Αρικ. Φακ. Ζργου.: 36/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ – ΖΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ
«ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΤΡΩΝ»

CPV: 45233142-6 ΕΡΓΑΙΕ ΕΠΙΚΕΤΗ ΟΔΩΝ
NUTS: EL306: Δυτικι Αττικι

ΚΑΕ: ………………………….……

Εκτιμϊμενθ Αξία φμβαςθσ (Προχπολογιςμόσ):
υνολικά απαιτοφμενθ πίςτωςθ :

322.580,65 € (χωρίσ ΦΠΑ)
400.000,00€ (με ΦΠΑ)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ - ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:
« ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΟΔΙΚΟΤ
ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΛΟΓΩ
ΠΛΗΜΜΤΡΩΝ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 400.000,00€ (με Υ.Π.Α.24%)

ΣΕΦΝΙΚΗ

ΈΚΘΕΗ

Η παρούσα τεχνική μελέτη αφορά την συντήρηση –αποκατάσταση οδικών αξόνων
της πόλης των Μεγάρων και της Νέας Περάμου που επλήγησαν από τα πλημμυρικά
φαινόμενα που έπληξαν τον Δήμο μας .
ύμφωνα με τα υπ΄αριθμ.πρωτ.:8120 & 8093 /15-11-2017 αποφάσεων του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Μεγαρέων και συγκεκριμένα, κηρύχθηκαν σε
κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Δημοτική ενότητα Μεγάρων & η Δημοτική ενότητα
Ν.Περάμου αντίστοιχα , που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες) που
εκδηλώθηκαν στις 15-11-2017.
υγκεκριμένα οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι οι εξής:
 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες –ημιβραχώδες
 Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Σ.Π. Ο-155)
 Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας
 Ασφαλτική προεπάλειψη
 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους
 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού
τις ανωτέρω ασφαλτικές εργασίες (Ασφαλτική προεπάλειψη- Ασφαλτική συγκολλητική
επάλειψη-Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση - Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας), στις τιμές
μονάδος εργασιών δεν περιλαμβάνεται η αξία της ασφάλτου, η οποία θα διατεθεί από τον
Δήμο μας στην εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος σύμφωνα με την εγκεκριμένη
μελέτη συνθέσεως και την ΕΣΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου
ασφαλτικού σκυροδέματος".
υγκεκριμένα οι οδοί που πρόκειται να γίνουν είναι οι εξής :
Οδοί Δημοτικής Ενότητας ΜΕΓΑΡΩΝ-Ν.ΠΕΡΑΜΟΤ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Αριστοτέλους
Ποσειδώνος
Αγ. Μαύρας
Υιλελλήνων
Φίου
πετσών
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7. Αγ. Γεωργίου
8. 3ης επτεμβρίου
9. Νάξου-Φίου
10. 28ης Οκτωβρίου
Σα Μήκη και Πλάτη των τμημάτων των παραπάνω οδών, καθώς και εργασίες που
προβλέπονται να γίνουν για το κάθε τμήμα , περιγράφονται στην συνοπτική προμέτρηση .
Η συνολική επιφάνεια στην οποία προβλέπονται εργασίες είναι 20.595,00τ.μ.
Οι τιμές του παρόντος τιμολογίου συντάχθηκαν σύμφωνα με το Υ.Ε.Κ.363Β/19-2-2013 όπως
ισχύει σήμερα.
Σο έργο προϋπολογίστηκε και ανέρχεται στο ποσό των 400.000,00 € με ΥΠΑ 24%
(322.580,65 € χωρίς ΥΠΑ ) .
Η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω
ισχύουσες διατάξεις :
 του N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΥΕΚ τ. Α΄ 114/2006)
 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΥΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου
278.
 του Ν. 4412/2016 (ΥΕΚ 147 Α΄) Δημόσιες υμβάσεις Έργων Προμηθειών και
Τπηρεσιών
 του Ν. 4155/2013 Εθνικό ύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων και άλλες
διατάξεις
 του Ν.4013/2011 «ύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με το
αρθ.10 του ν. 4038/2012 (ΥΕΚ14/Α/2012,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
 την με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Τπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων του Τπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
 Σην υπ’ αρ. 57654/22.05.2017 (ΥΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης Τπ.
Οικονομίας & Ανάπτυξης - Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων (ΚΗΜΔΗ)
 του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
Μέγαρα 14/ 06/2018
Ο υντάξας

Π.Μήλεσης
Πολ.Μηχανικός ΣΕ

Μέγαρα 14 /06/2018
Η ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΗ
ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΕΛΕΣΩΝ – ΕΡΓΩΝ

Ευθ.Σσάκωνα
Πολ.Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μέγαρα 18/06/2018
Ο ΔΙΕΘΤΝΣΗ Σ.Τ.Δ.Μ

Ε.Ρούσσης
Πολ.Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ - ΕΡΓΩΝ

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ

Έργο:
ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ
ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΤΡΩΝ

ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ

A. ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΜΕΓΑΡΩΝ-ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΤ
1.Οδός Αριστοτέλους
Μήκος: 800,00μ. και μέσο πλάτος: 7,00μ.

Εμβαδόν:5600,00 μ2

Εργασίες: α )Γενική εκσκαφή 5600,00μ2χ0,30μ=1680,00μ3
β) 3Α :5600,00μ2
γ) ασφαλτική προεπάλειψη: 5600,00μ2
δ) ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας:5600,00 μ2
2. Οδός Ποσειδώνος
Μήκος: 200,00μ. και μέσο πλάτος: 4,00μ.

Εμβαδόν:800,00 μ2

Εργασίες: α)Γενική εκσκαφή 800,00μ2χ0,30μ=240,00μ3
β) 3Α :800,00μ2
γ) ασφαλτική προεπάλειψη: 800,00μ2
δ) ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας:800,00 μ2
3. Οδός Αγ.Μαύρας
Μήκος: 50,00μ. και μέσο πλάτος: 4,00μ.

Εμβαδόν:200,00 μ2

Εργασίες: α)φρεζάρισμα: 200,00μ2
β)συγκολλητική επάλειψη:200,00 μ2
γ)ισοπεδωτική στρώση:200,00μ2χ65%χ0,03χ1,75=6,82τόνοι
δ)ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας:200,00 μ2
4. Οδός Υιλελλήνων
Μήκος: 400,00μ. και μέσο πλάτος: 4,00μ.

Εμβαδόν:800,00 μ2

Εργασίες: α)φρεζάρισμα: 800,00μ2
β)συγκολλητική επάλειψη:800,00 μ2
γ)ισοπεδωτική στρώση:800,00μ2χ65%χ0,03χ1,75=27,30τόνοι
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δ)ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας:800,00 μ2
5.Οδός Φίου
Μήκος: 90,00μ. και μέσο πλάτος: 4,00μ.

Εμβαδόν:360,00 μ2

Εργασίες: α )Γενική εκσκαφή 360,00μ2χ0,30μ=108,00μ3
β) 3Α :360,00μ2
γ) ασφαλτική προεπάλειψη: 360,00μ2
δ) ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας:360,00 μ2

6.Οδός πετσών
Μήκος: 90,00μ. και μέσο πλάτος: 4,00μ.

Εμβαδόν:360,00 μ2

Εργασίες: α )Γενική εκσκαφή 360,00μ2χ0,30μ=108,00μ3
β) 3Α :360,00μ2
γ) ασφαλτική προεπάλειψη: 360,00μ2
δ) ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας:360,00 μ2
7.Οδός Αγ. Γεωργίου
Μήκος: 300,00μ. και μέσο πλάτος: 5,00μ.

Εμβαδόν:1500,00 μ2

Εργασίες: α)φρεζάρισμα: 1500,00μ2
β)συγκολλητική επάλειψη:1500,00 μ2
γ)ισοπεδωτική στρώση:1500,00μ2χ65%χ0,03χ1,75=51,18τόνοι
δ)ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας:1500,00 μ2
8.Οδός 3ης επτεμβρίου
Μήκος: 400,00μ. και μέσο πλάτος: 5,00μ.

Εμβαδόν:2000,00 μ2

Εργασίες: α )Γενική εκσκαφή 2000,00μ2χ0,30μ=825,00μ3
β) 3Α :2000,00μ2
γ) ασφαλτική προεπάλειψη: 2000,00μ2
δ) ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας:2000,00 μ2
8.Οδός Σαυγέτου
Μήκος: 150,00μ. και μέσο πλάτος: 5,00μ.

Εμβαδόν:750,00 μ2

Εργασίες: α )Γενική εκσκαφή 750,00μ2χ0,30μ=225,00μ3
β) 3Α : 750,00μ2
γ) ασφαλτική προεπάλειψη: 750,00μ2
δ) ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας: 750,00 μ2
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9.Οδός Νάξου-Φίου
Μήκος: 300,00μ. και μέσο πλάτος: 6,00μ.

Εμβαδόν:1800,00 μ2

Εργασίες: α )Γενική εκσκαφή 1800,00μ2χ0,30μ=540,00μ3
β) 3Α :1800,00μ2
γ) ασφαλτική προεπάλειψη: 1800,00μ2
δ) ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας:1800,00 μ2

10.Οδός 28ης Οκτωβρίου (Από Γήπεδο και νοτίως )
Μήκος: 600,00μ. και μέσο πλάτος: 7,50μ.

Εμβαδόν:6300,00 μ2

Εργασίες: α)φρεζάρισμα: 6300,00μ2
β)συγκολλητική επάλειψη:6300,00 μ2
γ)ισοπεδωτική στρώση:6300,00μ2χ65%χ0,03χ1,75=215,00τόνοι
δ)ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας:6300,00 μ2

ΜΕΓΑΡΑ 14 / 06 / 2018
O υντάξας

Π. ΜΗΛΕΗ
ΠΟΛ. ΜΗΦΑΝΙΚΟ Σ.Ε.
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΜΔΓΑΡΔΩΝ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΔΡΓΟ:
ΤΝΣΖΡΖΖ AΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΟΤ
ΓΖΜΟΤ ΜΔΓΑΡΔΧΝ ΛΟΓΧ ΠΛΖΜΜΤΡΧΝ

ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ ΟΓΧΝ
ΠΗΝΑΚΑ ΔΡΓΑΗΧΝ
Α/Α

ΟΓΟΙ

Μ.Μ

ΓΗΜΟΣΙΚΗ
ΔΝΟΣΗΣΑ ΜΔΓΑΡΩΝΝ.ΠΔΡΑΜΟΤ

Μ.Μ

ΑΣ1

ΑΣ 2

ΑΣ3

ΑΣ4

ΑΣ5

ΑΣ6

ΑΣ7

Μήθνο

Πιάηνο

Γεληθέο
εθζθαθέο ζε
έδαθνο
γαηψδεο εκηβξαρψδεο

Βάζε
πάρνπο 0,10
m (Π.Σ.Π. Ο155)

Απνμεζε
αζθαιηηθνχ
ηάπεηα

Αζθαιηηθή
πξνεπάιεηςε

Αζθαιηηθή
ζπγθνιιεηηθή

Ιζνπεδσηηθή
ζηξσζε
κεηαβιεηνπ
πάρνπο

Αζθαιηηθή
ζηξσζε
θπθινθνξίαο

1

ΑΡΙΣΟΣΔΛΟΤ

800,00

7,00

1.680,00

2

ΠΟΔΙΓΟΝΩ

200,00

4,00

3

ΑΓ.ΜΑΤΡΑ

50,00

4,00

200,00

4

ΦΙΛΔΛΛΗΝΩΝ

400,00

4,00

1600,00

5

ΥΙΟΤ

90,00

4,00

6

ΠΔΣΩΝ

90,00

4,00

7

ΑΓ.ΓΔΩΡΓΙΟΤ

300,00

5,00

8

3Η ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ

400,00

5,00

9

ΣΑΤΓΔΣΟΤ

150,00

5,00

10

ΝΑΞΟΤ -ΥΙΟΤ

300,00

6,00

11

28εο ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

750,00

7,50

240,00

108,00
108,00

5600,00

5600,00

800,00

800,00

360,00

360,00

360,00

360,00
1500,00

600,00
225,00
540,00

800,00
200,00

6,82

200,00

1.600,00

54,60

1.600,00
360,00
360,00

1.500,00

2000,00

2000,00

750,00

750,00

1800,00

1800,00

1.687,50

5.600,00

5625,00

51,18

1.500,00
2.000,00
750,00
1.800,00

5.625,00

191,95

5.625,00

ΤΝΟΛΑ

5.188,50

11.670,00

8.925,00

11.670,00

8.925,00

304,55

20.595,00

ΓΔΝΗΚΑ ΤΝΟΛΑ

5.189,00

11.670,00

8.925,00

11.670,00

8.925,00

305,00

20.595,00

Μέγαρα 14/ 06/2018
Ο υντάξας
Π.Μήλεσης
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ ΜΔΓΑΡΔΩΝ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΔΡΓΟ:
ΤΝΣΖΡΖΖ AΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ
ΜΔΓΑΡΔΧΝ ΛΟΓΧ ΠΛΖΜΜΤΡΧΝ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΡΓΟΤ
α/α

α/α
Σιμολογ.

