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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΜΔΓΑΡΔΧΝ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΧΝ - ΔΡΓΧΝ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ.:

15 /2016

ΕΡΓΟ :
“ΑΝΑΠΛΑΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ Νο1 ΣΗΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟΤ”

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ (ΧΩΡΙ Φ.Π.Α):

130.290,32 €

ΤΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΠΙΣΩΗ: 161.560,00 €
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ΕΡΓΟ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ - ΕΡΓΩΝ

“ΑΝΑΠΛΑΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΥΑΡΑ
Νο1 ΣΗΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟΤ”
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ.:

15 /2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 161.560,00 €

ΕΤΜΘΙΗ ΟΕΠΘΓΠΑΦΗ
Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε απνπεξάησζε ηεο αλάπιαζεο ηεο θεληξηθήο παηδηθήο ραξάο ζηελ Δεκνηηθή
Ινηλόηεηα Μέαο Οεξάκνπ επί ηεο νδνύ Εζληθήο Αληηζηάζεσο πιεζίνλ ηνπ ιηκέλα ηεο Μέαο Οεξάκνπ.

Ξ Οξνϋπνινγηζκόο ηεο κειέηεο απνηειείηαη από δύν ηκήκαηα ηα νπνία ζπλζέηνπλ θαη ηνλ ηειηθό πξνϋπνινγηζκό
ηεο, ηα νπνία είλαη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θαη ε πξνκήζεηα ησλ νξγάλσλ παηδηθήο ραξάο πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ.
Ρπγθεθξηκέλα νη εξγαζίεο θαη νη πξνκήζεηεο πνπ πξόθεηηαη λα γίλνπλ είλαη νη εμήο:
1.

Απνμήισζε ππάξρνπζαο πεξίθξαμεο θαη κεηαθνξάο ηεο ζην εξγνηάμην

2. Ιαηαζθεπή δηαδξόκσλ θιπ από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20 νπιηζκέλα κε δνκηθά πιέγκαηα B500C
(S500s)
3. Ιαηαζθεπή μύιηλεο πεξίθξαμεο ύςνπο 0,50κ θαη μύιηλσλ πνξηώλ ύςνπο 1,0 κ
4. Επηζηξώζεηο κε Οιάθεο επεμεξγαζκέλεο κε ακκνβνιή - γπαιηζκέλεο αληηνιηζζεξέο 50Τ50 εθ. ή 40Τ40 εθ.
νξζνγσληζκέλεο ζε ζρέδην πνπ ζα ππνδείμεη ε ππεξεζία
5.

Επηζηξώζεηο ηνπ απαηηνύκελνπ ρώξνπ θάησ από ηα όξγαλα ηεο παηδηθήο ραξάο κε ειαζηηθέο πιάθεο
αζθαιείαο γηα παηδηθέο ραξέο. ν πάρνο πνπ ζα έρνπλ νη πιάθεο ηνπ δαπέδνπ αζθαιείαο πξνδηαγξάθεηαη
από ηα Επξσπαηθά standards (EN 1177) θαη ην ύςνο πηώζεο ησλ παηρληδηώλ ηα νπνία εμππεξεηεί. Οι
πλάκερ θα είναι πιζηοποιημένερ ζύμθωνα με ηο ΕΝ 1177 και θα έσοςν πιζηοποίηζη παπαγωγήρ ή θα
πιζηοποιηθούν επί ηόπος ηος έπγος. Σο σπώμα ηοςρ θα είναι ζύμθωνα με ηιρ ςποδείξειρ ηηρ ςπηπεζίαρ.

6. Εγθαηάζηαζε πξνπαξαζθεπαζκέλνπ ριννηάπεηα θαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν ππόγεην δίθηπν άξδεπζεο
κε γξαλαδσηνύο εθηνμεπηήξεο. Η επιλογή ηηρ ποικιλίαρ ηος σλοοηάπηηα θα γίνει από ηην
ςπηπεζία.
7.

Οξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε Ρηεγάζηξνπ μύιηλνπ εμάγσλνπ

8. Οξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε Οαγθαθηώλ μύιηλσλ παξαδνζηαθώλ
9. Οξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε Νύιηλσλ παηρληδηώλ ζε ειαηήξην (δσάθη)
10. Οξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζνπιήζξαο κεγάιεο
11. Οξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε Νύιηλσλ παηρληδηώλ - ηξακπάια δηπιό ειαηήξην
12. Οξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε Λεηαιιηθνύ απηνθηλνύκελνπ κύινπ κε μύιηλα θαζίζκαηα
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13. Οξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε Νύιηλεο ηξακπάιαο δηζέζηαο
14. Οξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε Ρύλζεηνπ μύιηλνπ νξγάλνπ κε ηζνπιήζξα πνιπαηζπιέλεο
15. Οξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε Ονιπζύλζεηνπ μύιηλνπ νξγάλνπ κε ηζνπιήζξεο πνιπαηζπιέλεο
16. Οξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε Νύιηλεο γέθπξαο θηλνύκελε
17. Οξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε Νύιηλσλ θνύλησλ δύν ζέζεσλ παίδσλ
18. Οξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε Νύιηλσλ θνύλησλ δύν ζέζεσλ λεπίσλ
19. Οξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε Ρπηηάθη δξαζηεξηνηήησλ
20. Οξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζνπιήζξαο λεπίσλ
21. Οξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε Ληθηήο αλαξξίρεζε
22. Οξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε Νύιηλνπ ηξαπεδόπαγθνπ
23. Οξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε Δηζέζηαο θνύληαο ΑΛΕΑ
24. Οξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε Λεηαιιηθώλ θαιαζηώλ απνξξηκκάησλ εμσηεξηθνύ ρώξνπ
25. Οξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε Οξνθαηαζθεπαζκέλεο πέηξηλεο βξύζεο

ν έξγν πξνϋπνινγίζηεθε θαη αλέξρεηαη ζην πνζόλ ησλ 130.290,32€ (ρσξίο ΦΟΑ, κε απνινγηζηηθά θαη 18% Ε.Ξ
& Γ.Δ. 15% απξόβιεπηα), ε δε απαηηνύκελε πίζησζε ζην πνζόλ ησλ 161.560,00 € (με ΦΠΑ 24%).
ν έξγν ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Μ.3669/2008 όπσο ηζρύεη ζήκεξα.

Λέγαξα 2 /6/2016
Η ΡΣΜΑΝΑΡΑ

Λέγαξα 2 /6/2016
Η ΟΠ/ΜΗ

Λέγαξα 2 /6/2016
Ξ ΔΘΕΣΘΣΜΗΡ .Σ.Δ.Λ

ΛΗΛΑΞΡ ΛΕΚΕΩΜ – ΕΠΓΩΜ

ΑΘΑΜΑΡΘΑ ΛΞΣΠΖΞΣΙΞΣ

ΕΣΘΑΚΘΑ ΡΑΙΩΜΑ

ΕΣΑΓΓΕΚΞΡ ΠΞΣΡΡΗΡ
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ΔΡΓΟ : “ΑΝΑΠΛΑΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ
ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ Νν1 ΣΖΝ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΝΔΑ
ΠΔΡΑΜΟΤ”

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΡΔΩΝ
Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΣΜΖΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ - ΔΡΓΩΝ

ΑΡΗΘΜ. ΜΔΛ.:

15 /2016

ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ
Η. ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ
ΟΜΑΓΑ 1
22. ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ
22.65
22.65.02 Υ1

Απνμήισζε θηγθιηδσκάησλ
Απνμήισζε ππάξρνπζαο πεξίθξαμεο θαη
κεηαθνξάο ηεο ζην εξγνηάμην
ΟΜΑΓΑ 2
32. ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, δηάζηξσζε θαη
ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή
ππξγνγεξαλνχ
Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο
C16/20
38. ΞΤΛΟΣΤΠΟΗ - ΟΠΛΗΜΟΗ

1

ΟΗΚ-2275

ηεκ.

1,00

2

ΟΗΚ-3214

m3

76,00

Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ
Κακπχινη μπιφηππνη απιήο θακππιφηεηαο
Πξφζζεηε ηηκή επεμεξγαζίαο ζαληδψκαηνο
μπινηχπσλ
Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο
Γνκηθά πιέγκαηα B500C (S500s)
ΟΜΑΓΑ 3
64. ΚΗΓΚΛΗΓΩΜΑΣΑ - ΠΔΡΗΦΡΑΓΜΑΣΑ

3
4

ΟΗΚ 3816
ΟΗΚ 3821

m2
m2

175,00
2,00

5

ΟΗΚ 3841

m2

2,00

6

ΟΗΚ-3873

kg

150,00

64.01.01ζρ1.1

Ξχιηλε πεξίθξαμε χςνπο 0,50κ

7

ΟΗΚ 6401

m

3,00

64.01.01ζρ1.2

Ξχιηλε πφξηα χςνπο 1,0 κ
ΟΜΑΓΑ 4
73. ΔΠΗΣΡΩΔΗ - ΔΠΔΝΓΤΔΗ
Δπηζηξψζεηο κε Πιάθεο επεμεξγαζκέλεο κε
ακκνβνιή - γπαιηζκέλεο 50Υ50 εθ.
νξζνγσληζκέλεο
Δπηζηξψζεηο κε ειαζηηθέο πιάθεο αζθαιείαο γηα
παηδηθέο ραξέο

8

ΟΗΚ 6401

ηεκ.

55,00

9

ΟΗΚ 7312

m2

200,00

10

ΟΗΚ 7397

m2

500,00

30

ΤΓΡ
6620.1

m

15,00

31

ΠΡ 5510

m2

32.01
32.01.04
38.03
38.04
38.10
38.20
38.20.03

73.12 Υ
73.97 Υ

IΗ. ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ
ΟΜΑΓΑ 5

12.13
12.13.01

Αγσγνί ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο PVC-U
Ολνκαζηηθήο πίεζεο 6 at

12.13.01.05

Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D110 mm

ΗΗΗ. ΠΡΑΗΝΟ
ΟΜΑΓΑ 5

Δ13.2. Υ

Δγθαηάζηαζε πξνπαξαζθεπαζκέλνπ
ριννηάπεηα θαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν
ππφγεην δίθηπν άξδεπζεο κε γξαλαδσηνχο
εθηνμεπηήξεο

4

1.435,00
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2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ & ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ
Αξηζ.

Δίδνο Πξνκήζεηαο

Αξηζ.
Σηκνι.

Άξζξν
Αλαζ.

Μνλάδα

11
12
13
14
15

ΟΗΚ-5281
ΟΗΚ-5281
ΟΗΚ-5281
ΟΗΚ-5281
ΟΗΚ-5281

ηεκ.
ηεκ.
ηεκ.
ηεκ.
ηεκ.

16

ΟΗΚ-5281

ηεκ.

1,00

17

ΟΗΚ-5281

ηεκ.

2,00

18

ΟΗΚ-5281

ηεκ.

1,00

19

ΟΗΚ-5281

ηεκ.

1,00

20
21
22
23
24
25
26
27

ΟΗΚ-5281
ΟΗΚ-5281
ΟΗΚ-5281
ΟΗΚ-5281
ΟΗΚ-5281
ΟΗΚ-5281
ΟΗΚ-5281
ΟΗΚ-5281

ηεκ.
ηεκ.
ηεκ.
ηεκ.
ηεκ.
ηεκ.
ηεκ.
ηεκ.

1,00

28

ΟΗΚ-6401

ηεκ.

10,00

29

ΟΗΚ-5281

ηεκ.

1,00

Πνζφηεηα

ΟΜΑΓΑ 6
52.ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΗΝΔ Ή ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ

52.81ζρ1
52.81ζρ2
52.81ζρ3
52.81ζρ4
52.81ζρ5
52.81ζρ6
52.81ζρ7
52.81ζρ8
52.81ζρ9
52.81ζρ10
52.81ζρ11
52.81ζρ12
52.81ζρ13
52.81ζρ14
52.81ζρ15
52.81ζρ16
52.81ζρ17
64.01.01ζρ3
52.81ζρ18

ηέγαζηξν μχιηλν εμάγσλν
Παγθάθη μχιηλν παξαδνζηαθφ
Ξχιηλν παηρλίδη ζε ειαηήξην (δσάθη)
Σζνπιήζξα κεγάιε
Ξχιηλν παηρλίδη ηξακπάια δηπιφ ειαηήξην
Μεηαιιηθφο απηφθηλνχκελνο κχινο κε μχιηλα
θαζίζκαηα
Ξπιηλε ηξακπάια δηζέζηα
χλζεην μχιηλν φξγαλν κε ηζνπιήζξα
πνιπαηζπιέλεο
Πνιπζχλζεην μχιηλν φξγαλν κε ηζνπιήζξεο
πνιπαηζπιέλεο
Ξχιηλε γέθπξα θηλνχκελε
Ξχιηλε θνχληα δχν ζέζεσλ παηδσλ
Ξχιηλε θνχληα δχν ζέζεσλ λεπίσλ
πηηάθη δξαζηεξηνηήησλ
Σζνπιήζξα λεπίσλ
Μηθηή αλαξξίρεζε
Ξχιηλνο ηξαπεδφπαγθνο
Γηζέζηα θνχληα ΑΜΔΑ
Μεηαιιηθφ θαιάζη απνξξηκκάησλ
εμσηεξηθνχ ρψξνπ
Πξνθαηαζθεπαζκέλε πέηξηλε βξχζε

Μέγαρα 2 /6/2016
Ζ ΤΝΣΑΞΑΑ

Α.ΜΟΤΡΣΕΟΤΚΟΤ

5

1,00
11,00
3,00
1,00
2,00

2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
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ΔΡΓΟ:

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

ΑΝΑΠΛΑΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ Νν1 ΣΖΝ
ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΝΔΑ ΠΔΡΑΜΟΤ

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΡΔΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ :

Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΣΜΖΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛ.: 15/2016

161.560,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ
A ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΡΓΑΗΩΝ

Αξηζ. Σηκνι.

22.65
22.65.02 Υ1

Αξηζκφο
ηηκνινγίνπ

Δίδνο εξγαζίαο

Η. ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΑ
ΟΜΑΓΑ 1
22. ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ
Απνμήισζε θηγθιηδσκάησλ
Απνμήισζε ππάξρνπζαο πεξίθξαμεο θαη κεηαθνξάο ηεο ζην εξγνηάμην
ΟΜΑΓΑ 2
32. ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ

Αξζξν
Αλαζεψξ.

Μνλάδα

Πνζφηεηα

Σηκή
Μνλάδαο

Γαπάλε

1

ΟΗΚ-2275

ηεκ.

1,00

500,00

500,00

Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20
38. ΞΤΛΟΣΤΠΟΗ - ΟΠΛΗΜΟΗ
Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ
Κακπχινη μπιφηππνη απιήο θακππιφηεηαο
Πξφζζεηε ηηκή επεμεξγαζίαο ζαληδψκαηνο μπινηχπσλ
Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο
Γνκηθά πιέγκαηα B500C (S500s)
ΟΜΑΓΑ 3
64. ΚΗΓΚΛΗΓΩΜΑΣΑ - ΠΔΡΗΦΡΑΓΜΑΣΑ
Ξχιηλε πεξίθξαμε χςνπο 0,50κ
Ξχιηλε πφξηα χςνπο 1,0 κ
ΟΜΑΓΑ 4
73. ΔΠΗΣΡΩΔΗ - ΔΠΔΝΓΤΔΗ

2

ΟΗΚ-3214

m3

76,00

90,00

6.840,00

3
4
5

ΟΗΚ 3816
ΟΗΚ 3821
ΟΗΚ 3841

m2
m2
m2

175,00
2,00
2,00

15,70
22,50
5,60

2.747,50
45,00
11,20

6

ΟΗΚ-3873

kg

150,00

1,01

151,88

7
8

ΟΗΚ 6401
ΟΗΚ 6401

m
ηεκ.

3,00
55,00

30,00
150,00

90,00
8.250,00

73.12 Υ

Δπηζηξψζεηο κε Πιάθεο επεμεξγαζκέλεο κε ακκνβνιή - γπαιηζκέλεο 50Υ50 εθ. νξζνγσληζκέλεο

9

ΟΗΚ 7312

m2

190,00

15,00

2.850,00

73.97 Υ

Δπηζηξψζεηο κε ειαζηηθέο πιάθεο αζθαιείαο γηα παηδηθέο ραξέο
ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ

10

ΟΗΚ 7397

m2

490,00

50,00

24.500,00
45.985,58

32.01
32.01.04
38.03
38.04
38.10
38.20
38.20.03

64.01.01ζρ1.1
64.01.01ζρ1.2

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή
ππξγνγεξαλνχ

6
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Αξηζ. Σηκνι.

12.13
12.13.01
12.13.01.05

Δ13.2. Υ

Δίδνο εξγαζίαο

IΗ. ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ ΔΡΓΑ
ΟΜΑΓΑ 5
Αγσγνί ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο PVC-U
Ολνκαζηηθήο πίεζεο 6 at
Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D110 mm
ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ
ΗΗΗ. ΠΡΑΗΝΟ
ΟΜΑΓΑ 5
Δγθαηάζηαζε πξνπαξαζθεπαζκέλνπ ριννηάπεηα θαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν ππφγεην δίθηπν
άξδεπζεο κε γξαλαδσηνχο εθηνμεπηήξεο

Αξηζκφο
ηηκνινγίνπ

Αξζξν
Αλαζεψξ.

Μνλάδα

30

ΤΓΡ 6620.1

m

15,00

5,70

85,50
85,50

31

ΠΡ 5510

m2

1.435,00

11,00

15.785,00

Πνζφηεηα

Σηκή
Μνλάδαο

ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ

Γαπάλε

15.785,00

B ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ & ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ

Αξηζ.

Δίδνο Πξνκήζεηαο

52.81ζρ1
52.81ζρ2
52.81ζρ3
52.81ζρ4
52.81ζρ5
52.81ζρ6
52.81ζρ7
52.81ζρ8
52.81ζρ9
52.81ζρ10
52.81ζρ11
52.81ζρ12
52.81ζρ13
52.81ζρ14

ΟΜΑΓΑ 6
52.ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΗΝΔ Ή ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ
ηέγαζηξν μχιηλν εμάγσλν
Παγθάθη μχιηλν παξαδνζηαθφ
Ξχιηλν παηρλίδη ζε ειαηήξην (δσάθη)
Σζνπιήζξα κεγάιε
Ξχιηλν παηρλίδη ηξακπάια δηπιφ ειαηήξην
Μεηαιιηθφο απηφθηλνχκελνο κχινο κε μχιηλα θαζίζκαηα
Ξπιηλε ηξακπάια δηζέζηα
χλζεην μχιηλν φξγαλν κε ηζνπιήζξα πνιπαηζπιέλεο
Πνιπζχλζεην μχιηλν φξγαλν κε ηζνπιήζξεο πνιπαηζπιέλεο
Ξχιηλε γέθπξα θηλνχκελε
Ξχιηλε θνχληα δχν ζέζεσλ παηδσλ
Ξχιηλε θνχληα δχν ζέζεσλ λεπίσλ
πηηάθη δξαζηεξηνηήησλ
Σζνπιήζξα λεπίσλ

7

Αξηζ.
Σηκνι.

Άξζξν Αλαζ.

Μνλάδα

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ΟΗΚ-5281
ΟΗΚ-5281
ΟΗΚ-5281
ΟΗΚ-5281
ΟΗΚ-5281
ΟΗΚ-5281
ΟΗΚ-5281
ΟΗΚ-5281
ΟΗΚ-5281
ΟΗΚ-5281
ΟΗΚ-5281
ΟΗΚ-5281
ΟΗΚ-5281
ΟΗΚ-5281

ηεκ.
ηεκ.
ηεκ.
ηεκ.
ηεκ.
ηεκ.
ηεκ.
ηεκ.
ηεκ.
ηεκ.
ηεκ.
ηεκ.
ηεκ.
ηεκ.

Πνζφηεηα

1,00
11,00
3,00
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00

Σηκή
Μνλάδαο

3.300,00
220,00
300,00
1.120,00
700,00
800,00
250,00
6.000,00
6.500,00
1.300,00
600,00
800,00
1.200,00
1.100,00

Γαπάλε

3.300,00
2.420,00
900,00
1.120,00
1.400,00
800,00
500,00
6.000,00
6.500,00
1.300,00
1.200,00
1.600,00
1.200,00
1.100,00
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Αξηζ.

52.81ζρ15
52.81ζρ16
52.81ζρ17
64.01.01ζρ3
52.81ζρ18

Δίδνο Πξνκήζεηαο

Μηθηή αλαξξίρεζε
Ξχιηλνο ηξαπεδφπαγθνο
Γηζέζηα θνχληα ΑΜΔΑ
Μεηαιιηθφ θαιάζη απνξξηκκάησλ εμσηεξηθνχ ρψξνπ
Πξνθαηαζθεπαζκέλε πέηξηλε βξχζε
χλνιν ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ & ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ

Αξηζ.
Σηκνι.

Άξζξν Αλαζ.

Μνλάδα

25
26
27
28
29

ΟΗΚ-5281
ΟΗΚ-5281
ΟΗΚ-5281
ΟΗΚ-6401
ΟΗΚ-5281

ηεκ.
ηεκ.
ηεκ.
ηεκ.
ηεκ.

Πνζφηεηα

1,00
3,00
1,00
10,00
1,00

Σηκή
Μνλάδαο
1.200,00
310,00
1.000,00
150,00
150,00

61.856,08

ΤΝΟΛΟ B (ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ &
ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΗΓΗΚΖ
ΥΑΡΑ)

34.120,00

ΤΝΟΛΟ Η

95.976,08

Δ.Ο.& Γ.Γ.
18%

17.275,69
113.251,77

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 15%

16.987,77

ΤΝΟΛΟ ΗΗΗ

130.239,53

ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

50,79

ΤΝΟΛΟ ΗΗΗ

130.290,32

ΦΠΑ 23%

31.269,68

ΤΝΟΛΟ

161.560,00

Μέγαρα 2/6/2016
Ζ ΠΡ/ΝΖ ΣΜ. ΜΔΛΔΣΩΝ – ΔΡΓΩΝ

Μέγαρα 2/6/2016
Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ Σ.Τ.Γ.Μ

Α.ΜΟΤΡΣΕΟΤΚΟΤ
Δ. ΣΑΚΩΝΑ

8

1.200,00
930,00
1.000,00
1.500,00
150,00
34.120,00

ΤΝΟΛΟ A (ΔΡΓΑΗΩΝ)

ΤΝΟΛΟ ΗΗ

Μέγαξα 2/6/2016
Ζ ΤΝΣΑΞΑΑ

Γαπάλε

Δ. ΡΟΤΖ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΜΔΓΑΡΔΧΝ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΧΝ - ΔΡΓΧΝ

ΔΡΓΟ:
ΑΝΑΠΛΑΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ Νν1
ΣΗΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΠΔΡΑΜΟΤ
ΑΡ. ΜΕΛ.: 15/2016

ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKOΓΟΜΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ NET
OIK – EKΓΟΗ 3.0
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1
1.1

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ κνλάδνο κε ηηο νπνίεο ζα εθηειεζζεί ην έξγν,
φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε.

1.2

ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πεξαησκέλεο εξγαζίαο θαη ηζρχνπλ εληαία
γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ππφςε έξγνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ζέζε απηψλ
πεξηιακβάλνληαη:

1.2.1 Όιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
ηνπ παξφληνο, ησλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ησλ ππνινίπσλ ηεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ.
1.2.2 "Κάζε δαπάλε"γεληθά, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε
εθηέιεζε ηεο κνλάδαο θάζε εξγαζίαο. Κακία αμίσζε ή δηακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί πνπ λα έρεη ζρέζε κε
ην είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, φπσο θαη
ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή φρη κεραληθψλ κέζσλ.
1.3

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, κλεκνλεχνληαη (γηα απιή δηεπθξίληζε ηνπ φξνπ "θάζε
δαπάλε") νη παξαθάησ δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πεξηερφκελν ησλ ηηκψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ.
1.3.1

Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο επηβαξχλζεσλ ζηα πιηθά απφ θφξνπο, δαζκνχο, εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ. [ πιελ
Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) ]
Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ζηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαζκνί θαη ινηπνί θφξνη, θξαηήζεηο, ηέιε
εηζθνξάο θαη δηθαηψκαηα γηα πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ θαη εθνδίσλ γεληθά ηνπ έξγνπ. Καηά ζπλέπεηα θαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Σεισλεηαθήο Ννκνζεζίαο δελ παξέρεηαη νπζηαζηηθά ζηελ Τπεξεζία, πνπ ζα
επνπηεχζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ή ζε άιιε Τπεξεζία, ε δπλαηφηεηα λα εγθξίλεη ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε
βεβαίσζεο γηα ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε αηέιεηαο ή απαιιαγήο απφ ηνπο δαζκνχο θαη ηνπο ππφινηπνπο
θφξνπο, εηζθνξέο θαη δηθαηψκαηα ζηα πιηθά θαη είδε εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ, νχηε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο
δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ρνξήγεζε ηέηνηαο αηέιεηαο ή απαιιαγήο έκκεζα ή άκεζα. Ο Αλάδνρνο δελ
απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ.

1.3.2

Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ πιηθψλ,
κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ
απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ,
ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ
πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.
Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ κέζσλ) ησλ
πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπσλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο
απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Οξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο
ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.

1.3.3

Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζην Η.Κ.Α., ζε
αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.),
δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο
(αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θιπ), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο
(πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο)
θιπ, ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (επηζηεκνληθνχ, εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ππαιιήισλ
εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ, νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ θιπ.)
εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ.

1.3.4

Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, δηαξξχζκηζεο απηψλ, αλέγεξζεο γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη
ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο
θαη απνρέηεπζεο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο.

1.3.5

Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ θαη απνκάθξπλζήο ηνπο κεηά ηελ
πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία
θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Οξνπο.

1.3.6

Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, εάλ
πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην
εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
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δεκνπξάηεζεο.
Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο, θαη πξνθαηαζθεπαζκέλσλ
ζηνηρείσλ (φηαλ πξνβιέπνληαη πξνο ελζσκάησζε ζην έξγν) ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.

1.3.7

ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε θαηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ,
θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνπκέλνπ θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη
ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη
ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο ζην Δξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε
ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θιπ
θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ
ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.
Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
(α) Οηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην Γεκφζην
(β) Οηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, αιιά έρεη δνζεί πξνζσξηλή
άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ.
1.3.8

Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Δξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά κέζα, ηα
κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο ινπέο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ
Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηνπ Δξγνπ.

1.3.9

Οη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο
πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο
απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θιπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ
ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα,
ζθπξνδεηήζεηο θιπ) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.

1.3.10

Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο θχζεσο "δνθηκαζηηθψλ
ηκεκάησλ"πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί
έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θιπ.)

1.3.11

Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη
κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ
εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε
ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ,
βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη
κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη
θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Δξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ
απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Δξγν.
Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα
γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία.

1.3.12

Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο αλαγθαίσλ ρψξσλ γηα ηελ ελαπφζεζε ησλ εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ θ.ιπ.

1.3.13

Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ πνπ
νθείινληαη:

(α) ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα
(β) ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ,
Γ.Δ.Ζ, ΓΔΤΑx θιπ.),
(γ) ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,
(δ) ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ,
γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε
δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε
άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ
(ε) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία
(π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ
θιπ.).
1.3.14

Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο
ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θιπ) πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ
11
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απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή
πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ.
Δπίζεο νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο
κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξηδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα
Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο [ΟΚΧ]), θαζψο νη δαπάλεο ζχληαμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηνο ηνπ Δξγνπ
(ΠΠΔ), ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Δξγνπ (ΑΤ-ΦΑΤ).

1.4

1.3.15

Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, νη
δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο
επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη’ αληηπαξάζηαζε κε επξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο
επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν.

1.3.16

Ζ δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί δελ πεξηιακβάλνληαη
ζηε κειέηε, θαζψο θαη ε δαπάλε ζχληαμεο θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ κε ηελ έλδεημε "φπσο
θαηαζθεπάζζεθε".

1.3.17

Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή
ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ,
ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα νζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα
θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.

1.3.18

Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ θαζαξνχ θαη
απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα εθζθαθψλ θιπ., θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ
απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε πξνζσξηλέο
θαηαζθεπέο θαη φπσο ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο νξίδεηαη.

1.3.19

Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ πνπ εθαξκφδνληαη
θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.

1.3.20

Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ,
θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ
πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ
πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ,
δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ι.π.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο.

1.3.21

Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο γηα θάζε είδνπο βιάβε
ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο
εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ
θιπ) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ
δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ.

1.3.22

Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, ζχκθσλα κε φζα
αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.

1.3.23

Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν
ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θιπ.

1.3.24

Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ηελ Πνιενδνκία
θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθειείαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε
δεκνπξάηεζεο.

1.3.25

Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην
'Δξγν κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο θαη ζηνπο
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.

1.3.26

Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη γεληθά φιεο νη ππφινηπεο εηδηθέο
δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ
Έξγνπ.

1.3.27

Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή.

1.3.28

Ζ ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο
Τπεξεζίαο.

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη Οθέινπο
ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο
δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο,
12

17REQ001562965 2017-06-21
πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη
ην πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ή είθνζη νθηψ ηνηο εθαηφ (28%) ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ,
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
1.5

2

Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ αλαδφρνπ επηβαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ.
ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΡΟΠΟΤ ΔΠΙΜΔΣΡΗΗ ΣΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ

2.1 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.1.1

Ζ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη είηε βάζεη ησλ ζρεδίσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ είηε βάζεη
κεηξήζεσλ θαη ησλ ζπληαζζφκελσλ βάζεη απηψλ επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη πηλάθσλ, ιακβαλνκέλσλ
ππφςε ησλ έγγξαθσλ εληνιψλ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ εθάζηνηε νξηδνκέλσλ αλνρψλ.

2.1.2

Ζ Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα ειέγμεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ Έξγνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο, πξνθεηκέλνπ λα
επηβεβαηψζεη ηελ νξζφηεηα ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιεη ν Αλάδνρνο. Ο Αλάδνρνο
ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε λα δηαζέζεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο Τπεξεζίαο ζηελ δηεμαγσγή ηνπ ελ ιφγσ ειέγρνπ.

2.1.3

Ζ πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη βάζεη ηεο πξαγκαηηθήο πνζφηεηαο θάζε εξγαζίαο, επηκεηξνχκελεο σο
αλσηέξσ κε θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο, επί ηελ ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη
ζην παξφλ Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην.

2.1.4

Δηδηθφηεξα γηα θάζε εξγαζία, ν ηξφπνο θαη ε κνλάδα επηκέηξεζεο, θαζψο θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο
θαζνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ησλ παξαθάησ ΔΗΓΗΚΧΝ ΟΡΧΝ θαη ησλ επί κέξνπο
εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ.

2.1.5

Αλ ην πεξηερφκελν έλφο επηκέξνπο άξζξνπ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα ηηκή
κνλάδαο, νξίδεη φηη ε ελ ιφγσ ηηκή απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ, ηφηε νη ίδηεο επηκέξνπο εξγαζίεο δελ ζα επηκεηξψληαη νχηε ζα πιεξψλνληαη ζην
πιαίζην άιινπ άξζξνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Σηκνιφγην.

2.1.6

ηε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο κε ηνλ ζπλνπηηθφ πίλαθα ηηκψλ, ππεξηζρχνπλ νη φξνη ηνπ
παξφληνο.

2.2 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.2.1

ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ

Καηάηαμε εδαθώλ σο πξνο ηελ εθζθαςηκόηεηα


Χο "ραιαξά εδάθε"ραξαθηεξίδνληαη νη θπηηθέο γαίεο, ε ηιχο, ε ηχξθε θαη ινηπά εδάθε πνπ έρνπλ πξνέιζεη
απφ επηρσκαηψζεηο κε αλνκνηνγελή πιηθά.



Χο "γαίεο θαη εκίβξαρνο"ραξαθηεξίδνληαη ηα αξγηιηθά, αξγηινακκψδε ή ακκνραιηθψδε πιηθά, θαζψο θαη
κίγκαηα απηψλ, νη κάξγεο, ηα κεηξίσο ηζηκελησκέλα (cemented) ακκνράιηθα, ν καιαθφο, θαηαθεξκαηηζκέλνο
ή απνζαζξσκέλνο βξάρνο, θαη γεληθά ηα εδάθε πνπ κπνξνχλ λα εθζθαθζνχλ απνηειεζκαηηθά κε ζπλήζε
εθζθαπηηθά κεραλήκαηα (εθζθαθείο ή πξνσζεηέο), ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ ή
θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ.



Χο "βξάρνο"ραξαθηεξίδεηαη ην ζπκπαγέο πέηξσκα πνπ δελ κπνξεί λα εθζθαθζεί εάλ δελ ραιαξσζεί
πξνεγνπκέλσο κε εθξεθηηθέο χιεο, δηνγθσηηθά πιηθά ή θξνπζηηθφ εμνπιηζκφ (ι.ρ. αεξφζθπξεο ή πδξαπιηθέο
ζθχξεο). ηελ θαηεγνξία ηνπ "βξάρνπ"πεξηιακβάλνληαη θαη κεκνλσκέλνη νγθφιηζνη κεγέζνπο πάλσ απφ 0,50
m3.



Χο "ζθιεξά γξαληηηθά"θαη "θξνθαινπαγή"ραξαθηεξίδνληαη νη ζπκπαγείο ζθιεξνί βξαρψδεηο ζρεκαηηζκνί απφ
ππξηγελή πεηξψκαηα θαη νη ηζρπξψο ηζηκελησκέλεο θξνθάιεο ή ακκνράιηθα, ζιηπηηθήο αληνρήο κεγαιχηεξεο
ησλ 150 MPa. Ζ εθζθαθή ησλ ζρεκαηηζκψλ απηψλ είλαη δπζρεξήο (δελ αλακνριέπνληαη κε ην ripper ησλ
πξνσζεηψλ ηζρχνο 300 ΖΡ, ε δε απφδνζε ησλ πδξαπιηθψλ ζθπξψλ είλαη κεησκέλε)
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ΔΙΓΗ ΚΙΓΚΑΛΔΡΙΑ

2.2.2

Σα θπξηφηεξα είδε θηγθαιεξίαο, ηα νπνία ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη (ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά) λα
πξνκεζεπηεί θαη λα ηα παξαδψζεη ηνπνζεηεκέλα θαη έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία είλαη ηα αθφινπζα:
Υεηξνιαβέο
Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο αλάινγεο εηδηθέο πιάθεο
ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ) κε ελζσκαησκέλν εηδηθφ ζχζηεκα θιεηδψκαηνο θαη έλδεημε θαηάιεςεο (πξάζηλνθφθθηλν), φπνπ απαηηείηαη.
Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο αλάινγεο εηδηθέο πιάθεο
ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ), κε κεραληζκφ ξχζκηζεο ρεηξνιαβψλ θαη ελζσκαησκέλε νπή γηα θχιηλδξν θιεηδαξηάο
αζθαιείαο.
Υεηξνιαβή (γξπιφρεξν) γηα ζηξεπηφ παξάζπξν κε ηελ αλάινγε πιάθα ζηεξέσζεο (κέζα), κε κεραληζκφ
ξχζκηζεο ρεηξνιαβήο θαη αληίθξηζκα ζην πιαίζην ή ζην άιιν θχιιν (δίθπιιν παξάζπξν).
Υσλεπηέο ρεηξνιαβέο γηα ζπξφκελα θνπθψκαηα κπξνχηδηλεο ή αλνμείδσηεο ή ραιχβδηλεο ή πιαζηηθέο κε
θιεηδαξηά αζθαιείαο.
Κιεηδαξηέο - δηαηάμεηο αζθάιηζεο

-

Κιεηδαξηέο (ρσλεπηέο ή εμσηεξηθέο) θαη θχιηλδξνη αζθαιείαο

-

Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζηελ θιεηζηή ζέζε κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηξεπηήο ζχξαο ρσξίο απαηηήζεηο
ππξαζθάιεηαο, ζην άλσ κέξνο ηεο ζχξαο.

-

Μεραληζκφο επαλαθνξάο φπσο παξαπάλσ αιιά κε απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο.

Κχιηλδξνη θεληξηθνχ θιεηδψκαηνο
Κιεηδαξηά αζθαιείαο, ραιχβδηλε, γαιβαληζκέλε θαη ρσλεπηή γηα ζχξεο ππξαζθάιεηαο
Ράβδνη (κπάξεο) παληθνχ γηα ζχξεο ππξαζθάιεηαο ζηηο εμφδνπο θηλδχλνπ

Υσλεπηφο, ραιχβδηλνο (κπξνχηδηλνο ή γαιβαληζκέλνο) ζχξηεο κε βξαρίνλα (ληίδα) πνπ αζθαιίδεη επάλσ θάησ κέζα ζε δηπιά αληίζηνηρα αληηθξίζκαηα (πιαίζην - θχιιν θαη θχιιν - δάπεδν).
Μεραληζκνί ιεηηνπξγίαο θαη επαλαθνξάο ζπξώλ

Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζχξαο επηδαπέδηνο, κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε
Πιάθα ζην θάησ κέξνο ζχξαο γηα πξνζηαζία απφ θηππήκαηα πνδηψλ θηι.
Αλαζηνιείο (stoppers)

-

Αλαζηνιείο ζχξαο - δαπέδνπ
Αλαζηνιείο ζχξαο - ηνίρνπ
Αλαζηνιείο θχιισλ εξκαξίνπ
Αλαζηνιείο ζπγθξάηεζεο εμψθπιισλ παξαζχξσλ

Πιάθεο ζηήξημεο, ξνδέηεο θηι
χξηεο νξηδφληηαο ή θαηαθφξπθεο ιεηηνπξγίαο
Μεραληζκνί ζθηαζκνχ (ξνινπεηάζκαηα, ζθίαζηξα)
Δηδηθφο Δμνπιηζκφο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ γηα ΑΜΔΑ
Μεηαιιηθά εμαξηήκαηα ιεηηνπξγίαο αλνηγφκελσλ ή ζπξφκελσλ ζπξψλ αζθαιείαο, κε Master Key
Δηδηθνί κεραληζκνί απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ
Μεραληζκνί απηφκαησλ ζπξψλ, κε ειεθηξνκεραληθφ ζχζηεκα, κε ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνχ, κε ζπζθεπή
κηθξνθπκάησλ

Ζ πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ εηδψλ θηγθαιεξίαο, ζα γίλεη απνινγηζηηθά, θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνχ
πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο "πεξί Γεκνζίσλ Δξγσλ"δηαηάμεηο, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα νηθεία
άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ε δε ηνπνζέηεζε πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ θάζε είδνπο θνπθψκαηνο.

2.2.3.

ΥΡΧΜΑΣΙΜΟΙ

Οη εξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ επηκεηξψληαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m²) επηθαλεηψλ ή ζε κέηξα κήθνπο (m) γξακκηθψλ
ζηνηρείσλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ, πιήξσο πεξαησκέλσλ, αλά είδνο ρξσκαηηζκνχ. Απφ ηηο επηκεηξνχκελεο
επηθάλεηεο αθαηξείηαη θάζε άλνηγκα, νπή ή θελφ θαη απφ ηα γξακκηθά ζηνηρεία θάζε αζπλέρεηα πνπ δελ
ρξσκαηίδεηαη ή ρξσκαηίδεηαη κε άιιν είδνο ρξσκαηηζκνχ.
Ζ εθαξκνγή ζπληειεζηψλ ζα γίλεηαη φπσο νξίδεηαη παξαθάησ, ελψ ε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ησλ ζηδεξψλ
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επηθαλεηψλ επηκεηξάηαη αλά kg βάξνπο ησλ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.
Οη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηέο επηκεηξνχληαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ
θαη έγηλαλ απνδεθηέο απφ ηελ Τπεξεζία, ζα πιεξψλνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν γηα ηα δηάθνξα
είδε ρξσκαηηζκψλ.
Οη ηηκέο κνλάδαο ζα απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν "Δηδηθνί
φξνη"ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν "Γεληθνί Όξνη".
Οη ηηκέο κνλάδνο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ρξσκαηηζκψλ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε πξαγκαηηθή
ρξσκαηηδφκελε επηθάλεηα θαη ζε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο κέρξη 5,0 m. Οη ηηκέο γηα ρξσκαηηζκνχο πνπ
εθηεινχληαη ζε χςνο κεγαιχηεξν, θαζνξίδνληαη ζε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ, ηα νπνία έρνπλ
εθαξκνγή φηαλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο ε δαπάλε ησλ ηθξησκάησλ.
ε φιεο ηηο ηηκέο εξγαζηψλ ρξσκαηηζκψλ πεξηιακβάλνληαη νη αλακίμεηο ησλ ρξσκάησλ, νη δνθηκαζηηθέο βαθέο γηα
έγθξηζε ησλ ρξσκάησλ απφ ηελ Δπίβιεςε, ηα θηλεηά ηθξηψκαηα ηα νπνία ζα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα
θαζνξηδφκελα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί αζθαιείαο ηνπ αζρνινχκελνπ ζηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, θαη ε εξγαζία αθαηξέζεσο θαη επαλαηνπνζεηήζεσο ζηνηρείσλ (π.ρ. ζηνηρείσλ
θνπθσκάησλ θιπ) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ απαηηείηαη ή επηβάιιεηαη.
Όηαλ πξφθεηαη γηα θνπθψκαηα θαη θηγθιηδψκαηα ηα νπνία ρξσκαηίδνληαη εμ νινθιήξνπ, ε επηκεηξνχκελε
επηθάλεηα ησλ ρξσκαηηζκψλ ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν ηεο απιήο ζπκβαηηθήο επηθάλεηαο θαηαζθεπαδφκελνπ
θνπθψκαηνο (βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ ηεηξάμπινπ ή ηξίμπινπ) ή ηεο θαηαιακβαλφκελεο απφ
κεηαιιηθή ζχξα ή θηγθιίδσκα πιήξνπο, απιήο επηθάλεηαο, επί ζπκβαηηθφ ζπληειεζηή ν νπνίνο νξίδεηαη παξαθάησ:
α/α

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Δίδνο
Θχξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο πιήξεηο ή κε παινπίλαθεο νη
νπνίνη θαιχπηνπλ ιηγφηεξν απφ ην 50% ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο.
α) κε θάζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ)
β) κε θάζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ
γ) κε θάζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ
Ταιφζπξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο
κε παινπίλαθεο πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηνπ
χςνπο θάζζαο ζχξαο.
α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ)
β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ
γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ
Ταινζηάζηα :
α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ)
β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ
γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ
δ) παξαζχξσλ ξνιιψλ
ε) ζηδεξέληα
Παξάζπξα κε εμψθπιια νηνπδήπνηε ηχπνπ (ρσξηθνχ, γαιιηθνχ,
γεξκαληθνχ) πιελ ξνιιψλ

πληειεζηήο

2,30
2,70
3,00

1,90
2,30
2,60
1,00
1,40
1,80
1,60
1,00
3,70

Ρνιιά μχιηλα, πιαίζην θαη πήρεηο βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ
δηαζηάζεσλ ζηδεξνχ πιαηζίνπ

2,60

ηδεξέληεο ζχξεο :
α) κε κίαλ πιήξε επέλδπζε κε ιακαξίλα
β) κε επέλδπζε κε ιακαξίλα θαη ζηηο δχν πιεπξέο
γ) ρσξίο επέλδχζε κε ιακαξίλα (ή κφλνλ κε πνδηά)
δ) κε θηλεηά παινζηάζία, θαηά ηα ινηπά σο γ

2,80
2,00
1,00
1,60
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α/α
Δίδνο
Πξνπεηάζκαηα ζηδεξά :
α) ξνιιά απφ ραιπβδνιακαξίλα
β) ξνιιά απφ ζηδεξφπιεγκα
γ) πηπζζφκελα (θπζαξκφληθαο)
Κηγθιηδψκαηα μχιηλα ή ζηδεξά :
α) απινχ ή ζπλζέηνπ ζρεδίνπ
β) πνιπζπλζέηνπ ζρεδίνπ
Θεξκαληηθά ζψκαηα :
Πξαγκαηηθή ρξσκαηηδνκέλε επηθάλεηα βάζεη ησλ Πηλάθσλ
ζπληειεζηψλ ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο ησλ ζεξκαληηθψλ
ζσκάησλ

7.

