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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΣΩΝ-ΕΡΓΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛ.: 9/2017

ΕΡΓΟ:
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΥΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΩΝ
ΚΑΕ :30.7333.0055
CPV:45233142-6 (Εργασίες επισκευής οδών)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 20.000,00 € (χωρίς Υ.Π.Α )
Απαιτούμενη πίστωση : 24.800,00 € ( με Υ.Π.Α 24%.).

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΥΘΟΡΩΝ
17REQ006268648 2017-06-01ΕΡΓΟ:
ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
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ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
Η παρούσα τεχνική μελέτη αφορά την συντήρηση – επισκευή του οδικού δικτύου
της δημοτικής κοινότητας Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων.
υγκεκριμένα προβλέπεται να γίνει επούλωση φθορών ασφαλτικών οδοστρωμάτων
(λακκούβες) σε τμήματα διαφόρων οδών εντός του αστικού ιστού της πόλης της Νέας
Περάμου , καθώς και όπου αλλού κριθεί απαραίτητο κατά την εξέλιξη της εργολαβίας.
Σα τελευταία χρόνια στην πόλη της Νέας Περάμου έχουν κατασκευαστεί έργα τα
οποία έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της πόλης.
υγκεκριμένα έχει κατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε όλη την έκταση της
πόλης ενώ έχουν γίνει σε μεγάλο βαθμό και οι απαραίτητες ιδιωτικές συνδέσεις.
Παράλληλα με όλα αυτά διάφοροι Οργανισμοί κοινής Ωφέλειας, κινητής τηλεφωνίας κλπ
έχουν δημιουργήσει δικά τους δίκτυα απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Όλα
αυτά τα έργα, με τις εκσκαφές που απαιτήθηκαν να γίνουν, και τις επανεπιχώσεις, έχουν
δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στο οδικό δίκτυο της πόλης με τεράστιες φθορές στο
οδόστρωμα τους (ασφαλτοτάπητες) από σαμαράκια, λακκούβες.
Οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι εξής:
1. ΔΠΟΤΛΩΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΦΑΛΣΙΚΩΝ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ (Υ. Γ-8)
118,00 ηφλνπο
την εργασία επισκευής φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος, περιλαμβάνονται η
προμήθεια επί τόπου των έργων ασφαλτικού μίγματος και ασφαλτικού διαλύματος, η
σταλία των μεταφορικών μέσων, προεπαλείψεως, διάνοιξη λάκκων, η κυλίνδρωση του
ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε να προκύψει η
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα μετά της προμήθειας επί τόπου
απάντων των απαιτούμενων υλικών και μηχανημάτων.
Σο έργο προϋπολογίσθηκε και ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 € (χωρίς Υ.Π.Α ), η
δε απαιτούμενη πίστωση σε 24.800,00 € ( με Υ.Π.Α 24%.).
Η εθηέιεζε απηνχ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηεο δηαηάμεηο του Ν.4412/2016 (Δημόσιες συμβάσεις
έργων, προμηθειών, και παροχής υπηρεσιών), τον Ν.3463/2006 (Νέος Δημοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας), το Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» και το Π.Δ. 171/87
«Όργανα που αποφασίζουν…& άλλες σχετικές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν σήμερα.
.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μέγαρα: 10 / 5 / 2017
Ο Δ/ντής Σ.Τ.Δ.Μεγάρων

Μέγαρα: 10 / 5 / 2017
Η Πρ/νη Σ.Τ.Δ.Μ.

Μέγαρα:10 /5 /2017
Ο υντάξας

Ε.Ρούσσης

Ε.Σσάκωνα

Π. Μήλεσης

Πολιτικός Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός

Πολ. Μηχανικός Τ.Ε.
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ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΥΘΟΡΩΝ
ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΩΝ

ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ ΔΡΓΑΙΩΝ
1. ΔΠΟΤΛΩΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΦ. ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΩΝ (Υ. Γ-8)
118,00 ηφλνπο

Μέγαξα 10 / 5 / 2017
Ο πληάμαο

Π. Μήιεζεο

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΜΔΓΑΡΔΩΝ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΩΝ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΟΤ
α/α

α/α
Σιμολογ.

Είδορ επγαζίαρ

Άπθπο
Αναθεώπηζηρ

Μονάδα

ΟΓΟ-4720A

ton

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ

ΠΟΟΣΗΣΕ

124,90

118,00

ΔΑΠΑΝΗ

ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΦΑΛΣΙΚΑ (με ηην αξία ηηρ αζθάληος)
1

Υ Δ-8

Δπνχισζε θζνξψλ αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ (ιαθθνχβεο)

ΤΝΟΛΟ Ι
Γ.Δ.&Ο.Δ. 18%
ΤΝΟΛΟ ΙΙ
ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ ~15%
ΤΝΟΛΟ ΙΙΙ
Φ.Π.Α 24%
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ
ΜΔΓΑΡΑ 10 / 5 / 2017
2017
Ο ΤΝΣΑΞΑ

Π.ΜΗΛΔΗ
ΠΟΛ.ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΔ

ΜΔΓΑΡΑ 10 / 5 / 2017

ΜΔΓΑΡΑ 10 / 5 /

Η ΠΡΟΙ/ΝΗ

Ο Γ/ΝΣΗ Σ.Τ.Γ.Μ.

Δ.ΣΑΚΩΝΑ
ΠΟΛ.ΜΗΥΑΝΙΚΟ

Δ.ΡΟΤΗ
ΠΟΛ.ΜΗΥΑΝΙΚΟ

14738,20
14.738,20
2.652,88
17.391,08
2.608,92
20.000,00
4.800,00
24.800,00
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑ
ΝΕΣ ΟΔΟ - ΕΚΔΟΗ 3.0
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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.

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

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.

1.2

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

Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζην
Ι.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.

1.4

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.

1.5
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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.

1.6

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.

1.7

Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηα-ζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ,
εθ’ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηήκαησλ παξαγσγήο ζξαπζηψλ
πιηθψλ (ζπαζηεξν-ηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, 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.

