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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Μελέτης: 13/2021

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Α.: 30.7334.002

ΜΕΛΕΤΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ,
ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΚΟΣΤΡΩΤΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΑΟΓΙΣΜΟΣ
187.924,83 Ευρώ (με Φ.Π.Α)

CPV: 45233260-9

EPMOYflOAH - ΣΥΡΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟ! 2021



Ο ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ,

ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:13/2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ.Α :30.7334.002
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ -ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 187924,83€ με ΦΠΑ 24%
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CPV: 45233260-9

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙ~ΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης 187.924,831 μαζί με το ΦΠΑ
(24%) προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες ανάπλασης Τμήματος της οδού Πλουτάρχου
Κατά μήκος της κύριας εισόδου του 4ου Δημοτικού Σχολείου και επίσrρωση με μαρμάρινες
πλάκες τμήματος της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου από την Διασταύρωση Γαλησσά μέχρι
την διασταύρωση Στρατοπέδου.

Οι κυριότερες εργασίες που περιλαμβάνονται, είναι:

A) Για τμήμα της οδού Πλουτάρχου :

> Καθαίρεση σκυροδέματος και διαμόρφωση των εισόδων με κατάλληλη κλίση 5% .

> Επιχώματα κάτω από πεζοδρόμια στο μέσο της οδού μέχρι το ύψος των
υπαρχόντων κρασπέδων.

> Κατασκευή περιμετρικά δέντρων λεκάνης άρδευσης.
> Μεταλλικές Σχάρες δέντρων όΟΧ6Ο.
> Σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ προστασίας διαβάσεων — εισόδου εξόδου.
> Πλακόστρωση συνολικής επιφάνειας με ακανόνιατες μαρμάρινες πλάκες.
> Διαμόρφωση θέσης φρεατίου απορροής ομβρίων ατην οδό Ν. Μανδηλαρα.

B) Για τμήμα της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου :

> Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης (20 εκ.
έμπροσθεν και όπισθεν από το νέο κράσπεδο)

> Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και ατρώσεων οδοστρωσίας σrαθεροποιημένων με
τσιμέντο εντός ανωτέρων ορίων.

~ Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων στην δισστσύριικτη Ι αλησσά (σιισνόνιατες
πλάκες).

> Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα στα σημεία που χρήζουν
υποβιβασμό της υπάρχουσας κατάστασης (Ράμπες — Επιστρώσεις).

> Προμήθεια και τοποθέτηση μαρμάρινων κρασπέδων.
> Κατασκευή νέων διαβάσεων και ραμπών σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης

εκατέρωθεν της οδού.
> Κιγκλιδώματα διαβάσεων.
> Προμήθεια και τοποθέτηση ορθογωνικών μαρμάρινων χτενιατών πλακών.
> Διαπλάτυνση πεζοδρομίου Οτα σημεία όπου το πλάτος πεζοδρομίου είναι

μικρότερο από 2,05μ.
> Μετατόπιση — κατασκευή νέου ή προσαρμογή στάθμης φρεατίων.
> Κατασκευή φρεατίων έλξης καλωδίων Η/Μ.
> Τοποθέτηση πληροφοριακών και επικίνδυνων θέσεων πινακίδες διαβάσεων.
> Διαγράμμιση των νέων διαβάσεων με θερμοπλαστικά ή φυχροπλαστικά υλικά.
> Διαγράμμιση της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου και των διαβάσεων — σβήσιμο αυτόν

που καταργούνται.
> Επίχρισμα με τσιμεντοκονίαμα στα υποβιβαζόμενα τμήματα και φρεάτια
> Φορτοεκφορτώσεις — μεταφορά των υλικών καθαίρεσης σε κατάλληλη μονάδα

ανακύκλωσης αδρανών υλικών.



‘Ολες σι εργασίες, Θα γίνονται ύστερα από αυτοψίες του επιβλέποντα του έργου με
Τον ανάδοχο γιο εντοπισμό της υπάρχουσας κατάστασης και την υπόδειξη επί τόπου των
θέσεων που Θα γίνουν οι παραπάνω εργασίες.

Το έργο λόγω της φύσης του, ενδέχεται να 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 χρηστών και των εργαζομένων, χωρίς πρόσθετη
αποζημίωση. Επίσης, το έργο ή κάθε αυτοτελές τμήμα του θο 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.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Δημοσίων
‘Εργων και συγκεκριμένα του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8-8-2016) «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης, ισχύουν το εκάστοτε νομοθετικό
πλαίσιο, σι εγκύκλιοι ΥΠΟΜΕ κ.λπ., οι Υπουργικές Αποφάσεις, σι Κανονισμοί κ.λπ. που
αφορούν εν γένει στα Δημόσια και Δημοτικά ‘Εργα.

Το έργο έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του τεχνικού προγράμματος με Κ.Α.
34.7334.002 και πίστωση 187924,83€ με ΦΠΑ , η δε εκτέλεσή του Θα γίνει κατόπιν
δημοπράτησης.

Ερμούπολη’. .! : 2021
ΟΣΥΝΤΑΙ’

Π δ44’λ ς

Πολ. Μηχ. Έργϋν Υποδομής Τ.Ε.

Ερμούπολη .4.111/2021
Ελέγχθηκε Η Πρ/ν~ήΤμήματος Οδοποιίας

ΙΙ~
Βασ ι’(ι~ίιιμιίδυυ

Τοπογράφώ~Ν\ίηχανικός ΠΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Αναβαθμίσεις πεζοδρομίων,

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ πεζοδρόμων και πλακοστρώτων.

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Κ.Α: 30.7334.002

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ.Μ.: 13(2021

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ι Κωδικός Κωδικός ΑΤ. Μ.Μ. ΙποσότηΙ Τιμή ΜερικήΙ Ολική Δαπάνη
ΑΙΑ Ι Πφ~α~ Εργασίας Άρθρου Αναθεώρησης Μονάδας ΔαπάνηΙ
Κύριες Εργασiες

Βασικές Εργασίες

ΟΜΑΔΑ A: ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΠΚΑ

Λποξήλωση ασφαλτοταπήτων Και στρώσεων NET ΟΔΟ-ι 1 23Λ
Ι m3 40,00 3,95 158,00€1 οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο ΟΔΟ-42.1 100%

εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών
Καθαiρεση πλακοστρώσεων δαπεδων παντος
τύπου και οισυδήποτε πόχαυς Χωρίς να NET ΟΙΚ ΟιΚ-2236 2 m2 1 10,00 7,90 869,00€2 καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 222001 100%
nκ~nniwv γτλnκών
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο NET ΟΙΚ ΟΙΚ-2226

3 m3 45,50 29,15 1326,33€3 σκυρόδεμα Με χρήση συνήθους κρουστικού 22.1001 100%
εξοπλισμού

~ Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών NET ΟΙΚ ΟΙΚ-ΙΙ 36 ~ ton.km 780,00 0,35 273,00€καλής βατότητας 10.07.01 100%

ΝΕΡΟΙΚ ΟΙΚ-1104 5 ton 130,00 1,65 214,50€5 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα 10 01 02 100%

NET ΟΔΟ ΟΙΚ -2269Α ό m 750,00 1,00 75000€ό Ρομή οδοστρώματος με ασφαλτακόπτη Δ-ι 100%

Άθροισμα : ΠΡΟΕΡΓ’ΑΣΙΕΣ —

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓ’ΙΚΑ 3590,83
ΟΜΑΔΑ B: TEXNIKA ΕΡΓΑ

~ Προμήθεια και τοποθέτηση μαρμάρινων NET ΟΔΟ- 01Κ731 1 50% 7 m 36500 69,50 25.367,50 €κρασπέδων B-Si ΣΧΙ ΟΔΟ2922 50%

8 Καθαίρεση και επανατοποθέτηση μαρμάρινων NET ΥΔΡ- ΥΔΡ6808 50% 8 m 40,00 13,00 520,00€κρασττέδων 4 0.5 ΣΧΙ ΟΔΟ2~?Ι 50%

~ Προμήθεια ακανόνιστων μαρμάρινων πλακών, NET ΟΙκ- Ο1Κ7311 100% 9 m2 230,00 30,00 6.900,00 €προελεύσεως Πάρου, Νάξου ή Ρήνου, 4 εκ. 73.Ι1.ΣΧΙ

Προμήθεια ορθογωνικών ή ημιεξαγωνικών NET ΟΙΚ
01Κ7311 100% 10 m2 950,00 35,00 33250,00€10 μαρμάρινων πλακών, προελεύσεως Πάρου, 73.1 Ι.ΣΧ2

Νάξου ή Τήνου, 4 εκ.

NET ΟΙΚ ΟΙΚ 741611 Δημιουργία χτενιστής επιφάνειας από μάρμαρο 7424 ΣΧ 1 100% 11 τπ2 950,00 5,80 5510 00€

Επιστρώσεις οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων καί NET 0Δ0 ΟΔ02922
12 m2 230,00 24,00 5.520,00 €12 σκαλοπατιών με μαρμαρόπλακες ακανόνιστες, Β52.ΣΧ1 100%

οποιουδήποτε πάχους.

Εττιστρώσεις οδοστρωμάτων, πεζαδρομίων και NET ΟΔΟ ΟΔ02922
13 m2 950,00 17,00 16150,00€13 σκαλοπατιών με μαρμαρόπλακες Β-s2.ΣΧ2 100%

ορθογωνισμένες, οποιουδήποτε πάχους.
Κοιτοστρωσεις, περιβληματα αγωγων, NET ΟΔΟ- 0ΔΟ2531

14 m3 25,00 89,80 2.24500 €14 εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα 8-29 2 2 100%
fll9IlS —



Μικροκατασκευές (φρεότια, ορθογωνικές τάφροι NET ΟΔΟ- ΟΔ025321 00% 15 m3 1 ‚50 12600 18900€15 κ.λπ) με σκυρόδεμα C16/20 6-29.3.4

16 Προσαρμοyή στάθμης υφισταμένου φρεατίου NET ΟΔΟ- ΌΛΟ 2548επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου B-eS 100% 16 τεμ 5,00 4030 20150€

17 Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια NET ΟΔΟ- ΟΔΟ 2922και νησίδες Β-82 100% 17 τεμ 3,00 115,00 34500€

NET ΟΛΟ ΟΔΟ-254818 Φρεάτιο υδροσυλλογήςτύττου ΦΙΝ(ΠΚΕ) 6-66.1 100% 18 τεμ 4,00 438,00 1752,00€

NET ΟΔΟ ΟΔΟ-3121Β19 Εττιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια 8-4.1 100% 19 m3 25,00 9,41 235,25€

20 Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο NET ΥΔΡ- ΥΔΡ6752 20 Kgr 200,00 2,90 580,00€(ductile iron) 110204 100%

21 Επιχρίσματα τριmά - τριβιδιστά με NET ΟΙΚ ΟΙΚ 7121 21 m2 12,00 13,50 162,00€τσιμεντοκονίαμα 71.21 100%

NET HAM ΟΔΟ-254822 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40χ40 cm 60.10.85.0 100% 22 Ρεμ 600 60,00 360,00€
1

NETΣωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου 60.20.40.1 HAM-S 100% 23 m 10,00 640 64,00€23 DΝό3mm

ΝΕΤΠρ ΥΔΡ 675224 Μεταλλικές σχάρες δένδρων Βι 100% 24 kg 250,00 3,50 875,00€

Άθροισμα ΤΕΧΝΙΚΑΕΡΓΑ 100226,25

~~=~Ζ+½~ ΟΜΑΔΑ Γ Γ ΣΗΜΑΝΣΗ ~ΑΣΦΑΛ8Α~$~k~$.

25 Σιδηροσωλήνες κι~κλιδωμότων NET ΟΔΟ ΟΔΟ-2653 25 m 150,00 12,05 1,807,50€

~ Διαγράμμιση οδοατρώματος με ανακλαστική NET ΟΔΟ ΟίΚ-7788 26 m2 550,00 3,80 2.090,00 €

~ Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά NET ΟΔΟ ΟΙΚ-7788 27 m2 6000 1970 1 18200€
ή ψυχροπλαστικό υλικό Ε-17.2 100% , , .

28 Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα NET ΟΛΟ ΟΔΟ-2653 2° ‘ 12 00 ~ Ifl 2 2 20 €ΟΝ4Οmm(1 %“) Ε-10.1 100% εμ , ‚ 7 ,

29 Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, NET ΟΔΟ ΟΙΚ-6541 29 Ρ 6 00 53 70 32220€πλευράς 0,90m Ε-9 1 100% εμ , ,

Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με
αναγραφές και σύμβολα από NET ΟΛΟ ΟΙΚ-6541 2

30 αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά Ε-Β 2.2 100% 30 m 2,00 133,00 266,00€

ΕΛΟΤ EN 12899-1

Άθροισμα ΣΗΜΑΝΣΗ — ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6040,90



Ελέγχθηκε

Ερμούπαλη/ .1! 112021

Ο ΠΡΙΝΟΣ ΕΡΓ Ν ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΙ .] ΗΠΙΡΤΙΔΟΥ

Τ.Ε. ΑΓΡΟΝ. ΤΟΠdεΡλΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ RE

ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:
ΓΕ & ΟΕ 1800%

Αθρoισμα

Απρόβλzπτα

Αττoλαγιστικές Εργασίες ΑΝΕΛ

ΓΕ & ΟΕ 18% (Απολογιστικών ΕργασΙών)

Αθροισμα

Πρόβλεψη Αναθεώρησης

Αθροισμα προ ΦΠΑ,

ΦΠΑ 24,00%

Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ

109857,98
19774,44

129632,42
i9444,86

1250,00
225,00

150552,28
1000,00

151552,28
36372,55

187924,83

ΕρμούποληΟ~.h(ΑΙ2021

Ο ΣΥΝΤ

Θεωρήθηκε

...! .12021

Ερμούπολης

ΜΗ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ ΝΙΚΟΣ ΠΕ.
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ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ,

ΔΗΜΟΣΣΥΡΟΥΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Α.: 30.7334.002

Αρ.Μελ: 13 / 2021

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

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

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

Ομοίως σι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων)
των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους
χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με
την Ε.Σ.Υ και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και



κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΛ 36259/1757/ΕΙ 03/2011 (ΦΕΚ
1312Β12010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834(25-1-2013 του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του
τιμολογίου.

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

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

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

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής
θραυστών υλικών (σιταστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κλπ, στον εργοταξιακό
χώρο ή εκτός αυτού.

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των
υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά
περίπτωση εξοπλισμού, σι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, σι φορτοεκφορτώσεις και
μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων πρι~όντων μέχρι τις θέσεις
ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το
πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. κατασκευές από
σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από
την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάόων 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 σι 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 πρόληφης ατυχημάτων
εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της
αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και σι 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 παραλαβ~1 τους.

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και ci δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως
“δοκιμαστικών τμημάτων” που προβλέπονται στην ΤΣ.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. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες
εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο Πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες
περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η
αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, σι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα
καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, ci επισκευές, ci μετακινήσεις στον
χώρο του έργου, ci ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, σι πάσης φύσεως σταλίες και
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το ‘Εργο.

Περιλαμβάνονται επίσης σι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται
σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

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

Περιλαμβάνονται ci δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του ‘Εργου προδιαγραφές, λαμβανομένων
υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων

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

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

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

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

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

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

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

(ζ) 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 κ.λπ. 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, σι 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
[ΟΚΩJ),

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
οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα
τεύχη δημοπράτησης.