Δίδορ επγαζίαρ

Άπθπο
Αναθεώπηζηρ

Μονάδα

ΟΓΟ-1123Α

m

ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΟ

ΠΟΟΣΖΣΔ

ΓΑΠΑΝΖ

ΟΜΑΓΑ Α: ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ
ΔΚΚΑΦΔ
1

Α-2

Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο -εκηβξαρψδεο

3

3,35

5.189,00

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α

17.383,15

17.383,15

ΟΜΑΓΑ Γ: ΟΓΟΣΡΧΗΑ
Γ-2
2

Γ-2.2

Βάζε νδνζηξσζίαο
Βάζε πάρνπο 0,10 m (Π.Σ.Π. Ο-155)

ΟΓΟ-3211.Β

m

2

1,50

11.670,00

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Γ

17.505,00

17.505,00

ΟΜΑΓΑ Γ: ΑΦΑΛΣΗΚΑ (με ηην αξία ηηρ αζθάληος)
3
4

Γ-2A
Υ1 Γ-3

Απφμεζε αζθαιηηθνχ ηάπεηα αζηηθήο νδνχ κε ρξήζε θξέδαο
Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε

m

2

3,15

8.925,00

28.113,75

m

2

0,54

11.670,00

6.301,80

ΟΓΟ-4120

m

2

0,22

8.925,00

1.963,50

ΟΓΟ-1132
ΟΓΟ-4110

5

Υ2 Γ-4

Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε

6

Υ3 Γ-6

Αζθαιηηθή ηζνπεδσηηθή ζηξψζε κεηαβιεηνχ πάρνπο

ΟΓΟ-4421.Β

ton

71,96

305,00

21.947,80

7

Υ4Γ-8Α

Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο αζηηθήο νδνχ

ΟΓΟ-4521Β

m

2

6,80

20.595,00

140.046,00

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Γ

ΤΝΟΛΟ Α+Β+Γ+Γ
Μέγαξα 14 / 6 /2018

Οη πληάμαο

Γ.Δ.& Ο.Δ. 18%
ΤΝΟΛΟ ΙΙ
ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 15%
ΤΝΟΛΟ ΙΙΙ

Π. ΜΗΛΔΗ
ΠΟΛ.ΜΗΥ/ΚΟ ΣΔ

198.372,85
233.261,00
41.986,98
275.247,98
41.287,20
316.535,18

ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ρσξίο Δ.Ο 18%
Δ.Ο. 18%

5.123,28

ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ

6.045,47

922,19
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ΤΝΟΛΟ ΙV

322.580,65

Φ.Π.Α.24%

77.419,35

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

400.000,00

Μέγαξα 14 / 6 /2018

Η Πξντζηακέλε
Σκήκαηνο Μειεηψλ - Έξγσλ

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ
O Γηεπζπληήο Σ.Τ.Γ.Μ.
Μέγαξα 18 / 6 /2018

ΔΤΘ.ΣΑΚΩΝΑ
ΠΟΛ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ
Δ.ΡΟΤΗ
ΠΟΛ.ΜΗΥΑΝΙΚΟ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΟΓΙΚΟΤ
ΓΗΜΟ ΜΔΓΑΡΔΩΝ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΔΡΓΟ: ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ
ΓΙΚΣΤΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΔΓΑΡΔΩΝ
ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΤΡΩΝ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΔΡΓΧΝ ΟΓΟΠΟΗΗΑ
ΝΔΣ ΟΓΟ - ΔΚΓΟΖ 3.0
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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.

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

Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ θαη
απνκάθξπλζήο ηνπο κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο
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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.
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Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ
δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία.
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

1.13

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

ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα Ο.Κ.Ω.
θιπ.),
(β) 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,
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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 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.
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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 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.
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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 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

Δκηόρ 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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ΟΜΑΓΑ Α: ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ
1ο Άπθπο Α-2
ΓΔΝΗΚΔ ΔΚΚΑΦΔ Δ ΔΓΑΦΟ ΓΑΗΧΓΔ-ΖΜΗΒΡΑΥΧΓΔ
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-1123Α)
Γεληθέο εθζθαθέο, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, εδαθψλ γαησδψλ θαη εκηβξαρσδψλ
νπνηαζδήπνηε ζπζηάζεσο, αλεμαξηήησο βάζνπο, πιάηνπο θαη θιίζεσο πξαλψλ, ζε λέν έξγν ή γηα
επέθηαζε ή ζπκπιήξσζε ή δηαπιάηπλζε ππάξρνληνο, αλεμαξηήησο ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ησλ
δπζρεξεηψλ πνπ πξνθαιεί (θνληά ή καθξηά, ρακειά ή πςειά ζρεηηθά κε ην ππάξρνλ έξγν), γηα
νπνηνδήπνηε ζθνπφ θαη κε νπνηνδήπνηε εθζθαπηηθφ κέζν, ελ μεξψ ή κε παξνπζία λεξψλ, ζχκθσλα
κε ηελ ΔΣΔΠ 02-02-01-00.
Με ην άξζξν απηφ ηηκνινγνχληαη επίζεο νη αθφινπζεο εθζθαθέο ζε εδάθε αλάινγεο ζθιεξφηεηαο:
-

αλνηρηψλ ηάθξσλ γηα ην ηκήκα ηνπο πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5,00 m κεηά ηεο κφξθσζεο ησλ
πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπο,
γηα ηε δεκηνπξγία αλαβαζκψλ πξνο αγθχξσζε ησλ επηρσκάησλ,
ηξηγσληθψλ ηάθξσλ κεηά ηεο κφξθσζεο ησλ πξαλψλ, φηαλ απηέο θαηαζθεπάδνληαη ζηε ζπλέρεηα
ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ ηεο νδνχ,
γηα ηνλ θαζαξηζκφ νρεηψλ χςνπο θαη πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5,00 m,
ηερληθψλ Cut and Cover κεηά ησλ κέηξσλ πξνζσξηλήο θαη κφληκεο αληηζηήξημεο ησλ πξαλψλ
ησλ εθζθαθψλ εθφζνλ δελ απνδεκηψλνληαη κε άιιν άξζξν απηνχ ηνπ ηηκνινγίνπ
γηα ηε δεκηνπξγία ζηνκίσλ ζεξάγγσλ θαη Cut and Cover

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:














ε πξνζέγγηζε κεραλεκάησλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ε εθζθαθή κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη ππφ
νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο,
ε απνζηξάγγηζε ησλ πδάησλ, ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ, ησλ πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηεο
ζθάθεο θαη ν ζρεκαηηζκφο ησλ αλαβαζκψλ
ε δηαινγή, θχιαμε, θνξηνεθθφξησζε ζε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν θαη ε κεηαθνξά ησλ
πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ ζην έξγν (π.ρ.
θαηαζθεπή επηρσκάησλ) ή γηα απφξξηςε ησλ αθαηάιιεισλ ή πιενλαδφλησλ ζε επηηξεπφκελεο
ηειηθέο ή πξνζσξηλέο ζέζεηο
ε ελαπφζεζε ζε ηειηθέο ή ελδηάκεζεο ζέζεηο, ε επαλαθφξησζε απφ ηηο ζέζεηο ησλ πξνζσξηλψλ
απνζέζεσλ θαη ε εθθφξησζε ζε ηειηθέο ζέζεηο, θαζψο θαη ε δηάζηξσζε θαη δηακφξθσζε ησλ
ρψξσλ απφζεζεο ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο
ε αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ εθζθαθή φπνπ ηπρφλ απηή απαηηείηαη, θαζψο θαη ε εθζάκλσζε θνπή,
εθξίδσζε θαη απνκάθξπλζε δέλδξσλ, αλεμαξηήησο πεξηκέηξνπ θνξκνχ, ζε νπνηαδήπνηε
απφζηαζε.
ε αληηκεηψπηζε πάζεο θχζεσο δπζρεξεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγρξνλε θπθινθνξία,
φπσο πεξηνξηζκέλα κέησπα θαη φγθνη εθζθαθψλ θιπ.
ε ζπκπχθλσζε ηεο ζθάθεο ησλ νξπγκάησλ θάησ απφ ηε "ζηξψζε έδξαζεο νδνζηξψκαηνο"
κέρξη ηνπ βάζνπο πνπ ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο Φέξνπζαο Ιθαλφηεηαο Έδξαζεο
(Φ.Ι.Δ), φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ κειέηε, ζε βαζκφ ζπκπχθλσζεο πνπ λα αληηζηνηρεί ζε μεξά
θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 90% ηεο ππθλφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη
εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor Modified θαηά ΔΛΟΣ EN 132862).
νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ
ε επαλεπίρσζε (κε πξντφληα εθζθαθψλ) ησλ ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ εθηφο ηνπ ζψκαηνο ηεο νδνχ,
πνπ νη εθζθαθέο ηνπο απνδεκηψλνληαη κε ην άξζξν απηφ, φηαλ δελ ππάξρεη απαίηεζε
ζπκπχθλσζεο
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηηκή είλαη γεληθήο εθαξκνγήο αλεμάξηεηα απφ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζε κηα ή
πεξηζζφηεξεο θάζεηο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην πξφγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή άιινπο ηνπηθνχο
πεξηνξηζκνχο.
Η απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ, ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο ζηαζεξνπνηεκέλσλ κε ηζηκέλην,
πιαθνζηξψζεσλ, δαπέδσλ απφ ζθπξφδεκα, θξαζπεδνξείζξσλ θαη ζηεξεψλ έδξαζεο θαη
εγθηβσηηζκνχ ηνπο, θαζψο θαη πάζεο θχζεσο θαηαζθεπψλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ φγθνπ ησλ
γεληθψλ εθζθαθψλ, επηκεηξψληαη θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο
ηηκνινγίνπ.

Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη κέρξη ηα φξηα εθζθαθήο ησλ εγθεθξηκέλσλ
ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ραξαθηεξηζκνχ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νπδεκία
απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν γηα ηηο επί πιένλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε κειέηε
εθζθαθέο εθηφο εάλ έρεη δνζεί εηδηθή εληνιή απφ ηελ Τπεξεζία.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν.
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: ηπία & ηπιάνηα πένηε λεπηά
Αξηζκεηηθά: 3,35

ΟΜΑΓΑ Γ: ΟΓΟΣΡΧΗΑ

Άπθπο Γ-2

ΒΑΖ ΟΓΟΣΡΧΗΑ

2ο Άπθπο Γ-2.2

Βάζη πάσοςρ 0,10 m (ΠΣΠ Ο-155)

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-3211.Β)
Καηαζθεπή ζηξψζεο βάζεο νδνζηξσζίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m απφ ζξαπζηά αδξαλή
πιηθά ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ
απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε ηεο επηθάλεηαο
θαηαζθεπήο, ζε ππαίζξηα ή ππφγεηα έξγα.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
 ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο,
 ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,
 ε δηάζηξσζε, δηαβξoxή θαη πιήξεο ζπκπχθλσζε, ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ
κειέηε γεσκεηξηθή επηθάλεηα.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ζηξψζεο βάζεο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0.10 m
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: ένα & πενήνηα λεπηά
Αξηζκεηηθά: 1,50

ΟΜΑΓΑ Γ: ΑΦΑΛΣΗΚΑ

3ο Απθπο Γ-2Α ΑΠΟΞΔΖ ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΣΑΠΖΣΑ ΑΣΗΚΖ ΟΓΟΤ ΜΔ
ΥΡΖΖ ΦΡΔΕΑ
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-1132
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Απφμεζε ππάξρνληνο θζαξκέλνπ αζθαιηηθνχ ηάπεηα αζηηθήο νδνχ κε ρξήζε θξέδαο (θξεδάξηζκα),
ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-14-00 ‘’Απφμεζε (θξεδάξηζκα) αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο’’. Δθηέιεζε
ηεο εξγαζίαο κε ειάρηζηε φριεζε ηεο θπθινθνξίαο ή θαηά ηηο ψξεο πεξηνξηζκέλεο θπθινθνξίαο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λπθηεξηλψλ σξψλ).
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:


ε πξνζθφκηζε θαη απνθφκηζε ηνπ απνμεζηηθνχ εμνπιηζκνχ ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ηνπ
θξεδαξίζκαηνο, κε ρξήζε πιαηθφξκαο εάλ απαηηείηαη.
 Η κεηαθίλεζε ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ζέζε ζε ζέζε απφμεζεο
 Η ηνπνζέηεζε επαλάγλσζησλ εληχπσλ ζεκεησκάησλ αλαγγειίαο ηεο εκέξαο θαη ψξαο
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαηά κήθνο ησλ νδψλ ψζηε λα απνκαθξπλζνχλ ηα ζηαζκεχνληα
νρήκαηα.
 Η κεηαθίλεζε ηπρφλ παξακελφλησλ, παξά ηελ εηδνπνίεζε, νρεκάησλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
 Η πξνζθφκηζε θαη ηνπνζέηεζε εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο θαη κέζσλ θαζνδήγεζεο ηεο
θπθινθνξίαο ζηελ δψλε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (πεξηιακβαλνκέλεο θσηεηλήο ζήκαλζεο εάλ
νη εξγαζίεο εθηεινχληαη ηελ λχθηα).
 Η απφμεζε ηνπ πθηζηακέλνπ ηάπεηα ζε βάζνο έσο 50 mm.
 Η θφξησζε ησλ πξντφλησλ απφμεζεο επί απηνθηλήηνπ θαη ε κεηαθνξά ηνπο πξνο νξηζηηθή
απφζεζε ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο θπθινθνξίαο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) απφμεζεο αζθαιηηθνχ ηάπεηα.
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: ηπία & δέκα πένηε λεπηά
Αξηζκεηηθά:3,15