1.8

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.

1.9

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.

1.10

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.)

1.11

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.
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Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε ελζσκάησζεο

1.12

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
1.13

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

ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, 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),
(γ) ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα απηά
θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Η, ΓΔΤΑx θιπ.),
(δ) ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,
(ε) 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
(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ,
(δ) 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.).
1.14

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 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.

1.15

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 απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο
κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), 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 Ωθειείαο [ΟΚΩ]), θαζψο νη δαπάλεο ζχληαμεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηνο ηνπ Δξγνπ (ΠΠΔ), ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ηνπ Φαθέινπ
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Δξγνπ (ΑΤ-ΦΑΤ).

1.16

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
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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.
1.17

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

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.Ω.

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 πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα
ηεχρε δεκνπξάηεζεο.

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 πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο θαη φπσο ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο
νξίδεηαη.

1.21

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

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.

1.23

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

1.24

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.

1.25

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

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 ε ηειηθή δηακφξθσζε ησλ
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ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο
φξνπο.
1.27

Οη δαπάλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο νδνζηξσκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή
αζθαιηηθψλ επηζηξψζεσλ επ' απηψλ, φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, δεκηνπξγία νπψλ
αγθχξσζεο (πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη απφζεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ
παξάγνληαη σο απνηέιεκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ.

1.28

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.

1.29

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 ηθξησκάησλ θιπ.

1.30

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

1.31

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.

1.32

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.

1.33

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

1.34

(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.

Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή.
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, 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.
Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ
Έξγνπ.
Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά έλαληη
παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Σηκνιφγην, απνδεθηά φκσο
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο

17REQ006268648
2017-06-01
απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο
ζχκθσλα κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα:
(1)

Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ
ζθπξφδεκα, 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 ζσιήλα ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο ζην παξφλ Σηκνιφγην
νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν:
DN / DM
φπνπ DN: Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα
DM: Η ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ
Σηκνιφγην.
Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο κεγαιχηεξε ππάξρνπζα
δηάκεηξνο.
(2)

Μφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο ηχπνπ FLEXCELL ή αλαιφγνπ

Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο ζπκβαηηθήο πιάθαο ηνπ
παξφληνο ηηκνινγίνπ (12 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο
ζε επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο πάρνπο 12 mm, κε βάζε ην ιφγν:
DN / 12
φπνπ DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm.
(3)

ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC

Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζπκβαηηθήο ηαηλίαο ηνπ
παξφληνο Σηκνινγίνπ (240 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε
κήθνο ζπκβαηηθή ηαηλίαο πιάηνπο 240 mm, κε βάζε ην ιφγν:
ΒN / 240
φπνπ ΒΝ: Σν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm
Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ παξφληνο
Σηκνινγίνπ
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Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Τηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*]
παξαπιέπξωο ηεο αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΕΥΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ
δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ηωλ, θαηά πεξίπηωζε, πιηθώλ ή πξνϊόληωλ.
Η Δεκνπξαηνύζα 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 αζηικέρ πεπιοσέρ
- απφζηαζε < 5 km

0,28

- απφζηαζε ≥ 5 km

0,21

Εκηόρ πόλεωρ
· 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
Ππόζθεηη ηιμή για παπαηεηαμένη αναμονή
θοπηοεκθόπηωζηρ (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
3
κέηξα (m ), θαηά ηνλ ηξόπν πνπ θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν.
Σε θακκία πεξίπηωζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή νπνηαδήπνηε
3
άιιε πξνζαύμεζε θαη ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε ηα επηκεηξνύκελα m θάζε
εξγαζίαο, όπωο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν.
Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπωο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ηηκνιόγην (ΝΕΤ
ΟΔΟ), 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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ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΦΑΛΣΙΚΑ

1ο Άπθπο Υ Γ-8 Δπηζθεπή (επνχισζε) θζνξψλ αζθαιηηθνχ
νδνζηξψκαηνο δη αζθαιηηθνχ κίγκαηνο
παξαζθεπαδνκέλνπ ελ ζεξκφ
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4720Α)
Δπηζθεπή θζνξψλ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο δη αζθαιηηθνχ κίγκαηνο παξαζθεπαδνκέλνπ ελ ζεξκφ ζε
κφληκε εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ, ηχπνπ Α 12,5 ή Α 20, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε
κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ
ζθπξνδέκαηνο".
ηελ εξγαζία επηζθεπήο θζνξψλ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα επί
ηφπνπ ησλ έξγσλ αζθαιηηθνχ κίγκαηνο θαη αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο, ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ,
πξνεπαιείςεσο, δηάλνημε ιάθθσλ, ε θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη
ηειηθή), ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνδηαγξαθφκελε επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιφηεηα κεηά ηεο πξνκήζεηαο επί
ηφπνπ απάλησλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ.
Σηκή αλά ηφλν αζθαιηνκίγκαηνο επ’ απηνθηλήηνπ (Η επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε βάζε
πξνζθνκηδνκέλνπ πξνο δηάζηξσζε αζθαιηνκίγκαηνο).
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: εκαηόν είκοζι ηέζζεπα & ελελήληα ιεπηά

Αξηζκεηηθά: 124,90

ΜΔΓΑΡΑ 1 0 - 5 - 2017
Ο ΤΝΣΑΞΑ

Π.ΜΗΛΔΗ

ΠΟΛ.ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΔ

ΜΔΓΑΡΑ 10 - 5 - 2017
Η ΠΡΟΙ/ΝΗ

Δ.ΣΑΚΩΝΑ

ΠΟΛ.ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ΜΔΓΑΡΑ 10 - 5 -2017
Ο Γ/ΝΣΗ Σ.Τ.Γ.Μ.