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

1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα
τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε
στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη,
καθώς και 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 ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο
αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 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~zγάλης
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 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες
για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και
απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του ‘Εργου (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 ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς
ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή
επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση
των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

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

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 ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα
για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες
εργασίες.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (FE.) και
Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται σι πάσης φύσεως δαπάνες σι οποίες δεν
μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου
όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του ‘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) Σταθεοά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία
περιλαμβάνουν τις δαπάνες:



(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύψων και
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων Π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών
εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

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

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

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

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαiωση
του έργου, καθώς και σι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό και
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιf3αλλοντικούς 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) Χnονικώς συνηοτηυένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα
οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

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

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

(3) Νομικής υποστήριξης
(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση
(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση

αυτοκινήτων
(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού
(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους

περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς
(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο



(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματσοικονομικό κόστος 7
(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης,

κόστος έδρας επιχείρησης ή/και Λειτουργίας κοινοπραξίας

0 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) 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, σι εργασίες
αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών
τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα:

(1) Διάτοητοι σωλήνες στοανγιστηοίων, ανωνοί απογέτευσης οι~ί3οίων και ακαθάστων από
σκυρόδειiα. 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

ΟΜ: 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 α’ηiών υε ποοκατασκευασιjένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου

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

DΝ/12

όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.

(3) Στενάνωση αοιiών wε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC

Για πλάτος ΒΝ 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:

ΒΝ/240

όπου SN: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος
Τιμολογίου.

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η
υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή
άλλο πρότυπο που Θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.



Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση 1*1
παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν
συιnτεριλαι.ιβάνουν 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 οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €In9.km

Σε αστικές περιοχές
- απόσταση < 5 km 0,28
- απόσταση ≥ 5 km 0,21
Εκτός πόλεως

‘ οδοί καλής βατότητας
- απόσταση < 5 km 0,20
- απόσταση ≥ 5 km 0,19
‘ οδοί κακής βατότητας
- απόσταση < 5 km 0,25
- απόσταση ≥ 5 km 0,21
~_εργοταξιακές οδοί
- απόσταση < 3 km 0,22
- απόσταση ≥ 3 km 0,20
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη
αναμονή φορτοεκφόρτωσης 0 03
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και ‘

χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

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

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή
οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα
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 ?Ι και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε



κσθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη 9

αναθεώρηση του μεταφορικού έργου).

2. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α.Τ.: I

ΆΡΘΡΟ: NET ΟΔΟ-Α-2.1 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΡΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

ΣΤΑΘΕΡΟΙΙΟΙΗΜΕΝΩΝ ME ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΕΝΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: 0Δ01123Α 100%

Αποξήλωση ασφαλτοταιτήτων 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 περιβαλ4λοντικούς 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 ενός κυβικού μέτρου (Μ3): 3,95€ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΑΠ.: 2

ΆΡΘΡΟ: NET ΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων πaντός τύπου και οιουδήιτοτε
πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών

ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-2236 100%

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,
τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεως
αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των πρόι·όντων καΘαιρέσεως
προς φόρτωση, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) : 7,90€ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: 3

ΆΡΘΡΟ: NET ΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση
συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-2226 100%

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

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

Τιμή ενός κυβικού μέτρου (Μ3) : 29,15€ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑ ΛΕΠΤΑ



Α.Τ.: 4 10

ΑΡΘΡΟ: NET ΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορά με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας

ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ-1136 100%

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως, δια μέσου οδών καλής
βατότητας επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h.

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km) : 0,35€ ΡΡΙΑΝΡΑ ΠΕΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: 5

ΆΡΘΡΟ: NET ΟΙΚ 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικέ μέσα

ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟίΚ-1104 100%

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων,
άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραΙκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε
τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου με μηχανικά μέσα.

Τιμή ανά τόνο (ton): I ‚65€ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΓΙΕΝΡΕ ΛΕΠΤΑ

AT.: ό

ΆΡΘΡΟ: NET ΟΔΟ-Δ-1 ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΡΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΡΟΚΟΠΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: 01Κ2269Α 100%

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.

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των Προϊόντων καθαίρεσης,
τιμολογούνται ως ‘Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη : 1,00€ ΕΝΑ ΕΥΡΩ

AT.: 7

ΆΡΘΡΟ: NET ΟΔΟ-Β-51.ΣΧΙ Προμήθεια και τοποθέτηση μαρμάρινων κρασπέδων.
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: 01Κ7311 50% Ν0Δ02922 50%
Για την πλήρη τοποθέτηση κρασπέδων από μάρμαρο Τήνου ή Πάρου, διατομής 0.15Χ0.35 μ με
μορέλο 0,03Χ0,03 μ. Στην ιιμή ιιεριλαμβάνιιαι η δαπάνη ιιρυμήθ’ιας και μιιαφοράς ιων κραστιέδων
και όλων των απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη για την τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη
στις προβλεπόμενες θέσεις (συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής ραμπών για ΑΜΕΛ-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 από Ι ,00-0,80μ 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 CS/i 0, 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 και 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.

Τιμή ενός m 69,50 €ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΡΑ



II

ΑΠ,: 8
ΑΡΘΡΟ: NET ΥΔΡ-4.05.ΣΧΙ Καθαίρεση και επανατοποθέτηση μαρμάρινων κρασπέδων
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ6808 50% Ν0Δ02921 50%

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 cm 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 και
η αρμολόγησή τους, με τα υλικά εγκιβωτισμού και αρμολογήματος
Τιμή ανά μέτρο μήκους καθαιρεθέντος και πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου.

Τιμή ενός m: 13,00€ ΔΕΚΑ ΡΡΙΑ ΕΥΡΩ

AT: 9
ΑΡΘΡΟ: NET ΟΙΚ-73.11.ΣΧΙ Προμήθεια ακανόνιστων μαρμάρινων ιτλακών, προελεύσεως

Πάρου, Νάξου ή Ρήνου, 4 εκ.
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: 01Κ7311 100,00%

Προμήθεια και μεταφορά επί της θέσης τοποθέτησης ακανόνιστων μαρμάρινων πλακών, προελεύσεως
Πάρου, Νάξου ή Τήνου, διαφόρων αποχρώσεων σε αναλογία 20% λευκού, 60% γκρΙ 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)

Τιμή ενός m2: 30,00 € ΡΡΙΑΝΡΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ: 10
ΑΡΘΡΟ: NET ΟΙΚ-73.11.ΣΧ2 Προμήθεια ορθογωνικών ή ημιεξαγωνικών μαρμάρινων πλακών,

προελεύσεως Πάρου, Νάξου ή Ρήνου, 4 εκ.
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: 01Κ7311 100%

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)

Τιμή ενός m2 : 35,00 € ΡΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΡΕ ΕΥΡΩ

AT.: 11
ΑΡΘΡΟ:ΝΕΡ ΟΙΚ 74.24 ΣΧ.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΕΝΙΣΡΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ.
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚ 7416 100%

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) 12

Τιμή ενός τετραγωνικού μέτρου (Μ2) : 5,80 € ΓΙΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΑΠ.: 12
ΑΡΘΡΟ: NET ΟΔΟ-Β-52.ΣΧΙ Επιστρώσεις οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και σκαλοπατιών

με μαρμαρόπλακες ακανόνιστες, οποιουδήποτε ττάχους.
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Ν0Δ02922 100%

Επίστρωση οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και σκαλοπατιών με ακανόνιστες μαρμάρινες πλάκες
ελάχιστης επιφάνειας 0,10 τετραγωνικά μέτρα, 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 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.

Τιμή ενός τετραγωνικού μέτρου m2: 24,00€ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ.: 13
ΑΡΘΡΟ: NET ΟΔΟ-Β-52.ΣΧ2 Επιστρώσεις οδοστρωμάτων, πεζοδρομ Ιων και σκαλοπατιών

με μαρμαρόπλακες ορθογωνισμένες, οποιουδήποτε πάχους.
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Ν0Δ02922 100%

Επίστρωση 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 τσιμέντου σε αναλογία 4:2:Ιμε αρμούς πλάτους μέχρι 1 εκ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά τοποθετήσεως χωρίς την αξία των μαρμάρινων
πλακών.

Τιμή ενός τετραγωνικού μέτρου m2 : 17,00€ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΥΡΩ

ΑΠ.: 14
ΑΡΘΡΟ: NET ΟΔΟ-Β-29.2.2 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις

κλπ από σκυρόδεμα C12/15
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Ν0Δ02531 100%

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.
Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων, περιβλήματα
και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών (τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης,
ινοτσιμεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο εσωτερικό οχετών,
επένδυση κοίτης ρεμάτων κλπ. με χρήση σκυροδέματος C12115

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, 13

- 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. Του 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
κενων,
- 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:
- σι 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 και μετρήσεων,
- σι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση 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 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, νοεΙται 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-ΟΙ-ΟΟ: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-02-ΟΟ: Διάστρωση και συμτrύκνωση σκυροδέματος
01-01-03-00: 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) 14

01-05-ΟΟ-ΟΟ: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

Τιμή ενός μέτρου κυβικού (m3): 89,80€ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: 15

APOPO: NET ΟΔΟ -Β-29.3.4 Μικροκaτασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με
σκυρόδεμα C16120

ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ 2532 100%

Κατασκευή καλυμμάτων, πυθμένα και τοιχωμάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης και
ορθογωνικών τάφρων με σκυρόδεμα CΙ6Ι2Ο 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 την επιφάνεια αυτών και το πάχος τους, προσαυξημένο κατά 0,10 m. 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, οι οποίες εκ του λόγου αυτού δεν επιμετρώνται ιδιαίτερα.

Τιμή ενός κυβικού μέτρου (Μ3): 126,00€ ΕΚΑΡΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ

AT.: 16
ΑΡΘΡΟ:ΝΕΡ ΟΔΟ-Β-85 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΡΑΘΜΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΡΕΑΡΙΟΥ ΕΠΙ

ΑΝΑΚΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ 2548 100%

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 ιιιΓπ και ειιιμελής αρμυλύγι~υr~ μι “ιν ιιιριβάλλουαα νέα ιιλακόσιρωση. Οι
τσιμεντοκονίες τελικής διαμόρφωσης γύρω από το πλαίσιο έδρασης θα παρασκευάζονται με άμμο
Θαλάσσης για την αποφυγή ρηγματώσεων, ή, εναλλακτικά, 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 αναιτροσαρμόζεται με πολλαπλασιασμό
επί τον συντελεστή Ε / 0,50, όπου Ε είναι η επιφάνεια του φρεατίου βάσει των εξωτερικών διαστάσεων
του καλύμματος.

Τιμή ενός τεμαχίου 40,30€ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ: 17

ΑΡΘΡΟ: NET ΟΔΟ- Β-82 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ME ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-2922 100%



Πλήρης διαμόρφωση διάβασης/πρόσβασηςλΜΕλσε υφιστάμενα πεζοδρόμια και νησίδες. IS

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

. η αποξήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης και κρασπέδων

. η πλήρης ανακατασκευή τους (υλικά και 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 τrερίμετρο
της πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης.

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

Τιμή ενός τεμαχίου (τεχ): 115,00€ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

ΑΠ.: 18

ΑΡΘΡΟ: NET ΟΔΟ-Β-66.1 Φρεάτιο υδροσυλλογής Τύπου ΦΙΝ (ΠΚΕ)

ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ 2548 100%

Φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων ή στραγγιστηρίων, πλήρως ή εν
μέρει προκατασκευασμένα ή με επί τόπου έγχυση, σύμφωνα την μελέτη και τα εγκεκριμένα Πρότυπα
Κατασκευής Εργων (Π ΚΕ), συνδεδεμένα με τους αγωγούς εισροής ή εκροής και έτοιμα για λειτουργία.

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

. η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουμένων υλικών, προκατασκευασμένων
στοιχείων και εξαρτημάτων για την πλήρη διαμόρφωση των φρεατίων σύμφωνα με τα ΠΚΕ

. το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον χειρισμό
των προκατασκευασμένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού)

. η εκσκαφή του ορύγματος θεμελίωσης σε κάθε είδους έδαφος

. η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασμένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση οπλισμού, η
κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέματος

. η διαμόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων

. η σύνδεση των σωλήνων και η σφράγισης του διακένου μεταξύ οπών και σωλήνων με μη
συρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα

. η προμήθεια και πάκτωση των βαθμίδων επίσκεψης,

. η προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυμμάτων και πλαισίων

. η επαναπλήρωση του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου

. η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρμογή της στέψης
τους στην κλίση ή επίκλιση της οδού

Στη τιμή μονάδας δεν πεοιλαιiΒάνονται:

. η τοποθέτηση σιδηροπλισμού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου ΦΙ Ν



. η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής νια αύξηση του εσd&.ερικού
ύψους τους πέραν των 1200 mm

. η κατασκευής λαιμού ύψους h ≥1 ‚00 m σε φρεάτια επίσκεψης υπονόμων ή στραγγιστηρίων

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου : 438,00€ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ
ΕΥΡΩ

AT.: 19
ΑΡΘΡΟ: NET ΟΔΟ-Β-4.1 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ-3121.Β 100%

Κατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου στις Θέσεις διαμόρφωσης
πεζοδρομίων, μεταξύ της επιφάνειας της 1στρώσης έδρασης οδοστρώματος” και της στάθμης έδρασης
των τσιμεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων, με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 90%
της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor
modified κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2).

Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα μετην ΕΤΕΠ 02-07-01-ΟΟ “Κατασκευή επιχωμάτων.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

. η προμήθεια του θραυστού υλικού λατομείου και του νερού διαβροχής, και η μεταφορά τους επί
τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

. η σταλία των μεταφορικών μέσων,
η διάστρωση, μόρφωση, διαβροχή και συμπύκνωση του θραυστού υλικού με μηχανικό εξοπλισμό

καταλλήλων διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως άνω βαθμό συμπύκνωσης
Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής με λήψη αρχικών και τελικών
διατομών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο

Τιμή ενός κυβικού μέτρου (m3) : 9,41€, ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.: 20
ΑΙ*)ΡΟ: Nb 1’ ΥΔΡ- 11.02.04 Ευχάρες υδρουυλλογής, αιιό ιλυιό χυτοσίδηρο (ductile Iron)
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩPΗΣΗΣ: ΥΔΡ 6752 100%

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 έδρασης 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 τους πίνακες
βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε βάση αναλυτικούς υπολογισμούς
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 (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”. 17

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

Τιμή ενός kgr: 2,90 € ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ: 21
ΑΡΘΡΟ: NET ΟΙΚ-71.21 Επιχρίσματα τριτrτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: 01Κ7121 100,00%

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις
στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή
(τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m
από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-ΟΟ ‘Επιχρίσματα με
κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου’.

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά
εργαλεία και ικριώματα εργασίας.Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2: 13,50€ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

AT: 22
ΑΡΘΡΟ: NET ΗΛΜ 60.10.85.01 ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 40x40
cm
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ 2548 100,00%

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων 40x40 cm από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15,
οπλισμένο με δομικό πλέγμα B500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και
15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα μετα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

ο η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος

• η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου
. η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων

. στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού
παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή
προστασία (διπλή στρώση rust ρrίmθΓ ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής)

. η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (40) x (40), ως εξής:

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ): 60,00 € ΕΞΗ ΝΤΑ ΕΥΡΩ



Α.Τ: 23 18

ΑΡΘΡΟ: NET HAM 60.20.40.11 Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής
σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ-5 100,00%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων
ονομαστικής διαμέτρου DΝ63 mm Οπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
(HDPE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 50086-1 , ΕΛΟΤ ΕΝ 50086-2-4 και ΕΛΟΤ ΕΝ 61386
«Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων», φορτίου παραμόρφωσης 5% > 400 N(m, με
ενσωματωμένη ατσαλίνα, τταραδιδομένων σε κουλούρα ή ευθύγραμμα τμήματα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη και η
ευθυγράμμιση δίπλα στο όρυγμα τοποθέτησης, η κοπή στα μήκη που απαιτούνται, τα ειδικά τεμάχια
σύνδεσης (μούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήμανσης της σωληνογραμμής, η πρόσδεση των
σωλήνων σε δέσμες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρμογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης
και σύνδεσης καλωδίων που παρεμβάλλονται.