8.

9.

2.2.4.

πληειεζηήο
2,50
1,00
1,60
1,00
1,50

ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
1. Σα ζπλήζε κάξκαξα πνπ απαληψληαη ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν είλαη ηα αθφινπζα, θαηά πεγή πξνέιεπζεο
θαη ζθιεξφηεηα:
ΜΑΛΑΚΑ : ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη εχθνιεο θαηεξγαζίαο

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Πεληέιεο
Κνθθηλαξά
Κνδάλεο
Αγ. Μαξίλαο
Καπαλδξηηίνπ
Μαξαζψλα
Νάμνπ
Αιηβεξίνπ
Μαξαζψλα
Βέξνηαο
Θάζνπ
Πειίνπ

Λεπθφ
Σεθξφλ
Λεπθφ
Λεπθφ ζπλεθψδεο
Κηηξηλσπφ
Γθξί
Λεπθφ
Σεθξφρξνπλ – κειαλφ
Σεθξφρξνπλ – κειαλφ
Λεπθφ
Λεπθφ
Λεπθφ
ΚΛΖΡΑ: ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Δξέηξηαο
Ακαξχλζνπ
Γνκβξατλεο Θεβψλ
Γνκβξατλεο Θεβψλ
Γνκβξατλεο Θεβψλ
ηχξσλ
Λάξηζαο
Ησαλλίλσλ
Φαξζάισλ
Ύδξαο
Γηνλχζνπ

Δξπζξφηεθξν
Δξπζξφηεθξν
Μπεδ
Κίηξηλν
Δξπζξφ
Πξάζηλν
Πξάζηλν
Μπεδ
Γθξη
Ρνδφηεθξν πνιχρξσκν
Υηνλφιεπθν

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΧ ΚΛΖΡΑ: κέηξηαο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο
1
2
3
4
5
6
7
8

Ησαλλίλσλ
Υίνπ
Υίνπ
Σήλνπ
Ρφδνπ
Αγίνπ Πέηξνπ
Βπηίλαο
Μάλεο

Ρνδφρξνπλ
Σεθξφ
Κίηξηλν
Πξάζηλν
Μπεδ
Μαχξν
Μαχξν
Δξπζξφ
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9
10
11
12
13
14

Ναππιίνπ
Ναππιίνπ
Μπηηιήλεο
Σξίπνιεο
αιακίλαο
Αξάρσβαο

Δξπζξφ
Κίηξηλν
Δξπζξφ πνιχρξσκν
Γθξη κε ιεπθέο θέηεο
Γθξη ή πνιχρξσκν
θαθέ
2. ε φιεο ηηο ηηκέο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζηίιβσζε απηψλ (λεξφινπζηξν)
3. Σν θνλίακα δφκεζεο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, θαηαζθεπάδεηαη κε ιεπθφ ηζηκέλην.

2.2.5.

ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΟΙΥΧΝ ΚΑΙ ΦΔΤΓΟΡΟΦΧΝ.
Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ (εθηφο αινπκηλίνπ) ηνίρσλ θαη ςεπδνξνθψλ
ηηκνινγνχληαη κε ηα άξζξα 61.30 θαη 61.31.
Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο επίπεδεο επηθάλεηαο γπςνζαλίδσλ ηνηρνπεηάζκαηνο ζε έηνηκν ζθειεηφ
ηηκνινγείηαη κε ην άξζξν 78.05.
Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θακπχισλ ηνηρνπεηαζκάησλ απνδεκηψλνληαη επηπιένλ θαη κε ηελ πξφζζεηε
ηηκή ηνπ άξζξνπ 78.12.
Οη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο γπςνζαλίδσλ επίπεδεο ςεπδνξνθήο ζε έηνηκν ζθειεηφ απνδεκηψλνληαη, καδί
κε ηηο εξγαζίεο αιινπκηλίνπ, κε ην άξζξν 78.34 θαη ζηελ πεξίπησζε κε επίπεδεο κε ην άξζξν 78.35.
ηελ πεξίπησζε ρξήζεο γπςνζαλίδαο δηαθνξεηηθνχ πάρνπο απφ ην πξνβιεπφκελν ζηα παξαπάλσ άξζξα
78.34 θαη 78.35, νη ηηκέο πξνζαξκφδνληαη αλαινγηθά κε ηηο ηηκέο ηνπ άξζξνπ 61.30.
ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο θαη νξπθηνβάκβαθα, ε απνδεκίσζή ηνπ ηηκνινγείηαη κε ην άξζξν 79.55.
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ΓΕΝΙΚΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ
Α.

Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*] παξαπιέπξωο ηεο
αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΕΤΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ δαπάλε ηεο θαζαξήο
κεηαθνξάο ηωλ, θαηά πεξίπηωζε, πιηθώλ ή πξνϊόληωλ.
Η Γεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ
κεηαθνξηθνύ έξγνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο
ηνπ έξγνπ.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ωο άλω δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ
3
θαζνξίδνληαη νη αθόινπζεο ηηκέο κνλάδαο ζε €/m .km
ε αζηηθέο πεξηνρέο
- απφζηαζε < 5 km

0,28

- απφζηαζε ≥ 5 km

0,21

Δθηόο πόιεσο
· νδνί θαιήο βαηόηεηαο
- απφζηαζε < 5 km

0,20

- απφζηαζε ≥ 5 km

0,19

· νδνί θαθήο βαηόηεηαο
- απφζηαζε < 5 km

0,25

- απφζηαζε ≥ 5 km

0,21

· εξγνηαμηαθέο νδνί
- απφζηαζε < 3 km

0,22

- απφζηαζε ≥ 3 km
Πξόζζεηε ηηκή γηα παξαηεηακέλε αλακνλή
θνξηνεθθόξησζεο (αζθαιηηθά, εθζθαθέο ζεκειίσλ
θαη ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο εθζθαθέο)

0,20
0,03

Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*] ηωλ
άξζξωλ ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ ηωλ νπνίωλ νη εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε θπβηθά κέηξα
(m3), θαηά ηνλ ηξόπν πνπ θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν.
ε θακκία πεξίπηωζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή νπνηαδήπνηε άιιε
πξνζαύμεζε θαη ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε ηα επηκεηξνύκελα m3 θάζε εξγαζίαο, όπωο
θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν.
Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπωο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ηηκνιόγην (ΝΕΣ ΟΙΚ),
πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή βάζεωο ηωλ άξζξωλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε [*], θαη αλαζεωξείηαη
κε βάζε ηνλ εθάζηνηε θαζνξηδόκελν θωδηθό αλαζεώξεζεο (δελ πξνβιέπεηαη άιιε,
ηδηαίηεξε αλαζεώξεζε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ).

Β.

Σηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Τηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε
[**] παξαηίζεηαη ε ηηκή πνπ αλαινγεί ζηελ θαζαξή εξγαζία (θαηνύξα)
θαη ηα βνεζεηηθά πιηθά. Οηαλ δηαθνξνπνηνύληαη ηα πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηωλ θπξίωλ ελζωκαηνπκέλωλ πιηθώλ, έλαληη απηώλ
πνπ αλαθέξνληαη ζην Πεξηγξαθηθό Αξζξν, ε Γεκνπξαηνύζα Αξρή ζα
πξνζαξκόδεη αλάινγα ηηο ηηκέο εθαξκνγήο (πεξηπηώζεηο μπιείαο,
θαξακηθώλ πιαθηδίωλ θαη καξκάξωλ δηαθόξωλ θαηεγνξηώλ θαη
πνηνηήηωλ).
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22.

ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ

Οη πιάγηεο - εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ - κεηαθνξέο ησλ πάζεο θχζεσο πξντφλησλ θαηεδαθίζεσλ θαη απνμειψζεσλ ησλ
άξζξσλ ηεο ελφηεηαο "22. Καζαηξέζεηο", απφ ηελ ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κέρξη ηηο ζέζεηο θφξησζεο πξνο
κεηαθνξά, ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδνο.
Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 θαη 22.62 απνδεκηψλνληαη νη
αληίζηνηρεο εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ φηαλ γίλνληαη κεκνλσκέλα θαη δηαηεξείηαη ην ζηνηρείν ην νπνίν ζπλήζσο επηθαιχπηνπλ
(ηνίρνο, πιάθα, ππνζηχισκα, νξνθή, δάπεδν θιπ).
Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ 22.30, 22.35 θαη 22.40 απνδεκηψλνληαη νη εξγαζίεο δηάλνημεο νπψλ ρσξίο ηα ζπλήζε δηαηξεηηθά
κέζα θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο εξγαζίεο απιψλ δηαηξήζεσλ κε ηα κέζα απηά γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζπλδεηηθψλ κέζσλ
ζηεξέσζεο, αγθπξψζεσλ, βιήηξσλ θιπ.
ΑΡΘΡΟ 1ν
22.65.02

Απνμήισζε ππάξρνπζαο πεξίθξαμεο θαη κεηαθνξάο ηεο ζην εξγνηάμην ηνπ Γήκνπ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2275
Απνμήισζε ππάξρνπζαο πεξίθξαμεο, νπνηνπδήπνηε ζρεδίνπ θαη δηαζηάζεσλ, κε ηελ ζπζζψξεπζε ησλ
αρξήζησλ πιηθψλ πξνο θφξησζε θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο ζην εξγνηάμην ηνπ Γήκνπ.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε απνθήισζε, ηαμηλφκεζε, θφξησζε θαη κεηαθνξά
Σηκή αλά ηεκάρην (ζπλνιηθή πεξίθξαμε)
ΔΤΡΧ (νινγξάθσο) πεληαθόζηα
(αξηζκεηηθά) 500

32.

ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ

32.01

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή
ππξγνγεξαλνύ

Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε κε ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο ή
ππξγνγεξαλνχ θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ
δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ,θαη ηηο ΔΣΔΠ:
01-01-01-00 "Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο",
01-01-02-00 "Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο",
01-01-03-00 "πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο",
01-01-04-00 "Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο",
01-01-05-00 "Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο",
01-01-07-00 "θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ".
Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. Δπίζεο
απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, εθηφο εάλ
εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο.
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ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη:
α.

Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο
εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ
πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην ζθπξφδεκα
παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο
αδξαλψλ πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζην
εξγνηάμην πξνο δηάζηξσζε.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο εθάζηνηε
απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο,
εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε. ε
νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα.
Ζ απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην γηα ηελ επίηεπμε
ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ
Aλαδφρνπ.

β.

Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδπληηθψλ πήμεσο) πνπ πξνβιέπνληαη απφ
ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο, επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο.

γ.

Ζ δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο ησλ
ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ
έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ ηειεηψκαηνο.

δ.

πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο
(βαξέιαο), ε δαπάλε κεηάβαζεο επί ηφπνπ, ζηεζίκαηνο θαη επηζηξνθήο ηεο πξέζζαο ζθπξνδέκαηνο θαη ε
πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ζθπξνδέκαηνο απφ ηελ ζέζε
ζθπξνδέηεζεο.

ε.

Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ.
βηνκεραληθφ δάπεδν).

Οη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πάζεο θχζεσο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, εθηφο απφ θειχθε, αςίδεο θαη
ηξνχινπο.
Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο
απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο
ΑΡΘΡΟ 2ν
32.01.04
Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-3214
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3).
ΔΤΡΧ (νινγξάθσο) ελελήληα
(αξηζκεηηθά)
90
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38.

ΞΤΛΟΣΤΠΟΙ - ΟΠΛΙΜΟΙ

ΑΡΘΡΟ 3ν

38.03

Ξπιόηππνη ζπλήζσλ ρπηώλ θαηαζθεπώλ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3816 ΔΣΔΠ 01-04-00-00
Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ (πιαθψλ, δνθψλ, πιαηζίσλ, θαηλσκάησλ, ζηχισλ, πεδίισλ, ππεξζχξσλ,
θιηκάθσλ θιπ) ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο, αιιά ζε χςνο ηνπ ππζκέλα ηνπ μπινηχπνπ κέρξη +4,00
m απφ ην ππνθείκελν δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-04-00-00 "Καινχπηα
θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)".
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθψλ, ε εξγαζία
αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ θαινππηνχ θαη απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηακφξθσζή ηνπ.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο.
ΔΤΡΧ (νινγξάθσο) δεθαπέληε & εβδνκήληα ιεπηά
(αξηζκεηηθά)
15,70

ΑΡΘΡΟ 4ν

38.04

Κακπύινη μπιόηππνη απιήο θακππιόηεηαο
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3821 ΔΣΔΠ 01-04-00-00
Ξπιφηππνη απιήο θακππιφηεηαο, πεξί θαηαθφξπθν άμνλα (ι.ρ. θπθιηθψλ ζηχισλ ή παξαζηάδσλ) ή νξηδφληην
άμνλα (ι.ρ. αςίδσλ), ζε χςνο ηεο αλψηαηεο ζηάζκεο απηψλ κέρξη 5,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-04-00-00 "Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)".
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθψλ, ε εξγαζία
αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ θαινππηνχ θαη απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηακφξθσζή ηνπ
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο.
ΔΤΡΧ (νινγξάθσο) είθνζη δχν & πελήληα ιεπηά
(αξηζκεηηθά)
22,50

ΑΡΘΡΟ 5ν

38.10

Πξόζζεηε ηηκή επεμεξγαζίαο ζαληδώκαηνο μπινηύπσλ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3841 ΔΣΔΠ 01-05-00-00
Πξφζζεηε ηηκή επεμεξγαζίαο ααληδψκαηνο μπινηχπσλ ρπηισλ ηνίρσλ θαη ζπλήζσλ θαηαζθεπψλ, επηπέδσλ ή
απιήο θακππιφηεηαο, πξνο απφθηεζε ιείσλ επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ
01-05-00-00 "Καινχπηα εκθαλνχο (αλεπέλδπηνπ) έγρπηνπ ζθπξνδέκαηνο".
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο.
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ΔΤΡΧ (νινγξάθσο) πέληε & εμήληα ιεπηά
(αξηζκεηηθά)
5,60

38.20

Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο ΔΣΔΠ 01-02-01-00
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, κνξθήο δηαηνκψλ, θαηεγνξίαο
(ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη δηακφξθσζεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε
ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Δθηέιεζε εξγαζηψλ
ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 "Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ"
Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή ηεο επηθαλείαο έδξαζεο
ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ).
Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ Οπιηζκνχ. Δάλ νη
πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ
Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ
νπιηζκνχ.
Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξψο ηηο δηαζηάζεηο ησλ
ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ
κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ
βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη
ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ.
Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ ΚΣΥ-2008, ν
νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ
βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ.
Πεδίν εθαξκνγήο

Ολνκ.
δηάκεηξνο
(mm)

Ράβδνη
B500C

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
















Κνπινύξεο θαη
επζπγξακκηζκέλα
πξντόληα
B500Α








B500C









Ηιεθηξνζπγθνιιεκέλα
πιέγκαηα θαη
δηθηπώκαηα
B500Α








Ολνκ.
δηαηνκή
(mm2)

Ολνκ.
κάδα/
κέηξν
(kg/m)

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

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

B500C









ηηο επηκεηξνχκελεο πνζφηεηοζ, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο
ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα:
 Ζ ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ κε ζχξκα, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη φρη
ελαιιάμ
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 Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.
 Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2), εθηφο αλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ
πξνβιέπεηεη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ.
 Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο.
 Ζ ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα
απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά).
 Ζ απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία .
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ πδξαπιηθψλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.
ΑΡΘΡΟ 6ν
38.20.03

Γνκηθά πιέγκαηα B500C
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-3873

ΔΤΡΧ (νινγξάθσο) έλα & έλα ιεπηό
(αξηζκεηηθά)
1,01
ΑΡΘΡΟ 7ν
64.01.01ζρ1.1 Ξύιηλε πεξίθξαμε ύςνπο 0,50κ
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε μχιηλεο πεξίθξαμεο
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΙΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ
ΤΦΟ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ 50cm
To θάζε πιαίζην απνηειείηαη : α) απφ δχν θνιψλεο δηαηνκήο 8,50 X 8,50 X 48cm ζηηο
νπνίεο πξνζαξκφδνληαη νη βάζεηο πάθησζεο. β) απφ δχν μχιηλνπο νξηδφληηνπο
δνθνχο 7X4,5X200 cm θαη ελλέα θάζεηνπο δηαηνκήο 12 Υ 2,50 Υ 36 cm.
Οη βάζεηο πάθησζεο είλαη κεηαιιηθέο θαη ηνπνζεηνχληαη ζην θάησ κέξνο ηεο θνιψλαο
θαη παθηψλνληαη ζην έδαθνο γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ θξάθηε. Ο θξάθηεο είλαη
θαηαζθεπαζκέλνο απφ μπιεία Πεχθε Αξθηηθνχ Κχθινπ πιαλαξηζκέλε απφ φιεο ηηο
κεξηέο.
Σα ρξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε είλαη πδαηνδηαιπηά κε ηνμηθά θαη κε αλαθιέμηκα. Ζ
φιε θαηαζθεπή βάθεηαη κε εηδηθφ κπθεηνθηφλν ζπληεξεηηθφ θαη δχν ρέξηα βεξλίθη.
ζαιάζζεο. Βάθεηαη ειεθηξνζηαηηθά κε ρξψκαηα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο.
ε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο πηνζεηείηαη ην πξφηππν ΔΝ 1176 1-6, ην ζχζηεκα
πνηφηεηαο ISO 9001:2008, θαζψο θαη ην ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO
14001: 2004.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά θαη ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο,
θαζψο θαη ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ.
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κ)
ΔΤΡΧ Οινγξάθσο : ηξηάληα
Αξηζκεηηθά : 30,00
ΑΡΘΡΟ 8ν
64.01.01ζρ1.2 Ξύιηλε πόξηα ύςνπο 1,0 κ
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε μχιηλεο πφξηαο
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΦΡΑΦΗ
ΤΝΘΔΗ ΞΤΛΙΝΗ ΠΟΡΣΑ






2 ΞΤΛΗΝΔ ΚΟΛΧΝΔ
5 ΞΤΛΗΝΟΗ ΚΑΘΔΣΟΗ ΓΟΚΟΗ (ΓΔΜΗΜΑΣΑ)
2 ΞΤΛΗΝΟΗ ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΗ ΓΟΚΟΗ
1 ΞΤΛΗΝΟ ΥΗΑΣΟ
2 ΒΑΔΗ ΣΖΡΗΞΖ
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Η πόξηα απνηειείηαη απφ 1 θχιιν ην νπνίν καο δίλεη άλνηγκα εηζφδνπ 1,50
κέηξν. Σν θχιιν έρεη 2 μχιηλνπο δνθνχο δηαηνκήο 20Υ145Υ885 mm θαη 5 θάζεηνπο
δηαηνκήο 20Υ145Υ930‚1050 mm. Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πφξηαο ηνπνζεηείηαη έλα
μχιηλν ρηαζηφ ζην θχιιν, δηαηνκήο 20Υ950 mm. Σν θχιιν αλαξηηέηαη ζε 1 μχιηλε
θνιψλα δηαηνκήο 95Υ95Υ970 mm ζηελ νπνία πξνζαξκφδεηαη ε βάζε πάθησζεο.
Οη βάζεηο πάθησζεο ηνπνζεηνχληαη ζην θάησ κέξνο (πέικα) ηεο δνθνχ έηζη ψζηε λα
επηηπγράλεηαη ε ζσζηή ζηεξέσζε ηνπ θξάθηε.
Καηαζθεπάδνληαη απφ καιαθφ ράιπβα St-37 θαη αλάινγα κε ηε δηακφξθσζε ηεο επηθάλεηαο εγθαηάζηαζεο ηνπ θξάθηε
(ρψκα, πεδνχιη, ή ηζηκέλην). ε θάζε
πεξίπησζε νη βάζεηο έρνπλ κειεηεζεί γηα αληνρή ζηελ δηάβξσζε απφ ηελ πγξαζία θαη
ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηνπνζεηνχληαη έηζη ψζηε ν θξάθηεο λα έξρεηαη ζε χςνο
αζθαιείαο απφ ην έδαθνο, γηα λα απνθεχγεηαη ε επαθή ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο κε ηηο μχιηλεο επηθάλεηεο.
ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ
ΞΤΛΔΙΑ
Υξεζηκνπνηείηαη μπιεία, πεχθε Αξθηηθνχ θχθινπ (ζνπεδηθή) ζχκθσλα κε ηα ΔΝ 351 .
Ζ μπιεία είλαη πινηνκεκέλε ζχκθσλα κε ην DIN 1052 πνπ ηθαλνπνηεί ηηο ζπλζήθεο
θαηαιιειφηεηαο ηνπ DIN 4074 (μπιεία κε κεγάιε αληνρή ζε θνξηίζεηο).
ηάδην μήξαλζεο (ηειηθή πγξαζία ηνπ μχινπ θαηά DIN 52 183 ‚ 8-12%).
Αθαίξεζε κε επηηξεπηψλ ξφδσλ θαη ζπξξαθή θαηά κήθνο κε νδνλησηή ζθήλσζε
βάζεη DIN 68 140.
πγθφιιεζε μχινπ κε θφιιεο PVA (νμηθφ πνιπβηλχιην) θαη θαηαιχηε βαζηθφ
ηζνθπάλην κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
Αληνρή δεζκψλ θφιιαο DIN EN 204-D4
Αληνρή ζε πγξαζία DIN 68 705 AW
Αληνρή ζε ζεξκφηεηα WATT 91 > 7N/mm2
Αληνρή θάκςεο θαηά DIN 52 186
Αληνρή ζιίςεο θαηά DIN 52 185
Αληνρή δηάηκεζεο θαηά DIN 52 187
ΜΔΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή (θνριίεο) είλαη απφ
καιαθφ ράιπβα St-37 γαιβαληζκέλν.
Οη δηαζηάζεηο ησλ επηκέξνπο κεηαιιηθψλ εμαξηεκάησλ είλαη απφιπηα επαξθήο γηα λα
δερζνχλ ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί. Έρνπλ κεγάιε αληνρή ζηελ
δηάβξσζε θαη ζηηο κεγάιεο αιιαγέο ζεξκνθξαζίαο.
ΒΑΦΗ
ΔΛΑΣΗΚΖ ΛΑΚΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΥΡΖΖ
Ηδαληθφ πιηθφ βαθήο εμσηεξηθψλ μχιηλσλ θαη κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ κε εμαηξεηηθή
αληνρή ζην λεξφ, ήιην θαη ηηο απφηνκεο αιιαγέο ζεξκνθξαζίαο.
Γεκηνπξγεί κεγάιν πάρνο ρσξίο ηξεμίκαηα θαη δελ θηηξηλίδεη ιφγσ ηεο απνπζίαο
θπζηθήο ξεηίλεο απφ ηε ζχλζεζή ηνπ.
Παξάγεηαη κε βάζε εηδηθή αθξπιηθή δηαζπνξά.
Αζθαιέο πιηθφ θαηά ONORM S 2101/TA-ABFALL / BRD – 55503.
ΤΝΣΖΡΖΣΗΗΚΟ ΜΤΚΖΣΟΚΣΟΝΟ ΔΜΒΑΠΣΗΜΟΤ ΞΤΛΧΝ
Ηζρπξφ κπθεηνθηφλν ζπληήξεζεο μχισλ βαζέσο εκβαπηηζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία απφ
κχθεηεο ζαξάθη ζακπψκαηα.
Παξάγεηαη απφ βηνθηφλν κε ρακειφ ημψδεο ζε αιθπδν/αθξπιηθή βάζε.
Άνζκν αζθαιέο πιηθφ θαηά ONORM B 3803/DIN 68805.
ΑΓΗΑΒΡΟΥΟ ΒΔΡΝΗΚΗ
Διαζηηθφ βεξλίθη κε εμαηξεηηθά πςειφ ημψδεο.
Πξνζθέξεη αδηάβξνρε πξνζηαζία απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία.
Παξάγεηαη απφ εληζρπκέλε κνξθή αθξπιηθήο δηαζπνξάο θαη ELEN – CAL.
Αβιαβέο πιηθφ θαηά ONORM S 155-DIN 53160 EN 71/3
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ΠΑΚΣΧΖ ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΖΖ
Γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε θαη πάθησζε ηνπ νξγάλνπ λα θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ δηεζλνχο πξνηχπνπ ΔΝ 9001:2000
ελψ παξάιιεια λα εθαξκφδεηαη θαη ην ζχζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην δηεζλέο πξφηππν ΔΝ ISO
14001-2004.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο,
θαζψο θαη ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
ΔΤΡΧ :Οινγξάθσο εθαηόλ πελήληα
Αξηζκεηηθά: 150,00

73.

ΔΠΙΣΡΧΔΙ - ΔΠΔΝΓΤΔΙ

ΑΡΘΡΟ 9ν
73.12 Υ

Επηζηξώζεηο κε πιάθεο επεμεξγαζκέλεο κε ακκνβνιή – γπαιηζκέλεο 50ρ50 εθ.
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7312 ΔΣΔΠ 03-07-03-00
Δπηζηξψζεηο κε πιάθεο νξζνγσληζκέλεο, επεμεξγαζκέλεο κε ακκνβνιή – γπαιηζκέλεο πιεπξάο άλσ ησλ 50Υ50
cm ή 40Υ40 εθ. , κε αξκνχο πάρνπο ην πνιχ 1 cm κε ηα πιηθά, πιάθεο, ηζηκεληνθνλίακα θιπ επί ηφπνπ θαη ηελ
εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-03-00 "Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο
ιίζνπο".
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
ΔΤΡΧ (νινγξάθσο) δεθαπέληε
(αξηζκεηηθά)
15

ΑΡΘΡΟ 10ν
73.97 Υ

Επηζηξώζεηο κε ειαζηηθέο πιάθεο αζθαιείαο γηα παηδηθέο ραξέο
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7397 ΔΣΔΠ 03-07-06-02
Δπηζηξψζεηο κε πιάθεο αζθαιείαο δηαζηάζεσλ 50Υ50 θαη πάρνπο 4-10 εθ. αλάινγα κε ην χςνο πηψζεο ησλ
παηρληδηψλ ηα νπνία εμππεξεηεί, απνηεινχκελεο απφ κίγκα πνιπνπξεζάλεο κε έγρξσκν αλαθπθισκέλν
θανπηζνχθ.
Δθαξκφδεηαη πάλσ ζε ιεία επηθάλεηα ειαθξά νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο.
Οη ξχζεηο ζα είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 1%. Θα είλαη απαιιαγκέλν απφ νπνηαδήπνηε μέλε νπζία (ζθφλεο, ιάδηα,
ξχπνπο, γξάζα). Οη πιάθεο ηνπνζεηνχληαη κε ηελ παξάιιειε ρξήζε εηδηθήο πνιπνπξεζαληθήο θφιιαο θαη
πχξνπο ζχλδεζεο. ην θάησ κέξνο ηνπο ππάξρνπλ απιαθψζεηο γηα ηελ δίνδν ησλ πδάησλ.
Σν πάρνο πνπ ζα έρνπλ νη πιάθεο ηνπ δαπέδνπ αζθαιείαο πξνδηαγξάθεηαη από ηα Δπξσπατθά standards
(EN 1177) θαη ην ύςνο πηώζεο ησλ παηρληδηώλ ηα νπνία εμππεξεηεί.
Οη πιάθεο ζα είλαη πηζηνπνηεκέλεο ζύκθσλα κε ην ΔΝ 1177 θαη ζα έρνπλ πηζηνπνίεζε παξαγσγήο ή ζα
πηζηνπνηεζνύλ επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ηα πιηθά, πιάθεο θιπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
ΔΤΡΧ (νινγξάθσο) πελήληα
(αξηζκεηηθά)
50

ΑΡΘΡΟ 11ν
52.81ζρ1 ηέγαζηξν μύιηλν εμάγσλν
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε μχιηλνπ θαη εμάγσλνπ ζηεγάζηξνπ δηαζηάζεσλ πεξίπνπ :
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4800 mm κήθνο, 4800 mm πιάηνο θαη 3450 mm χςνο.
Α) Ζ θέξνπζα θαηαζθεπή ζα απνηειείηαη απφ :
1) έμη (6) μχιηλεο θνιψλεο
2) έμη (6) βάζεηο αγθχξσζεο
3) έμη (6) μχιηλνπο θεθαινδνθνχο
4) έμη (6) μχιηλα δεπθηά
Β) Ζ ζηέγε ζα απνηειείηαη απφ :
1) μχιηλε επηθάιπςε
2) μχιηλεο δηαθνζκεηηθέο κεηψπεο
Γ.5 μχιηλνπο πάγθνπο
Α) Φέξνπζα θαηαζθεπή
1) Οη θνιψλεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ μχιηλνπο ηξηθνιιεηνχο δνθνχο κε αληίζεηεο θνξάο ( εγθάξζηα ) λεξά ζε θάζε
ζηξψκα, δηαηνκήο 2100Υ95Υ95mm πεξίπνπ. Σνπνζεηνχληαη ζηηο γσλίεο ηεο φιεο θαηαζθεπήο ππνζηεξίδνπλ ηελ ζηέγε θαη
ζπλδένπλ ηνπο μχιηλνπο πάγθνπο.
2) Γηα ηελ αγθχξσζή ηνπο ζην έδαθνο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά πιέγκαηα θαηαζθεπαζκέλα απφ ραιπβδνέιαζκα St-37
δηαηνκήο 200Υ65Υ3mm. Σα πιέγκαηα αγθπξψλνληαη κε κεηαιιηθά ζηξηθψληα Μ8Υ80 θαη πιαζηηθά UPAT Φ10.
3) Γηα ηελ ζχλδεζε ησλ θνιψλσλ κεηαμχ ηνπο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη μχιηλνη θεθαινδνθνί δηαηνκήο 2000Υ100Υ50mm
πεξίπνπ νη νπνίνη ζπγθξαηνχλ ηελ θαηαζθεπή θαηά ησλ αμνληθψλ θνξηίζεσλ.
4) ην επάλσ κέξνο ησλ θνιψλσλ ηνπνζεηνχληαη έμη μχιηλα δεπθηά γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο επηθάιπςεο ηεο ζηέγεο. Ζ
θαηαζθεπή ηνπο γίλεηαη απφ μχιηλνπο δνθνχο δηαηνκήο 2400Υ70Υ35mm πεξίπνπ. Σα μχιηλα δεπθηά «θσιηάδνπλ» κέζα ζηηο
θνιψλεο γηα ηελ θαιχηεξε ζηαζεξφηεηα ηνπο θαη απηφ επηηπγράλεηαη κε ηηο εγθνπέο πνπ έρνπλ νη θνιψλεο κεηά απφ εηδηθή
επεμεξγαζία.
Σα πιηθά ζχλδεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζα είλαη γαιβαληζκέλα θαη πξνζθέξνπλ κεγάιε αληνρή ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.
Β) ηέγε
1) Ζ ζηέγε απνηειείηαη απφ έμη επηκέξνπο ηκήκαηα. Σν θάζε ηκήκα θαιχπηεηαη απφ μχια δηαηνκήο 100Υ25mm πεξίπνπ ζε
δηάθνξα κήθε. Κάζε ηκήκα ηεο ζθεπήο απνηειείηαη απφ 15 ηεκάρηα. ηα ζεκεία πνπ ελψλνληαη ηα ηκήκαηα ηεο ζθεπήο
κεηαμχ ηνπο ηνπνζεηνχληαη ζπλνιηθά 6 θαιχπηξεο γηα ηελ θαιχηεξε ζηεγαλνπνίεζε ηεο ζθεπήο. ηελ θνξπθή ηεο ζθεπή ζα
ηνπνζεηείηαη έλα μχιηλν δηαθνζκεηηθφ ψζηε λα θαιχςεη ην θελφ πνπ ππάξρεη ζην πάλσ κέξνο ηεο. Ζ θιίζε ηεο ζηέγεο ζα
είλαη πεξίπνπ 30 κνίξεο, θαηάιιειε γηα ηελ εχθνιε απνξξνή ησλ φκβξησλ πδάησλ.
2) ηηο πξνζφςεηο ηεο θαηαζθεπήο ζα ηνπνζεηεζνχλ δηρηπσηά δηαθνζκεηηθά. Σν πιαίζην ηνπ δηρηπσηνχ ζα απνηειείηαη απφ 2
θνισλάθηα δηαηνκήο 43Υ43 mm θαη χςνπο 450 mm πεξίπνπ, 1 δνθάξη δηαηνκήο 43Υ43 mm κήθνπο 1891 mm θαη 1 δνθάξη
δηαηνκήο 145Υ43 mm πεξίπνπ ην νπνίν ζα έρεη επεμεξγαζηεί θαηάιιεια κε απνηέιεζκα ε ηειηθή επηθάλεηα λα έρεη ηνμνεηδή
κνξθή. Σα α γεκίζκαηα ζα είλαη δηαηνκήο 30Υ20 mm πεξίπνπ θαη χςνπο 300 mm πεξίπνπ ην θαζέλα, ελψ ηα ηξέρνληα
γεκίζκαηα ζα είλαη κήθνπο 1890 mm πεξίπνπ. Κάζε δηρηπσηφ ζα έρεη 2 ηξέρνληα γεκίζκαηα θαη 20 θάζεηα ηα νπνία
«θσιηάδνπλ» ζηα δχν δνθάξηα ηνπ πιαηζίνπ επεηδή δηαζέηνπλ θαηάιιειε απιάθσζε.
Γ) Ξχιηλνη πάγθνη
ην εζσηεξηθφ ηεο θαηαζθεπήο θαη πεξηκεηξηθά ηεο εθηφο απφ κία πξφζνςε, ηνπνζεηνχληαη πέληε (5) ηεκάρηα μχιηλνη πάγθνη.
Ζ θαηαζθεπή ηνπο γίλεηαη απφ ηξεηο (3) μχιηλνπο δνθνχο γηα ην θάζηζκα θαη δχν (2) γηα ηελ πιάηε δηαηνκήο 2000Υ100Υ50
mm ν θαζέλαο . Ζ ζηήξημε ηνπο γίλεηαη κε βάζεηο. Ζ θάζε βάζε απνηειείηαη απφ 2 μχια-πφδηα δηαζηάζεσλ 100Υ50Υ360 mm
πεξίπνπ, 1 μχιν-ζηήξηγκα θαζίζκαηνο δηαζηάζεσλ 100Υ50Υ400 mm πεξίπνπ θαη 1 μχιν-έλσζε ησλ πνδηψλ δηαζηάζεσλ
100Υ50Υ260 mm πεξίπνπ.
Σα πιηθά θαηαζθεπήο είλαη :
ΞΤΛΔΗΑ
Θα ρξεζηκνπνηεζεί ζχλζεηε ηξηθνιιεηή μπιεία εηδηθήο επεμεξγαζίαο( εγθάξζηα ζηξψκαηα αληίζεηεο θνξάο) θαη μπιεία
πεχθεο Αξθηηθνχ θχθινπ ζχκθσλα κε ηα ΔΝ 351. Ζ μπιεία ζα είλαη πινηνκεκέλε ζχκθσλα κε ην DIN 1052 πνπ ηθαλνπνηεί
ηηο ζπλζήθεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ DIN 4074 ( μπιεία κε κεγάιε αληνρή ζηηο θνξηίζεηο).
Αθαίξεζε κε επηηξεπηψλ ξφδσλ θαη ζπξξαθή θαηά κήθνο κε νδνλησηή ζθήλσζε βάζε DIN 68 140.
πγθφιιεζε μχινπ κε θφιιεο PVA (νμηθφ πνιπβηλχιην) θαη θαηαιπηή βαζηθφ ηζνθπάλην κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά :
Αληνρή δεζκψλ θφιιαο DIN EN 204-D4
Αληνρή ζε πγξαζία DIN 68 705 AW
Αληνρή ζε ζεξκφηεηα WATT 91 > 7 N/mm2
Αληνρή θάκςεο θαηά DIN 52 186
Αληνρή ζιίςεο θαηά DIN 52 185
Αληνρή δηάηκεζεο θαηά DIN 52 187
ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή (θνριίεο) ζα είλαη απφ καιαθφ ράιπβα St-37
γαιβαληζκέλν.
Οη δηαζηάζεηο ησλ επηκέξνπο κεηαιιηθψλ εμαξηεκάησλ ζα είλαη απφιπηα επαξθήο γηα λα δερζνχλ ηα θνξηία γηα ηα νπνία
έρνπλ κειεηεζεί. Πξέπεη λα έρνπλ κεγάιε αληνρή ζηελ δηάβξσζε θαη ζηηο κεγάιεο αιιαγέο ζηε ζεξκνθξαζία.
Ζ βαθή ζα είλαη απφ ειαζηηθή ιάθα εμσηεξηθήο ρξήζεο, πιηθφ πνπ είλαη θαηάιιειν γηα βαθή εμσηεξηθψλ μχιηλσλ θαη
κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ κε εμαηξεηηθή αληνρή ζην λεξφ, ηνλ ήιην θαη ηηο απφηνκεο αιιαγέο ηεο ζεξκνθξαζίαο. Σν πιηθφ είλαη
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θαηάιιειν δηφηη δελ θηηξηλίδεη ιφγσ ηεο απνπζίαο θπζηθήο ξεηίλεο απφ ηελ ζχλζεζή ηνπ, παξάγεηαη κε βάζε εηδηθή αθξπιηθή
δηαζπνξά.
ΤΝΣΖΡΖΣΗΚΟ ΜΤΚΖΣΟΚΣΟΝΟ ΔΜΒΑΠΣΗΜΟΤ ΞΤΛΧΝ
Ηζρπξφ κπθεηνθηφλν ζπληήξεζεο μχισλ βαζέσο εκβαπηηζκνχ γηα ηελ πξνζηαζία απφ κχθεηεο, ζαξάθη θαη ζακπψκαηα.
Παξάγεηαη απφ βηνθηφλν κε ρακειφ ημψδεο ζε αιθχδν/αθξπιηθή βάζε.
Άνζκν αζθαιέο πιηθφ θαηά ONORM B 3803/DIN 68805.
ΑΓΗΑΒΡΟΥΟ ΒΔΡΝΗΚΗ
Διαζηηθφ βεξλίθη κε εμαηξεηηθά πςειφ ημψδεο.
Πξνζθέξεη αδηάβξνρε πξνζηαζία απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία.
Παξάγεηαη απφ εληζρπκέλε κνξθή αθξπιηθήο δηαζπνξάο θαη ELEN-CAL.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά θαη ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο, θαζψο θαη ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηνπ
έξγνπ.
Σηκή αλά ηεκάρην
ΔΤΡΧ (νινγξάθσο) ηξείο ρηιηάδεο ηξηαθόζηα
(αξηζκεηηθά)
3.300,00
ΑΡΘΡΟ 12ν
52.81ζρ2 Παγθάθη μύιηλν παξαδνζηαθό
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε μχιηλνπ παξαδνζηαθνχ παγθαθίνπ δηαζηάζεσλ 160Υ60Υ90 mm.
Ζ βάζε ηνπ απνηειείηαη απφ δχν θαιιηηερληθά ζπκπιέγκαηα ρπηνζηδήξνπ πνπ ην θαζέλα δπγίδεη πεξίπνπ 17 kg.
ηε βάζε πξνζαξκφδνληαη 11 μχια δηαζηάζεσλ 4Υ6Υ160 cm απφ επηιεγκέλε πεχθε Αξθηηθνχ θχθινπ (ζνπεδηθά),
πιαληαξηζκέλα κε ζηξνγγπιεκέλεο ηηο αθκέο θαη γπαινραξηίδνληαη.
ηηο ζπλδέζεηο ρξεζηκνπνηνχκε θαζνλφβηδεο Μ 6Υ60 γαιβαληδέ θαη πεξηθφριηα αζθαιείαο.
Σα μχια βάθνληαη κε εηδηθφ θεξψδεο ζπληεξεηηθφ θαη ζηε ζπλέρεηα κε αδηάβξνρν ειαζηηθφ βεξλίθη ( αβιαβέο, κε
αλαθιέμηκν).
Οη βάζεηο βάθνληαη κε ιαδνκπνγηά πςειήο αληνρήο αθνχ πξψηα πεξαζηνχλ κε αληηζθσξηθφ.
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΛΙΚΧΝ
Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία απνηεινχληαη θπξίσο απφ ραιπβδνζσιήλεο ζεξκήο εμέιαζεο πνηφηεηαο St 37-2 DIN 17100.
Όινη νη ζχλδεζκνη είλαη κεηαιιηθνί γαιβαληζκέλνη.
Σα μχιηλα κέξε θαηαζθεπάδνληαη απφ μπιεία αξθηηθνχ θχθινπ. ρεδηάδνληαη κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε
απνζηξάγγηζε θαη λα απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζε λεξνχ. Οη αθκέο είλαη ζηξνγγπιεπκέλεο ζε αθηίλα R5.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά θαη ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο, θαζψο θαη ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηνπ
έξγνπ.
Σηκή αλά ηεκάρην
ΔΤΡΧ (νινγξάθσο) δηαθόζηα είθνζη
(αξηζκεηηθά)
220,00
ΑΡΘΡΟ 13ν
52.81ζρ3 Ξύιηλν παηρλίδη ζε ειαηήξην (δσάθη)
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε μχιηλνπ παηρληδηνχ ζε ειαηήξην (δσάθη), δηαζηάζεσλ 50Υ70Υ85 cm
Απαηηνχκελνο ρψξνο 200Υ250 cm
Μέγηζην χςνο πηψζεο 40cm
Ζιηθία ρξήζηε 2+
Ζ βάζε παθηψζεσο απνηειείηαη απφ ηδηλέηηα βαξέσο ηχπνπ κήθνπο 50 cm γηα θαιχηεξε πάθησζε ζην έδαθνο.
Σν ειαηήξην χςνπο 40 cm έρεη δηάκεηξν 20 cm θαη θέξεη εηδηθνχο απνζηάηεο ψζηε λα κελ ππάξμεη πεξίπησζε παγίδεπζεο
δαρηχισλ.
Σν ζψκα, δηαζηάζεσλ 80Υ60 cm πεξίπνπ (αλάινγα κε ην δσάθη πνπ απεηθνλίδεηαη) είλαη απφ δεχγνο θφληξα – πιαθέ
ζαιάζζεο πάρνπο 2,1 cm πεξίπνπ. Πάλσ ηνπ πξνζαξκφδνληαη ην θάζηζκα θαη νη ρεηξνιαβέο.
Οη ρεηξνιαβέο θαη ην ζηήξηγκα ησλ πνδηψλ θαηαζθεπάδνληαη απφ ζηδεξνζσιήλα Φ26
ελψ ην θάζηζκα απφ αληηνιηζζεηηθφ θνληξαπιαθέ 21 ρηιηνζηψλ.
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΛΙΚΧΝ
Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία απνηεινχληαη θπξίσο απφ ζσιήλεο ζεξκήο εμέιαζεο πνηφηεηαο St 37-2 DIN 17100 ειάρηζηνπ πάρνπο
2,5 mm. Βάθνληαη ειεθηξνζηαηηθά κε πνχδξα polyester, δχν ζηξσκάησλ.
Σν θνληξαπιαθέ πάρνπο 20 mm, θέξεη αλζεθηηθφ εμσηεξηθφ θηικ κεγάιεο αληνρήο ην νπνίν είλαη αληηνιηζζεηηθφ
δνθηκαζκέλν ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.
Όινη νη κεηαιιηθνί ζχλδεζκνη είλαη γαιβαληζκέλνη.
Οη ηάπεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη αλζεθηηθά πιηθά κε ηνμηθά.
ε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο πηνζεηείηαη ην πξφηππν ΔΝ 1176 1-6, ην ζχζηεκα πνηφηεηαο ISO 3001:2008 θαζψο θαη ην
ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001:2004.
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ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά θαη ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο, θαζψο θαη ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηνπ
έξγνπ.
Σηκή αλά ηεκάρην
ΔΤΡΧ (νινγξάθσο) ηξηαθόζηα
(αξηζκεηηθά)
300,00
ΑΡΘΡΟ 14ν
52.81ζρ4 Σζνπιήζξα κεγάιε
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε κεγάιεο ηζνπιήζξαο δηαζηάζεσλ 400Υ80Υ260 cm
Απαηηνχκελνο ρψξνο 550Υ240 cm
Μέγηζην χςνο πηψζεο 147 cm
Ζιηθία ρξήζηε 3+





θάια : Απνηειείηαη απφ 2 ζηδεξνζσιήλεο 25Υ50 mm. Σα ζθαινπάηηα είλαη απφ ζσιήλα Φ30 δ πάρνο 2,5 mm. Οη
ρεηξνιαβέο είλαη απφ ζσιήλα Φ26. Σν παηάξη δηαζηάζεσλ 50Υ40 cm, είλαη απφ κπαθιαβσηφ ραιπβδνέιαζκα πάρνπο
2,5 mm. ηηο δχν πιεπξέο ηνπ ππάξρνπλ πξνζηαηεπηηθά θάγθεια, θαιαίζζεηα δηακνξθσκέλα απφ ζσιήλα ¾ ΄΄ . ην
θάησ κέξνο ηνπ παηαξηνχ ππάξρνπλ 2 εηδηθέο κεηαιιηθέο ππνδνρέο γηα λα δέρνληαη ηα πφδηα αληηζηήξημεο.
Πφδηα αληηζηήξημεο : Δίλαη 2 ζσιήλεο Φ32 κε κήθνο 200cm θαη πξνζαξκφδνληαη ζην παηάξη.
Σζνπιήζξα : Καηαζθεπάδεηαη απφ αλνμείδσην ραιπβδνέιαζκα κήθνπο 3 m θαη πάρνπο 1,5 ρηιηνζηφ. Οη πιατλέο
πιεπξέο θαηαζθεπάδνληαη απφ θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο πάρνπο 25 mm. ην θάησ κέξνο ππάξρνπλ δχν πνδαξηθά
κήθνπο 60 cm, απφ ζσιήλα Φ32.