Δ.ΡΟΤΗ

ΠΟΛ.ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ηα δπγνιφγηα
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ΕΡΓΟ:«ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΩΝ»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΤ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:24.800,00 € (με Φ.Π.Α.24%)

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΕΩΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άπθπο 1o
Η παξνχζα Δηδηθή Σπγγξαθή Υπνρξεψζεσλ αθνξά ηε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΡΩΜΑΣΩΝ», Πξνυπνινγηζκνχ 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.24%)
Άπθπο 2ο Ιζσύοςζερ διαηάξειρ
Η εθηέιεζε ηνπ έξγνπ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 4412/2016, φπσο απηέο ηζρχνπλ ζήκεξα, θιπ.
λφκνπο θαη δηαηάγκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε Γεκ. Έξγσλ.
Άπθπο 3ο Πποθεζμία εκηέλεζηρ έπγος - Ποινικέρ πήηπερ.
1) Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πεξαηψζεη ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ ηεο παξνχζεο εξγνιαβίαο εληφο (3
μηνών) απφ ηελ Υπνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
2) Ωο ρξφλνο εγγπήζεσο γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ην 15κελν απφ ηεο πεξαηψζεσο
ησλ εξγαζηψλ.
Η εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Σχκβαζεο απνηειεί αθεηεξία κεηξήζεσο ησλ πξνζεζκηψλ, εθηφο αλ άιισο
νξίδεηαη ζηε Σχκβαζε.
Γηα ηηο παξαηάζεηο ησλ πξνζεζκηψλ θαη ηελ έγθξηζή ηνπο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ
Ν. 4412/2016 φπσο απηφο ηζρχεη ζήκεξα. Γηα θάζε κέξα αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηέξεζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ
ρξφλνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ επηβάιινληαη νη θαζνξηδφκελεο απφ ην άξζξν 148 ηνπ Ν4412/2016 πνηληθέο
ξήηξεο.
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Άπθπο 4ο Ππόγπαμμα καηαζκεςήρ ηος έπγος
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ εθπφλεζε - Πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (ρξνλνδηάγξακκα)
αληαπνθξηλνκέλνπ πξνο ηηο εθ ηεο παξνχζεο ππνρξεψζεηο, ην νπνίν ζα ππνβιεζεί ζηε Γηεπζχλνπζα ην
έξγν Υπεξεζία εληφο πξνζεζκίαο δέθα πέληε (15) εκεξψλ απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.
Τν ρξνλνδηάγξακκα απηφ ε δηεπζχλνπζα ή επηβιέπνπζα ππεξεζία νθείιεη λα εγθξίλεη ή δηνξζψζεη κέζα
ζε δέθα πέληε (15) κέξεο θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ην άξζξν 145 ηνπ Ν. 4412/16. Τν ρξνλνδηάγξακκα
πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο ηκεκαηηθέο απνθιεηζηηθέο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη ζηε ζχκβαζε θαη
είλαη αλέθθιεηεο. Σην δηάζηεκα απηφ ν αλάδνρνο (εξγνιεπηηθή επηρείξεζε) νθείιεη λα θάλεη έλαξμε
εξγαζηψλ ησλ πξνθαηαξθηηθψλ ζηαδίσλ (πξνεηνηκαζία, ιήςε δηαηνκψλ, θίλεζε δηαδηθαζίαο γηα ηε ιήςε
ζρεηηθψλ αδεηψλ απφ Γεκν, Τξνραία, ΟΑΣΑ, ΓΔΗ θιπ, δνθηκαζηηθέο ηνκέο) ή θαη ηνπ θπξίνπ έξγνπ ζε
φηη αθνξά ή επεξεάδεηαη απφ ηα ζηάδηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
Οη ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ, είλαη νη ελδηάκεζνη ρξφλνη φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζην
ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζα ππνβιεζεί απφ ηνλ Αλάδνρν κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Η πνηληθή ξήηξα
ππέξβαζεο ησλ ελδεηθηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ νθεηιφκελεο ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηφηεηα ηνπ
Αλαδφρνπ ζα επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ Ν4412/16 φπσο απηφο ηζρχεη.
Άπθπο 5ο Εγγςήζειρ-Αζθαλιζηήπιο ςμβόλαιο
Με ηελ ππνγξαθή ηεο Σχκβαζεο θαηαηίζεηαη ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν
72 ηνπ Ν. 4412/16.