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων τιμολογούνται ιδιαίτερα με
βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής : 6,40€ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΡΑΑΕΠΡΑ

AT: 24
APOPO: NET ΠΡΣ- B’ Μεταλλικές σχάρες δένδρων
ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ 6752 100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση χυτοσιδηράς σχάρας στη λεκάνη άρδευσης του
δένδρου, με επεξεργασία αντιδιαβρωτικής Προστασίας (προετοιμασία επιφανείας με μεταλλοβολή και
βαφή με δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικού υλικού και δύο στρώσεις τελικής βαφής). Στην τιμή
περιλαμβάνονται και οι συνδετήρες των σχαρών, καθώς και σι πάσης φύσεως δαπάνες εργατοτεχνικού
προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη εγκατάσταση της εσχάρας.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

Τιμή ενός kgr: 3,60€ ΡΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΡΑ ΑΕΠΡΑ

AT: 25

ΑΡΘΡΟ: NET ΟΔΟ-Ε-4.1 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων

ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ 2653 100%

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γεφυρών, γαλβανισμένοι, με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα
Ξ195Τ, κλάσεως I (πράσινη ετικέττα), ονομαστικής διαμέτρου DN 50 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 σύνδεσης!
στερέωσης (όλα γαλβανισμένα)



. η τοποθέτηση και στερέωση των σιδηροσωλήνων στους ορθοστάτες του κιγκλιδώματος ~2’
μηχανικά μέσα ήΊκαι ηλεκτροσυγκόλληση

ο η αποκατάσταση του γαλβανίσματος στις Θέσεις συγκόλλησης με υλικό βάσεως ψευδαργύρου
εφαρμοζόμενο εν ψυχρώ.

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

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως εγκατεστημένου γαλβανισμένου σωλήνα κιγκλιδωμάτων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) : 12,05€ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

ΑΠ.: 26

ΑΡΘΡΟ: NET ΟΔΟ-Ε-ί7.1 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή

ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 7788 100%

Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και
διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής
οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό
επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00
“Οριζόντια σήμανση οδών”

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

. η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή
αποθήκευση (αν απαιτείται)

. η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των
εργασιών και την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους

. ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού
σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση

. η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)
ο 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
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) : 3,80€ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΑΠ.: 27

ΑΡΘΡΟ: NET ΟΔΟ-Ε-17.2 Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοιτλαστικά ή ψυχροπλαστικά
υλικό

ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 7788 100%



Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, μο’4ής 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 μετην μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00
“Οριζόντια σήμανση οδών” με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

. η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή
αποθήκευση (αν απαιτείται)

. η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των
εργασιών και την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους

. ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού
σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση

. η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)

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

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) : 19,70€ ΔΕΚΑΕΝΝΕΛ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

AT.: 28

ΑΡΘΡΟ: NET ΟΔΟ-Ε-10.Ι Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1

ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΔΟ 2653 100%

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από
χάλυβα 31951, κλάαεως I (ιιράαινΓι ειικέιια), ανομ. όιαμέιμου UN 40 ΓιιΓιι (οτιεφώμαιος. ΙΙιΓθωd sι~e
R = 1 %“, dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους κατ1 ελάχιστον 2,50 m, σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 “Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης”.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

ο η προμήθεια και προσκόμιση στην Θέση τοποθέτησης του στύλου με στεφάνη στέψης για την
στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος “Π” (ανάλογα με τον τύπο της πινακίδας) και οπή
στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 12 mm μήκους 30 cm, για την
σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται)

ο η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και διαμέτρου
30cm

ο η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει κατακόρυφος
και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά)

Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου DN 40 mm (1 % “).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) : 31,1 0€ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ



AT.: 29 21

ΑΡΘΡΟ: NET ΟΔΟ-Ε-9.1 Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m

ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 6541 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ένδειξης επικινδύνων θέσεων 0,90μ με αντανακλαστικό
υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1,
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-ΟΟ “Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)”

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 τύπου ΙΙ και τις διαστάσεις της 0.90μ ως εξής:

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) : 53,70€ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΡΑ ΛΕΠΡΑ

Α.Ρ.: 30

ΑΡΘΡΟ: NET ΟΔΟ-Ε-8.2.2 Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα
από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1

ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ 6541 100%

Προμήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων, πλήρως αντανα-κλαστικών, με
ανακλαστικό υπόβαθρο τύπου 2, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις
ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 “Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)”

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

. η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου ΑΙΜg2 ελαχίστου
πάχους 3mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από αντανακλαστική μεμβράνη
τύπου 2 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές και σύμβολα, από αντανακλαστική
μεμβράνη (ο τύπος της οποίος καθορίζεται στην συνέχεια), η δε πίσω όψη έχει χρώμα φαιό (γκρι)
και φέρει τον αύξοντα αριθμό της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και την ημερομηνία
κατασκευής της.

. η κατασκευή πλαισίου από μορφοδοκούς κράματος αλουμινίου για την ενίσχυση και ανάρτηση
της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της

τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα γαλβανισμένα εν
θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461.

. η μεταφορά των πινακίδων και των εξαρτημάτων στερέωσης ατην Θέση τοποθέτησης,
κατάλληλα συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών

. η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης

. η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας με αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση αυτού (όταν



απαιτείται) 22

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο τοποθετημένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας με αναγραφές και
σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) : 133,00€ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ

Ερμούπολη 0.1.. 4.1/21
o Συντ~ ‘ς

άλης
Πολ Μηχ. p «~4 Υποδομης

Ερμούπολη .i..Ιi.U21
Η Αν/τρια ΠροΙφαμένη

Τμήματος ‘Εργων δοιτοιίας

Βασιλική ιρτίδου
Αγρονόμος ~‘Τοπογράφος

Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΟΜΙΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ,
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισμός: 187.924,83€ (με ΦΠΑ)
Αρ. Μελ. : 13/2021 ΚΑ.: 30.7334.002

Ειδική ΣυννDαφή Υπογρεώσεων Δημοτικών και Κοινοτικών Έρνων

Άοθοσ Ιο: Γενικά

1.1 Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ.) περιλαμβάνει τους ειδικούς συμβατικούς όρους, με βάση
τους οποίους, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της μελέτης και με τους όρους των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης 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 «Αναβαθμίσεις πεζοδρομίων, πεζόδρομων και
πλακόστρωτων)»
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 οι 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 γοονοδιάγοαυιiα. Οι τι~ηιiατικέι προθεσυίες γενικά Θα είναι ενδεικτικές και Θα
αποτελούν σταΘιiούς ενδιάυεσου ελέγγου της πDοόδου του έρνου.
1.4 Τα είδη των εργασιών του έργου περιέχονται στον προϋπολογισμό της μελέτης που ανέρχεται στο ποσό των
187.924,83 ευρώ, μετην δαπάνη τους, με τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α 24%.

Το έργο αποσκοπεί στην ανάπλαση τμήματος της οδού Πλουτάρχου κατά μήκος της κύριας εισόδου του 4ου
Δημοτικού Σχολείου διαμορφώνοντας ενιαία οριζόντια επιφάνεια με ακανόνιστες μαρμάρινες πλάκες, καΘώς και
αναβάθμιση των τσιμεντένιων πεζοδρομίων τμήματος της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου με επίστρωση με νέες
ορθογωνισμένες χτενισμένες μαρμάρινες πλάκες και κράσπεδα από την Διασταύρωση Γαλησσά μέχρι την
διασταύρωση του Στρατοπέδου. Κατάργηση και κατασκευή νέων διαβάσεων σε Θέσεις με καλύτερη ορατότητα για
την ασφάλεια των χρηστών. Διαγράμμιση όλης της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου.
Οι κυριότερες εργασίες που περιλαμβάνονται, είναι:

Προμήθεια και τοποθέτηση μαρμάρινων κρασπέδων.

• Πλακόστρωση συνολικής επιφάνειας με ακανόνιστες μαρμάρινες πλάκες (Οδός Πλουτάρχου).

• Προμήθεια και τοποθέτηση ορθογωνικών μαρμάρινων χτενιστών πλακών(Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου).

Κατασκευή νέων διαβάσεων και ραμπών σύμφωνα με. τα σχέδια της μελέτης εκατέρωθεν της οδου

Κιγκλιδώματα διαβάσεων.

Διατιλάτυνση πεζοδρομίου στα σημεία όπου το πλάτος πεζοδρομίου είναι μικρότερο από 2,05μ.

Διαγράμμιση των νέων διαβάσεων με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά.

Διαγράμμιση της οδοΰ Ηρώων Πολυτεχνείου και των διαβάσεων — σβήσιμο αυτόν που καταργούνται.
1.5 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν ΘεσττισΘεί με το δίκαιο της Ένωσης, 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.

ΆοΘρο 2ο: Ορισμοί — Επε~ηνήσεις

2.1 Παρατίθενται και σι ακόλουθοι ορισμοί:

«Εργο» ο σύνολο των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, όπως φαίνονται στα
χέδια, στις τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές και τα
οιπά συμβατικά τεύχη, για την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου.



<Εργοτάξιο, Τόπος οινότητα Ερμούπολης.
ων Εργασιών» δός Πλουτάρχου & Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου.

Ο Μηχανικός, προϊστάμενος του εργοταξίου.

ιλντίκλητος ή Νόμιμος ο φυσικό πρόσωπο που αντιπροσωπεύει τον Ανάδοχο σε κάθε συναλλαγή του με τον
Εκπρόσωπος τουΕργοδότη σχετικά με το ‘Εργο. Ο Ανάδοχος μπορεί οποτεδήποτε να αντικαθιστά τον

ναδόχου» κπρόσωπό του. Η αντικατάσταση ισχύει’ έναντι του Εργοδότη’ από την έγγραφη
νωστοποiησή της a’ αυτόν(άρθρο 140 του Ν.4412/16).

<Μηχανικός (ή επί
όπου του έργου
κπρόσωπος) του
ναδόχου»

ιΣυντονιστής για άθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ο εργολάβος ολόκληρου του έργου’ αναθέτει
έματα ασφάλειας και α καθήκοντα που προβλέπονται στη παράγραφο 3 του άρθρου ό του Π.Δ. 305/96
γείας κατά την τεχνικός ασφαλείας).
κτέλεση του έργου»

<Ημέρες» πουδήποτε χρησιμοποιείται στην παρούσα Ε.Σ.Υ. ο όρος ημέρες” νοούνται πάντοτε οι
μερολογιακές ημέρες.

<Χρονοδιάγραμμα» ο Χρονοδιάγραμμα στο οποίο αναγράφονται σι τμηματικές και η τελική προθεσμία
λοκλήρωσης του έργου σε ημερολογιακές ημέρες. Το αρχικό Χρονοδιάγραμμα
ατασκευής’ 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
τοιχείο του Προγράμματος Ποιότητας του ‘Εργου (ΠΠΕ)-άρθρο 158 του Ν.4412/16’

~που απαιτείται λόγω προϋπολογισμού (για έργα προϋπολογισμού’ χωρίς ΦΠΑ,
ικρότερου των 1500000€ δεν απαιτείται).

Οποιαδήποτε αναφορά σε Κανονισμούς, Πρότυπα’ Κώδικες ή Προδιαγραφές αφορά στην
πιο πρόσφατη έκδοσή τους και δημοσίευση που ισχύει την ημερομηνία υπογραφής τη
Σύμβασης.

ανονισμοί’
ρότυπα’ Κώδικες’
ροδιαγραφέ »

Άρθρο 3ο: Ισγύουσει διατάΕεις

3.1 Για τη όημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της συμβασης και την κατασκευή του’ εφαρμόζονται σι διατάξεις των
παρακάτω νομοθετημάτων:

. του ν. 4782/202 1 Εκσυγχρονισμός’ απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων
συμβάσεων’ ειδικές ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφαλείας και άλλες διατάξεις για
την ανάπτυξη’ τις υποδομές και την υγεία.”

‘ του v.4472/2017 (Α’74) και ιδίως των 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»
(Α 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού’- του ν. 4129(2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο»’
του ν. 4129/2013 (A’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων γιατο Ελεγκτικό Συνέδριο»’
του άρθρου 26 του v.4024/2011 (A 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 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 (Α 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό
Τύπο και άλλες διατάξεις»’
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• του ν. 3469(2006 (A’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις,
• του ν. 2690/1999 (Α’ 45) Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως Ισχύει ,

• του π.δ 28/2015 (Α 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 ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21 1 37/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).
. Την ΚΥΑ 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 Ο1Κ4834/25-1-
2013 διευκρινιστική εγκύκλιο (ΑSΑ:ΒΕΙΨΟ-Ξ90)

Τέλος αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αποτελούν και τα άρθρα που περιλαμβάνονται στη ΔΙΠΑΔΙΟΙΚ889/27-1 1-
02 Απόφαση του Υφ.ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 163/14-01-03) “Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την
κατασκευή Δημοσίων Έργων”.

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 τροποποιήθηκαν και ισχύουν, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά) είναι:

. Η υπ αρ. ΔΙΠΑΔΙΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης ,

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών , Μεταφορών & Δικτύων με θέμα “ Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) , με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια έργα.” καθώς και η συνοδευτική
εγκύκλιος 26(ΔΙΠΑΔ/ 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 — ΕΤΕΓΙ)”
. Οι ισχύοντες ΓΙσλεοδομικοί 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 6’ 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 6/91) και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την Δ17α/Ι Ι6/4/ΦΝ/429/18-10-00
(ΦΕΚ 1329 6/6-11-00) απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και ο Αντισεισμικός Κανονισμός που εγκρίθηκε με την Αριθ.
Δ17α/14Ι/3/ΦΝ 275/99 (ΦΕΚ 2184 B’ — Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 423 Β’/ί2-4-0ί) απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ.
. Το Π.Δ. 778/80 περi 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 κ.λπ.
. 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 Συιiί3ατικοί όροι των ενκεκριιiένων Αναλυτικών Τιιjολονίων:
Την υπ αριθμ Δ17Α101/93/ΦΝ437/04 (ΦΕΚ-1556 B) Έγκριση ενιαίων τιμολογίων εργασιών δημοπράτησης
δημοσίων έργων Οδοποιίας , Υδραυλικών, Λιμενικών και Πρασίνου
Την υπ αριθμ.ΔΙ 7Α109/Ι 36/ΦΝ437/04 (ΦΕΚ-Ι 939 3/29-12-04) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
Την υπ αριθμ. ΔΙ7α/04/15/ΦΝ437/05 (ΦΕΚ 205 6/17-2-05) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
Την υπ αριθμ. Δ17α/03/41/ΦΝ437/05 (ΦΕΚ 440 6/5-4-05) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
Την Αριθμ. Δ17α/04/Ι 14(ΦΝ437/07 (ΦΕΚ 1584 6/17-8-2007) Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων
Τιμολογίων ‘Εργων ΟδοποιΙας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών και Πρασίνου.
Την ΔΙ7α/07/12Ι/ΦΝ443/ΕΓΚ.25/31-8-07 Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση των ενιαίων τιμολογίων (εγκύκλιος
25/2007).
Την υπ αριθμ. Δ17γ/06/28/ΦΝ437/09 (ΦΕΚ 410 6/6-3-2009) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
Την υπ αριθμ ΔΙ Ιγ/0/9/7/Ι 3 (ΦΕΚ 363 Β/Ι 9-2-2013) 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 6/19-5-2017) Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων
Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων και την σχετική εγκύκλιο ΥΠΥΜΕ ΔΝΣγ/οικ.44038/ΦΝ46Θ/ΕΓΚ. 11/19-6-17

3



(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 διάταΕη (Νόμος. Π.Δ., V.A.) και ερμηνευτική εγκύκλιοι, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεσrι
του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

Άρθρο 4ο: Αργική συμβατική γρηματική αξία της ερνολαβίας

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: Συυί3ατικές τηές της εργολαβίας

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 Οι ιδιαίτεροι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος κάθε εργασίας.

