγορία εργαζομένων
Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης. Σε περίπτωση που ο οποιοσδήποτε εργαζόμενος δεν υπάγεται στις περί Ι.Κ.Α.
διατάξεις ο ανάδοχος υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισμένη από το Κράτος ασφαλιστική εταιρία.

Άρθρο 36ο: Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδογο

36.1 Στα νενικά έξοδα και το νενικό όφελος του αναδόγου περιλαμβάνονται και σι παρακάτω δαπάνες:
α) σι τοπογραφικές εργασίες που Θα απαιτηθούν για την εφαρμογή της μελέτης, με τις πιθανές τροποποιήσεις της
β) η σύνταξη τευχών Αναλυτικών Επιμετρήσεων, Πρωτοκόλλων, Σχεδίων Εφαρμογής, Ημερολογίου,
δακτυλογραφήσεις και φωτοτυπίες αυτών, καθώς και η εκτύπωση Λογαριασμών ή Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων
Εργασιών και σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 370: Δημοσιεύσεις — Φύλαξη του ερνοταξίου, των υλικών και του έρνου
— Προστασία της βλάστπσπς-Αργαιότητες

37.1 Απανορεύεται αυστηρά στον ανάδοχο να κάνει, χωρίς προηγούμενη έγκριση της επιβλέπουσας το έργο
Διεύθυνσης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης., οποιαδήποτε ανακοίνωση που να έbιει σγέση με το έρνο.
37.2 0 ανάδογος είναι υπογρεωμένος να διαθέσει όσους φύλακες απαιτούνται για τη φύλαξη του εργοταξίου, των
υλικών και του έργου μέχρι την προσωρινή παραλαβήτου.
37.3 0 ανάδογος είναι υπογρεωιJένος να μεριμνήσει για την τοποθέτηση κάδων αποροιμμάτων σε κατάλληλες
θέσεις και για τη διατήρηση των χώρων εργασίας καθαρών και απαλλαγμένων από άχρηστα υλικά, καθώς επίσης
και για την αποθήκευση των προϊόντων καθαίρεσης σε ειδικά containers μέχρι την απομάκρυνσή τους, ώστε να
μην παρεμποδίζονται η λειτουργία των καταστημάτων και η κίνηση των διερχομένων.
37.4 Ο ανάδογος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάργουσα βλάστηση, όπως δένδρα και
θάμνους που βρίσκονται στην περιοχή του έργου, εφόσον η βλάστηση αυτή δεν παρεμποδίζει την εκτέλεση του
έργου, κατά την κρίση του εργοδότου. Ο εργολήπτης Θα είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη κοπή ή βλάβη
δένδρων και θάμνων η οποία θα προκληθεί από κακό χειρισμό των μηχανημάτων, εναπόθεση υλικών κ.λπ.
37.5 0 Ανάδογος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί αμέσως την Δ/σα Υπηρεσία αν τυχόν κατά την κατασκευή του
έργου βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έρνα τέχνης. Οι διατάξεις για τις αρχαιότητες εφαρμόζονται και στην
περίπτωση αυτή, άρθρο 138512 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021

Άρθρο 380: Βλάβες στα έρνα .. Αναννώριση αποζημιώσεων

38.1 Ο ανάδοχος δε δικαιούται καμία αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στο
έργο, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημιά του που οφείλεται σε αμέλεια,
απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του, ή σε μη χρήση των κατάλληλων μέσων ή σε
οποιαόήποτε άλλη αιτiα, εκτός από τις περιπτωσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας
βίας της 91 του άρθρου 157 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 . Ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες.
38.1 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σύμφωνα με το Ν. 4782/2021
38.2 Αν το έργο ή τμήμα αυτού παραδοθεί για χρήση πριν από την παραλαβή σι βλάβες, κλοπές ή βανδαλισμοί
από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, βαρύνουν τον κύριο αυτού εκτός αν άλλως
ορίζεται στη σύμβαση. Κατ’ εξαίρεση για βλάβες του έργου ή των μόνιμων εγκαταστάσεων του αναδόχου στον
τόπο των έργων που προέρχονται από ανωτέρα βία, αναγνωρίζεται στον ανάδοχο δικαίωμα αποζημίωσης
ανάλογης με τη ζημία, το ποσό της οποίας καθορίζεται με συνεκτίμηση του είδους και της έκτασης των βλαβών και
των ειδικών συνθηκών σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.
38.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα σε οριζόμενη από τον φορέα κατασκευής εύλογη προθεσμία
τα ελαττώματα του έργου, που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής και μέχρι την οριστική
παραλαβή. Αν η προθεσμία αυτή περάσει άπρακτη, ο φορέας κατασκευής του έργου μπορεί να εκτελέσει τη
διόρθωση σε βάρος του αναδόχου με οποιονδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώματός του να
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η διόρθωσή του απαιτεί δυσανάλογες
δαπάνες γίνεται σχετική μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος.
38.6 Ι Ι εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των βλαβών από ανωτέρα βία μπορεί να δικαιολογήσει
παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης των εργασιών για εύλογο χρονικό διάστημα.



Άρθοο 39ο: Επιστροφή εννυήσεων καλής εκτέλεσης

39.1 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων της σύμβασης κατά το
άρθρο 132 του Ν. 4412/16, μειώνεται αμέσως μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και σι
εγγυήσεις περιορίζονται στο 20% του ποσοστού της 56β του άρθρου 72 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 . Το τελευταίο μέρος των εγγυήσεων αποδίδεται μετά την έγκριση του
πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και τη σύνταξη του τελικού λογαριασμού.

Άρθρο 40ο: Υποκατάσταση αναδόγου - Υπερνολαβία

40.1 Σύμφωνα με το άρθρο 164, 5 1 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021
η υποκατάσταση τρίτου στην Κατασκευή μέρους ή όλου του έργου (εκνώρηση του έργου) απαγορεύεται γωρίς
ένκριση του φορέα κατασκευής του έργου. Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή μέρους ή
όλου του έργου (εκχώρηση του έργου) είναι δυνατή αποκλειστικά υπό τις προυποθέσεις της περίπτωσης 5 της
παραγράφου 1 του άρθρου 132. Η υποκατάσταση απαγορεύεται, χωρίς έγκριση της ΠροΙσταμένης Αρχής, η οποία
αποφασίζει ύστερα από αίτηση Του αναδόχου Και πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι έχει εκχωρήθει υποκατάσταση του αναδόχου νωρίς έγκριση κηρύσσει
έκπτωτο τον ανάδογο, μετά γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου. Δεν θεωρείται υποκατάσταση η. εκ μέρους
του αναδόχου. υπεργολαβική ανάθεση συγκεκριμένων ερνασιών του έργου.
40.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν σι διατάξεις του άρθρου 164 του Ν.4412/16.
40.3 Σύμφωνα με το άρθρο 1665 1 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021
νια την αναγνώριση υπεργολάβου wc εγκεκριμένου, με τις συνέπειες της παρ. 2 του άρθρου 165, υποβάλλεται στη
Διευθύνουσα Υπηρεσία κοινή αίτηση του αναδόχου και του υπεργολάβου μαζί με πρωτότυπο συμφωνητικό και
φάκελο δικαιολογητικών, σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου. Στο συμφωνητικό της υπεργολαβίας πρέπει να
αναφέρονται συγκεκριμένα σι εργασίες ή το μέρος του έργου fbi-) αναλαμβάνει ο υπεργολάβος, καθώς και η αξία
της σύμβασης υπεργολαβίας.
40.4 Σύμφωνα με το άρθρο 1665 5 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021
η διευθύνουσα υπηρεσία. με ειδική αιτιολόγηση, μπορεί να μην εγκρίνει τη σύσταση της υπεργολαβίας, σι δε λόγοι
μη έγκρισης μπορούν να βασίζονται μόνο σε τεκμηριωμένα στοιχεία ττροερχόμενα κυρίως από την υπηρεσία του
μητρώου των εργοληπτικών επιχειρήσεων, σχετικά με την ικανότητα και αξιοπιστία των εργοληπτικών
επιχειρήσεων, για την καλή και έγκαιρη Κατασκευή του έργου που συμφωνήθηκε ως αντικείμενο της υπεργολαβίας.
Η απόφαση αυτή της διευθύνουσας υπηρεσίας, περί μη έγκρισης της σύστασης της υπεργολαβίας, εκδίδεται μόνο
μέσα στην αποκλειστική προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 165 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 και κοινοποιείται αμέσως στον ανάδοχο και τον υπεργολάβο, κατά τις διατάξεις
του άρθρου 143 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 καθώς και στην
προϊσταμένη αρχή, μαζί με. απλό αντίγραφο του υποβληθέντος συμφωνητικού σύστασης της υπεργολαβίας.
40.5 Η έγκριση της υπερνολαβίας έγει τιc ε~ής συνέπεΙες:
α) Το ποσό της σύμβασης της υπεργολαβίας, όπως αυτό προκύπτει Ιδίως από τα τιμολόγια που εκδίδονται από
τον υπεργολάβο προς τον ανάδοχο, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της εμπειρίας.
β) Για το ποσό της σύμβασης υπεργολαβίας ο ανάδοχος δεν δικαιούται πιστοποιητικό εμπειρίας για χρήση στο
Μ.Ε.ΕΠ., ενώ τα στελέχη του αναδόχου δικαιούνται πιστοποιητικό εμπειρίας, το οποίο για την εξέλιξη στο Μ.Ε.Κ.
ανάγεται στο μισό του χρόνου επίβλειμης.
40.6 Κατά τα λοιπά ισχύουν σι διατάξεις του άρθρου 165 και 166 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σύμφωνα μετοΝ. 4782/2021.

Άρθρο 41ο: Έκπτωση αναδόγου — Διακοπή εργασιών — Λύση της σύμβασης

41.1 Σύμφωνα με το άρθρο 1605 1 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα μετοΝ. 4782/2021
εάν ο ανάδογος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υπογρεώσεις ή δε συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της
Υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή το νόμο, κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία. Η τήρηση της
διαδικασίας και σι συνέπειες για τον ανάδοχο καθορίζονται από τις υπόλοιπες παραγράφους του Ιδίου άρθρου.
41.2 Η διαδικασία και σι συνέπειες της διακοπής εργασιών και διάλυσης της σύμβασης είτε από υπαιτιότητα
αναδόχου είτε από υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 160 και 161 του Ν.
4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021.

Άρθρο 42ο: Διαφωνίες — Ενστάσεις — Διαιτησία

42.1 Σύμφωνα με το άρθρο 17451 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021,
κατά των πράεεων ή παραλείwεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που προσβάλλουν έννομο συμφέρον του
αναδόγου νωρεί ένσταση που κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία. Η ένσταση κατά των πράξεων ασκείται μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης. Σύμφωνα με το άρθρο 174 5 2 Ν. 4412/16
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021, η ένσταση απευθύνεται στην Προϊσταμένη Αρχή, η
οποία υποχρεώνεται να εκδώσει απόφαση εντός 2 μηνών από την κατάθεση της ένστασης.
42.2 Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης ή παρέλευσης άπρακτης της δίμηνης προθεσμίας, ο ανάδοχος
μπορεί να καταθέσει αίτηση θεραπείας σε ανατρεπτική προθεσμία 3 μηνών. Η διαδικασία περιγράφεται στις 5 3 —

17 του ίδιου άρθρου.
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42.3 Σύμφωνα με Το άρθρο 175 ξ 1 Του N. 4412/16 όπως Τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021,
κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση κατασκευής δημόσιου έργου
επιλύεται με προσφυγή στο αρμόδιο δικαστήριο Κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής ή Πολιτικής Δικονομίας.
Η διαδικασία διέπεται από τις επόμενες παραγράφους του Ιδίου άρθρου.