Άπθπο 6ο Μελέηη ζςνθηκών καηαζκεςήρ ηος έπγος
Η επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλάδνρνπ πξνυπνζέηεη φηη έιαβε ππφςε ηνπ θαηά ηε ζχληαμε ηεο, ηηο
γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ, δειαδή ηε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη ησλ ηκεκάησλ ηνπ, ηηο
απαηηνχκελεο κε θάζε κέζνλ κεηαθνξέο, ηε δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ, ηελ
θαηάζηαζε ησλ νδψλ, ηελ αλάγθε θαηαζθεπήο νδνχ πξνζπειάζεσο, ηελ επρέξεηα εμεχξεζεο ρεηξψλ,
λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη θάζε άιιε ηνπηθή, εηδηθή θαη γεληθή ζπλζήθε, ηα
δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη ηα νπνία κπνξεί θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν λα επεξεάζνπλ ην θφζηνο
ησλ έξγσλ θαη φηη ηα έξγα ζα εθηειεζηνχλ θαηά ηε Σχκβαζε θαη ηε Μειέηε πξνο ηηο νπνίεο ππνρξενχηαη
λα ζπκκνξθσζεί ν Αλάδνρνο. Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη αδεκίσο γηα ην έξγν ζηελ ζχληαμε νπνίσλ
πξφζζεησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο εθαξκνγήο απαηηεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
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Άπθπο 7ο Ημεπολόγιο
Ο Αλάδνρνο κεξηκλά ζηελ ηήξεζε Ηκεξνινγίνπ φπσο νξίδεηαη κε ην άξζξν 146 ηνπ Ν.4412/16.
Άπθπο 8ο Γενικέρ ςποσπεώζειρ ανάδοσος-Πποδιαγπαθέρ
Οη γεληθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλάδνρνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 138 ηνπ Ν 4412/16.
Πέξαλ απηψλ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα:
- Φξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεσο θαη ηεο θαζαξηφηεηαο ζην εξγνηάμην, γηα ηελ έθδνζε αδεηψλ
εξγαζίαο απφ αζηπλνκηθέο αξρέο, αλ απαηηείηαη, ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο πνπ
ηζρχνπλ, ηνπο εξγαηηθνχο λφκνπο ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, θνηλσληθέο αζθαιίζεηο θιπ.
- Σε δέθα πέληε (15) κέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα ππνβάιεη νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ
ζην νπνίν λα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο, ηα πιήξε ζηνηρεία ζηειερψλ εμνπιηζκνχ ησλ κεραλεκάησλ
πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε εξγνηαμηαθή αλάπηπμε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (άξζξν 138ηνπ Ν. 4412/16).
- Nα ππνβάιιεη ην Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ (εθφζνλ απαηηείηαη) ,ζε δχν (2 ) αληίγξαθα, ζηελ
Γηεπζχλνπζα ην έξγν Υπεξεζία κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ.
- Να παίξλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθχιαμεο ησλ πξνζθνκηδνκέλσλ πιηθψλ κέρξη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ, ησλ κεραληθψλ, ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηεο ελ γέλεη αζθαιείαο ηνπ
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ επηβιεπφλησλ θαη θάζε ηξίηνπ θαη λα εθηειεί επ’ απηνχ ηηο νδεγίεο ηεο
Δπηβιεπνχζεο Υπεξεζίαο, ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη δηαηάμεηο, (ΣΑΥ, ΦΑΥ θιπ.) θέξνληνο ηελ επζχλε
απνθιεηζηηθά θαη κφλν απηφο γηα θάζε ζπλέπεηα πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε κε εθαξκνγή ηνπο.
- Οξηζκέλεο εξγαζίεο εθζθαθψλ θιπ ιφγσ παξνπζίαο αγσγψλ θνηλήο θαη ηδησηηθήο σθειείαο θαη άιισλ
εκπνδίσλ, πξέπεη λα εθηειεζζνχλ κε πξνζνρή δηα ρεηξφο απνθιεηφκελεο ηεο ρξήζεσο κεραληθψλ κέζσλ.
Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ απηψλ πξέπεη o εξγνιάβνο λα πάξεη ηα απαξαίηεηα κέηξα (ηνπνζέηεζε
εκπνδίσλ, πξνεηδνπνηεηηθψλ πηλαθίδσλ, θαλψλ ηελ λχθηα) γηα λα απνθεπρζεί νπνηνδήπνηε αηχρεκα
ζηνπο εξγαδνκέλνπο δηαβάηεο, ηξνρνθφξα θιπ. θαη νπνηαδήπνηε βιάβε ζηηο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο
σθειείαο, ππνλφκνπο, θαζψο θαη ηηο παξαθείκελεο νηθνδνκέο.
- Όηαλ είλαη εμαηξεηηθά επείγνπζεο νξηζκέλεο εηδηθέο εξγαζίεο θαη πξνθεηκέλνπ λα απνπεξαησζνχλ
γξήγνξα γηα λα πξνιεθζνχλ πηζαλά αηπρήκαηα ή δεκηέο ζην έξγν ηδίσο φηαλ αλακέλνληαη δπζκελείο
θαηξηθέο ζπλζήθεο ν εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εξγαζηεί ππεξσξηαθά Κπξηαθέο θαη γηνξηέο
εθφζνλ ηνλ δηαηάμεη ε Δπηβιέπνπζα Υπεξεζία θαη αθνχ κε δηθή ηνπ κέξηκλα πάξεη άδεηα απφ ηηο
Αξκφδηεο Αξρέο.
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- Γηα θάζε δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο, ε νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, πξέπεη
πξνεγνχκελα λα ζπλελλνείηαη κε ηα αξκφδηα ηκήκαηα ηεο Αζηπλνκίαο θαη Τξνραία Κηλήζεσο. θαζψο θαη
κε ηνπο ΟΑΣΑ θαη ΔΘΔΛ γηα πηζαλή εθηξνπή ησλ δξνκνινγίσλ ηνπο. Να ηνπνζεηεί πηλαθίδεο πνπ ζα
θαζνδεγνχλ ηελ θπθινθνξία, λπθηεξηλά θσηεηλά ζήκαηα θιπ.
- Δπίζεο λα θάλεη πεξίθξαμε ζηηο ζέζεηο πνπ είλαη επηθίλδπλεο γηα ηελ θπθινθνξία νρεκάησλ θαη πεδψλ
θαη λα ηηο επηζεκαίλεη ηνπνζεηψληαο πηλαθίδεο, λπθηεξηλά ζήκαηα θιπ.
- Να εμαζθαιίζεη αζθαιή πεξάζκαηα, φπνπ ππάξρνπλ αθάιππηνη ηάθξνη θαη ζε επίθαηξα ζεκεία γηα ηνπο
δηαβάηεο κε δηθή ηνπ επζχλε θαη κεηά απφ ππφδεημε ηνπ Δπηβιέπνληα.
- Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ζε πεξίπησζε αλάγθεο εθπφλεζεο νπνηαζδήπνηε κειέηεο, ν αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα ηε ζπληάμεη άλεπ ηδηαηηέξαο ακνηβήο θαη ε ακνηβή ζπκπεξηιακβάλεηαη αλνηγκέλε ζηηο
ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ.
- Μεξηκλά ψζηε φρη κφλν λα κελ ζηαζκεχνπλ νρήκαηα θ.ι.π. ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, αιιά θαη γηα ηελ
απνκάθξπλζε ηπρφλ ζηαζκεπφλησλ νρεκάησλ θ.ι.π. ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο αξρέο.
Τν έξγν ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ΔΤΔΠ, ηα αλαθεξφκελα ζηελ Τ.Σ.Υ.
φπξσο απηή έρεη εγθξηζεί θαη ηζρχεη
Άπθπο 9ο Πποκαηαβολέρ
Πξνθαηαβνιέο ζηνπο Αλαδφρνπο θαηαβάιινληαη κφλν αλ πξνβιέπνληαη απφ ηε Γηαθήξπμε ηεο
Γεκνπξαζίαο θαη εθαξκφδνληαη γη απηέο ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 150 ηνπ Ν.4412/16.
Άπθπο 10ο Λογαπιαζμοί
Οη Λνγαξηαζκνί ζπληάζζνληαη θάζε κήλα, εθηφο αλ πξνβιέπεη δηαθνξεηηθά ε Σχκβαζε. Καηά ηα ινηπά
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο απφ ην άξζξν 152 ηνπ Ν.4412/16..
Σε θάζε Λνγαξηαζκφ ν Αλάδνρνο πξνζθνκίδεη ηηο απνδείμεηο ησλ ππνρξεσηηθψλ θαηαβνιψλ πξνο ηα
Τακεία θαη βεβαηψζεηο εμφθιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνο ηνλ Αζθαιηζηηθφ Οξγαληζκφ ηνπ ΙΚΑ
γηα ην ζχλνιν, αλαθεθαιαησηηθά, ηνπ πηζηνπνηεκέλνπ πνζνχ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη νη θξαηήζεηο
είλαη: 1,00 % ππέξ ΤΣΜΔΓΔ, 0,6 %, 3 % θφξνο εξγνιάβνπ, 0,5 % ππέξ Δ.Μ.Π. θαη ραξηφζεκν 2,4 % ζηηο
θξαηήζεηο ΤΣΜΔΓΔ, ΔΜΠ, 6% θ.ι.π.
Άπθπο 11 o Γενικά έξοδα και όθελορ ηος επγολάβος
Γηα ηα γεληθά έμνδα ηνπ εξγνιάβνπ θαη ην φθεινο ηνπ πξνζηίζεηαη πνζνζηφ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο
κειέηεο πνζνζηφ 18 % .
Άπθπο 12ο Ειδικέρ Δαπάνερ πος βαπύνοςν ηον ανάδοσο
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Σηα γεληθά έμνδα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζην γεληθφ ηνπ φθεινο, πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 10, πεξηιακβάλνληαη
θαη νη παξαθάησ δαπάλεο.
α) Όιεο νη δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο γεληθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλάδνρνπ φπσο αλαθέξνληαη ζην
πξνεγνχκελν άξζξν 8.
β) Η δεκνζίεπζε ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Γεκνπξαζίαο.
γ) Ο εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο ζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ πνπ ζα απαηηεζεί γηα λα δηαπηζησζεί ε
θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηεο εξγαζίαο πνπ εθηειέζζεθε, ηεο
δηαπίζησζεο ησλ δηαηνκψλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ Τερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ
ηνπ Υπ.Υπν.Με.Γη., ησλ ΔΤΔΠ θαη ησλ Δγθπθιίσλ θαη δηαηάμεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ.
Σεκεηψλεηαη φηη ε Γηεπζχλνπζα Υπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα:
1. Να θάλεη δεηγκαηνιεςίεο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ΔΤΔΠ Ο αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλά γηα ηε ιήςε ησλ δνθηκίσλ θαη λα ζηέιλεη ηα δείγκαηα γηα έιεγρν ζην
ΚΔΓΔ ή ην ΠΔΓΔ ή ζε ηδησηηθφ εξγαζηήξην αλαγλσξηζκέλν απφ ην Υπ.Υπν.Με.Γη. Κάζε είδνο
δαπάλεο πνπ απαηηείηαη γηα ηηο δεηγκαηνιεςίεο βαξχλεη εμνινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν.
2. Να ειέγρεη παξαζηαηηθά ζηνηρεία γηα ηα ζπζζσκαησκέλα ζην έξγν πιηθά (ηηκνιφγηα, δειηία
απνζηνιήο θ.ι.π. ).
δ) Η ζχληαμε ηεπρψλ Αλαιπηηθψλ Δπηκεηξήζεσλ, Πξσηνθφιισλ, ζρεδίσλ εθαξκνγήο, Ηκεξνινγίνπ,
δαθηπινγξαθήζεηο θαη θσηνηππίεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, θαζψο θαη ε εθηχπσζε Λνγαξηαζκψλ ή
Σπγθξηηηθψλ Πηλάθσλ κε κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα ηεο Γηεπζχλνπζαο Υπεξεζίαο.
ε) 1. Η θσηνγξάθεζε ζε δηάθνξα ζηάδηα ηνπ έξγνπ ζε ςεθηαθή κνξθή θαη ε εθηχπσζε νξηζκέλσλ απφ
απηέο ζχκθσλα κε επηινγή ηεο Γηεπζχλνπζαο Υπεξεζίαο.
2. Η βηληενζθφπεζε ζε δηάθνξα ζηάδηα ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Υπεξεζίαο