4ο Άπθπο Υ1 Γ-3

ΑΦΑΛΣΗΚΖ ΠΡΟΔΠΑΛΔΗΦΖ

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4110)
Πξνεπάιεηςε αλαζθάιησηεο επηθάλεηαο κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-0 ή κε φμηλν αζθαιηηθφ
γαιάθησκα, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππαίζξηα θαη ππφγεηα
έξγα, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-01 "Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε".
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:


ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε,
ελαπνζήθεπζε, θχιαμε θιπ.),
 ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή
ππνβνήζεζε,
 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν
δηαλνκέα αζθάιηνπ (Federal),
 ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη),
 ε ελδερφκελε δηάζηξσζε αδξαλνχο πιηθνχ επηθάιπςεο κε ηελ αμία παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο
θαη κεηαθνξάο απηνχ ζηνλ ηφπν δηάζηξσζεο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο.
 ηην ηιμή δεν πεπιλαμβάνεηαι : Ζ ππομήθεια ηηρ αζθάληος, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ
απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ παξαζθεπάζκαηνο (ηα νπνία ζα δηαηεζνχλ απφ ηνλ θνξέα
θαηαζθεπήο ηνπ εξγνπ) θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε
απφζηαζε.
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: πενήνηα ηέζζεπα λεπηά
Αξηζκεηηθά: 0,54
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5ο Άπθπο Υ2 Γ-4

ΑΦΑΛΣΗΚΖ ΤΓΚΟΛΛΖΣΗΚΖ ΔΠΑΛΔΗΦΖ
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4120)

πγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλψλ
ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή
αζθαιηηθφ γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο,
ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:







ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ
παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,
ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε,
ελαπνζήθεπζε, θχιαμε θιπ.), ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε
κεραληθφ ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε,
ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν
δηαλνκέα αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε
(φηαλ απαηηείηαη).
ηην ηιμή δεν πεπιλαμβάνεηαι : Ζ ππομήθεια ηηρ αζθάληος, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ
απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ παξαζθεπάζκαηνο(ηα νπνία ζα δηαηεζνχλ απφ ηνλ θνξέα
θαηαζθεπήο ηνπ εξγνπ) θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε
απφζηαζε.

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο.
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: είκοζι δύο λεπηά
Αξηζκεηηθά:0,22

6ο Άπθπο Υ3 Γ-6
ΑΦΑΛΣΗΚΖ ΗΟΠΔΓΧΣΗΚΖ ΣΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΟΤ
ΠΑΥΟΤ
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4421Β)
Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ηζνπεδσηηθήο ζηξψζεο κεηαβιεηνχ πάρνπο, ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα,
αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, κε αζθαιηφκηγκα παξαζθεπαδφκελν ελ
ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηχπνπ Α 31,5 ή Α 40,
ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο
θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο".
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:







ε παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη ηεο αζθάιηνπ
κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο
ε παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο
ε κεηαθνξά ηνπ ζεξκνχ αζθαιηνκίγκαηνο επί ηφπνπ, ε δηάζηξσζή ηνπ κε fηnisher
ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ
ε θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ψηε λα πξνθχςεη
ε πξνδηαγξαθφκελε επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιφηεηα
ε πιήξεο ζπκπχθλσζε θαη επηκειήο ηζνπέδσζε ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ ελψζεσλ γηα
ηελ εμάιεηςε ησλ επηθαλεηαθψλ ηρλψλ.
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νη πξνεξγαζίεο ζε λέα ή παιαηά αζθαιηηθά νδνζηξψκαηα (φπσο π.ρ. δεκηνπξγία ηξηγσληθψλ
εγθνπψλ θνληά ζε ξείζξα θαη θξεάηηα, ζθνχπηζκα, απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ, πνπ
πξνέξρνληαη απφ απηέο ηηο εξγαζίεο θιπ.).

ηελ ηηκή κνλάδαο δεν πεπιλαμβάνεηαι ε αμία ηεο αζθάιηνπ. Η ηπρφλ απαηηνχκελε αζθαιηηθή
πξνεπάιιεηςε ή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε, ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα.
Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξφ θαη κεηά ηελ δηάζηξσζε θαη αλαγσγή ηνπ φγθνπ ζε βάξνο κε
βάζε ηα απνηειέζκαηα εξγαζηεξηαθήο εμέηαζεο ππξήλσλ, ή κε βάζε δπγνιφγηα πξνζθνκηδνκέλνπ
πξνο δηάζηξσζε αζθαιηνκίγκαηνο.


ηην ηιμή δεν πεπιλαμβάνεηαι : Ζ ππομήθεια ηηρ αζθάληος, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ
απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ(ηα νπνία ζα δηαηεζνχλ απφ ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ εξγνπ)
παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε.
Σηκή αλά ηφλν δηαζηξσζέληνο αζθαιηνκίγκαηνο.
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: εβδομήνηα ένα & εννενήνηα έξι λεπηά
Αξηζκεηηθά: 71,96

7ο Άπθπο Υ4 Γ-8Α

ΑΦΑΛΣΗΚΖ ΣΡΧΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΑΣΗΚΖ ΟΓΟΤ

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4521Β)
Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξψζεσο θπθινθνξίαο αζηηθήο νδνχ επί ππάξρνληνο αζθαιηηθνχ ηάπεηα
ή κεηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφμεζεο (θξεδαξίζκαηνο), κε αζθαιηνζθπξφδεκα 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", ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm, αζηηθψλ
νδψλ, κε ρξήζε δηαζηξσηή αζθάιηνπ (finisher).
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:







Οη πάζεο θχζεσο δπζρέξεηεο ιφγσ ζηελφηεηνο ρψξνπ, ε πξνεηδνπνίεζε ησλ νδεγψλ λα κελ
ζηαζκεχνπλ ηα νρήκαηά ηνπο ζηηο πξνο αζθαιηφζηξσζε νδνχο κε επδηάθξηηα έληππα
κελχκαηα, θαζψο θαη ε ηπρφλ απαηηνχκελε κεηαθίλεζε ησλ νρεκάησλ κε ζπκκνξθσζέλησλ
νδεγψλ.
Η δηάλνημε νπψλ αγθχξσζεο (πηθνχληζκα) κε θαηάιιειν κεράλεκα (ηχπνπ Arrow) νδψλ πνπ
δελ έρνπλ ππνζηεί θξεδάξηζκα.
Η εθαξκνγή αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο κε αζθαιηηθφ γαιάθησκα ςπρξνχ ηχπνπ
ζε αλαινγία ηνπιάρηζηνλ 500 gr/m2.
Η πξνκήζεηα, κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, δηάζηξσζε κε finisher θαη ζπκπχθλσζε
ηνπ αζθαιηνζθπξνδέκαηνο.
Η εξγνηαμηαθή ζήκαλζε ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή εγθχθιην ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ.

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο ελζσκαηνπκέλεο αζθάιηνπ


ηην ηιμή δεν πεπιλαμβάνεηαι :Ζ ππομήθεια ηηρ αζθάληος, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ
απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ παξαζθεπάζκαηνο(ηα νπνία ζα δηαηεζνχλ απφ ηνλ θνξέα
θαηαζθεπήο ηνπ εξγνπ) θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε
απφζηαζε.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξσο απνπεξαησκέλεο αζθαιηφζηξσζεο.
ΔΤΡΩ

Οινγξάθσο: έξι & ογδόνηα λεπηά
Αξηζκεηηθά: 6,80
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Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
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Διδική ςγγπαθή Τποσπεώζεων
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Αντικείμενο της Συγγραφής - Ορισμοί
Αντικείμενο τθσ παροφςθσ Ε..Τ. είναι θ διατφπωςθ των ειδικϊν όρων, ςφμφωνα με τουσ οποίουσ
και ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ των λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν και με τα ςχζδια και
διαγράμματα που ζχουν εγκρικεί από τον Εργοδότθ κα εκτελεςτεί θ καταςκευι του εν κζματι
ζργου.
Οι όροι που χρθςιμοποιοφνται ςτα υμβατικά Σεφχθ κα ζχουν τθν ακόλουκθ ςθμαςία :
α. Ο όροσ "Ανακζτουςα αρχι/ανακζτων φορζασ ι "Εργοδότθσ", ςθμαίνει τον Διμο Μεγαρζων
β. Ο όροσ "Επιβλζπων" που μπορεί να αναφερκεί και ωσ "Επίβλεψθ" ι "Επιβλζπουςα
Τπθρεςία" ι "Διευκφνουςα Τπθρεςία" ςθμαίνει τθν Τπθρεςία Επίβλεψθσ του ζργου που
είναι θ Σ.Τ. Διμου Μεγαρζων
γ. «Προϊςταμζνθ Αρχι» (Εποπτεφουςα Τπθρεςία) είναι θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου
Μεγαρζων που αποφαςίηει για τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ και
τθν κατάρτιςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ που εποπτεφει τθν εκτζλεςθ του ζργου, αποφαςίηει
για οποιαδιποτε μεταβολι των όρων τθσ φμβαςθσ ι άλλων ςτοιχείων αυτισ. Οι διοικθτικζσ
πράξεισ τθσ Προϊςταμζνθσ Αρχισ υπόκεινται ςτθν ζγκριςθ των κατά νόμο αρμοδίων
οργάνων.
δ. Ο όροσ "Ανάδοχοσ" ι "Εργολάβοσ", ςθμαίνει το αντιςυμβαλλόμενο μζροσ, εργολάβο
δθμοςίων ζργων, που αναλαμβάνει ζπειτα από δθμοπραςία τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν που
κακορίηονται από τα υμβατικά Σεφχθ. Επίςθσ τουσ τυχόν νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του,
κατάλλθλα εξουςιοδοτθμζνουσ να ενεργοφν για λογαριαςμό του κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ
του ζργου.
ε. Ο όροσ "φμβαςθ" ι ‘’Εργολαβία’’ ι "υμβατικά Σεφχθ" ςθμαίνει τθ ςυμφωνία μεταξφ τθσ
Προϊςταμζνθσ Αρχισ και του Ανάδοχου και περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία που αναφζρονται
ςτο άρκρο 2.
ςτ. Ο όροσ "Ε..Τ." ςθμαίνει τθν Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων.
Συμβατικά Τεύχη- Σύμβαση
αν ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ορίηονται αυτά που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ του ζργου
και ιςχφουν με τθν ίδια ςειρά προτεραιότθτασ. Η ςειρά αφτθ αποδίδεται κατωτζρω.
1) Σο ςυμφωνθτικό.
2) Η Διακιρυξθ του ζργου
3) Η Οικονομικι Προςφορά
4) Σο Σιμολόγιο Δθμοπράτθςθσ
5) Η Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων (Ε..Τ.).
6) Η Σεχνικι υγγραφι Τποχρεϊςεων με τισ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ και τα Παραρτιματα
τουσ,
7) Η Σεχνικι Περιγραφι.
8) Ο Προχπολογιςμόσ Δθμοπράτθςθσ.
9) Οι εγκεκριμζνεσ μελζτεσ του ζργου.
10) Σο εγκεκριμζνο Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου.
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Ισχύουσες διατάξεις, Κανονισμοί & Προδιαγραφές
Ιςχφουν οι ακόλουκοι Νόμοι και Διατάξεισ :
1) Ο Ν.4412/16 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν».
2) Οι διατάξεισ των νομοκετθμάτων που αναφζρονται ρθτά ςτθν Διακιρυξθ του ζργου
3) Σο Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφαςίηουν ι γνωμοδοτοφν και ειδικζσ ρυκμίςεισ ςε κζματα
ζργων που εκτελοφνται από τουσ Οργανιςμοφσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (τα ιςχφοντα
άρκρα).
4) Η υπ' αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Ανάπτυξθσ ,
Ανταγωνιςτικότθτασ , Τποδομϊν , Μεταφορϊν & Δικτφων με κζμα “ Ζγκριςθ τετρακοςίων
ςαράντα (440) Ελλθνικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (ΕΣΕΠ) , με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε
όλα τα Δθμόςια ζργα.” κακϊσ και θ ςυνοδευτικι εγκφκλιοσ 26/ΔΙΠΑΔ/ ΟΙΚ/356/4-10-2012.
5) Η Εγκφκλιοσ 17/2016 (αρ.πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) με κζμα: Απόφαςθ του Τπουργοφ
Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων για τθν αναςτολι τθσ υποχρεωτικισ εφαρμογισ
πενιντα εννζα (59) Ελλθνικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (ΕΛΟΣ – ΕΣΕΠ)"
6) Η ΚΤΑ Τπουργείων Ανάπτυξθσ και ΤΠΤΜΕΔΙ υπ' αρικ. 6690 - ΦΕΚ 1914 Β / 15-06-2012
7) Γενικότερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Διάταγμα, Απόφαςθ, Εγκφκλιοσ, …) που διζπει τθν
εκτζλεςθ του ζργου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζςτω κι αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.