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΛΙΚΧΝ
Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία απνηεινχληαη θπξίσο απφ ραιπβδνζσιήλεο ζεξκήο εμέιαζεο πνηφηεηαο St 37-2 DIN 17100 ειάρηζηνπ
πάρνπο 2,5 mm. Βάθνληαη ειεθηξνζηαηηθά κε πνχδξα polyester δχν ζηξσκάησλ.
Όινη νη κεηαιιηθνί ζχλδεζκνη είλαη γαιβαληζκέλνη.
Οη ηάπεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη απφ αλζεθηηθά πιηθά κε ηνμηθά.
ε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο πηνζεηείηαη ην πξφηππν ΔΝ 1176 1-6, ην ζχζηεκα πνηφηεηαο ISO 9001:2008 θαζψο θαη ην
ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001:2004.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά θαη ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο, θαζψο θαη ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηνπ
έξγνπ.
Σηκή αλά ηεκάρην
ΔΤΡΧ (νινγξάθσο) ρίιηα δηαθόζηα είθνζη
(αξηζκεηηθά)
1.220,00
ΑΡΘΡΟ 15ν
52.81ζρ5 Ξύιηλν παηρλίδη ηξακπάια δηπιό ειαηήξην
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε μχιηλνπ παηρληδηνχ ηξακπάιαο δηπιήο κε ειαηήξην, δηαζηάζεσλ 230Υ125Υ90 cm
Απαηηνχκελνο ρψξνο 440Υ220 cm
Μέγηζην χςνο πηψζεο 55 cm
Ζιηθία ρξήζηε 2+
Ζ θαηαζθεπή απνηειείηαη απφ κία δηαηξνχκελε μχιηλε δνθφ απφ μπιεία δηαηνκήο 45Υ95 ρηιηνζηψλ κήθνο 210 cm πνπ ζηελ
θάησ πιεπξά ηεο δηαζέηεη δχν ειαηήξηα.
ηηο δχν απηέο ζρηζκέο πξνζαξκφδνληαη ηκήκαηα απφ θφληξα πιαθέ ζεκχδαο πάρνπο 18 mm κε ηε κνξθή δψνπ (ζθπιάθηα).
Δπάλσ ζηηο κνξθέο είλαη πξνζαξκνζκέλεο νη ρεηξνιαβέο θαη ηα ζηεξίγκαηα ησλ πνδηψλ γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. Δπίζεο ζηα άθξα ηεο δνθνχ πξνζαξκφδνληαη ηα θαζίζκαηα ηεο ηξακπάιαο θαηαζθεπαζκέλα απφ θφληξα
πιαθέ ζεκχδαο πάρνπο 18mm.
ην θάησ κέξνο ηεο δνθνχ ηνπνζεηείηαη κία ιακαξίλα ε νπνία έρεη κήθνο 80 cm θαη επάλσ ζε απηέο είλαη πξνζαξκνζκέλα ηα
δχν ειαηήξηα ηαιάλησζεο.
Σν ειαηήξην χςνπο 40cm έρεη δηάκεηξν 18 cm θαη θέξεη εηδηθνχο απνζηάηεο ψζηε λα
κελ ππάξμεη πεξίπησζε παγίδεπζεο δαρηχισλ. Ζ βάζε παθηψζεσο απνηειείηαη απφ ηδηλέηηα βαξέσο ηχπνπ κήθνπο 50cm γηα
θαιχηεξε πάθησζε ζην έδαθνο.
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΛΙΚΧΝ
Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία απνηεινχληαη θπξίσο απφ ζσιήλεο ζεξκήο εμέιαζεο πνηφηεηαο St 37-2 DIN 17100 ειάρηζηνπ πάρνπο
2,5 mm. Βάθνληαη ειεθηξνζηαηηθά κε πνχδξα polyester,δχν ζηξσκάησλ.
Σν θνληξαπιαθέ πάρνπο 20 mm θέξεη αλζεθηηθφ εμσηεξηθφ θηικ κεγάιεο αληνρήο ην νπνίν είλαη αληηνιηζζεηηθφ δνθηκαζκέλν
ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.
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Όινη νη κεηαιιηθνί ζχλδεζκνη είλαη γαιβαληζκέλνη.
Οη ηάπεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη απφ αλζεθηηθά πιηθά κε ηνμηθά.
ε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο πηνζεηείηαη ην πξφηππν ΔΝ 1176 1-6, ην ζχζηεκα πνηφηεηαο ISO 9001:2008 θαζψο θαη ην
ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001:2004.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά θαη ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο, θαζψο θαη ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηνπ
έξγνπ.
Σηκή αλά ηεκάρην
ΔΤΡΧ (νινγξάθσο) επηαθόζηα
(αξηζκεηηθά)
700,00
ΑΡΘΡΟ 16ν
52.81ζρ6 Μεηαιιηθόο απηνθηλνύκελνο κύινο κε μύιηλα θαζίζκαηα
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθνχ απηνθηλνχκελνπ κχινπ κε μχιηλα θαζίζκαηα, δηαζηάζεσλ Φ160Υ80 cm
Απαηηνχκελνο ρψξνο Φ560 cm
Μέγηζην χςνο πηψζεο 50 cm
Ζιηθία ρξήζηε 2+
Πεξηιακβάλεη : Σε βάζε θαη ην πεξηζηξεθφκελν κέξνο.
Άμνλαο βάζεο : Δίλαη ραιχβδηλνο άμνλαο δηακέηξνπ 45 mm κε κήθνο 100 cm. ην θάησ κέξνο ζπγθνιινχληαη ζσιήλεο
(ηδηλέηηα), γηα θαιχηεξε ζηαζεξνπνίεζε θαηά ηελ πάθησζε. ην θάησ κέξνο ηνπ άμνλα θέξεη ξνπιεκάλ δηακέηξνπ Φ100 ελψ
ζην επάλσ έλζθαηξν ηξηβέα (ξνπιεκάλ) δηακέηξνπ Φ 100 ν νπνίνο θαη κεηαθέξεη ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε ηνπ ηηκνληνχ, κε
απνηέιεζκα ηελ πεξηζηξνθή ηνπ κχινπ απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ.
Πεξηζηξεθφκελν κέξνο : Απνηειείηαη απφ ηνλ κεηαιιηθφ ζθειεηφ ν νπνίνο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ζσιήλα δηαηνκήο
Φ33Υ2 mm. Σν πάησκα θαη ην θάζηζκα ηνπ νξγάλνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ θνληξαπιαθέ ζαιάζζεο πάρνπο 21 mm.
Πεξηκεηξηθά ησλ θαζηζκάησλ ππάξρεη πξνζηαηεπηηθφ θάγθειν. ην θέληξν ηνπ κχινπ ππάξρεη ηνπνζεηεκέλνο ν κεραληζκφο
θίλεζεο, ν νπνίνο απνηειείηαη απφ ην ηηκφλη δηακέηξνπ 25 cm θαη ηνλ θεληξηθφ άμνλα δηαηνκήο Φ 114. Δζσηεξηθά έρεη δχν
παηνχξεο δηακέηξνπ 100 mm ζηηο νπνίεο εδξάδνπλ ηα ξνπιεκάλ θαη πξνζαξκφδεηαη ζηνλ άμνλα ηεο βάζεο.
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΛΙΚΧΝ
Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία απνηεινχληαη θπξίσο απφ ζσιήλεο ζεξκήο εμέιαζεο πνηφηεηαο St 37-2 DIN 17100 ειάρηζηνπ πάρνπο
2,5 mm. Βάθνληαη ειεθηξνζηαηηθά κε πνχδξα polyester,δχν ζηξσκάησλ.
Σν θνληξαπιαθέ πάρνπο 20 mm θέξεη αλζεθηηθφ εμσηεξηθφ θηικ κεγάιεο αληνρήο ην νπνίν είλαη αληηνιηζζεηηθφ δνθηκαζκέλν
ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.
Όινη νη κεηαιιηθνί ζχλδεζκνη είλαη γαιβαληζκέλνη.
Οη ηάπεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη απφ αλζεθηηθά πιηθά κε ηνμηθά.
ε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο πηνζεηείηαη ην πξφηππν ΔΝ 1176 1-6, ην ζχζηεκα πνηφηεηαο ISO 9001:2008 θαζψο θαη ην
ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001:2004.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά θαη ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο, θαζψο θαη ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηνπ
έξγνπ.
Σηκή αλά ηεκάρην
ΔΤΡΧ (νινγξάθσο) νθηαθόζηα
(αξηζκεηηθά)
800,00
ΑΡΘΡΟ 17ν
52.81ζρ7 Ξύιηλε ηξακπάια δηζέζηα
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε μχιηλεο ηξακπάιαο δηζέζηαο, δηαζηάζεσλ 250Υ40Υ95 cm
Απαηηνχκελνο ρψξνο 450Υ250 cm
Μέγηζην χςνο πηψζεο 80 cm
Ζιηθία ρξήζηε 3+
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Σν νξηδφληην ηεο ηξακπάιαο είλαη πεχθν ή έιαην αξθηηθφ θχθινπ δηαηνκήο 100Υ100 mm πνιπθνιιεηφ. Φέξεη κεηαιιηθέο
ρεηξνιαβέο απφ ζηδεξνζσιήλα Φ 26 ζρήκαηνο αλάπνδνπ ΓΔΛΣΑ. Οη αθκέο ζηξνγγπινπνηνχληαη ζε αθηίλα R6. Σν νξηδφληην
πξνζαξκφδεηαη ζε εηδηθά κνξθνπνηεκέλε ζηδεξνζσιήλα πάρνπο 2 mm επηηπγράλνληαο ηελ ηαιάληεπζε κέζσ ηνπ πείξνπ θαη
ησλ πνιπακηδίσλ.
Σν θάζηζκα είλαη απφ θφληξα- πιαθέ ζαιάζζεο κε ζηξνγγπιεπκέλεο άθξεο θαη θακπχιεο. Γηα ηελ απφζβεζε ηεο ηαιάλησζεο
κε ηξφπν ψζηε λα απνθεχγνληαη νη ηξαπκαηηζκνί θαη νη παγηδεχζεηο ρξεζηκνπνηείηαη ειαζηηθή ισξίδα πάρνπο 20 mm πνπ
πξνζαξκφδεηαη ζην θάησ κέξνο ηνπ νξηδνληίνπ.
Ζ ζεκειίσζε ηνπ νξγάλνπ γίλεηαη κε γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα ν νπνίνο έρεη απφιεμε ζε ιάκα 90Υ90Υ3 mm.
Πξνζαξκφδεηαη ζην ππνζηχισκα κε ηδηαίηεξε ηερληθή, εμαζθαιίδνληαο ζηαζεξφηεηα, ελψ απνηξέπεη ηελ επαθή ηνπ νξγάλνπ
κε ην έθαθνο.
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ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΛΙΚΧΝ
Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία απνηεινχληαη θπξίσο απφ ζηδεξνζσιήλεο ζεξκήο εμέιαζεο πνηφηεηαο St 37-2 DIN 17100 ειάρηζηνπ
πάρνπο 2,5 mm. Βάθνληαη ειεθηξνζηαηηθά κε πνχδξα polyester,δχν ζηξσκάησλ.
Σα μχιηλα κέξε θαηαζθεπάδνληαη απφ μπιεία αξθηηθνχ θχθινπ θαη αθνινπζνχλ ην πξφηππν ΔΝ351. ρεδηάδνληαη κε ηέηνηνλ
ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απνζηξάγγηζε θαη λα απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζε λεξνχ. Ζ ζρεηηθή πγξαζία είλαη 10-15%. Σα
ρξψκαηα θαη ηα βεξλίθηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε βαθή είλαη κε ηνμηθά, δελ πεξηέρνπλ βαξέα κέηαιια πξνζηαηεχνπλ απφ
ηηο ππεξηψδεο αθηίλεο θαη είλαη ζχκθσλα κε ηα πξσηφηππν ΔΝ927-2
Όινη νη κεηαιιηθνί ζχλδεζκνη είλαη γαιβαληζκέλε.
Οη ηάπεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη απφ αλζεθηηθά πιηθά κε ηνμηθά.
ε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο πηνζεηείηε ην πξφηππν ΔΝ 1176 1-6 ,ην ζχζηεκα πνηφηεηαο ISO 9001:2008 θαζψο θαη ην
ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001:2004
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα , κεηαθνξά θαη ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο , θαζψο θαη ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά επη ηφπνπ
έξγνπ.
Σηκή αλά ηεκάρην
ΔΤΡΧ (νινγξάθσο) δηαθόζηα πελήληα
(αξηζκεηηθά)
250,00
ΑΡΘΡΟ 18ν
52.81ζρ8 ύλζεην μύιηλν όξγαλν κε ηζνπιήζξα πνιπαηζπιέλεο
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ζχλζεηνπ μχιηλνπ νξγάλνπ κε ηζνπιήζξα πνιπαηζπιέλεο, δηαζηάζεσλ 400×300×330
cm
Απαηηνχκελνο ρψξνο 700×600 cm
Μέγηζην Ύςνο Πηψζεο 140 cm
Ζιηθία ρξήζηε 2+
ΠΔΡΛΑΜΒΑΝΔΗ
ΠΤΡΓΟ 145 ΜΔ ΚΔΠΖ
ΠΤΡΓΟ 145
ΣΟΤΛΖΘΡΑ
ΚΑΛΑ ΑΝΌΓΟΤ
ΓΔΦΤΡΑ ΣΟΞΟΔΗΓΔ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Ο πχξγνο 145 κε ζθεπή απνηειείηαη απφ ζχζηεκα 4 μχιηλσλ πνιχ θνιιεηψλ δηθψλ δηαζηάζεσλ 10×10 cm κήθνπο 280 cm. Σν
παηάξη πξνζαξκφδεηαη ζηνπο δνθνχο 10×10 cm κήθνπο 100 cm θαη έλα θφληξα πιαθέ (betofilm) ην νπνίν θέξεη
αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα. Οη ειεχζεξεο πιεπξέο ηνπ παηαξηνχ πξνζηαηεχνληαη απφ panel (θφληξα πιαθέ ζαιαζζήο)
δηαζηάζεσλ 69×80 cm φπνπ θέξλνπλ εηδηθή μχιηλε θνππαζηή ή απφ κεηαιιηθφ θάγθειν φκνησλ δηαζηάζεσλ κε μχιηλε
θνππαζηή.
Σν ζθέπαζηξν θαηαζθεπάδεηαη απφ δχν θφληξα πιαθέ δηαζηάζεσλ 82×125 ηα νπνία πξνζαξκφδνληαη ζηνπο δνθνχο
ζηήξημεο . νη αθκέο ζηξνγγπινπνηνχληαη κε R6.
Ο πχξγνο 145 απνηειείηαη απφ ζχζηεκα 4 μχιηλσλ πνιχ θνιιεηψλ δνθψλ δηαζηάζεσλ 10×10 cm κήθνπο 220 cm. Σν
παηάξη πξνζαξκφδεηαη ζηνπο δνθνχο κε βίδεο Μ10 ζε χςνο 130 cm. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ δχν δνθνχο 10×10 cm
κήθνπο 100 cm θαη έλα θφληξα πιαθέ (betofilm) ην νπνίν θέξεη αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα. Οη ειεχζεξεο πιεπξέο ηνπ
παηαξηνχ πξνζηαηεχνληαη απφ panel (θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο) δηαζηάζεσλ 69×80 cm νπνπ θέξνπλ εηδηθή μχιηλε θνππαζηή
θαη απφ μχιηλν θάγθειν φκνησλ δηαζηάζεσλ.
Ζ ηζνπιήζξα πξνζαξκφδεηαη ζε χςνο 100 cm θαη έρεη κήθνο 225cm.
Καηαζθεπάδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο πεξηζηξνθηθήο εθρχιηζεο ζε θαινχπηα. Απνηειείηαη απφ ρακειήο ππθλφηεηαο
πνιπαηζπιέλην (polythyene) , κε πξνζζήθε πιηθψλ πνπ παξέρνπλ πξνζηαζία απφ ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία. Ζ ηζνπιήζξα
ζην ζεκείν εηζφδνπ ηνπ ρξήζηε δηαζέηεη δεχγνο απφ πξνζηαηεπηηθά θφληξα πιαθέ θαη εγθάξζηα κπάξα απφ ζσιήλα Φ26 . ε
γσλία θιίζεο ηεο ηζνπιήζξαο πξνο ην έδαθνο δελ ππεξβαίλεη θαηά κέζν φξν ηεο 40 ν.
Ζ ζθάια αλφδνπ απνηειείηαη απφ 5ζθαινπάηηα δηαζηάζεσλ 710×4×45 mm ηα νπνία ζπγθξαηνχλε ζε κεηαιιηθή βάζε
20×30 mm ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο ζα θσιηάδεη ζε 2 πιατλά μχια ψζηε λα θαιπθζεί. Ζ απφζηαζε κεηαμχ ησλ ζθαινπαηηψλ
είλαη 190 mm. Ζ φιε θαηαζθεπή πξνζαξκφδεηαη ζηελ εμέδξα απφ ηε κία πιεπξά θαη ζηνπο δπν δνθνχο ζηήξημεο
(100×100×1300 mm) απφ ηελ άιιε ζρεκαηίδνληαο νπζηαζηηθά ηελ θιίκαθα αλφδνπ κε κία θιίζε 58ν πεξίπνπ. Οη μχιηλεο
θνππαζηέο (100×50 mm ) πξνζαξκφδνληαη θαηά ηελ ίδηα θιίζε ζηελ εμέδξα θαη ζηνπο δνθνχο ζηήξημεο ηεο ζθάιαο θαη ζε κία
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θάζεηε απφζηαζε 710 mm απφ ηα ζθαινπάηηα.
Ζ ηνμνεηδήο γέθπξα έρεη δηαζηάζεηο 2000×800×680 mm . απνηειείηαη απφ ηνμνεηδήο δηάδξνκν (R5000mm ) , θαη
πξνζηαηεπηηθά θάγθεια. Ο δηάδξνκνο θαηαζθεπάδεηαη απφ κηα κεηαιιηθή βάζε πάλσ ζηελ νπνία πξνζαξκφδνληαη μχιηλεο
ηάβιεο 800×95×35 mm έρνληαο γηα θνππαζηή ζηδεξνζσιήλα Φ42 θαη έρνπλ κήθνο 2000 mm θαη χςνο 650 mm. Όιε ε
θαηαζθεπή πξνζαξκφδεηαη ζηηο εμέδξεο ζην επηζπκεηφ χςνο.
Φέξεη δηαθνζκεηηθφ θνίληθα πνπ βνεζά ζηε ζθίαζε ηεο εμέδξαο.
ΒΑΗΚΖ ΠΑΚΣΧΔΧ
Ζ ζεκειίσζε ηνπ νξγάλνπ γίλεηαη κε γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα ν νπνίνο έρεη απφιεμε ζε ιάκα 90×90×3 mm.
Πξνζαξκφδεηαη ζην ππνζηχισκα κε ηδηαίηεξε ηερληθή , εμαζθαιίδνληαο ζηαζεξφηεηα. Δλψ απνηξέπεη ηελ επαθή ηνπ νξγάλνπ
κε ην έδαθνο.
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΛΙΚΧΝ
Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία απνηεινχληαη θπξίσο ζηδεξνζσιήλεο ζεξκήο εμέιαζεο πνηφηεηαο St 37-2 ΓΗΝ 17100 ειάρηζηνπ
πάρνπο 2,5 mm. Βάθνληαη ειεθηξνζηαηηθά κε πνχδξα polyester, δχν ζηξσκάησλ.
Σα μχιηλα κέξε θαηαζθεπάδνληαη απφ μπιεία αξθηηθνχ θχθινπ θαη αθνινπζνχλ ην πξφηππν ΔΝ351 .ρεδηάδνληαη κε ηέηνηνλ
ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απνζηξάγγηζε θαη λα απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζε λεξνχ. Ζ ζρεηηθή πγξαζία είλαη 10-15%. Σα
ρξψκαηα θαη ηα βεξλίθηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε βαθή είλαη κε ηνμηθά ,δελ πεξηέρνπλ βαξέα κέηαιια πξνζηαηεχνπλ απφ
ηηο ππεξηψδεο αθηίλεο θαη είλαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 927-2.
Όινη νη κεηαιιηθνί ζχλδεζκνη είλαη γαιβαληζκέλνη.
Οη ηάπεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη απφ αλζεθηηθά πιηθά κε ηνμηθά.
ε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο πηνζεηείηαη ην πξφηππν ΔΝ1176 1-6 , ην ζχζηεκα πνηφηεηαο ISO 9001:2008 θαζψο θαη ην
ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001:2004.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα , ε κεηαθνξά θαη ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο, θαζψο θαη ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά επη
ηφπνπ ηνπ έξγνπ.
Σηκή αλά ηεκάρην
ΔΤΡΧ (νινγξάθσο) έμη ρηιηάδεο
(αξηζκεηηθά)
6.000,00
ΑΡΘΡΟ 19ν
52.81ζρ9 Πνιπζύλζεην μύιηλν όξγαλν κε ηζνπιήζξεο πνιπαηζπιέλεο
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε πνιπζχλζεηνπ μχιηλνπ νξγάλνπ κε ηζνπιήζξεο πνιπαηζπιέλεο, δηαζηάζεσλ
730Υ550Υ340 cm
Απαηηνχκελνο ρψξνο 980Υ800 cm
Μέγηζην χςνο πηψζεο 140 cm
Ζιηθία ρξήζηε 3+
ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ
ΠΤΡΓΟ 115
ΠΤΡΓΟ ΔΞΔΓΡΑ 145 ΜΔ ΚΔΠΖ
ΠΤΡΓΟ 80 ΠΡΟΑΡΣΧΜΔΝΟ
ΣΟΤΛΖΘΡΑ 250
ΣΟΤΛΖΘΡΑ 200
ΓΔΦΤΡΑ ΑΝΗΟΠΔΓΖ
ΚΟΤΝΗΑ ΠΡΟΑΡΣΧΜΔΝΖ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Ο πχξγνο 115 απνηειείηαη απφ ζχζηεκα 4 μχιηλσλ πνιπθνιιεηψλ δνθψλ δηαζηάζεσλ 10Υ10 cm κήθνπο 200 cm. Σν παηάξη
πξνζαξκφδεηαη ζηνπο δνθνχο κε βίδεο Μ10 ζε χςνο 110 cm. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ δχν δνθνχο 10Υ10 cm κήθνπο 100
cm θαη έλα θφληξα πιαθέ (betofilm) ην νπνίν θέξεη αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα. Οη ειεχζεξεο πιεπξέο ηνπ παηαξηνχ
πξνζηαηεχνληαη απφ panel (θνληξαπιαθέ ζαιάζζεο) δηαζηάζεσλ 69Υ80 cm φπνπ θέξνπλ εηδηθή μχιηλε θνππαζηή θαη απφ
μχιηλν θάγθειν φκνησλ δηαζηάζεσλ. Οη αθκέο ζηξνγγπινπνηνχληαη R6.
Ο πχξγνο εμέδξα 145 απνηειείηαη απφ ζχζηεκα 6 μχιηλσλ πνιπθνιιεηψλ δνθψλ δηαζηάζεσλ 10Υ10 cm κήθνπο 290 cm θαη
220 cm. Σν παηάξη πξνζαξκφδεηαη ζηνπο δνθνχο κε βίδεο Μ10 ζε χςνο 140 cm. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ δχν δνθνχο
10Υ10 cm κήθνπο 190 cm ζηηο νπνίεο ζηεξίδνληαη ζαλίδεο 10Υ5 cm.Οη ειεχζεξεο πιεπξέο ηνπ παηαξηνχ πξνζηαηεχνληαη απφ
panel (θνληξαπιαθέ ζαιάζζεο) δηαζηάζεσλ 69Υ80 cm φπνπ θέξνπλ εηδηθή μχιηλε θνππαζηή θαη απφ μχιηλν θάγθειν φκνησλ
δηαζηάζεσλ. Οη αθκέο ζηξνγγπινπνηνχληαη R6. Σν ζθέπαζηξν είλαη ηεηξάξηρην, απνηειείηαη απφ ζαλίδηα πιάηνπο 6 cm ηα
νπνία πξνζαξκφδνληαη ζε κεηαιιηθφ πιαίζην απφ ζσιήλα 20Υ30 mm ζρήκαηνο ππξακίδαο. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα
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ρξεζηκνπνηεζεί ζθέπαζηξν πνιπαηζπιελίνπ.
Ο πξνζαξηψκελνο πχξγνο 80 απνηειείηαη απφ ζχζηεκα 2 μχιηλσλ πνιπθνιιεηψλ δνθψλ δηαζηάζεσλ 10Υ10 cm κήθνπο 150
cm. Σν παηάξη πξνζαξκφδεηαη ζηνπο δνθνχο κε βίδεο Μ10 ζε χςνο 75 cm. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ δχν δνθνχο
10Υ10 cm κήθνπο 100 cm θαη έλα θνληξαπιαθέ (betofilm) ην νπνίν θέξεη αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα. Οη ειεχζεξεο πιεπξέο
ηνπ παηαξηνχ πξνζηαηεχνληαη απφ panel (θνληξαπιαθέ ζαιάζζεο) δηαζηάζεσλ 69Υ80 cm φπνπ θέξνπλ εηδηθή μχιηλε
θνππαζηή ή απφ κεηαιιηθφ θάγθειν φκνησλ δηαζηάζεσλ κε μχιηλε θνππαζηή.
Ζ ηζνπιήζξα πξνζαξκφδεηαη ζε χςνο 100 cm θαη έρεη κήθνο 215 cm. Καηαζθεπάδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο πεξηζηξνθηθήο
εθρχιηζεο ζε θαινχπηα. Απνηειείηαη απφ ρακειήο ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλην, κε πξνζζήθε πιηθψλ πνπ παξέρνπλ πξνζηαζία
απφ ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία. Ζ ηζνπιήζξα ζην ζεκείν ηνπ ρξήζηε δηαζέηεη δεχγνο απφ πξνζηαηεπηηθά θνληξαπιαθέ θαη
εγθάξζηα κπάξα απφ ζσιήλα Φ26. Ζ γσλία θιίζεο ηεο ηζνπιήζξαο πξνο ην έδαθνο δελ ππεξβαίλεη θαηά κέζν φξν ηεο 40 ν .
Με ηνλ ίδην ηξφπν θαηαζθεπάδεηαη θαη ε άιιε ηζνπιήζξα κε κήθνο 285 cm.
Ζ αληζφπεδε γέθπξα έρεη δηαζηάζεηο 2000Υ800Υ680 mm. Απνηειείηαη απφ δηάδξνκν, θνππαζηέο θαη πξνζηαηεπηηθά θάγθεια.
Ο δηάδξνκνο θαηαζθεπάδεηαη απφ κία κεηαιιηθή βάζε πάλσ ζηελ νπνία πξνζαξκφδνληαη μχιηλεο ηάβιεο 700Υ100Υ45 mm.
Οη δχν θνππαζηέο είλαη απφ κεηαιιηθφ πιαίζην φπνπ πξνζαξκφδνληαη μχιηλεο ηάβιεο. Όιε ε θαηαζθεπή πξνζαξκφδεηαη ζηηο
εμέδξεο ζην επηζπκεηφ χςνο.
Ζ πξνζαξηψκελε θνχληα απνηειείηαη απφ δχν ππνζηπιψκαηα (δνθνχο) νξηδφληηα δνθφ κεηαιιηθφ ζχλδεζκν θαη δχν θνπδηλέηα
γηα ηελ ππνδνρή ηνπ θαζίζκαηνο.
Σν νξηδφληην είλαη απφ πεχθν ή έιαην αξθηηθνχ θχθινπ δηαηνκήο 115Υ115 mm κήθνπο 2,70 m πνιπθνιιεηφ. Σα α
ππνζηπιψκαηα είλαη επίζεο απφ πεχθν ή έιαην αξθηηθνχ θχθινπ δηαηνκήο 100Υ100 mm πνιπθνιιεηφ. Οη αθκέο
ζηξνγγπινπνηνχληαη R6. Ο ζχλδεζκνο ηνπ νξηδνληίνπ κε ηα ππνζηπιψκαηα είλαη απφ κνξθνπνηεκέλε ιακαξίλα πάρνπο 3mm.
Σν θνπδηλέην είλαη απφ πνιπακίδην P6 πξνζαξκνζκέλν ζε κεηαιιηθή θαηαζθεπή.
Σν θάζηζκα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ θανπηζνχθ επελδπκέλν εζσηεξηθά απφ αινπκίλην γηα κεγαιχηεξε πξνζηαζία θαη
αλζεθηηθφηεηα δηαζηάζεσλ 44Υ18Υ4 cm.
Γηα παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο πξνηείλεηαη ε ρξήζε εηδηθνχ θαζίζκαηνο «ιίθλνπ» φπνπ ην παηδί θσιηάδεη ζηε ζέζε θαη
πξνζηαηεχεηαη πεξηκεηξηθά.
ΒΑΖ ΠΑΚΣΧΔΧ
Ζ ζεκειίσζε ηνπ νξγάλνπ γίλεηαη κε γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα ν νπνίνο έρεη απφιεμε ζε ιάκα 90Υ90Υ3 mm.
Πξνζαξκφδεηαη ζην ππνζηχισκα κε ηδηαίηεξε ηερληθή, εμαζθαιίδνληαο ζηαζεξφηεηα, ελψ απνηξέπεη ηελ επαθή ηνπ νξγάλνπ
κε ην έδαθνο.
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΛΙΚΧΝ
Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία απνηεινχληαη θπξίσο απφ ζηδεξνζσιήλεο ζεξκήο εμέιαζεο πνηφηεηαο St 37-2 DIN 17100 ειάρηζηνπ
πάρνπο 2,5 mm. Βάθνληαη ειεθηξνζηαηηθά κε πνχδξα polyester,δχν ζηξσκάησλ.
Σα μχιηλα κέξε θαηαζθεπάδνληαη απφ μπιεία αξθηηθνχ θχθινπ θαη αθνινπζνχλ ην πξφηππν ΔΝ351. ρεδηάδνληαη κε ηέηνηνλ
ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απνζηξάγγηζε θαη λα απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζε λεξνχ. Ζ ζρεηηθή πγξαζία είλαη 10-15%. Σα
ρξψκαηα θαη ηα βεξλίθηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε βαθή είλαη κε ηνμηθά, δελ πεξηέρνπλ βαξέα κέηαιια πξνζηαηεχνπλ απφ
ηηο ππεξηψδεο αθηίλεο θαη είλαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 927-2.
Όινη νη κεηαιιηθνί ζχλδεζκνη είλαη γαιβαληζκέλνη.
Οη ηάπεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη απφ αλζεθηηθά πιηθά κε ηνμηθά.
ε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο πηνζεηείηαη ην πξφηππν ΔΝ 1176 1-6, ην ζχζηεκα πνηφηεηαο ISO 9001:2008 θαζψο θαη ην
ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001:2004.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά θαη ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο, θαζψο θαη ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηνπ
έξγνπ.
Σηκή αλά ηεκάρην
ΔΤΡΧ (νινγξάθσο) έμη ρηιηάδεο πεληαθόζηα
(αξηζκεηηθά)
6.500,00
ΑΡΘΡΟ 20ν
52.81ζρ10 Ξύιηλε γέθπξα θηλνύκελε
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε μχιηλεο γέθπξαο θηλνχκελεο, δηαζηάζεσλ 280Υ100Υ120 cm
Απαηηνχκελνο ρψξνο 550Υ240 cm
Μέγηζην Ύςνο Πηψζεο 40 cm
Ζιηθία ρξήζηε 3+
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Απνηειείηαη απφ ζχζηεκα 4 μχιηλσλ πνιπθνιιεηψλ δνθψλ δηαζηάζεσλ 10Υ10 cm κήθνπο 100 cm πνπ ζπλδένληαη αλά δχν κε
νξηδφληηεο δνθνχο κήθνπο 280cm , ζρεκαηίδνληαο δχν παξάιιεια πιαίζηα ζρήκαηνο Π. Οη νξηδφληηεο δνθνί θέξνπλ αιπζίδεο
νη νπνίεο θαηαιήγνπλ ζε επηά μχιηλα παηήκαηα δηαζηάζεσλ 10x10 x 60 cm, ζε χςνο 250 mm απφ ην έδαθνο. Ta μχιηλα
παηήκαηα ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε ζρνηληά πνπ θαηαιήγνπλ ζηα 4 ππνζηειψκαηα, επηηξέπνληαο ηελ ζρεηηθή κεηαηφπηζε
ηνπο. Γηα ηελ απνθπγή ηεο ζχλζιηςεο ησλ αθξψλ πξνζαξκφδνληαη ζηα ζθνηληά απνζηάηεο απφ πνιππξνππιέλην κήθνπο 8
εθαηνζηψλ πεξίπνπ.
32