Άπθπο 13ο Άδειερ
Η θξνληίδα γηα ηελ έθδνζε ηεο νπνηαζδήπνηε άδεηαο, εθ’ φζνλ απαηηεζεί, θαη ε δαπάλε γηα ηελ έθδνζε
απηήο βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.
Άπθπο 14ο Εςθύνη ηος Ανάδοσος για ηην εθαπμογή ηηρ μελέηηρ και για ηην ποιόηηηα ηος έπγος.
Σχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, 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 Υπεξεζία δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν θαηά θαλέλα ηξφπν απφ ηελ επζχλε
απηή.
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Δπίζεο ν αλάδνρνο είλαη εμ’ νινθιήξνπ κφλνο ππεχζπλνο, γηα ηελ εθινγή ησλ πιηθψλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζεη, ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο θαη ηελ εθηέιεζε γεληθά ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
ηεο παξνχζεο ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη
ζρεδίσλ.
Καηά ηα ινηπά εθαξκφδεηαη ην άξζξν 138 ηνπ Ν4412/16.
Άπθπο 15ο Σποποποίηζη πποϋπολογιζμού
Όια ηα φξηα ή πνζνζηά ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/16 (απμνκεηψζεηο εξγαζηψλ, λέεο εξγαζίεο)
αλαθέξνληαη ζηα αξρηθά πνζά θαη ηηκέο ηεο ζχκβαζεο καδί κε ηα απξφβιεπηα, κεησκέλα θαηά ην θαη’
εθηίκεζε ηεο Υπεξεζίαο πνζφ γηα αλαζεψξεζε ηηκψλ, πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ κειέηεο.
Άπθπο 16ο Διεύθςνζη ηων έπγων από ηον ανάδοσο - Πποζωπικό ανάδοσος.
Τν έξγν δηεπζχλεηαη είηε απηνπξνζψπσο απφ ηνλ αλάδνρν είηε απφ πιεξεμνχζην αληηπξφζσπν ηνπ
απνδεθηνχ απφ ηελ Υπεξεζία, πνπ θαη’ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 139 ηνπ Ν4412/16 πξέπεη λα είλαη
Γηπισκαηνχρνο Μεραληθφο ή Μεραληθφο Τ.Δ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ην αλαγθαίν ηερληθφ – επηζηεκνληθφ
πξνζσπηθφ (Γηπισκαηνχρνη Μεραληθνί, Μεραληθνί ΤΔ, Δξγνδεγνί θαη ινηπνί Τερληθνί θαη ΓηνηθεηηθνίΟηθνλνκηθνί ππάιιεινη).
Όινη νη παξαπάλσ πξέπεη λα είλαη κε ηελ έγθξηζε ηεο Υπεξεζίαο.
Η Γηεπζχλνπζα ην έξγν Υπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηελ απνκάθξπλζε απφ ην εξγνηάμην
νπνηνπδήπνηε απαζρνινπκέλνπ ζ’ απηφ ζηελ πεξίπησζε πνπ ηνλ ζεσξήζεη αθαηάιιειν γηα νπνηνδήπνηε
ιφγν.
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έθδνζε θάζε άδεηαο ε
νπνία είλαη θαηά λφκνπ απαξαίηεηε, θαζηζηάκελνο θαηά λφκν νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα
θάζε παξάβαζε ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ.
Άπθπο 17ο Επγαζίερ ηος εκηελούνηαι από ηην ςπηπεζία ή άλλοςρ αναδόσοςρ
Φθοπέρ από εγκαηαζηάζειρ και από ηον ανάδοσο.
Ο