Άρθρο 43ο: Ασφαλίσεις νια ατυγήιjατα — Ασφάλιση έργου

Σύμφωνα με την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία, κάθε έρνο ασ~αλΖεται ως προς τις υλικές ζημιές και απώλειες
και τις αστικές ευθύνες για σωματικές βλάβες και απώλειες ή ζημιές περιουσίας τρίτων, όπως ορίζεται:
-Ασφάλιση έργου έναντι οποιασδήποτε απώλειας, υλικής ζημιάς ή καταστροφής μερικής ή υλικής κατά τις
περιόδους εκτέλεσης και συντήρησης του έργου.
-Ασφάλιση αστικής ευθύνης για σωματική βλάβη ή θάνατο και για συνεπακόλουθες ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη ή
και ασθένεια τρίτων και για απώλεια ή ζημιά περιουσίας που ανήκει σε τρίτους Κατά τις περιόδους εκτέλεσης και
συντήρησης του έργου.
-Ασφάλιση διασταυρούμενης αστικής ευθύνης των συντελεστών του έργου έναντι αλλήλων για υλικές ζημιές σε
περιουσιακά στοιχεία και για σωματικές βλάβες σε περιόδους εκτέλεσης του έργου.
-Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου εργοταξιακών εγκαταστάσεων και μηχανικού εξοπλισμού ΠΟΙ) θα
χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου.
-Ασφάλιση υφιστάμενης ακίνητης περιουσίας του κυρίου του έργου έναντι υλικών ζημιών κατά την περίοδο
εκτέλεσης του έργου που οφείλονται στην κατασκευή του έργου.
-Ασφάλιση της εργοδοτικής ευθύνης του αναδόχου έναντι του απασχολούμενου προσωπικού κατά τις περιόδους
εκτέλεσης και συντήρησης του έργου.
Τα ελάχιστα όρια κάλυψης της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων θα πρέπει να είναι σωματικές βλάβες ή θάνατος
200.000 € / άτομο, 1.000.000 € / περιστατικό (ομαδικό ατύχημα) και υλικές ζημιές (θετικές και αποθετικές) 300.000
€ / περιστατικό. Το ανώτατο αθροιστικό όριο για όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης θα είναι τουλάχιστον το
ποσό των 1200.000 Ε.
Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο σε νόμιμη ισχύ Θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο στον Κύριο του ‘Εργου το αργότερο
εντός είκοσι (20) ηυερών από την υπογραφή της σύυ’3ασης του έρνου.

43.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
43.1.1 Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών τουσ Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να συμμορφώνεται με
τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ημέρα σύναφης των ασφαλιστικών συμβάσεων.
43.1.2 Ομοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νομοθεσία της ΕυρωπιΧίκής Ένωσης και να
συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών.
43.1.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων.
43.1.4 Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.Δ.
400/1970, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. σι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στιι ρυθιjίσεις του Ν.Δ.
400/1970 (όπως τροποποιήθηκε και ισγύει σήυερα) και συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του Έονου.
43.1.5 Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην αλλοδαπή, θα
προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και διέπεται από το Ν.Δ. 400/1970, όπως
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/1 985.
43.1.6 σι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις
και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύμβαση του ‘Εργου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις
προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόμια, περιορισμούς κλπ., και
ο ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/ και πράγματα και
πέραν από τα ποσά κάλυψης των πισ πάνω ασφαλιστηρίων.
43.1.7 Όλες σι ασφαλιστικές συμβάσεις.
- θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως

- θα περιλαμβάνουν όρους σι οποίοι θα συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
όπως ισχύει κατά την ημέρα σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων.
43.1.8 Η εκ μέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου που αποτελεί ασφαλιστικό βάρος και ΠΟΙ]
είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόμων αποτελεσμάτων της ασφαλίσεως , θα γίνεται με την έναρξη ισχύος
της ασφαλιστικής περιόδου.
43.1.9 σι ασφαλιστικές εταιρείες θα λειτουργούν νόμιμα, με δόκιμη δραστηριότητα, σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής
‘Ενωσης και του E.O.X., θα είναι φερέγγυες στο μέτρο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν για το παρόν έργο
και θα μπορούν να ασφαλίζουν παρεμφερή έργα χωρίς να παραβιάζονται σι όροι των Τευχών Δημοπράτησης και η
Ελληνική Νομοθεσία.
Ο ΚΤΕ έχει το δικαίωμα να ελέγχει την φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιριών, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην
υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων λυσιτελούς ελέγχου.
43.1.10 Όλες σι ασφαλιστικές συμβάσεις θα συνάπτονται σε ΕΥΡΩ.
43.1.11
(1) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των ασφαλιστών κάθε στοιχείο από την Τεχνική Προσφορά
που υπέβαλε ως διαγωνιζόμενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει ο Κ.τ.Ε., υπόψη των διαγωνιζόμενων,
όπως επίσης και τις εν συνεχεία έρευνες και μελέτες που εκτέλεσε] συνέταξε ως ανάδοχος.
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Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κλπ. από τους
εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το ζητούν.
Επισημαίνεται ακόμη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης ΠΟΙ] θα συμβεί στο έργο από οποιαδήποτε αιτία
ακόμη και από ανωτέρα βία ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει τόσο τον Κ.Τ.Ε όσο και τους ασφαλιστές του.
(2) 0 ΚΤΕ έχει το δικαίωμα
- να επικοινωνεί απ ευθείας με τους ασφαλιστές
- να παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος
- να Παρέχει στους ασφαλιστές στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων
Η υπό του ΚΤΕ άσκηση του δικαιώματος τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωμα του Αναδόχου για οποιασδήποτε
φύσης αποζημιώσεις.
43.1.12 Επισύρεται η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω.
(1) οι αλλοδαπές και συνεπώς και σι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται υποχρεωτικά στην
αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθετη προς τον κανόνα
δημοσίας τάξεως του άρθρου 23 παράγρ. 2 του Ν.Δ. 400/1970 είναι άκυρο.
(2) Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν Θα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν έχουν επικυρωθεί από φορέα
αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων αντιγράφων.
(3) Η αποζημίωση της ασφαλιστικής εταιρίας κρίνεται από το δίκαιο του τόπου σύνταξης και εκτέλεσης της
ασφαλιστικής σύμβασης, αδιάφορο εάν αυτή παραπέμπει σε ξένους κανόνες. Το ίδιο ισχύει για την θεμελίωση της
αντικειμενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου.

43.2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ

43.2.1 Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρείας, ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης, ή
αμφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται εντός μηνός από τη σχετική ειδοττοίηση.

Σε περίπτωση που Ανάδοχος παραλείψει, ή αμελήσει να συμμορφωθεί με τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, ή σι
ασφαλίσεις που συνομολογήσει κριθούν από τον ΚΤΕ σαν μη συμβατές με τις αντίστοιχες συμβατικές απαιτήσεις,
ο ΚΤΕ δικαιούται να συνάψει στο όνομα και με δαπάνες του Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) ασφαλιστική(ές)
σύμβαση(εις), στην περίπτωση αυτή Θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν πληρεξούσιος. Τα
ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης της(των) σύμβασης (εων) Θα καταβληΘούν από τον Ανάδοχο εντός 15
ημερολογιακών ημερών από ης σχετικής ειδοποίησης. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, Θα επιβαρύνονται
με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει τρίμηνο χωρίς η καταβολή να έχει συντελεσθεί, ο ΚΤΕ
έχει το δικαίωμα:
- να συμμιηφίσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με επόμενη πληρωμή προς τον Ανάδοχο, αν
υπάρχει.
- ή να εκπέσει το σχετικό ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που
έχει στα χέρια του.
- ή να αναζητήσει το οφειλόμενο ποσό (με τους τόκους υπερημερίας) με τις νόμιμες διαδικασίες είσπραξης
οφειλής προς το Δημόσιο.
ΟΙ τόκοι υπερημερίας Θα υπολογίζονται.

για τα ασφάλιστρα, από την ημερομηνία καταβολής τουςκαι

- για τα λοιπά έξοδα από την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των οφειλόμενων ποσών.
43.2.2 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό
των ασφαλίστρων, ο ΚτΕ, για να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωση των ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα
ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, με χρέωση και για λογαριασμό του Αναδόχου, μετά την προηγούμενη ειδοποίηση
ΤΟΙ).
Σε τέτοια περίπτωση, η εκ μέρους του ΚΤΕ είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που κατέβαλε,
προσαυξημένων με τους τόκους υπερημερίας, Θα γίνεται σύμφωνα με την παρ.
43.2.1. σι τόκοι υπερημερίας Θα προσμετρούνται από την ημερομηνία καταβολής των ασφαλίστρων.
43.2.3 0 Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον (στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που δεν μπορεί να
εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ., σύμφωνα με τους όρους των
ασφαλιστηρίων.
Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο ΚΤΕ έχει το δικαίωμα
- να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόμενη καταβολή προς τονλνάδοχο
- ή να εκπίΠΤξΙ από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του.
43.2.4 Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία με την οποία ο Ανάδοχος συνήψε ασφαλιστική σύμβαση,
παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (μερικά ή ολικά) οποΙαδήποτε ζημία κλπ, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο
Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς, ή βλάβης, ή καταβολής
αποζημίωσης κλπ., σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Ο ΚτΕ, σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, Θα
υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και Θα το συμψηφίσει με την προς τον Ανάδοχο προσεχή πληρωμή του. Εάν δεν
προβλέπεται προσεχής πληρωμή, ο ΚΤΕ Θα το εκπέσει από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια
του.
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43.2.5 Σε περίπτωση σλικής ή μερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του αναδόχου, το Έργο, σε
οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, Θα ασφαλισθεί έναντι όλων των ενδεχομένων κινδύνων από τον ΚΤΕ και τα
έξοδα της ασφάλισης αυτής Θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

43.3 ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Σε περίπτωση αδυναμίας του Αναδόχου να προσκομίσει ασφαλιστική σύμβαση πριν την υπογραφή της σύμβασης
του έργου, Θα πρέπει να προσκουίσει πριν την υπονραφή της σύιjί3ασης απαραιτήτως “Βεβαίωση Ασφάλισης”
(Cover Note), όπου να αναφέρονται σι ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια αποζημίωσης που Θα περιλαμβάνει το
ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο συυβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός δεκαπέντε ( 15)
ηυερων από την υπογραφή της σύυί3ασης.

43.4 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩflΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

43.4.1 0 Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισυένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταυεία όλο το
προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ~ 01 υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την (εκάστοτε) ισχύουσα Νομοθεσία
(Διατάξεις περί ΙΚΑ κλπ)
28.4.2 0 Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το ερνατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του έναντι ατυγηυάτων
σε ασφαλιστικές εταιρείες fOil λειτουρνούν νόυιυα. εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της
ισχύουσας Νουοθεσίας (περί ΙΚΑ κλπ).
Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, σι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του αναδόχου.
Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό.
43.4.3 0 ΚΤΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ.28.4.1 και 28.4.2, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται
να παρέχει στον ΚΤΕ όλα τα σχετικά στοιχεία για την πραγματοποίηση των ελέγχων.
43.4.4 σι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια της σύμβασης εκτέλεσης του έργου.

43.5 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΧ ΚΙΝΔΥΝΟΥ -ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ -

ΚΥΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

43.5.0 Ασφάλιση έναντι υλικών ζημιών

o Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και «κατά παντός κινδύνου» και σύμφωνα με την Ελληνική και
Κοινοτική Νομοθεσία, τη συνολική συμβατική αξία του υπό κατασκευήν έργου (συνολική συμβατική δαπάνη χωρίς
ΦΠΑ).
Η ασφαλιστική κάλυψη Θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας ή καταστροφής μερικής ή ολικής, ΠΟΙ)
οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία εκτός από:
α. ανταρτική δράση, πόλεμο, εισβολή εχΘρικής δύναμης στη χώρα, εμφύλιο πόλεμο, στασίαση ή κατάλυση της
συνταγματικής τάξης της χώρας.
β. ιονισμό, ακτινοβολία ή μόλυνση ραδιενέργειας από πυρηνικό καύσιμο ή κατάλοιπα από καύση πυρηνικού
καυσίμου.
γ. ωστικά κύματα προκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάμενα αντικείμενα κινούμενα με ταχύτητα ίση προς την
ιυχύιιιιυ ιου ήχου, ή μ~. υιιεμ~~χιjιική ιαχύιηιυ.
δ. πρόστιμα ή/και ποινικές ρήτρες.
Θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως Υλικά από τη παραλαβή τους μέχρι την ενσωμάτωσή
τους στο έργο.
Η ασφαλιστική κάλυψη Θα γίνει αρχικώς για το Συμβατικό Τίμημα του ‘Εργου (πλην ΦΠΑ) και Θα αναπροσαρμόζεται
ώστε κάθε φορά να συμπεριλαμβάνει τις τυχόν τροποποιήσεις (θετικές ή αρνητικές) του Συμβατικού Αντικειμένου.
Επίσης με το ίδιο ασφαλιστήριο Θα ασφαλίζονται ‘κατά παντός κινδύνου” και η τυχόν «παρακείμενη περιουσία», σι
μόνιμες ή/και προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του Αναδόχου, καθώς επίσης και ο εν γένει μηχανολογικός
εξοπλισμός, που Θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του Έργου.
Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή του Εργολαβικού Συμφωνητικού και λήγει με το πέρας της
περιόδου “υποχρεωτικής συντήρησης”.