17REQ001562965 2017-06-21
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΛΙΚΧΝ
Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία απνηεινχληαη θπξίσο απφ ραιπβδνζσιήλεο ζεξκήο εμέιαζεο πνηφηεηαο St 37-2 DIN 17100 ειάρηζηνπ
πάρνπο 2,5 mm. Βάθνληαη ειεθηξνζηαηηθά κε πνχδξα polyester δχν ζηξσκάησλ.
Όινη νη κεηαιιηθνί ζχλδεζκνη είλαη γαιβαληζκέλνη.
Οη ηάπεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη απφ αλζεθηηθά πιηθά κε ηνμηθά.
ε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο πηνζεηείηε ην πξφηππν EN 1176 1-6 ,ην ζχζηεκα πνηφηεηαο ISO 9001:2008 θαζψο θαη ην
ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001:2004.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά θαη ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο, θαζψο θαη ηα πιηθά θαη κηθξνπιηθά επί
ηφπνπ ηνπ έξγνπ.
Σηκή αλά ηεκάρην
ΔΤΡΧ (νινγξάθσο) ρίιηα ηξηαθόζηα
(αξηζκεηηθά)
1.300,00
ΑΡΘΡΟ 21ν
52.81ζρ11 Ξύιηλε θνύληα δύν ζέζεσλ παηδηώλ
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε μχιηλεο θνχληαο δχν ζέζεσλ παίδσλ, δηαζηάζεσλ 340Υ170Υ22 cm
Απαηηνχκελνο ρψξνο 430Υ640 cm
Μέγηζην Ύςνο Πηψζεο 120 cm
Ζιηθία ρξήζηε 3+
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Σν νξηδφληην ηεο θνχληαο είλαη απφ πεχθν ή έιαην αξθηηθνχ θχθινπ δηαηνκήο 115Υ115 mm κήθνπο 300cm πνιπθνιιεηφ. Οη
αθκέο ζηξνγγπινπνηνχληαη R6
Σα ππνζηειψκαηα είλαη επίζεο απφ πεχθν ή έιαην αξθηηθνχ θχθινπ δηαηνκήο 100Υ100 mm πνιπθνιιεηά. Έλα δεχγνο
εηδηθψλ ζπλδέζκσλ απφ κνξθνπνηεκέλε ιακαξίλα πάρνπο 3mm, ζπλδέεη ην νξηδφληην κε ηα ππνζηειψκαηα δεκηνπξγψληαο ην
πιαίζην ηεο θνχληαο.
ΒΑΖ ΠΑΚΣΧΔΧ
Γαιβαληζκέλλνο ζηδεξνζσιήλαο κε απφιεμε ζε ιάκα 90Υ90Υ3 mm. Πξνζαξκφδεηαη ζην ππνζηχισκα κε ηδηαίηεξε ηερληθή,
πνπ εμαζθαιίδεη εμαηξεηηθή ζηαζεξφηεηα.
ΚΑΘΗΜΑ ΠΑΗΓΗΧΝ
Δίλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ θανπηζνχθ επελδπκέλν εζσηεξηθά απφ αινπκίλην γηα κεγαιχηεξε πξνζηαζία θαη αλζεθηηθφηεηα
δηαζηάζεσλ 44Υ18Υ4 cm. Οη αιπζίδεο είλαη ειάρηζηνπ πάρνπο 5mm γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκψ κε φξηα αλχςσζεο κεγαιχηεξα
ησλ 320kg.
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΛΙΚΧΝ
Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία απνηεινχληαη θπξίσο ζηδεξνζσιήλεο ζεξκήο εμέιαζεο πνηφηεηαο St 37-2 DIN 17100 ειάρηζηνπ
πάρνπο 2,5 mm. Βάθνληαη ειεθηξνζηαηηθά κε πνχδξα polyester, δχν ζηξσκάησλ.
Σα μχιηλα κέξε θαηαζθεπάδνληαη απφ μπιεία αξθηηθνχ θχθινπ θαη αθνινπζνχλ ην πξφηππν EN351. ρεδηάδνληαη κε ηέηνηνλ
ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απνζηξάγγηζε θαη λα απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζε λεξνχ. Ζ ζρεηηθή πγξαζία είλαη 10-15%. Σα
ρξψκαηα θαη ηα βεξλίθηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε βαθή είλαη κε ηνμηθά, δελ πεξηέρνπλ βαξέα κέηαιια, πξνζηαηεχνπλ
απφ ηηο ππεξηψδεηο αθηίλεο θαη είλαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 927-2.
Όινη νη κεηαιιηθνί ζχλδεζκνη είλαη γαιβαληζκέλνη.
Οη ηάπεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη απφ αλζεθηηθά πιηθά, κε ηνμηθά.
ε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο πηνζεηείηαη ην πξφηππν EN 1176 1-6, ην ζχζηεκα πνηφηεηαο ISO 9001:2008 θαζψο θαη ην
ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001:2004
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά θαη ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο, θαζψο θαη ηα πιηθά θαη κηθξνπιηθά επί
ηφπνπ ηνπ έξγνπ.
Σηκή αλά ηεκάρην
ΔΤΡΧ (νινγξάθσο) εμαθόζηα
(αξηζκεηηθά)
600,00
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ΑΡΘΡΟ 22ν
52.81ζρ12 Ξύιηλε θνύληα δύν ζέζεσλ λεπίσλ
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε μχιηλεο θνχληαο δχν ζέζεσλ λεπίσλ, δηαζηάζεσλ 340Υ170Υ220 cm.
Απαηηνχκελνο ρψξνο 430Υ640 cm
Μέγηζην Ύςνο Πηψζεο 120 cm
Ζιηθία ρξήζηε 2+
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΟ νξηδφληην ηεο θνχληαο είλαη απφ πεχθν ή έιαην αξθηηθνχ θχθινπ δηαηνκήο 115Υ115 mm κήθνπο 300 cm πνιπθνιιεηφ. Οη
αθκέο ζηξνγγπινπνηνχληαη R6
Σα ππνζηειψκαηα είλαη επίζεο απφ πεχθν ή έιαην αξθηηθνχ θχθινπ δηαηνκήο 100Υ100 mm πνιπθνιιεηά. Έλα δεχγνο
εηδθηθψλ ζπλδέζκσλ απφ κνξθνπνηεκέλε ιακαξίλα πάρνπο 3 mm, ζπλδέεη ην νξηδφληην κε ηα ππνζηειψκαηα δεκηνπξγψληαο
ην πιαίζην ηεο θνχληαο.
ΒΑΖ ΠΑΚΣΧΔΧ
Γαιβαληζκέλνο ζηδεξνζσιήλαο κε απφιεμε ζε ιάκα 90Υ90Υ3 mm. Πξνζαξκφδεηαη ζην ππνζηήισκα κε ηδηαίηεξε ηερληθή,
πνπ εμαζθαιίδεη εμαηξεηηθή ζηαζεξφηεηα.
ΚΑΘΗΜΑ
Δίλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ θανπηζνχθ επελδπκέλν εζσηεξηθά αφ αινπκίλην γηα κεγαιχηεξε πξνζηαζία θαη αλζεθηηθφηεηα
δηαζηάζεσλ 44Υ18Υ4 εθαη. Παηδηψλ. Οη αιπζίδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ειάρηζηνπ πάρνπο 6 mm κε κηθξφ δηάθελν
ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 1176, γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκψ κε φξηα αλχςσζεο κεγαιχηεξα ησλ 320kg.
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΛΙΚΧΝ
Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία απνηεινχληαη θπξηψο απφ ραιπβδνζσιήλεο ζεξκήο εμέιαζεο πνηφηεηαο St 37-2 DIN 17100 ειάρηζηνπ
πάρνπο 2,5 mm. Βάθνληαη ειεθηξνζηαηηθά κε πνχδξα polyester δχν ζηξσκάησλ.
Σα μχιηλα κέξε θαηαζθεπάδνληαη απφ μπιεία αξθηηθνχ θχθινπ θαη αθνινπζνχλ ην πξφηππν EN351. ρεδηάδνληαη κε ηέηνηνλ
ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απνζηξάγγηζε θαη λα απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζε λεξνχ. Ζ ζρεηηθή πγξαζία είλαη 10-15%. Σα
ρξψκαηα θαη ηα βεξλίθηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε βαθή είλαη κε ηνμηθά, δελ πεξηέρνπλ βαξέα κέηαιια, πξνζηαηεχνπλ
απφ ηηο ππεξηψδεηο αθηίλεο θαη είλαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 927-2.
Όινη νη κεηαιιηθνί ζχλδεζκνη είλαη γαιβαληζκέλνη.
Οη ηάπεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη απφ αλζεθηηθά πιηθά κε ηνμηθά.
ε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο πηνζεηείηαη ην πξφηππν EN 1176 1-6, ην ζχζηεκα πνηφηεηαο ISO 9001:2008 θαζψο θαη ην
ζχζηκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001:2004.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά θαη ε εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο, θαζψο θαη ηα πιηθά θαη κηθξνπιηθά επί
ηφπνπ ηνπ έξγνπ.
Σηκή αλά ηεκάρην
ΔΤΡΧ (νινγξάθσο) νθηαθόζηα
(αξηζκεηηθά)
800,00
ΑΡΘΡΟ 23ν
52.81ζρ13 πηηάθη δξαζηεξηνηήησλ
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε μύιηλνπ ζπηηηνύ δξαζηεξηνηήησλ, δηαζηάζεσλ 190Υ120Υ150 cm
Απαηηνχκελνο ρψξνο 290Υ250 cm
Μέγηζην Ύςνο Πηψζεο 45 cm
Ζιηθία ρξήζηε 1+
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Σν ζπηηάθη απνηειείηαη απφ ζχζηεκα 6 μχιηλσλ πνιπθνιιεηψλ δνθψλ δηαζηάζεσλ 10Υ10 cm, κήθνπο 180 cm θαη 100 cm. Σν
παηάξη πξνζαξκφδεηαη ζηνπο δνθνχο κε βίδεο Μ10. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ δχν δνθνχο 10Υ10 cm κήθνπο 190 cm θαη έλα
θφληξα πιαθέ (betofilm) ην νπνίν θέξεη αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα. Οη ειεχζεξεο πιεπξέο ηνπ παηαξηνχ πξνζηαηεχνληαη απφ
panel (θνληξα πιαθέ ζαιάζζεο) δηαζηάζεσλ 69Υ80 cm νπνχ θέξνπλ εηδηθή μχιηλε θνππαζηή.
Σν ζθέπαζηξν θαηαζθεπάδεηαη απφ δχν θφληξα πιαθέο (betofilm) δηαζηάζεσλ 82Υ125 ηα νπνία γηα κεγαιχηεξε αληνρή
πξνζαξκφδνληαη ζε μχιηλε αζπίδα θαη έπεηηα ζηνπο δνθνχο ζηήξημεο. Οη αθκέο ζηξνγγπινπνηνχληαη ζε αθηίλα R6.
Ζ ζεκειίσζε ηνπ νξγάλνπ γίλεηαη κε γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα ν νπνίνο έρεη απφιεμε ζε ιάκα 90Υ90Υ3 mm.
Πξνζαξκφδεηαη ζην ππνζηχισκα κε ηδηαίηεξε
ηερληθή, εμαζθαιίδνληαο ζηαζεξφηεηα, ελψ απνηξέπεη ηελ επαθή ηνπ νξγάλνπ κε ην έδαθνο.
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ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΛΙΚΧΝ
Σα μχιηλα κέξε θαηαζθεπάδνληαη απφ μπιεία αξθηηθνχ θχθινπ. ρεδηάδνληαη κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε
απνζηξάγγηζε θαη λα απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζε λεξνχ. Οη μχιηλνη δνθνί είλαη πνιπθoιιεηνί, έρνπλ αληνρή kp/m2=360 θαη
εηδηθφ βάξνο πεξίπνπ 470kg/m3. Ζ ζχλζεηε επηθνιιεηή μπιεία παξάγεηαη απφ ηερλεηά μεξακέλεο πιάθεο (πγξαζία πεξίπνπ
10%) ειάηεο ή πεχθνπ απφ ηηο νπνίεο έρνπλ απνθνπεί νη νπηηθέο αηέιεηεο θαζψο θαη ηα ζεκεία πνπ κεηψλνπλ ηελ αληνρή
(ξφδνη κεγάιεο θειίδεο ξεηίλεο). Λφγσ απηήο ηεο επεμεξγαζίαο έρεη θαιχηεξεο ηδηφηεηεο απφ ην αηφθην μχιν ελψ απθεχγεηαη
ε ζθέβξσζε θαη ειαρηζηνπνηείηαη ε ηάζε γηα δεκηνπξγία ξσγκψλ.
Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία απνηεινχληαη θπξίσο απφ ραιπβδνζσιήλεο ζεξκήο εμέιαζεο πνηφηεηαο St 37-2 DIN 17100 ειάρηζηνπ
πάρνπο 2 mm.
Οη βίδεο θαη νη κεηαιιηθνί ζχλδεζκνη είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα πνηφηεηαο AISI 304 ή απφ ράιπβα γαιβαληζκέλν.
Οη ηάπεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη απφ αλζθηηθά πιηθά κε ηνμηθά.
Σα ρξψκαηα θαη ζηα ζπληεξεηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δελ πεξηέρνπλ θαζφινπ βαξηά κέηαιια (θάδκην, κφιπβδν ή ρξψκην).
Δίλαη κε ηνμηθά, βξαδχθιεθηα θαη πξνζηαηεχνπλ απφ ηηο ππεξηψδεηο αθηίλεο.
ηελ ηηκή πεξίιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα , ε κεηαθνξά θαη ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο, θαζψο θαη ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά επη
ηφπνπ ηνπ έξγνπ.
Σηκή αλά ηεκάρην
ΔΤΡΧ (νινγξάθσο) ρίιηα δηαθόζηα
(αξηζκεηηθά)
1.200,00
ΑΡΘΡΟ 24ν
52.81ζρ14 Σζνπιήζξα λεπίσλ
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ηζνπιήζξαο λεπίσλ , δηαζηάζεσλ 385×107×210 cm.
Απαηηνχκελνο ρψξνο 660×220 cm.
Πεξηιακβάλεη έλα πχξγν, κία ηζνπιήζξα , κία ζθάια θαη έμε βάζεηο πάθησζεο.
 Ο πχξγνο είλαη δηαζηάζεσλ 100×100×210 cm. Απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο μχιηλεο θνιφλεο δηθνιεηέο 9,5×9,5×208 cm
θάζεηεο ζην έδαθνο , δχν νξηδφληηνη μχιηλνη δνθνί δηαζηάζεσλ 7×4,5×99 cm θαη δέθα θαδξφληα 9,5×4,5 mm.
Καηάιιεια ζπλαξκνινγεκέλα ζρεκαηίδνπλ ην παηάξη. Σν παηάξη είλαη ζην 120 cm απφ ην έδαθνο. Απφ ηελ κία
κεξηά ππάξρεη ε ζθάια, απέλαληη είλαη ε ηζνπιήζξα , απφ ηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε πιεπξά ππάξρεη πιαθάδ ζαιάζζεο κε
πάρνο 15 mm δηαζηάζεσλ 98×62,5 cm πνπ έρεη δσγξαθηζκέλν πξνζσπάθη. ηελ ζέζε ηεο ηζνπιήζξαο ππάξρεη
πξνζηαηεπηηθφ θάγθειν απφ ραιχβδνζσιήλα 26×2 mm γηα ηελ θαιχηεξε πξνζηαζία ησλ παηδηψλ.
 θάια γηα παηάξη 120 cm απνηειείηαη απφ δχν μχιηλα πιατλά 14,5×4,5 cm θαη νρηψ μχιηλα ζθαινπάηηα 14,5×4,5 cm.
Έρεη θάγθειν απφ ηηο δχν κεξηέο πνπ απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο θάζεηεο μχιηλεο θνιψλεο 7×4,5 cm θαη έμε νξηδφληηνη
μχιηλνη δνθνί 7×4,5 cm. πλαξκνινγεκέλα κεηαμχ ηνπο κε βίδεο γαιβαληδέ ζρεκαηίδνπλ ηελ μχιηλε ζθάια απφ
μπιεία κεγάιεο αληνρήο. ην θάησ κέξνο ζπλαξκνινγνχληαη δχν κεηαιιηθέο βάζεηο γηα πάθησκα.
 Ζ ηζνπιήζξα έρεη πιάηνο 44 cm , χςνο 130 cm θαη κήθνο 200cm . είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ γαιβαληδέ ιακαξίλα
1,5mm ζηξαληδαξηζκέλε θαη θπιηλδξαξηζκέλε ζηελ έμνδν. Έρεη έλα ζηξαληδάξηζκα ζην ηέινο ζηα 51 cm φπνπ
δεκηνπξγεί ηελ δψλε εμφδνπ, απφ θάησ θέξεη θφληξεο γηα λα εληζρπζεί ε ζθάθε. Αξηζηεξά θαη δεμηά έρεη βηδσκέλν
κε γαιβαληζκέλεο θαζνλφβηδεο πιαθαδ ζαιάζζεο 21mm.
 Οη βάζεηο πάθησζεο ηνπνζεηνχληαη ζην θάησ κέξνο (πέικα) ζηελ μχιηλε θνιψλα θαη είλαη απφ ζηξαληδαξηζκέλε
γαιβαληδέ ιακαξίλα. Δίλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο ψζηε λα δίλνπλ ζηηβαξφηεηα ζηελ θαηαζθεπή.
Ζ μπιεία είλαη Πεχθε Αξθηηθνχ Κχθινπ (νπεδηθή) πιαλαξηζκέλε απφ φιεο ηηο κεξηέο. Σα κεηαιιηθά εμαξηήκαηα
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην φξγαλν είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πνιπακίδην θαη πξνππιέλην.
Σα ρξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη πδαηνδηαιπηά κε ηνμηθά ιαη κε αλαθιέμηκα.
Ζ φιε θαηαζθεπή βάθεηαη ειεθηξνζηαηηθά κε ρξψκαηα ζχκθαηλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο επξσπατθήο Έλσζεο.
ε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο πηνζεηείηε ην πξφηππν ΔΝ 1176 1-6, ην ζχζηεκα πνηφηεηαο ISO 9001:2008
θαζψο θαη ην ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001:2004
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα , ε κεηαθνξά θαη ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο θαζψο θαη ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά επη
ηφπνπ ηνπ έξγνπ.
Σηκή αλά ηεκάρην
ΔΤΡΧ (νινγξάθσο) ρίιηα εθαηό
(αξηζκεηηθά)
1.100,00
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ΑΡΘΡΟ 25ν
52.81ζρ15 Μηθηή αλαξξίρεζε
Πξνκήζεηα , κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε κηθηήο αλαξξίρεζεο , δηαζηάζεσλ 390×170×200 cm.
Απαηηνχκελνο ρψξνο 690×470 cm
Μέγηζην χςνο πηψζεο 210 cm.
Ζιηθία ρξήζηε 5+
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Σν νξηδφληην είλαη απφ πεχθν ή έιαην αξθηηθνχ θχθινπ κήθνπο 3900 mm δηαηνκήο 115×115 mm πνιχθνιιεηφ. Οη αθκέο
ζηξνγγπινπνηνχληαη R6.
Σα έμη ππνζηπιψκαηα είλαη επίζεο απφ πεχθν ή έιαην αξθηηθνχ θχθινπ κήθνπο 2000 mm δηαηνκήο 100×100 mm
πνιπθνιιεηφ. Οη αθκέο ζηξνγγπινπνηνχληαη R6.
πλδένληαη κε ην νξηδφληην κε ηε βνήζεηα ηξηψλ ζπλδέζκσλ απφ κνξθνπνηεκέλε ιακαξίλα πάρνπο 3 mm ζρεκαηίδνληαο Λ 36ν
πεξίπνπ. Σν φξγαλν πεξηιακβάλεη:
ΚΛΗΜΑΚΧΣΖ ΑΝΑΡΡΗΥΖΖ
Μεηαιιηθφ πιαίζην απφ ζηδεξνζσιήλα 20×30×2 mm θέξεη 5 ρεηξνιαβέο (Φ32)κε ηε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε 300 mm.
ΑΝΑΡΡΗΥΖΖ ΚΟΗΝΗΑ
Με κεηαιιηθφ πιαίζην απφ ζηδεξνζσιήλα 20×30×2 mm θέξεη εηδηθέο ππνδνρέο γηα ηελ πξνζαξκνγή πνιχθισλσλ ζθνηληψλ
πάρνπο 16 mm ζρεκαηίδνληαο 15 ηεηξαγσλίδηα κε ειάρηζηε πιεπξά 260 mm.
ΑΝΑΡΡΗΥΖΖ <<ΦΗΓΑΚΗ>>
Μεηαιιηθή αλαξξίρεζεο απφ ζσιήλα 32Φ ζε θπκαηνεηδέο ζρήκα.
ΚΑΘΔΣΖ ΑΝΑΡΡΗΥΖΖ
Μεηαιιηθή θάζεηε ζσιήλα 32Φ.
ΒΑΖ ΠΑΚΣΧΔΧ
Ζ ζεκειίσζε ηνπ νξγάλνπ γίλεηαη κε γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα ν νπνίνο έρεη απφιεμε ζε ιάκα 90×90×3 mm.
Πξνζαξκφδεηαη ζην ππνζηχισκα κε ηδηαίηεξε ηερληθή , εμαζθαιίδνληαο ζηαζεξφηεηα. Δλψ απνηξέπεη ηελ επαθή ηνζ νξγάλνπ
κε ην έδαθνο.
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΤΛΗΚΧΝ
Tα κεηαιιηθά ζηνηρεία απνηεινχληαη θπξίσο ζηδεξνζσιήλεο ζεξκήο εμέιαζεο πνηφηεηαο St 37-2 DIN 17100 ειάρηζηνπ
πάρνπο 2,5mm. Βάθνληαη ειεθηξνζηαηηθά κε πνχδξα polyester , δχν ζηξσκάησλ.
Σα μχιηλα κέξε θαηαζθεπάδνληαη απφ μπιεία αξθηηθνχ θχθινπ θαη αθνινπζνχλ ην πξφηππν ΔΝ351. ρεδηάδνληαη κε ηέηνηνλ
ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδξηαη ε απνζηξάγγηζε θαη λα απφθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζε λεξνχ. Ζ ζρεηηθή πγξαζία είλαη 10-15%.
Σα ρξψκαηα θαη ηα βεξλίθηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ βαθή είλαη κε ηνμηθά, δελ πεξηέρνπλ βαξέα κέηαιια πξνζηαηεχνπλ
απφ ηηο ππεξηψδεο αθηίλεο θαη είλαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 927-2.
Όινη νη κεηαιιηθνί ζχλδεζκνη είλαη γαιβαληζκέλε.
Οη ηάπεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη απφ αλζεθηηθά πιηθά κε ηνμηθά.
ε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο πηνζεηείηε ην πξφηππν ΔΝ 1176 1-6 , ην ζχζηεκα πνηφηεηαο ISO 9001:2008 θαζψο θαη ην
ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001:2004.
ε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο πηνζεηείηε ην πξφηππν ΔΝ 1176 1-6 , ην ζχζηεκα πνηφηεηαο ISO 9001:2008 θαζψο θαη ην
ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001:2004 .
ηε ηηκή πεξηιακβάλεηε ε πξνκήζεηα , κεηαθνξά θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο θαζψο θαη ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηνπ έξγνπ.
Σηκή αλά ηεκάρην
ΔΤΡΧ (νινγξάθσο) ρίιηα δηαθόζηα
(αξηζκεηηθά)
1. 200,00
ΑΡΘΡΟ 26ν
52.81ζρ16 Ξύιηλνο ηξαπεδόπαγθνο
Πξνκήζεηα , κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε μχιηλνπ ηξαπεδφπαγθνπ, δηαζηάζεσλ 160×1,75×90 cm.
Σα θαζίζκαηα απνηεινχληαη απφ δεχγνο μχισλ δηαζηάζεσλ 150×45×1750mm, ελψ ην ηξαπέδη απνηειείηαη απφ 5 ηεκάρηα
μπιείαο , ηδίσλ δηαζηάζεσλ.
Σα μχιηλα πφδηα είλαη δηαηνκήο 95×42 mm , ελψ γηα ην θαιχηεξν δέζηκν ηεο φιεο θαηαζθεπήο . ζην θάησ κέξνο ηνπ
36

17REQ001562965 2017-06-21
ηξαπεδηνχ ππάξρνπλ κεηαιιηθέο ρηαζηέο, νη νπνίνη πξνζηαηεχνπλ ηνλ ηξαπεδφπαγθν , απφ ηπρφλ πιάγηεο θαηαπνλήζεηο.
Οη κεηαιιηθέο βάζεηο πάθησζεο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ραιπβδνέιαζκα St-37, γηα αληνρή ζηελ δηάβξσζε απφ πγξαζία
θαη θαηξηθέο ζπλζήθεο. Οη βάζεηο πάθησζεο έρνπλ κειεηεζεί έηζη ψζηε λα θέξνπλ ην φξγαλν ζε χςνο αζθαιείαο απφ ην
έδαθνο , γηα λα απνθεχγεηαη ε επαθή ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο κε ηηο μχιηλεο επηθάλεηεο.
ΥΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΛΙΚΧΝ
Σα μχιηλα κέξε θαηαζθεπάδνληαη απφ μπιέηα αξθηηθνχ θχθινπ. ρεδηάδνληαη κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε
απνζηξάγγηζε θαη λα απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζε λεξνχ.
Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία απνηεινχληαη θπξίσο απφ ραιπβδνζσιήλεο ζεξκήο εμέιαζεο πνηφηεηαο St 37-2 DIN 17100 ειάρηζηνπ
πάρνπο 2 mm.
Οη βίδεο θαη νη κεηαιιηθνί ζχλδεζκνη είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα πνηφηεηαο AISI 304 ή απφ ράιπβα γαιβαληζκέλν.
Σα ρξψκαηα θαη ηα ζπληεξεηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δελ πεξηέρνπλ θαζφινπ λαξηά κέηαιια (θάδκην, κφιπβδν ή ρξψκην ).
Δίλαη κε ηνμηθά , βξαδχθιεθηα θαη πξνζηαηεχνπλ απφ ηηο ππεξηψδεο αθηίλεο.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηε ε πξνκήζεηα , κεηαθνξά θαη ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο θαζψο θαη ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ
έξγνπ.
Σηκή αλά ηεκάρην
ΔΤΡΧ (νινγξάθσο) ηξηαθόζηα δέθα
(αξηζκεηηθά)
310,00
ΑΡΘΡΟ 27ν
52.81ζρ17 Γηζέζηα θνύληα ΑΜΔΑ
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε δηζέζηαο θνχληαο ΑΜΔΑ, δηαζηάζεσλ 340Υ170Υ220 cm.
Απαηηνχκελνο ρψξνο 430Υ640 cm
Μέγηζην Ύςνο Πηψζεο 120 cm
Ζιηθία ρξήζηε 3+
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Σν νξηδφληην ηεο θνχληαο είλαη απφ ζηδεξνζσιήλα Φ89 πάρνπο 2 mm.
Σα ππνζηπιψκαηα είλαη επίζεο απφ πεχθν ή έιαην αξθηηθνχ θχθινπ δηαηνκήο 100Υ100 mm πνιπθνιιεηά. Έλα δεχγνο
εηδηθψλ ζπλδέζκσλ απφ κνξθνπνηεκέλε ιακαξίλα πάρνπο 3 mm ζπλδέεη ην νξηδφληην κε ηα ππνζηπιψκαηα δεκηνπξγψληαο ην
πιαίζην ηεο θνχληαο.
ΒΑΖ ΠΑΚΣΧΔΧ
Γαιβαληζκέλνο ζηδεξνζσιήλαο κε απφιεμε ζε ιάκα 90Υ90Υ3 mm. Πξνζαξκφδεηαη ζην ππνζηχισκα κε ηδηαίηεξε ηερληθή,
πνπ εμαζθαιίδεη εμαηξεηηθή ζηαζεξφηεηα.
ΚΑΘΗΜΑ ΑΜΔΑ
Δίλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ θανπηζνχθ επελδπκέλν εζσηεξηθά απφ αινπκίλην γηα κεγαιχηεξε πξνζηαζία θαη αλζεθηηθφηεηα.
Δίλαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν ψζηε λα πξνζηαηεχεη ην παηδί πεξηκεηξηθά, ζην εκπξφζζην ηκήκα θέξεη αιπζίδεο ζε δχν χςε νη
νπνίεο αζθαιίδνπλ κε εηδηθνχο ζπλδέζκνπο.
ΚΑΘΗΜΑ ΠΑΗΓΗΧΝ
Δίλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ θανπηζνχθ επελδπκέλν εζσηεξηθά απφ αινπκίλην γηα κεγαιχηεξε πξνζηαζία θαη αλζεθηηθφηεηα
δηαζηάζεσλ 44Υ18Υ4 cm. Οη αιπζίδεο είλαη ειάρηζηνπ πάρνπο 5 mm γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκψ κε φξηα αλχςσζεο κεγαιχηεξα
ησλ 320Κ.
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΛΙΚΧΝ
Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία απνηεινχληαη θπξηψο απφ ραιπβδνζσιήλεο ζεξκήο εμέιαζεο πνηφηεηαο St 37-2 DIN 17100 ειάρηζηνπ
πάρνπο 2,5 mm. Βάθνληαη ειεθηξνζηαηηθά κε πνχδξα polyester δχν ζηξσκάησλ.
Σα μχιηλα κέξε θαηαζθεπάδνληαη απφ μπιεία αξθηηθνχ θχθινπ θαη αθνινπζνχλ ην πξφηππν EN351. ρεδηάδνληαη κε ηέηνηνλ
ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απνζηξάγγηζε θαη λα απνθεχγεηαη ε ζπζζψξεπζε λεξνχ. Ζ ζρεηηθή πγξαζία είλαη 10-15%. Σα
ρξψκαηα θαη ηα βεξλίθηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε βαθή είλαη κε ηνμηθά, δελ πεξηέρνπλ βαξέα κέηαιια, πξνζηαηεχνπλ
απφ ηηο ππεξηψδεηο αθηίλεο θαη είλαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 927-2.
Όινη νη κεηαιιηθνί ζχλδεζκνη είλαη γαιβαληζκέλνη.
Οη ηάπεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη απφ αλζεθηηθά πιηθά κε ηνμηθά.
ε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο πηνζεηείηαη ην πξφηππν EN 1176 1-6, ην ζχζηεκα πνηφηεηαο ISO 9001:2008 θαζψο θαη ην
37

17REQ001562965 2017-06-21
ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001:2004.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά θαη ε εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο, θαζψο θαη ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί
ηφπνπ ηνπ έξγνπ.
Σηκή αλά ηεκάρην
ΔΤΡΧ (νινγξάθσο) ρίιηα
(αξηζκεηηθά)
1.000,00
ΑΡΘΡΟ 28ν
64.01.01ζρ3 Μεηαιιηθό θαιάζη απνξξηκκάησλ εμσηεξηθνύ ρώξνπ
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθνχ θαιαζηνχ απνξξηκκάησλ εμσηεξηθνχ ρψξνπ.
ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Ζ θεληξηθή θνιψλα θαηαζθεπάδεηαη απφ εληζρπκέλν ζηδεξνζσιήλα Φ76. ην θάησ κέξνο ζπγθνιιάηαη ραιχβδηλε βάζε
δηακέηξνπ 20 cm κε ηξεηο νπέο γηα ζηεξέσζε κε ζηξίθσκα ζην δάπεδν. Σν χςνο ηεο θαηαζθεπήο απφ ην έδαθνο είλαη 120 cm
πεξίπνπ.
Σν δνρείν έρεη δηάκεηξν 27 cm θαη χςνο 45 cm.
Καηαζθεπάδεηαη απφ ραιπβδνέιαζκα. Φέξεη λεχξα θαη πεξηθεξεηαθέο νπέο ζην επάλσ θαη θάησ κέξνο. Πξνζαξκφδεηαη ζηελ
θεληξηθή θνιψλα ζηελ νπνία θαη αληηζηεξίδεηαη κε ζσιήλα 20Υ30.
Ο θάδνο δηακέηξνπ 27 cm κε χςνο 45 cm είλαη απφ ραιπβδνέιαζκα θαη θέξεη πεξηθεξεηαθά λεχξα.
Γηαηίζεληαη ζε ρξψκα πνξηνθαιί, γθξη ή ραιθνχ.
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΛΙΚΧΝ
Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία απνηεινχληαη θπξηψο απφ ραιπβδνζσιήλεο ζεξκήο εμέιαζεο πνηφηεηαο St 37-2 DIN 17100 .
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά θαη ε εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο, θαζψο θαη ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί
ηφπνπ ηνπ έξγνπ.
Σηκή αλά ηεκάρην
ΔΤΡΧ (νινγξάθσο) εθαηόλ πελήληα
(αξηζκεηηθά)
150,00
ΑΡΘΡΟ 29ν
52.81ζρ18 Πξνθαηαζθεπαζκέλε πέηξηλε βξύζε
Πξνκήζεηα κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πέηξηλεο βξχζεο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα,
κεηαθνξά ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο θαζψο θαη ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ.
Σηκή αλά ηεκάρην
ΔΤΡΧ (νινγξάθσο) εθαηόλ πελήληα
(αξηζκεηηθά)
150,00

Μέγαξα 4/12/2015

Μέγαξα 4/12/2015

Μέγαξα 4/12/2015

Ζ ΤΝΣΑΞΑΑ

Ζ ΠΡ/ΝΖ ΣΜ. ΜΔΛΔΣΧΝ – ΔΡΓΧΝ

Α.ΜΟΤΡΣΕΟΤΚΟΤ

Δ. ΣΑΚΧΝΑ

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ Σ.Τ.Γ.Μ

Δ. ΡΟΤΖ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΜΔΓΑΡΔΧΝ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΧΝ - ΔΡΓΧΝ

ΔΡΓΟ:
ΑΝΑΠΛΑΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ Νν1
ΣΗΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΠΔΡΑΜΟΤ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ
ΝΔΣ ΤΓΡ - ΔΚΓΟΗ 3.0
#

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
Aληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε
νινθιήξσζε ηνπ Δξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε.
1.1

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ, φπσο
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Δξγνπ. Οη ηηκέο κνλάδνο
πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο απαηηνχληαη γηα ηελ
πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο.
Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηηο
εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή κή κεραληθψλ
κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά
πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη:

1.1.1

Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, έμνδα εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο
θφξνπο θιπ πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ
κέζσλ.

1.1.2

Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο
ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο,
κε ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο
απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε
αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.
Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ
ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπσλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ
ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Οξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.

1.1.3

Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζην Η.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο
εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ
πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο,
αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θιπ), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο
πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θιπ, ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ
(επηζηεκνληθνχ, εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ππαιιήισλ εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ, νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ
νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ θιπ.) εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή
ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ.

1.1.4

Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, δηαξξχζκηζεο απηψλ, αλέγεξζεο γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο
ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο.

1.1.5

Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ, απνκάθξπλζήο ηνπο κεηά ηελ πεξαίσζε
ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε
ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Οξνπο.
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1.1.6

Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη,
ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε
θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο.

1.1.7

Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηα-ζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, εθ’ φζνλ
πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηήκαησλ παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ (ζπαζηεξν-ηξηβείν),
ζθπξνδέκαηνο, θιπ, ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.
ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε θαηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ
θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνπκέλνπ θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο
δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ
πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο ζην Δξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην
πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θιπ θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε
άιιν πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο
Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.
Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο
πεξηπηψζεηο:
(α)
(β)

Οηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην Γεκφζην
Οηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, αιιά έρεη δνζεί πξνζσξηλή
άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ.

1.1.8

Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Δξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ
θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο ινπέο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή
Τπνρξεψζεσλ ηνπ Δξγνπ.

1.1.9

Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο θαη ηελ ιήςε ησλ
απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα
πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θιπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ
πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο,
ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θιπ) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.

1.1.10

Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο θχζεσο ‘’δνθηκαζηηθψλ
ηκεκάησλ’’ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ζηελ κειέηε, ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο,
εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θιπ.)

1.1.11

Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ.
ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ
απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα,
ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο
γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ
Δξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Δξγν.
Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ
αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία.

1.1.12

Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ
απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ πιηθψλ πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ
ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ
επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).
Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Δξγνπ πξνδηαγξαθέο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ.

1.1.13

Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ πνπ
νθείινληαη:
(α)
(β)
(γ)
(δ)
(ε)

ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα Ο.Κ.Χ. θιπ.),
ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ),
ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ,
Γ.Δ.Ζ, ΓΔΤΑx θιπ.),
ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,
ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ,
γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε
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(ζη)
(δ)

1.1.14

δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε
άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ
ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ,
ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία
(π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ
θιπ.).

Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ
εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά:
(1)

Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο
πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαηξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο, εθηφο αλ
πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε ηηκνιφγεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ.

(2)

Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ
ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ νξπγκάησλ
θαη γεληθά ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή
ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη
ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ
απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ
πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε ηηκνιφγεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά
ηεχρε ηνπ έξγνπ.

1.1.15

Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ,
παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο
ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο ησλ ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θιπ) πνπ απαηηνχληαη
γηα ηελ ράξαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηελ Δ..Τ., νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ
εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ
εδάθνπο, πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο θ.ν.θ.), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο
θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ.
ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξηδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο [ΟΚΧ]), ζχκθσλα κε
ηα θαζνξηδφκελα ζηελ Σ..Τ. θαη γεληθφηεξα ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο νη δαπάλεο ζχληαμεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηνο ηνπ Δξγνπ (ΠΠΔ), ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο
ηνπ Δξγνπ (ΑΤ-ΦΑΤ) θαη ηνπ Μεηξψνπ Έξγνπ θαη παξαγσγήο ηνπ αξηζκνχ αληηηχπσλ απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη
ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.

1.1.16

Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο
επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ
θαη’ αληηπαξάζηαζε κε επξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ
θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν.

1.1.17

Ζ δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε
κειέηε).

1.1.18

Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ εληνπηδνκέλσλ κε εξεπλεηηθέο ηνκέο ή
θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ.

1.1.19

Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο θνίηεο πνηακψλ ή ζηελ
πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ
πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ, ψζηε λα
πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα νζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ
αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.

1.1.20

Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ
απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα εθζθαθψλ θιπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ
εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε θαηαζθεπέο θαη εκπφδηα θαη φπσο ζηνπο
εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο νξίδεηαη.

1.1.21

Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά
νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.

1.1.22

Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη
γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη
ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ
θαη πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ι.π.), εθηφο εάλ
ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο.
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1.1.23

Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ. πνπ δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα
νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ
θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο
ηνπ Δξγνπ.

1.1.24

Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε
ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ
Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θιπ) πνπ νθείινληαη ζε
κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε
ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ.

1.1.25

Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ
Δ..Τ θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.

1.1.26

Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο
νδνχο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ Δξγνπ (κίζζσζε ή
εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε,
ζπληήξεζε), θαζψο θαη νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή αθαηαιιήισλ
πξντφλησλ εθζθαθψλ (θαηαβνιή ηηκήκαηνο πξνο ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη, εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή
νδψλ πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ θαη ηειηθή δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ
εξγαζηψλ), ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.

1.1.27

Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, ηερληθψλ έξγσλ θ.ι.π., κε
νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηάηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην
ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.

1.1.28

Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο
ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο επζηάζεηαο πξαλψλ, κειέηεο
ηθξησκάησλ, κειέηεο εμπγίαλζεο εδάθνπο θιπ.

1.1.29

Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο, ηελ
Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθειείαο (Γ.Δ.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Χ.), εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηάηεξε πιεξσκή
πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.

1.1.30

Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην Δξγν κέρξη
θαη ηελ παξαιαβή ηνπ Δξγνπ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο θαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, εθηφο
αλ πξνβιέπεηαη ηδηάηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.

1.1.31

Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη γεληθά φιεο νη ππφινηπεο εηδηθέο
δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ Δξγνπ.

1.1.32

Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππαξρφλησλ ζηελ
πεξηνρή ηνπ Δξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο,
πδαηνξέκαηα θιπ), ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ:
(1)

ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε,

(2)

ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ ιάβεη κέηξα γηα λα απνηξέςεη ηελ
είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή άιιεο εξγαζίεο.

1.1.33

Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή.

1.2

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη Οθέινπο
(Ο.Δ.) ηνπ Αλαδφρνπ, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο
δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο,
πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ι.π. , ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην
πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ή είθνζη νθηψ ηνηο εθαηφ (28%) ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ,
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.

1.3

Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ.

1.4

Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά έλαληη παξεκθεξψλ πξνο
απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Σηκνιφγην, απνδεθηά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή
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εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο
Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα:
Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ ζθπξφδεκα, PVC, GRP θιπ
Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηα ππνάξζξα ησλ
αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη γηα αληίζηνηρν πιηθφ θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν
πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο ζην
παξφλ Σηκνιφγην νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν:
DN / DM
φπνπ

DN:
DM:

Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα
Ζ ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ Σηκνιφγην.

Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο κεγαιχηεξε ππάξρνπζα δηάκεηξνο.
Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ
Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*] παξαπιεύξωο ηεο
αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΕΤΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ηωλ,
θαηά πεξίπηωζε, πιηθώλ ή πξνϊόληωλ.
Η Γεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ
έξγνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ωο άλω δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ θαζνξίδνληαη νη
3
αθόινπζεο ηηκέο κνλάδαο ζε €/m .km
ε αζηηθέο πεξηνρέο
- απφζηαζε < 5 km

0,28

- απφζηαζε ≥ 5 km

0,21

Δθηόο πόιεσο
· νδνί θαιήο βαηόηεηαο
- απφζηαζε < 5 km

0,20

- απφζηαζε ≥ 5 km

0,19

· νδνί θαθήο βαηόηεηαο
- απφζηαζε < 5 km

0,25

- απφζηαζε ≥ 5 km

0,21

· εξγνηαμηαθέο νδνί
- απφζηαζε < 3 km

0,22

- απφζηαζε ≥ 3 km
Πξόζζεηε ηηκή γηα παξαηεηακέλε αλακνλή
θνξηνεθθόξησζεο (αζθαιηηθά, εθζθαθέο ζεκειίσλ
θαη ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο εθζθαθέο)

0,20
0,03

Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*] ηωλ άξζξωλ ηνπ
παξόληνο ηηκνινγίνπ ηωλ νπνίωλ νη εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε θπβηθά κέηξα (m3), θαηά ηνλ ηξόπν
πνπ θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν.
ε θακία πεξίπηωζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή νπνηαδήπνηε άιιε
πξνζαύμεζε θαη ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε ηα επηκεηξνύκελα m3 θάζε εξγαζίαο, όπωο
θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν.
Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπωο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ηηκνιόγην, πξνζηίζεηαη ζηελ
ηηκή βάζεωο ηωλ άξζξωλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε [*], θαη αλαζεωξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε
θαζνξηδόκελν θωδηθό αλαζεώξεζεο (δελ πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε αλαζεώξεζε ηνπ
κεηαθνξηθνύ έξγνπ).
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A. ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΤΓΡΑΤΛΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ
12. ΧΛΗΝΧΔΙ - ΓΙΚΣΤΑ#
ΑΡΘΡΟ 30ν
Άξζξν 12.13

Αγσγνί ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο PVC-U ΔΣΔΠ 08-06-02-01

Αγσγνί ππφ πίεζε κε ζσιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπιν-ρισξίδην (PVC-U), ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο, θαηά
ΔΛΟΣ ΔΝ 1452-2, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-06-02-01 "Γίθηπα ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο PVC-U".
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
α.

Ζ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ θαη φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ PVC
ηεο αληίζηνηρεο νλνκαζηηθήο πίεζεο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ (γηα δηάβαζε εκπνδίσλ,
νξηδνληηνγξαθηθέο θαη κεθνηνκηθέο αιιαγέο ηεο ράξαμεο θιπ).

β.

Οη πιάγηεο κεηαθνξέο ζην εξγνηάμην, ε πξνζέγγηζε, ε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ
απηνχ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-06-02-01.

γ.

Ζ ηνπνζέηεζε ζην φξπγκα πιαζηηθήο ηαηλίαο ζήκαλζεο, ηνπ ρξψκαηνο πνπ ζα θαζνξίζεη ε Τπεξεζία, ζχκθσλα κε ηελ
ΔΣΔΠ 08-06-08-01 "Σαηλίεο ζεκάλζεσο ππνγείσλ δηθηχσλ"

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε ζχλδεζεο ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ ζσιήλεο PVC-U κε πθηζηάκελν δίθηπν, δελ
πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο δελ
πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ, νη αγθπξψζεηο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν
πνπ πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ.
Σηκή ελφο κέηξνπ (κκ) σθέιηκνπ αμνληθνχ κήθνπο, αλά δηάκεηξν αγσγνχ θαη αλά θαηεγνξία νλνκαζηηθήο πίεζεο, πιήξσο
εγθαηεζηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαη έηνηκνπ γηα ηελ πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία:
12.13.01

Ολνκαζηηθήο πίεζεο 6 at
12.13.01.05

ΔΤΡΧ

Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D110 mm
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6620.1
Οινγξάθσο: πέληε θαη εβδνκήληα ιεπηά
Αξηζκεηηθψο:

Μέγαξα 4/12/2015

Μέγαξα 4/12/2015

5,70
Μέγαξα 4/12/2015

Ζ ΤΝΣΑΞΑΑ

Ζ ΠΡ/ΝΖ ΣΜ. ΜΔΛΔΣΧΝ – ΔΡΓΧΝ

Α.ΜΟΤΡΣΕΟΤΚΟΤ

Δ. ΣΑΚΧΝΑ

Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ Σ.Τ.Γ.Μ

Δ. ΡΟΤΖ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΜΔΓΑΡΔΧΝ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΧΝ - ΔΡΓΧΝ

ΔΡΓΟ:
ΑΝΑΠΛΑΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ Νν1
ΣΗΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΠΔΡΑΜΟΤ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΔΡΓΩΝ ΠΡΑΗΝΟΤ
ΝΔΣ ΠΡ - ΔΚΓΟΖ 3.0

1.

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ

Aληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ
έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Δξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε
Γηαθήξπμε.
1.1
Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ, φπσο
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Δξγνπ. Οη ηηκέο κνλάδνο
πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο
απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά Σεχρε
Γεκνπξάηεζεο.
Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ
κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα
ρξεζηκνπνίεζεο ή κή κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά
πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη:
1.1.1

Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, έμνδα εθηεισληζκνχ,
εηδηθνχο θφξνπο θιπ πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο
κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.

1.1.2

Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ πιηθψλ,
κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ
απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ,
ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ
πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.
Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ κέζσλ) ησλ
πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπσλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο
απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Οξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ.

1.1.3

Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζην Η.Κ.Α., ζε
αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.),
δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο
(αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θιπ), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο
(πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο)
θιπ, ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (επηζηεκνληθνχ, εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ππαιιήισλ
εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ, νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ θιπ.)
εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ.

1.1.4

Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ (κε ελνηθίαζε ή αγνξά), δηαξξχζκηζεο απηψλ, αλέγεξζεο
γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ινηπψλ
απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο.

1.1.5

Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ, απνκάθξπλζήο ηνπο κεηά ηελ
πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ απφ ηελ
Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Οξνπο.

1.1.6

Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, εάλ
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πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην
εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
δεκνπξάηεζεο.
1.1.7

Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηα-ζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, εθ’ φζνλ
πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηήκαησλ παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ (ζπαζηεξνηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ θιπ, ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.
ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε θαηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ,
θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνπκέλνπ θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ,
νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ
κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο ζην Δξγν, θαζψο θαη ε
απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο
(βάζεηο, ηνηρία θιπ θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ
ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.
Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
(α)
(β)

Οηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην Γεκφζην
Οηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, αιιά έρεη δνζεί
πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ.

1.1.8

Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Δξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά κέζα, ηα
κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο ινπέο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο φπσο θαζνξίδνληαη
ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηνπ Δξγνπ.

1.1.9

Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο θαη ηελ ιήςε
ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ
ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο
βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θιπ,
θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο
ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θιπ) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή
παξαιαβή ηνπο.

1.1.10

Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο θχζεσο
‘’δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ’’ (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ,
εξγαζία θιπ.)

1.1.11

Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη
κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ
εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε
ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ,
βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη
κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη
θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Δξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ
απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Δξγν.
Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαηεξείηαη ζε
εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία.

1.1.12

Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ
πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ πιηθψλ πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ.
πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κεηαθνξά
πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).
Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Δξγνπ πξνδηαγξαθέο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ησλ ινηπψλ φξσλ δεκνπξάηεζεο.

1.1.13

Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ
πνπ νθείινληαη:
(α)
(β)

ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (δίθηπα Ο.Κ.Ω. θιπ.),
ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ
(ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ),
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(γ)
(δ)
(ε)

(ζη)
(δ)

1.1.14

ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα απηά θνξείο
(ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Ζ, ΓΔΤΑx θιπ.),
ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,
ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ
(ηνπνγξαθηθψλ,
εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ
πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη αλεγκέλα
ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ
ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ,
ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα
νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια
έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.).

Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο
ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά:
(1)

Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαηξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο
Αξρέο

(2)

Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία πεδψλ θαη
νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ
πεξίθξαμε ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ,
ηελ ζήκαλζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε ζήκαλζεο θαη
ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο
θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά
ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο.

1.1.15

Οη δαπάλεο ησλ πάζεο θχζεσο ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ επηκέξνπο
ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο
νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο, πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο θ.ν.θ.), θαηαζθεπαζηηθψλ
ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, θαζψο νη δαπάλεο ζχληαμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηνο ηνπ Δξγνπ
(ΠΠΔ), ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Δξγνπ (ΑΤ-ΦΑΤ) θαη ηνπ
Μεηξψνπ Έξγνπ θαη παξαγσγήο ηνπ αξηζκνχ αληηηχπσλ απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε
δεκνπξάηεζεο.

1.1.16

Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη ζην ρψξν ηνπ έξγνπ,
νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο
επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη’ αληηπαξάζηαζε κε επξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο
επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν.

1.1.17

Ζ δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε), πνπ ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη έγθαηξα γηα έιεγρν ζηελ Τπεξεζία.

1.1.18

Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία
εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω.

1.1.19

Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο αληιήζεσλ θαη δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ
θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα νζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην
πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.

1.1.20

Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ θαζαξνχ θαη
απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα εθζθαθψλ θιπ. Καζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ
απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε θαηαζθεπέο
θαη εκπφδηα θαη φπσο ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο νξίδεηαη.

1.1.21

Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζη-ηερληψλ πνπ
εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.

1.1.22

Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ
έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ,
θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ
ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ι.π.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο
Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο.

1.1.23

Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. πνπ δηαζρίδνπλ

ησλ εληνπηδνκέλσλ κε
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εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα
ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη
πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ Δξγνπ.
1.1.24

Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο γηα θάζε είδνπο
βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε
ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (πνπ νθείινληαη ζε ακέιεηα, απξνλνεζία, κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ,
ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ.

1.1.25

Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, ζχκθσλα κε φζα
αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.

1.1.26

Οη πάζεο θχζεσο δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε
εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ Δξγνπ (θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε,
ζπληήξεζε, πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ Δξγνπ),
θαζψο θαη νη δαπάλεο ηειηθήο δηακφξθσζεο ησλ ρψξσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή
αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο
φξνπο θαη ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο.

1.1.27

Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην
Δξγν κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ Δξγνπ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο θαη ηνπο
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηάηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.

1.1.28

Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη γεληθά φιεο νη ππφινηπεο
εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο ππφινηπνπο φξνπο
δεκνπξάηεζεο ηνπ Δξγνπ.

1.1.29

Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππαξρφλησλ
ζηελ πεξηνρή ηνπ Δξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη,
δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θιπ), ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.

1.1.30

Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή.

1.2

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη
Οθέινπο (Ο.Δ.) ηνπ Αλαδφρνπ, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο βάξε, θξαηήζεηο ή
ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Δξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξσλ,
δαζκψλ, αζθαιίζηξσλ, ηφθσλ θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκεζεηψλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, δηνηθεηηθψλ εμφδσλ,
εμφδσλ ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ι.π. θαη γεληθά ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην
πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ή είθνζη νθηψ ηνηο εθαηφ (28%)
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο
ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.

1.3

Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ.

1.4

Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά έλαληη
παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Σηκνιφγην, απνδεθηά ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα
αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν
παξάδεηγκα:
σιελψζεηο δηθηχσλ άξδεπζεο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ, PVC θιπ
Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηα ππνάξζξα
ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη γηα αληίζηνηρν πιηθφ θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο
θαη κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζε κήθνο ζσιήλα ηεο
ακέζσο κηθξφηεξεο ζην παξφλ Σηκνιφγην νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν:
DN / DM
φπνπ

DN:
DM:

Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα
Ζ ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ Σηκνιφγην.
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Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο κεγαιχηεξε ππάξρνπζα
δηάκεηξνο.
Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ παξφληνο
Σηκνινγίνπ

2.

ΣΗΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Δ. ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΑΗΝΟΤ
Δ13

Δγθαηάζηαζε ριννηάπεηα

Δ13.2
Δγθαηάζηαζε πξνπαξαζθεπαζκέλνπ ριννηάπεηα θαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν ππφγεην δίθηπν
άξδεπζεο κε γξαλαδσηνχο εθηνμεπηήξεο.
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5510
Σν αληηθείκελν εγθαηάζηαζεο πξνπαξαζθεπαζκέλνπ ριννηάπεηα πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
1. Σελ αθαίξεζε ηπρφλ ππάξρνληνο ριννηάπεηα θαη ηελ θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο κε θξέδα ζε βάζνο 20 cm, φζεο
θνξέο απαηηεζεί, γηα ηνλ ςηινρσκαηηζκφ ηνπ εδάθνπο.
2. Σελ πξνκήζεηα θεπεπηηθνχ ρψκαηνο κε ηελ κεηαθνξά ηνπ πάρνπο 20 εθ. εληφο πεξηνρήο
3. Σελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη νκνηφκνξθε δηάζηξσζε εκπινπηηζκέλεο ηχξθεο, πεξιίηε, ρνχκνπ θαη
ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην έδαθνο κε ζηαπξσηφ θξεδάξηζκα ζε βάζνο 10-12 cm
4. Σελ ηειηθή δηακφξθσζε κε ξάκκαηα θαη ηζνπγθξάλεο, γηα λα δεκηνπξγεζεί ε θαηάιιειε επηθάλεηα.
5. Σελ απνιχκαλζε ηνπ εδάθνπο κε κπθεηνθηφλν ζθεχαζκα
6. Σελ πξνκήζεηα, ηε κεηαθνξά ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε, κε νπνηνδήπνηε κέζν, ηνπ έηνηκνπ
ριννηάπεηα, κε επηινγή ηνπ απφ ηελ ππεξεζία.
7. Σελ ιίπαλζε ηνπ κε επηθαλεηαθφ ή πδαηνδηαιπηφ κηθηφ ιίπαζκα κε ηρλνζηνηρεία.
8. Σελ απνκάθξπλζε φισλ ησλ αρξήζησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ριννηάπεηα.
9. Σελ αξρηθή άξδεπζε θαζψο θαη ηηο κεηέπεηηα θαζεκεξηλέο αξδεχζεηο ηνπ ριννηάπεηα κέζσ ηνπ αξδεπηηθνχ
δηθηχνπ, ηα ζπρλά βνηαλίζκαηα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ αγξηνρφξησλ πνπ ηπρφλ ζα θπηξψζνπλ θαη ηελ
επαλαζπνξά ριννηάπεηα ζε φζα ζεκεία ην θχηξσκα ηνπ πξνθχςεη αξαηφ ή αλεπαξθέο.
10. Πιήξεο απηνκαηνπνηεκέλν ππφγεην δίθηπν άξδεπζεο κε γξαλαδσηνχο εθηνμεπηήξεο (pop-up) κε πιήξε
δηαβξνρή φιεο ηεο θαιππηφκελεο επηθάλεηαο. Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη ειεθηξνβάλεο,
πξνγξακκαηηζηέο, γξαλαδσηνί εθηνμεπηήξεο, ιάζηηρα πνιπαηζπιελίνπ 6 αηκ., θξεάηηα, ζηεγαλά θνπηηά,
θαιψδηα, αδηάβξνρα, κηθξνυιηθά, θιπ
Οη εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-02-02. ηελ ηηκή
πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ πιηθψλ, ησλ κεραλεκάησλ
θαη ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ επηηπρή εγθαηάζηαζε ηνπ ριννηάπεηα.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (κ2)
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: έληεθα
Αξηζκεηηθψο: 11,00

Μέγαρα 2/6/2016

Μέγαρα 2/6/2016

Ζ ΤΝΣΑΞΑΑ

Ζ ΠΡ/ΝΖ ΣΜ. ΜΔΛΔΣΧΝ – ΔΡΓΧΝ

Α.ΜΟΤΡΣΕΟΤΚΟΤ

Δ. ΣΑΚΧΝΑ

Μέγαρα 2/6/2016
Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ Σ.Τ.Γ.Μ

Δ. ΡΟΤΖ
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΡΔΩΝ
Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΣΜΖΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΔΡΓΟ:
ΑΝΑΠΛΑΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ Νν1
ΣΖΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΝΔΑ ΠΔΡΑΜΟΤ
ΑΡ. ΜΕΛ.: 15/2016

ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ
ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ
Άξζξν 1:

Αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο

Άξζξν 2:

Αξρηθή ζπκβαηηθή ρξεκαηηθή αμία - πκβαηηθέο ηηκέο ηεο εξγνιαβίαο

Άξζξν 3:

εηξά ηζρχνο ηεπρψλ θαη ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο – Φάθεινη ζρεδίσλ

Άξζξν 4:

Μειέηε ησλ ζπλζεθψλ θαη φξσλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ

Άξζξν 5

χκβαζε έξγνπ

Άξζξν 6:

Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο

Άξζξν 7:

Πξνζεζκίεο

Άξζξν 8:

Τπέξβαζε πξνζεζκηψλ - Πνηληθέο ξήηξεο

Άξζξν 9:

Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ - Μεραληθφο Δμνπιηζκφο

Άξζξν 10: Πξνζσπηθφ αλαδφρνπ
Άξζξν 11: Φφξνη, Γαζκνί, θξαηήζεηο, εξγνιαβηθά πνζνζηά θ.ι.π.- Πιεξσκή Αλαδφρνπ
Άξζξν 12: Δπηκέηξεζε εξγαζηψλ
Άξζξν 13: Βιάβεο ζηα έξγα. Αλαγλψξηζε απνδεκηψζεσλ
Άξζξν 14: Πηζηνπνηήζεηο - εληνιέο πιεξσκψλ – επηκεηξήζεηο – ηειηθφο ινγαξηαζκφο
Άξζξν 15. Αξηηφηεηα ησλ θαηαζθεπψλ - κειέηε ηνπ έξγνπ - ηξνπνπνηήζεηο κειέηεο
Άξζξν 16. Πνηφηεηα θαη πξνέιεπζε πιηθψλ θαη έηνηκσλ ή εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλ- ειαηηψκαηαπαξάιεηςε ζπληήξεζεο
Άξζξν 17: Πνηφηεηα θαη ηξφπνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ
Άξζξν 18: Υξφλνο εγγχεζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ
Άξζξν 19: Ζκεξνιφγην έξγνπ - Λνηπέο ππνρξεψζεηο – Αθαλείο εξγαζίεο
Άξζξν 20: Δπζχλε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο θαη γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ
Άξζξν 21. ρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΑΤ) – Φάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΦΑΤ)
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Άξζξν 22: Αζθαιίζεηο
Άξζξν 23: Απμνκείσζε εξγαζηψλ - λέεο εξγαζίεο - θαλνληζκφο ηηκψλ κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ ππεξζπκβαηηθέο εξγαζίεο – αλαζεψξεζε.
Άξζξν 24: Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή - Βεβαίσζε πεξάησζεο εξγαζηψλ Γηνηθεηηθή παξαιαβή
Άξζξν 25. Γνθηκέο εγθαηαζηάζεσλ
Άξζξν 26: Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα - Λήςε θσηνγξαθηψλ
Άξζξν 27. Δξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηελ Τπεξεζία ή άιινπο αλαδφρνπο
Φζνξέο απφ εγθαηαζηάζεηο θαη απφ ηνλ αλάδνρν
Άξζξν 28. θπξνδέκαηα
Άξζξν 29: Υξήζε έξγνπ ή ηκήκαηνο ηνπ πξηλ απφ ηελ απνπεξάησζε
Άξζξν 30. χλδεζε κε δίθηπα Ο.Κ.Ω.
Άξζξν 31: Δμππεξέηεζε κεηαθνξάο ππαιιήισλ ηεο Τπεξεζίαο επίβιεςεο
Άξζξν 32. Δμππεξέηεζε Οξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ Κνηλήο Ωθέιεηαο (Ο.Κ.Ω.)
Άξζξν 33: Καζαξηζκφο θαηαζθεπψλ - εξγνηαμίσλ - εγθαηαζηάζεσλ
Άξζξν 34. Γεληθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ
Άξζξν 35:

Απαηηνχκελα Μέηξα Αζθαιείαο θαη Τγείαο ζην εξγνηάμην

Άξζξν 36 : Γηακφξθσζε ηηκνινγίνπ πξνζθνξάο θαη' απνθνπή ηηκεκάησλ.
Άξζξν 37 : Πηλαθίδεο ρνιείνπ
Άξζξν 38

Σνπνζέηεζε θηηξίσλ θαη ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ

Άξζξν 39:

Γήισζε αλάιεςεο επίβιεςεο

Άξζξν 1. Αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο
1.1

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο είλαη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «ΑΝΑΠΛΑΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ
ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ Νν1 ΣΖΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΝΔΑ ΠΔΡΑΜΟΤ », ζχκθσλα κε ηηο κειέηεο
εθαξκνγήο, φπσο ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ ππεξεζία θαη ηνπο φξνπο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ
ηεπρψλ ηεο δεκνπξάηεζήο ηνπ.

1.2

Σα είδε θαη νη πνζφηεηεο φισλ ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ πεξηέρνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ κειέηεο
πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφλ ησλ 161.560,00 € κε ηα απξφβιεπηα, ηελ αλαζεψξεζε θαη ηνλ Φ.Π.Α.

Άξζξν 2. Αξρηθή ζπκβαηηθή ρξεκαηηθή αμία - πκβαηηθέο ηηκέο ηεο εξγνιαβίαο
2.1

Ζ αξρηθή ζπκβαηηθή ρξεκαηηθή αμία ηεο εξγνιαβίαο είλαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ (.Π.), πξνζαπμεκέλν θαηά ην πνζφ ησλ απξφβιεπησλ δαπαλψλ επί ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ πξνζθνξάο.
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2.2

πκβαηηθέο ηηκέο ηεο εξγνιαβίαο είλαη νη ηηκέο κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο, κεησκέλεο θαηά ην
αληίζηνηρν πνζνζηφ έθπησζεο πνπ πξνζέθεξε ν αλάδνρνο ζηελ πξνζθνξά πνζνζηψλ έθπησζεο
θαη απμεκέλεο θαηά ην εξγνιαβηθφ πνζνζηφ, γηα γεληθά έμνδα θαη γηα φθεινο ηνπ αλαδφρνπ

Άξζξν 3. εηξά ηζρχνο ηεπρψλ θαη ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο – Φάθεινη ζρεδίσλ
3.1

3.2

Σα ηεχρε θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη δεκνπξάηεζεο αιιεινζπκπιεξψλνληαη, είλαη δε θαηά
ζεηξά ηζρχνο ηνπο (ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ φξσλ πνπ πεξηέρνπλ) ηα παξαθάησ: (
φπσο αλαθέξνληαη θαη ζην άξζξν 5.2 ηεο δηαθήξπμεο ).
1. Σν ζπκθσλεηηθφ.
2. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε.
3. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά (έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο).
4. Σν Σηκνιφγην Μειέηεο.
5. Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.).
6. Οη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα Παξαξηήκαηα ηνπο, Σ..Τ.
7. Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή
8. Ο Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο.
9. Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο, πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππεξεζία θαη νη
εγθεθξηκέλεο ηερληθέο κειέηεο, πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, αλ πξνβιέπεηαη ε
πεξίπησζε απηή απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ή πξνθχςεη θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί
ηξνπνπνίεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ.
10. Σν Υξνλνδηάγξακκα/ Πξφγξακκα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, φπσο απηφ ηειηθά ζα εγθξηζεί
απφ ηελ Τπεξεζία.
Δπίζεο έρνπλ ζπκβαηηθή ηζρχ, επφκελε ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν:
(1) Σα εγθεθξηκκέλα εληαία Σηκνιφγηα ηνπ άξζξνπ 17 παξ. 4 ηνπ ΚΓΔ.
(2) Οη Δπξσθψδηθεο.
(3) Οη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Π.Σ.Π.) ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. (ή ηνπ η. Τ.Γ.Δ.).
(4) Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. θαη I.S.O.

ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ζην πεξηερφκελν ελφο θαη ηνπ απηνχ απφ ηα παξαπάλσ ζπκβαηηθά ζηνηρεία, ε
ηειηθή επηινγή αλήθεη ζηελ Τπεξεζία θαη ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί ρσξίο
αληηξξήζεηο ζε απηήλ θαη ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη νπνηαδήπνηε απαίηεζε γηα απνδεκίσζε απφ
απηήλ ηελ αηηία.
Άξζξν 4. Μειέηε ησλ ζπλζεθψλ θαη φξσλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ
4.1. Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζηελ δεκνπξαζία απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην φηη ν αλάδνρνο:
4.1.1 Έρεη επηζθεθζεί θαη ειέγμεη ηελ ηνπνζεζία, ηελ δηακφξθσζε θαη ηελ θχζε ηνπ εδάθνπο ηνπ γεπέδνπ
ηνπ έξγνπ θαη έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ησλ γεληθψλ, εηδηθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο ηνπο,
ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηηο πεγέο πξνκήζεηαο ησλ πιηθψλ, ηε κεηαθνξά ηνπο ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, ηελ
απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ, ηε ζπγθέληξσζε, απφζεζε θαη απνκάθξπλζε ησλ αρξήζησλ πιηθψλ, ηελ
εμαζθάιηζε ηνπ απαξαίηεηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ απαξαίηεησλ κεραλεκάησλ, ηηο
κεηαθνξηθέο δπλαηφηεηεο θαη ηελ πξνζπέιαζε ζην ρψξν ηνπ έξγνπ.
4.1.2 Έρεη κειεηήζεη κε θάζε πξνζνρή, φια ηα ζηνηρεία ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη ηα ηεχρε
δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ θαη φηη ζα ζπκκνξθσζεί απφιπηα κε απηά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
4.1.3 Αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο παξαπάλσ εηδηθέο
ζπλζήθεο θαη φξνπο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη φηη δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ επζχλε πνπ έρεη γηα ηελ
πιήξε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, αλ παξέιεηςε λα ελεκεξσζεί κε θάζε
δπλαηή ιεπηνκέξεηα ή λα δεηήζεη θάζε πιεξνθνξία πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο θαηαζθεπήο ηνπ
έξγνπ γεληθά.
Άξζξν 5. χκβαζε έξγνπ
5.1

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ππνγξάθεηαη ζρεηηθή ζχκβαζε απφ ηνλ Γήκαξρν Μεγαξέσλ, θαη ηνλ
εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηεο Αλαδφρνπ εηαηξίαο ηνπ έξγνπ. Ζ ζχκβαζε ζπλάπηεηαη κε βάζε
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ηελ εγθξηηηθή απφθαζε θαη ηα ηεχρε θαη ζρέδηα κε ηα νπνία δηελεξγήζεθε ε δεκνπξαζία. Σν έγγξαθν
ηεο ζχκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ θαη φρη ζπζηαηηθφ ραξαθηήξα.
5.2

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαιείηαη ν αλάδνρνο λα πξνζέιζεη ζην Γήκν Μεγαξέσλ, ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν 3669/2008 . Ζ Γ/λνπζα ην έξγν Τπεξεζία κέζα ζε πέληε (5)
κέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζ' απηήλ ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο
Γεκνπξαζίαο, θαιεί κε έγγξαθν ηνλ αλάδνρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζε νξηζκέλν ηφπν
θαη ζε πξνζεζκία, πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ ηηο δεθαπέληε (15) κέξεο θαη κεγαιχηεξε
απφ είθνζη (20) κέξεο. Ζ πξφζθιεζε γίλεηαη καδί κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηνπ
απνηειέζκαηνο ηεο Γεκνπξαζίαο ζηνλ αλάδνρν, πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο κέζα ζηελ παξαπάλσ
πξνζεζκία, λα πξνζθνκίζεη ηηο ζρεηηθέο εγγπήζεηο, λα αλαθέξεη ηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο ηνπ θαη
ηελ αθξηβή Γηεχζπλζε ηεο. Δπίζεο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηνξίζεη αληίθιεην, θάηνηθν
ηεο έδξαο ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο θαη απνδεθηφ απ' απηήλ. Μέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία ν αλάδνρνο
είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη ηηο απαηηνχκελεο εγγπεηηθέο θαιήο εθηειέζεσο.

5.3

Αλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή δελ πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα
ζηνηρεία θαη ηηο απαηηνχκελεο εγγπήζεηο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θεξχζζεηαη έθπησηνο.
ηελ πεξίπησζε απηή δελ απαηηείηαη θνηλνπνίεζε εηδηθήο πξφζθιεζεο θαη θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ
θπξίνπ ηνπ έξγνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ζηελ δεκνπξαζία, σο εηδηθή πνηλή. ( άξζξν 30 παξ. 6 ηνπ Ν
3369/2008 ).

5.4

Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ εγγξάθνπ ζπκθσλεηηθνχ ν αλάδνρνο δειψλεη ηελ έδξα ηνπ θαη ηελ αθξηβή
δηεχζπλζή ηνπ. Μέρξη ηελ πιήξε εθθαζάξηζε ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο θάζε κεηαβνιή ησλ
ζηνηρείσλ απηψλ δειψλεηαη ππνρξεσηηθά θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία.
Γηαθνξεηηθά θάζε θνηλνπνίεζε πνπ γίλεηαη ζηελ παιαηφηεξε δηεχζπλζε πνπ έρεη δειψζεη ν αλάδνρνο,
επηθέξεη φια ηα λφκηκα απνηειέζκαηά ηεο. Ο αλάδνρνο, θαηά ηνλ ίδην παξαπάλσ ρξφλν, δειψλεη
εγγξάθσο αληίθιεην, θάηνηθν ηεο έδξαο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Ο αληίθιεηνο πξέπεη λα είλαη
απνδεθηφο απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Ζ δήισζε ηνπ αλαδφρνπ ζπλνδεχεηαη απφ δήισζε θαη
ηνπ νξηδνκέλνπ σο αληηθιήηνπ φηη απνδέρεηαη ηνλ γελφκελν δηνξηζκφ ηνπ. Κάζε θνηλνπνίεζε πξνο ηνλ
αληίθιεην ζεσξείηαη φηη γίλεηαη πξνο ηνλ αλάδνρν. Αληηθαηάζηαζε ηνπ αληηθιήηνπ είλαη δπλαηή κε
αλάινγε εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο. Ζ αληηθαηάζηαζε ηζρχεη κφλν κεηά ηελ απνδνρή ηνπ
λένπ αληηθιήηνπ απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Ζ δηεπζχλνπζα ππεξεζία έρεη πάληνηε ην δηθαίσκα
λα δεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ αληηθιήηνπ, αλ απηφο αξλεζεί ηελ παξαιαβή εγγξάθσλ ή απνπζηάδεη
ζπζηεκαηηθά απφ ηελ έδξα ηνπ ή γεληθά θξηζεί αθαηάιιεινο. ηελ πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα νξίζεη ρσξίο θακηά θαζπζηέξεζε λέν αληίθιεην.

5.5

Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, χζηεξα απφ δηαγσληζκφ,
επαλαυπνινγίδνληαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έθπησζε, νη πξνβιεπφκελεο δαπάλεο γηα ηα
απξφβιεπηα, ηελ αλαζεψξεζε θαη ην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.).

Άξζξν 6. Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο
6.1

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν. 3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ
Ν.4146/2013 θαη κε ην άξζξν 157 ηνπ Ν.4281/08.08.2014 (ΦΔΚ 160 Α΄), γηα ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο, ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο θαη θάζε απαίηεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαηά ηνπ
αλαδφρνπ, πνπ πξνθχπηεη έλεθα ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη εγγπήζεηο θαιήο
εθηέιεζεο, , φπσο πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 17 ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ. Ζ εγγχεζε θαιήο
εθηέιεζεο ζπκπιεξψλεηαη κε θξαηήζεηο ζηηο εθάζηνηε εθδηδφκελεο εληνιέο πιεξσκήο. Οη θξαηήζεηο
απηέο νξίδνληαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ησλ εξγαζηψλ, πνπ έρνπλ εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηελ
ειεγρζείζα πηζηνπνίεζε θαη ζε πνζνζηφ 10% επί ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ, πνπ ελδερνκέλσο
πεξηιεθζνχλ ζηελ πηζηνπνίεζε πξνζσξηλά κέρξη λα ελζσκαησζνχλ ζηηο εξγαζίεο. ( άξζξν 35 παξ.9
ηνπ Ν 3369/2008 ).
Σν χςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο νξίδεηαη ζε 5% επη ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο , πνπ
δελ πεξηιακβάλεη ηα θνλδχιηα ηνπ Φ.Π.Α. ε πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ
ηεθκαξηήο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ είλαη κεγαιχηεξν ηνπ νξίνπ 12%, πξνθεηκέλνπ λα ππνγξαθεί ε
ζχκβαζε, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη επηπιένλ, πξφζζεηε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3263/2004, θαη ηνπ Ν. 4281/2014
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Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, πξέπεη λα είλαη θνηλέο ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηεο
Κνηλνπξαμίαο (άξζξν 35 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 609/85).
6.2

Γεληθά, γηα ηηο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηεο κε ηηο θξαηήζεηο πνπ γίλνληαη ζηηο
πιεξσκέο ηνπ αλαδφρνπ, ηηο κεηψζεηο ηεο, ηελ επηζηξνθή ηεο θαζψο θαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
παξέρεηαη απηή, έρνπλ ηζρχ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Ν 3369/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη κε ηνλ Ν.4146/2013 θαη κε ην άξζξν 157 ηνπ Ν.4281/08.08.2014 (ΦΔΚ 160 Α΄).

6.3

Αλ ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αλαιεθζεί απφ θνηλνπξαμία, έρνπλ ηζρχ θαη νη εηδηθέο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ
39 ηνπ Ν.3669/2008, πνπ αθνξνχλ ζηηο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο, ζηελ επζχλε ησλ
θνηλνπξαθηνχλησλ απέλαληη ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, ζην δηνξηζκφ εθπξνζψπνπ θαη αλαπιεξσηνχ
απηνχ, ηεο θνηλνπξαμίαο, σο θαη ζηνλ ηξφπν αληηθαηάζηαζεο απηψλ, ζηνλ ηξφπν ζπλέρηζεο ησλ
εξγαζηψλ αλ ππάξμεη πηψρεπζε ή ζάλαηνο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ κειψλ ηεο θνηλνπξαμίαο θ.ι.π.

Άξζξν 7. Πξνζεζκίεο
7.1

Γηα ηελ απνπεξάησζε ηνπ φινπ έξγνπ νξίδεηαη πξνζεζκία ΔΚΑΣΟΝ ΔΗΚΟΗ (120) ζπλνιηθά
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ.
Παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο δελ αλαγλσξίδεηαη παξά κφλν γηα ιφγνπο επζχλεο ηνπ
εξγνδφηε. Γεληθά αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απαηηεζεί παξάηαζε, απηή ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν. 3669/2008.
Οη δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο ζεσξνχληαη ιφγνο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ θαη παξάηαζεο ηεο
πξνζεζκίαο πεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ , κφλν θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο ππεξεζίαο .

7.2 Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ηνπ αλαδφρνπ ζηελ αλάγθε λα ηεξεζεί ε πξνζεζκία κε απφιπηε αθξίβεηα Γηα ην
ζθνπφ απηφ ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνβιέςεη ηε δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζε δεχηεξε βάξδηα, αλ ε
θαλνληθή βάξδηα δελ επαξθέζεη, κε ή ρσξίο ππεξσξίεο θαη ηε δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζε εκέξεο αξγηψλ θαη
ενξηψλ. Ζ νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε ηνπ αλαδφρνπ απφ ππεξσξηαθή ή λπθηεξηλή εξγαζία ζα βαξχλεη ηνλ
ίδην θαη δελ αλαγλσξίδεηαη θαλέλα δηθαίσκα γηα θαηαβνιή νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο.
Οη θάζε είδνπο άδεηεο γηα ππεξσξηαθή ή θαη λπθηεξηλή απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ , ζα εθδνζνχλ κε
κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ. Ζ Τπεξεζία, αλ ρξεηαζζεί, ζα ζπλεγνξήζεη ζηηο αξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο
γηα ηε ρνξήγεζε ηέηνησλ αδεηψλ.
7.3

Μέζα ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο,
λα ππνβάιεη ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξ.5 ηνπ
Ν.1418/84 φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 2 παξ.3 ηνπ Ν.2229/94 θαη ην άξζξν 32 παξ. 1 ηνπ
Π.Γ. 609/85, ην νπνίν ζα εγθξηζεί απφ ηε Γ.Σ.Τ. Γήκνπ Μεγάξσλ ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζα
γίλνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 παξ. 9 ηνπ Π.Γ. 609/85.
Μέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη θαη ππνβάιεη φιεο ηηο κειέηεο, ζρέδηα, θ.ι.π. πνπ πξνβιέπνληαη ζηε
Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ "έξγνπ.

Άξζξν 8. Τπέξβαζε πξνζεζκηψλ - Πνηληθέο ξήηξεο
8.1 Γηα θάζε εκεξνινγηαθή εκέξα ππέξβαζεο, κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο
πεξαίσζεο ηνπ φινπ έξγνπ, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 49 ηνπ Ν. 3669/85.
8.2 Ζ πνηληθή ξήηξα πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο
πξνζεζκίαο νξίδεηαη ζε δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ θαη επηβάιιεηαη
γηα αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζχκβαζε αξρηθήο
ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο. Γηα ηηο επφκελεο εκέξεο κέρξη αθφκα δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο αξρηθήο
ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, ε πνηληθή ξήηξα γηα θάζε εκέξα νξίδεηαη ζε είθνζη ηνηο εθαηφ(20%) ηεο κέζεο
εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ. Ωο κέζε εκεξήζηα αμία λνείηαη ην πειίθν ηνπ ζπλνιηθνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ
ηεο ζχκβαζεο, καδί κε ην πνζφ ησλ ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ρσξίο ηελ αλαζεψξεζε θαη
ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), πξνο ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία ηνπ έξγνπ. Οη πνηληθέο ξήηξεο πνπ
επηβάιινληαη γηα ηελ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβνχλ ζπλνιηθά
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πνζνζηφ έμη ηνηο εθαηφ (6%) ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. ( άξζξν 49 παξ. 2 ηνπ Ν
3669 / 2008 )
8.3

Γηα θάζε εκεξνινγηαθή εκέξα ππέξβαζεο, κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, θάζε ηκεκαηηθήο
πξνζεζκίαο, ελδεηθηηθήο θαη απνθιεηζηηθήο, ηνπ άξζξνπ 7 ηεο παξνχζεο, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα
0,00010 Υ  , γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ πξψησλ 15 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ θαη 0,00020 Υ  ., γηα
ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ επνκέλσλ 15 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ, φπνπ  ε ζπλνιηθή θαηά ηελ
ζχκβαζε δαπάλε ηνπ φινπ έξγνπ, ρσξίο αλαζεψξεζε θαη ΦΠΑ. Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο πνηληθήο
ξήηξαο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ζε πνζνζηφ ην ηξία ηνηο
εθαηφ (3%) ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α..

8.4

Οη πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη
παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ ακέζσο επφκελν ινγαξηαζκφ ηνπ έξγνπ. Με ίδηα απφθαζε αλαθαινχληαη
ππνρξεσηηθά νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο , αλ ην έξγν πεξαησζεί κέζα
ζηελ ζπλνιηθή πξνζεζκία θαη ηηο εγθεθξηκέλεο γεληθέο παξαηάζεηο ηεο , ελψ ε πνηληθή ξήηξα γηα ηελ
ζπλνιηθή πξνζεζκία θαη ηηο απνθιεηζηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο είλαη αλέθθιεηε. (άξζξν 49 παξ.1
ηνπ Ν. 3669 / 2008 ).
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθπξφζεζκεο παξάδνζεο, απφξξηςεο ζπκβαηηθψλ εηδψλ, επηβνιήο ξεηξψλ θ.ι.π.,
γηα ηα πξνκεζεπφκελα είδε ηνπ θηλεηνχ εμνπιηζκνχ, ηζρχνπλ νη πξνβιέςεηο ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ
ηνπ Π.Γ. 118/2007.

8.5

Άξζξν 9. Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ - Μεραληθφο Δμνπιηζκφο
9.1

Μέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο κε βάζε
ηελ νιηθή θαη ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία ην
ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
Μέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη ζε απηήλ ηελ Δ..Τ. θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Σερληθή
Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 32 ηνπ Π.Γ.609/85 θαη ππνβάιεη ζηε Γ1λνπζα Τπεξεζία ην ρξνλνδηάγξακκα γηα ηε
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, θαη γξακκηθφ δηάγξακκα ή δηάγξακκα κε ηελ κέζνδν ηεο δηθηπσηήο αλάιπζεο
(P.E.R.T) ζηα νπνία ζα ηεξνχληαη ε ζπλνιηθή θαη νη ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο.
Παξάιεηςε ε ακέιεηα ζηελ άξηηα ιεπηνκεξή θαη πιήξε αλάιπζε ζπλεπάγεηαη εθηφο απφ ηελ επηβνιή
ηεο πνηληθήο ξήηξαο, πνπ νξίδεηαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν θαη ηελ έθπησζε, φπσο πξνβιέπεηαη ζην
άξζξν 6 ηνπ Ν. 3263/2004.

9.2

Ζ δηεπζχλνπζα ππεξεζία εγθξίλεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο ην ρξνλνδηάγξακκα θαη κπνξεί λα
ηξνπνπνηήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ ζρεηηθά κε ηε ζεηξά θαη ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ
έξγσλ, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ρξνληθήο θιηκάθσζεο ησλ πηζηψζεσλ, κέζα ζηα φξηα ησλ
ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ. Σν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ζπκβαηηθφ ζηνηρείν ηνπ έξγνπ.
Αλαπξνζαξκνγέο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εγθξίλνληαη φηαλ κεηαβιεζνχλ νη πξνζεζκίεο, ην
αληηθείκελν ή νη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ. Ζ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ απφ κέξνπο ηνπ
αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη πέξα ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο. Ζ κε ηήξεζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ζπλεπάγεηαη ηελ
επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ θαη παξεπφκελσλ ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ θαη απνηειεί ιφγν έθπησζεο ηνπ
αλαδφρνπ.

9.3

Σν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Σν
ρξνλνδηάγξακκα αλαιχεη αλά κνλάδα ρξφλνπ θαη πάλησο αλά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν ηηο εξγαζίεο
πνπ πξνβιέπεηαη λα εθηειεζζνχλ. Σν ρξνλνδηάγξακκα ζπληάζζεηαη κε ηε κνξθή ηεηξαγσληθνχ
πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πην πάλσ ρξνληθή αλάιπζε ησλ πνζνηήησλ αλά εξγαζία ή νκάδα
εξγαζηψλ θαη ζπλνδεχεηαη απφ γξακκηθφ δηάγξακκα θαη ζρεηηθή έθζεζε. O αλάδνρνο θαηαζθεπήο ηνπ
έξγνπ ππνρξενχηαη επίζεο κέζα ζε έλαλ (1) κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα ζπληάμεη θαη
λα ππνβάιεη νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα πιήξε
ζηνηρεία ζηειερψλ, εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε εξγνηαμηαθή αλάπηπμε γηα
ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.

9.4

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλε ηνπ λα παξαθνινπζεί αλειιηπψο ηελ εθαξκνγή ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη λα ην αλαπξνζαξκφδεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνπ μέθπγε απφ απηφ, νχησο
ψζηε λα ηεξεζεί ηειηθά πηζηά ε ζπλνιηθή πξνζεζκία απνπεξάησζεο ηνπ φινπ έξγνπ.
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9.5

Ζ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πνπ είλαη απφ ηηο πην βαζηθέο ππνρξεψζεηο
ηνπ αλαδφρνπ, ζα παξαθνινπζείηαη απζηεξά απφ ηελ επίβιεςε θαη ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ν
αλάδνρνο κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο, χζηεξα απφ εηδηθή πξφζθιεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο ην έξγν
Τπεξεζίαο.

Άξζξν 10. Πξνζσπηθφ αλαδφρνπ
10.1.

10.2

10.3

10.4

Σν έξγν δηεπζχλεηαη εθ κέξνπο ηεο αλαδφρνπ επηρείξεζεο απφ πιεξεμνχζην αληηπξφζσπν ηεο,
απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία πνπ πξέπεη λα είλαη δηπισκαηνχρνο πνιηηηθφο ή αξρηηέθησλ κεραληθφο
ή θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ αλάδνρν ζε πεξίπησζε αηνκηθήο επηρείξεζεο.
Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο, εθηφο απφ πνιηηηθφ ή αξρηηέθηνλα κεραληθφ ππνρξενχηαη
λα δηαζέζεη θαη' αλέιεγθηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο, έλα δηπισκαηνχρν κεραλνιφγν ή ειεθηξνιφγν ή
ειεθηξνιφγν-κεραλνιφγν κεραληθφ, θαζψο θαη ηνπο αλαγθαίνπο ππνκεραληθνχο, εξγνδεγνχο θαη
ινηπνχο ηερληθνχο θαη δ/θνπο - νηθνλνκηθνχο ππαιιήινπο.
ινη νη παξαπάλσ πξέπεη λα είλαη ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. Ζ Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία
δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηελ απνκάθξπλζε απφ ην εξγνηάμην νπνηνπδήπνηε
απαζρνινπκέλνπ ζε απηφ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηνλ ζεσξήζεη αθαηάιιειν γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.
Ο αλάδνρνο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ηελ
βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη θαη ν ρξφλνο αζθάιηζεο
ησλ εξγαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν. 3669 / 2008..

Άξζξν 11. Φφξνη, Γαζκνί, θξαηήζεηο, εξγνιαβηθά πνζνζηά θ.ι.π.- Πιεξσκή Αλαδφρνπ
11.1

Σν εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα ππφθεηηαη ζε πξνείζπξαμε ηνπ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο.

11.2

Ο αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ γηα ηα θάζε είδνπο κεηαθνξηθά ηνπ κέζα πνπ ζα
θπθινθνξνχλ ζην νδηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο. Δπίζεο δελ απαιιάζζεηαη ν αλάδνρνο απφ ηνλ εηδηθφ
θφξν ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν.Γ. 3092/54 γηα ηα εηζαγφκελα απφ ην εμσηεξηθφ θάζε είδνπο πιηθά, εθφδηα
θ.ι.π. θαζψο θαη απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο θφξνπο θ.ι.π., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ,
φπσο απηέο ηνπ Ν.Γ. 4486/66 ΦΔΚ 131 ηεχρνο Α θαη 4535/66 ΦΔΚ 16 ηεχρνο Α, πεξί ηξνπνπνηήζεσο
θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ.
Δπίζεο ν αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηνπο δαζκνχο θαη θάζε άιιν θφξν, ηέινο ή δηθαίσκα
ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, γηα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ φπσο απηέο
ησλ Ν. 2366/.53 (ΦΔΚ 83Α/10-4-53), 1081/71 (ΦΔΚ 273Α/27-12-71) θαη 893/79.

11.3

Δπίζεο ην έξγν επηβαξχλεηαη κε θξάηεζε 0,5% ππέξ ΔΜΠ (ζχκθσλα κε ην άξζξν κφλνλ παξ.1 πεξ.
α ηνπ Ν. 546/1943).

11.4

Δπίζεο ην έξγν επηβαξχλεηαη κε θξάηεζε 6ν/νν (εμ ηνηο ρηιίνηο) επί ηνπ πνζνχ πιεξσκήο, ρσξίο ην
ΦΠΑ (Ν.2166/93, άξζξν 27, παξ. 34 θαη 35). Γηα ηελ θξάηεζε απηή ν αλάδνρνο ζα πξνζθνκίδεη ζηελ
Οηθνλνκηθή Τπεξεζία παξαζηαηηθφ θαηαβνιήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο ζην νπνίν ζα
θαίλεηαη φηη θαηαηέζεθε ζηνλ ηεξνχκελν ινγαξηαζκφ 040/546107/30 ην πνζνζηφ ηνπ 6ν/νν.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη εάλ κεηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ επηβιεζνχλ λέεο επηβαξχλζεηο ή θαηαξγεζνχλ
παιαηέο ή ηξνπνπνηεζνχλ ηζρχνπζεο, ηα αληίζηνηρα πνζά ζα είλαη ζε βάξνο ή ζε φθεινο ηνπ έξγνπ.

11.5

Δπίζεο ην έξγν επηβαξχλεηαη κε θξάηεζε 0,10% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Νφκνπ 4013/2011 θαη ζχκθσλα κε ην ππ’ αξηζκφ 30200/10-09-2012
έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο & Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο).

11.6

Καηά ηελ είζπξαμε ησλ αλσηέξσ θξαηήζεσλ (11.3 θαη 11.4) επηβάιιεηαη ραξηφζεκν 2% θαη ΟΓΑ επί
ραξηνζήκνπ 20% (άξζξν 10 παξ. 1 Ν. 187/1943).

11.7

ηελ παξνχζα εξγνιαβία ηζρχεη εξγνιαβηθφ πνζνζηφ 18% επί ηεο αμίαο ηνπ ηηκήκαηνο ηνπ έξγνπ πνπ
εθηειείηαη θαη απνηηκάηαη κε ηηκέο κνλάδαο.

11.8

Δπί ηεο αμίαο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ πνπ εθηειείηαη θαη απνηηκάηαη κε θαη' απνθνπή ηηκήκαηα δελ
πξνζηίζεληαη εξγνιαβηθφ πνζνζηφ γηαηί απηφ πεξηέρεηαη ζηα πξνζθεξφκελα απφ ηνλ αλάδνρν θαη'
απνθνπή ηηκήκαηα.

11.9

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη απνινγηζηηθά ηελ εηθαζηηθή κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ
πινπνίεζε απηήο θαζψο θαη ηπρφλ άιιεο αλαγθαίεο απνινγηζηηθέο εξγαζίεο, θαη ινηπέο εξγαζίεο,
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φηαλ ηνπ δνζεί εηδηθή εληνιή απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. ηελ πεξίπησζε απηή θαηαβάιιεηαη
ζηνλ αλάδνρν, θαη πεξηιακβάλεηαη ζηελ πηζηνπνίεζε ε πξαγκαηηθή δαπάλε πνπ πξνθχπηεη ζχκθσλα
κε ηα λφκηκα απνδεηθηηθά πιεξσκήο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (άξζξν 55 ηνπ Ν. 36699/2008).
Δπί ηεο δαπάλεο θάζε απνινγηζηηθήο εξγαζίαο θαηαβάιιεηαη εξγνιαβηθφ πνζνζηφ 18%, κεησκέλν
ζχκθσλα κε ηελ κεηνδνζία ζην πνζνζηφ νθέινπο ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηφ, γηα ηηο
απνινγηζηηθέο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ (άξζξν 55, παξάγξ. 3-4, ηνπ Ν. 36699/2008).
ε πεξίπησζε πνπ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο Τπεξεζίαο δελ πεξηιακβάλεη εξγαζίεο κε απνινγηζηηθφ
ζχζηεκα, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη θαη αλαγθαίεο απνινγηζηηθέο εξγαζίεο, φηαλ
ηνπ δνζεί εηδηθή εληνιή απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία Δπί ηεο δαπάλεο θάζε απνινγηζηηθήο
εξγαζίαο θαηαβάιιεηαη εξγνιαβηθφ πνζνζηφ 18%, κεησκέλν ζχκθσλα κε ηελ κέζε ηεθκαξηή
έθπησζε ηεο δεκνπξαζίαο (άξζξν 55, παξαγξ. 10, ηνπ Ν 3669/2008).
Δπί ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ πνπ ηπρφλ ζα ρνξεγήζεη ν εξγνδφηεο ζηνλ αλάδνρν δελ θαηαβάιιεηαη
εξγνιαβηθφ πνζνζηφ.
11.10 Ζ δαπάλε ζχλδεζεο ηνπ ζρνιείνπ κε ηα δίθηπα ησλ Ο.Κ.Ω. (ΓΔΖ, ΔΤΓΑΠ, ΟΣΔ, θιπ.) θαηαβάιιεηαη
απφ ηνλ αλάδνρν κέζα ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζ' απηφλ ηνπ ινγαξηαζκνχ
ηεο αληηζηνίρνπ δεκφζηαο επηρείξεζεο θαη απνδίδεηαη ζ' απηφλ απφ ηνλ εξγνδφηε ζε επφκελν
ινγαξηαζκφ, κεηά ηε πξνζθφκηζε πάληνηε ησλ ζρεηηθψλ εμνθιεηηθψλ απνδείμεσλ θαη ινηπψλ
λνκίκσλ εγγξάθσλ ρσξίο λα δηθαηνχηαη θακηάο επηπιένλ επηβαξχλζεσο.
11.11 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο βαξχλεη ηελ Τπεξεζία.
Άξζξν 12.

Δπηκέηξεζε εξγαζηψλ.

12.1.

Α) Δξγαζηψλ κε ηηκέο κνλάδνο.

12.1.1

Γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Σηκνιφγην Μειέηεο ηνπ έξγνπ θαη ηα
εγθεθξηκέλα εληαία Σηκνιφγηα ηνπ άξζξνπ 17 παξ. 4 ηνπ Ν. 3669/08 (ΚΓΔ).

12.1.2

Αλ γηα θάπνηα εξγαζία δελ νξίδεηαη ζηα παξαπάλσ ζηνηρεία ηξφπνο επηκέηξεζεο, ζα επηκεηξείηαη
θαη ζα πιεξψλεηαη κε βάζε ηηο πξαγκαηηθά θαη κφλνλ εθηειεζζείζεο κνλάδεο θαη ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 6γ ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Ν. 3669/2008.

12.1.3

Θα εθαξκφδεηαη γεληθά ην άξζξν 52 ηνπ Ν. 3669/2008

Άξζξν 13. Βιάβεο ζηα έξγα. Αλαγλψξηζε απνδεκηψζεσλ
13.1

Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακηά απνδεκίσζε απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε βιάβε
επέξρεηαη ζην έξγν, γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή απψιεηα πιηθψλ θαη γεληθά γηα νπνηαδήπνηε δεκηά ηνπ
πνπ νθείιεηαη ζε ακέιεηα, απξνλνεζία ή αλεπηηεδεηφηεηα απηνχ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή ζε κε
ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ππαηηηφηεηαο
ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ή αλσηέξαο βίαο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγ. 7 ηνπ άξζξνπ
58 ηνπ Ν. 3669 / 2008.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηηο βιάβεο πνπ ηνλ βαξχλνπλ κε δηθέο ηνπ
δαπάλεο.

13.2

Μέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ γηα βιάβεο απφ νπνηαδήπνηε
αηηία εθηφο αλ απηέο νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Αλ ην έξγν
παξαδνζεί γηα ρξήζε πξηλ απφ ηελ παξαιαβή νη βιάβεο απφ ηε ρξήζε, εθφζνλ δελ νθείινληαη ζε
θαθή πνηφηεηα ηνπ έξγνπ, βαξχλνπλ ηνλ θχξην απηνχ.