αλάδνρνο

είλαη

ππνρξεσκέλνο

λα

κελ

παξεκπνδίδεη

ηελ

εθηέιεζε

εξγαζηψλ

πνπ

δελ

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε ηνπ απφ άιινπο εξγνιήπηεο πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ,
λα δηεπθνιχλεη ηελ εθηέιεζε ηνπο κε ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί (π.ρ. ηθξηψκαηα θιπ) θαη λα ξπζκίδεη ηελ
εθηέιεζε ησλ εθηεινχκελσλ απ’ απηφλ εξγαζηψλ, νχησο ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε εθηέιεζε
εξγαζηψλ απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή απφ άιινπο εξγνιήπηεο.
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Απαγνξεχεηαη ξεηά ε δηάλνημε θαη κε κφξθσζε απφ ηνλ αλάδνρν, νπψλ θσιηψλ θαη απιαθψλ ζε
θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ρσξίο ηελ έγγξαθε έγθξηζε ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνχ.
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 δεκηά ή ηε θζνξά ζηελ πξνηέξα ηνπο θαηάζηαζε.
Άπθπο 18ο κςποδέμαηα
Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ν αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Τερλνινγίαο
ζθπξνδέκαηνο θαηά ην ρξφλν ηεο Γεκνπξαζίαο.
Η αλάκημε ησλ πιηθψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε κεραληθφ αλακηθηήξα, απφδνζεο
πνιιαπιαζίνπ αθεξαίνπ ζάθνπ ηζηκέληνπ.
Οη θάζε είδνπο δαπάλεο ειέγρσλ θαη πξνειέγρσλ, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ. Όκνηα ηνλ αλάδνρν
βαξχλνπλ θαη φιεο νη απνδεκηψζεηο ηνπ Καλνληζκνχ Τερλνινγίαο ζθπξνδέκαηνο.
Η ζπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο φισλ ησλ νπιηζκέλσλ ηκεκάησλ θαηαζθεπήο ζα γίλεηαη κε ρξήζε
δνλεηψλ, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ηνπ αλάδνρνπ ιφγσ ρξήζεσο δνλεηψλ, ε νπνία ζεσξείηαη φηη
πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο εξγαζηψλ θαη ζηα θαη’ απνθνπή ηκήκαηα ηνπ έξγνπ.
Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα εθηεινχληαη δνθηκέο αληνρήο κε ιήςε δνθηκίσλ θαηά ηε δηάζηξσζή
ηνπ. Η ιήςε θαη νη δνθηκέο ησλ δνθηκίσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε δαπάλεο ηνπ αλάδνρνπ κε ηελ παξνπζία
θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο ιήςε ππξήλσλ (θαξφησλ) θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα θαη δνθηκή ηεο
αληνρήο ηνπο Θα γίλεηαη κε δαπάλεο ηνπ αλάδνρνπ θαηφπηλ εληνιήο ηεο Υπεξεζίαο.