43.5.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρiτων

α Αντικείμενο ασφάλισης

Με την ασφάλιση αυτή Θα καλύπτεται η “ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ” του Αναδόχου έναντι Τρίτων και σι ασφαλιστές Θα
υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε Τρίτους για σωματικές βλάβες ή θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική
βλάβη και για υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της
περιόδου Μελετών - Κατασκευών και περιόδου συντήρησης εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης,
επισκευής, αποκατάστασης ζημιών του έργου και διαφόρων άλλων ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και
εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές
σε όμορες ιδιοκτησίες (εγκαταστάσεις. β Διάρκεια της Ασφάλισης
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Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με την Οριστική Παραλαβή του ‘Εργου
γ Αποζημίωση
(1) Κατά ελάχιστον η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου, θα
περιλαμβάνει:
Για υλικές ζημιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγματα Τρίτων ανεξάρτητα από τον αριθμό των τυχόν ζημιωθέντων
Τρίτων
Για σωματική βλάβη ή Θάνατο Τρίτων κατά άτομο
Για σωματική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων μετά από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων (2) 0
Ανάδοχος θα είναι ασφαλισμένος για την Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων και κατά την περίοδο Συντήρησης του
‘Εργου.
(3) Θα καλύπτεται επίσης και η εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Αναδόχου για την περίπτωση ατυχημάτων στο
εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στο έργο.

43.5.2 Ασφάλιση Κύριου Μηγανικού Εξοπλισιjού.
α Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο θα καλύπτεται και ο Κύριος ή Βασικός (Ειδικός και Συνήθης Βαρέως Τύπου”)
Μηχανικός Εξοπλισμός, ο ΟΠΟίΟς Θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκειιή τοιι Έργοιι
Στην κατηγορία αυτή υπάγεται κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω κατηγορίες μηχανημάτων:
(1) ΣυνήΘης Κύριος Μηχανικός Εξοπλισμός «Βαρέως Τύπου» Αυτοκινούμενος Διαμορφωτήρες (ισοπεδωτήρες),
Προωθητήρες, Φορτωτές, Χωματοσυλλέκτες (αποξεστές), Εκσκαφείς, Εργοταξιακά Φορτηγά (Dumpers),
Αυτοκινούμενες αντλίες σκυροδέματος, Διαστρωτήρες σκυροδέματος (τύπου GOMACO ή ανάλογου),
Πασσαλοεμπήκτες, Μηχανήματα κατασκευής εγχύτων πασσάλων, Ασφαλτοδιανομείς (Federal), Διαστρωτήρες
ασφαλτομίγματος (Finishers), Γερανοί, Οδοστρωτήρες. Μη αυτοκινούμενος
Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος, (Σταθερές) αντλίες σκυροδέματος, Θραυστικά συγκροτήματα,
Συγκροτήματα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος, Δομικοί πυργογερανοί.
(2) Εξειδικευμένος Κύριος Μηχανικός Εξοπλισμός
Όπως π.χ.: Συγκροτήματα ολισθαiνοντος ή/και αναρριχόμενου ξυλοτύπου, εξοπλισμός ειδικών συστημάτων
γεφυροποιΙας με χρήση προκατασκευασμένων δοκών κλπ.
β. Στο Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση με τα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα των
αντίστοιχων Μηχανημάτων. Η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για αξίες αντικατάστασης των
μηχανημάτων με καινούργια, αντίστοιχου Τύπου ή τουλάχιστον ίδιας δυναμικότητας.
γ.Ο μηχανικός εξοπλισμός θα είναι ασφαλισμένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς (εξαιρούμενων των
ίδιων εσωτερικής φύσεως μηχανικών ή / και ηλεκτρολογικών βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από
Ανωτέρα Βία, Ανθρώπινο λάθος ή Ι και τυχαία περιστατικά.
δ.Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον ΚΤΕ αποζημίωση για τυχόν
ζημία ή ολική απώλεια μηχανήματος κλπ. ακόμη και για την περίπτωση ανωτέρας βίας.
ε.Η ασφάλιση των μηχανημάτων Θα καλύπτει και την μετακίνηση, την μεταφορά και τους αναγκαίους ελιγμούς όλων
των μηχανημάτων ΠρΟς και από την περιοχή του ‘Εργου. Η ευθύνη των ασφαλιστών εκτείνεται σε όλη την
χρονική περίοδο από την άφιξη στην περιοχή του έργου μέχρι την απομάκρυνσή τους από αυτό.

43.6 ΑΣΦΜIΣΗ ΑΥΤΟΚIΝΗΤΩΝ ΚΑ’ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (M.Ej

43.6.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα με την ισχύουσα
Νομοθεσία, τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των Ερευνών, Κατασκευών και
υυνιήρι,υι~ς ιου ‘Εργου, ούμφωνυ μέ. ιις ιυ~ύυυυL’ οχιιικές διυιάξιις.
43.6.2Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων είναι ο Ανάδοχος, ο
οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί.
43.6.3 Η σύμβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήματα, υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί εγγράφως, χωρίς τα
μέλη να μπορούν να συμφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθμιση.
43.6.4 Σε ότι αφορά την εντός του εργοταξίου κυκλοφορία των οχημάτων, πέρα από την υποχρεωτική ασφάλιση, η
επιπλέον ασφάλιση, η οποία επιβάλλεται από την κείμενη Νομοθεσία, μπορεί να γίνει και με ενιαίο ασφαλιστήριο
που να αφορά όλο το μηχανικό εξοπλισμό.
43.6.5 Διευκρινίζεται ότι τα Αυτοκινούμενα Μηχανήματα ‘Εργων πρέπει να έχουν ατομική ασφάλιση με βάση τον
αριθμό κυκλοφορίας τους και όχι τον αριθμό πλαισίου τους.
43.6.6 Ως Αυτοκινούμενα Μηχανήματα ‘Εργων, που εφοδιάζονται με πινακίδες Μ.Ε., είναι όσα ορίζονται σύμφωνα
με την πλέον πρόσφατη ενημέρωση (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/Δ13ε/5-7-20Ο5) του σχετικού πίνακα από την Αρμόδια
Επιτροπή Κατάταξης.
43.6.7 Τα όποια μηχανήματα εκτελούν την ίδια εργασία με αυτοκινούμενα Μ.Ε. χωρίς να είναι τοποθετημένα επί
αυτοκινούμενου πλαισίου (ιΣΤΑΤIΚΑ» ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ) δεν εμπίτττουν στις υποχρεώσεις ασφάλισης της
παρούσας παραγράφου.

43.7 ΕIΔIΚΟI ΟΡΟI πον ΠΡΕΠΕ’ ΝΑ ΠΕΡIΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑI ΣΤIΣ ΑΣΦΜIΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕIΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.
Στο ασφαλιστήριο των καλύψεων του έργου «κατά παντός κινδύνου» θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε σι
ακόλουθοι ειδικοί όροι:
43.7.1 Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόμενος περιλαμβάνεται ο Ανάδοχος και το πάσης φύσεως προσωπικό που
απασχολείται με οποιαδήποτε συμβατική σχέση εργασίας με αυτόν στα πλαίσια του συγκεκριμένου ‘Εργου, καθώς
επίσης και ο Κύριος του ‘Εργου (ΚτΕ), οι τυχόν Υπεργολάβοι και σι Μελετητές.
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437.2 0 ΚτΕ., σι εκπροσωπούσες Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους’ σι Σύμβουλοι του ΚΤΕ (και !ή των
Υπηρεσιών του ) και το Προσωπικό τούτων θεωρούνται Τρίτα Πρόσωπα’ σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις
της ασφαλιστικής κάλυψης με την εφαρμογή του παραρτήματος “Διασταυρούμενη ευθύνη αλλήλων” ( cross
liability), το οποίο καλύπτει την αστική ευθύνη των ασφαλιζόμενων φορέων.
43.7.3 Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται τυχόν κατά
- του Αναδόχου
- και /ή των Μελετητών και Συμβούλων του
- και/ήτουΚΤΕ
- και / ή των Εκπροσωπουσών τον ΚΤΕ Υπηρεσιών και Ι ή των Συμβούλων τους
- Και !ή μέρους ή! και του συνόλου του προσωπικού των παραπάνω με την αιτίαση ευθύνης τους ή
συνυπευθυνότητάς τους στη βλάβη ή ζημία από πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων’ σι οποίοι
καλύπτονται από το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων’ Θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη και ( ή
ζημία που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των παραπάνω.
Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ.’ που
σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών ΠΟ’] αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευΘύνης
των ασφαλιστών.
43.7.4 Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταμένης μερικής καταστροφής ή βλάβης του ‘Εργου, προκειμένου η ασφαλιστική
εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημία κλπ. ‚ αποζημίωση, πρέπει να έχει λάβει
προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της Υπηρεσίας.
Εφόσον η Υπηρεσία δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω συγκατάθεση’ αυτόματα και χωρίς άλλες
διατυπώσεις ( ειδικές’ ή αλλού είδους εντολή’ ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του αναδόχου κατά
της ασφαλιστικής εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στην Υπηρεσία και η ασφαλιστική
εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζημίωση στην Υπηρεσία’ μετά από
αίτηση της τελευταίας για το σκοπό αυτό.
Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στην Υπηρεσία κατ’ ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από τις
ευθύνες και υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την Σύμβαση.
43.7.5 Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώματος ανταγωγής κατά της Υπηρεσίας’ των Συμβούλων της’
των συνεργατών της και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή ζημία οφείλεται σε πράξη ή
παράλειψη, όχι ηθελημένη’ των παραπάνω προσώπων.
43.7.6 Το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να ακυρωθεί’ τροποποιηθεί’ ή να λήξει χωρίς την έγγραφη’ με συστημένη
επιστολή’ πριν από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες’ σχετική ειδοτrοίηση της ασφαλιστικής εταιρείας’ τόσο προς
τον Ανάδοχο’ όσο και προς την Υπηρεσία Επίβλεψης.
43.7.7 Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 43.5 θα καλύπτεται και η ευθύνη της Υπηρεσίας
και! ή των Συμβούλων της και ! ή του προσωπικού των’ που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα
(Ευθύνη Προστήσαντος).
43.7.8 Με δεδομένο ότι το έρνο ασφαλίζεται σύμφωνα με την πρανυατική του αξία (Αρχική Σύμβαση συν
συμπληρωματικές συμβάσεις) η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται του δικαιώματος της υποασφάλισης

Άρθρο 44ο: Εκπροσώπηση αναδόχου - Επίδοση εννράφων

44.1 Σύμφωνα με το άρθρο 143 ~ 1 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021’
σι κοινοποιήσεις εγνράφων της Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο ή τον αντίκλητο νίνονται ιiε όρνανο της Υπηρεσίας ή
με οποιοόήποτε όηυόσιο όρνανο ή με όικαστικό επιμελητή. I ια την κοινοποiηση συντάσσεται σχετικό αποόεικτικό.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα σι οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
44.2 Σύμφωνα με το άρΘρο 143 του Ν.4412!16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782(2021 ~
ανάδοχος επιχείρηση ννωστοποιεί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τη νόμιμη εκπροσώπηση της ή τους τυχόν
πληρεξούσιους.
44.3 Σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/86’ του ΥΠΕXΩΔΕ’ οι σχετικές με τις επιδόσεις εγγράφων διατάξεις είναι τα άρθρα
222 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 45ο: Ειδικοί όροι εκτελέσεως του έρνου