Σύμβαση Κατασκευής Έργου-Αντικείμενο Εργασιών
Η φμβαςθ ςυνάπτεται ςφμφωνα με τα άρκρα 135, 136 και 316 του Ν.4412/16 με τθν υπογραφι
ςυμφωνθτικοφ που πρωτοκολλείται αυκθμερόν ςτο Πρωτόκολλο του Εργοδότθ.
Σο υμβατικό Αντικείμενο ςυνίςταται ςτθν ανάλθψθ και εκπλιρωςθ από τον Ανάδοχο όλων των
υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν φμβαςθ και τα αναπόςπαςτα υμβατικά τθσ Σεφχθ.
Μεταξφ των υποχρεϊςεων αυτϊν περιλαμβάνονται και οι παρακάτω:
1) Η εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςφμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι και τα λοιπά τεφχθ δθμοπράτθςθσ.
2) Η ςφνταξθ των ερευνϊν, προγραμμάτων, μεκοδολογιϊν, επιμετριςεων και λοιπϊν τευχϊν και
εγγράφων που προβλζπονται από τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ.

Χρόνος εγγύησης - Εγγύηση καλής εκτέλεσης – Εγγύηση καλής λειτουργίας
Ο χρόνοσ εγγφθςθσ, δθλαδι ο χρόνοσ κατά τον οποίο ο Ανάδοχοσ οφείλει να διατθρεί το ζργο ςε
καλι κατάςταςθ, ςυντθρϊντασ το, επιςκευάηοντάσ το και επανορκϊνοντασ με δαπάνθ του βλάβεσ
ι φκορζσ από ςυνθκιςμζνθ χριςθ, ορίηεται ςε 12 μινεσ από τθν θμερομθνία ζγκριςθσ τθσ
βεβαίωςθσ περαίωςθσ του ζργου, κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 171 του Ν.4412/16. Η εγγφθςθ
καλισ εκτζλεςθσ ορίηεται ςε ποςοςτό 5 % επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ προ ΦΠΑ.
Αν θ εκτζλεςθ του ζργου αναλθφκεί από κοινοπραξία ζχουν ιςχφ εκτόσ των παραπάνω και οι
ειδικζσ ρυκμίςεισ του άρκρου 140 του ν.4012/16.
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 302 του Ν.4412/16 εκδίδονται από πιςτωτικά
ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ
Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ Δ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το
δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Σ.Α.Α. -Σ..Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με
γραμμάτιο του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο
Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια
τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ δικαιοφχο.
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Ασφάλιση έργου
Για τθν ζντεχνθ καταςκευι του ζργου, ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 144 του Ν. 4412/16, ο
Ανάδοχοσ του ζργου και ο τεχνικόσ ςφμβουλοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει τθν καταςκευι του
ζργου και τισ υπθρεςίεσ τεχνικοφ ςυμβοφλου αντίςτοιχα κατά παντόσ κινδφνου,
περιλαμβανομζνων και των περιπτϊςεων ηθμιϊν από ανωτζρα βία.
Απαλλοτριώσεις
Για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω ζργου δε κα απαιτθκοφν απαλλοτριϊςεισ κατά τθν καταςκευι του.
από τον ΚτΕ
Έναρξη εργασιών. Υπεύθυνος του Έργου
Η θμερομθνία ζναρξθσ των εργαςιϊν από τθν οποία αρχίηουν οι προκεςμίεσ του ζργου ςυμπίπτει
με τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
Ο Ανάδοχοσ εγκακιςτά τον εκπρόςωπό του για τθ διεφκυνςθ του ζργου, ςτον τόπο του ζργου με
μόνιμθ διαμονι ςτθν περιοχι των ζργων, εκείνον που όριςε ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο
ςχετικό άρκρο τθσ διακιρυξθσ. Σα τυπικά προςόντα του εν λόγω εκπροςϊπου του Αναδόχου κα
είναι ςφμφωνο με τισ διατάξεισ του άρκρου 135 και 139 του Ν.4412/16. Η Ανακζτουςα Αρχι /
Ανακζτων Φορζασ δικαιοφται με απόλυτθ κρίςθ τθσ να κάνει αποδεκτό ι όχι τον αντιπρόςωπο και
να απαντιςει ςχετικά. ε αρνθτικι απάντθςθ ο Ανάδοχοσ οφείλει το ταχφτερο να ορίςει άλλον
κατάλλθλο αντιπρόςωπο. Μζχρι τότε επί τόπου του ζργου κα βρίςκεται ο Ανάδοχοσ.
Επίβλεψη των έργων
Η εκτζλεςθ των ζργων κα γίνει υπό τθν επίβλεψθ τθσ ΣΤ Διμου Μεγαρζων. Ο ζλεγχοσ των
εκτελοφμενων ζργων κα γίνεται κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του άρκρου 136, του 138, του 142,
του 146 του Ν.4412/16. Η άςκθςθ επίβλεψθσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μειϊνει τισ ευκφνεσ του
αναδόχου για τθν εκτζλεςθ του ζργου ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τθν ςφμβαςθ.
Η Τπθρεςία Επίβλεψθσ ορίηει εντόσ 15 θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ τον επιβλζποντα
μθχανικό του ζργου και τισ επιτροπζσ παραλαβισ αφανϊν εργαςιϊν, παραλαβισ φυςικοφ
εδάφουσ και χαρακτθριςμοφ εδαφϊν όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 136, 151 του Ν.4412/16, και οι
αποφάςεισ αυτζσ κοινοποιοφνται ςτον Ανάδοχο.
Υπεργολαβίες και Κατασκευαστικές Κοινοπραξίες.
Η φναψθ μίςκωςθσ ζργου μεταξφ του Αναδόχου και τρίτθσ Εργολθπτικισ Επιχείρθςθσ μπορεί να
γίνει ςφμφωνα με το άρκρο 165, 166, 336 του Ν.4412/16 και των οριηομζνων ςτο άρκρο 25 τθσ
Διακιρυξθσ.

Μελέτη συνθηκών εκτέλεσης του έργου
Ο Ανάδοχοσ αποδζχεται με τθν προςφορά του ότι μελζτθςε πλιρωσ τθ φφςθ και τθν τοποκεςία
των ζργων, τισ γενικζσ και τοπικζσ ςυνκικεσ, κυρίωσ όςον αφορά τισ ςυνκικεσ εξεφρεςθσ,
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μεταφοράσ απόκεςθσ και αποκικευςθσ υλικϊν, τθν φπαρξθ εργατικϊν χεριϊν, νεροφ, θλεκτρικοφ
ρεφματοσ, το ευμετάβλθτο των καιρικϊν ςυνκθκϊν και γενικά όλεσ τισ φυςικζσ ςυνκικεσ ςτθν
περιοχι των ζργων, τθ διαμόρφωςθ και κατάςταςθ, του εδάφουσ και υπεδάφουσ, το είδοσ,
ποιότθτα και ποςότθτα των πάνω και κάτω από το ζδαφοσ δυνατό να ςυναντθκοφν υλικϊν και
νερϊν, το είδοσ και τα μζςα που κα απαιτθκοφν πριν από τθν ζναρξθ και κατά τθν περίοδο των
εργαςιϊν και όποια άλλα ηθτιματα που με οποιοδιποτε τρόπο μποροφν να επθρεάςουν, ςε
ςυνδυαςμό με τθ ςφμβαςθ, τισ εργαςίεσ ι το κόςτοσ τουσ. Ειδικά μελζτθςε και ζλαβε υπόψθ του
ςτθν προςφορά τον φόρτο και τισ ςυνκικεσ κυκλοφορίασ των οχθμάτων και τθν φπαρξθ και
λειτουργία των ζργων και δικτφων κοινισ ωφελείασ (αγωγοφσ, αποχετευτικά γενικά, ΔΕΗ, ΟΣΕ
κ.λ.π.). θμειϊνεται ότι οι ευκφνεσ για αλλθλογραφία και ςυνεννοιςεισ που ενδζχεται να
χρειαςτοφν με τουσ διάφορουσ Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφελείασ, ανικουν όλεσ ςτον ανάδοχο. Όλεσ
αυτζσ οι ενζργειεσ κα γίνονται με γνϊςθ τθσ Επίβλεψθσ. Ζτςι, θ αλλθλογραφία κα γίνεται μζςω τθσ
Διευκφνουςασ το ζργο Τπθρεςίασ ι με κοινοποίθςθ των εγγράφων ςτθν Επίβλεψθ, τα δε
πορίςματα ςυςκζψεων κ.λ.π. κα ανακεφαλαιϊνονται ςε ενθμερωτικζσ αναφορζσ που κα
υποβάλλονται μζςα ςε 10 εργάςιμεσ θμζρεσ.
Ο Ανάδοχοσ αναγνωρίηει ότι αναμζνονται παρεμβολζσ από άλλουσ Αναδόχουσ άλλων ζργων και
για τον λόγο αυτό ζλαβε υπόψθ του αυτζσ τισ επιβαρφνςεισ ςτισ ςυμβατικζσ τιμζσ προςφοράσ και
ςτο αναλυτικό πρόγραμμα καταςκευισ και ότι καμία τζτοια παρεμβολι κα αποτελζςει βάςθ για
πρόςκετθ αποηθμίωςθ του Αναδόχου. Ο Ανάδοχοσ κα ςυνεργάηεται με όλουσ τουσ άλλουσ
Αναδόχουσ κάτω από τισ οδθγίεσ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. και αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ
ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο άρκρο 138 του Ν.4412/16 να μθν παρεμποδίηει τθν εκτζλεςθ
οποιωνδιποτε άλλων ζργων ι εργαςιϊν φορζα του δθμόςιου τομζα, που είναι δυνατόν να
επθρεάηονται από τισ εργαςίεσ τθσ εργολαβίασ του, να προςτατεφει τισ υπάρχουςεσ καταςκευζσ
και εκμεταλλεφςεισ από κάκε βλάβθ ι διακοπι λειτουργίασ τουσ και χωρίσ μείωςθ τθσ ευκφνθσ
του να αποκακιςτά ι να ςυμβάλει ςτθν άμεςθ αποκατάςταςθ των βλαβϊν ι διακοπϊν.
Με τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ, ο Επιβλζπων ζχει υποχρζωςθ να κζςει ςτθ διάκεςθ του
Αναδόχου τθν εγκεκριμζνθ οριςτικι μελζτθ του ζργου. Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να κάνει καλι
και πιςτι εκτζλεςθ των εγκεκριμζνων ςχεδίων και τευχϊν και δεν ζχει δικαίωμα, χωρίσ
προθγοφμενθ ζγγραφθ εντολι τθσ Επίβλεψθσ, να τα τροποποιιςει. Ο Ανάδοχοσ οφείλει ςε κάκε
περίπτωςθ που κρίνει ότι μεταβολι ςχεδίου τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ κα απζβαινε από τεχνικι
και οικονομικι άποψθ ςε όφελοσ του ζργου, να το γνωρίςει ςτον Επιβλζποντα, ο οποίοσ μπορεί να
αποδεχτεί ι να απορρίψει τθν προτεινόμενθ μεταβολι.