Άπθπο 19ο Σπόπορ επιμεηπήζεων επγαζιών
Ωο ηξφπνο επηκέηξεζεο ησλ δηάθνξσλ εηδψλ εξγαζηψλ ηζρχεη o θαζνξηδφκελνο απφ ηνπο γεληθνχο θαη
εηδηθνχο φξνπο ηνπ ηξφπνπ επηκέηξεζεο ησλ εξγαζηψλ ησλ εληαίσλ ηηκνινγίσλ.
Κάζε είδνο εξγαζίαο γηα ηελ νπνία δελ νξίδεηαη ηδηαίηεξνο ηξφπνο επηκέηξεζεο επηκεηξείηαη θαη
πιεξψλεηαη θαηά ηελ πξαγκαηηθψο εθηειεζζείζα πνζφηεηα (m3, m2, mm θιπ) κε ιακβαλνκέλνπ ππφςε
ηπρφλ αληηζέησλ ζπλεζεηψλ.
Δπηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα φηη ε ηηκή ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο( απφμεζε αζθαιηηθνχ ηάπεηα
αζηηθήο νδνχ κε ρξήζε θξέδαο), αθνξά θξεδάξηζκα ζε πάρνο πέληε εθαηνζηψλ. Τπρφλ ιηγφηεξν ή
επηπιένλ πάρνο θξεδαξίζκαηνο ζα πιεξψλεηαη αλαινγηθά πξνο ηε βαζηθή ηηκή ηνπ άξζξνπ.
Άπθπο 20ο Απολογιζηικέρ επγαζίερ.
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Η Υπεξεζία δχλαηαη λα επηβάιεη ζηνλ αλάδνρν ηελ απνινγηζηηθή εθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ην
άξζξν 154 ηνπ Ν4412/16.

Άπθπο 21ο Δοκιμέρ Εγκαηαζηάζεων
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ακέζσο κεηά ηελ νιηθή πεξάησζε, ησλ εγθαηαζηάζεσλ λα θάλεη κε δηθά ηνπ
κέζα, φξγαλα θαη δαπάλεο (ζ’ απηέο πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ θαπζίκσλ
δνθηκαζηηθήο

ιεηηνπξγίαο

θεληξηθήο

ζέξκαλζεο)

ηηο

απαηηνχκελεο

δνθηκέο,

νη

νπνίεο

ζα

επαλαιακβάλνληαη κέρξη πιήξνπο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηεηψλ απνηειεζκάησλ ηνπο, νπφηε θαη ζα
ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν δνθηκψλ πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ θαη ηνλ αλάδνρν
θαη ζα πεξηιακβάλεηαη ζην πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο.
Οη δνθηκέο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο.
Ο αλάδνρνο νθείιεη κε ηελ απνπεξάησζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πξηλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπο, λα
ζπληάμεη ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή θαη λα ππνβάιεη ζηελ επίβιεςε ζε δχν (2) αληίγξαθα, πιήξεηο θαη
ιεπηνκεξεηαθέο νδεγίεο ρεηξηζκνχ, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ εθηειέζηεθαλ
απ’ απηφλ. Μηα 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 ζην πξνζσπηθφ ηνπ
θπξίνπ ηνπ έξγνπ ηε ρξήζε θαη ην ρεηξηζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
Καηά ην ρξφλν ηεο εγγχεζεο ν εξγνιάβνο νθείιεη λα επηζεσξεί θαηά θαλνληθά δηαζηήκαηα ηηο
εγθαηαζηάζεηο θαη λα ηηο δηαηεξεί ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή γη απηφ.
Σε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ επαλνξζψζεη βιάβε ή δεκηά γηα ηελ νπνία επζχλεηαη ν ίδηνο, κέζα ζηελ
πξνζεζκία πνπ ζα ηνπ νξηζηεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη ηελ
επαλφξζσζε απηή απ’ επζείαο, ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ.
Γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ησλ κεραλεκάησλ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πεξηνξηζηεί ζηνλ εληφο ηνπ
θηηξίνπ ρψξνπ, 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 εξγνιαβηψλ.
Άπθπο 22ο Μηηπώο έπγος
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κε ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαη πξηλ απφ ηελ πξνζσξηλή
παξαιαβή, λα ζπληάμεη κε δαπάλεο ηνπ θαη λα παξαδψζεη ζε δχν (2) αληίγξαθα ζηελ Υπεξεζία ην κεηξψν
ηνπ έξγνπ.
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Άπθπο 23ο Σοποθέηηζη πινάκων

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο εληφο (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα
ηνπνζεηεί ζε εκθαλείο ζέζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ κία (1) ηνπιάρηζηνλ πηλαθίδα ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν
ζρέδην (1) θαη νη νπνίεο ζα παξακέλνπλ ζην έξγν κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ.
Σε αλάινγεο πεξηπηψζεηο ζα ηνπνζεηείηαη πηλαθίδα κε ηνλ αξηζκφ εθδφζεσο νηθνδνκηθήο άδεηαο (ζρ. 3) ή
θαη θηλεηέο πηλαθίδεο (ζρ.2) ζε ππθλά δηαζηήκαηα (αξρή-ηέινο ηνπ έξγνπ θαη ζε θάζε δηαζηαχξσζε).

Άπθπο 25ο Τγιεινή και Αζθάλεια
Υπενθυμίζεται ότι ο Ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια
των εργαζομένων και είναι δική του ευθύνη η λήψη μέτρων ασφαλείας και η πιστή τήρηση
της σχετικής νομοθεσίας ασφαλείας.
Η Υπεξεζία κπνξεί λα ειέγρεη ηα κέηξα αζθαιείαο ηνπ Αλαδφρνπ ζηα έξγα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη
ηνπ Σρεδίνπ Αζθαιείαο θαη Υγείαο, θαη λα δεηά πξφζζεηα ή ελαιιαθηηθά κέηξα αλ ην θξίλεη απαξαίηεην ή
αλ ζεσξεί φηη ν ηειεπηαίνο δελ ηεξεί ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ απαηηνχληαη ή φηη ηα ηεξνχκελα είλαη
αλεπαξθή, ρσξίο απηφ λα απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο ηνπ ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη ρσξίο λα δίλεη ζ’ απηφλ δηθαίσκα πξφζζεηεο απνδεκίσζεο.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηα έξγα κε αζθαιή ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο Νφκνπο, Γηαηάγκαηα,
Αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Δλδεηθηηθά,
θαη φρη πεξηνξηζηηθά, αλαθέξνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο :
1. Ν. 1568/85 (ΦΔΚ 177Α/18.10.85) «Υγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ»
2. Π.Γ. 17/96 (ΦΔΚ 11Α/96) «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ
θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ»
3. Π.Γ. 294/88 (ΦΔΚ 138Α/88) «Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ
εξγαζίαο θιπ.»
4. Π.Γ. 305/96 (ΦΔΚ 212Α/96) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα
εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ»
5. Ν. 1396/83 (ΦΔΚ 126Α/15.09.83) «Υπνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο ζηηο
νηθνδνκέο θαη ινηπά ηδησηηθά ηερληθά έξγα »
6. Π.Γ. 447/75 (ΦΔΚ 142Α/75) «Πεξί αζθαιείαο ησλ ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο αζρνινπκέλσλ
κηζζσηψλ»
7. Π.Γ. 778/80 (ΦΔΚ 193Α/80) «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ»