Για την πληρωμή των εργασιών που περιγράφονται από σύνθετες τιμές, θα εφαρμόζεται υπογρεωτικά
απευθείας η σύνθετη τιμή του τιμολογίου 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 σι 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 φορτοεκφορτώσεις (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 Vπηρεσία - επαναγρησιμοποιήσιμα θα μεταφέρονται με ευθύνη
και δαπάνες του αναδόχου, χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωσή του, σε χώρο που θα υποδείξει ο εργοδότης (Δήμος
Σύρου Fρμούπολης) στην πλήρη κυριότητα του οποίοιι Θα περιέλθοιιν
Τυχόν παρεκκλίσεις από τα παραπάνω θα γίνονται μόνον μετά από σύμφωνη γνώμη της Διευθύνουσας Vπηρεσίας
για την καλή και ασφαλέστερη κατασκευή.

Άρθρο όο: Στοιγεία τηι 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
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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 συνερνεία 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.
Δεν πρέπει να παραμένουν ηι.ιιτελείς εργασίες, υλικά και εργαλεία στους χώρους που εκτελέσθηκαν σι 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 ‚3αφή των δομικών στοιχείων θα είναι της επιλογής της διευθύνουσας υπηρεσίας.

7.2 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί’ υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν σι 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 ‘Ενωσης
στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Άρθρο 8ο: ~Εναρεη Εργασιών - Εγγύnση Καλής Εκτέλεσης

8.1 0 Ανάδοχος οφείλει να μην καθυστερήσει την έναρΕη των εργασιών κατασκευής πέραν των τριάντα (30)
ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης 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.478212021 , η μη τήρηση
των προθεσμιών υποβολής του γρονοδιαγράμματος και έναρξης 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 ιο άρθρο 72’ 5 Ιβ’ Ν. 4412/16 όιΓως ιροιισιιοιήθι~κε και ισχύει με ιο Ν.4782/2021 και
προβλέπεται στο άρθρο 17 της διακήρυξης του έργου’ η εγνύηση για την καλή εκτέλεση ορίζεται ίση με 5% της
αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
8.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται με κρατήσεις στις εκάστοτε εκδιδόμενες εντολές πληρωμής. 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 περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί
της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες από την υπηρεσία επιμετρήσεις. Η μείωση
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 κοινοπραξία’ έχουν ισχύ 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 Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της
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ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ιο 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 ιο 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 9ο: Προθεσυία εκτέλεσης του έργου

9.1 Ο ανάδοχος οφείλει να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Άρθρο ίσο: Υπέρ’3αση προθεσυιών — Ποινικές ρήτρες

10.1 Για τις ποινικές ρήτρες για παραβίαση των προθεσμιών του έργου εφαρμογή έχει το άρθρο 148 του
Ν.4412116 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021 .

10.2 Στη σύμβαση αναφέρονται σι 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/ίό όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/202ί . Η ποινική
ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπερβάσης της συνολικής προθεσμίας ορίζεται σε 15%της
μέσης ημερησίας αξίας του έργου και επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με ιο 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 5 1, Ν.4412/Ι6 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με το Ν.4782/2021 ).

10.3 Για την έγκριση παρατάσεων των προθεσιjιών εφαρμόζεται η παράγραφος 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/16
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δεν αναγνωρίζεται
παρά μόνο για λόγους ευθύνης του εργοδότη. Οι δυσυενείς 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.
10.4 Μέσα στο πλαίσιο 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 γορήνηση
βεί3αίωσης για τη περαίωση των εργασιών του έργου. Η μη ύπαρξη της παραπάνω βεβαίωσης επιφέρει αυτόματα
την επιβολή της προβλεπόμενης ποινικής ρήτρας.

Άρθρο Ι Ιο: Χρονοδιάγραιjιjα κατασκευής του έργου — Μηχανικός ε~οπλισυός — Πρόνραυυα
Ποιότητας ‘Εργου

11.1 Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται uέσα σε προθεσιιία δεκαπέντε ηυερών (15) και
όχι πέραν των τριάντα (30) ηυερών να υποβάλλει το γρονοδιάγραιjιjα κατασκευής του έργου με προθεσμίες
συνολικής και τμηματικής περαίωσης, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 145 51 του Ν. 4412/16 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021. Η Υπηρεσία εγκρίνει ιο 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 ιο Ν.4782/2021, 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 Έργο θα περατωθεί μέσα στις προβλεπόμενες από τη
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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. To εγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου.
11.3 Αναπροσαριjογές του γρονοδιανσάυιiατος εγκρίνονται, όταν μεταβληθούν σι προθεσμίες, το αντικείμενο ή οι
ποσότητες των εργασιών.
Το 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 ~ του Ν.4412(16. όπως
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 περίπτωση 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 αναδόγου — Διεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο

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 υέρους της αναδόχου επιχείοησης 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 ανάδογος 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 επιβλέποντες 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 επίβλεqiης — 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 υηχανικοί πρέπει να είναι της εγκρίσεως 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 ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται προσκόμιση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία
βεί3αίωσης 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 έρνου — Επίβλεwη εργασιών

13.1 Η διοίκηση του έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος ασκούνται από την αρμόδια Διευθύνουσα το ‘Εργο
Υπηρεσία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
13.2 Η Διευθύνουσα το ‘Εργο Υπηρεσία, Θα εκπροσωπείται στον τόπο του ‘Εργου από Μηχανικό με τον
αναπληρωτή του και τεχνικούς βοηθούς που Θα ορίσει με απόφασή της. 0 Μηχανικός αυτός της αρμόδιας Δ(νσης
του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης Θα αναφέρεται ως «Επιβλέπων Μηχανικός». 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 σχετικά με την εκτέλεση του έργου και την πιστή τήρηση των
όρων της Σύιjβασης από τον Ανάδοχο, χωρίς αυτό να ιjειώνει τις συιjί3ατικές ευθύνες του Αναδόγου. 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.
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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: Αναθεώρηση τιμών

14.1 Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις
του άρθρου 153 του N. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021.
14.2 Η σταθερότητα των τιυών περιορίζεται στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης για έργα προϋπολογισμού ύψους
1500000€ χωρίς ΦΠΑ, άρθρο 15395 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021.

Άρθρο 1 So: Αυξοιjειώσεις εργασιών — Νέες εργασίες

15.1 0 Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του
Ν.4412/1ό 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 Κανονισυσύ Τιιiών 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 σύνταξης Τιυών Μονάδος Νέων Εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 9 5α και 5β
του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021, 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, το
συνολικό ποσό των συμβάσεων συμπληρωματικών 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 ύwουι μέγρι 15% της αξίας της αργικής σύμβασης δύνανται να
τροποποιούνται άνευ νέας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον πληρούνται 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 ιι σύντα~η Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
(Α.Π.Ε.) ή σύμβασης για την εκτέλεση ή την πληρωμή τους.

Άρθρο Ιόο: Εργολαβικά ποσοστά — Επιβαρύνσεις-Απολογιστικές ερνασiες

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
ιιιιοδΕ ικ ι ικι% ιιλι~ριιιμής για ι ΓΙV ~κ ι έλε ση ι ργαιιιών Fι ιί ι ης δαιιάνης αιιτής κιιταβήλΜται εργολαβικό ποσοστό Ι 8%
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 ανάδοχος 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 ύιιjους 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/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 2235)
και υε κράτηση 2,5%ο 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. ΔΝΣβ/51667/ΦΝ 466/01.07.2019 (Β’ 2780)
απόφασηςΥπ. Υποδομών και Μεταφορών. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3965/23.07.2019)
16.5 0 ΦΠΑ βαρύνει τον κύριο του έργου.

Άρθρο 17ο: Καταμέτρηση αφανών ερνασιών

17.1 Η καταμέτρηση αωανών 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
εργασιών και η σύνταξη 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 (υγίσεως υπογράφεται
από τον ανάδογο, τον επιβλέποντα και τα μέλη της επιτροπής και η ύπαρξη τέτοιου υπογεγραμμένου πρωτοκόλλου
αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση των εργασιών.
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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 ερνασιών, που Θα έ3εί3αιώνουν 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 οι εργασίες και δε
Θα μπορούν να πιστοποιηθούν.

Άρθρο 180: Επιμέτρηση ερνασιών

18.1 Γενικά εφαρμόζονται σι διατάξεις του άρθρου 151 του N. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
Ν.4782/2021.
18.2 Σύμφωνα με το άρθρο 151, 51, του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.478212021, 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 ετrιμετρητικά φύλλα εις διπλούν που υπογράφονται από τα δύο μέρη και καθένα
παίρνει 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 151,52’ του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετα Ν.4782/2021, στο τέλος
κάθε μήνα ο ανάδοχος συντάσσει επιμετρήσεις κατά διακριτά μέρη του έργου για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν
τον προηνούμενο μήνα. Η επιμέτρηση περιλαμβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της με ένδειξη του
αντίστοιχου άρθρου 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 σγέδια και διανράμματα 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 συντάγΘηκαν από τον ανάδογο». Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά την παραβολή προς τα
επιμετρητικά στοιχεία, τον έλεγχο και τυχόν διόρθωση των υπολογισμών, εγκρίνει τις επιιJετρήσεις και τις κοινοποιεί
στον ανάδογο.
Σύμφωνα με την 5 3 του άρθρου 151’ η Διευθύνουσα Υπηρεσία’ υποχρεούται εντός 45 ημερών από την υποβολή
τους να προβεί σε έλεγχο και διόρθωση των υπολογισμών, να ενκρίνει 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 σι υποβαλλόμενες επιμετρήσεις παρουσιάζουν ελλείυιεις, 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 επανυποί3ολή. η Δ.Υ. δεν μπορεί να τις επιστρέψει εκ νέου στον ανάδοχο προς συμπλήρωση’ αλλά
υπογρεσύται μέσα σε ένα μήνα να τις ελέγξει. να τις διορθώσει’ να τις εγκρίνει και να τις κοινοττοιήσει 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
ι-ιι’ουούν να υυμιιευιλι’υιθούν “πιό ιαν υνύδο~ο ‘ii ειιόμενο λογυμιcιυμό. Οι ιιιιμιιμήοεις, ιγκικμιμένι’ μηιώς ““ιό
τη Δ.Υ. ή αυτοδίκαια εγκεκριμένες, ελέγχονται εκ νέου από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής και αν
διαπιστωθεί σφάλμα τους που είχε σαν συνέπεια να πληρωθεί αχρεωστήτως εργολαβικό αντάλλαγμα’ αυτό είναι
επιστρεπτέο με σύνταξη αρνητικού λογαριασμού’ σύμφωνα μετην παράγραφο 8 του άρθρου 152 του N. 4412/1 6.
Οι αυτοδίκαια εγκεκριμένες 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 5’ του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021, δύο μήνες το
αργότερο μετά τη βεβαιωμένη περαίωση του έργου ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην
Διευθύνουσα Υπηρεσία τυγόν επί μέρους επιμετρήσεις που λείπουν και την «τελική επιμέτρηση»’ 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 N. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021. Για
τις επιμέρους επιμετρήσεις που δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί από την Διευθύνουσα 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 έλεγγο της τελικής επιμέτρησης, μέσα σε δύο (2~ μήνες από την υποβολή της και
να κοινοποιήσει στον ανάδοχο την ελεγμένη και διορθωμένη επιμέτρηση.
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Άρθρο 19ο: Πιστοποιήσεις — Εντολές πληρωυών — Επιιjετρήσεις

19.1 Οι πιστοποιήσεις, σι εντολές πληρωμών και σι επιμετρήσεις των εκτελούμενων έργων Θα γίνονται σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.4412/16 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/Ι6 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021 συντάσσονται με ευθύνη του αναδόχου,
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 5 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 επιιjετρήσεων απανορεύεται να υπεοΙ3αίνει το 20% της αείας του συνόλου των ερνασιών του
λοναριασυσύ.
19.2 Σύμφωνα με το άρθρο 152 5 7 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782(2021, οι
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 λοναριασυό
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 5 8 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4782/2021,
λογαριασυός που πληρώθηκε χωρίς έλεγχο, 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 σι 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
καταπίτττει 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 εξαρχής ή και εκ των υστέρων,
το σύνολο ή υέρος του πληρωτέου εργολαβικού ανταλλάγυατος, 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 τrεραίωση 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 παραλαt3ής συντάσσεται τελικός λοναριασυός. 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 προσκόυιση βεβαίωσr’ς 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 ποοσκουίσει α. τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια Οικονομική Εφορία, β. βεβαίωση φορολογικής
ενη~.ιερότητας, γ βεβαίωση ασφαλιστιιιής ενημερότητας, ό. γραμμάτιο εΙσπραξης 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 αριθμός σύμβασης και 3. ο αριθμός
πιστοποίησης.

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

20.1 Όλες οι 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 5 3 του Ν.4412/16 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
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μελέτης.
20.3 Παρά τη γενική παρακολούθηση Και έλεγχο των σχετικών εργασιών από την επιβλέπουσα το έργο Διεύθυνση
του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης ο ανάδογος και μόνον αυτός ευθύνεται νια την άρτια. εμπρόθεσμη, έντεννη και
σύμφωνη με τους Κανόνες της σύνγοονπς επιστήυης και τεγνικής εκτέλεσης του συνόλου του έρνου.

Άρθρο 21ο: Ποιότητα και προέλευση υλικών και έτοιμων ή ημικατερνασμένων προϊόντων —

Ελαττώματα — Παράλειwη συντήρησης

21.1 ‘Ολα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα Είναι της καλύτερης ποιότητας ανοράς, γωρiς βλάβες ή
ελαττώματα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνα με 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 Έργων όπως σι Εθνικές τεχνικές προδιαγραφές
(Ε.ΤΕ.Π)’ Εμπορίου και Βιομηχανίας. Επίσης’ θα πρέπει να είναι της απόλυτης έγκρισης του αρμοδίου
οργάνου της επίβλεφης’ 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. Ο 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 μη των υλικών, τα ελαττώματα και την παράλειwη συντήρησης του
έργου, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
Ν.4782/2021.
21.4 Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει ή κατασκευάζει δείγματα συγκεκριμένων υλικών’ ειδών ή τμημάτων
επιμέρους 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 γρησιμοποιούνται στο έρνο πριν από την ένγραφη 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’ 5 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 υπογρέωση νια την έντεχνη εκτέλεση του έργου. Η επιβλέπουσα
το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίwει 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 5 2, του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το Ν.4782/2021.
21.7 Η παραλαβή και ο έλεγγος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή
ενσωματώνονται σε αυτό, νίνεται από δύο (2) ή περισσότερους τε~ινικούς υπαλλήλους’ τουλάχιστον ένας εκ των
οιτοiων ανήκει οιην ομάδα LιιΊβλειμι~ς’ ιιου ομίζονιυι αιιό ιη όιLυYυνουυυ υιιΓΙμLοΙα. U υμιυμός ιι~ς ιιιιιμυιιήι,
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 ή 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.