45.1 Δε Θα πρανματοποιούνται οχλούσες ερνασίες κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.
45.2 Κατά τις ερνασίες καθαιρέσεων θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυνή
διαρροής σκόνης σε άλλους πλην των επισκευαζομένων χώρων.
45.3 Κατά τις ερνασίες απόρριwης υλικών και φορτοεκφορτώσεων ο εργολάβος οφείλει να εξασφαλίζει την
απρόσκοπτη κίνηση πεζών και τροχοφόρων και να την ρυθμίζει με υπαλλήλους του και κατάλληλες πινακίδες. 45.4
Απανορεύεται η ρίινη υλικών από wηλά’ εκτός εάν υπάρχει επιτηρητής που θα φροντίζει να φράσσεται ο
επικίνδυνος χώρος, να προσέχει μην πλησιάσει κανείς και να κανονίζει πότε θα αρχίσει ή ρίqη’ άρθρο 90’ του Π.Δ.
1073/8 1.
45.5 Τα υλικά αποξηλώσεων θα απομακρύνονται το πολύ εντός 48 ωρών από τον χώρο του έργου’ με ευθύνη και
δαπάνες του αναδόχου’ χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωσή του. 0 ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί τους
χώρους εντός και εκτός του κτιρίου καθαρούς’ να απομακρύνει αμέσως τα μπάζα τα οποία θα συγκεντρώνει σε
συγκεκριμένο χώρο στην αυλή που θα υποδείξει η επίβλεψη και να μη δημιουργεί εστίες μόλυνσης.
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45.6 Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασίας υπερωριακής ή κατά Τις αργίες σύμφωνα με αυτά Που ορίζει ο Νόμος. Σε
περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αμοιβή. Κατά την εκτέλεση
μιας τέτοιας εργασίας ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να τηρεί όλους του Νόμους και Κανονισμούς που αναφέρονται
στην εκτέλεση της παραπάνω εργασίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί έγγραφα πριν από είκοσι
τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον τον επιβλέποντα μηχανικό για την πρόθεσή του να δουλέψει υπερωριακά πέραν
της 14:30 ή σε ημέρες αργίας ή κατά τα Σαββατοκύριακα αφού λάβει προηγουμένως τις σχετικές άδειες
(Επιθεώρηση Εργασίας και Αστυνομία).
45.7 Αμέσως μετά την έναρξη των εργασιών και σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, ο ανάδοχος έχει υποχρέωση
να επισημάνει το εργοτάί ιο και να τοποθετήσει ιδιαίτερη σήμανση ακόμη και φωτεινή και προστατευτικό
περίφραγμα στα επικίνδυνα σημεία του έργου’ να φροντίζει για την απαραίτητη άδεια κατάληψης των πεζοδρομίων,
να τοποθετεί εμπόδια σύμφωνα μετον Κ.Ο.Κ. που ισχύει και να περιβάλλει το έργο μετα κατάλληλα μέσα, ώστε να
γίνεται αμέσως αντιληπτή η ακριβής θέση του από κάθε διερχόμενο πεζό ή όχημα ημέρα και νύχτα’ να εκδίδει
ειδικές άδειες από τις Αστυνομικές Αργές κλπ. γωρίς πρόσθετπ αποζημίωση
45.8 σι εργασίες εκσκαφών σε θέσειc που υπάργουν εγκαταστάσεις εναέριων ή υπονείων δικτύων γενικά’ πρέπει
να εκτελούνται με τη μεγαλύτερη προσοχή για να αποφευχθούν ζημίες ή ατυχήματα’ για τα οποία ο ανάδοχος θα
είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος πρέπει να μεριμνήσει με δαπάνες του και ερχόμενος
σε επαφή με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς να εφοδιαστεί με τα απαραίτητα διαγράμματα και τα σχετικά
στοιχεία για να προχωρήσει’ παρόντων και αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων’ σε δοκιμαστική εκσκαφή για την
επισήμανση των αγωγών των δικτύων και σε συνέχεια στην αποκάλυψή τους’ όπου απαιτείται αναδιάταξή τους.
45.9 Για κάθε δΙακοπή της κυκλοφορίας πεζών και ογημάτων, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του
έργου’ ο ανάδοχος πρέπει προηγούμενα να συνεννοείται με τα αρμόδια τμήματα της Αστυνομίας (Τρογαίας
κίνησης).
45.10 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται με δαπάνες του να τοποθετήσει πινακίδα που θα αναφέρει τον τίτλο του έργου’
το όνομα του Κυρίου του ‘Εργου’ Των συνεργατών του’ το όνομα του Αναδόχου’ των μελετητών και των
συνεργατών του. Με το πέρας λειτουργίας του εργοταξίου οφείλει να την απομακρύνει με δικά του έξοδα και να
αποκαθιστά τον χώρο στην αρχική κατάστασή του.
45.11 0 ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει το κατάλληλο μεταφορικό μέσο για την επίΙ3λεwη.
45.12 Ο ανάδοχος τοποθετεί τα υλικά’ τα μηγανήματα’ ικριώματα κλπ. σε σημεία του κτίριου’ όπου του υποδείξει η
επίβλεψη’ λαυβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προς αποφυγή ατυγημάτων’ εστιών μόλυνσης κλπ.
45.13 0 ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνά με δαπάνες και ευθύνη του για την έκδοσn όλων των
απαιτούμενων αδειών’ καθώς και άλλων τυγόν ενκρίσεων (π.χ. από την Τροχαία για παρακώλυση της
κυκλοφορίας κατά την μεταφορά υλικών από και προς το εργοτάξιο, από την πολεοδομία για έκδοση άδειας μικρής
κλίμακας’ 4Βωρη ειδοποίηση, την αρχαιολογία, τις ο.κ.ω κλπ.). Τον ανάδογο βαρύνει κάθε δαπάνη μη
κατανομαζόμενη ρητά αλλά είναι αναγκαία για την ορθή’ έντεχνη και σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία’ εκτέλεση
εργασιών ή απαιτούμενη για την τακτοποίηση των έργων από πάσης πλευράς σε σχέση με τις κείμενες διατάξεις
όπως και κάθε είδους επισφαλή έξοδα και όφελος εργολάβου.
45.14 Ο ανάδοχος στην περίπτωση τοποθέτηση’ ικριωμάτων και εκτέλεσης εργασιών που εευπηρετούν το έρνο
(π.χ. καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων), σε κοινόγρηστου’ γώρους (πεζοδρόμια, πεζόδρομους) αρμοδιότητας
Δήμου Σύρου Ερμούπολης δεν απαιτείται να λάβει ιδιαίτεοn ένκριση από την Δ/νσn Οδοποιίας και τnν Δ/νση
Μελετών Αργιτεκτονικών ‘Εργων’ δεδομένης της απόφασης για την εκτέλεση του έργου. Η απαλλαγή αυτή δεν
περιλαμβάνει Ο.Κ.Ω. ή υποχρεώσεις καταβολής τελών ή λήψη άδειας από άλλους φορείς ή υπηρεσίες όπως η
Αστυνομία, Πολεοδομία κλπ.

45.15 0 Ανάδογος οφείλει να προσκομίσει στην Υπηρεσία πριν την εκτέλεση των εργασιών αποΕηλώσεων,
καΟαιρέσεων’ κατεδαφίσεων κλπ. επιιιυρωμένο αντίγραφο σύιιβασης ιιε ενκεκπιιιένο σύστηιια εναΜακτικ~ι
διαγείρισης ΑΕΚΚ (ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10-ΦΕΚ 1312Β/24-8-2010)
45.16 Το άρθρο αυτό καθορίζει τις ειδικές απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άρτια κατασκευή του έργου:

Το πάχος στρώσης του συμπυκνωμένου ασφαλτομίγματος του άρθρου του τιμολογίου της μελέτης (NET ΟΔΟ-Δ
8.1 δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερό των 500εκ. η οποία μπορεί να διαστρωθεί αποκλειστικά με
χρήση μηχανήματος τύπου grader ,ή κατά περίπτωση στενωπού με μικρό φορτωτή και κατόπιν εγκρίσεως από την
υπηρεσία.

Ειδικότερα όσο αφορά την επιμέτρηση του άρθρου (NET ΟΔΟ-Δ-8.1) και για την εξακρίβωση του
συμβατικού συμπυκνωμένου πάχους θα εκτελείται :
α) δια χωροσταθμήσεως τριών (3) τουλάχιστον σημείων ανά διατομή και ανά 150 μέτρων απόστασης μεταξύ
διατομών.
η
rnΜε την λήψη τριών (3) δοκιμίων (Εύρεση συμπυκνωμένου πάχους -καρότα) ανά 4000μ2 ενιαίας
ασφαλτοστρωμένης επιφάνειας.Αν το πηλίκο της ενιαίας ασφαλτοστρωμένης επιφάνειας προς τα 4000μ2
προκύπτει δεκαδικός’ τότε για τον υπολογισμό του αριθμού των δοκιμίων, αυτός στρογγυλεύεται στον αμέσως
πλησιέστερο ακέραιο. π.χ Ενιαία ασφαλτοστρωμένη επιφάνεια 4600μ2=> 4600/1000= 4,6 > στρογγύλευμα
στα: 5
3) Σε περίπτωση μικρότερων ασφαλτοστρωμένων επιφανειών θα γίνεται λήψη 3 δοκιμίων.
4)Το κόστος λήψης δοκιμίων και εκτέλεσης εργαστηριακών δοκιμών και το κόστος λήψης και σύνταξης διατομών
για την επιμέτρηση των εργασιών βαρύνουν των ανάδοχο και περιέχονται στις τιμές μονάδας των εργασιών
σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης.
5) Οι λήψεις δοκιμίων και ή εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών θα πραγματοποιείται από δημόσιο ή πιστοποιημένο
ιδιωτικό εργαστήριο.
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0 χώρος αποθήκευσης των αδρανών υλικών που προορίζονται για την παραγωγή Του ασφαλτομίγματος Θα
οριστεί από τον κύριο του έργου (Δήμος Σύρου — Ερμούπολης).

Άρθρο 46ο Ατrαιτούυενα υέτσα ασφάλειας και υνείας στο ερνοτάΕιο *

1. 0 ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων
και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του’ ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε
οποιονδήποτε τρίτο’ ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται σι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών
ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ.7-9)’ Ν.3669/08 όπως τροποποιήθηκε (αρ. 37
παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42).
2. Στα πλαίσια τηι ευθύνης του. ο ανάδογος υπογρεσύται:
α. Να εκπονεί Κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) και να
λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα Ν.3669/08 όπως τροποποιήθηκε (αρθ. 37 παρ. 7).
β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ)’
όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (Τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ :ΔΙΠΑΔΙΟΙΚΙ77/2-3-01’ ΔΕΕΠΠΙ85/14-5-ΟΙ και ΔΙΠΑΔ/
οικ889/27-1 1-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών’ καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες
αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.3669/08
όπως τροποποιήθηκε (αρ. 37 παρ.8 και αρ. 182).
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, να τους
ενημερώνει Ι εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία’ να ζητά τη γνώμη
τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας: ΠΔ 1073/81 (αρ. 111)’ ΠΔ 305/96
(αρ. 1011)’ Ν.3850/10 (αρ. 42-49).

Για την σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους’ είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της
ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο
εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο έχει αναλάβει
να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία).

3. Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2. 0 ανάδογοc υπογρεσύται να τηρεί τα ακόλουθα:

3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σγέδιο Ασφάλειας Υγείας’
ΣΑΥ - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριμένα:
a. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών’ την εκ των προτέρων
γνωστοποίηση’ προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30
εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο
προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 (op 3 παρ. 12 και 13). Η
γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96.
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τμήμα της τεχνικής μελέτης του

έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.)
ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 όπως τροποποιήθηκε (αρ. 37 παρ.8 και αρ. 182).
γ. Να αναπτύξει’ να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα
διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία)’ σύμφωνα με την μεθοδολογία που θα εφαρμόσει
στο έργο ανάλογα με την καιασκειιαστική του δυσκολία’ τις ιδιαιτερότητές τοιι, κλπ (μέθοδος κατασκευής’
ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών’ πολιτική ασφάλειας’ οργάνωση’ εξοπλισμός’ κλπ).

* Η έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι του άρθρου 12 του ΠΔ
305/96.
** 0 Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων άρ. δεύτερο’
καταργεί διατάξεις ΠΟ’) ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των: Ν. 1568/85’ ΠΔ 294/88’ ΠΔ 17/96’ κλπ.

δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω
τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα
νομοθεσία’ μέτρα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.)
ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 όπως τροποποιήθηκε (αρ. 37 παρ.8 και αρ. 182).

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο’ κατά την εκτέλεση του έργου: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 10) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/
οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τJΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.
στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και για τα άλλα
εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους μελλοντικά ασχοληθούν
με τη συντήρηση ή την εττισκευή του έργου.
1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ
ΔΙΠΑ.ΔΙοικΙΙ77/200Ι (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ/οικ/88912002 (παρ.2.9) του (Τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ σι οποίες ενσωματώθηκαν στο
Ν.3669/08 όπως τροποποιήθηκε (αρ. 37 και 182).