8.
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Π.Γ. 1073/81 (ΦΔΚ 260Α/81) «Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε εξγνζηάζηα
νηθνδνκψλ θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηαο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ»

9. Ν. 1430/84 (ΦΔΚ 49Α/84) « Κχξσζε ηεο 62 Γηεζλνχο Σχκβαζεο Δξγαζίαο πνπ αθνξά ηηο δηαηάμεηο
αζθαιείαο ζηελ νηθνδνκή, βηνκεραλία θιπ.»
10. Π.Γ. 395/94 (ΦΔΚ 220Α/94) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε
εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία
89/655/ΔΟΚ»
11. Π.Γ. 396/94 (ΦΔΚ 220/94) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε απ’ ηνπο
εξγαδφκελνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία
89/656/ΔΟΚ»
12. Π.Γ. 105/95 (ΦΔΚ 67Α/95) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζήκαλζε αζθάιεηαο ή/θαη πγείαο ζηελ
εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/58/ΔΟΚ»
13. Π.Γ. 77/93 (ΦΔΚ 34Α/93) «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη
βηνινγηθνχο παξάγνληεο θιπ., ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία ηνπ Σπκβνπιίνπ 88/642/ΔΟΚ»
14. Π.Γ. 399/94 (ΦΔΚ 221Α/94) «Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε
ηελ έθζεζε ζε θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία
90/94/ΔΟΚ»
15. Π.Γ. 77/93 (ΦΔΚ 34Α/93) «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ ιφγσ
ηεο έθζεζήο ηνπο ζε βηνινγηθνχο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο
90/679/ΔΟΚ θαη 93/88/ΔΟΚ»
16. Π.Γ. 70α/1988 (ΦΔΚ 31Α/17.02.88) «Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ακίαλην θαηά
ηελ εξγαζία»
17. Π.Γ. 85/91 (ΦΔΚ 38Α/18.03.1991) «Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ
ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπο ζην ζφξπβν θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 86/188/ΔΟΚ»
18. Π.Γ. 397/94 (ΦΔΚ 221Α/94) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ ρεηξνλαθηηθή
δηαθίλεζε θνξηίσλ, πνπ ζπλεπάγεηαη θίλδπλν ηδίσο γηα ηε ξάρε θαη ηελ νζθπτθή ρψξα ησλ
εξγαδνκέλσλ, ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 90/269/ΔΟΚ»
19. Π.Γ. 16/96 (ΦΔΚ 10Α/96) «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, ζε
ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 89/654/ΔΟΚ»
20. Τερληθή πξνδηαγξαθή Σήκαλζεο Δθηεινχκελσλ Οδηθψλ Έξγσλ εληφο θαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ
πεξηνρψλ ( ΓΙΠΑΓ/νηθ502/1.7.2003 – ΦΔΚ 946Β΄/9.7.2003)
Σχκθσλα κε ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο, ν Αλάδνρνο, κεηαμχ άιισλ, νθείιεη :

17REQ006268648 2017-06-01

i. Να παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ππεξεζίεο Τερληθνχ Αζθαιείαο θαη Γηαηξνχ Δξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο ηνπ Ν. 1568/85 θαη ηνπ Π.Γ. 17/96.
ii. Να ηεξεί επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ην Ηκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθαιείαο ην νπνίν ζα πξνκεζεπηεί απφ ηελ
αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο.
iii. Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηελ εθ ησλ
πξνηέξσλ Γλσζηνπνίεζε Έλαξμεο Δξγαζηψλ, πνπ ζα έρεη θαηαξηηζζεί ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96.
iv. Να νξίζεη Σπληνληζηή Αζθάιεηαο θαη Υγείαο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Π.Γ. 305/96
v. Να ππνβάιεη ην Σρέδην Αζθάιεηαο θαη Υγείαο ηνπ έξγνπ κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφ
δηακνξθψλεηαη απφ ηε κειέηε ησλ ζπλζεθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηνλ ρξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ
ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ην Φάθειν Αζθάιεηαο θαη πγείαο ηνπ έξγνπ κε ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ.
Δπίζεο λα ελεκεξψλεη, ζπκπιεξψλεη θαη λα ηξνπνπνηεί ην Σρέδην θαη ην Φάθειν Αζθάιεηαο θαη Υγείαο
θάζε θνξά πνπ πξνθχπηνπλ λέα ζηνηρεία.
vi. Να εθαξκφδεη έλα νινθιεξσκέλν Σχζηεκα Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζε
ζέκαηα φπσο :
- Πνιηηηθή Αζθαιείαο
- Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ θαη ππεπζπλνηήησλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο
- Παξαθνινχζεζε αηπρεκάησλ θαη ζπκβάλησλ
- Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ
- Αλαζεψξεζε Σρεδίνπ Αζθαιείαο θαη Υγείαο
- Παξαθνινχζεζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο
Άπθπο 26ο Ιζσύοςζερ διαηάξειρ
Σε θάζε δήηεκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016
θ.ι.π. δηαηάγκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε Γεκ. Έξγσλ.
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