Άρθρο 22ο: Ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης των εργασιών

22.1 ‘Ολες σι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα 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 ελαττώματα που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια των εργασιών και μέγρι της οριστικής παραλαβής
εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 159 και 170 τουΝ.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
Ν.4782/2021.
22.3 Σύμφωνα με το άρθρο 159 5 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 ελάττωμα 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 54 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν.478212021
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η ένσταση του αναδόχου στην περίπτωση της ειδικής διαταγής ασκείται σε ανατρεπτική προθεσμία 10 ημερών από
Την κοινοποίησή της. Με την εμπρόθεσμη ένσταση αναστέλλεται η υποχρέωση εκτέλεσης των εργασιών, μέχρις
ότου εκδοθεί απόφαση της ΠροΙσταμένης 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.
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 ανάδοχος 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,
σι 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 έργου, 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 έργων 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.

Άρθρο 23ο: Ευθύνη του αναδόyου νια την εφαρμογή της μελέτης και νια την ποιότητα του έρνου

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 για την εκλογή 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 ένγραφες 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
συμπληρωματικών εργασιών, είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο. 0 ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει αποζημίωση
ή αύξηση τιμών για μεταβολές στα έργα που έγιναν γωρίς έννραφη διαταγή, 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 πεοιπτώσεις, 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
ιιjς ιιιiβΛεψι~ς μέχρι ιιι Λήψη ιι~ς ενιυΛής ιι~ς όιευθΟνουυυς υιιι~ρεσίας.

Άρθρο 24ο: Ημερολόγιο έρνου — Ημερολόγιο μέτρων 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 . Η τήρηση ημερολογίου είναι βασικός συμβατικός όρος.
1. Κατά την εκτέλεση του έργου τηρείται από τον ανάδοχο ηλεκτρονικό ημερολόγιο σε ελεύθερο 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) οι εργαστηριακές δοκιμές,
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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.
2. Το ημερολόγιο του έργου υπογράφεται με ψηφιακή υπογραφή από τον τηρούντα αυτό και αιτοστέλλεται
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 προΙστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας ελέγχει τις εγγραφές και δύναται να ατrορρίψει 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 250: Επείγουσες πρόσθετες εργασίες

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 επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες μπoρεί
να εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή η εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
και μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15% της αΕίας της σύμβασης χωρίς 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 εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει εγκεκριμένη νέα τιμή
περιλαμβάνονται στους σχετικούς λογαριασμούς με τις ενδεικτικές τιμές μειωμένες κατά είκοσι τοις εκατό (20%).

Άρθρο 260: 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 οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 170
«Προσωρινή παραλαβή>). 171 «Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων» και 172 «Οριστική παραλαβή» του
Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με 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 ανάδογο. μέσα σε δύο (2) μήνες από τις πιο πάνω ημερομηνίες’ η τελική επιμέτρηση. ~γj~
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 επιμέτρηση 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 με την Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 433 της 19/22.9.2000’ καθιερώνεται ο Φάκελος Ασφάλειας και
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Υγείας (Φ Α. Υ.) ως απαραίτητου στοιχείου νια την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε δημοσίου έρνου. 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 5 7 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96. Η
παραπάνω διαπίστωση Θα αναγράφεται ρητά στο σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαί3ής. Ευθύνη και μέριμνα για την
κατάρτιση του ΦΑ.Υ. έχει ο ανάδοχος του έργου.
27.4 Στο άρθρο 171, 5 1, του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 , ορίζεται ο
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, 52, του Ν. 4412/16, η οριστική παραλαβή διενερνείται υέσα σε δύο (2) μήνες από
τότε που λήνει ο χρόνος εγνύησης. 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 σι 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 5 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 εγκαταστάσεων

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, οι οποίες θα επαναλαμβάνονται μέχρι πλήρους
ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσμάτων τους, οπότε και Θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμών που) 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 51 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 , μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι εργασίες
κατασκευής και να έχουν γίνει και σι δοκιμασίες του έργου.
28.1 σι 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, χωρίς 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
πιιτές κπτσχιιιρεΙται στο φάκΕλο του έργοιι ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο χρήστη τοιι έργου
ο ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων να διδάξει στους χρήστες. τη χρήση και
το χειρισμό των εγκαταστάσεων.

Άρθρο 29ο: Κατασκευαστικά σχέδια — Λήwη φωτογραφιών

29.1 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. Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος
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
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φωτογραφίες, εγχειρίδια λειτουργίας, τεχνικές προδιαγραφές, διαγράμματα και κάθε τεχνικό στοιχείο και
πληροφορία Που προσδιορίζουν ειτακριβώς 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
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 0 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 σ’ 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 “ΟΠΩΣ 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 ΙΒΧ27εκ. 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.

Λαθοσ 30ο: Ερνασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόγους
— Φθορές στιc εγκαταστάσεις από τον ανάδοχο

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. Ο 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 σ 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 ΔιεύΟυνση του Δήμου Σύρου- ίρμούπολης 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 είναι υποχρεωμένος να την αττοκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν τη
ζημία ή τη φθορά στην προτέρα τους κατάσταση

Άρθρο 31ο: Χρήση έρνου ή τιjήιjατός 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 με το Ν. 4782/2021.

Άρθρο 32ο: Σύνδεση υε δίκτυο Ο.Κ.Ω.

32.1 0 ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει με κάθε τρόπο να γίνει η παροχή και σύνδεση των εγκαταστάσεων ιiε
τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. (ΔΕΗ’ ΟΤΕ’ ΕΥΑΘ’ κλπ)
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32.2 Η δαπάνη των παραπάνω παροχών και συνδέσεων βαρύνει τον εργοδότη Που τις καταβάλλει απ ευθείας
στους 0ΚΩ.

Άρθρο 33ο: ΕΕυπηρέτηση ορνανισμών και επιχειρήσεων Κοινής ωφελείας (0ΚΩ.)

33.1 0 ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι μπορεί στην περιοχή του έργου να υπάρχουν δίκτυα 0ΚΩ., που
θα πρέπει να μετατεθούν.
33.2 Με τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος δε Θα έχει καμία ανάυειΕη, υποχρεούται όμως να παρέχει κάθε διευκόλυνση
για την εκτέλεση τους’ χωρίς να δικαιούται οποιαδ~ποτε απο~ηuίωση για λόγους καθυστέρησης ή δυσχερειών στην
εκτέλεση του έργου.

Άρθρο 34ο: Καθαοισμός κατασκευών — εργοτα~ίων — ενκαταστάσεων

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 οι Δημόσιες Αρχές.
34.1 Αμέσως μετά την αποπεράτωση του έρνου ο ανάδοχος εiναι 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. Εiναι 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 υε ειδικευμένο προσωπικό όλουι τους Χώρους και να
μεριμνήσει για ότι απαιτείται’ ώστε σι Χώροι να παραδοθούν έτοιιjοι προς χρήση και λειτουργία. Κάθε σχετική
εργασία Θα εκτελεσθεi από τον ανάδοχο με φροντίδα του και δαπάνες του’ μετά από εντολή της Υπηρεσίας που
έχει την επίβλεwη και σύμφωνα υε τις οδηγίες της. ΟΙ 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 Ο 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 Ο 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 Ο 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 ιιατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών ιιαι πάσης φύσεως
έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού »‚ και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει’ καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής
του έργου. Επίσης’ ισχύουν σι 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 των εργαζομένων» και του Ν. 1430/84: «Κύρωση της 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 0 ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις περί τάξεως και ασφαλείας επί ατυχημάτων αστυνομικές
διατάεεις 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 μετην εκτέλεση του έργου’ άρθρο 138’
~ 7’ του Ν. 441 2/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 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.’ υπ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ.889/03 (ΦΕΚ 6 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.
οι 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.

Πρόληψη και αντιμέτωπιση του εργασιακού 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 LAY. 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 Α’βοηθειών
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.Β 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 εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ. εργασίες συντήρησης,
μετατροπής, καθαρισμού κλπ.
Ενδεικτικά σι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών,
στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού κλπ), στην
πυρασφάλεια κλπ.
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. συυπληρώνονται και τηρούνται στο ερνοτάξιο υε
ευθύνη του αναδόχου 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 A. 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 σύνταξης 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 σήυατα και πινακίδες σε όλες
γενικά τις Θέσεις ΠΟΙ ] εκτελούνται εργασίες και να φροντίζει για τη συντήρησή τους.
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35.9 Ο ανάδογος ευθύνεται αποκλειστικά εξ’ ολοκλήρου πονικά και αστικά νια κάθε ατύχημα Που Θα οφείλεται
στη μη λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας.
35.10 0 ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αμέσως στη Διευθύνουσα Υπηρεσία όλες τις απευθυνόμενες ή
κοινοποιούμενες σε αυτόν διατανές και εντολές των διαφόρων Αρχών, σχετικά με μέτρα ελέγχου και ασφάλειας σε
όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
35.11 Ο ανάδοχοι έχει αποκλειστικά και εξολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το κατά την εκτέλεση του
έργου απασνολούμενο ερνατοτεχνικό κλπ. προσωπικό, στην περίπτωση που θα συμβεί ατύχημα σε αυτό.
Ο ανάδοχος υποχρεούται 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 ανάδοχο

36.1 Στα νενικά έΕοδα και το νενικό όφελος του αναδόχου 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 Άνακεφαλαιωτικών Πινάκων
Εργασιών και σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 37ο: Δημοσιεύσεις — Φύλα~η του ερνοταΕίου. των υλικών και του έργου
— Προστασία της βλάστησης-Αργαιότητες

37.1 Απαγορεύεται αυστηρά στον ανάδοχο να κάνει, χωρίς προηγούμενη έγκριση της επιβλέπουσας το έργο
Διεύθυνσης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης., οποιαδήποτε ανακοίνωση που να ένει σχέση με το έρνο.
37.2 0 ανάδογος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει όσους φύλακες απαιτούνται για τη φύλαξη του εργοταξίου, των
υλικών και του έργου μέχρι την προσωρινή παραλαβήτου.
37.3 0 ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων 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 0 ανάδογος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα 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 Άνάδοχος είναι υπογρεωυένος να ειδοποιεί αμέσως την ΔΙσα 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 38ο: Βλάβες στα έρνα - Αναγνώριση αποζημιώσεων

38.1 0 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 ανεπιτηόειότητα αυτου ή του προσωιτικου του, ~ σε μη χρήση ιων καιάλληλων μέσων ή σε
οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας
βίας της 51 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 σι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.441 2(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.



Άρθρο 39ο: Επιστροφή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης

39.1 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων της σύμβασης κατά το
άρθρο 132 του Ν. 4412/Ιό, 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 - Υπεργολαβία

40.1 Σύμφωνα με το άρθρο 164, 51 του Ν. 4412/Ιό όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τοΝ. 4782/2021
Π υποκατάσταση τρίτου στην κατασκευή υέρους ή όλου του έργου (εκγώρηση του έργου) απαγορεύεται γωοίς
έγκριση 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 δ της
παραγράφου Ι 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 γωρίς ένκριση κηρύσσει
έκπτωτο τον ανάδογο’ μετά γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου. Δεν θεωρείται υποκατάσταση η. εκ υέρους
του αναδόχου. υπεργολαί3ική ανάθεση συγκεκριιjένων εργασιών του έργου.
40.2 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1ό4 του Ν.441 2/Ιό.
40.3 Σύμφωνα με το άρθρο Ιόό 51 του Ν. 4412/Ιό όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021
για την αναγνώριση υπεργολάβου ως εγκεκριιjένου’ με τις συνέπειες της παρ. 2 του άρθρου 1ό5’ 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 οι εργασίες ή το μέρος του έργου ΠΟ’-) αναλαμβάνει ο υπεργολάβος’ καθώς και η αξία
της σύμβασης υπεργολαβίας.
40.4 Σύμφωνα με το άρθρο Ιόό 5 5 του Ν. 4412/Ιό όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021
η διευθύνουσα υπηρεσία. υε ειδική αιτιολόγηση, υπορεί να υην ενκρίνει τη σύσταση της υπεργολαβίας, οι δε λόγοι
μη έγκρισης μπορούν να βασίζονται μόνο σε τεκμηριωμένα στοιχεία προερχόμενα 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 Ι του άρθρου 165 του Ν. 4412/Ιό 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/Ιό 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 υπεργολαβίας έγει τις εξής 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 επίβλεψης.
406 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρΟρου 105 και 160 του Ν 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σύμφωνα με το Ν. 4782/2021.

Άρθρο 41ο: Έκπτωσrι αναδόχου — Διακοπή ερνασιών — Λύση της σύιjβασης

41.1 Σύμφωνα με το άρθρο 16051 του Ν. 4412/Ιό όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα μετοΝ. 4782/2021
εάν ο ανάδογος δεν εκπληρώνει τις συυί3ατικές του υπογρεώσεις ή δε συυυορφώνεται 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 σύυβασης είτε από υπαιτιότητα
αναδόχου είτε από υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 160 και 161 του Ν.
4412/Ιό όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 .

Άρθρο 42ο: Διαφωνίες — Ενστάσεις — Διαιτησία

42.1 Σύμφωνα με το άρθρο 1745 1 του Ν. 4412/Ιό όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα μετοΝ. 4782/2021’
κατά των πράξεων ή παραλείηjεων της Διευθύνουσαι Υπηρεσίας που ποοσέ3άλλουν έννουο συιjφέρον του
αναδόχου γωρεί 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/Ιό
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 17551 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και Ισχύει σύμφωνα με το N. 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 ατυχήυατα — Ασφάλιση έρνου

Σύμφωνα με την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία’ κάθε έρνο ασφαλίζεται 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 ολικής 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) ημερών από την υπονραφή της σύμβασης 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 σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων.
43.1.2 Ομοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης 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(1 970’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. σι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθυίσειc του Ν.Δ.
400(1 970 (όπως τροποποιήθηκε και ισγύει σήμερα) και συνεπώς δεν νίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του Έρνου.
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 μετο Π.Δ. 118(1985.
43.1.6 οι 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
ιιμυβλιιιόμενες αιιό ιις 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 πιο 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 οι ασφαλιστικές εταιρείες Θα λειτουργούν νόμιμα’ με δόκιμη δραστηριότητα’ σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής
‘Ενωσης και του Ε.Ο.Χ.’ 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 Δημοττράτησης 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) 0 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 εκτέλεσεj 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) σι 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 ευθύνης1 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 ειδοποίηση.

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 σι 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 συμψηφίσει 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 ασφόλιστρα, 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 ιτροσκομίσει ασφαλιστική σύμβαση πριν την υπογραφή της σύμβασης
του έργου, Θα πρέπει να προσκομίσει πριν την υπονραφή της σύμβασης 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 συμβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αρνότερο εντός δεκαπέντε ( 15)
ημερων από την υπονραφή γης σύμβασr’ς.