26



Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν Θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός συνεργεία
στην Κατασκευή.
β. οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.Δ.305/96 (αρθ. 12 παράρτημα ΙΙ).
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.
δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα:
θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρμόδια Επιθεώρηση
Εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 εδάφιο α’ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α125-ΙΙ- 2011) και την αρ. πρωτ.
10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΓΤ.Ε.
3. 0 ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου
Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 ΤΟΙ-) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669108 όπως τροποποιήθηκε
αρ. (73 και 75).
4. Μετά την αποπεράτωση Του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ. 11) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)
ΥΠΕΧΩΔΕ.
5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαμβάνονται στην
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ό με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεγνικό ασφαλεΙα. νιατοό ερνασίαc - τήρηση στοιγείων ασφάλεια και υ εΙ”

0 ανάδοχος υποχρεούται:
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόμενους
σύμφωνα μετοΝ. 3850/10 (αρ.8 παρ. 1 και αρ. 12 παρ.4).
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω
εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/1Ο (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25).
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της
επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν
αυτές σι δυνατότητες.

Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της
ΚΟΙ’.ΙΟΠΟΙξίταΙ στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση
αποδοχής :Ν.3850/1 0 (αρ.9).
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας,
εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων:
1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταμένων
κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες
εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο
Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ. 14 παρ.1 και αρ. 17 παρ. 1).

ο ανάόοχος υποχρεσυται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνωση των υποόεΙξεων αυτων.
Ιο βιβλίο υποδείξεων ιεχνικυυ ασφαλείας και γιαιρυυ εργασίας αιλιδυι-ιι ιριίιαι και θέ αιρεΙιαι (ΙΙΙώ ιιιν αρμόδια

επιθεώρηση εργασίας.
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικοΰ ή του ιατρού εργασίας (Ν

3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και
Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και σι αρμοδιότητες
προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10.

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.
3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη
διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).

Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο
υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.

o ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές
και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά
ατυχήματα εντός
24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού Τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που
δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων Π0Ι) είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας
μεγαλύτερη Των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10
(αρ. 18 παρ.9).

3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
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o ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξια Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)’ όταν απαιτείται εκ των
προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο
σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ. 14) σε συνδυασμό μετην ΥΑ 130646/1984 του (τjΥπουργείου Εργασίας.

Το ΗΜΑ θεωρείται’ σύμφωνα με την παραπάνω ΥΑ, από τις Κατά τόπους ΔΙνσεις’ Τμήματα ή Γραφεία
Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και της Δ/νουσας
Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα
αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών’ από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας’ κλπ : ΠΔ
1073/81 (αρ.113 Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (Τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 112-92003.

3.4 Συσγετισμόc Σγεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηυερολόνιου Μέτρων Ασφαλείας ΉΜΑ)
Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου’ πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το ΗΜ Α.
Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού’ να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός του ΣΑΥ

και επiσης σε ειδική στήλη του’ να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων) διατrιστώσεων στην
αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ.

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος.
4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείαc κατά την εκτέλεσπ όλων των ερνασιών στο ερνοτάΕιο.

4.1 Προετοιμασία ερνοταΖίου - Μέτρα Ατουικής Προστασίας (ΜΑΠ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών’ τα παρακάτω μέτρα
ασφάλειας και υγείας
α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με ιδιαίτερη προσοχή
στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: ΠΔ 105/95’ ΠΔ 305/1 96 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος A, Παρ.
18.1).
β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προυπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να
παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ. 75-79)’ ΠΔ 305/96
(αρ. 12 παραρτ. IV μέρος 6’ τμήμα ΙΙ, παρ.2).
γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών’ υγρών ή αερίων Κλπ) και τα
απαιτούμενα μέτρα Προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : ΠΔ 1073/81
(αρ.92 -95), ΠΔ305/96 (αρ. 12’ παραρτ. IV μέρος A, παρ.6).
δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και
εξόδων κινδύνου’ πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους’ πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών &
επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων’ ύπαρξη πυροσβεστήρων’ κλπ. : ΠΔ 1073/81 (αρ. 92-96)’ ΠΔ 305/96 (αρ.
12, παραρτ. ιν μέρος A, παρ.3, 4’ 8-10)’ Ν.3850/ΙΟ (αρ.30, 32’ 45).
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών’ χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων
πρώτων βοηθειών’ φαρμακείου’ αποχωρητηρίων’ νιπτήρων’ κλπ): ΠΔ 1073/81 (αρ. 109,110)’ Ν. 1430/84
(αρ. I /‚ 18)’ Ι ΙΔ 305/96 (αρ. 12 ιιαράρι. IV μέρος A, παρ. 1 3’ 14).
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΓΙ) στους εργαζόμενους όπως :
προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας’ φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας’ γυαλιά’ κλπ, εφόσον
τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός
αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: Π.Δ. 1073/81 (αρ. 102-108)’ Ν. 1430/84 (αρ. 1618)’ ΚΥΑ
6.4373/1205193 και σι ιμοιιυιι. αυιής ΚΥλ 888 1/94 και ΥΑ ΟΙΚ Β 5261/190/97 Π Λ 396/94 Π Λ 305/96
(αρ.9’παρ.γ).

4.2 Εργοτα(ιακή σήμανση σηματοδότηση’ συστήματα ασφαλείας’ Φόρτωση - εκφόρτωση εναπόθεση
υλικών’ θόουβος. φυσικοί. γημικοί παράγοντες κ’λ.π.
Ο ανάδοχος υποχρεούται:
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση’ με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των
οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου’ σύμφωνα με . την Υ Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/Ι6-2-201 1 του
τ.ΥΠΥΜΕΔΙ:
«Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων ‘Εργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ’ τεύχος 7)

Τη ΚΥΛ αριθ.6952/14-2-2Ο11 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕΔΙ «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση
των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την
κυκλοφορία πεζών »

Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ. 9— 11 και αρ.52) και την Τροπ. αυτού .

Ν.3542/07(αρ. 7-9 και αρ.46).
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς’ κατάληqiης
τμήματος οδού και πεζοδρομίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43’44).
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις
ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων’ των φορητών ηλεκτρικών συσκευών’ των κινητών προβολέων, των
καλωδίων τροφοδοσίας’ των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου’ κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96
(αρ.8.δ και αρ.12,παραρτημα.Ιν μέρος A, παρ.2)’ Ν.385Ο/10 (αρ. 31 ‚35).
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δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας Που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης’ αποθήκευσης,
στοίβασης’ ρίφης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΛ
8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε’ στ, ζ) και αρ. 12 παραρτ. IV μέρος Α Παρ. 11 και. μέρος Β τμήμα II
παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.30).
ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν:
α) κραδασμούς: ΠΔ 176/05’ β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυΙκής χώρας και της ράχης
από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: ΠΔ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς
παράγοντες: Ν.3850/ΙΟ (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10.

4.3 Μηγανήματα έργων I Ε(οπλισμοί εργασίας - αττοδεικτικά στοιγεία αυτών.
σι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ.2).
α. 0 ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών και
διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του
λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές
κλίμακες, κλπ ): ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 Ν 1430/84 (αρ.ΙΙ-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ.
αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. ΙΧ)’ ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ.Ιν μέρος Β τμήμα
II παρ.7 -9), ΚΥΛ 15085/593/03, ΚΥΛ αρ.Δ13ε/4800103, ΠΔ 57/10, Ν.3850/Ι0 (αρ. 34, 35).
β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ.ΙV, μέρος B, τμήμα ΙΙ, παρ. 7.4 και 8.5) και το
ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία .

1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV, μέρος B’, τμήμα ΙΙ, αρ. 8.1.γ
και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. ΙΙ, τταρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος συνοδεύει τον
χειριστή.

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση εγκατάσταση, καλή
λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με
το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυιμωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης’ συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο
συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα μετην ΚΥΛ 15085/593/03 (αρ.3 και αρ.4. παρ.7).

5. Νομοθετήματα Που περιέγουν ττρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάΕιο. τα
οποία τηρούνται κατά ττερίπτωσn. ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου.
o ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο’ πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα
ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση’ ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου. Τα εν λόγω
απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα:

5.1 Κατεδαφίσεις:
Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/131 (αρΙθ 33 104) ΚΥΛ 8243/1113/01 (“p7), ΥΑ 31246/93 Ν 2166/93 ΠΛ
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. III Υ Α. 3009/2/21- γ/94, Υ Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και σι τροπ. αυτής : ΥΑ
Φ.6.9/13370/1560195 και ΥΑ 06.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12’ παραρτ.Ιν μέρος Β τμήμα II, παρ.ΙΙ), ΚΥΑ
3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ. 028/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06’ΥΑ
21017/84/09.

5.2 Εκσκαφές (θεμελίων. τάφρωγ. φρεάτων. κλπ). Αντιστηρίεειι
Ν. 495/76’ ΠΔ 41 3/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και αντοχή κτιρίων’ παρ.4)’
ΚΥΛ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ 028/18787/1032/00, Ν. 2168/93’ ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. III), ΥΑ
3009/2/21-γ/94’ ΥΑ 2254/230/Φ,6.9/94 και σι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/Ι 183/96’
ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06’ ΠΔ 305/96 (αρ. 12’ παραρτ. ιν μέρος Β τμήμα II παρ. 10).

5.3 Ικριώυατα και κλίμακες. Οδοί κυκλοφορίας — ζώνες κινδύνου. Εργασίες σε ύφος. Εργασίες σε στέγες.
ΠΔ 778/80’ ΠΔ 1073/81 (αρ .34—44) . Ν. 1430/84 . 7-10)’ ΚΥΛ 16440/Φ.1Ο.4/445/93’ ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4
παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ 155/04’ ΠΔ 305/96(αρ. 12, μέροςΑπαρ. 1’ 10 και μέρος Β τμήμα II παρ.4-6’ 14).

5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγογοκκοπής & λοιπές θερμές εργασίες
ΠΔ 95/78’ ΠΔ 1073/81 (αρ.96’ 99.1 105 ΠΔ 70/90 (αρ. 15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική
Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ. 700.1/96’ ΚΥΑ 16289/330/99.

5.5 Κατασκευή δομικώγ έργων (κτίρια. γέφυρες. τοίγοι αντιστήρι(ης. δεξαμεγές.κ.λ.ττ.
ΠΔ 778/80’ ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98)’ ΥΑ 3046/304/89’ ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ)’ ΠΔ 305/96 (αρ.
12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ. 12).
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5.6 Προετοιμασία και διάνοι(η σηράννων και λοιπών υπονείων έργων.
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγεισι σταθμοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες που

εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθμη χαμηλότερη
των 6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.)

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, ΚΥΛ 3329/89 και η τροπ. αυτής: ΥΑ 028/18787/1032/00, Ν. 2168/93’ ΠΔ 396/94
(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ
2254/230(Φ.6.9194 και σι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ ~6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94,
ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. ιν μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 10).

5.7 Καταδυτικέc ερνασίες σε Λιυενικά έργα
(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, Κατασκευή προβλήτας κλπ με χρήση πλωτών
ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) ΠΔ 1073/81 (αρ. 10m, Ν 1430/84 (αρ. 17), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4
παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.Ιν μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.8.3 και παρ. 13).

6. Ακολουθεί κατάλονσε με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατά(ειc Που περιλαμβάνουν τα
απαιτούμενα μέτρα ασφάλεια’ και υγεία’ στο ερνοτάξιο.