Τεχνική διεύθυνση του έργου - Προσωπικό του Αναδόχου
Η τεχνικι διεφκυνςθ του ζργου γίνεται ςφμφωνα διζπεται από τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 139
του Ν.4412/2016. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να παρακολουκεί μζςω του εκπροςϊπου που ζχει ορίςει,
ςφμφωνα με το άρκρο 9 (ζναρξθ εργαςιϊν) τθσ παροφςασ.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται επίςθσ να εγκαταςτιςει ςτον τόπο εκτελζςεωσ του ζργου, γραφείο
ςτελεχωμζνο με ειδικευμζνο και ζμπειρο τεχνικό προςωπικό ιτοι Πολιτικό Μθχανικό ι
Αρχιτζκτονα, που χρειάηεται για τθ διεφκυνςθ και παρακολοφκθςθ του ζργου, το οποίο ςε
οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι ηθτθκεί κα είναι ςτθ διάκεςθ τθσ Τπθρεςίασ. Ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να υποβάλει επίςθσ κατάςταςθ των προςϊπων που κα είναι εξουςιοδοτθμζνα να
αναπλθρϊνουν τουσ παραπάνω αναφερομζνουσ κατά τθν απουςία τουσ. Οι επιςτάτεσ και
εργοδθγοί του Αναδόχου πρζπει να είναι ικανοί να τον βοθκοφν ςτθν εκτζλεςθ των ζργων, τισ
επιμετριςεισ κλπ. Οι εργατοτεχνίτεσ πρζπει να ζχουν τθν απαιτοφμενθ καταλλθλότθτα για το
ςκοπό για τον οποίο χρθςιμοποιοφνται.
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Η Επιβλζπουςα Τπθρεςία μπορεί πάντα να διατάςςει τθν απομάκρυνςθ του προςωπικοφ που
κρίνεται δικαιολογθμζνα ακατάλλθλο ι τθν ενίςχυςθ των ςυνεργείων του αναδόχου.
Συμμόρφωση Αναδόχου προς την σύμβαση και τις διαταγές της Υπηρεσίας Επίβλεψης
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ τθσ Ειδικισ υγγραφισ Τποχρεϊςεων και
των λοιπϊν ςτοιχείων τθσ εργολαβίασ, όπωσ και με τισ ζγγραφεσ διαταγζσ τθσ Επιβλζπουςασ
Τπθρεςίασ. Ο Ανάδοχοσ δεν ζχει καμία υποχρζωςθ να ςυμμορφϊνεται ςτισ διαταγζσ που του
δίνονται προφορικά αλλά μόνο ςτισ ζγγραφεσ διαταγζσ ι ςε υπθρεςιακά ςθμειϊματα του
Επιβλζποντα μθχανικοφ που επικυρϊνονται με ςχετικά ζγγραφα τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ.
Κατ' εξαίρεςθ και ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 138, ςε επείγουςεσ περιπτϊςεισ, θ εντολι
τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ για τροποποιιςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ μπορεί να δίνεται και προφορικά
ςτον τόπο των ζργων. τθν περίπτωςθ αυτι πρζπει να γίνει ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο θμερολόγιο
του ζργου. Αν τθ διαταγι αυτι δίνει ο επιβλζπων, οφείλει να ενθμερϊςει αμελλθτί εγγράφωσ τθ
διευκφνουςα υπθρεςία, για τθν ζκδοςθ κανονικισ εντολισ θ οποία εκδίδεται εντόσ τριϊν
εργαςίμων θμερϊν από τθν ανωτζρω ζγγραφθ ενθμζρωςθ. Αν θ εντολι αυτι διαφοροποιεί μερικά
ι ολικά τισ εντολζσ του επιβλζποντα, ο Ανάδοχοσ αποηθμιϊνεται για τισ εργαςίεσ που ζχει
εκτελζςει, ςφμφωνα με τθν εντολι τθσ επίβλεψθσ μζχρι τθ λιψθ τθσ εντολισ τθσ διευκφνουςασ
υπθρεςίασ.
Πηγές Αδρανών Υλικών. Διάθεση πλεοναζόντων.
Εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5,10 & 11 του άρκρου 138 του ν. 4412/2016.
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προμθκεφςει με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ όλα τα αδρανι υλικά που κα
απαιτθκοφν για τθν εκτζλεςθ του ζργου.
Σα αδρανι υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν ςτο ζργο κα είναι κραυςτά υλικά λατομείου. Ο
Εργοδότθσ δεν αναλαμβάνει καμιά υποχρζωςθ για τθν απαλλοτρίωςθ εκτάςεων κατάλλθλων για
τθν παραγωγι υλικϊν προσ χριςθ του Αναδόχου ςτο ζργο, πρζπει ςυνεπϊσ αυτόσ ςτισ τιμζσ που
κα προςφζρει για τθν καταςκευι του ζργου να ςυμπεριλάβει όλεσ τισ από οιονδιποτε λόγο
απαιτοφμενεσ δαπάνεσ για τθν προμικεια από λατομεία, ορυχεία, κ.λ.π. των αναγκαιοφντων
αδρανϊν υλικϊν, ι για τθ μίςκωςθ ι αγορά εκτάςεων προσ παραγωγι των υλικϊν αυτϊν.
Επίςθσ ςτισ τιμζσ προςφοράσ του, πρζπει να περιλθφκοφν οι δαπάνεσ, καταςκευισ και ςυντιρθςθσ
οδϊν προςπζλαςθσ, μεταφορϊν των υλικϊν από οποιαδιποτε πθγι και αν λαμβάνονται κ.λ.π., μθ
αναγνωριηόμενθσ ουδεμίασ αξίωςθσ του αναδόχου για πλθρωμι άλλθσ αποηθμίωςθσ λόγω
πρόςκετων τυχόν μεταφορϊν ι δυςμενϊν ςυνκθκϊν μίςκωςθσ λατομείων, ορυχείων, κ.λ.π.,
αποκάλυψθσ και δθμιουργίασ ι εκμετάλλευςθσ αυτϊν κ.λ.π.
Σα ακατάλλθλα ι πλεονάηοντα υλικά κα διαςτρϊνονται, μετά από υποβολι προτάςεωσ από τον
ανάδοχο ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ και μετά από ςχετικι ζγκριςθ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. ε
περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ απόκεςθ των προϊόντων εκςκαφισ ςε προεγκρικζντεσ χϊρουσ,
ο Ανάδοχοσ οφείλει να εξεφρει και να χρθςιμοποιιςει άλλουσ κατάλλθλουσ χϊρουσ, με τθν
ζγκριςθ τθσ υπθρεςίασ χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ.
Ποιότητα υλικών - Έλεγχος
Εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 138,159, 208 & 221 του ν. 4412/2016.
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προμθκευτεί με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ όλα τα υλικά που κα
απαιτθκοφν για τθν εκτζλεςθ του ζργου.
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Η παραλαβι και ο ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ των υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν καταςκευι του
ζργου ι ενςωματϊνονται ςε αυτό, γίνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 221
του ν. 4412/2016).
Σα υλικά πρζπει να είναι άριςτθσ ποιότθτασ και να εκπλθρϊνουν τουσ όρουσ των αντίςτοιχων ιςχυουςϊν
Ελλθνικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν.
Δείγματα υλικϊν πρζπει να υποβάλλονται για ζγκριςθ πριν χρθςιμοποιθκοφν. Τλικά και άλλα είδθ που
χρθςιμοποιοφνται χωρίσ τα προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά και ζγκριςθ κα απορρίπτονται, εφόςον
διαπιςτωκεί θ ακαταλλθλότθτά τουσ. Σα απαιτοφμενα δείγματα και περιγραφικά ςτοιχεία κα παίρνονται
ζγκαιρα από τον Ανάδοχο πριν από τθ χριςθ και κα εξετάηονται από τθν Τπθρεςία. τθν ςυνζχεια, όταν
απαιτείται, τα δείγματα κα ςτζλνονται για εξζταςθ ςε κατάλλθλο κρατικό εργαςτιριο δοκιμισ υλικϊν. Γι
αυτό κα ςυςκευάηονται κατάλλθλα, με τθν αναγραφι του ονόματοσ του υλικοφ και του εργοςταςίου και τα
υλικά εμπορίου και για τα αδρανι υλικά τον τόπο προζλευςθσ, τθν ονομαςία και τθν τοποκεςία του ζργου
και το όνομα του Αναδόχου, κακϊσ και ότι τα υλικά που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν ανταποκρίνονται
προσ το δείγμα. Επίςθσ αναγράφεται το είδοσ του ελζγχου ςτον οποίο κα υποβλθκοφν τα υλικά. Κάκε
ςχετικι δαπάνθ κα επιβαρφνει τον Ανάδοχο και περιλαμβάνεται ςτο ποςοςτό γενικϊν εξόδων και οφζλουσ
του.
Αν κατά τθν καταςκευι του ζργου θ επίβλεψθ κεωρεί ότι τα προσ χρθςιμοποίθςθ υλικά δεν πλθροφν τισ
απαιτιςεισ των προδιαγραφϊν ι γενικά είναι ακατάλλθλα, διατάςςεται από τθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία θ
μθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν. Αν ο Ανάδοχοσ διαφωνεί, τα υλικά δεν χρθςιμοποιοφνται αν δεν κρικεί θ
καταλλθλότθτά τουσ από εργαςτθριακό ζλεγχο που γίνεται από αναγνωριςμζνα εργαςτιρια. Η δαπάνθ για
τισ εργαςτθριακζσ ζρευνεσ προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρφνει τελικά, αν αποδειχκεί θ
ακαταλλθλότθτα των υλικϊν. τθν αντίκετθ περίπτωςθ θ δαπάνθ βαρφνει τον κφριο του ζργου και
αποδίδεται ςτον ανάδοχο από τισ πιςτϊςεισ του ζργου.

Έλεγχοι – Δοκιμές Κατασκευών
Η επιβλζπουςα Τπθρεςία κα προβαίνει όποτε κρίνει ςκόπιμα και με δαπάνθ του Αναδόχου ςε
ελζγχουσ και δοκιμζσ των καταςκευϊν, ϊςτε να διαπιςτϊνει μεταξφ των άλλων τθν ποιότθτα και
τθν αποτελεςματικότθτα αυτϊν.
Μηχανικός εξοπλισμός
Εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 138 του ν. 4412/2016 και παρ. 4 του άρκρου 145 του Ν.
4412/2016
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προμθκευτεί με δικι του ευκφνθ και δαπάνθ όλο τον μθχανικό εξοπλιςμό
που κα απαιτθκεί για τθν εκτζλεςθ του ζργου.
Ο μθχανικόσ εξοπλιςμόσ που κα διατεκεί από τον Εργολάβο κα είναι ςε άριςτθ κατάςταςθ
λειτουργίασ και θ ςυντιρθςι του κα γίνεται κανονικά. Ο αρικμόσ και οι αποδόςεισ των
μθχανθμάτων κα κακοριςτοφν με λεπτομζρεια ςτο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα που κα ςυνταχκεί
και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 22Δ τθσ διακιρυξθσ του ζργου.
Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ Τπθρεςίασ, δεν κρικοφν επαρκι τα μθχανικά
κ.λ.π. μζςα που ειςκομίςτθκαν ςτο ζργο για τθν εμπρόκεςμθ περαίωςθ των εργαςιϊν, τότε ο
Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται, μζςα ςε δεκαιμερθ προκεςμία από γραπτι εντολι τθσ Τπθρεςίασ, να
ενιςχφςει τον επί τόπου υπάρχοντα μθχανικό εξοπλιςμό κ.λπ. ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ
Τπθρεςίασ.
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ελζγχει τθ ςωςτι λειτουργία και τον χειριςμό των μθχανθμάτων
(χωματουργικϊν και διακίνθςθσ υλικϊν), των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων, των οχθμάτων, των
εγκαταςτάςεων, των μθχανϊν και του λοιποφ εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ηϊνεσ αςφαλείασ με
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μθχανιςμό ανόδου και κακόδου, κυλιόμενα ικριϊματα, φορθτζσ κλίμακεσ, κλπ) ςφμφωνα με το
κάκε φορά ιςχφον κεςμικό πλαίςιο (ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 499/91,
ΠΔ 395/94, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει: το ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95
(παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μζροσ Β τμιμα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ
αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35)).
Σα μθχανιματα ζργων ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV, μζροσ Β’, τμιμα ΙΙ, παρ.7.4 και
8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρζπει να ςυνοδεφονται από τα εξισ ςτοιχεία:


Πινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ



Άδεια κυκλοφορίασ



Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ.



Αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ)



Άδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μζροσ Βϋ, τμιμα ΙΙ,
παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). θμειϊνεται ότι θ άδεια χειριςτοφ
μθχανιματοσ ςυνοδεφει τον χειριςτι.



Βεβαίωςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ορκι ςυναρμολόγθςθ - εγκατάςταςθ,
καλι λειτουργία) και αρχείο ςυντιρθςθσ αυτοφ ςτο οποίο κα καταχωροφνται τα αποτελζςματα των
ελζγχων ςφμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).



Πιςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ, οδθγίεσ χριςθσ, ςυντιρθςθσ και
αντίςτοιχο βιβλίο ςυντιρθςθσ και ελζγχων αυτοφ ςφμφωνα με τθν ΚΤΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και
αρ.4. παρ.7 ).