43.4 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

43.4.1 0 Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία όλο το
προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή σι 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 ατυχημάτων
σε ασφαλιστικές εταιρείες Π0Ι1 λειτουρνούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάεεις της
ισχύουσας Νομοθεσίας (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 ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ -ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ -

ΚΥΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

43.5.0 Ασφάλιση έναντι υλικών ζημιών

ο 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. ωοιικά κύμαια ιιμυκλιΙθένια αιιό ι.ιLμοιιλάνο ή άλλα ιιιιάμινα ανιικιΙμLνα κινούμινα μι ιαχυιιιια οιι “μος ιιιν
ταχύτητα του ήχου, ή με υπερηχητική ταχύτητα.
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 ‘Εργου.
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 Τρίτων

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 ‘Εργου’ 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 Μηχανικού ΕΕοπλισυού.
α . Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο θα καλύπτεται και ο Κύριος ή Βασικός (Ειδικός και Συνήθης Βαρέως Τύτrου”)
Μηχανικός Εξοπλισμός’ ο ΟΠΟΙΟς θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκειιή τοιι Έργοιι
Στην κατηγορiα αυτή υπάγεται κατ’ ελάχιστον σι παρακάτω κατηγορίες μηχανημάτων:
(1) Συνήθης Κύριος Μηχανικός Εξοπλισμός «Βαρέως Τύπου» Αυτοκινούμενος Διαμορφωτήρες (ισοπεδωτήρες)’
Προωθητήρες’ Φορτωτές’ Xωματοσυλλέκτες (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 πυργογερανοΙ.
(2) Εξειδικευμένος Κύριος Μηχανικός Εξοπλισμός
Όπως π.χ.: Συγκροτήματα ολισθαίνοντος 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 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Μ.Ε.)

43.6.1 0 Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρεία’ σύμφωνα με την ισχύουσα
Νομιή4εσία τι’ αιιτοκiνητα που προορΙζονται για τις ανάγκες και την ιξιιπηρέτηση των Fρειινών, Κατασκευών και
συντήρησης του ‘Εργου’ σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
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 Έργων’ που εφοδιάζονται με πινακίδες Μ.Ε.’ είναι όσα ορίζονται σύμφωνα
με την πλέον πρόσφατη ενημέρωση (ΥΠΕXΩΔΕ/ΓΓΔΕ/Δ1 3ε15-7-20Ο5) 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 (ι<ΣΤΑΤΙΚΑ» ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ) δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις ασφάλισης της
παρούσας παραγράφου.

43.7 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ πον ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΦΜΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.
Στο ασφαλιστήριο των καλύψεων του έργου «κατά παντός κινδύνου» θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι
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), σι τυχόν Υπεργολάβοι και οι 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 “Διασταυρσύμενη 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 / 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 ΠΟl] 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 ειδοποίηση 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 έργο ασφαλίζεται σύμφωνα με την πραγματική του αξία (Λογική Σύμβαση συν
συμπληρωματικές συμβάσεις) η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται του δικαιώuατος της υποασφάλισης

Λαθοσ 44ο: Εκπροσώπηση αναδόγου - Επίδοση εγγράφων

44.1 Σύμφωνα με το άρθρο 143 ~ 1 του Ν. 4412(16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4782/2021,
αι κοινοποιήσει’ εννρά~ων ιrμ. Υιιιιριαία’ ιιρα’ ιαν ανάδακα ή ιαν ανιίκλrιια νίνονιαι με όργανα ιηι Υιιrιρεαίu’ ή
υε οποιοδήποτε δημόσιο όργανο ή με δικαστικό επιμελητή. Για την κοινοποίηση συντάσσεται σχετικό αποδεικτικό.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι 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 η
ανάδογος επιxείσηση ννωστοποιεί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τη νόμιμη εκπροσώπηση της ή τους τυχόν
πληρεξούσιους.
44.3 Σύμφωνα μετην εγκύκλιο 2(86, του ΥΠΕΧΩΔΕ, σι σχετικές με τις επιδόσεις εγγράφων διατάξεις είναι τα άρθρα
222 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 45ο: Ειδικοί όσοι εκτελέσεως του έργου

45.1 Δε θα πραγματοποιούνται οχλούσες εργασίες κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.
45.2 Κατά τις εργασίες καθαιρέσεων θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυνή
διαρροής σκόνης σε άλλους πλην των επισκευαζομένων χώρων.
45.3 Κατά τις εργασίες απόρριψης 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
Απαγορεύεται η ρίιρη 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 ρίψη, άρθρο 90, του Π.Δ.
1073(8 1.
45.5 Τα υλική 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 ιι 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. 0 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 εργοτάξιο και να τοποθετήσει ιδιαίτερη σήμανση ακόμη και φωτεινή και προστατευτικό
περίφραγμα στα επικίνδυνα σημεία του έργου, να φροντίζει για την απαραίτητη άδεια κατάληwης των πεζοδρομίων’
να τοποθετεί εμπόδια σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. που ισχύει και να περιβάλλει το έργο με τα 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. χωρίς πρόσθετη αποζημίωση
45.8 σι εργασίες εκσκαφών σε Θέσεις που υπάρχουν εγκαταστάσεις εναέριων ή υπογείων 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 ε~οδιαστεί 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 κυκλοφοοίας πεζών και οχημάτων’ η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του
έργου’ ο ανάδοχος πρέπει προηγούμενα να συνεννοείται με τα αρμόδια τμήματα της Αστυνομίας (Τροχαίας
κίνησης).
45.10 0 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 υεταφορικό μέσο νια την επίβλεwη.
45.12 Ο ανάδοχος τοποθετεί τα υλικά, τα μηχανήματα’ ικριώματα κλπ. σε σημεία του κτίριου, όπου του υποδείξει η
επίβλεψη, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προς αποφυγή ατυχημάτων’ εστιών μόλυνσης κλπ.
45.13 0 ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνά με δαπάνες και ευθύνη του για την έκδοση όλων των
απαιτούμενων αδειών’ καθώς και άλλων τυχόν εγκρίσεων (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’ 48ωρη ειδοποίηση’ την αρχαιολογία’ τις ο.κ.ω κλπ.). Τον ανάδοχο 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 τοποθέτησης ικριωμάτων και εκτέλεσης εργασιών που εΖυπηρετούν το έργο
(π.χ. καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων), σε κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμια, πεζόδρομους) αρμοδιότητας
Δήμου Σύρου Ερμούπολης δεν απαιτείται να λάβει ιδιαίτερη έγκριση από την Δ/νση Οδοποιίαc και την Δ/νση
Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων, δεδομένης της απόφασης για την εκτέλεση του έργου. Η απαλλαγή αυτή δεν
περιλαμβάνει 0.Κ.Ω. ή υποχρεώσεις καταβολής τελών ή λήψη άδειας από άλλους φορείς ή υπηρεσίες όπως η
Αστυνομία, Πολεοδομία κλπ.

45.15 0 Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στην Υπηρεσία πριν την εκτέλεση των εργασιών αποΖηλώσεων,
καθαιρέσεων. κατεδαωίσεων κλπ. επικυοωυένο αντίνοαωο σύυ&κηι’ μι ιγκεκριμένο υύυ ι~~μα ινυλλυκιικής
διαχείρισης ΑΕΚ!< (ΚΥΛ 36259/17571Ε103/10-ΦΕΚ 1312Β/24-8-2010)

Άρθρο 46ο Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο *

1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων
και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του’ ή στο προσωπικό του φορέα του έργου’ ή σε
οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται σι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών
ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ.7-9)’ Ν.3669/Ο8 όπως τροποποιήθηκε (αρ. 37
παρ.7)’ Ν. 3850/10** (αρ. 42).
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του. ο ανάδοχος υποχρεούται :
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 :ΔΙΠΑΔ/01Κ177/2-3-01, ΔΕΕΠΠΙ85/14-5-0Ι 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.3669108
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 / 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).
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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. Σύυφωνα iw τα προαναφερόυενα Της Παρ. 2. a ανάδογος υτrσγρεούται να τηρεί τα ακόλουθα:

3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σ~έδιο Ασφάλεια Υγεία’
ΣΑΥ - Φάκελος Ασφάλειας Υνείας ‚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 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η
γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα III 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/οικΙό5/2001 του (τ.)
ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/Ο8 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.3850/1Ο Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων άρ. δεύτερο,

καταργεί διατάξεις ΠΟΙ) 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 ΔΙΠΑ.Δ/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 ΔΙΠΑΔΙ
οικ1889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τήΥΠΕΧΩΔΕ 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 επισκευή του έργου.
1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ
ΔΙΠΜ/οικ/177/2001 (αρ 3) και ΛΙΠΑΛ/οικ/86912002 (παρ 2 9) του (Τ) ΥΠFΧΩΛF σι οποίες ενσωματώθηκαν στο
Ν.3669/08 όπως τροποποιήθηκε (αρ. 37 και 182).
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. Ι εδάφιο α’ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α125-1 1-2011) και την αρ. πρωτ.
10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.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 ασφαλείας. νιατσό εργασίας - τήρηση στοιγείων ασφάλειας και υ εία

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.3850110 (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.Ι και αρ. 17 παρ. 1).

o ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.
Ιο βιβλίο υποδείξεων ιεχνικυυ ασφαλείας και γιαιρυυ εργασίας αιλιδυι-ιι ιριίιαι και θέ αιρείιαι (ΙΙΙώ ιιιν αρμόδια

επιθεώρηση εργασίας.
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του Τεχνικού 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 οι 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.

ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές
και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα εργατικά
ατυχήματα εντός
24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία που
δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ2α).
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων ΠΟΙ) είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας
μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ2γ). Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10
(αρ. 18 παρ.9).

3.3 Ηυεοολόγιο Μέτοων Ασωάλειαc (ΗΜΑ)

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των
προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο
σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ. 14) σε συνδυασμό μετην Υ Α 130646/1 984 του (τ.) Υπουργείου 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 αρπρωτ. ΔΕΕΠΠ/208 112-92003.

3.4 Συσγετισμός Σγεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφαλείας (ΗΜΑ)
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 επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων) διαπιστώσεων στην
αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ.

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος.

4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο ερνοτάΕιο,

4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατουικής Προστασίας (ΜΑΠ)
o ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω μέτρα
ασφάλειας και υγείας
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a. 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 305/196 (αρ. 12 παραρτ. IV μέρος A, παρ.
181).
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 τταραρτ. IV μέρος B, 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 Α, 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 Α, 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. 1/, 18), I 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
Β.4373(1205193 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΛ 8881/94 και ΥΑ. ΟΙΚ.Β.5261/190/97, Π Λ. 396/94, Π Λ. 305/96
(αρ.9,παρ.γ).

4.2 Εονσταειακή σήμανση σηματοδότηση. συστήματα ασφαλείας. Φόρτωση - εκφόρτωση —εναπόθεση
υλικών. θόουόος. φυσικοί. γημικοί τταράνοντες κ.λ.π.
o 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 Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)

Τη ΚΥΑ αριθ.6952(14-2-201 1 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, κατάληφης
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
καλιιιδίων τροφοδικτίπς, των ΕγκαταστάσΓιιιν φωτιιτμού Εργοταξίοιι, κλπ ΠΔ 1073(81 (αρ 75 84), ΠΔ 305(96
(αρ.8.δ και αρ.12,παραρτημα.Ιν μέρος Α, παρ.2), Ν.385Ο(10 (αρ. 31,35).
δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης,
στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ
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 ΙΙ
παρ.4J, 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.385Ο(ΙΟ (άρ. 36-41), ΠΔ 82(10.

4.3 Μηχανήματα έρνων Ι Εεοπλισμοί εονασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.
σι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ.2).
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών και
διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του
λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές
κλίμακες, κλπ ): ΠΔ 1073(81 (αρ.17, 45-74 Ν 1430(84 (αρ.ΙΙ-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395(94 και σι 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
ΙΙ παρ.7 -9), ΚΥΑ 15085(593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/480Ο103, ΠΔ 57/10, Ν.385Ο/Ι0 (αρ. 34, 35).
β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305(96 (αρ. 12 παραρτ.Ιν, 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
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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, παρ.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. Νσιjοθετήματα που περιέγουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. τα
οποία τηρούνται κατά περίπτωση. 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 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113(91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ
396/94 (αρ.9 παρ.4 τταραρτ. III Υ Α. 3009/2(21- γ/94, Υ Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ
Φ.6.9/13370/1560195 και ΥΑ ()6.9/25068/1183(96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.Ιν μέρος Β τμήμα ΙΙ, 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. τάφρων. φοεάτων. κλπ). Αντιστηρίξεις
Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4),
ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ 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 οι 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. iv μέρος Β τμήμα II παρ. 10).

5,3 Ικριώματα και κλίμακες. Οδοί κυκλοφορίας — ίώνες κινδύνου. Εργασίες σε ύwος. Εργασίες σε στένει.
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ .34—44) , Ν. 1430/84 . 7-10), ΚΥΛ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4
παραρτ. III), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96(αρ. 12, μέρος Απαρ. 1, 10 και μέρος B τμήμα II παρ.4-6, 14).

5.4 Εργασίες συγκόλλησης. οΖυγονοκκοπής & λοιπές θερυές εργασίες
ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.’ 105 ΠΔ 70/90 (αρ. 15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 τταρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική
Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ. 700.1/96, ΚΥΑ 16289/330/99.

5.5 Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια. γέφυρες. τοίγοι αντιστήριξης. δεξαμενές.κ.λ.π.
ΠΛ 778/60 ΠΛ 1073/61 (up 26- 33 «ρ96) ΥΑ 3046(304/89 ΠΛ 396/94 (up 9 ιιιtρ 4 ιιαριτpι III) ΠΛ 305/96 (up
12 παραρτ. IV μέρος B Τμήμα II παρ. 12).

5.6 Ποσετοιμασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες που

εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμέvα 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. III), ΥΑ
2254/230/Φ.6.9194 και σι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.912506811183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94,
ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12 παραρτ. ιν μέρος B τμήμα II παρ. 10).

5.7 Καταδυτικές εογασίες σε Λιμενικά έργα
(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ με χρήση πλωτών
ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) ΠΔ 1073/81 (αρ. 100), 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 II παρ.8.3 και παρ. 13).



6. Ακολουθεί κατάλονος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάΖειι που περιλαυβάνουν τα
απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υνείας στο ερνοτάξιο.

Άρθρο 47ο Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών και κατεδαφiσεων

1. Σύμφωνα μετην παραγρ. 3 εδαφ. α.3 και β.3. της ΚΥΛ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 B) , 0 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 εκσκαφών 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.
2.1 Στην Πρώτη κατηγορία θα περιλαμβάνονται προϊόντα εκσκαφών διαμέτρου έως 15cm, 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 ΑΔΑ 7Ψ500ΡΙΙ-ΤΛ3).
ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παίρνει δείγματα από τα απόβλητα αυτά και να τα στέλνει για χημικές αναλύσεις
ώστε να αποδεικνύεται ότι πρόκειται για μη ξΠΙΚίνδυνα απόβλητα. (ΟΜ 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 θέιjατα

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: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Αρ.Μελ: 13/2021

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ)
(Π.Δ 305/96,ΑΡΘΡΟ3, ΠΑΡ.3,4,5,6,8,9,1Ο)

ΤΜΗΜΑΑ
ΓΕΝΙΚΑ

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ

2. Σύντομη περιγραφή του έργου:
Το έργο αποσκοπεί στην ανάττλαση τμήματος της οδού Πλουτάρχου κατά μήκος της κύριας εισόδου του 4ου Δημοτικού Σχολείου διαμορφώνοντας
ενιαία οριζόντια επιφάνεια με ακανόνιστες μαρμάρινες πλάκες, καθώς και αναβάθμιση των τσιμεντένιων πεζοδρομίων τμήματος της οδού Ηρώων
Πολυτεχνείου με εττίστρωση με νέες ορθογωνισμένες χτενισμένες μαρμάρινες πλάκες και κράσπεδα από την Διασταύρωση Γαλησσά μέχρι την
διασταύρωση του Στρατοτrέδου. Κατάργηση και κατασκευή νέων διαβάσεων σε Θέσεις με καλύτερη ορατότητα για την ασφάλεια των χρηστών.
Διαγράμμιση όλης της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου.