13.3

Καη’ εμαίξεζε γηα βιάβεο ηνπ έξγνπ ή ησλ κφληκσλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ζηνλ ηφπν ηνπ
έξγνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ αλσηέξα βία, αλαγλσξίδεηαη ζηνλ αλάδνρν δηθαίσκα απνδεκίσζεο
αλάινγεο κε ηε δεκία, ην πνζφ ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη κε ζπλεθηίκεζε ηνπ είδνπο θαη ηεο έθηαζεο
ησλ βιαβψλ θαη ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Γηα ηελ αλαγλψξηζε
απνδεκίσζεο πξέπεη λα αθνινπζεζεί επαθξηβψο ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 58 παξ.
4 , 5 θαη 6 ηνπ Ν 3669 / 2008. Γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ ή δεκηψλ ν αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο γηα ηηο νπνίεο ζα ηνπ δνζεί εληνιή θαη ζχκθσλα κε φζα
πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν 3669 / 2008. Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ
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απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ απφ αλσηέξα βία κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα
13.4

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηνξζψζεη κέζα ζε νξηδφκελε απφ ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο εχινγε
πξνζεζκία ηα ειαηηψκαηα ηνπ έξγνπ, πνπ ζα δηαπηζησζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο θαη
κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή. Αλ ε πξνζεζκία απηή πεξάζεη άπξαθηε, ν θνξέαο θαηαζθεπήο ηνπ
έξγνπ κπνξεί λα εθηειέζεη ηε δηφξζσζε ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, κε ηελ
επηθχιαμε πάληνηε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην. Αλ ην ειάηησκα δελ είλαη
νπζηψδεο θαη ε δηφξζσζή ηνπ απαηηεί δπζαλάινγεο δαπάλεο γίλεηαη ζρεηηθή κείσζε ηνπ εξγνιαβηθνχ
αληαιιάγκαηνο. Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακηά απνδεκίσζε απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ γηα
νπνηαδήπνηε βιάβε επέξρεηαη ζηα έξγα, γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή απψιεηα πιηθψλ θαη γεληθά γηα
νπνηαδήπνηε δεκία πνπ νθείιεηαη ζε ακέιεηα, απξνλνεζία ή αλεπηηεδεηφηεηα απηνχ ή ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ ή ζε κε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, εθηφο απφ ηηο
πεξηπηψζεηο ππαηηηφηεηαο ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ή αλσηέξαο βίαο. Ο αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηηο βιάβεο πνπ ηνλ βαξχλνπλ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο.

13.5

Γεληθά γηα ηηο βιάβεο ζηα έξγα θαη ηελ αλαγλψξηζε απνδεκηψζεσλ έρνπλ εθαξκνγή φιεο νη
πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3669/2008.

Άξζξν 14. Πηζηνπνηήζεηο - εληνιέο πιεξσκψλ – επηκεηξήζεηο – ηειηθφο ινγαξηαζκφο
14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

Οη πηζηνπνηήζεηο, νη εληνιέο πιεξσκψλ θαη νη επηκεηξήζεηο ησλ εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζα γίλνληαη κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν 3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν.4070/2012,
ηνπο φξνπο ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο θαη ηεο παξνχζαο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ. Οη
πηζηνπνηήζεηο κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, ππνγξάθνληαη απφ απηφλ θαη ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία,
ζηα απαηηνχκελα αληίηππα, αλά κεληαία ρξνληθά δηαζηήκαηα.
ηνπο ινγαξηαζκνχο πεξηιακβάλνληαη επίζεο ε αλαζεψξεζε ηηκψλ, απνδεκηψζεηο θάζε είδνπο πνπ
έρνπλ εγθξηζεί, αληίηηκν απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ κέζσ ηεο εξγνιαβίαο θαη θάζε
άιιε εγθεθξηκέλε δαπάλε πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν. Απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο αθαηξνχληαη
φιεο νη εθθαζαξηζκέλεο απαηηήζεηο ηνπ εξγνδφηε θαη ηδίσο πνηληθέο ξήηξεο, πεξηθνπέο ηηκψλ ησλ
άξζξσλ 60 θαη 73 ηνπ Ν. 3669/2008, ζπκπιεξσκαηηθή θξάηεζε εγγχεζεο (άξζξν 6.2 ηεο παξνχζεο
ΔΤ) , αλ γη’ απηή δελ έρνπλ θαηαηεζεί εγγπεηηθέο επηζηνιέο, νπφηε γίλεηαη ζρεηηθή κλεία, απφζβεζε
πξνθαηαβνιψλ, παξαθξάηεζε αμίαο ηπρφλ ρνξεγνχκελσλ πιηθψλ, πιεξσκέο πνπ έγηλαλ ζε βάξνο
θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη γεληθά θάζε απαίηεζε ηνπ εξγνδφηε πνπ δελ έρεη ηθαλνπνηεζεί
κε άιινλ ηξφπν.
Οη ινγαξηαζκνί ζπληάζζνληαη πάληνηε αλαθεθαιαησηηθνί θαη γηα ηελ πιεξσκή ζπλνδεχνληαη κφλν
απφ αλαθεθαιαησηηθφ ζπλνπηηθφ πίλαθα ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ απφ ηελ αξρή ηνπ έξγνπ,
ηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία ησλ ηπρφλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ , ην ζπλνπηηθφ πίλαθα ηεο
αλαζεψξεζεο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
Πξηλ απφ ηελ είζπξαμε ησλ πηζηνπνηήζεσλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά:
- ηηκνιφγην ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα Οηθνλνκηθή Δθνξία,
- βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο,
- βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο,
- γξακκάηην είζπξαμεο ηεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πξνθαηαβνιήο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ
αληηζηνηρεί ζηελ πηζηνπνίεζε.
Ο ηειηθφο ινγαξηαζκφο εθδίδεηαη βάζεη ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ θαη ηεο
ζρεηηθήο εγθξηηηθήο απφθαζεο απηνχ. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία απνηεινχλ ηα κφλα δηθαηνινγεηηθά γηα
ηελ έθδνζε ηνπ εμνθιεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, αληίηππα δε ή αληίγξαθα απηψλ επηζπλάπηνληαη ζ’ απηφλ.
Πξηλ απφ ηε ζεψξεζε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ θαζψο θαη φισλ ησλ ελδηάκεζσλ ινγαξηαζκψλ, ν
αλάδνρνο πξέπεη λα θέξεη βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηνπ ΗΚΑ θαη ινηπψλ Σακείσλ
φηη εμνθιήζεθαλ φιεο νη ζρεηηθέο κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο .
Γεληθά γηα φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο , πξνψζεζεο θαη πιεξσκήο ηνπ εξγνιαβηθνχ
αληαιιάγκαηνο έρνπλ ηζρχ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν. 3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη κε ηνλ Ν.4070/2012.

Άξζξν 15. Αξηηφηεηα ησλ θαηαζθεπψλ - κειέηε ηνπ έξγνπ - ηξνπνπνηήζεηο κειέηεο
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15.1

15.2

15.3
15.4

15.5

Ο θαζνξηζκφο απφ ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο θαη ησλ εηδηθψλ
πξνδηαγξαθψλ ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ηξφπνο εθηέιεζεο
θαηαζθεπψλ, επί κέξνπο δηαζηάζεηο θ.ι.π.) δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππνρξέσζε λα
πάξεη θάζε κέηξν γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε θαη εκθάληζε ησλ δηαθφξσλ εηδψλ θαηαζθεπψλ πνπ
ζπλζέηνπλ θάζε επηθάλεηα ή ρψξν ή ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ.
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ φξσλ δηεπθξηλίδεηαη φηη, έζησ θαη εάλ δελ νξίδεηαη θάηη απφ ηα
ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ή απφ άιια ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο ή ηέινο απφ ηηο νδεγίεο ή δηαηαγέο ηεο
Τπεξεζίαο, θάζε απιφ ή ζχλζεην ηκήκα ηνπ έξγνπ (φπσο ηνίρνη, δηαρσξηζηηθά, θαηψθιηα,
επηρξίζκαηα, θηγθιηδψκαηα θ.ι.π.) πξέπεη λα είλαη άξηην, ηφζν σο πξνο ηελ θαηαζθεπή, ηελ αληνρή
θαη θαιή εκθάληζε ηνπ, φζν θαη σο πξνο ηελ άκεζε ζχλδεζε ηνπ κε ηα ππφινηπα (εζσηεξηθά ή
γεηηνληθά) ηκήκαηα ηνπ έξγνπ.
Κάζε ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ ηπρφλ δελ ζα ζπκπιεξψλεηαη άκεζα, ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη κε
ηελ δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί ζηαηηθά απηφλνκα.
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θάπνηα παξάιεηςε ή ειάηησκα ηεο θαηαζθεπήο, ν αλάδνρνο
ππνρξενχηαη ζηελ ζπκπιήξσζε ή επαλφξζσζε, ζην ρξφλν πνπ ζα νξίζεη ε Τπεξεζία, αιιηψο ε
Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη απηφ ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, άλεπ εηέξνπ θαη κε
ηελ ηηκή πνπ ζα δεηήζεη ν λένο θαηαζθεπαζηήο.
Ο αλάδνρνο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε ζπζρεηηζκφ θαη
αξηζκεηηθφ έιεγρν ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζηνηρείσλ θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο λα δεηήζεη
έγθαηξα θαη έγγξαθα απφ ηνλ εξγνδφηε ηελ ζρεηηθή δηφξζσζε, ρσξίο λα έρεη δηθαίσκα λα
ηξνπνπνηεί ηα ζηνηρεία απηά, ρσξίο ηελ έγγξαθε εληνιή ηνπ εξγνδφηε, γηαηί ζχκθσλα κε ηελ
ζχκβαζε αλαιακβάλεη ξεηά λα εθαξκφζεη πηζηά ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ θαη ηα
θαζνξηδφκελα ζηα ηεχρε ηεο κειέηεο απηήο.

Άξζξν 16. Πνηφηεηα θαη πξνέιεπζε πιηθψλ θαη έηνηκσλ ή εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλειαηηψκαηα-παξάιεηςε ζπληήξεζεο
16.1

16.2

16.3

16.4
16.5

16.6
16.7

16.8

ια ηα πιηθά θιπ. πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο αγνξάο, ρσξίο
βιάβεο ή ειαηηψκαηα. Σα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, κε εμαίξεζε
εθείλα πνπ δελ παξάγνληαη ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη εθείλα γηα ηα νπνία ζηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία
νξίδεηαη φηη ε πξνέιεπζε ηνπο ζα είλαη απφ ηελ αιινδαπή.
Δπίζεο φια ηα πιηθά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζα είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά
δεδνκέλα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ Ν. 3669/2008 πεξί ησλ ηζρχνλησλ
θαλνληζκψλ θαη ησλ Δζληθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (Δ.ΣΔ.Π), κε αξηζκφ απφθαζεο
ΓΗΠΑΓ/ΟΗΚ/273 θαη ΦΔΚ Β/2221/30-07-2012, θαζψο επίζεο θαη κε ηα ζπκβαηηθά δεδνκέλα ηεο
εξγνιαβίαο , αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απφιπηεο έγθξηζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο επίβιεςεο,
ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε, ηηο δηαζηάζεηο, ηελ αληνρή, ηελ πνηφηεηα, ηελ εκθάληζε θ.ι.π.
ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδφηεο παξαδψζεη ζηνλ εξγνιάβν πιηθά απαηηνχκελα γηα ηελ εθηέιεζε
ησλ έξγσλ, ν εξγνιάβνο δελ δηθαηνχηαη θαλέλα πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο επί ηεο αμίαο
ηνπο, νχηε απνδεκίσζε γηα δαπάλεο απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ πιηθψλ απηψλ.
Ο εξγνιάβνο δελ θέξεη θακηά επζχλε γηα ηελ θαθή πνηφηεηα ή αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ
παξαδίδνληαη ζ' απηφλ απφ ηνλ εξγνδφηε, εθφζνλ έγθαηξα ην αλαθέξεη εγγξάθσο.
Σα παξαπάλσ πιηθά παξαδίδνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνλ εξγνιάβν κε πξσηφθνιιν, κεηά δε ηελ
παξαιαβή ηνπο απφ ηνλ εξγνιάβν, απηφο θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα βιάβε, δεκηά ή απψιεηα
πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί ζηα πιηθά απηά.
ε φηη αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα ή κε ησλ πιηθψλ, ηα ειαηηψκαηα θαη ηελ παξάιεηςε ζπληήξεζεο
ηνπ έξγνπ, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ Ν 3669 / 2008.
Ζ παξαιαβή θαη ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ
έξγνπ ή ελζσκαηψλνληαη ζε απηφ, γίλεηαη απφ δχν (2) ή πεξηζζφηεξνπο ηερληθνχο ππαιιήινπο, πνπ
νξίδνληαη απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Ο νξηζκφο ηεο επηηξνπήο αλαθνηλψλεηαη ζηελ
πξντζηακέλε αξρή, ε νπνία κπνξεί λα νξίζεη θαη άιινλ ππάιιειν λα ζπκκεηέρεη ζην έξγν ηεο
επηηξνπήο. Ζ πξντζηακέλε αξρή κπνξεί ζε θάζε πεξίπησζε λα νξίζεη άιιε επηηξνπή γηα ηνλ
επαλέιεγρν ηεο παξαιαβήο πιηθψλ θαη λα δηαηάζζεη ηε δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ. ε
πεξίπησζε πνπ δελ επαξθεί ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ζε πεξίπησζε αδπλακίαο λα ιεθζεί απφθαζε
ιφγσ δηαθσλίαο ησλ ππαιιήισλ πνπ νξίδνληαη ζε άξηην αξηζκφ, ν αλσηέξσ έιεγρνο θαη παξαιαβή
πιηθψλ γίλεηαη θαηά ηνλ πξνζθνξφηεξν ηξφπν κε απφθαζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο.
Αλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ε επίβιεςε ζεσξεί φηη ηα πξνο ρξεζηκνπνίεζε πιηθά δελ
πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ ή γεληθά είλαη αθαηάιιεια, δηαηάζζεηαη απφ ηε
δηεπζχλνπζα ππεξεζία ε κε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ. Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί, ηα πιηθά δελ
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16.9

16.10

16.11

ρξεζηκνπνηνχληαη αλ δελ θξηζεί ε θαηαιιειφηεηά ηνπο απφ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν πνπ γίλεηαη απφ ηα
εξγαζηήξηα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ή Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ή άιια θξαηηθά εξγαζηήξηα. Ζ δαπάλε γηα ηηο
εξγαζηεξηαθέο έξεπλεο πξνθαηαβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνλ βαξχλεη ηειηθά, αλ απνδεηρζεί ε
αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ε δαπάλε βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη
απνδίδεηαη ζηνλ αλάδνρν απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ.
Αλ θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή νπνηαδήπνηε εξγαζία
παξνπζηάζεη ειαηηψκαηα πνπ δελ απνθαζίζηαληαη απφ ηνλ αλάδνρν, θνηλνπνηείηαη ζε απηφλ εηδηθή
δηαηαγή ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Ζ εηδηθή δηαηαγή πξνζδηνξίδεη ηα ειαηηψκαηα θαη ηάζζεη
εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο. ηελ απνθαηάζηαζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη ε
θαζαίξεζε ησλ ειαηησκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη ε αλαθαηαζθεπή ηνπο, αλ απηφ επηβάιιεηαη. Αλ ην
ειάηησκα δελ είλαη νπζηψδεο θαη ε απνθαηάζηαζή ηνπ απαηηεί δπζαλάινγεο δαπάλεο κε ηελ εηδηθή
δηαηαγή θαζνξίδεηαη πνζνζηφ κείσζεο ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηηο αληίζηνηρεο εξγαζίεο.
Ζ έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο εηδηθήο δηαηαγήο πνπ πξνβιέπεη ε πξνεγνχκελε
παξάγξαθνο αζθείηαη ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο. Με
ηελ εκπξφζεζκε έλζηαζε αλαζηέιιεηαη ε ππνρξέσζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κέρξηο φηνπ εθδνζεί
απφθαζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο ζηελ έλζηαζε. Σν αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα ηεο έλζηαζεο δελ
επέξρεηαη ή αίξεηαη, αλ ν πξντζηάκελνο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο ραξαθηεξίζεη κε δηαηαγή ηνπ
ην ειάηησκα σο επηθίλδπλν. ηελ πεξίπησζε απηή νη εξγαζίεο γηα ηελ άξζε ηνπ ειαηηψκαηνο ή νη
εξγαζίεο πνπ νξίδνληαη ζηε δηαηαγή γηα ηελ απνηξνπή ησλ θηλδχλσλ εθηεινχληαη ακέζσο απφ ηνλ
αλάδνρν. Ζ πξντζηακέλε αξρή απνθαίλεηαη νξηζηηθά επί ηεο ελζηάζεσο θαη γηα λα εθδψζεη ηελ
απφθαζή ηεο κπνξεί λα δηαηάμεη ηε δηελέξγεηα απηνςίαο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο έξεπλαο, αλ ην
θξίλεη απαξαίηεην. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηελ απφθαζε απηή.
Γεληθά έρνπλ εθαξκνγή φιεο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ Ν 3669 / 2008. , θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ
73 ηνπ Ν 3669 / 2008, πνπ πξνβιέπνπλ ηηο δηαδηθαζίεο απνθαηάζηαζεο ειαηησκάησλ ζηα έξγα.

Άξζξν 17. Πνηφηεηα θαη ηξφπνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ
17.1

ιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο απφ εηδηθεπκέλν
πξνζσπηθφ, θαηά ηξφπν άκεκπην απφ ηερληθή άπνςε θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ
Ν. 3669 / 2008, ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο εληνιέο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο επίβιεςεο
ηνπ έξγνπ.

17.2

Σν Πξφγξακκα Πνηφηεηαο ηνπ Έξγνπ (Π.Π.Δ), (άξζξν 59 ηνπ Ν.3669/2008 φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θαη κε ηνλ Ν.4070/2012) πνπ ζα ππνβάιεη ν αλάδνρνο κέζα ζε έλα
κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ην νπνίν ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ απνθάζεσλ ΓΔΔΠ/νηθ.502/13.10.2000 (ΦΔΚ 1265 Β΄), ΓΗΠΑΓ/νηθ. 611/24.7.2001
(ΦΔΚ 1013 Β΄), ΓΗΠΑΓ/νηθ.501/1.7.2003 (ΦΔΚ 928 Β΄) ηνπ Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο,
Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ θαη ησλ απνθάζεσλ: α) ΓΔΔΠΠ/νηθ.4/ 19.1.2001 (ΦΔΚ 94 Β΄), β)
ΓΔΔΠΠ/νηθ.110/12.5.2003 (ΦΔΚ 624 Β΄) ηνπ Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη
Γεκφζησλ Έξγσλ, θαζψο θαη γ) ε Γ14/43309/5.3.2001 (ΦΔΚ 332 Β΄) ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο,
Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, ζα απνηειεί ην εζσηεξηθφ θαλνληζηηθφ έγγξαθν ηνπ έξγνπ θαη ζα
παξέρεη φια ηα εξγαιεία παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ, ζπγθέληξσζεο ησλ ζηνηρείσλ, ηεθκεξίσζεο
ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζηεί θαη αξρεηνζέηεζήο ηνπο. εκεηψλεηαη φηη γηα ηα έξγα ησλ
νπνίσλ ν πξνυπνινγηζκφο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ηεο 2εο ηάμεο ηνπ ΜΔΔΠ,
δελ απαηηείηαη πξφγξακκα πνηφηεηαο έξγνπ.

17.3

Σν Π.Π.Δ. ζα ελζσκαηψλεη θαη ζα θσδηθνπνηεί φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ζα
πεξηγξάθεη ηηο θάζεηο αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ θαη ηηο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο, ζε πιήξε
ελαξκφληζε κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη ζα θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο
ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηνλ ηξφπν θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο ζπγθέληξσζεο θαη αξρεηνζέηεζεο ησλ
ζηνηρείσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή.

Άξζξν 18. Υξφλνο εγγχεζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ
18.1

Μεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη ηε
ζπληήξεζε ηνπ θηηξίνπ γηα ηνπο επφκελνπο δεθαπέληε (15) κήλεο απφ ηε εκεξνκελία ηεο
βεβαησκέλεο πεξάησζήο ηνπ , ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 παξάγξαθνο 1 ηνπ Ν 3669 / 2008. Μεηά ηελ
πάξνδν ηνπ πξναλαθεξφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δηελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή.
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18.2

Αλ ν αλάδνρνο παξαιείπεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ έξγσλ θαηά ην ρξφλν
εγγχεζεο, νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο κπνξεί λα εθηειεζζνχλ απφ ηελ ππεξεζία κε νπνηνλδήπνηε
ηξφπν ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππφρξενπ αλαδφρνπ. Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ην ζρεηηθφ άξζξν
74 ηνπ Ν.3669 / 2008.

Άξζξν 19. Ζκεξνιφγην έξγνπ - Λνηπέο ππνρξεψζεηο – Αθαλείο εξγαζίεο
19.1

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα ηεξεζεί εκεξνιφγην έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 47 ηνπ
Ν 3669 / 2008. Ζ ηήξεζε εκεξνινγίνπ είλαη βαζηθφο ζπκβαηηθφο φξνο.

19.2

Ο εξγνιάβνο έρεη ηελ ππνρξέσζε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ λα ζπληάζζεη θαη λα ππνβάιεη
γηα έιεγρν, ιεπηνκεξή δηαγξάκκαηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε θάηνςε θαη ζρεκαηηθή ηνκή, φπσο
εθηεινχληαη, επί ησλ νπνίσλ ζα ζεκεηψλνληαη νη δηαζηάζεηο ή ην βάζνο ησλ εθάζηνηε εθηεινπκέλσλ
ηκεκάησλ, είηε είλαη εκθαλή είηε αθαλή.

19.3

Γηα ηηο αθαλείο εξγαζίεο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν, ζα θαηαξηίδνληαη θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο
ηνπο θαη πνηέ εθ ησλ πζηέξσλ πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ, άξζξν 52 ηνπ Ν 3669 / 2008 , φπνπ
ζα βεβαηψλεηαη φηη απηέο εθηειέζηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηε κειέηε, αιιηψο ζα
ζεσξνχληαη άθπξεο θαη νη εξγαζίεο φηη δελ εθηειέζηεθαλ θαη ζπλεπψο δελ δχλαληαη λα
πηζηνπνηεζνχλ.

Άξζξν 20. Δπζχλε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο θαη γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ
20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3669 / 2008 ηφζν γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο κειέηεο φζν , θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αληνρή ησλ έξγσλ , κφλνο ππεχζπλνο είλαη
ν αλάδνρνο. Ο πάζεο θχζεσο έιεγρνο πνπ αζθείηαη απφ ηελ Τπεξεζία δελ απαιιάζζεη ηνλ
αλάδνρν θαηά θαλέλα ηξφπν απφ ηελ επζχλε απηή.
Δπίζεο ν αλάδνρνο είλαη εμ' νινθιήξνπ κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ εθινγή ησλ πιηθψλ ηελ
ρξεζηκνπνίεζε ηνπο θαη ηελ εθηέιεζε γεληθά ηεο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο,
ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. ε
πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ, έρνπλ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή κφλν νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε
δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθσληψλ επί εθηέιεζεο έξγσλ (ελζηάζεηο – αηηήζεηο ζεξαπείαο – δηθαζηηθή
επίιπζε δηαθνξψλ).
Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακηά απνδεκίσζε γηα κεηαβνιέο ζην έξγν, πνπ έγηλαλ ρσξίο έγγξαθε
δηαηαγή θαη νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη κεγαιχηεξε δαπάλε ηνπ έξγνπ, αθφκε θαη αλ νη κεηαβνιέο
απηέο θαζηζηνχλ ην έξγν ζηεξεφηεξν ή βειηηψλνπλ ηε κνξθή ηνπ. ( άξζξν 37 παξ. 3 ηνπ Ν 3669 /
2008 )
Γηα θάζε δαπάλε ρσξίο έγγξαθε δηαηαγή απφ ηελ νπνία επήιζε κείσζε πνζνηήησλ ή δηαζηάζεσλ,
θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν κφλν ε δαπάλε ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ πξάγκαηη εθηειεζζεί ρσξίο
λα απνθιείεηαη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί θαθνηερληψλ.
ε πεξίπησζε πνπ δίλεηαη πξνθνξηθή εληνιή ηξνπνπνηήζεσλ ή ζπκπιεξψζεσλ ζηνλ ηφπν ηνπ
έξγνπ, ιφγσ επείγνπζαο αλάγθεο ζα πξέπεη λα θαηαρσξείηαη ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ θαη λα
επαθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ Ν 3669 / 2008.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ έγγξαθεο ζπκπιεξψζεηο ή
ηξνπνπνηήζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ, ( άξζξν 37 ηνπ Ν 3669 / 2008. )
δηαηεξψληαο ηα δηθαηψκαηά ηνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 57 ηνπ Ν 3669 / 2008 , ιφγσ
ηξνπνπνίεζεο ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ,
Δπίζεο πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ηήξεζε ζην εξγνηάμην φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη
απφ ην λφκν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ επηβάιιεηαη, ζε φιε ηε δηάξθεηα
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ην ΠΓ 778/1980 (ΦΔΚ 193Α /26-8-80) πεξί κέηξσλ
αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ θαη ην ΠΓ 1073/1981 (ΦΔΚ 260Α /16-9-81) «πεξί κέηξσλ
αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ εηο εξγνηάμηα νηθνδνκηθψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ
αξκνδηφηεηαο πνιηηηθνχ κεραληθνχ», ηνπ ΠΓ 305/96 θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ ζα ηζρχεη θαζ’ φιε
ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδφηεο ρνξεγήζεη ζηνλ αλάδνρν πιηθά απαηηνχκελα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
έξγσλ, ν εξγνιάβνο δελ δηθαηνχηαη θαλέλα πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο απηνχ επί ηεο
αμίαο ησλ, νχηε απνδεκίσζε γηα δαπάλεο απνζήθεπζεο θαη θχιαμήο ηνπο.
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20.10
20.11

20.12

20.13

20.14
20.15

20.16
20.17

20.18

Ο αλάδνρνο δελ θέξεη θακηά επζχλε γηα ηελ θαθή πνηφηεηα ή αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ
παξαδίδνληαη ζ’ απηφλ απφ ηνλ εξγνδφηε εθ’ φζνλ έγθαηξα ην αλαθέξεη εγγξάθσο.
Σα παξαπάλσ πιηθά παξαδίδνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνλ αλάδνρν κε πξσηφθνιιν, κεηά δε ηελ
παξαιαβή ηνπο απηφο θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα θάζε βιάβε δεκηά ή απψιεηα πνπ ελδερνκέλσο
επέιζεη ζ’ απηά.
Πξηλ απφ θάζε παξαγγειία ην πιηθφ ή κεράλεκα ή ζπζθεπή ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ ππεξεζία σο
εμήο:
Αλ πξφθεηηαη γηα πιηθφ «ζεηξάο» βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζα πξνζθνκίδεηαη ζηελ ππεξεζία
εγρεηξίδην (πξνζπέθηνπο) θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο θαζψο θαη δείγκαηα (εάλ
δελ πξφθεηηαη γηα νγθψδεο κεράλεκα).
Αλ πξφθεηηαη γηα πιηθφ απηνζρέδην πνπ πξφθεηηαη λα παξαρζεί εηδηθά γηα ην ελ ιφγσ έξγν ζα
πξνζθνκίδνληαη ζηελ ππεξεζία δείγκαηα, ζρέδηα ή κνληέια.
Σα παξαπάλσ δείγκαηα θιπ. πνπ ζα εγθξίλνληαη απφ ηελ ππεξεζία ζα θπιάζζνληαη απφ απηήλ
κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ηνπ εξγνιάβνπ ιφγσ επηινγήο. Ζ
Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη θαηά ηελ θξίζε ηεο θάζε πιηθφ, κεράλεκα ή ζπζθεπή πνπ
δελ ζα είλαη ζχκθσλν κε ηα δείγκαηα ή ηηο πξνδηαγξαθέο σο αλσηέξσ. ια ηα κεραλήκαηα θαη
ζπζθεπέο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ζ Τπεξεζία έρεη
ην δηθαίσκα λα παξαπέκπεη απηά γηα εξγαζηεξηαθφ έιεγρν κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ απφ ηελ παξαγγειία ησλ πιηθψλ, κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ θιπ. λα
ππνβάιιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πιήξε θαηάινγν ησλ πξνο παξαγγειία πιηθψλ γηα έγθξηζε,
γλσζηνπνηψληαο ζπγρξφλσο θαη ηελ εκεξνκελία παξαγγειίαο ησλ αλσηέξσ πιηθψλ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη είζνδν θαη δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο
Τπεξεζίαο ζην εξγνηάμην ή εξγνηάμηα παξαγσγήο πιηθψλ.
Ο αλάδνρνο νθείιεη επίζεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ λα θξνληίζεη γηα ηελ έθδνζε θάζε άδεηαο,
πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο, είλαη δε νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε
παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Ζ αλαγξαθή ηεο επσλπκίαο ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο θαη ηνπ γξαθείνπ ησλ κειεηεηψλ ζηα
ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη θάζε άιινπ ζηνηρείνπ απηήο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ αλάδνρν.
ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ ηνπ
εξγνηαμίνπ, ηελ απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο, αρξήζησλ πιηθψλ θιπ. θαη ηε κεηαθνξά
ηνπο ζε ηνπνζεζίεο θαζνξηζκέλεο απφ ηηο Γεκφζηεο Αξρέο.
Ο αλάδνρνο επζχλεηαη ζην αθέξαην γηα θάζε δεκηά ή θζνξά ζε ηπρφλ ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο θαη
εγθαηαζηάζεηο, ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ, πνπ ζα νθείινληαη ζηα κεραλήκαηα, φξγαλα θαη κέζα
πνπ ρξεζηκνπνίεζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ζα πξέπεη λα πάξεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα θαη
λα νξγαλψζεη θαηά ηέηνην ηξφπν ηηο εξγαζίεο, ψζηε λα απνθεπρζεί θάζε θίλδπλνο δεκηάο ή θζνξάο.

Άξζξν 21. ρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΑΤ) – Φάθεινο αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΦΑΤ)
21.1.

Καλνληζηηθέο απαηηήζεηο
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ην έξγν κε ηξφπν αζθαιή θαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο,
δηαηάγκαηα, αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηνπ ΚηΔ, φπσο εθθξάδνληαη κέζσ ηεο ππεξεζίαο
αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ.

21.2.

χζηεκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Τγείαο Δξγαζίαο (ΟΓΑΤΔ). Ο αλάδνρνο ζα
πξέπεη λα εθαξκφζεη ην ΟΓΑΤΔ ζην έξγν ψζηε λα πεξηνξηζηεί ν εξγαζηαθφο θίλδπλνο ζην
ειάρηζην. Ωο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ην ΟΓΑΤΔ νξίδνληαη νη εμήο:

21.2.1

Γήισζε πνιηηηθήο αζθάιεηαο εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ.

21.2.2

Οξηζκφο ηερληθνχ αζθάιεηαο, ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη ηαηξνχ Δξγαζίαο. Δηδηθφηεξα θαη ιφγσ
ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ ζεζκψλ απηψλ, ηα πξνζφληα θαη θαζήθνληα ησλ αηφκσλ ηα νπνία ζα
παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο, ζπληνληζηή ζεκάησλ αζθαιείαο θαη πγείαο,
θαζψο θαη ηνπ γηαηξνχ Δξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο
(Ν-1568/85, ΠΓ-17/96, ΠΓ-305/96, ΠΓ-294/88). Ζ αλάζεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ηερληθνχ
αζθάιεηαο θαη ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη πγείαο ηεο Δξγαζίαο θαζψο θαη ηνπ γηαηξνχ Δξγαζίαο
γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία θαη ζην αξκφδην ΚΔΠΔΚ ηνπ
ΔΠΔ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζε ππεξεζίεο ηερληθνχ αζθάιεηαο, ζπληνληζηή
αζθάιεηαο θαη γηαηξνχ Δξγαζίαο, κεηξήζεηο, αλαπξνζαξκνγή ή θαη εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ΦΑΤ
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, θιπ ν
αλάδνρνο κπνξεί λα ζπκβάιιεηαη κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ή/θαη κε εηδηθά αδεηνδνηεκέλε (ΠΓ62 απφ 83
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95/99, ΠΓ-17/96 ) απφ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο Δμσηεξηθή Τπεξεζία Πξνζηαζίαο θαη Πξφιεςεο
ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Κηλδχλνπ (ΔΞΤΠΠ).
21.2.3

Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ πξνζσπηθνχ αλαδφρνπ γηα ζέκαηα ΑΤΔ.

21.2.4

Οξγάλσζε ππεξεζηψλ ΑΤΔ ππεξγνιάβσλ.

21.2.5

Δθπφλεζε δηαδηθαζηψλ αζθάιεηαο. Καη' ειάρηζηνλ απαηηνχληαη δηαδηθαζίεο γηα:
αλαθνξά αηπρήκαηνο, δηεξεχλεζε ησλ αηπρεκάησλ θαη ηήξεζε αξρείσλ βάζεη ηεο λνκνζεζίαο,
αληηκεηψπηζε έθηαθηεο αλάγθεο, ρξήζε κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο, εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ,
ηαηξηθέο εμεηάζεηο εξγαδνκέλσλ

21.2.6

Καηάξηηζε εηδηθψλ κειεηψλ πρ γηα βνεζεηηθέο θαηαζθεπέο φπνπ ηέηνηα κειέηε πξνβιέπεηαη απφ
ηε λνκνζεζία ή πξνηείλεηαη απφ ην ΑΤ ηεο κειέηεο ή ηεο θαηαζθεπήο.

21.2.7

Γηαδηθαζίεο Δπηζεσξήζεσλ

21.2.8.

21.2.9.

21.2.9.1.

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνγξακκαηίδεη ηελ ηαθηηθή επηζεψξεζε ησλ ρψξσλ, ηνπ εμνπιηζκνχ,
ησλ κεζφδσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ εξγαζίαο ζε εβδνκαδηαία βάζε, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηε
λνκνζεζία ή ην απαηηνχλ νη ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε έγθαηξε
ιήςε κέηξσλ γηα ηελ επαλφξζσζε ησλ επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ πνπ επηζεκαίλνληαη. Οη
επηζεσξήζεηο πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη γξαπηά.
Άιιεο πξνβιέςεηο
Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ζην 'Έξγν πξνο ην αξκφδην ΚΔΠΔΚ
ηνπ ΔΠΔ
Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο θαη πινπνίεζε εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα ΑΤΔ
Οδεγίεο αζθαινχο εξγαζίαο πξνο εθαξκνγή απφ φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζην εξγνηάμην.
Πξφβιεςε γηα ζχγθιεζε κεληαίσλ ζπζθέςεσλ γηα ζέκαηα ΑΤΔ κε ην ζπληνληζηή ΑΤΔ θαη ηνπο
ππεξγνιάβνπο, παξνπζία ηνπ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηνπ ηαηξνχ Δξγαζίαο.
Τπνρξέσζε αλαδφρνπ γηα αλαζεψξεζε ΑΤ θαη ΦΑΤ. Ο ζπληνληζηήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηνπ
έξγνπ ππνρξενχηαη λα θάλεη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ρεδίνπ θαη ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο
ηεο Μειέηεο, λα παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο φζνλ αθνξά ζέκαηα ΑΤΔ θαη λα ζπληάμεη ηνλ ηειηθφ
ΦΑΤ, ηνλ νπνίν παξαδίδεη ζε δχν απιά αληίγξαθα θαη δχν αληίγξαθα ζε ειεθηξνληθή
κνξθή.
Ζ παξάδνζε ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ απφ ην Γήκν ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεηαη ζε ειεθηξνληθή
κνξθή ζε δχν (2) θάζεηο σο εμήο:
α) Καη’ αξρήλ κε ηελ ππνγξαθή ηεο πκβάζεσο ζα δίδεηαη ζε θιεηδσκέλε ειεθηξνληθή
κνξθή κφλν γηα αλάγλσζε.
β) πξνθεηκέλνπ λα απεηθνληζηνχλ νη νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο ζηα ζρέδηα ζχκθσλα
κε ηελ θαηαζθεπή ηνπο (as built), ζα δίδνληαη ζηνλ Αλάδνρν ζε ειεθηξνληθή κνξθή κφλν
ηα ζρέδηα πνπ αθνξνχλ ηηο ηξνπνπνηήζεηο.
Σν ΑΤ αλαπξνζαξκφδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ, ζην δε (ΦΑΤ)
εκπεξηέρνληαη νη ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη. πλεπψο ν Φάθεινο Αζθάιεηαο
θαη Τγείαο ζπκπιεξψλεηαη ζηαδηαθά θαη παξαδίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ 'Έξγνπ (θαη ζε
ειεθηξνληθή κνξθή) ζηνλ Γήκν, ελεκεξσκέλνο ψζηε λα πεξηέρεη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ
έξγνπ, έηζη φπσο απηφ θαηαζθεπάζηεθε. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη παξαδνζεί απφ ηελ
Τπεξεζία ΑΤ θαη ΦΑΤ ζηνλ Αλάδνρν καδί κε ηελ ηερληθή κειέηε, απηφο ππνρξενχηαη ζηε
ζχληαμε ησλ αδαπάλσο γηα ην Γεκφζην.
Σν ΑΤ πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο:
Γεληθά
Δίδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ
χληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ
Αθξηβήο δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ
ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ
ηνηρεία ηνπ ππφρξενπ γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ

21.2.9.2.

Πιεξνθνξίεο γηα ππάξρνληα δίθηπα ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο.

21.2.9.3.

ηνηρεία γηα ηελ πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη ηελ αζθαιή πξφζβαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο.

21.2.9.4.

Ρχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ εληφο θαη πέξημ ηνπ εξγνηαμίνπ.

21.2.9.5.

Καζνξηζκφ ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη ηξφπνπ απνθνκηδήο αρξήζησλ.
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21.2.9.6.

πλζήθεο απνθνκηδήο επηθηλδχλσλ πιηθψλ.

21.2.9.7.

Γηεπζέηεζε ρψξσλ πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη Α' βνεζεηψλ.

21.2.9.8.

Μειέηεο θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ πνπ δελ πεξηγξάθνληαη ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πρ εηδηθνί
ηχπνη ηθξησκάησλ, αληηζηεξίμεηο κεγάισλ νξπγκάησλ, ή επηρσκάησλ θιπ θαη δηαηάμεηο γηα
πξφζδεζε θαηά ηελ εξγαζία ζε χςνο.

21.2.9.9. Καηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θάζεσλ θαη ππνθάζεσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην
εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
21.2.9.10. Σελ θαηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θηλδχλσλ, ησλ πεγψλ θηλδχλσλ θαη ηεο εθηίκεζεο
επηθηλδπλφηεηαο θάζε θάζεο θαη ππνθάζεο ηνπ έξγνπ κε θιηκάθσζε ηεο εθηίκεζεο
επηθηλδπλφηεηαο πρ
Υ = Υακειή εθηίκεζε θηλδχλνπ
Μ = Μέηξηα εθηίκεζε θηλδχλνπ
Τ = Τςειή εθηίκεζε θηλδχλνπ
ε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο εθηέιεζεο θάζεσλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη
επηπιένλ απνξξένληεο θίλδπλνη.
21.2.9.11. Δλαιιαθηηθέο κέζνδνη εξγαζίαο γηα θηλδχλνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ.
21.2.9.12. Γηα ηνλ ελαπνκέλνληα εξγαζηαθφ θίλδπλν ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ
πξφιεςε ηνπ, θαζψο θαη εηδηθά κέηξα γηα εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ εηδηθνχο θηλδχλνπο (Παξάξηεκα
II ηνπ Αξζ-12 ηνπ ΠΓ-305/96).
Ο ΦΑΤ πξέπεη λα πεξηέρεη ηα εμήο:
21.2.9.α

Α. Γεληθά: είδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ, αθξηβή δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ, αξηζκφ αδείαο, ζηνηρεία ηνπ
θπξίνπ ηνπ έξγνπ, ζηνηρεία ηνπ ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ ζα ζπληάμεη ηνλ ΦΑΤ.

21.2.9.β

Β. ηνηρεία απφ ην κεηξψν ηνπ έξγνπ: ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ, παξαδνρέο κειέηεο, ηα
ζρέδηα "σο θαηεζθεπάζζε".

21.2.9.γ

Γ. Οδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηηο ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο
ηνπ έξγνπ, πρ εξγαζίεο ζπληήξεζεο, κεηαηξνπήο, θαζαξηζκνχ θιπ.
Δλδεηθηηθά νη νδεγίεο θαη ηα ζηνηρεία απηά αλαθέξνληαη ζηνλ αζθαιή ηξφπν εθηέιεζεο ησλ
δηαθφξσλ εξγαζηψλ, ζηελ απνθπγή θηλδχλσλ απφ ηα δηάθνξα δίθηπα (χδξεπζεο,
ειεθηξνδφηεζεο, αεξίσλ, αηκνχ, θιπ) ζηελ ππξαζθάιεηα θιπ.

21.2.9.δ

Γ. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ηνπ έξγνπ.
Σν αλσηέξσ πεξηιακβάλεη:
Σνλ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ πρ φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα αθνξνχλ ηε ρξήζε ηνπ έξγνπ
απφ ηνπο ρξήζηεο, βαζηθά ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θαηάιιεια θαη επαξθή, πνπ ζα δηαλεκεζνχλ
ζηνπο ρξήζηεο ψζηε θάζε ρξήζηεο λα γλσξίδεη πσο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην έξγν θαη ηη ζα θάλεη ζε
πεξίπησζε έθηαθησλ γεγνλφησλ.
Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο γηα ην πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ πρ νδεγίεο
ρξήζεο ηνπ αθίλεηνπ θαη θηλεηνχ εμνπιηζκνχ πνπ αλήθεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγνιαβία ζε
ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζε ζπλζήθεο έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνχ θιπ.
Οδεγίεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. Πεξηιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηελ πεξηνδηθή
ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ.
Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην ΑΤ θαη ν ΦΑΤ ηεξνχληαη ζην εξγνηάμην κε επζχλε ηνπ
αλαδφρνπ θαη είλαη ζηε δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. Ζ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ππνρξενχηαη
λα παξαθνινπζεί ηελ χπαξμε θαη εθαξκνγή ησλ ΑΤ - ΦΑΤ.
Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπλνδεχεη ην έξγν θαζ' φιε
ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ ΚηΔ.

21.3.

Γαπάλε ζχληαμεο ΑΤ θαη ΦΑΤ
ιεο νη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα παξαπάλσ, αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη
απαηηνχληαη απφ ην λφκν, βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλππνινγηζηεί απφ
απηφλ θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ.
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ΑΡΘΡΟ 22. Αζθαιίζεηο
Ο Αλάδνρνο νθείιεη – κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ λα ζπλάςεη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο πνπ λα θαιχπηνπλ
θαη’ ειάρηζηνλ ηηο αζθαιίζεηο (πξφζσπα θαη αληηθείκελα αζθάιηζεο ) πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν.
ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
22.1.1

Καηά ηελ ζχλαςε ησλ αζθαιίζεψλ ηνπ ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε
ηνπ θαη λα
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο Ννκνζεζίαο, φπσο ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα ζχλαςεο
ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ.

22.1.2

Οκνίσο νθείιεη λα έρεη ππφςε ηνπ ηελ πεξί αζθαιίζεσλ Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ.

22.1.3

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ.

22.1.4

Ωο αζθάιηζε ζεσξείηαη ε πξσηαζθάιηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Ν.Γ.
400/1970. νη αληαζθαιίζεηο δελ ππφθεηληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ Ν.Γ. 400/1970 θαη ζπλεπψο δελ
γίλνληαη δεθηέο σο αζθαιηζηήξηα ηνπ Έξγνπ.

22.1.5

Κάζε αζθάιηζε, ηεο νπνίαο ην αζθαιηζηήξην εθδίδεηαη ζηελ Διιάδα, ή ζηελ αιινδαπή, ζα
πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ αληηπξφζσπν ζηελ Διιάδα ηεο εθδφηξηαο θαη δηέπεηαη απφ ην Ν.Γ.
400/1970, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 118/ 1985.

22.1.6

Οη παξερφκελεο αζθαιίζεηο δελ απαιιάζζνπλ νχηε πεξηνξίδνπλ θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ηηο
ππνρξεψζεηο θαη ηηο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε ηνπ Έξγνπ,
ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο ζρεηηθέο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο εμαηξέζεηο,
εθπηψζεηο, πξνλφκηα, πεξηνξηζκνχο θιπ. Καη ν Αλάδνρνο παξακέλεη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο
γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα ή θαη πξάγκαηα θαη πέξαλ απφ ηα πνζά θάιπςεο
ησλ πην πάλσ αζθαιηζηεξίσλ.