Προθεσμία Αποπεράτωσης- Χρονοδιάγραμμα- Ενδεικτικές/Αποκλειστικές Τμηματικές
Προθεσμίες- Αναλυτικό Πρόγραμμα- Ημερολόγιο - Πρόοδος των εργασιών - Ποινικές
ρήτρες
Εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτα άρκρα 145, 146 & 147 του ν. 4412/2016.
Η ολικι προκεςμία αποπερατϊςεωσ του ζργου ορίηεται ςε ΠΕΝΣΕ (5) ΜΗΝΕ .
Ο Ανάδοχοσ μζςα ςε δζκα πζντε μζρεσ από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ πρζπει να υποβάλλει ςτθν
Επιβλζπουςα Τπθρεςία για ζγκριςθ αναλυτικό πρόγραμμα, ςφμφωνα με τα άρκρα 145 και 147 του
Ν.4412/2016 ςτο οποίο κα φαίνεται θ ςειρά εκτζλεςθσ των ζργων. Σο πρόγραμμα αυτό κα
ςυνταχκεί και υπό τφπο διαγράμματοσ προόδου ζργων (διαγράμματα GANTT) ζτςι ϊςτε να
φαίνονται ςαφϊσ τα τμιματα, θ αξία τουσ (οικονομικό πρόγραμμα εκταμίευςθσ) και τα χρονικά
όρια αποπεράτωςθσ του ζργου, κακϊσ και τα μθχανικά μζςα που κα χρθςιμοποιθκοφν ςε κάκε
τμθματικι προκεςμία. Σο πρόγραμμα αυτό πρζπει να επιςτραφεί ςτον εργολάβο εγκεκριμζνο ι
τροποποιθμζνο μερικά ι ολικά, μζςα ςε δεκαπζντε (15) μζρεσ από τθν υποβολι του.
τθν περίπτωςθ που κα περάςει θ δεκαπενκιμερθ προκεςμία από τθν εγκατάςταςθ του
Αναδόχου, χωρίσ αυτόσ να υποβάλλει το παραπάνω αναλυτικό πρόγραμμα εφαρμόηονται τα
αναφερόμενα ςτθν παρ.2 του άρκρου 145 του Ν. 4412/2016.
Η ζναρξθ των εργαςιϊν του ζργου εκ μζρουσ του αναδόχου δεν μπορεί να κακυςτεριςει πζρα των
30 θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να χρθςιμοποιεί κάκε φορά επαρκι ςυνεργεία τεχνικϊν και εργατϊν και
μθχανικά μζςα καταςκευισ ι να εργαςκεί υπερωριακά και τισ Κυριακζσ και γιορτζσ και να
καταρτίηει νυκτερινά ςυνεργεία, χωρίσ να ζχει δικαίωμα για το λόγο αυτό ςε πρόςκετθ
αποηθμίωςθ, αν αυτό κρικεί απαραίτθτο για τθν εξαςφάλιςθ τθσ εκτζλεςθσ των ζργων ςφμφωνα
προσ το παραπάνω πρόγραμμα προόδου τουσ. Η Επιβλζπουςα Τπθρεςία, αν κρίνει ότι ο ρυκμόσ
προόδου των ζργων δεν είναι ικανοποιθτικόσ και ςφμφωνοσ με το πρόγραμμα εργαςιϊν, μπορεί
να απαιτιςει από τον Ανάδοχο να αυξιςει τον αρικμό των ςυνεργείων του, τισ υπερωρίεσ τισ
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εργάςιμεσ μζρεσ και τον αρικμό των μθχανθμάτων και γενικά να πάρει όλα τα μζτρα που
επιβάλλονται για τθν επιτάχυνςθ τθσ προόδου των ζργων. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται
προσ τισ ςχετικζσ εντολζσ τθσ Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ, χωρίσ πρόςκετθ αποηθμίωςθ.
Η μθ ςυμμόρφωςθ του Αναδόχου προσ τισ παραπάνω εντολζσ και θ αποδειγμζνα αδικαιολόγθτθ
κακυςτζρθςθ τθσ εκτζλεςθσ των ζργων κατά το παραπάνω πρόγραμμα, δίνει ςτον Εργοδότθ το
δικαίωμα να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ και να ςτεριςει τον Ανάδοχο από το δικαίωμα ςυνζχιςθσ του
ζργου, ςε εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων του άρκρου 145 του Ν.4412/16. Η μθ άςκθςθ των
παραπάνω δικαιωμάτων του Εργοδότθ, δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από οποιαδιποτε
υποχρζωςθ που προκφπτει από τθ ςφμβαςθ.
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί λεπτομερζσ θμερολόγιο εργαςιϊν και καιρικϊν ςυνκθκϊν, ςφμφωνα
με το άρκρο 146 του Ν.4412/2016. Σο θμερολόγιο κα πρζπει να ςυμπλθρϊνεται κακθμερινά και
να αναγράφονται ςε αυτό, με ςυνοπτικό τρόπο, ιδίωσ:
α) ςτοιχεία για τισ καιρικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν κατά τθ διάρκεια του
εικοςιτετραϊρου,
β) αρικμθτικά ςτοιχεία για το απαςχολοφμενο προςωπικό κατά κατθγορίεσ, κακϊσ και το
προςωπικό ςε θμεραργία λόγω υπερθμερίασ του εργοδότθ,
γ) τα χρθςιμοποιοφμενα μθχανιματα, κακϊσ και τα μθχανιματα ςε θμεραργία λόγω
υπερθμερίασ του εργοδότθ,
δ) κζςθ και περιγραφι των εργαςιϊν. Αναφορά για τισ εργαςίεσ για τισ οποίεσ δεν υπάρχει
πρόοδοσ ι δεν εκτελοφνται, αλλά και οι ςχετικοί λόγοι,
ε) ϊρα ζναρξθσ και πζρατοσ κρίςιμων εργαςιϊν εντόσ τθσ θμζρασ,
ςτ) αφίξεισ και αναχωριςεισ κφριου εξοπλιςμοφ,
η) ςυνκικεσ κυκλοφοριακϊν ρυκμίςεων. Επίςθσ να καταγράφονται τροποποιιςεισ ι
προβλιματα με τισ ρυκμίςεισ και τον ςχετικό εξοπλιςμό,
θ) τα προςκομιηόμενα υλικά, οι εκτελοφμενεσ εργαςίεσ,
κ) οι εργαςτθριακζσ δοκιμζσ,
ι) κακυςτεριςεισ, δυςκολίεσ, ατυχιματα, ηθμίεσ, μθ ςυνικεισ ςυνκικεσ που προκαλοφν
κακυςτεριςεισ, ο χρόνοσ προςωρινισ αναςτολισ ι επανάλθψθσ εργαςιϊν,
αα) οι εντολζσ και παρατθριςεισ των οργάνων επίβλεψθσ,
ββ) ζκτακτα περιςτατικά και
γγ) ςθμαντικζσ επιςκζψεισ ι επικοινωνίεσ με το Δθμόςιο ι τοπικζσ αρχζσ ι παρόδιουσ
ιδιοκτιτεσ,
δδ) κάκε άλλο ςχετικό με το ζργο ςθμαντικό πλθροφοριακό ςτοιχείο.
Σο θμερολόγιο τθρείται με μζριμνα του Αναδόχου, υπογράφεται από τον εκπρόςωπό του και από
εντεταλμζνο όργανο τθσ επίβλεψθσ. Σο ζνα (αποκοπτόμενο) φφλλο περιζρχεται ςτθ Επιβλζπουςα
Τπθρεςία εντόσ επτά (7) θμερϊν, με μζριμνα του εντεταλμζνου οργάνου τθσ επίβλεψθσ (εκτός αν
άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης).
Η Επιβλζπουςα Τπθρεςία μπορεί πάντα να ορίςει τθν εγγραφι ςτο θμερολόγιο ςυμπλθρωματικϊν
πλθροφοριϊν ι άλλων ςτοιχείων που προςιδιάηουν ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο ι να ηθτιςει από τον
εργολάβο τθν τιρθςθ και άλλων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. Εφόςον κρικεί αναγκαίο, είναι δυνατό να
ηθτθκεί από τθ Επιβλζπουςα Τπθρεςία να καταγράφονται γεγονότα ι καταςτάςεισ με
ςκαριφιματα, φωτογραφίεσ, καταγραφζσ με video ι άλλεσ μεκόδουσ καταγραφισ οπτικϊν μζςων.
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ε εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων του άρκρου 146 του Ν.4412/16 ςε περίπτωςθ παράλειψθσ
τθσ υποχρζωςθσ του αναδόχου για κακθμερινι τιρθςθ θμερολογίου , επιβάλλεται ειδικι ποινικι
ριτρα του ποςοφ των # 100 (εκατό) ευρϊ# για κάκε θμζρα παράλειψθσ.
Οι ενδεικτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ υλοποίθςθσ του ζργου είναι:


1θ Ενδεικτικι τμθματικι προκεςμία

Όχι αργότερα από δζκα πζντε (15) θμερολογιακζσ μζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει ςυντάξει και υποβάλει ςτθν Τπθρεςία για ζγκριςθ το
Χρονοδιάγραμμα Καταςκευισ του Ζργου "
Οι αποκλειςτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ υλοποίθςθσ του ζργου είναι:


1θ Αποκλειςτικι τμθματικι προκεςμία

Όχι αργότερα από τριάντα (30) θμερολογιακζσ μζρεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να εκκινιςει το ζργο


2θ Αποκλειςτικι τμθματικι προκεςμία

Ολοκλιρωςθ εργαςιϊν εντόσ 5 ΜΗΝΩΝ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Ο Ανάδοχοσ κα ςυντάςςει διάγραμμα που κα δείχνει τθν ςυντελοφμενθ πρόοδο των εργαςιϊν ςτο
τζλοσ κάκε μινα και αντίςτοιχο οικονομικό διάγραμμα εκταμίευςθσ και κα παραδίνει ςτθν
Επιβλζπουςα Τπθρεςία 3 αντίγραφα , για να ελζγχεται άμεςα θ εφαρμογι του ςυμβατικοφ
αναλυτικοφ προγράμματοσ (ποςοτικοφ και οικονομικοφ).
Για τθν παράβαςθ των προκεςμιϊν του ζργου, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 148 του
Ν.4412/16. υγκεκριμζνα επιβάλλονται ποινικζσ ριτρεσ προσ τον Εργολάβο που ζχουν ωσ εξισ:
i.

Για κάκε θμερολογιακι θμζρα κακυςτζρθςθσ που αφορά τθν περίοδο από τθν 1θ θμζρα
υλοποίθςθσ του ζργου ζωσ και τθν 15θ θμζρα επιβάλλεται ποινικι ριτρα ανζκκλθτθ 100,ευρϊ.

ii.

Για κάκε θμερολογιακι θμζρα κακυςτζρθςθσ που αφορά τθν περίοδο από τθν 16θ θμζρα
υλοποίθςθσ του ζργου ζωσ και τθν 30θ θμζρα επιβάλλεται ποινικι ριτρα ανζκκλθτθ 150,ευρϊ

Σο ςυνολικό ποςό τθσ ποινικισ ριτρασ δεν μπορεί να ξεπεράςει το ποςοςτό 3% τθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΠΑ. Μετά τθν πάροδο των προκεςμιϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 160 του
Ν.4412/16 ιτοι:
i.

κακυςτεριςει υπαίτια, πζραν του μθνόσ από τθσ υπογραφισ τθσ ςυμβάςεωσ τθν ζναρξθ των
εργαςιϊν ι τθν υποβολι του αναλυτικοφ χρονοδιαγράμματοσ, ςφμφωνα και με τα προβλεπόμενα
ςτθ ςφμβαςθ,

ii.

ι υπερβεί με υπαιτιότθτά του, για χρόνο περιςςότερο του μθνόσ, τον προβλεπόμενο ςτθ ςφμβαςθ
χρόνο για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εργοταξιακισ του ανάπτυξθσ,

iii.

ι υπερβεί με υπαιτιότθτά του, κατά δφο (2) τουλάχιςτον μινεσ, ζςτω και μία αποκλειςτικι
προκεςμία του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ,

ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
Τοπογραφικές εργασίες - Εφαρμογές στο έδαφος - Σχέδιο εφαρμογής
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει για αποκλειςτικι χριςθ τθσ Τπθρεςίασ, ςε όλθ τθ διάρκεια
εκτζλεςθσ των ζργων, όλα τα όργανα ελζγχου, τα βοθκθτικά εξαρτιματα και το κατάλλθλο
προςωπικό, που είναι αναγκαία για όλουσ τουσ τοπογραφικοφσ ελζγχουσ που κα απαιτθκοφν ςε
όλεσ τισ φάςεισ καταςκευισ του ζργου. Ο Ανάδοχοσ, πριν αρχίςει κάκε μόνιμθ εργαςία, πρζπει να
εγκαταςτιςει ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα μόνιμων υψομετρικϊν αφετθριϊν (REPERES) ςτα
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διάφορα τμιματα του ζργου, όπωσ απαιτείται ι ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που κα του δοκοφν
(άρκρο 114, ΠΔ 696/74).
Κάκε εργαςία αναγκαία κατά τθν κρίςθ τθσ Τπθρεςίασ για τθν εφαρμογι ςτο ζδαφοσ των
εγκεκριμζνων χαράξεων, γίνεται με μζριμνα και δαπάνθ του Αναδόχου, κατά τισ οδθγίεσ τθσ
Τπθρεςίασ, θ οποία ελζγχει τθν ακρίβεια ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. Οι δαπάνεσ
των παραπάνω εργαςιϊν ςε υλικά, μζςα και προςωπικό βαρφνουν τον Ανάδοχο.
Κατά τθν διάρκεια καταςκευισ του ζργου δφναται να απαιτθκεί θ ςφνταξθ ςχεδίων, διαγραμμάτων
και πινάκων, ςχζδια εφαρμογισ απαραίτθτα τόςο για τθν καλι και ζγκαιρθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν
όςο και για τθν ευκολότερθ παρακολοφκθςι τουσ.
Δζκα (10) θμζρεσ πριν από τθν καταςκευι τθσ αντίςτοιχθσ εργαςίασ, αρμονικά και ςφμφωνα με το
εγκεκριμζνο αναλυτικό πρόγραμμα, ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να υποβάλλει ςτθν Επιβλζπουςα
Τπθρεςία το ςχζδιο εφαρμογισ που κα ςυντάςςει με δικι του δαπάνθ. Σα υποβαλλόμενα ςχζδια
πρζπει να περιζχουν όλα τα απαραίτθτα καταςκευαςτικά ςτοιχεία και περιγραφι των μεκόδων
καταςκευισ και κα ςυνοδεφονται από τεχνικι ζκκεςθ που κα περιζχει τουσ απαραίτθτουσ
υπολογιςμοφσ, ϊςτε θ Επιβλζπουςα Τπθρεςία φςτερα από ζλεγχο και διορκϊςεισ να επιςτρζψει
τα ςχζδια ςτον Ανάδοχο ςε πζντε (5) μζρεσ. ε περίπτωςθ που επιβάλλεται θ αναςφνταξθ των
ςχεδίων εφαρμογισ από τον Ανάδοχο, αυτόσ υποχρεοφται ςε πζντε (5) μζρεσ να υποβάλλει ξανά
για ανακεϊρθςθ και θ Τπθρεςία τα επιςτρζφει τελικά ςε τρεισ (3) μζρεσ κεωρθμζνα. Ζτςι ο
ςυνολικόσ χρόνοσ από τθν υποβολι τουσ από τον Ανάδοχο μζχρι τθν επιςτροφι τουσ ςε αυτόν
κεωρθμζνα να μθν υπερβαίνει ςυνολικά τισ είκοςι τρεισ (23) μζρεσ.
Η κεϊρθςθ των ςχεδίων εφαρμογισ δεν πρζπει να κεωρείται :
i.