3. Ακριβής διεύθυνση του έργου: Δημοτική Ενότητα Ερμούπολης

4. Στοιχεία του κύριου του έργου:
Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης
Προϊστάμενη αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο
Διευθύνουσα και Επιβλέπουσα υπηρεσία η Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

6. Στοιχεία του υτιόχρεου για την εκπόνηση του Σ.Α.Υ:
Κατά την φάση εκπόνησης της μελέτης υτrόχρεος για 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
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ EPFOY
ΟΔΗΓΙΕΧ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Συμπληρώνονται σι επισυναπτόμενοι Πίνακες ‚Που συντίΘεται οριζόντια μεν από
Προκαταγεγραμμένες «Πηγές κινδύνων «κατακόρυφα ~ε από μη Προκαθορισμένες «φάσεις και αποφάσεις εργασίας»
Ο συντάκτης ττου ΣΑΥ:
Ι .Αντιστοιχίζει τις φάσεις /υποφάσεις του χρονοδιαγράμματος του μελατούμενου έργου ‚όπως αυτές απάρριθμούνται στο παραπάνω σημείο Α.6 του
Σ.Α.Υ σε Θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους ευκολiας ‚είναι ενσωματωμένο σε όλους τους πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης περισσοτέρων
φάσεων /υποφάσεων ‚θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη προσαρμογή του ττινακιδίου.
2.Για κάθε επιμέρους φάση/απόφαση εκτέλεσης του έ~γου ‚επισημαίνει τους κινδύνους που ‚κατά την κρίση του, ενδέχεται να παρουσιαστούν .Η
επισήμανση γίνεται με την αναγραφή των αριθμών I ‚2»ή 3 στους κόμβους του πίνακα ‚όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου.Η χρήση των
αριθμών είναι υποκειμενική ‚αιτοδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων.
O αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώ’ιεται ότι:
Είτε (i)n πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση/υποφάση εργασίας(π.χ κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκσφή θεμελiων
δίπλα δε παλαιά οικοδομή),
Είτε ii σι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν α~ξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων ‚(κίνδυνος αστοχίας των ττρανών εκσκαφών ‚όταν
το έδαφος είναι μικρής συνεκτικότητας,ή υδροφορεί ‚κ.λπ)
Είτε iii o κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να εττισυμβεί είναι περιορισμένη (Π.χ κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης
ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε χώρο αποθι~ιευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενές καυσίμων).
Ο 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 (iii)o κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών συνθήκες
καύσωνα)
Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως «ενδιάμσες» των I και 3 περιπτώσεις.
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1.1

(1)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘ’ΕΤΙ-{ΣΗΣ )ίΩΡΟΥ

1.2 ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΙ-ΙΛΩΣΕΙΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ -2.1(2) ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2.2 ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

(3)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3.1 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ

(4) 4.1 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ -ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΚΡΑΣΠΕΔΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ



Φάση if Φάση 2’ Φάση 3” Φάση 4·’

Κίνδυνοι Πηγές κινδύνων Φ Φ Φ Φ Φ Φ
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 4.1

01000
Αστοχίες εδάφους
01 100 Φυσικά πρανή Οι ΙΟΙ Κατολίσθηση Απουσία

ανεπάρκεια υποστήριξης
01102 Αποκολλήσεις. Απουσία

ανεπάρκεια προστασίας
01103 Στατική επιφόρτισ

Εγκαταστάσεις εξοπλισμός
01104 Δυναμική επιφόρτισr.

Φυσική αιτία
01105 Δυναμική επιφόρτισr.

Ανατινάξεις
01106 Δυναμική επιφόρτιση .

Κινητός εξοπλισμός
01200 Τεχνητά 01201 Κατάρρευση. Απουσία
πρανή & Εκσκαφές ανεπάρκεια υποστήριξης

0 1202 Αποκολλήσεις. Απουσία.
ανεπάρκεια προστασίας

01203 Στατική επιφόρτισr
Υπερύψωση

01204 Στατική επιφόρτισr
Εγκαταστάσεις! εξοπλισμός

01205 Δυναμική επιφόρτιση. Φυσική
αιτία

01206 Δυναμική επιφόρτιστ
Ανατινάξεις

01207 Δυναμική επιφόρτισΓ
Κινητός εξοπλισμός

01300. Υπόγειες 01301 Καταπτώσεις οροφής
εκσκαφές παρειών. Ανυποστήλωτε

τμήματα
01302 Καταπτώσεις οροφής

παρειών. Ανεπαρκψ,
υποστύλωση

01303 Καταπτώσεις οροφή,
παρειών. Καθυστερημένr

υποστύλωση



01304 Κατάρρευση μετώπου
προσβολής

01400. Καθιζήσεις 01401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες
εκσκαφές

01402 Προϋπάρχουσα υπόγεια
κατασκευή

01403 Διάνοιξη υπογείου έργου
01404 Ερπυσμός
01405 Γεωλογικές/ γεωχημικές

μεταβολές
0 1406 Μεταβολές υδροφόρου

ορίζοντα
01407 Υποσκαφή /απόπλυση
01408 Στατική επιφόρτιση 2
0 1409 Δυναμική καταπόνηση-

φυσική αιτiα
014 10 Δυναμική καταπόνηση

ανθρωπογενής αιτία
01500. 01501
Άλλη Πηγή 01502

01503
02080
Κίνδυνοι από
εργοταξιακό
εξοπλισμό
02100 02101 Συγκρούσεις οχήματος- I 2
Κίνηση οχημάτων οχημάτος
και μηχανημάτων 02102 Συγκρούσεις οχήματος-

προσώπων
02103 Συγκρούσεις οχήματος- I I 2

σταθερού εμποδίου
02104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος -

οχήματος
02105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος

σταθερού εμποδίου
02106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες

συστημάτων
02 107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής

ακινητοποίηση
02108 Μέσα σταθερής τροχιάς.

Ανεπαρκής προστασία



02109 Μέσα σταθερής τροχιάς.
Εκτροχιασμός

02200 Ανατροπή 02201 Ασταθής έδραση
οχημάτων και 02202 Υποχώρηση εδάφους!
μηχανημάτων δαπέδου

02203 Έκκεντρη φόρτωση
02204 Εργασία σε πρανές
02205 Υπερφόρτωση
02206 Μεγάλες ταχύτητες

02300. Μηχανήματα 02301 Στενότητα χώρου
με κινητά μέρη 02302 Βλάβη συστημάτων κίνησης

02303 Ανεπαρκής κάλυψη
κινουμένων τμημάτων
πτώσεις

02304 Ανεπαρκής κάλυψη κιν.
Τμημάτων παγιδεύσεις
μελών

02305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα
και τμήματά τους

02400. Εργαλεία 02401 Αεροσυμπιεστής
χειρός 02402 Δράπανα, κρουστικά εργαλεία

χειρός κ.λ.π
02403

02500. Άλλη Πηγή 02501
02502
02503

83800
Πτώσεις από ύφος
03100 Οικοδομές - 0310! Κατεδαφίσεις
κτίσματα 03102 Κενά τοίχων

03103 Κλίμακα
03104 Εργασία σε στέγες

03200. Δάπεδα 0320! Κενά δαπέδων
εργασίας- 03202 [Ιέρατα δαπέδων
προσπελάσεις 03203 Επικλινή δάπεδα

03204 Ολισθηρά δάπεδα
03205 Ανώμαλα δάπεδα
03206 Αστοχία υλικού δαπέδου
03207 Υπερυψωμένες δίσδοι και

πεζογέφυρες
03208 Κινητές σκάλες και

ανεμόσκαλες



03209 Αναρτημένα δάπεδα . Αστοχία
ανάρτησης

03210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία
μηχανισμού

0321! Κινητά δάπεδα. ΓΙρόσκρουση
03300. Ικριώματα 0330! Κενά ικριωμάτων

03302 Ανατροπή . Αστοχία
συν α pμολόγη σης

03303 Ανατροπή . Αστοχία έδρασης
03304 Κατάρρευση . Αστοχία υλικού

ικριώματος
03305 Κατάρρευση. Ανεμοπίεση

03400. Τάφροι 0340! Πτώση μελών στην εκσκαφή
φρέατα 03402

03500. Άλλη Πηγή 0250!
02502
02503

04000
Εκρήξεις —

Εκτοξευόμενα
υλικά- Θραύσματα
04100 Εκρητικά- 0410! Ανατινάξεις βράχων
Ανατινάξεις 04! 02 Ανατινάξεις κατασκευών

04! 03 Ατελής ανατίναξη υπονόμων
04104 Αποθήκες εκρηκτικών
04105 Χώροι αποθήκευσης

πυρομαχικών
04! 06 Διαφυγή- έκλυση εκρηκτικών

αερίων και μιγμάτων
04200. Δοχεία και 04201 Φιάλες ασετιλίνης /οξυγόνου
δίκτυα υπό πίεση 04202 Υγραέριο

04203 Υγρό άζωτο
04204 Αέριο πόλης
04205 Πεπιεσμένος αέρας
04206 Υποθαλάσσιος αγωγός

διάθεσης λυμάτων
04207 Δίκτυα ύδρευσης
04208 Ελαιοδοχεία υδραυλικά

συστήματα
04300. Αστοχία 04301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη
υλικών υπό ένταση 04302 ΓΙροεντάσεις οπλισμού!

αγκυρίων



04303 Κατεδάφιση προεντεταμένων
στοιχείων

04304 Συρματόσχοινα
043 05 Εξολκεύσεις
04306 Λαξεύσεις/τεμαχισμός λίθων

04400. 04401 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
Εκτοξευόμενα υλικά 04402 Αμμοβολές

04403 Τροχίσεις/λειάνσεις
04500. Άλλη Πηγή 0450! Αμμοβολές

04502
04503

05000.
Πτώσεις
μετατοπίσεις
υλικών και
αντικειμένων
05100. Κτίσματα 05101 Αστοχία. Γήρανση
φέρων οργανισμός 05102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση

05103 Αστοχία. Φυσική δυναμική
καταπόνηση

05104 Αστοχία. Ανθρωπογενής
δυναμική καταπόνηση

05105 Κατεδάφιση
05106 Κατεδάφιση παρακειμένων

05200. Οικοδομικά 05201 Γήρανση πληρωτικών
στοιχεία στοιχείων

05202 Διαστολή συστολή υλικών
05203 Αποξήλωση δομικών

στοιχείων
05204 Αναρτημένα στοιχεία και

εξαρτήματα
05205 Φυσική δυναμική καταπόνηση
05206 Ανθρωπογενής δυναμική

καταπόνηση
05207 Κατεδάφιση
05208 Αρμολόγηση απαρμολόγηση

προκατασκ. Στοιχείων
05300. 0530! Μεταφορικό μηχάνημα.
Μεταφερόμενα Ακαταλληλότητα! ανεπάρκεια
υλικά- Εκφορτώσεις 05302 Μεταφορικό μηχάνημα.

Βλάβη



05304 Απόκλιση μηχανήματος.
Ανεπαρκής έδραση

05305 Ατελής/ έκκεντρη φόρτωση
05306 Αστοχία συσκευασίας

φορτίου
05307 [Ιρόσκρουση φορτίου
05308 Διακίνηση αντικειμένων

μεγάλου μήκους
05309 Χειρωνακτική μεταφορά

βαρέων φορτίων
05310 Απόλυση χύδην υλικών.

Υπερφόρτωση
053 II Εργασία κάτω από σιλό

05400. Στοιβασμένα 05401 Υπερστοίβαση
υλικά 05402 Ανεπάρκεια πλευρικού

περιορισμού σωρού
05403 Ανορθσλογική απόληψη

05500. Άλλη Πηγή 05501
05502
05503

06000.
Πυρκαϊες
06100. Εύφλεκτα 06101 Έκλυση διαφυγή εύφλεκτων
υλικά αερίων

06102 Δεξαμενές/ αντλίες καυσίμων
06103 Μονωτικά, διαλύτες, PVC κλπ

εύφλεκτα
06 104 Ασφαλτοστρώσεις / χρήση

πίσσας
06105 Αυτανάφλεξη- εδαφικά υλικά
06106 Αυτανάφλεξη- απορρίμματα
06! 07 Επέκταση εξωγενούς εστίας

Ανεπαρκής προστασία
06200. Σπινθήρες και 06201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση
βραχυιιυκλώματα 06202 Υπόγεισι αγωγοί υπό τάση

06203 Εντοιχισμένοι αγωγοί υπό
τάση

06204 Εργαλεία που παράγουν 2
εξωτερικό σπινθήρα

05303 Μεταφορικό
Υπερφόρτωση

μηχάνημα. 2



06300. Υψηλές 0630! Χρήση φλόγας-
θερμοκρασίες οξυγονοκολλήσεις

06302 Χρήση φλόγας
κασσιτεροκολλήσεις

06303 Χρήση φλόγας- χυτεύσεις
06304 Ηλεκτροσυγκολλήσεις
06305 Πυρακτώσεις υλικών

06400. Άλλη πηγή 06401 ΓΙεριβάλλοντες Θάμνοι
06402
06403

87800.
Ηλεκτροπληξία
07100. Δίκτυα - 07101 [Ιροϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα
εγκαταστάσεις 07! 02 Προt)πάρχοντα υπόγεια

δίκτυα
07103 ΓΙροϋπάρχοντα εντοιχισμένα

δίκτυα
07! 04 ΓΙροϋπάρχοντα επίτοιχα

δίκτυα
07105 Δίκτυο ηλεκτροδότησης έργου
07 106 Ανεπαρκής αντικεραυνική

προστασία
07200. Εργαλεία - 07201 Ηλεκτροκίνητα μηχανήματα
μηχανήματα 07202 1-Ιλεκτροκίνητα εργαλεία
07300. Άλλη πηγή 0730! Θερμοσυγκολλητική μηχανή

πλαστικών σωλήνων
07302
07303

08080.
Ην ιγμός!
Ασφυξία
08100. Νερό 08101 Υποβρύχιες εργασίες

08102 Εργασίες εν πλω-πτώση
08103 Βύθιση ανατροπή πλωτού

μέσου
08104 Παρόχθιες παράλιες

εργασίες. Πτώση
08105 Παρόχθιες παράλιες εργασίες

. Ανατροπή μηχανήματος
08106 Υπαίθριες λεκάνεςι

Δεξαμενές. Πτώση



08107 Υπαίθριες λεκάνες/
Δεξαμενές. Ανατροπή
μηχανήματος

08108 ΙΙλημμύρα Κατάκλυση
έργου

08200.Ασφυκτικό 08201 Βάλτοι, ιλείς, κινούμενες
περιβάλλον άμμοι

08202 Υπόνομοι, βόθροι, βιολογικοί
καθαρισμοί

08203 Βύθιση σε σκυρόδεμα,
ασβέστη, κλπ.