λοθρο 47ο Διαγείρισr’ πεDίσσειαc υλικών εκσκαφών και κατεδαφίσεων

1. Σύμφωνα μετην παραγρ. 3 εδαφ. α.3 και β.3. της ΚΥΛ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 B) ‚o Ανάδοχος
μετά την αποπεράτωση των εργασιών’ είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία βεβαίωση
παραλαβής των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης, από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
2. Σύμφωνα μετην ΚΥΑ 36259/1757/ΕΙ 03/2010 (ΦΕΚ 1312 B) και την εγκύκλιο 4834/25-01-2013 με ΑΔΑ:
ΒΕΙΨΟ-Ξ90, δεν απορρέει υποχρέωση διαχείρισης, της περίσσειας των εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια
έργα, μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Η διαχείριση της περίσσειας των εκακαφών θα
πρέπει να γίνεται με ορθό περιβαλλοντικά τρόπο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαχωρίσει τα προϊόντα
εκσκαφών από καθαρές γαίες σε δύο κατηγορίες ανάλογα με την κοκομετρία τους.
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2.1 Στην πρώτη κατηγορία Θα περιλαμβάνονται προϊόντα εκσκαφών διαμέτρου έως 15σm, τα οποία Θα
μεταφερθούν στο ΧΥΤΑ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ως υλικό επικάλυψης (παρ3 Ε3 της υπ αριθμ. 54610/30 07
2014 Μ.Π.Ε. ΧΥΤΑ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης MA 7Ψ500Ρ11-ΤΛ3).
o ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να Παίρνει δείγματα από τα απόβλητα αυτά και να τα στέλνει για χημικές αναλύσεις
ώστε να αποδεικνύεται ότι πρόκειται για μη ξΠίΚίνδυνα απόβλητα. (ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ).
Θα γίνεται ενημέρωση στην ΑΑΝΕΛ και στις τυχόν αρμόδιες υπηρεσίες και Θα τους κοινοποιούνται τα αποτελέσματα
των παραπάνω χημικών αναλύσεων.
2.2 Στην δεύτερη κατηγορία Θα περιλαμβάνονται προϊόντα εκσκαφών διαμέτρου μεγαλύτερης από 15cm, μέρος
των οποίων Θα διατεθεί για τις ανάγκες επίχωσης του έργου και η περίσσεια αυτών Θα διατεθεί σε εγκεκριμένο
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Ο ανάδοχος Θα πρέπει να καταθέσει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία, βεβαίωση
παραλαβής της περίσσειας των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
3. Για τη συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων απαιτείται άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και
μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων.

Άρθρο 48ο: Διάφορα θέυατα

46.1 Η υπό του αναδόχου υποβολή προσφοράς και υπογραφή της Σύμβασης Εργολαβίας υπέχει την έννοια της
ρητής και ανεπιφύλακτης δήλωσης ότι παραιτείται κάθε δικαιώματος του από το ΆρΘρο 388 του Αστικού Κώδικα για
μερική ή ολική λύση της Σύμβασης ή τροποποίηση των υποχρεώσεων, που ανέλαβε με αυτήν, σε περίπτωση
έκτακτης ή απρόβλεπτης μεταβολής των περιστατικών στα οποία στηρίχθηκε, ακόμα και εάν από την μεταβολή
αυτή, ή εκτέλεση του έργου έγινε τυχόν επαχθής για τον ανάδοχο.

46.2 Όλα τα Συμβατικά Στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του εργοδότη και για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται η
χρησιμοποίησή τους από οποιονδήποτε λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή από τον ανάδοχο σε οποιοδήποτε άλλο.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Αναβάθμιση και Συντήρηση Δημοτικού Οδικού

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δικτύου (Χρήση 2021)
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 01/2022
& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ)
(Π.Δ 305/96,ΑΡΘΡΟ3, ΠΑΡ.3,45,6,8,9,ΙΟ)

ΤΜΗΜΑΑ
ΓΕΝΙΚΑ

1. Είδος του έργου και Χρήση αυτού: Έργο οδοποιίας και τεχνικά έργα σε δημοτικούς οδούς.

2. Σύντομη περιγραφή του έργου:

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε για τις ανάγιες τις εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση και συντήρηση Δημοτικού
Οδικού Δικτύου (Χρήση 2021)» το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου Σύρου — Ερμούπολης και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του
έτους 2022 με Κ.Α. 30-7333.05 1 με χρηματοδότηση από Κ.Α.Π.

ΣΚΟΙΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο αποσκοπεί στην επισκευή και ανακαnσκευή τοίχων αντιστήριξης, επισκευή και ανακατασκευή πεζοδρομίων, καθαρισμό τάφρων και οχετών,

συντήρηση του οδικού δικτύου, με εργασίες όπως την αποκατάσταση φθορών και επουλώσεις ρηγματομένων ασφαλτικών οδοστρωμάτων και οδοστρωμάτων εκ
σκυροδέματος, ανανέωση διαγραμμίσεων, άρση κατατ-τώσεων,. Επίσης’ αποσκοπεί στην αποκατάσταση ζημιών από την χρήση ή από έκτακτες συνθήκες λόγω
Κυρίως καιρικών φαινομένων.

Η εκτίμηση των απαιτούμενων εργασιών έγινε με βάση την εμπειρία των αναγκών που προκύπτουν και τις βλάβες που παρατηρούνται στο οδικό δίκτυο της
Σύρου, με τις συνήθεις συνθήκες λειτουργίας και τις επικρcΓούσες μετεωρολογικές συνθήκες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες

-Καθαρισμός και μόρφωση πρανών υφιστάμενων ανοιισών τάφρων και ερεισμάτων και σε οριζόντια απόσταση έως και δύο μέτρα από την οριογραμμή του
οδοστρώματος, ανεξαρτήτως σχήματος διατομής. Δεν περιλαμβάνεται στο παρόν έργο η διάνοιξη νέων τάφρων, παρά μόνο η αποκατάσταση των πρανών που τυχόν
έχουν καταστραφεί. Σε περίπτωση όπου η τάφρος είναι ε—τενδεδυμένη, η αποκατάσταση των πρανών θα γίνεται με την χρήση του σκυροδέματος που προβλέπεται στην
παρούσα μελέτη.

-Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις οδοοτρωμάτων, όπως:

επουλώσεις λάκκων και φθορών ασφαλτικών οδαττρωμάτων με ασφαλτόμιγμα,



επισκευές κατεστραμμένων ασφαλτικών οδοσταυμάτων είτε λόγω της χρήσης, είτε λόγω έκτακτων συνθηκών, με την εκσκαφή — αποκομιδή των
κατεστραμμένων τεμαχίων, την συμπλήρωση τ.jν βάσεων (όπου απαιτηθεί) με κοκκώδες υλικό, την κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας και
ασφαλτικού τάπητα με βαμμένη ψηφίδα, επουλώσεις λάκκων και φθορών οδοστρωμάτων εκ σκυροδέματος.

-Η άρση καταπτώσεων ή κατολισθήσεων εδάφους οποιασδήποτε φύσεως από τα πρανή ορυγμάτων ή επιχωμάτων υφιστάμενων οδών. Περιλαμβάνονται σι εργασίες

μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα της περιοχής κατάπτωσης, ο τυχόν αναγκαίος θρυμματισμός ογκολίθων για τη διευκόλυνση της άρσης των προϊόντων
κατάπτωσης και η τυχόν εκθάμνωση, κοπής ή/και εκρίζωση δέντρων οποιασδήποτε περιμέτρου και απομάκρυνσής τους από την περιοχή. Προβλέπεται επίσης η
κατασκευή ή επισκευή τοίχων εκ λιθοδομής για την ανακοπή καταπτώσεων η θεμελίωση των οποίων θα είναι από σκυρόδεμα, είτε ο τοίχος είναι νέος, είτε
κατεστραμμένος που επισκευάζεται.

-Επισκευή μικροκατασκευών εκ σκυροδέματος, όπως φρεατια, τάφροι κ.α.

-Συντηρήσεις και ανανεώσεις οριζόντιας και κατακόρυφης διαγράμμισης.

-Επισκευή και ανακατασκευή τοίχων αντιστήριξης.

-Επισκευή και ανακατασκευή πεζοδρομίων.

Το έργο έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 300000,00€, εκ των οποίων (α) 165.700,05€ αφορούν εργασίες του αναδόχου, (β) 29826,01€ αφορούν Γ.Ε. & Ο.Ε. του
αναδόχου, (γ) 29.328,91€ αφορούν τα απρόβλεπτα , (δ) I 1180,51€ αφορούν την πρόβλεψη για την πληρωμή της αναθεώρησης, (ε) 5900,00€ αφορούν
απολογιστικές εργασίες (Αξία εισιτηρίων θαλάσσιας μετ3Ζροράς βυτίων ασφάλτου, ανακύκλωση αδρανών κ.λ.π. ).Τέλος 58064,52€ αφορούν την πληρωμή του Φ.Π.Α
24%.

3. Ακριβής διεύθυνση Του έργου:
Δημοτικό οδικό δίκτυο Νήσου Σύρου

4. Στοιχεία του κύριου του έργου:
Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης
Προϊστάμενη αρχή είναι ή Οικονομική Επιτροπή τοL Δήμου Σύρου Ερμούπολης
Διευθύνουσα και Επιβλέπουσα υπηρεσία η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

S. Στοιχεία του υτrόχρεου για την εκπόνηση του Σ.Α.Υ:
Κατά την φάση εκπόνησης της μελέτης υπόχρεος jια την εκπόνηση του ΣΑΥ είναι ο μελετητής του έργου και κατά την φάση εκτέλεσης του έργου ο
ανάδοχος του έργου ή άτομο το οποίο ορίζει ο ανάδοχος μετά την σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης



ΤΜΗΜΑ Β
ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ EPFOY
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Συμπληρώνονται ci επισυναπτόμενοι πίνακες ‚που συντίθεται οριζόντια μεν από
Προκαταγεγραμμένες «Πηγές κινδύνων «κατακόρυφα δε από μη προκαθορισμένες «φάσεις και αποφάσεις εργασίας»
0 συντάκτης ττου ΣΑΥ:
Ι .Αντιστοιχίζει τις φάσεις /υποφάσεις του χρονοδιαγρcμματος του μελατούμενου έργου ‚όπως αυτές απάρριθμούνται στο παραπάνω σημείο Α.6 του
Σ.Α.Υ σε Θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας είναι ενσωματωμένο σε όλους τους πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης περισσοτέρων
φάσεων /υποφάσεων ‚Θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη προσαρμογή του πινακιδίου.
2.Για κάθε επιμέρους φάση/απόφαση εκτέλεσης του bγου ‚επισημαίνει τους κινδύνους που ‚κατά την κρίση του, ενδέχεται να παρουσιαστούν .Η
επισήμανση γίνεται με την αναγραφή των αριθμών Ι 2,ή 3 στους κόμβους του πίνακα ‚όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου.Η χρήση των
αριθμών είναι υποκειμενική ‚αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων.
o αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστωνεται ότι:
Είτε (ί)η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά ην εξεταζόμενη φάση/υποφάση εργασίας(π.χ κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκσφή θεμελίων
δίπλα δε παλαιά οικοδομή),
Είτε ii σι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων ‚(κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφών ‚όταν
το έδαφος είναι μικρής συνεκτικότητας,ή υδροφορεί ,κ.λ.π)
Είτε iii o κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι περιορισμένη (π.χ κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης
ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενές καυσίμων).
O αριθμός Ι χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου:
Είτε Ι η πηγή του κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλειπόντα τρόπο (π.χ κίνδυνοι τραυματισμών από ανατροπές υλικών , σε οικοδομικό
εργοτάξιο),είτε
(ii) δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων ‚(π.χ κίνδυνοι από την κίνηση οχημάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο),
είτε (iiήo κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η reανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών συνθήκες
καύσωνα)
Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως «ενδια~εσες» των Ι και 3 περιπτώσεις.



ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΕΥΘ’ΕΤΗΣΗΣ )ίΩΡΟΥ

ΣΗΜΑΝΣΙ-{ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΊCΙΝΔΥΝΟΥ
ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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21 ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ &(2) ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ — ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΣΕΙΣ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2.2 ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

3.1

(3)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

3.2

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ- ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

3.3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ-ΣΗΜΑΝΣΙ-Ι - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ



Καταπ
τώσεις
οροφής
/παρει
ών.
Καθυσ
τερημέ
νη
υποστύ
λωση

Καταπτώσεις οροφής / παρειών. Ανυποστήλωτα
τμήματα

Φάση Ρ Φάση 2~ Φάση 3~

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3

01000
Αστοχίες εδάφους
01100 Φυσικά πρανή 01101 Κατολίσθηση Απουσία! αν~τάρκεια υποστήριξης Ι 2 2

01 102 Αποκολλήσεις. Απουσία / ινεπάρκεια προστασίας Ι 2 2
01103 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις / εξοπλισμός
Δυναμι Ι 2 2
κή
επιφόρ
τιση.
Φυσικ
ή αιτία
ΟΙ 105 Δυναμική επιφόρτιση. Ανατινάξεις
01 106 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός Ι

0 1200 Τεχνητά πρανή 01201 Κατάρρευση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης I Ι 2 Ι
&Εκσκαφές

01202 Αποκολλήσεις. Απουσία! ανεπάρκεια προστασίας Ι Ι 2 Ι Ι
01203 Στατική επιφόρτιση. Υπερύιiωση
0 1204 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις! εξοπλισμός 1 Ι
0 1205 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική αιτία
0 1206 Δυναμική επιφόρτιση. Αναπνάξεις
0 1207 Δυναμική επιφόρτιση. Κινητός εξοπλισμός I

01300.
εκσκαφές

Υπόγειες ΟΙ 301

01302 Καταπτώσεις οροφής ! παρειών. Ανεπαρκής
υποστύλωση

0Ι304 Κατάρρευση μετώπου προσ3ολής



01400. Καθιζησεις 01401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές
01402 ΓΙροϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή
0 1403 Διάνοιξη υπογείου έργου
01404 Ερπυσμός
01405 Γεωλογικές γεωχημικές μεπαβολές
01406 Μεταβολές υδροφόρου ορίοντα
01407 Υποσκαφή απόπλυση
01408 Στατική επιφόρτιση 2
0 1409
Δυναμι
κή
καταπό
νηση
φυσική
αιτία
01410 Δυναμική καταπόνηση- αν0~ωπογενής αιτία

01500. 0150] —

Άλλη Πηγή 01502

01503
82000
Κίνδυνοι από
εργοταξιακό
εξοπλισμό
02100 02101 Συγκρούσεις οχήματος-οχημάτος 1 2 I I 2
Κίνηση οχημάτων και 02102 Συγκρούσεις οχήματος- προσώπων I I I I I 2
μηχανηματων 02103 Συγκρούσεις οχήματος- στ~ερού εμποδίου I 2 1 I 2

02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματις - οχήματος 2
02105 Συνθλίιyεις μεταξύ οχήματις σταθερού εμποδίου
02 106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων I I I I
02 107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλλιττις ακινητοποίηση 2 2 1 I
02108 Μέσα σταθερής τροχιάς. Α .επαρκής προστασία 1
02109 Μέσα σταθερής τροχιάς. Ε’:ροχιασμός

02200 Ανατροπή 02201 Ασταθής έδραση 2 1 I 1 1
οχημάτων και 02202 Υποχώρηση εδάφους! δαπέου 2 1 I
μηχανηματων . —02203 Εκκεντρη φόρτωση

02204 Εργασία σε πρανές 2 1
02205 Υπερφόρτωση I I
02206 Μεγάλες ταχύτητες

02300. Μηχανήματα με 02301 Στενότηταχώρου I 1
κινητά μέρη 02302 Βλάβη συστημάτων κίνηση’ I Σ



02303 Ανεπαρκής κάλυψη κινοιμένων Τμημάτων —

πτώσεις
02304 Ανεπαρκής κάλυψη κιν. Τjιημάτων —παγιδεύσεις

μελών
02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήμετα και τμήματά τους

02400. Εργαλεία χειρός 02401 Αεροσυμπιεστής
02402 Δράπανα, κρουστικά εργαλε~α χειρός κ.λ.π
02403

02500. Άλλη Πηγή 02501
02502
02503

03800
Πτώσεις από ύψος
03100 Οικοδομές - 03 101 Κατεδαφίσεις
κτίσματα 03102 Κενά τοίχων

03103 Κλίμακα
03104 Εργασία σε στέγες

03200. Δάπεδα 03201 Κενά δαπέδων
εργασίας- 03202 Πέρατα δαπέδων
προσπελάσεις . . —03203 Επικλινη δαπεδα

03204 Ολισθηρά δάπεδα
03205 Ανώμαλα δάπεδα
03206 Αστοχία υλικού δαπέδου
03207 Υπερυηιωμένες δίσδοι και πέογέιρυρες
03208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες
03209 Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης
03210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού
03211 Κινητάδάπεδα.Πρόσκρουση

03300. Ικριώματα 03301 Κενά ικριωμάτων
03302 Ανατροπή . Αστοχία συναρμλόγησης

03303 Ανατροπή . Αστοχία έδρασνς
03304 Κατάρρευση . Αστοχία υλιού ικριώματος
03305 Κατάρρευση. Ανεμοπίεση

03400. Τάφροι φρέατα 0340! Πτώση μελών στην εκσκαφιι
03402

03500. Άλλη Πηγή 02501
02502
02503



04000
Εκρήξεις —

Εκτοξευόμενα υλικά-
Θραύσματα
04100 Εκρητικά- 04! 01 Ανατινάξεις βράχων
Ανατινάξεις 04102 Ανατινάξεις κατασκευών

04103 Ατελήςανατίναξηυπονόμυ’
04104 Αποθήκες εκρηκτικών
04105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών

04 106 Διαφυγή- έκλυση εκρηκτικών αερίων και μιγμάτων
04200. Δοχεία και 04201 Φιάλες ασετιλίνης /οξυγόνο ι.
δίκτυα υπό πίεση 04202 Υγραέριο

04203 Υγρό άζωτο
04204 Αέριο πόλης
04205 [Ιεπιεσμένος αέρας
04206 Υποθαλάσσιος αγωγός διάGεσης λυμάτων
04207 Δίκτυα ύδρευσης
04208 Ελαιοδοχεία υδραυλικά mmτήματα

04300. Αστοχία υλικών 04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη
υπό ένταση 04302 ΙΙροεντάσεις οπλισμού! αγκυρίων

04303 Κατεδάφιση προεντεταμένων στοιχείων
04304 Συρματόσχοινα
04305 Εξολκεύσεις
04306 Λαξεύσεις/τεμαχισμός λίθυ’

04400. Εκτοξευόμενα 04401 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
υλικά 04402 Αμμοβολές

04403 Τροχίσεις/λειάνσεις
04500. Άλλη Πηγή 04501

04502
04503

05000.
Πτώσεις —

μετατοπίσεις υλικών
και αντικειμένων
05100. Κτίσματα — 05101 Αστοχία. Γήρανση
φέρων οργανισμός 05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιη

05103 Αστοχία. Φυσική δυναμική καταπόνηση
05104 Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναμική καταπόνηση
05105 Κατεδάφιση
05106 Κατεδάφιση παρακειμένω’



06100. Εύφλεκτα υλικά
06101

05200. Οικοδομικά 05201 Γήρανση πληρωτικών στοι;είων
στοιχεία 05202 Διαστολή συστολή υλικώ~~

05203 Αποξήλωση δομικών στοιχειων
05204 Αναρτημένα στοιχεία και εξαρτήματα
05205 Φυσική δυναμική καταπόνιιση
05206 Ανθρωπογενής δυναμική καΐαπόνηση

05207 Κατεδάφιση
05208 Αρμολόγηση/ απαρμ&σγηση προκατασκ.

Στοιχείων
05300. Μεταφερόμενα 05301 Μεταφορικό μηχάνημα. Ακαταλληλότητα/
υλικά- Εκφορτώσεις ανεπάρκεια

05302 Μεταφορικό μηχάνημα. ΒλάΒη
05303 Μεταφορικό μηχάνημα. ΥπεDφόρτωση 2
05304 Απόκλιση μηχανήματος. Ανεπαρκής έδραση
05305 Ατελής/ έκκεντρη φόρτωστ
05306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου
ΓΙρόσκ
ρουση
φορτίο
υ
05308 Διακίνηση αντικειμένων μεγ&~ου μήκους
05309 Χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων
05310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπε~φόρτωση
05311 Εργασίακάτωαπόσιλό

05400. Στοιβασμένα 05401 Υπερστοίβαση
υλικά 05402 Ανεπάρκεια πλευρικού περ ~ορισμού σωρού

05403 Ανορθολογική απόληψη
05500. Άλλη Πηγή 05501

05502
05503

06000.
ΠυρκαΤες

Έκλυσ
ηι
διαφυγ
η
εύφλεκ
των
αερίων
06102 Δεξαμενές! αντλίες καυσίμο” I Σ
06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ εύφλεκτα 2
06104 Ασφαλτοστρώσεις χρήση τσσας



Υπαίθριες λεκάνες/ Δεξαμενές.
ιιηνανήιιατηr

06105 Αυτανάφλεξη- εδαφικά υλικά
06106 Αυτανάφλεξη- απορρίμματα
06107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής

προστασία
06200. Σπινθήρες και 0620! Εναέρια αγωγοί υπό τάση
βραχυκυκλώματα 06202 Υπόγεισι αγωγοί υπό τάση

06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό τάση
06204 Εργαλεία που παράγουν ε&ωτερικό σπινθήρα

06300. Υψηλές 0630! Χρήση φλόγας- οξυγονοκοΙλήσεις
θερμοκρασίες 06302 Χρήση φλόγας- κασσιτεροκολλήσεις

06303 Χρήση φλόγας- χυτεύσεις
06304 !4λεκτροσυγκολλήσεις
06305 Πυρακτώσεις υλικών

06400. Άλλη πηγή 0640! Περιβάλλοντες Θάμνοι
06402
06403

07800.
Ηλεκτροπληξία
07100. Δίκτυα - 07!01 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα
εγκαταστάσεις 07! 02 ΓΙροϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα

07!03 ΓΙροϋπάρχοντα εντοιχισμένα δίκτυα
07!04 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα
07 105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έρ-ώου
07 106 Ανεπαρκής αντικεραυνική εροστασία

07200. Εργαλεία - 07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματε
μηχανήματα 07202 !-Ιλεκτροκίνητα εργαλεία

07300. Άλλη πηγή 07301 Θερμοσυγκολλητική μηχανη πλαστικών σωλήνων
073 02
07303

08800.
Πνιγμός/
Ασφυξία
08100. Νερό 08101 Υποβρύχιες εργασίες

08!02 Εργασίες ενπλω-πτώση
08! 03 Βύθιση/ ανατροπή πλωτού jέσου
08! 04 Παρόχθιες /παράλιες εργασιες. Πτώση
08105 ΓΙαρόχθιες /παράλιες εργασίες . Ανατροπή

μηχανήματος
08! 06 Υπαίθριες λεκάνες! Δεξαμενές. Πτώση
08107 Ανατροπή



1 0200.Χημικοί
παράγοντες

08108 Πλημμύρα/Κατάκλυση έργου
08200.Ασφυκτικό 0820! Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες άμμοι
περιβάλλον 08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογιiιοί καθαρισμοί

08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα, ασβέστη, κλπ.
08204 Εργασία σε κλειστό Χώρο- ανεπάρκεια οξυγόνου

08300. Άλληπηγή 0830! —

08302
08303

09000.
Εγκαύματα
09100. Υψηλές 09! 01 Συγκολλήσεις! συντήξεις
θερμοκρασίες 09102 Υπέρθερμα ρευστά

09103 Πυρακτωμένα στερεά
09104 Τήγματαμετάλλων

09! 05 Άσφαλτος! πίσσα 2
09106 Καυστήρες
09107 Υπερθερμαινόμενα τμήματε μηχανών

09200. Καυστικά υλικά 09201 Ασβέστης
09202 Οξέα
09203

09300. Άλλη πηγή 09301
09302

09303
10080.
‘Εκθεση σε
βλαπτικούς
παράγοντες
10100. Φυσικοί 1010! Ακτινοβολίες
παράγοντες 10102 Θόρυβος! δονήσεις 2

10103 Σκόνη
10104 Υπαίθρια εργασία. [Ιαγετό;

10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας ι
10! 06 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας
10! 07 Υψηλή θερμοκρασία χώρου εργασίας
10108 Υγρασία χώρου εργασίας
10109 Υπερπίεση! υποπίεση
101 10
10111
1020! Δηλητηριώδη αέρια
10202 Χρήση τοξικών υλικών



10203 Αμίαντος
10204 Ατμοί τηγμάτων
10205 Αναθυμιάσεις υγρών! βερι’ίκια, κόλλες, μονωτικά,

διαλύτες
10206 Καπναέρια ανατινάξεων
10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτ. Καύσης
10208 Συγκολλήσεις
10209 Καρκινογόνοι παράγοντες

10300. Βιολογικοί 10301 Μολυσμένα εδάφη
παράγοντες 10302 Μολυσμένα κτίρια

10303 Εργασία σε υπονόμους. βόθρους, βιολογικούς
καθαρισμούς

10304 Χώροι υγιεινής
10305
10306
10307



ΤΜΗΜΑ Γ
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Για κάθε «πηγή κινδύνων» που έχει επισημανθεί στου; Πίνακες Του Τμήματος Β (στήληΙ) καταγράφονται σι φάσεις/αποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα
εμφάνισης (στήλη 2) ‚αναγράφονται σι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη μέτρων προστασίας (στήλη3),και
συμπληρώνεται τα κατά την
Κρίση του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτDα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου (στήλη 4).
(~)Αναφέρονται σι διατάξεις που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα.
(* “Περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των εργαζομένων ‚αλλά δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία

ή η πρόβλεψη δεν είναι επαρκή για την συγκεκριμένη πίστωση. Επίσης εδώ πρέπει
να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ. Άρθρο 3,παρ.5 του Π.Δ 305/96



ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ
ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(Ι) (2) (Ξ (4)
ΠΗΓΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ I-I’ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙ-Ι ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**)
)1Ι06 41
)1201 11,12,21,22,31,32, Π.Δ. 1073/81

)1202 11,12,21,22,31,32, Π.Δ. 1073/81

)1203 42 ΙΙ.Δ.305/9ό, ΠΑ. 1073/81
)1204 ~Ι,22,32 ΙΙ.Δ.305/96, ΠΑ. 1073/81
)1207 !Ι,22,32, Π.Δ.305/96, ΠΑ. 1073/81
)1301 44 Π.Δ.305/96, ΠΑ. 1073/81
)1401 12 Π.Δ. 1073/81
)1408 Η,22 Ι.Δ. 1073/81
)1410 ~Ι Π.Δ. 1073/81
)2101 Η,22,31,33 Ι.Δ.305/96 Π.ά. 1073/81

Ι.Δ. 17/96
)2102 11,21,22,31,33 Π.Δ.Ι073/81
)2103 ~1,22,3Ι,33 Π.Δ.1073/81

)2106 Π,22,33 Π.Δ. 305/96 ΠΑ.1073/81
)2107 Π,22,33 Π.Δ. 305/96 Π.Α.1073/81
)2201 !Ι,22,31,33 Π.Δ.1073/81
)2202 !Ι,22,31 ΙΙ.Δ.1073/81
)2204 Η,22 Π.Δ. 305/96 Π.Δ.18/96
)2205 ~2,33 Π.Δ. 305/96
02301 22,31 Π.Δ. 1073/81

)2401 ~Ι Π.Δ. 1073/81
)3208 42, Π.Δ. 1073/81
)3301 41,32, Π.Δ.1073/81

Π.Δ.778/80, ΑΠΟΦ.
16440/Φ. Ι 0.4/4.&5/ 1993

)3302 4 1,32, ΓΙ.Δ.1073/81 Π...ι. 305/96
ΓLΔ.778/80, ΑΠΟΦ.
I 6440/Φ. Ι 0.4/4’5/ 1993

)3303 4 1,32, Π.Δ.1073/81 Π.Δ. 305/96
Ι.Δ.778/80, ΑΠΟΦ.
16440/Φ. I 0.4/445/ 1993

)3304 4 1,32, Π.Δ.778/80, ΑΙΙΟΦ.



Ι Ι 116440/Φ.10.4/”5/1993 Ι

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β

(1) (2) (3) (4)
ΠΙ-ΙΓΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕ~’Α ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ H’ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**)

03401 21,31,32, Π.Δ. 305/96
04301 32 Π.Δ. 1073/SI
05302 22 Π.Δ.1073/81
05303 22 Π.Δ. 1073/81
05304 21,22 Π.Δ. 1073/81
05305 22 Π.Δ. 1073/81
05401 22 Π.Δ. 1073/81
05402 22 Π.Δ. 1073/81
06104 33 Π.Δ. 1073/81
07101 21,22,31 Π.Δ. 305/96
09105 33 Π.Δ. 1073/SΙ
09107 33 Π.Δ. 1073/81
10102 Φ2.1 Π.Δ.1073/81
10103 Φ2.2,2.3,2.5 Π.Δ. 1073/81 Π.Δ.396/94

ΑΠΟΦ.
4373/1205/11-3-93



ΤΜΗΜΑ Δ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.1 Δίσδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο Και πρόσβαση στις Θέσεις εργασίας:
Υπάρχει πρόσβαση δια των υπαρχουσών δημοτικών οδών.

2.2 Δίσδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου:
Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και σημάνσεις.

3.3 Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού:
Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και σημάνσεις.

4.4 Χώροι αποθήκευσης
Εκτός του εργοταξίου και με την κατάλλτλη σήμανση.
Χώροι συλλογής άχρηστων και επικίνδυνων υλικών (Θα περιγράφεται και ο τρόπος αποκομιδής τους)
Δεν υπάρχουν επικίνδυνα υλικά και η απο~ι3μιδή των αχρήστων θα γίνεται με
Μηχανικά μέσα.

6.6 Χώροι υγιεινής ,εστίασης και πρώτων βοηΘειών.
Εκτός του εργοταξίου και με την κατάλλτλη σήμανση.

7.7 Άλλα σημεία ‚χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.
8.8 Στο τμήμα αυτό ενσωματώνεται επίση’ η μελέτη για την κατασκευή ικριωμάτων ‚εφόσον αντιμετωπίζεται περίπτωση κατά την οποία

αυτά πρέπει να είναι ειδικής μορφής για τις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών , άλλης από αυτή που περιγράφεται στις ισχύουσες
διατάξεις ικριωμάτων (π.δ 778/80 και π.δ 1073/81).

ΤΜΗΜΑ Ε
ΚΑΑΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΗΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.
(Συμπληρωματικά των νομοθετικών διατάξεων στου; οποίους γίνεται αναφορά στον πίνακα Γ ‚καταχωρίζονται εδώ φωτοαντίγραφα δοκιμασμένων
πρακτικών και λύσεων για την βελτίωση της Ασφάλειας και Υγείας των Εργαζομένων.)

Ερμούπόλη
ΕΛΕFΧΘ ΚΕ

Ο Αν. Προίστάμ j” ς Τμήματος
‘Εργων Ο .4fοιίας

Βασιλική! ~πιρτίδου

Ερμούπολη...] /2022
ΘΕΩΡΗΘΗΚ

.ημητρίου Δαυίδ
ι ικός Μηχανικός Η.Ε.ττοδομής Τ.Ε Τοπογράας Μηχανικός Η.Ε.



,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: Αναβάθμιση και συντήρηση Δημοτικού οδικού
Δικτύου (Χρήση 2021)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
(Φ .Α.Υ)

ΕΡΜΟΥΓΙΟΛΗ - ΣΥΡΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟ! 2022



ΕΡΓΟ: Αναβάθμιση και Συντήρηση Δημοτικού
Οδικού Δικτύου (Χρήση 2021)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΡ.ΜΕΛ: 01/2022

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΧ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)
(Π.Δ 305/96,άρθρο 3 ‚παράγραφοι 3,7,8,9,10,10)

ΤΜΠΜΑ Α

Γενικά:
Είδος του έργου και χρήση αυτού : ‘Εργο οδοποιίας - τεχνικά έργα .

1. Ακριβής διεύθυνση του έργου: Νήσος Σύρος
2. Αριθμός έγκρισης της μελέτης (Δήμου ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΑΗΣ): 01/2022

3. Στοιχεία των Κυρίων του έργου: ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΔΗΣ
4. Στοιχεία του συντάκτη Φ.Α.Υ κατά το στάδιο της μελέτης: Πρέκας Μιχάλης Πολιτικών
‘Εργων υποδομής Τ.Ε.
5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του Φ.Α.Υ

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερ/νια
αναπροσαρμογής

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερ/νια
αναπροσαρμογής



ΕΡΓΟ: Αναβάθμιση και Συντήρηση Δημοτικού
Οδικού Δικτύου (Χρήση 2021)

ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΘΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΡ.ΜΕλ: 01/2022

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΙ-ΙΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Του άρθρου 3, παρ. 12 του Π.δ 305/96

Αναβάθμιση και Συντήρηση Δημοτικού Οδικού
Δικτύου (Χρήση 2021)

Κύριος του έργου ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΠΣ
Διευθύνουσα Υπηρεσία ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ
Επιβλέπουσα Υπηρεσία ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Προϊσταμένη αρχή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ

ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Αριθμ. Μελέτης Δήμου 01/2022
Συντονιστές για Θέματα ασφαλείας Πρέκας Μιχαήλ
και υγείας Κατά την εκπόνηση της Πολιτικών ‘Εργων Υποδομής Τ.Ε.
μελέτης του έργου
Έναρξη εργασιών

0~ ‘ 24 ΜΗΝΕΣ

Είδος Εργοταξίου ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Είδος έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ
Εγκριτικές αποφάσεις

Ανάδοχος του έργου

Επιβλέποντες

ΖΨD4 Γi(άιιιι.ημιιι

Βοηθοί επιβλέποντες

Συντονιστές για Θέματα ασφάλειας
και υγείας κατά την εκτέλεση του
έργου.
Υπεργολάβοι -αντικείμενο

Αριθμός συνεργείων

Μέγιστος αριθμός εργαζομένων

Στοιχεία Αναδόχου

‘Εργο



ΤΜΗΜΑ Γ
Επισημάνσεις
Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευΘύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες
και τους συντηρητές —επισκευαστές.
Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία:
1. Θέσεις δικτύων ύδρευσης, ΔΕΠ, ΟΤΕ
2.Σημεία των κεντρικών διακοπών
Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγούμενης παραγράφου Ι
3.Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο.
3.1 Αμίαντος και προϊόντα αυτού.
3.2 Υαλομβάβακας
3.3 Πολυσυρεθάνη
3.4 Πολυστερίνη
3.5 Άλλα υλικά
4.Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή ‚ευστάθεια και αντοχή του κτιρίου.
Σημειώνονται σι ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του κτιρίου.
Σημειώνονται σι ιδιαιτερότητες στο σύνολο ή σε επιμέρους στοιχεία του έργου(π.χ περιπτώσεις
προκατασκευής ,προέντασης, σημειακών φορτίων κ.λ.π) ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΟ

5.Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου.
Όλες σι εργασίες γίνονται σην ύπαιθρο ‚και σε περίπτωση κινδύνου Θα χρησιμοποιηθούν σι
υπάρχουσες δημοτικοί οδοί.
6.Περιοχές εκπομπές ιοντίζουσας ακτινοβολίας

7.Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση

8.Αλλες ζώνες κινδύνου

9.Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία (για λόγους π.χ
εξαερισμού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων ‚απομάκρυνσης υδάτων κ.λ.π.



ΤΜΗΜΑ Δ

Οδηγίες και γοήσιιια στοιγεία
(Καταγράφονται στοιχεία Που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες
μεταγενέστερες εργασίες (συντήρηση καθαρισμού ,επισκευής κ.λ.π καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής
του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.
Μπορούν εδώ να αναφερθούν π.χ Κατά πόσο το κτίσμα διαθέτει από κατασκευής μηχανισμό ή
εγκατάσταση για την εκτέλεση επισκευών στις εξωτερικές του επιφάνειες ,ή αν υπάρχουν
προβλέψεις για την εγκατάσταση τέτοιου μηχανισμού ‚ποιες και σε ποια σημεία κ.λ.π)

1.Εργασίες σε στέγες
Οι οδηγίες Θα αναφέρονται κυρίως στην αποφυγή των κινδύνων πτώσης από τα πέρατα της
στέγης ή διαμέσου αυτής ‚αν είναι κατασκευασμένη από υλικά ανεπαρκούς αντοχής.
Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες

2.Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς.
Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες.

3. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου
Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες

4. Εργασίες σε φρεάτια υπόγεια ή τάφρους ‚εργασίες γενικά σε Θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος
ασφυξίας ,πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες.
Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες

5. Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς
Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες

6. Εργασίες σε σκαλωσιές
Οι οδηγίες Θα αναφέρονται κυρίως στην αποφυγή των κινδύνων πτώσης.

ΤΜΗΜΑ Ε

Ηρόγραυιια αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έογου και των
Εγκαταστάσεων του

Ανά εξάμηνο

Πρέπει να ελέγχεται ανά εξάμηνο η σήμανση-διαγράμμιση των δρόμων τα προστατευτικά
κιγκλιδώματα,
Τα υπάρχοντα φρεάτια ομβρίων να ελέγχονται και να καθαρίζονται επίσης ανά εξάμηνο και πάντα πριν
ξεκινήσουν σι βροχοπτώσεις.
Επίσης να ελέγχονται τα τοιχία υποστήριξης από τυχόν προβλήματα, και τα οδοστρώματα από την
ύπαρξη τυχόν αστοχιών.
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