Ότι επιτρζπει οποιαδιποτε απομάκρυνςθ από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ.

ii.

Ότι απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τθν ευκφνθ οποιουδιποτε ςφάλματοσ που κα περιζχεται
ςτισ λεπτομζρειεσ του ςχεδίου εφαρμογισ, όπωσ διαςτάςεισ, ενδείξεισ υλικϊν κ.λ.π.

iii.

Ότι αποτελεί ζγκριςθ ι αποδοχι εκ μζρουσ του Εργοδότθ και των αντιπροςϊπων του για
παρεκκλίςεισ από τα ςχζδια λεπτομερειϊν που παραδόκθκαν ςτον Ανάδοχο από τον
Εργοδότθ και φαίνονται μεν ςτα ςχζδια εφαρμογισ, αλλά δεν δικαιολογοφνται με ειδικι
ζκκεςθ που υποβάλλεται μαηί με αυτά, ςφμφωνα με τθν επόμενθ παράγραφο.

Αν για οποιαδιποτε αιτία ο Ανάδοχοσ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, διαπιςτϊςει τθν ανάγκθ
αποκλίςεων ι παραλλαγϊν από τα ςχζδια, διαγράμματα, πίνακεσ και άλλα ςτοιχεία τθσ φμβαςθσ
που του παραδόκθκαν από τον Εργοδότθ, οφείλει να ςυμπεριλαμβάνει αυτζσ τισ αποκλίςεισ και
παραλλαγζσ ςτα ςχζδια εφαρμογισ που κα υποβάλλει απαραίτθτα και ςχετικι δικαιολογθτικι
ζκκεςθ, όπου κα τισ περιγράφει και κα τισ δικαιολογεί λεπτομερειακά. Από τον Εργοδότθ
εξαρτάται θ ζγκριςθ των υποβαλλόμενων παραλλαγϊν ι αποκλίςεων, ςυνολικά ι μερικά οπότε
γίνεται προςαρμογι των ςχετικϊν όρων τθσ ςφμβαςθσ που επικυρϊνονται με ζγγραφο από τθν
Επιχείρθςθ.
Η αποςιϊπθςθ τζτοιων παραλλαγϊν ι αποκλίςεων ι θ αναγραφι τουσ ςτα ςχζδια χωρίσ υποβολι
τθσ ςχετικισ δικαιολογθτικισ ζκκεςθσ, καταλογίηεται ςε βάροσ του Αναδόχου.
Απομάκρυνση των άχρηστων υλικών.
Σα προϊόντα εκςκαφισ και γενικά κάκε είδουσ άχρθςτα υλικά που προζρχονται από κατεδαφίςεισ,
καταςκευζσ ςχετικζσ με τισ αποκαταςτάςεισ των οδοςτρωμάτων κλπ, κα απομακρφνονται χωρίσ
κακυςτζρθςθ. Σα άχρθςτα υλικά κα απομακρφνονται ζςτω και τμθματικά, ϊςτε να περιοριςτεί
όςο είναι δυνατό το χρονικό διάςτθμα υπάρξεωσ τθσ ανωμαλίασ ςτθν κυκλοφορία πεηϊν,
οχθμάτων κλπ που προζρχεται από αυτό. Τλικά που χρειάηονται να απομακρυνκοφν είναι :
36

α. Σα προϊόντα εκςκαφϊν
β. Σα άχρθςτα προϊόντα εκςκαφισ που προζρχονται από κακαιρζςεισ κλπ.
γ. Σα πλεονάςματα προϊόντων εκςκαφϊν ι κατεδαφίςεων που προζρχονται από διάφορεσ ςχετικζσ με
τθν καταςκευι.
δ. Οι κυβόλικοι και τα γρανιτικά κράςπεδα κα πρζπει να μεταφζρονται μετά
χϊρο ςυγκεντρϊςεωσ που κα ορίηεται από τθν Τπθρεςία.

από διαλογι ςε ειδικό

Η εργαςία απομακρφνςεωσ των προϊόντων εκςκαφισ που περιςςεφουν πρζπει να εκτελείται από
τον Ανάδοχο χωρίσ αντίρρθςθ και άςχετα από το αν θ ποςότθτα είναι μεγάλθ ι μικρι. Οι κζςεισ
αποκζςεωσ των υλικϊν αυτϊν εγκρίνονται κάκε φορά από τθν αρμόδια αρχι. Η δαπάνθ
απομακρφνςεωσ περιλαμβάνεται ςτθν τιμι εκςκαφισ.
Επιςθμαίνεται ιδιαίτερα ότι για τθ διαχείριςθ των Αποβλιτων Εκςκαφϊν Καταςκευϊν και
Κατεδαφίςεων (Α.Ε.Ε.Κ.) ιςχφουν :


Ο Νόμοσ 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α): “Ποινικι προςταςία του περιβάλλοντοσ - Εναρμόνιςθ με τθν
Οδθγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίςιο παραγωγισ και διαχείριςθσ αποβλιτων - Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία
2008/98/ΕΚ - Ρφκμιςθ κεμάτων Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ. “



θ ΚΤΑ 36259/1757/Ε103/23.08.2010 (ΦΕΚ 1312/24.08.2010 τεφχοσ Β’) “Μζτρα, όροι και πρόγραμμα
για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ
(ΑΕΚΚ)” και ιδιαίτερα για τα δθμόςια ζργα θ παράγραφοσ 3β του άρκρου 7 , κακϊσ και



θ ερμθνευτικι εγκφκλιοσ αυτισ με αρ. 4834/25.01.2013 Εγκφκλιοσ του Τπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλιμ. Αλ.
“Διαχείριςθ περίςςειασ υλικϊν εκςκαφϊν που προζρχονται από δθμόςια ζργα - Διευκρινίςεισ επί
των απαιτιςεων τθσ ΚΤΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β).

Πλημμελής κατασκευή των έργων - Κακοτεχνίες
Αν κατά τθ διάρκεια καταςκευισ των ζργων μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι οποιαδιποτε εργαςία
παρουςιάςει ελαττϊματα που δεν αποκακίςτανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται ςε αυτόν
ειδικι διαταγι τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ. Με τθν ειδικι διαταγι προςδιορίηονται τα
ελαττϊματα, κακορίηεται αν είναι ουςιϊδθ, επουςιϊδθ ι και επικίνδυνα και τάςςεται εφλογθ
προκεςμία για τθν αποκατάςταςι τουσ. τθν αποκατάςταςθ μπορεί να περιλαμβάνεται θ
κακαίρεςθ των ελαττωματικϊν εργαςιϊν και θ ανακαταςκευι τουσ, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το
ελάττωμα δεν είναι ουςιϊδεσ και θ αποκατάςταςι του απαιτεί δυςανάλογεσ δαπάνεσ με τθν
ειδικι διαταγι κακορίηεται ποςοςτό μείωςθσ τθσ αμοιβισ του αναδόχου για τισ αντίςτοιχεσ
εργαςίεσ. τθν τελευταία αυτι περίπτωςθ θ διαταγι μπορεί να περιλαμβάνει και τθν εκτζλεςθ
οριςμζνων εργαςιϊν για τον περιοριςμό του ελαττϊματοσ.
Αν το ελάττωμα αποκαλυφκεί κατά τθν παραλαβι των ζργων, εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ παρ.
4 του άρκρου 170 και θ διαπίςτωςθ τθσ αποκατάςταςθσ των ελαττωμάτων γίνεται από τθ
διευκφνουςα υπθρεςία.
Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν εργολαβία (ςφμφωνα με το άρκρο 160 του Ν.4412/16)
όταν οι εργαςίεσ του είναι κατά ςφςτθμα κακότεχνεσ ι τα υλικά που χρθςιμοποιεί δεν
ανταποκρίνονται ςτισ προδιαγραφζσ. Για να κθρυχκεί ο Ανάδοχοσ ζκπτωτοσ για το λόγο αυτόν
πρζπει να ζχει προθγθκεί, τουλάχιςτον μία φορά, θ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 159 για
τθν αποκατάςταςθ των κακοτεχνιϊν του ζργου και να ζχει απορριφκεί, ςτο πλαίςιο τθσ
εφαρμογισ των διατάξεων αυτϊν, θ ζνςταςθ του αναδόχου.

37

Υγιεινή & Ασφάλεια Εργαζομένων στο έργο
O Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί τα ζργα με αςφαλι τρόπο για προςωπικό του, ι το
προςωπικό του φορζα του ζργου, ι οποιονδιποτε τρίτο, ϊςτε να εξαλείφονται ι να
ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι ατυχθμάτων ι επαγγελματικϊν αςκενειϊν κατά τθν φάςθ
καταςκευισ του ζργου (άρκρο 138 του Ν. 4412/2016) και ςφμφωνα με τουσ Νόμουσ, Διατάγματα,
Αςτυνομικζσ και λοιπζσ διατάξεισ και οδθγίεσ τθσ Τπθρεςίασ, που αφοροφν τθν υγιεινι και τθν
αςφάλεια των εργαηομζνων. Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, αναφζρονται:


Σο από 22-12-33(ΦΕΚ 406 Α/ 33 ) Π.Δ. και θ τροποποίθςι του με το Π.Δ. 17/78 “Περί αςφαλείασ
εργατϊν και υπαλλιλων εργαηομζνων επί φορθτϊν κλιμάκων“



Σο Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α/75 ) "Περί αςφαλείασ των εν ταισ οικοδομικαίσ εργαςίαισ αςχολουμζνων
μιςκωτϊν"



Ο Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337Α/ 76) “Περί όπλων και εκρθκτικϊν υλϊν”



H Y.A. BM5/30428 (ΦΕΚ 589 Β/30-6-1980 ) “ιμανςθ εκτελουμζνων ζργων ςε οδοφσ εκτόσ
κατοικθμζνων περιοχϊν“



Σο Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) “Περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν εργαςιϊν”



Σο Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81) “Περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε εργοτάξια
οικοδομϊν και πάςθσ φφςεωσ ζργων αρμοδιότθτασ Πολιτικοφ Μθχανικοφ”



H Y.A. BM5/30058 (ΦΕΚ 121 Β/23-3-1983) “ιμανςθ εκτελουμζνων ζργων ςε οδοφσ εντόσ
κατοικθμζνων περιοχϊν”



Ο Ν.1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) “Κυρϊςεισ τθσ διεκνοφσ ςφμβαςθσ εργαςίασ που αφορά ςτισ διατάξεισ
αςφαλείασ ςτθν οικοδομι, βιομθχανία κλπ.”



Ο Ν.1568/85 (ΦΕΚ 177Α /18.10.85) “Περί υγιεινισ και αςφάλειασ εργαηομζνων”



Σο Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) “Ελάχιςτοσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ
εργαςίασ”



Σο Π.Δ. 395/94 ( ΦΕΚ 220Α/94) “Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ Αςφάλειασ και Τγείασ για τθ
χρθςιμοποίθςθ εξοπλιςμοφ εργαςίασ από τουσ εργαηόμενουσ κατά τθν εργαςία τουσ, ςε
ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89 /655 /ΕΟΚ”.