08204 Εργασία σε κλειστό χώρο-
ανεπάρκεια οξυγόνου

08300. Άλλη Πηγή 08301
083 02
08303

09000.
Εγκαύματα
09100. Υψηλές 09101 Συγκολλήσεις! συντήξεις
θερμοκρασίες 09102 Υπέρθερμα ρευστά

09103 ΓΙυρακτωμένα στερεά
09104 Τήγματα μετάλλων
09105 Άσφαλτος πίσσα
09106 Καυστήρες
09107 Υπερθερμαινόμενα τμήματα

μηχανών
09200. Καυστικά 09201 Ασβέστης
υλικά 09202 Οξέα

09203
09300. Άλλη πηγή 09301

093 02
09303

10000.
‘Εκθεση σε
βλαπτικούς
παράγοντες
10100. Φυσικοί 10101 Ακτινοβολίες
παράγοντες 10102 Θόρυβος! δονήσεις 2 2

10103 Σκόνη
10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός
10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας



10106 Χαμηλή θερμοκρασία χώρου
εργασίας

10107 Υψηλή θερμοκρασία χώρου
εργασίας

10108 Υγρασία χώρου εργασίας
10109 Υπερπίεση υποπίεση
10110
10111

10200.Χημικοί 10201 Δηλητηριώδη αέρια
παράγοντες 10202 Χρήση τοξικών υλικών

10203 Αμίαντος
10204 Ατμοίτηγμάτων
10205 Αναθυμιάσεις υγρών

βερνίκια, κόλλες, μονωτικά,
διαλύτες

10206 Καπναέρια ανατινάξεων
10207 Καυσαέρια μηχανών εσωτ.

Καύσης
10208 Συγκολλήσεις
10209 Καρκινογόνοι παράγοντες

~_______ Αμμοβολη

10300. Βιολογικοί 10301 Μολυσμένα εδάφη
παράγοντες 10302 Μολυσμένα κτίρια

10303 Εργασία σε υπονόμους,
βόθρους, βιολογικούς
καθαρισμούς

10304 Χώροι υγιεινής
10305
10306
10307



TMHMA F
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 ΤΟΌ Τμήματος Β (στήληΙ) καταγράφονται σι φάσεις/αποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα
εμφάνισης (στήλη 2) ‚αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη μέτρων προστασίας (στήλη3),και
συμπληρώνεται τα κατά την
Κρίση του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα Προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου (στήλη 4).
ι*)Αναφέρονται σι διατάξεις που περιέχουν τα απαιτουμενα 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 λησθούν 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) (3~ι (4)

ΠΙ-ΙΓΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ H’ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**)
01106 3.1 Π.Δ. 1073/SI
01401 2.1 Π.Δ. 1073/81

01408 2.1,2.1 Π.Δ. 1073/SΙ

02101 2.12.13.1 Π.Δ.305/96 Π.Δ. 1073/81

Π.Δ. 17/96
02102 1.1,2.1,2.1,3.1 Π.Δ. 1073181
02103 1.1,2.1,2.1,3.1 Π.Δ.Ι073/81
02106 2.1,2.1 Π.Δ. 305/96 ΠΑ1073/81
02107 2.1,2.1 Π.Δ. 305/96 ΠΑ1073/81
02201 2.2 Π.Δ.1073/81
02202 2.1,2.2 Π.Δ.1073/81
02203 2.2 Π.Δ. 305/96 Π.Δ.I8/96
02205 1.1,2.2 Π.Δ. 305/96 Π.Δ.18/96
02301 2.2,3.1 Π.Δ. 1073/81
02401 2.1 Π.Δ. 1073/81
02402 2.1,3.1,4.1 Π.Δ. 1073/81
02501 Π.Δ.Ι073/81

Π.Δ.778/80, ΑΓΙΟΦ.
16440/Φ. I 0.4/’45/1 993

03208 2.1,3.3, Π.Δ.Ι073/8Ι ΠΑ. 305/96
Π.Δ.778/80, ΑΙΙΟΦ.
16440/Φ.] 0.4/1.45/1993

03301 Π.Δ.Ι073/8Ι ΠΑ. 305/96
Π.Δ.778/80, ΑΠΟΦ.
16440/Φ. I 0.4/1.45/] 993

03302 3.1 Π.Δ.778/80, ΑΠΟΦ.
Ι 6440/Φ. I 0.4/’ε45/] 993

03304 3.] Π.Δ.778/80, ΑΠΟΦ.
16440/Φ.] 0.4/L45/Ι 993



ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ

ΠίΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ

(Ι) (2) (3) (4)
Ι1Ι-ΙΓΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ H’ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ

ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**)

03401 2.1,3.1 Π.Δ. 305/96
04201 Π.Δ. 305/96
04402 Π.Δ. 305/96
04403 Π.Δ. 305/96
04501 Π.Δ. 305/96
05302 1.1,2.1,2.2 Π.Δ.1073/81
05303 2.2 Π.Δ. 1073/81
05305 2.2 Π.Δ. 1073/81
05401 Π.Δ. 1073/81
06204 2.1, Π.Δ. 305/96
06301 2.1 Π.Δ. 305/96
06304 Π.Δ. 305/96
07101 3.1 Π.Δ. 305/96
07102 3.1 Π.Δ. 1073/81
07202 2.1, Π.Δ. 1073/81,395/94
09101 2.1, Π.Δ. 1073/81, Π.Δ. 95/78
10102 2.1,2.2,4.1 Π.Δ.1073/81
10103 2.1,2.2,4.1 Π.Δ.1073/81 Π Δ.396/94

ΑΠΟΦ.
4373/1205/11-3-93

10105 1.1,1.2,2.1,2.2,3.1,3.2,4.1 Π.Δ. 305/96
&Εγκ. I 30329ς5

10208 Π.Δ. 95/78, ΠΑ.395/94
10210 Π.Δ. 95/78, ΠΑ.395/94



ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι σχετικές διατάξεις και κανονισμοί είναι:

1. Π.Δ 778(80
Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση Οικοδομικά.’ Εργασιών.
2. Π.Δ 1073(81
Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού.
3. Ν. 1396(83
Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφάλειας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα.
4. Ν. 1568/85

Ασφάλεια και Υγιεινή των Εργαζομένων”
5. Π.Δ 225(89
Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα.
6. Π.Δ 31(90
Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων.
7. Π.Δ 85(91
Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους π~υ διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία σύμφωνα με την Οδηγία
86(188/ΕΟΚ.
8. ΥΑ 12479(Φ17(414(91
Απλά δοχεία πίεσης.
9. ΥΑΒ.(1 5233(3.7.91
Σχετικά με συσκευές αερίου’
10. ΥΑ 14632/1416(91
Έγκριση κανονισμών ακτινοπροστασίας.
11. ΥΑ 1872(92
Ρύθμιση Θεμάτων σχετικά με την τήρηση βιβλίου απασχολούμενου προσωπικού στα οικοδομικά και τεχνικά έργα.
12. Π.Δ 77(93
Για τη προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του ΠΔ 307(86 (135/A) σε
συμμόρφωση προς την Οδηγία του Συμβουλίου 88(642!ΕΟΚ.
13. Π.Δ 377(93
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες 83/392 ΕΟΚ και 91(368 ΕΟΚ σχετικά με τις μηχανές.
14. ΥΑ Β 4373(1205(93
Για τη προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών, σχετικά με τα μέσα Ατομικής Προστασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 89(686 ΕΟΚ.
15. ΚΥΑ 77119(4607(93
Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΚΥΑ 18187.272(88 για τα ατυχήματα μεγάλης έκτασης (88(610 ΕΟΚ).
16. ΥΑ 15177(Φ17.4(404/93
Αναγνώριση δυνατότητας ανάληψης εργασιών ελέγχοι δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου.
17. Π.Δ 395/94
Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε



συμμόρφωση με την Οδηγία 891655/ΕΟΚ.
18. Π.Δ 396/94
Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας yic τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε
συμμόρφωση με την Οδηγία 891656/ΕΟΚ.
19. Π.Δ 397/94
Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας για το χειρωνακτικό χειρισμό φορτίων όπου υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης και οσφυΙκής
χώρας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 90/269/ΕΟΚ.
20. Π.Δ 399/94
Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με
την Οδηγία 90/394/ΕΟΚ.
21. ΥΑ 8881/94
Τροποποίηση της 4373/1205/11.3.1993 (1873) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής οικονομίας, Εργασίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας για τα μέσα Ατομικής Προστασίας σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες του Συμβουλίου 93/95/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ.
22. ΥΑ 378/94
Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση αυτών σε συμμόρφωση προς την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
67/548/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
23. Π.Δ 105/95
Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση Ασφάλειας π/και Υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ.
24. Π.Δ 186/95
Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους πα διατρέχουν λόγω έκθεσης σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις
Κοινοτικές Οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ.
25. Π.Δ 16/96
Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 89/654/ΕΟΚ.
26. Π.Δ 17/96
Μέτρα για τη βελτίωση της Ασφάλειας και της Υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.
27. 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.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΣΗ
Κατάλληλες πινακίδες που Θα επισημαίνουν την ύπαρξη κινδύνων, την υποχρέωση χρήσης συγκεκριμένων ατομικών μέσων προστασίας,

τηλεφώνων ανάγκης καθώς και τυχόν κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, Θα τοποθετούνται ανάλογα, σε όλο το Εργοτάξιο.
ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η χρήση των Ατομικών Μέσων Προστασίας αποτελεί η τελευταία γραμμή άμυνας απέναντι στη πιθανότητα τραυματισμού.
Η χρήση τους πρέπει να γίνει συνείδηση και όχι τυπικr υποχρέωση σε όλους τους Εργαζόμενους.



Τα ατομικά μέσα Εργασίας είναι:
. Κράνος
. Γάντια (κατάλληλα για τη συγκεκριμένη εργασία)
. Παπούτσια ασφαλείας
. Φόρμα
. Ζώνη ασφαλείας
. Προστατευτικά γυαλιά
. Μάσκες συγκολλητών
. Γυαλιά οζυγονοκολλητή
. Αναπνευστικές μάσκες μιας χρήσεως
. Αναπνευστική συσκευή
. Προστατευτική ποδιά
. Ωτοασπίδες
. Πυράντοχα διαφράγματα - πετάσματα προστασίας ~υγκολλήσεων
. Λοιπά μέσα κατά περίπτωση εργασίας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
. Φορητοί πυροσβεστήρες CΟ2 ή ξηράς κόνεως
. Κουτί A’ Βοηθειών
. Κατάλληλος χώρο για παροχή A’ Βοηθειών
. Τουαλέτες και χώροι υγιεινής
. Δίκτυο νερού πυρόσβεσης (κατά περίπτωση)
. Μεγαφωνικό σύστημα συναγερμού - αναγγελιών
. Λοιπός εξοπλισμός αναλόγως φύσεως έργου και απαιτήσεων ιδιοκτήτη



ΤΜΗΜΑ Δ
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1 . 1 Δίσδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο κει πρόσβαση στις Θέσεις εργασίας:
Υπάρχει πρόσβαση δια των υπάρχουσων διμοτικών οδών.

2.2 Δίσδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου:
Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και αημάνσεις.

3.3 Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού:
Εντός του εργοταξίου και με την κατάλληλ~ σήμανση

4.4 Χώροι αποΘήκευσης
Εντός του εργοταξίου και με την κατάλληλ~ σήμανση.
Χώροι συλλογής άχρηστων και επικίνδυνων υλικών

(Θα περιγράφεται και ο τρόπος απeκομιδής τους)
Δεν υπάρχουν επικίνδυνα υλικά και η ιποκομιδή των αχρήστων Θα γίνεται με
Μηχανικά μέσα.

6.6 Χώροι υγιεινής ,εστίασης και πρώτων βοηθειών.
Θα δημιουργηθούν εντός του εργοταξίου κει Θα σημανθούν κατάλληλα.

7.7 Άλλα σημεία ‚χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία
των εργαζομένων.

8.8 Στο τμήμα αυτό ενσωματώνεται επίσης 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
ΚΑΔΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.
(Συμπληρωματικά των νομοθετικών διατάξεων στους οποίους γίνεται αναφορά στον πίνακα Γ ‚καταχωρίζονται εδώ φωτοαντίγραφα δοκιμασμένων
πρακτικών και λύσεων για την βελτίωση της Ασφάλεια; και Υγείας των Εργαζομένων.)

ΕρμούποληΟί-1ί~-202Ι Ερμούπολη a /10/2021 Ερ~~ΰολη~~ /14/2021
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ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΓΙΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελ: 1312021
& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜ ΗΣΗ!

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΑΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)
(Π.Δ 305/96,άρθρο 3 ‚παράγραφοι 3,7,8,9,10,10)

ΤΜΠΜΑ Α

Γενικά
1) Είδος του έργου και χρήση αυτού: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

2) Ακριβής διεύθυνση του έργου: Δημοrική Ενότητα Ερμούπολης (ΙΙλουτάρχου - Ηρώων
Πολυτεχνείου)

3) Αριθμός έγκρισης της μελέτης (Δήμου Σύρου - Ερμούπολης): 13/2021

4) Στοιχεία των Κυρίων του έργου: ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΑΗΣ
5)Στοιχεία του συντάκτη Φ.Α.Υ: Πρέκας Μιχάλης

5) Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του Φ.Α.Υ

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερ/νια
αναπροσαρμογής

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ι{μερ/νια
αναπροσαρμογής



ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΓΙΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελ: 13/2021
& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΜΠΜΑ Β

ΓΝΩΣΤΟΠΟίΗΣΗ
Του άρθρου 3, παρ. 12 του Π.δ 305 96

1. ‘Εργο ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ,
ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ

2. Κύριος του έργου ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
3. Διευθύνουσα Υπηρεσία ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Επιβλέπουσα Υπηρεσία
4. ΠροΙσταμένη αρχή ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΠΣ
5. Αριθμ. Μελέτης Δημου 13/2021
6. Συντονιστές για θέματα ασφαλείας ΠΡΕΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

και υγείας Κατά την εκπόνηση της ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
μελέτης του έργου

7. Έναρξη εργασιών

8. Πρόβλεψη της διάρκειας του έργου ό ΜΗΝΕΣ
9. Είδος Εργοταξίου ΟΔΟΠΟΙΙΑ
18. Είδος έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ
11. Εγκριτικές αποφάσεις

12. Ανάδοχος του έργου

13. Επιβλέποντες

14. Βοηθοί επιj3λέποντες

15. Συντονιστές για θέματα ασφάλειας
και υγείας κατά την εκτέλεση του
έργου.

16. Υπεργολάβοι -αντικείμενο

17. Αριθμός συνεργείων

18. Μέγιστος αριθμός εργαζομένων

19. Στοιχεία Αναδόχου



ΤΜΗΜΑ Γ
Επισημάνσεις
Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις σι 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, ΔΕΗ, 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 οι 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.Καθοριιηιόό αυσι ημά ιων “οι ιιρέυιι να βρίσι’ιινιιιι σε σιινεχή λει ισιργία (για λύγοιι½ 11.1

εξαερισμού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων ‚απομάκρυνσης υδάτων κ.λ.π.



ΤΜΗΜΑ Δ

Οδηγίες και γρήσιμα 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

Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των
Εγκαταστάσεων του

Ανά μήνα ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ανα τρίμηνο ΑΕΙ! ΟΥΙ’Ι ΙΚΟΣ ΕΛΕΙ ΧΟΙ

Ανα έτος ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Πρέπει να ελέγχεται ανά εξάμηνο η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση (πινακίδες, διαγραμμίσεις,
κ.λ.π.).
Επίσης να ελέγχονται τα πλακόστρωτα από τυχόν προβλήματα στις πλάκες , και τα οδοστρώματα από
την ύπαρξη τυχόν λακκουβών.

Ερμούπολη !.. ./2021
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

0 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ~ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟ 1·ΔΟΠΟΙΙΑΣ

Πρέκα Βασιλι~ Κηπιρτίδου
ΤΕ Πολ. Έργων Υποδομής ΠΕ Τοπογ.αφος Μηχανικός

Ερμούπολη ~Ί. ./ΑΑ/2021