22.1.7

ιεο νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο:
ζα έρνπλ θαηαξηηζζεί εγγξάθσο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
Θα πεξηιακβάλνπλ φξνπο νη νπνίνη ζα ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ,
ηεο ππνινίπνπ .Τ. θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ.
Θα ηπγράλνπλ ηεο εγθξίζεσο ηνπ ΚηΔ.
Ζ έγθξηζε ηνπ ΚηΔ έρεη ηελ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο εθ κέξνπο ηνπ απνδνρήο φηη νη φξνη ησλ
αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ αληαπνθξίλνληαη κε επάξθεηα ζηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη
ησλ ινηπψλ φξσλ ηεο .Τ.

22.1.8

Ζ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ θαηαβνιή ηνπ πξψηνπ αζθαιίζηξνπ πνπ απνηειεί Αζθαιηζηηθφ
βάξνο θαη πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ έλαξμε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο αζθαιίζεσο,
ζα γίλεηαη κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο αζθαιηζηηθήο πεξηφδνπ.

22.1.9

Οη γεληθνί φξνη αζθαιίζεσο θαη νη εμαηξέζεηο πνπ ζεζπίδνπλ δελ ζίγνπλ ηελ, απφ ηνλ Νφκν 487 /
76 θαη ην Π.Γ. 237 / 86, επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ έλαληη ηξίησλ, ε νπνία παξακέλεη αιψβεηε
απφ ηνπο φξνπο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ.

22.1.10

Οη αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο ζα ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, κε δφθηκε δξαζηεξηφηεηα, ζε ρψξεο κέιε ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Δ.Ο.Υ., ζα είλαη θεξέγγπεο ζην κέηξν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ
αλαιακβάλνπλ γηα ην παξφλ έξγν θαη ζα κπνξνχλ λα αζθαιίδνπλ παξεκθεξή έξγα ρσξίο λα
παξαβηάδνληαη νη φξνη ησλ Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο θαη ε Διιεληθή Ννκνζεζία.
Ο ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα λα ειέγρεη ηελ θεξεγγπφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ
εηαηξεηψλ, ν δε
Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ ππνβνιή νπνησλδήπνηε θαηάιιεισλ ζηνηρείσλ ιπζηηεινχο ειέγρνπ.
Οπσζδήπνηε, καδί κε ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ελεκεξσηηθφ
θπιιάδην ζρεηηθφ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο θαη ζεκείσκα πνπ λα
αλαθέξεη παξεκθεξή έξγα πνπ έρεη αζθαιίζεη ζηελ Διιάδα.

22.1.11

α) Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζέηεη ζηελ δηάζεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ θάζε ζηνηρείν απφ ηελ
Σερληθή Πξνζθνξά πνπ ππέβαιε σο δηαγσληδφκελνο θαη θάζε αληίζηνηρν ζηνηρείν πνπ έρεη ζέζεη
ν ΚηΔ, ππφςε ησλ δηαγσληδφκελσλ, φπσο επίζεο θαη ηηο ελ ζπλερεία έξεπλεο θαη κειέηεο πνπ
εθηέιεζε-ζπλέηαμε σο Αλάδνρνο
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Δπίζεο ππνρξενχηαη λα επηηξέπεη ηελ πξνζπέιαζε ησλ εξγνηαμίσλ ηνπ, απνζεθψλ ηνπ θιπ.
απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ αζθαιηζηψλ, αλ ηνπ ην δεηνχλ.
Δπηζεκαίλεηαη αθφκε φηη γηα θάζε πξφθιεζε θζνξάο ή βιάβεο πνπ ζα ζπκβεί ζην έξγν απφ
νπνηαδήπνηε αηηία αθφκε θαη απφ αλσηέξα βία ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηφζν ηνλ
ΚηΔ φζν θαη ηνπο αζθαιηζηέο ηνπ.
β) Ο ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα
- λα επηθνηλσλεί απ’ επζείαο κε ηνπο αζθαιηζηέο
- λα παξέρεη ζηνπο αζθαιηζηέο ζηνηρεία πνπ έρεη ππνβάιεη ν Αλάδνρνο
- λα παξέρεη ζηνπο αζθαιηζηέο ζηνηρεία δηθψλ ηνπ παξαηεξήζεσλ θαη ειέγρσλ.
Ζ ππφ ηνπ ΚηΔ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνχηνπ δελ ζπλεπάγεηαη δηθαίσκα ηνπ Αλαδφρνπ γηα
νπνηαζδήπνηε θχζεο απνδεκηψζεηο.
γ) Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ νη Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο ζα πξέπεη λα ζπλππνβάιινπλ θαη δήισζε, ζηελ νπνία λα αλαθέξνπλ φηη έιαβαλ γλψζε ηνπ παξφληνο
άξζξνπ ηεο .Τ. πεξί « Αζθαιίζεσλ » θαη φηη κε ην αζθαιηζηήξην θαιχπηνληαη πιήξσο θαη
ρσξίο θακία εμαίξεζε φινη νη φξνη θαη απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν ηεο .Τ.
Γηαθνξεηηθά ν ΚηΔ ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, κπνξεί λα ζπλάςεη ην ππφςε αζθαιηζηήξην κε
αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηεο πξνηίκεζήο ηνπ ζην φλνκα, γηα ινγαξηαζκφ θαη κε δαπάλεο ηνπ
Αλαδφρνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ζα ελεξγεί κε αλέθθιεηε εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζαλ
πιεξεμνχζηνο.
22.1.12

Δπηζχξεηε ε πξνζνρή ηνπ Αλαδφρνπ ζηα παξαθάησ:
α) Οη αιινδαπέο θαη ζπλεπψο θαη νη Διιεληθέο αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ππφθεηληαη
ππνρξεσηηθά ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Διιεληθψλ Γηθαζηεξίσλ θαη θάζε αζθαιηζηήξην πνπ
έξρεηαη ζε αληίζεηε πξνο θαλφλα Γεκνζίαο Σάμεσο ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 2 ηνπ Ν.Γ. 400 / 1970
είλαη άθπξν.
β) Αληίγξαθα αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ δε ζα γίλνληαη δεθηά παξά κφλν εάλ έρνπλ επηθπξσζεί
απφ θνξέα αξκφδην γηα ηελ έθδνζε θπξσκέλσλ αληηγξάθσλ.
γ) Ζ απνδεκίσζε ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο θξίλεηαη απφ ην δίθαην ηνπ ηφπνπ ζχληαμεο θαη
εθηέιεζεο ηεο αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο, αδηάθνξα εάλ απηή παξαπέκπεη ζε μέλνπο θαλφλεο.
Σν ίδην ηζρχεη γηα ηελ ζεκειίσζε ηεο αληηθεηκεληθήο επζχλεο, ε νπνία θξίλεηαη απφ ην δίθαην
ηνπ ηφπνπ.

22.2

ΔΗΓΗΚΔ ΡΖΣΡΔ ΓΗΑ ΣΗ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ ΜΖ ΤΜΜΟΡΦΩΖ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΜΔ ΣΗ
ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΟΤ

22.2.1

Αλ απαηηείηαη αιιαγή αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο, ή ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο αζθαιηζηηθήο
ζχκβαζεο, ή ακθφηεξα, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη ζε 15 εκέξεο απφ ηε
ζρεηηθή εηδνπνίεζε.
ε πεξίπησζε πνπ Αλάδνρνο παξαιείςεη, ή ακειήζεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπ
ππνρξεψζεηο, ή νη αζθαιίζεηο πνπ ζπλνκνινγήζεη θξηζνχλ απφ ην ΚηΔ ζαλ κε ζπκβαηέο κε ηηο
αληίζηνηρεο ζπκβαηηθέο απαηηήζεηο, ν ΚηΔ δηθαηνχηαη λα ζπλάςεη ζην φλνκα θαη κε δαπάλεο ηνπ
Αλαδφρνπ ηελ(ηηο) αληίζηνηρε(εο) αζθαιηζηηθή(εο) ζχκβαζε(εηο) ζηελ πεξίπησζε απηή ζα ελεξγεί
κε αλέθθιεηε εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζαλ πιεξεμνχζηνο. Σα αζθάιηζηξα θαη νη ζρεηηθέο
δαπάλεο ζχλαςεο ηεο(ησλ) ζχκβαζε(εσλ) ζα θαηαβιεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν εληφο 15
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο. ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο
θαηαβνιήο, ζα επηβαξχλνληαη κε ηνλ λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο. ε πεξίπησζε πνπ παξέιζεη
ηξίκελν ρσξίο ε θαηαβνιή λα έρεη ζπληειεζζεί, ν ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα:
-λα ζπκςεθίζεη ην ζρεηηθφ πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) κε επφκελε πιεξσκή πξνο ηνλ
Αλάδνρν, αλ ππάξρεη.
-ή λα εθπέζεη ην ζρεηηθφ πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) απφ ηηο νπνηαζδήπνηε θχζεο
εγγπήζεηο πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ
-ή λα αλαδεηήζεη ην νθεηιφκελν πνζφ (κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο) κε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο
είζπξαμεο νθεηιήο πξνο ην Γεκφζην.
Οη ηφθνη ππεξεκεξίαο ζα ππνινγίδνληαη:
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-γηα ηα αζθάιηζηξα, απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπο θαη
-γηα ηα ινηπά έμνδα απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο πξνο ηνλ Αλάδνρν ησλ νθεηιφκελσλ
πνζψλ .
22.2.2

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ακειεί, ή δπζηξνπεί λα θαηαβάιεη ζηνπο αζθαιηζηέο ην
νθεηιφκελν πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ, ν ΚηΔ, γηα λα απνθχγεη ελδερφκελε αθχξσζε ησλ
αζθαιηζηεξίσλ, δηθαηνχηαη λα θαηαβάιεη ηα αζθάιηζηξα ζηνπο αζθαιηζηέο, κε ρξέσζε θαη γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ, κεηά ηελ πξνεγνχκελε εηδνπνίεζή ηνπ.
ε ηέηνηα πεξίπησζε, ε εθ κέξνπο ηνπ ΚηΔ είζπξαμε ησλ πνζψλ ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ
θαηέβαιε, πξνζαπμεκέλσλ κε ηνπο ηφθνπο ππεξεκεξίαο, ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ.12.2.1.
Οη ηφθνη ππεξεκεξίαο ζα πξνζκεηξνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ησλ αζθαιίζηξσλ.

22.2.3

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ζηνλ(ζηνπο) δηθαηνχρν(νπο) θάζε πνζφ πνπ δελ κπνξεί
λα εηζπξαρζεί απφ ηνπο αζθαιηζηέο ιφγσ εμαηξέζεσλ, απαιιαγψλ θιπ. ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
ησλ αζθαιηζηεξίσλ.
ε πεξίπησζε δπζηξνπίαο ηνπ Αλαδφρνπ, ν ΚηΔ έρεη ην δηθαίσκα
-λα παξαθξαηεί ην αληίζηνηρν πνζφ απφ ηελ επφκελε θαηαβνιή πξνο ηνλ Αλάδνρν
-ή λα εθπίπηεη ην αληίζηνηρν πνζφ απφ ηηο εγγπήζεηο πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ

22.2.4

ε πεξίπησζε πνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξία κε ηελ νπνία ν Αλάδνρνο ζπλήςε αζθαιηζηηθή
ζχκβαζε, παξαιείςεη, ή αξλεζεί λα εμνθιήζεη (κεξηθά ή νιηθά) νπνηαδήπνηε δεκία θιπ., γηα
νπνηαδήπνηε ιφγν ή αηηία, ν Αλάδνρνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηεο
κε εμνθιεκέλεο δεκηάο, ή βιάβεο, ή θαηαβνιήο απνδεκίσζεο θιπ., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
χκβαζεο. Ο ΚηΔ, ζε πεξίπησζε δπζηξνπίαο ηνπ Αλαδφρνπ, ζα ππνινγίζεη ην αληίζηνηρν πνζφ
θαη ζα ην ζπκςεθίζεη κε ηελ πξνο ηνλ Αλάδνρν πξνζερή πιεξσκή ηνπ. Δάλ δελ πξνβιέπεηαη
πξνζερήο πιεξσκή, ν ΚηΔ ζα ην εθπέζεη απφ ηηο νπνηαζδήπνηε θχζεο εγγπήζεηο πνπ έρεη ζηα
ρέξηα ηνπ.

22.2.5

ε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ην
Έξγν, ζε νπνηαδήπνηε θάζε θαη αλ βξίζθεηαη, ζα αζθαιηζζεί έλαληη φισλ ησλ ελδερνκέλσλ
θηλδχλσλ απφ ηνλ ΚηΔ θαη ηα έμνδα ηεο αζθάιηζεο απηήο ζα βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν.

22.3

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΚηΔ ΣΖ ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΣΩΝ ΑΦΑΛΗΣΗΚΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ
ΜΔ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΔΚΚΗΝΟΤΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ

22.3.1

Ο έιεγρνο απφ ηνλ ΚηΔ ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ ησλ νπνίσλ ε αζθαιηζηηθή πεξίνδνο
αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο αλάζεζεο ζα γίλεη δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή
πιήξσλ ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ (εληφο κελφο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο).

22.3.2

ηελ θαηεγνξία απηή ππάγνληαη νη αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο ησλ παξαθάησ παξαγξάθσλ 21.5.1,
21.5.2 θαη 21.5.3.

22.3.3

Ο έιεγρνο απφ ηνλ ΚηΔ ζα αθνξά:
-ηελ θεξεγγπφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ
-ηελ ζπκβαηφηεηα ησλ φξσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο
άξζξνπ θαη ηνπο ππφινηπνπο φξνπο ηεο .Τ.

22.3.4

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ην αξγφηεξν εληφο δέθα
πέληε (15) εκεξψλ, λα πξνζθνκίζεη απαξαηηήησο «Βεβαίσζε Αζθάιηζεο» (Cover Note), φπνπ λα
αλαθέξνληαη νη αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο θαη ηα φξηα απνδεκίσζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην
αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην.
ηελ πεξίπησζε απηή, ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην πξέπεη λα ππνβιεζεί ην αξγφηεξν εληφο
ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.

22.4

ΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

22.4.1

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλν ζην ΗΚΑ θαη ζηα ινηπά αζθαιηζηηθά ηακεία φιν ην
πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί ν ίδηνο, ή νη ππεξγνιάβνη ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ (εθάζηνηε) ηζρχνπζα
Ννκνζεζία.

22.4.2

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηνπ έλαληη
αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, εθφζνλ ην πξνζσπηθφ απηφ δελ
ππάγεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο.
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Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ην πάζεο θχζεσο πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ, κε
νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, νη ππεξγνιάβνη, πξνκεζεπηέο, ζχκβνπινη θαη πάζεο θχζεσο
ζπλεξγάηεο ηνπ Αλαδφρνπ.
Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη ηφζν γηα ην εκεδαπφ φζν θαη γηα ην αιινδαπφ πξνζσπηθφ.
22.4.3

Ο ΚηΔ δηθαηνχηαη λα ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ησλ παξ.12.4.1 θαη 12.4.2, ν δε Αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ ΚηΔ φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία γη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ.

22.4.4

Οη φξνη ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ ηζρχνπλ γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο εθηέιεζεο ηνπ
έξγνπ.

22.5

ΑΦΑΛΗΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΚΑΣΑ ΠΑΝΣΟ ΚΗΝΓΤΝΟΤ»

22.5.1

ΑΦΑΛΗΖ ΔΝΑΝΣΗ ΤΛΗΚΩΝ ΕΖΜΗΩΝ

22.5.1.1

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη πιήξσο ¨θαηά παληφο θηλδχλνπ¨ θαη ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ ηνπ έξγνπ, ηελ Διιεληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία, ηε ζπλνιηθή
αμία ηνπ ππφ θαηαζθεπή Έξγνπ, φπσο απηή ζα έρεη πξνζδηνξηζζεί ζην ηεχρνο ηεο
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπ. Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ηηο ηπρφλ πεξαηηέξσ
αλαπξνζαξκνγέο ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ πνζνχ.

22.5.1.2

Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο, δεκίαο, ή θαηαζηξνθήο,
κεξηθήο ή νιηθήο, πνπ νθείιεηαη ή πξνθαιείηαη απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία, φπσο απεξγίεο,
θνηλσληθέο ηαξαρέο, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, δνιηνθζνξέο, θαθνηερλίεο, ιαλζαζκέλε κειέηε
ή/θαη θαηαζθεπή, ειαηησκαηηθά πιηθά
(manufacturer’s risk), ηπραία πεξηζηαηηθά (θσηηά,
αλζξψπηλν ιάζνο θιπ), ιαλζαζκέλε εξγαζία, ειιηπή ζπληήξεζε, θαθή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θιπ.
Δπίζεο ε αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη γηα:
-Βιάβεο/ θαηαζηξνθέο πνπ πξνέξρνληαη απφ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο έζησ θαη εμαηξεηηθά
ζπάληαο εκθάληζεο.
-Βιάβεο/ θαηαζηξνθέο απφ ζεηζκνχο θαη άιια ζπλαθή κε ην Έξγν αηπρήκαηα θαη δεκηνγφλα
ζπκβάληα.
κνηα ζα παξέρεηαη αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ηα Πάζεο Φχζεσο Τιηθά απφ ηελ παξαιαβή ηνπο
κέρξη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην Έξγν.

22.5.1.3

Σν αζθαιηζηήξην ζα θαιχπηεη θαη ηελ πεξίνδν ππνρξεσηηθήο πληήξεζεο ηνπ Έξγνπ. Ζ δηάξθεηα
ηεο αζθάιηζεο αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη ιήγεη κε ηελ Οξηζηηθή Παξαιαβή ηνπ
Έξγνπ.

22.5.1.4

Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε είλαη απνδεθηφ λα κελ πεξηιακβάλεη δεκηέο (νη νπνίεο εμαηξνχληαη
δηεζλψο) πξνθαινχκελεο απφ ηηο αθφινπζεο –θαη κφλν απηέο- αηηίεο.
α. αληαξηηθή δξάζε, πφιεκν, εηζβνιή ερζξηθήο δχλακεο ζηε ρψξα, εκθχιην πφιεκν, ζηαζίαζε ή
θαηάιπζε ηεο ζπληαγκαηηθήο ηάμεο ηεο ρψξαο.
β. ηνληζκφ, αθηηλνβνιία ή κφιπλζε ξαδηελέξγεηαο απφ ππξεληθφ θαχζηκν ή θαηάινηπα απφ θαχζε
ππξεληθνχ θαπζίκνπ.
γ. σζηηθά θχκαηα πξνζθιεζέληα απφ αεξνπιάλν ή άιια ηπηάκελα αληηθείκελα θηλνχκελα κε
ηαρχηεηα ίζε πξνο ηελ ηαρχηεηα ηνπ ήρνπ, ή κε ππνερεηηθή ηαρχηεηα.

22.5.1.5
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε εηήζηα βάζε, λα δεηεί απφ ηνπο αζθαιηζηέο ηνπ, ηελ
αλαπξνζαξκνγή ηνπ χςνπο ηεο παξαπάλσ αζθαιηζηηθήο θάιπςεο, ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή
αμία ηνπ Έξγνπ, ιακβαλφκελεο ππφςε θαη ηεο Αλαζεψξεζεο.
22.5.1.6
ηελ αζθαιηζηηθή ζχκβαζε ζα πεξηιακβάλεηαη φξνο φηη νη αζθαιηζηέο παξαηηνχληαη ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο ππαζθάιηζεο.
22.5.1.7
Με ην ίδην αζθαιηζηήξην ζα θαιχπηνληαη θαηά παληφο θηλδχλνπ θαη νη κφληκεο ή/θαη
πξνζσξηλέο εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ε ηπρφλ ¨παξαθείκελε πεξηνπζία¨ θαζψο επίζεο θαη ν
πάζεο θχζεσο εμνπιηζκφο ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην Έξγν, ζχκθσλα
κε ηε ζρεηηθή πεξηγξαθή ηνπο απφ ηνλ Αλάδνρν.
22.5.2

ΑΦΑΛΗΖ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΔΝΑΝΣΗ ΣΡΗΣΩΝ
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22.5.2.5

Αληηθείκελν αζθάιηζεο
Με ηελ αζθάιηζε απηή ζα θαιχπηεηαη ε ¨ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ¨ ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη Σξίησλ θαη νη
αζθαιηζηέο ζα ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ απνδεκηψζεηο ζε Σξίηνπο γηα ζσκαηηθέο βιάβεο ή
ζάλαην, ςπρηθή νδχλε ή εζηθή βιάβε θαη γηα πιηθέο δεκηέο ζε πξάγκαηα, αθίλεηα ή θηλεηά ή θαη
δψα, πνπ πξνμελνχληαη θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο Πεξηφδνπ Μειεηψλ-Καηαζθεπψλ θαη Πεξηφδνπ
πληήξεζεο εμαηηίαο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, απνθαηάζηαζεο δεκηψλ
ηνπ Έξγνπ θαη δηαθφξσλ άιισλ ξπζκίζεσλ, νπνηεδήπνηε γίλνληαη απηέο, θαη εθφζνλ εθηεινχληαη
ζηα πιαίζηα ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. Σν αληηθείκελν ηεο αζθάιηζεο
πεξηιακβάλεη θαη ηελ αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ γηα ιφγνπο κε εθαξκνγήο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ
ξσλ θαη πξφθιεζεο ππνβάζκηζεο ηνπ Πεξηβάιινληνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 1650/86 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο.
Θα θαιχπηνληαη επίζεο θαη δεκηέο ζε φκνξεο ηδηνθηεζίεο/εγθαηαζηάζεηο

22.5.2.6

Γηάξθεηα ηεο Αζθάιηζεο
Ή επζχλε ησλ αζθαιηζηψλ αξρίδεη κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο θαη ιήγεη κεο ηελ Οξηζηηθή
Παξαιαβή ηνπ Έξγνπ.

22.5.2.7

ξηα Απνδεκίσζεο
(1) Σα ειάρηζηα φξηα απνδεκίσζεο γηα ηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε αζθάιηζε Αζηηθήο
Δπζχλεο έλαληη Σξίησλ, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ζα είλαη ηα αθφινπζα:
α Γηα πιηθέο δεκηέο (ζεηηθέο ή απνζεηηθέο) ζε πξάγκαηα Σξίησλ αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ
ησλ ηπρφλ δεκησζέλησλ Σξίησλ
295.000,00 €
β. Γηα ζσκαηηθή βιάβε ή ζάλαην Σξίησλ
θαηά άηνκν

295.000,00 €

γ. Γηα ζσκαηηθή Βιάβε ή ζάλαην Σξίησλ κεηά απφ νκαδηθφ αηχρεκα, αλεμάξηεηα απφ ηνλ
αξηζκφ ησλ παζφλησλ
………………..1.450.000,00 €
δ. Σν αζξνηζηηθφ αλψηαην φξην επζχλεο Αζθαιηζηψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο
αζθαιηζηηθήο θάιπςεο έλαληη Σξίησλ, θαηά ηε πεξίνδν εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ ζα είλαη
θαη΄ειάρηζηνλ
2.940.000,00 €
(2) Ο Αλάδνρνο ζα είλαη αζθαιηζκέλνο γηα ηελ Αζηηθή Δπζχλε έλαληη Σξίησλ θαη θαηά ηελ
πεξίνδν πληήξεζεο ηνπ Έξγνπ. Σν αλψηαην αζξνηζηηθφ φξην επζχλεο ησλ Αζθαιηζηψλ ζα
αλέξρεηαη ζην 50% ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ, ην νπνίν ηζρχεη θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ηνπ
Έξγνπ.
(3) ην αζθαιηζηήξην ζα πξνβιέπεηαη θαη θάιπςε ηεο αζηηθήο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ έλαληη ηνπ
απαζρνινχκελνπ ζην έξγν ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ πεξίπησζε αηπρήκαηνο
(επζχλε εξγνδφηνπ). Σα πξνβιεπφκελα ειάρηζηα φξηα απνδεκηψζεσλ (πέξαλ ησλ
απνδεκηψζεσλ ηεο βαζηθήο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, π.ρ. Η.Κ.Α.) ζα είλαη 88.050,00 Δπξψ αλά
άηνκν θαη αηχρεκα, 450.000,00 Δπξψ ζε πεξίπησζε νκαδηθνχ αηπρήκαηνο θαη 880.000,00
Δπξψ αζξνηζηηθφ αλψηαην φξην επζχλεο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο αζθαιηζηηθήο
θάιπςεο.
22.5.3

ΑΦΑΛΗΖ ΚΤΡΗΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ¨ΚΑΣΑ ΠΑΝΣΟ ΚΗΝΓΤΝΟΤ¨

22.5.3.5

Με ην ίδην σο άλσ αζθαιηζηήξην ¨θαηά παληφο θηλδχλνπ ζα θαιχπηεηαη θαη ν Κχξηνο ή Βαζηθφο
(Δηδηθφο θαη πλήζεο ¨Βαξέσο Σχπνπ¨) Μεραληθφο Δμνπιηζκφο, ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί
ζηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ.

22.5.3.6

ην Αζθαιηζηήξην ζα επηζπλάπηεηαη ε ζρεηηθή θαηάζηαζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ηαπηφηεηα
ησλ αληίζηνηρσλ Μεραλεκάησλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε αζθαιηζηηθή θάιπςε ζα παξέρεηαη γηα αμίεο
αληηθαηάζηαζεο ησλ κεραλεκάησλ κε θαηλνχξγηα, αληίζηνηρνπ ηχπνπ ή ηνπιάρηζηνλ ίδηαο
δπλακηθφηεηαο.

22.5.3.7

Ο κεραληθφο εμνπιηζκφο ζα είλαη αζθαιηζκέλνο έλαληη νπνηαζδήπνηε απψιεηαο ή δεκηάο
(εμαηξνχκελσλ ησλ ίδησλ εζσηεξηθήο θχζεσο κεραληθψλ ή/θαη ειεθηξνινγηθψλ βιαβψλ), πνπ
νθείινληαη ή πξνθαινχληαη απφ Αλσηέξα Βία, Αλζξψπηλν ιάζνο ή/θαη ηπραία πεξηζηαηηθά.
69 απφ 83

17REQ001562965 2017-06-21
22.5.3.8

Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη, γηα νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα δηεθδηθήζεη απφ ηνλ ΚηΔ
απνδεκίσζε γηα ηπρφλ δεκία ή νιηθή απψιεηα κεραλήκαηνο θιπ. αθφκε θαη γηα ηελ πεξίπησζε
αλσηέξαο βίαο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ.12.5.1.4.

22.5.3.9

Ζ αζθάιηζε ησλ κεραλεκάησλ ζα θαιχπηεη θαη ηελ κεηαθίλεζε, ηελ κεηαθνξά θαη ηνπο
αλαγθαίνπο ειηγκνχο φισλ ησλ κεραλεκάησλ πξνο θαη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Ή επζχλε
ησλ αζθαιηζηψλ εθηείλεηαη ζε φιε ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ άθημε ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ
κέρξη ηελ απνκάθξπλζή ηνπο απφ απηφ.

22.5.3.10 Ζ αζθάιηζε «θαηά παληφο θηλδχλνπ» ησλ κεραλεκάησλ έξγσλ κπνξεί λα γίλεηαη κε αλεμάξηεην
εληαίν αζθαιηζηήξην, ην νπνίν ν Αλάδνρνο ελδερφκελα λα δηαηεξεί ζε ηζρχ γηα κέξνο ή ην ζχλνιν
ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ.
ηελ πεξίπησζε απηή, γηα λα απνθεχγεηαη δηπιή αζθάιηζε ν Αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη ζρεηηθή
βεβαίσζε απφ ηελ Αζθαιηζηηθή Δηαηξεία φηη ηα Μεραλήκαηα ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζην
ζπγθεθξηκέλν έξγν «θαιχπηνληαη γηα ηηο ίδηεο δεκηέο ηνπο κε ην Αζθαιηζηήξην
ππ΄αξηζκ………………….ην νπνίν είλαη ζε ηζρχ θαη αλαλεψλεηαη θαλνληθά».
Οη φξνη αζθάιηζεο θαη νη απνδεκηψζεηο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα κελ είλαη
θαηψηεξνη απφ ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.
22.6

ΑΦΑΛΗΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ – ΑΤΣΟΚΗΝΟΤΜΔΝΩΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΔΡΓΩΝ (Μ.Δ.)

22.6.1

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλα ζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία, ζχκθσλα κε ηελ
ηζρχνπζα Ννκνζεζία, ηα απηνθίλεηα θαη ηα απηνθηλνχκελα κεραλήκαηα έξγσλ πνπ πξννξίδνληαη
γηα ηηο αλάγθεο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ Δξεπλψλ, Καηαζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο ηνπ Έξγνπ,
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.

22.6.2

Τπεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ θαη ηε θχιαμε ησλ αλσηέξσ Αζθαιηζηεξίσλ είλαη ν
Αλάδνρνο, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ηα επηδεηθλχεη ζηε Δπίβιεςε γηα έιεγρν, φπνηε ηνπ δεηεζεί.

22.6.3

Ή ζχκβαζε αζθαιίζεσο αζηηθήο επζχλεο απφ νρήκαηα, ππνρξεσηηθψο ζα θαηαξηηζζεί
εγγξάθσο, ρσξίο ηα κέιε λα κπνξνχλ λα ζπκθσλήζνπλ εγθχξσο άιιε ξχζκηζε.

22.6.4

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα απηνθηλνχκελα κεραλήκαηα έξγσλ πξέπεη λα έρνπλ αηνκηθή αζθάιηζε
κε βάζε ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπο θαη φρη ηνλ αξηζκφ πιαηζίνπ ηνπο. Ωο απηνθηλνχκελα
κεραλήκαηα έξγσλ , πνπ εθνδηάδνληαη κε πηλαθίδεο Μ.Δ. ζχκθσλα κε ηελ πιένλ πξφζθαηε
ελεκέξσζε ηνπ ζρεηηθνχ πίλαθα απφ ηελ Αξκφδηα Δπηηξνπή Καηάηαμεο ζεσξνχληαη ηα
αλαθεξφκελα παξαθάησ:
Φνξησηήο, εθζθαθέαο, εθζθαθέαο-θνξησηήο, ηξαθηέξ-θνκπξεζέξ, θνξησηήο-θνκπξεζέξ,
πξνσζεηήο, ηζνπεδσηήο, γεξαλφο, αληιία ζθπξνδέκαηνο, κπεηνληέξα απηνθνξησλφκελε,
γεσηξχπαλν, ζθχξα, πδξαπιηθή, κεράλεκα επνχισζεο ιάθθσλ, εθρηνληζηηθφ, γνκσηήο,
θαδνθφξν, θφζθηλν κεραληθφ, εξγνηαμηαθφ απηνθίλεην (ηάκπεξ), ρηνλνδηαζηξσηήξαο,
θιηκαθνθφξν,
αλαβαηφξην,
ειεθηξνπαξαγσγφ
δεχγνο,
αιαηνδηαλνκέαο,
εθηνμεπηήο
αζβεζηνθνληάκαηνο, ακκνβνιηζηηθφ, κεηαθνξηθή ηαηλία, θιηκαηηζηηθφ, παξαζθεπαζηήο κπεηφλ,
ιηπαληήο, κεηαηνπηζηηθφ βαξέσλ αληηθεηκέλσλ, επεμεξγαζηήο απνξξηκκάησλ. Πξέζα
απνξξηκκάησλ, ππξνζβεζηηθφ, ζπαζηήξαο ειαζηηθψλ-πιαζηηθψλ, ζηαζκφο βάζεο θαη
θαηαβξεθηήξαο, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν κεράλεκα απαηηείηαη γηα ηελ έληερλε θαη αζθαιή
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο.

22.7

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΤΜΒΑΔΗ ΣΟΤ
ΔΡΓΟΤ
ην εληαίν αζθαιηζηήξην ησλ θαιχςεσλ ηεο παξ.12.5 ζα πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε νη
αθφινπζνη εηδηθνί φξνη:

22.7.1

ηελ έλλνηα ηεο ιέμεο Αζθαιηδφκελνο πεξηιακβάλεηαη ν Αλάδνρνο θαη ην πάζεο θχζεσο
πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη κε νπνηαδήπνηε ζπκβαηηθή ζρέζε εξγαζίαο κε απηφλ ζηα πιαίζηα
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Έξγνπ, θαζψο επίζεο θαη ν Κχξηνο ηνπ Έξγνπ (ΚηΔ) θαη ην πξνζσπηθφ
απηνχ, νη ηπρφλ Τπεξγνιάβνη θαη νη Μειεηεηέο.

22.7.2

Ο ΚηΔ, νη εθπξνζσπνχζεο ηνλ ΚηΔ Τπεξεζίεο θαη ην ελ γέλεη πξνζσπηθφ ηνπο, νη χκβνπινη
ηνπ ΚηΔ (θαη/ή ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ) θαη ην πξνζσπηθφ ηνχησλ ζεσξνχληαη Σξίηα πξφζσπα,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο εμαηξέζεηο ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ
παξαξηήκαηνο ¨Γηαζηαπξνχκελε επζχλε αιιήισλ¨
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(cross liability), ην νπνίν θαιχπηεη ηελ αζηηθή επζχλε ησλ αζθαιηδφκελσλ θνξέσλ.
Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία ζα ππνρξενχηαη λα απνθξνχεη νπνηαδήπνηε αγσγή εγείξεηαη ηπρφλ
θαηά:

22.7.3
-

ηνπ Αλαδφρνπ

-

θαη/ή ησλ Μειεηεηψλ

-

θαη/ή ηνπ ΚηΔ

-

θαη/ή ησλ Δθπξνζσπνπζψλ ηνλ ΚηΔ Τπεξεζηψλ

-

θαη/ή κέξνπο ή ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ παξαπάλσ
κε ηελ αηηίαζε επζχλεο ηνπο ή ζπλππεπζπλφηεηαο ηνπο ζηε βιάβε ή δεκία απφ πξάμε ή
παξάιεηςε ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ, νη νπνίνη θαιχπηνληαη απφ ην αζθαιηζηήξην Αζηηθήο
Δπζχλεο έλαληη Σξίησλ, ζα θαηαβάιεη δε θάζε πνζφ γηα βιάβε θαη/ή δεκία πνπ πξνθιήζεθε απφ
πξάμε ή παξάιεηςε ησλ παξαπάλσ.
Δηδηθφηεξα ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα θαηαβάιεη θάζε πνζφ εγγχεζεο γηα άξζε ηπρφλ
θαηαζρέζεσλ θιπ., πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζηηθή επζχλε κέζα ζηα φξηα ησλ πνζψλ πνπ
αλαθέξνληαη εθάζηνηε σο αλψηαηα φξηα επζχλεο ησλ αζθαιηζηψλ.

22.7.4

ε πεξίπησζε νιηθήο ή εθηεηακέλεο κεξηθήο θαηαζηξνθήο ή βιάβεο ηνπ Έξγνπ,
Πξνθεηκέλνπ ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία λα θαηαβάιεη ζηνλ Αλάδνρν ηε ζρεηηθή κε ηε δεκία θιπ.,
απνδεκίσζε, πξέπεη λα έρεη ιάβεη πξνεγνπκέλσο ηελ εγγξαθή γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθαηάζεζε
ηνπ ΚηΔ.
Δθφζνλ ν ΚηΔ δελ παξέρεη ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία ηελ ελ ιφγσ ζπγθαηάζεζε, απηφκαηα θαη
ρσξίο άιιεο δηαηππψζεηο (εηδηθέο, ή άιινπ είδνπο εληνιή, ή εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ Αλάδνρν) ε
απαίηεζε ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηεο αζθαιηζηηθήο εηαηξίαο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο
εθρσξείηαη ζηνλ ΚηΔ θαη ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία απνδέρεηαη απφ ηνχδε θαη ππνρξεψλεηαη λα
θαηαβάιεη ηε ζρεηηθή απνδεκίσζε ζηνλ ΚηΔ, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ηειεπηαίνπ γηα ην ζθνπφ απηφ.
Ζ εθρψξεζε ηεο απαίηεζεο απηήο ηνπ Αλαδφρνπ ζηνλ ΚηΔ θαη΄νπδέλα ηξφπν ηνλ απαιιάζζεη
απφ ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ χκβαζε.

22.7.5

Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξία παξαηηείηαη θάζε δηθαηψκαηνο αληαγσγήο θαηά ηνπ ΚηΔ, ησλ
πκβνχισλ ηνπ, ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε βιάβε ή
δεκία νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε, φρη εζειεκέλε, ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ.

22.7.6

Σν αζθαιηζηήξην δελ κπνξεί λα αθπξσζεί, ηξνπνπνηεζεί, ή λα ιήμεη ρσξίο ηελ έγγξαθε, κε
ζπζηεκέλε επηζηνιή, πξηλ απφ εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ζρεηηθή εηδνπνίεζε ηεο
αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, ηφζν πξνο ηνλ Αλάδνρν, φζν θαη πξνο ηνλ ΚηΔ.

22.7.7

Με ην εληαίν αζθαιηζηήξην ησλ θαιχςεσλ ηεο παξαγξάθνπ 12.5 ζα θαιχπηεηαη θαη ε επζχλε
ηνπ ΚηΔ θαη/ή ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ, πνπ απνξξέεη απφ ην άξζξν 9.2.2 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα
(Δπζχλε Πξνζηήζαληνο).

22.7.8

Με δεδνκέλν φηη ην έξγν αζθαιίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηθή ηνπ αμία (Αξρηθή χκβαζε
ζπλ ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβάζεηο) ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο
ππναζθάιηζεο.

Άξζξν 23. Απμνκείσζε εξγαζηψλ - λέεο εξγαζίεο - θαλνληζκφο ηηκψλ κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ ππεξζπκβαηηθέο εξγαζίεο – αλαζεψξεζε.
23.1

23.2

Αλ κεηά απφ απαίηεζε ηεο ππεξεζίαο θαη ζε εηδηθέο κφλν πεξηπηψζεηο παξαζηεί αλάγθε εθηέιεζεο
λέσλ εξγαζηψλ ή κε εθηέιεζεο ζπκβαηηθψλ, ζα εθαξκφδεηαη αλάινγα ην άξζξν 57 ηνπ Ν. 3669 /
2008.
Αλ ε αξηηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ επηβάιιεη ηελ αλάγθε εθηέιεζεο λέσλ επί κέξνπο
εξγαζηψλ, χζηεξα πάληνηε απφ έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο, ζα ζπληάζζεηαη αληίζηνηρα
Πξσηφθνιιν Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο
(παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Ν. 3669/2008). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο κε
εθηέιεζεο ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα θαη’ απνθνπή ηηκήκαηα ή θαη ηελ
εθηέιεζε ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ κελ ζηα θαη’ απνθνπή ηηκήκαηα αιιά ζε
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πνζφηεηεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζην
ηηκνιφγην κειέηεο εξγαζηψλ κε ηηκέο κνλάδνο.
23.3

Ζ θνζηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ ζα γίλεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 6.α, β, γ ηνπ
άξζξνπ 57 ηνπ Ν. 3669/2009.

23.4

Πξνθεηκέλνπ γηα λέα επί κέξνπο εξγαζία πνπ αθνξά ην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ εθηειείηαη κε ηηκέο
κνλάδνο, ε ηηκή ηεο πνπ ζα θαλνληζηεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ 23.2. θαη 23.3. ζα κεηψλεηαη θαηά
ην πξνζθεξζέλ απφ ηνλ αλάδνρν πνζνζηφ έθπησζεο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία
ππάγεηαη θαη ζα πξνζαπμάλεηαη θαηά ην εξγνιαβηθφ πνζνζηφ (18%) γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο ηνπ
αλαδφρνπ.

23.5

Πξνθεηκέλνπ γηα λέα επί κέξνπο εξγαζία ή εξγαζία ζε πνζφηεηα επί πιένλ ή επί έιαην ηεο
πξνβιεπνκέλεο απφ ηελ κειέηε πνπ αθνξά ζην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ εθηειείηαη κε θαη' απνθνπή
ηίκεκα ε ηηκή ζα θαλνλίδεηαη, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 23.3
Οη ππάξρνπζεο ή νη πξνθχπηνπζεο ηηκέο ζα πξνζαπμάλνληαη θαηά 18% γηα ην φθεινο θ.ι.π ηνπ
αλαδφρνπ θαη ζα απνκεηψλεηαη ε ηηκή απηή κε ηελ ΜΔΖ ΣΔΚΜΑΡΣΖ ΔΚΠΣΩΖ ΣΩΝ ΚΑΣ
ΑΠΟΚΟΠΖΝ ΣΗΜΖΜΑΣΩΝ.

23.6

Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν.
3669/2008 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θαη ηδηαηηέξα κε ηελ παξ.2 ηνπ αξ.70 ηνπ Ν.4313/2014
ΦΔΚ 261 Α’ .

23.7

Δηδηθφηεξα γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ πνπ εθηειείηαη θαη
απνηηκάηαη κε θαη' απνθνπή ηηκήκαηα, ζα εθαξκνζηνχλ νη ζρεηηθνί πίλαθεο ηνπ άξζξνπ 12 ηεο
Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ.

23.8

Οη κεηαβνιέο ησλ εξγαζηψλ (αχμεζε ή κείσζε) θαζψο θαη νη λέεο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ
γίλνληαη ζπκβαηηθφ αληηθείκελν κε ζχληαμε αλαθεθαιαησηηθνχ πίλαθα εξγαζηψλ θαη έγθξηζε ηνπ απφ
ηελ Πξντζηακέλε Αξρή. Γεληθά γηα ηελ δηαδηθαζία ζχληαμεο θαη έγθξηζεο ηνπ (Α.Π.Δ) εθαξκφδνληαη
νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Ν.3669/2008.

23.9

Ο ρξφλνο ζχληαμεο ησλ ηηκψλ, είλαη δ΄ ΣΡΗΜΖΝΟ ηνπ 2013,

Άξζξν 24. Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή - Βεβαίσζε πεξάησζεο εξγαζηψλ Γηνηθεηηθή
παξαιαβή
24.1
24.2
24.3
24.4

Γηα ηελ βεβαίσζε πεξάησζεο ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ Ν. 3669 / 2008,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν.4070/2012.
Γηα ηελ δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3669 / 2008.
Γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ
Ν. 3669/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν.4070/2012.
Γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3669 /
2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν.4070/2012.

Άξζξν 25. Γνθηκέο εγθαηαζηάζεσλ
25.1

25.2

25.3

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ακέζσο κεηά ηελ πεξάησζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ λα θάλεη κε δηθά ηνπ
κέζα, φξγαλα θαη δαπάλεο, (ζε απηέο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαπζίκσλ γηα ηελ
δνθηκή ηεο εγθαηάζηαζεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο, ε δαπάλε θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θιπ),
ηηο απαηηνχκελεο δνθηκέο νη νπνίεο ζα επαλαιακβάλνληαη κέρξη πιήξνπο ηθαλνπνίεζεο ησλ
απαηηεηηθψλ απνηειεζκάησλ, νπφηε θαη ζα ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν δνθηκψλ πνπ ζα ππνγξάθεηαη
απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ, ηνπο ρξήζηεο ηνπ έξγνπ θαη ηνλ αλάδνρν θαη ζα πεξηιακβάλεηαη
ζην πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο.
Οη δνθηκέο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. Δπίζεο νη δνθηκέο ,νη έιεγρνη
θαη ηα αληίζηνηρα πξσηφθνιια γηα ηηο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ
Γεληθή Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ Ζ/Μ Δγθαηαζηάζεσλ (Γ.Σ..Τ. Ζ/Μ), ηηο αληίζηνηρεο
Σ.Ο.Σ.Δ.Δ., ηνπο θαλνληζκνχο εγθαηαζηάζεσλ, ηα Διιεληθά θαη Δπξσπατθά πξφηππα, ηηο νδεγίεο
ηεο Δ.Δ. θαη ηνλ λφκν.
Ο αλάδνρνο νθείιεη κε ηελ απνπεξάησζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πξηλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπο, λα
ζπληάμεη ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή θαη λα ππνβάιεη ζηελ Δπίβιεςε ζε δχν (2) αληίγξαθα, πιήξεηο θαη
ιεπηνκεξεηαθέο νδεγίεο ρεηξηζκνχ, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ
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25.4

25.5

25.6

25.7

εθηειέζζεθαλ απ' απηφλ. Μία ζεηξά απφ ηηο νδεγίεο απηέο θαηαρσξείηαη ζην θάθειν ηεο επίβιεςεο,
ελψ ε άιιε δηαβηβάδεηαη ζην αξρείν ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ.
Ο αλάδνρνο νθείιεη επίζεο, πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ λα δηδάμεη ζηνπο ρξήζηεο
ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαη θπξίσο ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, ηελ ρξήζε θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ
εγθαηαζηάζεσλ.
Καηά ηνλ ρξφλν ηεο ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα επηζεσξεί θαηά θαλνληθά
ρξνληθά δηαζηήκαηα ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη λα ηηο δηαηεξεί ζε αξίζηε θαηάζηαζε, ρσξίο πξφζζεηε
ακνηβή γη' απηφ. Γεληθά γηα ηελ ππνρξεσηηθή ζπληήξεζε ησλ έξγσλ θαη ην ρξφλν εγγχεζεο ηζρχνπλ
νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν 3669 / 2008.
ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ επαλνξζψζεη βιάβε ή δεκηά γηα ηελ νπνία επζχλεηαη ν ίδηνο,
κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ζα ηνπ νξηζζεί γηα ην ζθνπφ απηφ, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα
λα εθηειέζεη ηελ επαλφξζσζε απηή απ' επζείαο, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ.
Γηα ηελ ζπλαξκνιφγεζε ησλ κεραλεκάησλ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πεξηνξηζζεί ζηνλ
εληφο ηνπ θηηξίνπ ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ επίβιεςε θαη λα πάξεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα
λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε εληφο ηνπ θηηξίνπ θπθινθνξία ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ άιισλ
πηζαλψλ εξγαζηψλ.

Άξζξν 26. Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα - Λήςε θσηνγξαθηψλ
26.1

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαη πξηλ απφ ηελ πξνζσξηλή
παξαιαβή λα ζπληάμεη κε δαπάλεο ηνπ θαη λα παξαδψζεη ζε ηξία (3) αληίγξαθα ζηελ Τπεξεζία :

26.2

Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ζε θιίκαθα 1 : 200 ηεο ηειηθήο δηάηαμεο ηνπ θηηξίνπ κε πςνκεηξηθέο θαη
νξηδνληηνγξαθηθέο ελδείμεηο.

26.3

Αθξηβή δηαγξάκκαηα ζε θιίκαθα 1:50 ή 1:100, ζεκειηψζεσλ - μπινηχπσλ (θαηφςεσλ θαη ηνκψλ) κε
ηνλ νπιηζκφ, ζηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ησλ επί κέξνπο ηηκεκάησλ, φπσο
βάζε, δηαζηάζεηο, ζέζεηο, δηαηνκέο θιπ. πιήξσο αληαπνθξηλφκελα κε ηα πξαγκαηηθψο εθηειεζζέληα
έξγα.
Καηαζθεπαζηηθά αξρηηεθηνληθά ζρέδηα ζε θιίκαθα 1 : 50.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πάξεη θαη λα εθηππψζεη κε δαπάλεο ηνπ, έγρξσκεο
θσηνγξαθίεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαηά ηηο πην ελδηαθέξνπζεο θάζεηο εθηέιεζεο ηνπ
έξγνπ θαη κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ζηηο νπνίεο ηειεπηαίεο ζα θαίλνληαη φιεο νη φςεηο, φισλ ησλ
θηηξίσλ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. Οη θσηνγξαθίεο απηέο πξέπεη λα είλαη επθξηλείο
θαη θαιιηηερληθέο κε κεγάιε αλάιπζε.
Θα εθηππψλνληαη ηξία αληίηππα απφ θάζε κία δηαζη. 18 Υ 27 εθ. ζε θαιήο πνηφηεηαο θσηνγξαθηθφ
ραξηί, ζα παξαδίδνληαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή.

26.4
26.5

26.6

Γηα θάζε θηίξην ζα ιακβάλνληαη θαη ζα παξαδίδνληαη ζηελ Τπεξεζία ηέζζεξα (4) έγρξσκα SLIDES.
Δπίζεο ν αλάδνρνο νθείιεη νπσζδήπνηε πξηλ ηελ παξαιαβή ησλ εγθαηαζηάζεσλ , λα ζπληάμεη
ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή θαη λα ππνβάιιεη ζηελ Τπεξεζία ζε ηξία (3) αληίηππα (έλα γηα ην θάθειν
επίβιεςεο , έλα γηα ην αξρείν Σ.Τ. θαη έλα γηα ηελ Γ/λζε Δθηειέζεσο έξγσλ) πιήξεηο θαη
ιεπηνκεξείο νδεγίεο ρεηξηζκνχ, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ.

Άξζξν 27. Δξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηελ Τπεξεζία ή άιινπο αλαδφρνπο
Φζνξέο απφ εγθαηαζηάζεηο θαη απφ ηνλ αλάδνρν
27.1

27.2

27.3

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ δελ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ζχκβαζε ηνπ, απφ άιινπο εξγνιήπηεο πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ν θχξηνο
ηνπ έξγνπ, λα δηεπθνιχλεη ηελ εθηέιεζε ηνπο, κε ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί (ηθξηψκαηα θιπ.) θαη λα
ξπζκίδεη ηελ εθηέιεζε ησλ εθηεινπκέλσλ απφ απηφλ εξγαζηψλ, νχησο ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη
ε εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή απφ άιινπο εξγνιήπηεο.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλνίγεη, λα κνξθψλεη θαη λα επαλαθέξεη ζηελ αξρηθή
θαηάζηαζε ηηο απαηηνχκελεο, κε βάζε ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο
επίβιεςεο, νπέο δηέιεπζεο, θσιηέο θαη αχιαθεο, γηα ηνλ εληνηρηζκφ ζσιήλσλ ή νπνησλδήπνηε
άιισλ ζηνηρείσλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ, ρσξίο θακία ηδηαίηεξε απνδεκίσζε γηαηί νη ζρεηηθέο δαπάλεο
πεξηιακβάλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ.
Απαγνξεχεηαη ξεηά ε δηάλνημε ή ε κφξθσζε απφ ηνλ αλάδνρν, νπψλ, θσιεψλ, θαη απιαθηψλ ζε
θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, ρσξίο ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνχ.
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27.4

Οπνηαδήπνηε θζνξά ή δεκηά πνπ πξνθιεζεί απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ζε νπνηαδήπνηε
θαηαζθεπή, βαξχλεη ηνλ αλάδνρν πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ απνθαηαζηήζεη θαη λα επαλαθέξεη
ηηο θαηαζθεπέο πνπ ππέζηεζαλ ηελ δεκηά ή ηελ θζνξά, ζηελ πξνεγνχκελε ηνπο θαηάζηαζε.

Άξζξν 28. θπξνδέκαηα
28.1

28.2
28.3

28.4

28.5

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, ν αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο
θπξνδέκαηνο Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, ν
αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ
Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο, ΔΚΩ 2000 (ΦΔΚ 1329/Β/06-11-2000), ηηο δηνξζψζεηο παξνξακάησλ
ηνπ ΔΚΩ 2000 (ΦΔΚ 1153/Β/12-08-2003), ηηο λεψηεξεο πξνζζήθεο ηνπ ΔΚΩ 2000 (ΦΔΚ
447/Β/05-03-2004) θαη (ΦΔΚ 576/Β/28-04-2005), ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΔΚΩ 2000 (ΦΔΚ 270/Β/1603-2010), ηνλ ΔΑΚ 2000 (ΦΔΚ 2184/Β/20-12-1999), ηηο ηξνπνπνηήζεηο – ζπκπιεξψζεηο ηνπ ΔΑΚ
2000 (ΦΔΚ 781/Β/18-06-2003), (ΦΔΚ 1153/Β/12-08-2003), (ΦΔΚ 1154/Β/12-08-2003) θαη (ΦΔΚ
270/Β/16-03-2010).
Ζ αλάκημε ησλ πιηθψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε κεραληθφ αλακηθηήξα,
απφδνζεο πνιιαπιάζηνπ αθέξαηνπ ζάθνπ ηζηκέληνπ.
Οη θάζε είδνπο δαπάλεο ειέγρσλ θαη πξνειέγρσλ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ. κνηα ηνλ
αλάδνρν βαξχλνπλ θαη φιεο νη απνδεκηψζεηο Α, Β, Γ θαη Γ ηεο παξ. 13.7.7. ηνπ Καλνληζκνχ
Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο.
Ζ ζπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο φισλ ησλ νπιηζκέλσλ ηκεκάησλ θαηαζθεπήο ζα γίλεηαη κε
ρξήζε δνλεηψλ, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ ιφγσ ρξήζεσο δνλεηψλ. Ζ δαπάλε
απηή πεξηιακβάλεηαη ζηε ζπκβαηηθή ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ , φπσο ζα έρεη δηακνξθσζεί κε ηελ
πξνζθνξά ηνπ.
Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα εθηεινχληαη δνθηκέο αληνρήο κε ιήςε δνθηκίσλ θαηά ηελ
δηάζηξσζε ηνπ. Ζ ιήςε θαη νη δνθηκέο ησλ δνθηκίσλ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη κε δαπάλεο ηνπ
αλαδφρνπ, κε ηελ παξνπζία θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο (ηξία δνθίκηα εκεξεζίσο γηα θάζε
ζχλζεζε θαη γηα θάζε 100 Μ3 ζθπξνδέκαηνο).
Λήςε ππξήλσλ (θαξψησλ) θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα θαη δνθηκή ηεο αληνρήο ηνπο ζα γίλεηαη κε
δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ, θαηφπηλ εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο.

Άξζξν 29. Υξήζε έξγνπ ή ηκήκαηφο ηνπ πξηλ απφ ηελ απνπεξάησζε
29.1 Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη παξάιιεια κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ λα ρξεζηκνπνηεί ην φιν έξγν ή
ηκήκα ηνπ, αλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ, απηή ε ρξήζε είλαη δπλαηή (δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε).
29.2 Ζ πάξα πάλσ ρξήζε δελ απνδεηθλχεη φηη ν εξγνδφηεο παξέιαβε ην έξγν ή φηη απηφ εθηειέζηεθε θαιά
θαη δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα ηνπ λα ειέγμεη θαη λα παξαιάβεη ελ θαηξψ ην έξγν, ζχκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Δπίζεο δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο θαη
ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε.
29.3 Ζ πάξα πάλσ παξαιαβή γηα ρξήζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3669 / 2008.
29.4 Ζ δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε δελ αλαπιεξψλεη ηε δηελέξγεηα ηεο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο
παξαιαβήο ηνπ έξγνπ. ( παξ. 5 άξζξνπ 72 ηνπ Ν 3669 / 2008 ).
Άξζξν 30. χλδεζε κε δίθηπα Ο.Κ.Ω. – Δθδφζεηο αδεηψλ
30.1

30.2
30.3

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε ηελ εγθαηάζηαζε ζην έξγν λα θξνληίζεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο
ηελ παξνρή θαη ζχλδεζε ηνπ εξγνηαμίνπ ηνπ, κε (ΓΔΖ, ΔΤΓΑΠ, ΟΣΔ) γηα ηηο αλάγθεο
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίζεη κε θάζε δπλαηφ ηξφπν λα γίλεη ε παξνρή θαη ζχλδεζε ησλ
θηεξίσλ ηνπ έξγνπ κε ηα δίθηπα ησλ Ο.Κ.Ω (ΓΔΖ, ΔΤΓΑΠ, ΟΣΔ θιπ.).
Ζ δαπάλε ησλ πάξα πάλσ παξνρψλ θαη ζπλδέζεσλ (παξάγξαθνο 30.2) βαξχλεη ηνλ εξγνδφηε πνπ
ηηο θαηαβάιεη είηε απ' επζείαο ζηνπο Ο.Κ.Ω, είηε ζηνλ αλάδνρν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ηειεπηαίνο ηηο
έρεη ήδε πξνθαηαβάιεη, θπζηθά κε ηελ πξνζθφκηζε πάληνηε ησλ ζρεηηθψλ εμνθιεηηθψλ απνδείμεσλ
θιπ. λνκίκσλ εγγξάθσλ.
74 απφ 83

17REQ001562965 2017-06-21
30.4
30.5

30.6

Δηδηθά ε δαπάλε γηα ηελ αλαγλψξηζε απφ ηνλ Ο.Σ.Δ εγθαηεζηεκέλνπ εζσηεξηθνχ ηειεθσληθνχ
θέληξνπ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν, έζησ θαη αλ απηφ δελ κλεκνλεχεηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ.
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε δηελέξγεηα ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ
έθδνζε ηνπ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ, ηνπ
νπνίνπ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη ζην Α1 θαη’ απνθνπή ηίκεκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο θαη
αλαθέξεηαη ζην άξζξν Α1 ηνπ ηηκνινγίνπ πξνζθνξάο.
Δπίζεο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε γηα ηελ θαηαρψξεζε ζηελ
νηθεία Πεξηθέξεηα ηνπ αλειθπζηήξα, ε πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή ειεθηξνδφηεζή ηνπ, θαζψο θαη ε
άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ, εάλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε εθαξκνγήο, ε νπνία ππνρξεσηηθά ζα έρεη
εθδνζεί κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ.

Άξζξν 31. Δμππεξέηεζε ππαιιήισλ ηεο Τπεξεζίαο επίβιεςεο
31.1 Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαζθαιίζεη ηελ απξφζθνπηε άζθεζε ηεο επίβιεςεο ζηα
εξγνζηάζηα πνπ ηπρφλ θαηαζθεπάδνληαη ηκήκαηα ηνπ έξγνπ θαη γεληθά ζε φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ θξίλεη
απαξαίηεην ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Ο δηεπζχλσλ απφ κέξνπο ηεο αλαδφρνπ επηρείξεζεο ηα έξγα
ππνρξενχηαη, κεηά απφ εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο, λα ζπλνδεχεη ηνπο ππαιιήινπο πνπ επηβιέπνπλ,
δηεπζχλνπλ ή επηζεσξνχλ ηα έξγα, θαηά ηηο κεηαβάζεηο γηα επίβιεςε, έιεγρν ή επηζεψξεζε ζηνλ ηφπν
ησλ έξγσλ ή ζηνπο άιινπο ηφπνπο παξαγσγήο. ( άξζξν 39 παξ. 4 ηνπ Ν 3669 / 2008 ).
Άξζξν 32. Δμππεξέηεζε Οξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ Κνηλήο Ωθέιεηαο (Ο.Κ.Ω.)
32.1.
32.2.

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη κπνξεί ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ λα ππάξρνπλ δίθηπα
Ο.Κ.Ω. πνπ ζα πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ απφ ηνπο θπξίνπο ηνπο.
Με ηηο εξγαζίεο απηέο ν αλάδνρνο δελ ζα έρεη θακία αλάκημε, ππνρξενχηαη φκσο λα παξέρεη θάζε
δηεπθφιπλζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπο, ρσξίο λα δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε γηα ιφγνπο
θαζπζηέξεζεο ή δπζρεξεηψλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ.

Άξζξν 33. Καζαξηζκφο θαηαζθεπψλ - εξγνηαμίσλ - εγθαηαζηάζεσλ
33.1 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ απφ ηελ ηπρφλ παξάδνζε γηα ρξήζε ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ ή ηνπ φινπ
έξγνπ κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ, λα αθαηξέζεη θαη λα απνκαθξχλεη απφ φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ
θαη ησλ γχξσ δξφκσλ, θάζε πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε, απνξξίκκαηα, κεραλήκαηα, εξγαιεία, ηθξηψκαηα,
πξνζσξηλέο πξνζηαηεπηηθέο θαηαζθεπέο θαη πεξηθξάγκαηα, πιενλάδνληα ρξήζηκα ή άρξεζηα πιηθά, λα
θαζαξίζεη κε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ εξγνηαμίνπ, γηα ηελ
παξάδνζε ηνπο, απνιχησο θαζαξψλ θαη γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα φηη απαηηείηαη, νχησο ψζηε ην έξγν λα
παξαδνζεί θαζ' φια έηνηκν γηα ρξήζε θαη ιεηηνπξγία.
33.2 Αλ κεηά απφ έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο ν αλάδνρνο δελ εθηειέζεη ηηο πάξα πάλσ 29.1. εξγαζίεο,
κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο εληνιήο, νη
εξγαζίεο απηέο εθηεινχληαη ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ, ηεο δαπάλεο παξαθξαηνχκελεο
απφ ηελ ακέζσο επφκελε πιεξσκή.
Άξζξν 34. Γεληθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ
34.1

34.2

34.3

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εγθαηαζηήζεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ζην εξγνηάμην, φια ηα
πξνβιεπφκελα απφ ηνπο φξνπο πγηεηλήο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Π.Γ. 447/75, φπσο απηφ ζπκπιεξψζεθε
θαη ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή θαη ζχλδεζε ηνπ εξγνηαμίνπ ηνπ κε
(ΓΔΖ, ΔΤΓΑΠ, ΟΣΔ) γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έθδνζε
θάζε θαηά λφκνλ αδείαο, θαζηζηάκελνο νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε παξάβαζε
ησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Δπίζεο ππνρξεψλεηαη λα ππνβάιεη ηηο
αλαγθαίεο αηηήζεηο γηα παξνρέο θαη ζπλδέζεηο κε ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΔΤΓΑΠ θιπ. θαη λα θαηαβάιεη θάζε
δπλαηή θξνληίδα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο.
Δπίζεο πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ηήξεζε ζηα εξγνηάμηα φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη απφ
ηνλ Νφκν, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ επηβάιιεηαη λα ιεθζνχλ ζ' φιε ηελ δηάξθεηα
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 447/75, πεξί αζθάιεηαο ησλ ελ ηνηο νηθνδνκηθέο
εξγαζίεο αζρνινπκέλσλ κηζζσηψλ, ην Π.Γ. 770/80, πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε
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34.4

34.5
34.6
34.7

34.8

34.9

34.10

νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ θαη ην Π.Γ. 1073/81, πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε
εξγνηάμηα νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηνο πνιηηηθνχ κεραληθνχ θαη θάζε άιιε
δηάηαμε πνπ ζα ηζρχεη θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
εθαξκφδεη ηα πεξί ηάμεσο θαη αζθάιεηαο επί αηπρεκάησλ αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο θαη έρεη ηελ
απνθιεηζηηθή επζχλε γηα νπνηνδήπνηε αηχρεκα ή βιάβε πνπ ζα ζπκβεί ζηνλ ίδην, ζην πξνζσπηθφ
ηνπ ή ζε ηξίηνπο, απφ ελέξγεηεο πνπ έρνπλ άκεζε ή έκκεζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Τθππνπξγνχ
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ ΓΗΠΑΓ/νηθ.177/ 2.3.2001 (ΦΔΚ 266 Β΄),
ΓΔΔΠΠ/85/ 14.5.2001 (ΦΔΚ 686 Β΄) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ889/ 27.11.2002 (ΦΔΚ 16 Β΄), ζην
ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο
αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηνπνζεηήζεη ηα απαηηνχκελα ζήκαηα θαη πηλαθίδεο ζε φιεο γεληθά ηηο
ζέζεηο πνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπο.
Ο αλάδνρνο επζχλεηαη πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνπ ζα νθείιεηαη ζηε κε ιήςε ησλ
απαηηνπκέλσλ κέηξσλ αζθαιείαο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψζεη ακέζσο ζηελ Γηεπζχλνπζα ην έξγν Τπεξεζία, φιεο ηηο
απεπζπλφκελεο ή θνηλνπνηνχκελεο ζ' απηήλ δηαηαγέο θαη εληνιέο ησλ δηαθφξσλ Αξρψλ, ζρεηηθά κε
κέηξα ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ζ' φιε ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
Ο αλάδνρνο έρεη απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ηηο επζχλεο ηνπ εξγνδφηε γηα ην, γηα ηελ εθηέιεζε ην
έξγνπ, απαζρνινχκελν εξγαηνηερληθφ θιπ. πξνζσπηθφ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα ζπκβεί αηχρεκα ζ'
απηφ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη φιν ην παξά πάλσ πξνζσπηθφ ηνπ ζην Ίδξπκα Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ (ΗΚΑ) θαη ηα θαηά θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ, Σακεία Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο. ε
πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε εξγαδφκελνο δελ ππάγεηαη ζηηο πεξί ΗΚΑ δηαηάμεηο, ν αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα ηνλ αζθαιίζεη ζε αλαγλσξηζκέλε απφ ην θξάηνο αζθαιηζηηθή εηαηξεία.
Γεληθά ν αλάδνρνο έρεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 37 ηνπ Ν 3669 /
2008 θαη γεληθφηεξα απφ φιεο ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο.

Άξζξν 35. Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην*.
35.1.

Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ
δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ
θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη θίλδπλνη
αηπρεκάησλ ή επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ.79), Ν.3669/08 (αξ. 37 παξ.7), Ν. 3850/10** (αξ. 42).

35.2.

ηα πιαίζηα ηεο επζχλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη :
α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ.)
θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα Ν.3669/08 (αξζ. 37παξ.7).
β. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη
Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ : ΓΗΠΑΓ/νηθ.177/2-301, ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ889/27-11-02, ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο
θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε
θάζε ηεο κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : Ν.3669/08 (αξ. 37 παξ.8 θαη αξ.182).
γ. Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ
εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ
απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά ηε γλψκε ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε
δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 1073/81 (αξ. 111), ΠΓ 305/96 (αξ.10,11), Ν.3850/10 (αξ.
42- 49). Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ.γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην
φηη ε γλψζε απφ απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξνχλ λα
θαηαλννχλ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο
εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην έξγν έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε
εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία).
----------------------------------------------------------------------------------------* H έλλνηα ηνπ εξγνηαμίνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ.1 ζε ζπλδπαζκφ κε ην παξάξηεκα Η ηνπ
άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96.
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** O Ν.3850/10 Κχξσζε ηνπ Κψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ
άξ. δεχηεξν, θαηαξγεί δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνληαη απφ απηφλ φπσο δηαηάμεηο
ησλ : Ν.1568/85, ΠΓ 294/88, ΠΓ 17/96, θιπ.
35.3.
35.3.1

χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα αθφινπζα
:
Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο ( ΑΤ ) - Φάθεινο Αζθάιεηαο
Τγείαο (ΦΑΤ) θαη ζπγθεθξηκέλα :
α. Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ
ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ
πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα
πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500
εκεξνκίζζηα : ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ. 12 θαη 13). Ζ γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην
παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96.
β. Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ η α ν πνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο
ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (αξ.3 παξ.8)
θαη ηελ ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08 (αξ.
37 παξ.8 θαη αξ.182).
γ. Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο κειέηεο (ηπρφλ
παξαιήςεηο πνπ ζα δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), ζχκθσλα κε
ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο
ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, θιπ (κέζνδνο θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή
αζθάιεηαο, νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, θιπ).
δ. Να αλαπξνζαξκφζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ
ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα
πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 305/96 (αξ. 3
παξ.9) θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην
Ν.3669/08 (αξ. 37 παξ.8 θαη αξ.182).
ε. Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.10)
θαη ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.)ΤΠΔΥΩΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ
ειεγθηηθψλ αξρψλ.
ζη. πκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη ζην Φάθειν Αζθάιεηαο
Τγείαο (ΦΑΤ).
Σν ΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη γηα
ηα άιια εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ
έξγνπ.
Αληίζηνηρα ν ΦΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο
κειινληηθά αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ.
1. Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5-7) θαη ζηηο
ΤΑ : ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ νη νπνίεο
ελζσκαηψζεθαλ ζην Ν.3669/08 (αξ. 37 θαη 182).
2. Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.4), φηαλ :
α. Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ
ελφο ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή.
β. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο : Π.Γ.305/96 (αξζ.12
παξάξηεκα ΗΗ).
γ. Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο.
δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ έρνληνο
λφκηκν δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΑΤ,ΦΑΤ) ηνπ
έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α΄ ηνπ
Ν 4030/2011 (ΦΔΚ 249/Α/25-11- 2011) θαη ηελ αξ. πξση. 10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ.
Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ.
3. Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή
θάζε Γεκφζηνπ Έξγνπ : ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε
ζην Ν.3669/08 αξ. (73 θαη 75).
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4. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ην
ζπλνδεχεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.11) θαη ΤΑ
ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ.
5. Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κ ε η ελ ε θπφλεζε η νπ  ΑΤ θ αη η ελ θ αηάξηηζε η νπ Φ ΑΤ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ.
35.3.2 Αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε ηερληθφ αζθαιείαο, γηαηξφ εξγαζίαο – ηήξεζε ζηνηρείσλ αζθάιεηαο
θαη πγείαο
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη :
α. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50
εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην Ν. 3850/10 (αξ.8 παξ.1 θαη αξ.12 παξ.4).
β. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην έξγν 50 θαη
άλσ εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Ν.3850/10 (αξ.8 παξ.2 θαη αξ. 4 έσο 25).
γ. Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα
εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη
Πξφιεςεο ή λα ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο.
Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν θαη
αληίγξαθφ ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα απφ
αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο : Ν.3850/10 (αξ.9).
δ. ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ
εξγαζίαο, εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ :
1. Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ
πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε
ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ. 1 α θαη παξ.3-8).
2. Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνπλ ηηο
ππνδείμεηο ηνπο ν Σερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Ν.3850/10 (αξ.14 παξ.1 θαη αξ.17
παξ.1).
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ.
Σν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη
απφ ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο.
Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ ηαηξνχ
εξγαζίαο (Ν 3850/10 αξ.20 παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί
θαη ζηελ Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο (Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ
νπνίσλ ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν.3850/10.
ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη
κφλν.
3. Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα
ην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Ν.3850/10 (αξ.43παξ.2β).Σα κέηξα πνπ
ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ, θαηαρσξνχληαη ζην
βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο
αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν
ππάγεηαη ν εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί
ζνβαξνχ ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα
ρξεζηκεχζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2α).
4. Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα
εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2γ).
5. Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ.18 παξ.9).
35.3.3 Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ)
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ), φηαλ
απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ
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εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Τ.Α
130646/1984 ηνπ (η.) Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο.
Σν ΖΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, Σκήκαηα ή
Γξαθεία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ
θαη ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή
δνθηκψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ
φπσο ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.113 ), Ν.1396/83 (αξ. 8) θαη ηελ Δγθχθιην 27
ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ κε αξ.πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-2003.
35.3.4 πζρεηηζκφο ρεδίνπ Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη Ζκεξνιφγηνπ Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΜΑ)
Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην
ΖΜΑ. ηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Ζ.Μ.Α. θάζε αλαζεψξεζε θαη
εκπινπηηζκφο ηνπ ΑΤ θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ αλαγξαθφκελσλ
ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΑΤ.
Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο.
35.4. Απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ζην
εξγνηάμην.
35.4.1 Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ)
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, ηα
παξαθάησ κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο :
α. Σελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ : ΠΓ 105/95, ΠΓ 305//96
(αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 18.1).
β. Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ
ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ
απφ ην εξγνηάμην, ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν
ειεθηξνπιεμίαο : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-79), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II, παξ.2).
γ. Σε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ, πγξψλ ή αεξίσλ
θιπ) θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ απηψλ : Π Γ 1073/81 (αξ.92 - 95), ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.6).
δ. Σε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο : θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήο δηάζσζεο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο,
πξφιεςε - αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε
ππξνζβεζηήξσλ, θιπ.: ΠΓ 1073/81 (αξ. 92-96), ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.3, 4,
8-10), Ν.3850/10 (αξ.30, 32, 45).
ε. Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ
(χπαξμε ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ) : ΠΓ 1073/81
(αξ.109,110), Ν.1430/84 (αξ.17,18), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξάξη. IV κέξνο Α, παξ.13, 14).
ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηνπο
εξγαδφκελνπο φπσο : πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο
δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο
θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο
γηα ηε ρξήζε ηνπ : Π.Γ.1073/81(αξ.102-108), Ν.1430/84 (αξ.16-18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 θαη νη
ηξνπνπ. απηήο ΚΤΑ 8881/94 θαη Τ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, Π.Γ. 396/94, Π.Γ. 305/96 (αξ.9,παξ.γ).
35 4.2 Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε – ζεκαηνδφηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θφξησζε - εθθφξησζε –
ελαπφζεζε πιηθψλ, ζφξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη :
α. Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ
πεδψλ θαη ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε :
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- Σελ Τ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ η.ΤΠΤΜΔΓΗ: «Οδεγίεο ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ
Έξγσλ» (ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7)
- Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΤΠΔΚΑ θαη η.ΤΠΤΜΔΓΗ «Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ
αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη
νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ »
- Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο : Ν.2696/99 (αξ. 9 – 11 θαη αξ.52 ) θαη ηελ ηξνπ.
απηνχ : Ν.3542/07 (αξ. 7-9 θαη αξ.46).
β. Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο νδνχο,
θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Ν. 2696/99 (αξ. 47 , 48) θαη ε ηξνπ. απηνχ: Ν.
3542/07 (αξ.43,44).
γ. Να ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα ηεξεί ηηο
απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ
θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ
: ΠΓ 1073/81 (αξ.75-84), ΠΓ 305/96 (αξ.8.δ θαη αξ.12,παξαξη.IVκέξνο Α, παξ.2), Ν.3850/10 (αξ.
31,35).
δ. Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο,
απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ : ΠΓ 216/78, ΠΓ
1073/81 (αξ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.8), ΠΓ 305/96 [αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη αξ.12 παξαξη. IV
κέξνο Α παξ.11 θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4], Ν.2696/99 (αξ.32) θαη ε ηξνπ. απηνχ : Ν. 3542/07
(αξ.30).
ε. Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ :
α) θξαδαζκνχο : ΠΓ 176/05, β) ζφξπβν : ΠΓ 85/91, ΠΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο
ρψξαο θαη ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ : ΠΓ 397/94, δ) πξνζηαζία απφ
θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο : Ν.3850/10 (άξ. 36-41), ΠΓ 82/10.
35.4.3 Μεραλήκαηα έξγσλ / Δμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηψλ.
Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΠΓ 304/00 (αξ.2).
α. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ
(ρσκαηνπξγηθψλ θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ
εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε
κεραληζκφ αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ ) : ΠΓ 1073/81
(αξ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αξ.11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΠΓ
89/99, ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ 155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV κέξνο Β
ηκήκα ΗΗ παξ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αξ.Γ13ε/4800/03, ΠΓ 57/10, Ν.3850/10 (αξ. 34, 35).
β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη.IV, κέξνο Β’, ηκήκα ΗΗ, παξ.7.4
θαη 8.5) θαη ην ΠΓ 304/00 (αξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία :
1. Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο
2. Άδεηα θπθινθνξίαο
3. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο.
4. Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο)
5. Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV, κέξνο Β΄, ηκήκα
ΗΗ, παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1). εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ
κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή.
6. Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε εγθαηάζηαζε, θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα
απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 89/99 (αξ. 4α παξ.3 θαη 6).
7. Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη
αληίζηνηρν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 15085/593/03 ( αξ.3 θαη
αξ.4. παξ.7 ).
35.5.
Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην
εξγνηάμην, ηα νπνία ηεξνχληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ
εθηεινχκελνπ έξγνπ.
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35.5.1

35.5.2

35 5.3

35.5.4

35.5.5

35.5.6

35.5.7

35.6.

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα
απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ
εθηεινχκελνπ έξγνπ.
Σα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα :
Καηεδαθίζεηο:
Ν 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.7), ΤΑ 31245/93,
Ν.2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ ), Τ.Α. 3009/2/21- γ/94, Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 θαη
νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 305/96 (αξ. 12,
παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα II, παξ.11), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00,
ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ ΠΓ 2/06, ΠΓ 212/06,ΤΑ 21017/84/09.
Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο:
Ν. 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αξ. 3046/304/89 (αξ.8- αζθάιεηα θαη
αληνρή θηηξίσλ, παξ.4), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ
396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ: ΠΓ 2/06, ΠΓ
305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 10 ).
Ηθξηψκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο – δψλεο θηλδχλνπ, Δξγαζίεο ζε χςνο, Δξγαζίεο
ζε ζηέγεο.
ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.34-44), Ν.1430/84 (αξ. 7-10), ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93, ΠΓ 396/94
(αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Α παξ.1, 10 θαη κέξνο Β
ηκήκα ΗΗ παξ.4-6,14 ).
Δξγαζίεο ζπγθφιιεζεο, νμπγνλνθθνπήο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο
ΠΓ 95/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.96, 99,.104, 105 ), ΠΓ 70/90 (αξ.15), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη.
ΗΗΗ), Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99.
Καηαζθεπή δνκηθψλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο, θιπ.)
ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.26- 33, αξ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ),
ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ. 12).
Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγσλ θαη ινηπψλ ππνγείσλ έξγσλ.
(ήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο
θαη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα ηκήκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ ή άιιεο θχζεο
έξγσλ θαη ζε ζηάζκε ρακειφηεξε ησλ 6.00 κ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.)
Ν.495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 225/89, ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν.
2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ.
απηνχ: ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.10).
Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα.
(Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπή πξνβιήηαο θιπ κε ρξήζε
πισηψλ λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.) ΠΓ 1073/81 (αξ.100), Ν 1430/84 (αξ.17), ΠΓ
396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη.ΗΗΗ), ΤΑ 3131.1/20/95/95, ΠΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα
ΗΗ παξ.8.3 θαη παξ.13).
Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα
απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην.
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ:
«ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟ»
A. ΝΟΜΟΗ
Ν. 495/76 (ΦΔΚ 337/Α/76), Ν.1396/83 (ΦΔΚ 126/Α/83), Ν. 1430/84 (ΦΔΚ 49/Α/84),
Ν. 2168/ 93 (ΦΔΚ 147/Α/93),Ν. 2696/99 (ΦΔΚ 57/Α/99), Ν. 3542/07 (ΦΔΚ 50/Α/07),
Ν. 3669/08 (ΦΔΚ 116/Α/08), Ν. 3850/10 (ΦΔΚ 84/Α/10), Ν. 4030/12 (ΦΔΚ 249/Α/12)
Β. ΠΡΟΔΓΡΗΚΑ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ
Π. Γ. 413/77 (ΦΔΚ 128/Α/77),Π. Γ. 95/78 (ΦΔΚ 20/Α/78),
Π. Γ. 216/78 (ΦΔΚ 47/Α/78),
Π. Γ. 778/80 (ΦΔΚ 193/Α/80),Π. Γ. 1073/81 (ΦΔΚ 260/A/81),Π. Γ. 225/89 (ΦΔΚ 106/Α/89),
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Π. Γ. 31/90 (ΦΔΚ 31/Α/90), Π. Γ. 70/90 (ΦΔΚ 31/Α/90),
Π. Γ. 85/91 (ΦΔΚ 38/Α/91),
Π. Γ. 499/91 (ΦΔΚ 180/Α/91),Π. Γ. 395/94 (ΦΔΚ 220/Α/94), Π. Γ. 396/94 (ΦΔΚ 220/Α/94),
Π. Γ. 397/94 (ΦΔΚ 221/Α/94),Π. Γ. 105/95 (ΦΔΚ 67/Α/95), Π. Γ. 455/95 (ΦΔΚ 268/Α/95),
Π. Γ. 305/96 (ΦΔΚ 212/Α/96),Π. Γ. 89/99 (ΦΔΚ 94/Α/99),
Π. Γ. 304/00 (ΦΔΚ 241/Α/00),
Π. Γ. 155/04 (ΦΔΚ 121/Α/04),Π. Γ. 176/05 (ΦΔΚ 227/Α/05), Π. Γ. 149/06 (ΦΔΚ 159/Α/06),
Π. Γ. 2/06 (ΦΔΚ 268/Α/06), Π. Γ. 212/06 (ΦΔΚ 212/Α/06), Π. Γ. 82/10 (ΦΔΚ 145/Α/10),
Π. Γ. 57/10 (ΦΔΚ 97/Α/10)
Γ. ΤΠΟΤΡΓΗΚΔ ΑΠΟΦΑΔΗ
ΤΑ 130646/84 (ΦΔΚ 154/Β/84),
ΚΤΑ 3329/89 (ΦΔΚ 132/Β/89),
ΚΤΑ 8243/1113/91 (ΦΔΚ 138/Β/91),
ΚΤΑαξ.νηθ.Β.4373/1205/93 (ΦΔΚ 187/Β/93),
ΚΤΑ 16440/Φ.10.4/445/93 (ΦΔΚ 765/Β/93), ΚΤΑ αξ. 8881/94 (ΦΔΚ 450/Β/94),
ΤΑ αξ.νηθ. 31245/93 (ΦΔΚ 451/Β/93),
ΤΑ 3009/2/21-γ/94 (ΦΔΚ 301/Β/94),
ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 (ΦΔΚ 73/Β/94),
ΤΑ 3131.1/20/95/95 (ΦΔΚ 978/Β/95),
ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 (ΦΔΚ 677/Β/95), ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96 (ΦΔΚ 1035/Β/96),
Τ.Α αξ.νηθ.Β.5261/190/97 (ΦΔΚ 113/Β/97), ΚΤΑ αξ.νηθ.16289/330/99 (ΦΔΚ 987/Β/99),
ΚΤΑαξ.νηθ.15085/593/03 (ΦΔΚ 1186/Β/03), ΚΤΑ αξ.Γ13ε/4800/03(ΦΔΚ708/Β/03),
ΚΤΑ αξ.6952/11 (ΦΔΚ 420/Β/11),
ΤΑ 3046/304/89 (ΦΔΚ 59/Γ/89),
ΤΑ Φ.28/18787/1032/00 (ΦΔΚ 1035/Β/00), ΤΑ αξ. νηθ. 433/2000 (ΦΔΚ 1176/Β/00),
ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/01 (ΦΔΚ 686/Β/01),
ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/177/01 (ΦΔΚ 266/Β/01),
ΤΑ ΓΗΠΑΓ/νηθ/889/02 (ΦΔΚ 16/Β/03),
ΤΑ ΓMEO/Ο/613/11 (ΦΔΚ 905/Β/11),
ΤΑ 21017/84/09 (ΦΔΚ 1287/Β/09),
Ππξνζβεζηηθή δηάηαμε 7 Απφθ. 7568.Φ.700.1/96 (ΦΔΚ 155/Β/96)
Γ. ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ
ΔΓΚΤΚΛΗΟ 27/03
(ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΔΔΠΠ/208/12-9-03)
ΔΓΚΤΚΛΗΟ 6/08
(ΑΡ.ΠΡΩΣ.ΓΗΠΑΓ/νηθ/215/31-3-08)
ΔΓΚΤΚΛΗΟ .ΔΠ.Δ (ΑΡ.ΠΡ. 10201/12ΑΓΑ:Β4Λ1Λ-ΚΦΕ)
Άξζξν 36. Γηακφξθσζε ηηκνινγίνπ πξνζθνξάο θαη' απνθνπή ηηκεκάησλ.
36.1

36.2

36.3

Σα πξνζθεξφκελα απφ θάζε δηαγσληδφκελν θαη' απνθνπή ηηκήκαηα νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ πνπ
αθνξνχλ εξγαζίεο θηηξίσλ, ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ θ.ι.π. ζα δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηηο επηθάλεηεο
ησλ ζρεδίσλ εθαξκνγήο ηεο κειέηεο θαη φρη απφ ηνλ ελδεηθηηθφ πίλαθα επηθαλεηψλ ηεο ηερληθήο
πεξηγξαθήο δηφηη δελ απνηειεί ζπκβαηηθφ ζηνηρείν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζθνξάο.
Σα πξνζθεξφκελα απφ θάζε δηαγσληδφκελν θαη' απνθνπή ηηκήκαηα ειεθηξνκεραλνινγηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ζα δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηα ζρέδηα θαη ηα ηεχρε ηεο αληίζηνηρεο
ειεθηξνκεραλνινγηθήο κειέηεο.
Πξνυπνηίζεηαη φηη ν δηαγσληδφκελνο, γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνέβε ζε αλαιπηηθή
πξνκέηξεζε θαη θνζηνιφγεζε ησλ θαη' απνθνπή ηηκεκάησλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα
ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο εθαξκνγήο. Αθφκε γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο
ησλ επί κέξνπο εθπηψζεσλ ζηηο εξγαζίεο κε ηηκέο κνλάδνο, φηη θνζηνιφγεζε ηελ εθηέιεζε απηψλ ππφ
ηηο ζπλζήθεο πνπ επηβάιινληαη ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Έηζη ε ππνβαιιφκελε πξνζθνξά απνηειεί
γηα θάζε δηαγσληδφκελν ακάρεην θξηηήξην θαη δελ επηηξέπεη γηα θαλέλα ιφγν ηελ ππαλαρψξεζε εθ
ησλ πζηέξσλ.

Άξζξν 37. Σνπνζέηεζε θηηξίσλ θαη ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ
37.1

Ρεηψο δεινχηαη φηη ηηο θαηά ηελ κειέηε ηνπνζεηήζεηο θηηξίσλ θαη ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ ζην
ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ν εξγνδφηεο, θαη' απφιπηε θξίζε ηνπ, κπνξεί λα ηηο κεηαβάιεη θαη ν
αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζ' απηφ ρσξίο λα δηθαηνχηαη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε γη' απηφ ην ιφγν.

Άξζξν 38. Γήισζε αλάιεςεο επίβιεςεο
38.1

Ο αλάδνρνο ππνρξενχληαη ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα ππνβάιεη δήισζε
αλάιεςεο ηεο επίβιεςεο ηνπ έξγνπ, ζην αξκφδην Γξαθείν Πνιενδνκίαο, ρσξίο θακία ακνηβή,
επηβαξπλφκελνο κε θάζε ζρεηηθή δαπάλε γηα ηελ δηαδηθαζία απηή. Δίλαη δπλαηφλ ε αλάιεςε ηεο
επίβιεςεο απηήο λα γίλεη απφ ηνλ ππεχζπλν κεραληθφ ηνχ έξγνπ (άξζξν 10 ηεο παξνχζεο Δ..Τ).ε
θάζε πεξίπησζε αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ ηεο αλάιεςεο ηεο επίβιεςήο, άκεζα κε ηελ
έθδνζή ηεο, ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ Τπεξεζία .
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38.2

ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλάιεςε ηεο επίβιεςεο γίλεη απφ άιιν κεραληθφ, απηφ πξέπεη λα
γλσζηνπνηεζεί έγθαηξα ζηελ Τπεξεζία απφ ηνλ αλάδνρν γηα ηελ αξκφδηα έγθξηζε.

38.3

ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ηνπ κεραληθνχ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ επίβιεςε, ν αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα επαλαιάβεη ηελ δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο ηνπ επηβιέπνληα ζηελ αξκφδηα
Πνιενδνκηθή Αξρή.

38.4

ε θάζε πεξίπησζε ε άξλεζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ αλάιεςε ηεο επίβιεςεο ηνπ έξγνπ (είηε αξρηθή
είηε ελδηάκεζε), επηζχξεη ηελ πνηλή έθπησζεο ηεξνπκέλεο απφ ηελ Τπεξεζία ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ
άξζξνπ 61 ηνπ N. 3669/2008.

38.5

Σηο φπνηεο δαπάλεο (ακνηβή, θφξνο, θξαηήζεηο θ.ι.π.) γηα ηελ αλάιεςε ηεο πάξα πάλσ επίβιεςεο
έιαβαλ ππ’ φςηλ ηνπο νη δηαγσληδφκελνη γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο θαη
ηελ πεξηέιαβαλ ζ' απηήλ

Λέγαξα 2 /6/2016
Η ΡΣΜΑΝΑΡΑ

Λέγαξα 2 /6/2016
Η ΟΠ/ΜΗ

Λέγαξα 2 /6/2016
Ξ ΔΘΕΣΘΣΜΗΡ .Σ.Δ.Λ

ΛΗΛΑΞΡ ΛΕΚΕΩΜ – ΕΠΓΩΜ

ΑΘΑΜΑΡΘΑ ΛΞΣΠΖΞΣΙΞΣ

ΕΣΘΑΚΘΑ ΡΑΙΩΜΑ
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