Σο Π.Δ. 396/94 ( ΦΕΚ 220/94) “Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και υγείασ για τθ χριςθ απ’
τουσ εργαηομζνουσ εξοπλιςμϊν ατομικισ προςταςίασ κατά τθν εργαςία, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν
οδθγία 89/ 656 /ΕΟΚ”.



Σο Π.Δ. 397/94 ( ΦΕΚ 221Α /94) “Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ υγιεινισ και αςφάλειασ για τον χειρωνακτικό
χειριςμό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαiτεροσ κίνδυνοσ βλάβθσ τθσ ράχθσ και οςφυϊκισ χϊρασ, ςε
ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 90/269/ΕΟΚ”.



Σο Π.Δ. 399/94 (ΦΕΚ 221 Α'/94) “Προςταςία των εργαηομζνων απ’ τουσ κινδφνουσ που ςυνδζονται
με τθν ζκκεςθ ςε καρκινογόνουσ παράγοντεσ κατά τθν εργαςία, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία
90/340/ΕΟΚ”.



Σο Π.Δ.105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) “Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθν ςιμανςθ αςφαλείασ ι / και υγείασ
ςτθν εργαςία, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 92/58 /ΕΟΚ”.



Σο Π.Δ. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) “Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ υγιεινισ και αςφάλειασ ςτουσ χϊρουσ
εργαςίασ, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/654/ ΕΟΚ".



Σο Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11Α/96) “Εφαρμογι μζτρων για τθν προϊκθςθ τθσ βελτίωςθσ τθσ υγιεινισ και
αςφάλειασ των εργαηομζνων, ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 89/391/ ΕΟΚ και 91/ 383 / ΕΟΚ".
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Σο Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) “Ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ που πρζπει να εφαρμόηονται ςτα
προςωρινά ι κινθτά εργοτάξια ζργων”, ςε ςυμμόρφωςθ μετθν οδθγία 92/ 57 / ΕΟΚ.

χετικά με τθ λιψθ μζτρων αςφαλείασ είναι υποχρεωμζνοσ να εκπονεί με ευκφνθ του κάκε ςχετικι μελζτθ
(ςτατικι μελζτθ ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα ςχετικά
μζτρα. Ο Ανάδοχοσ υπζχει τθν πλιρθ και αποκλειςτικι ευκφνθ για κάκε ηθμία που προκαλείται προσ
οιονδιποτε από τθν παράβαςθ των παραπάνω υποχρεϊςεων, ευκυνόμενοσ, εκτόσ άλλων, και για τθν
καταβολι των ςχετικϊν αποηθμιϊςεων. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ, ςφμφωνα με
τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο χζδιο Αςφάλειασ και Τγείασ (ΑΤ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ
του Τφυπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2.3.2001 (Βϋ 266),
ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Βϋ 686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Βϋ 16), ςτο χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν,
κακϊσ και τισ ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των μελετϊν κατά τθ φάςθ
τθσ μελζτθσ και τθσ καταςκευισ του ζργου. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται μζςα ςε τριάντα ( 30 ) θμζρεσ από τθν
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ να κατακζςει ςτον ΚτΕ τεφχοσ ςτο οποίο κα περιλαμβάνεται το χζδιο
Αςφάλειασ και Τγείασ (.Α.Τ.) και ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Τγείασ (Φ.Α.Τ.) για το ςφνολο του Ζργου που
αναλαμβάνει, ςφμφωνα με το Π.Δ. 305/96. θμειϊνεται ότι απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και
οριςτικι παραλαβι του ζργου είναι ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Τγείασ (Φ.Α.Τ.)

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να χορθγεί ςτο εργατικό προςωπικό, ςτο προςωπικό επίβλεψθσ τθσ
Τπθρεςίασ, κακϊσ και ςε κάκε άλλο πρόςωπο που βρίςκεται ςτο χϊρο του Ζργου, τα απαιτοφμενα
κατά περίπτωςθ Μζτρα Ατομικισ Προςταςίασ (ΜΑΠ) όπωσ π.χ., προςτατευτικά κράνθ, μπότεσ
αςφαλείασ, πλαςτικζσ γαλότςεσ, φωςφορίηοντα πανωφόρια (για το χειμϊνα), φωςφορίηοντα
γιλζκα (για το καλοκαίρι), προςτατευτικά γάντια, ωτοαςπίδεσ, προςτατευτικά γυαλιά και καπζλα
θλίου, κουτιά Πρϊτων Βοθκειϊν ζνα για τα γραφεία και ζνα για κάκε όχθμα του εργοταξίου,
μάςκεσ διαφόρων τφπων, κ.λ.π.
Ο Ανάδοχοσ του ζργου οφείλει να αςφαλίςει ςτο κατά περίπτωςθ αςφαλιςτικό ταμείο όπωσ
προβλζπεται από το Νόμο όλο το προςωπικό που κα απαςχολιςει.
Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ όλων των διατάξεων και κανονιςμϊν
των ςχετικϊν με τθν εκτζλεςθ του ζργου και τθν παροχι εργαςίασ ,όπωσ υποδεικνφονται ςτο .Α.Τ.
και Φ.Α.Τ των ςυμβατικϊν τευχϊν τθσ ςφμβαςθσ , ζχει τθν ευκφνθ για κάκε παράβαςθ και κατά
ςυνζπεια βαρφνεται με τθν καταβολι προςτίμων, αποηθμιϊςεων και όποιων άλλων ποςϊν του
καταλογίηονται.
Φύλαξη υλικών, έργων, υπαρχουσών κατασκευών και μέσων
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να φυλάγει με ευκφνθ και δαπάνεσ του τα εφόδια και υλικά που ζχει ςτθν
κατοχι του (ςωλινεσ, ειδικά τεμάχια και άλλα εξαρτιματα) και που προορίηονται για τθν εκτζλεςθ
του ζργου. Ο Ανάδοχοσ κα ευκφνεται για κάκε απϊλεια ι κραφςθ ι φκορά αυτϊν και ζχει
υποχρζωςθ να τα αντικαταςτιςει.
Όλεσ οι απαιτιςεισ του εργοδότθ για τθν περίφραξθ ι τθν ειδικι φφλαξθ τθσ περιουςίασ αυτοφ, κα
εκτελοφνται από τον Ανάδοχο χωρίσ κάποια ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ. Εάν ο εργοδότθσ διαπιςτϊςει
ότι ο Ανάδοχοσ δεν προφυλάςςει με επάρκεια υλικά, μθχανιματα, εφόδια ι εργαςίεσ που
εκτελζςτθκαν, τότε θ περιουςία αυτι δφναται να προφυλαχκεί από τον πρϊτο, με τθ δαπάνθ
φφλαξθσ να βαρφνει τον Ανάδοχο, και κα κρατθκεί από όςα αυτόσ δικαιοφται να λαμβάνει.
Προστασία βλάστησης – περιβάλλοντος.
Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν λιψθ μζτρων προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Οφείλει να
τθρεί τουσ εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ τθσ Μελζτθσ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων του
παρόντοσ ζργου και να ςυμμορφϊνεται με τθν ιςχφουςα περιβαλλοντικι νομοκεςία.
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Ο Ανάδοχοσ προφυλάςςει και προςτατεφει τθν βλάςτθςθ τθσ περιοχισ όπου εκτελείται το ζργο και
ευκφνεται για κάκε κόψιμο δζνδρων, κάμνων και καταςτροφι φυτείασ που δεν κα ιταν
απαραίτθτθ για τθν εκτζλεςθ του ζργου. ε περίπτωςθ ηθμιάσ ι καταςτροφισ ςε ςτοιχεία του
φυςικοφ περιβάλλοντοσ, που δεν προβλζπονται από τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ του ζργου (ι από
τυχόν εγκεκριμζνεσ από τθν Τπθρεςία τροποποιιςεισ τθσ), ο Ανάδοχοσ, ανεξάρτθτα από τισ
οποιεςδιποτε ευκφνεσ που κα μποροφν να προκφψουν γι' αυτόν, είναι υποχρεωμζνοσ να
αποκαταςτιςει τα υπάρχοντα ζργα ι το φυςικό περιβάλλον ςτθν κατάςταςθ που βριςκόταν πριν
από τθν εγκατάςταςθ του, με δαπάνεσ του, χωρίσ να δικαιοφται οποιαςδιποτε χρθματικισ
αποηθμίωςθσ ι παράταςθσ προκεςμίασ.
Παράβαςθ ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων όπωσ θ ζλλειψθ προςικουςασ προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ, θ παράλειψθ μζτρων προςταςίασ του κοινοφ, θ κακυςτζρθςθ ςτθν αποκατάςταςθ
φκορϊν ςε άλλα δθμόςια ζργα ι κοινόχρθςτα πράγματα επιβάλλουν ςτον ανάδοχο τισ κυρϊςεισ
του άρκρου 81 του Ν.3669/08.
Βλάβες στο έργο - Βλάβες από ανώτερη βία
Μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι ο Ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο του ζργου για βλάβεσ από
οποιαδιποτε αιτία εκτόσ αν αυτζσ οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του φορζα καταςκευισ του ζργου. Ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διορκϊςει μζςα ςε οριηόμενθ από τον φορζα καταςκευισ εφλογθ
προκεςμία τα ελαττϊματα του ζργου, που κα διαπιςτωκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ και
μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι. Αν θ προκεςμία αυτι περάςει άπρακτθ, ο φορζασ καταςκευισ του
ζργου μπορεί να εκτελζςει τθ διόρκωςθ ςε βάροσ του αναδόχου με οποιονδιποτε τρόπο, με τθν
επιφφλαξθ πάντοτε του δικαιϊματόσ του να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. Αν το ελάττωμα δεν
είναι ουςιϊδεσ και θ διόρκωςι του απαιτεί δυςανάλογεσ δαπάνεσ γίνεται ςχετικι μείωςθ του
εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ.
Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμιά αποηθμίωςθ από τον κφριο του ζργου για οποιαδιποτε βλάβθ
επζρχεται ςτα ζργα, για οποιαδιποτε φκορά ι απϊλεια υλικϊν και γενικά για οποιαδιποτε ηθμία
που οφείλεται ςε αμζλεια, απρονοθςία ι ανεπιτθδειότθτα αυτοφ ι του προςωπικοφ του ι ςε μθ
χριςθ των κατάλλθλων μζςων ι ςε οποιαδιποτε άλλθ αιτία, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ
υπαιτιότθτασ του φορζα καταςκευισ του ζργου ι ανωτζρασ βίασ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1
του άρκρου 157 του Ν. 4412/16. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τισ βλάβεσ
που τον βαρφνουν με δικζσ του δαπάνεσ.
ε περίπτωςθ ηθμιϊν που προκλικθκαν από ανϊτερθ βία ςτα ζργα που εκτελοφνται ι ςτα υλικά
που βρίςκονται ςτο εργοτάξιο, ο Ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα, με αναφορά του ςτθν Επιβλζπουςα
Τπθρεςία, που υποβάλλεται μζςα ςε δζκα μζρεσ από τότε που ςυνζβθ θ ηθμία, να αναφζρει το
χρόνο που ςυνζβθ θ ηθμία, τθν αιτία που τθν προκάλεςε, το είδοσ, τθν ζκταςθ και τθν δαπάνθ που
απαιτείται για τθν επανόρκωςι τθσ. Όςα ιςχφουν για τθν αίτθςθ επανόρκωςθσ ηθμιϊν από
ανωτζρα βία ορίηονται ςτο άρκρο 157 του Ν.4412/16.
Χρήση έργου πριν από την αποπεράτωση
Ο Εργοδότθσ ζχει δικαίωμα να πάρει ςτθν κατοχι του ι να χρθςιμοποιιςει οποιοδιποτε τμιμα του ζργου
ζχει τελειϊςει μερικά ι ολικά, μόνο μετά από διοικθτικι παραλαβι του (τμθματικι) κατά τισ διατάξεισ του
άρκρου 169 του Ν.4412/16.
Αν θ κατοχι ι θ χριςθ αυτι κακυςτεριςει τθν πρόοδο τθσ εργαςίασ, τότε ο Εργοδότθσ χορθγεί ανάλογθ
παράταςθ τθσ προκεςμίασ αποπεράτωςθσ του ζργου.
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ε περίπτωςθ που θ χρθςιμοποίθςθ του ζργου από τον Εργοδότθ πριν από τθν αποπεράτωςι του
ςυνεπάγεται πρόςκετεσ δαπάνεσ για τον Ανάδοχο, τότε ο Εργοδότθσ του καταβάλλει τισ δαπάνεσ αυτζσ που
πρζπει να είναι απόλυτα δικαιολογθμζνεσ.
Εργαςίεσ για αποκατάςταςθ βλαβϊν που οφείλονται ςε χριςθ ζργου, που παραδόκθκε ςε χριςθ πριν από
τθν παραλαβι του κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ, εκτελοφνται μόνο μετά από ζγγραφθ εντολι τθσ
Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 10 του άρκρου 157 του Ν.4412/16..

Περιεχόμενο των τιμών του Τιμολογίου
Οι τιμζσ του Σιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ περαιωμζνων εργαςιϊν και ο Ανάδοχοσ δεν ζχει
δικαίωμα άλλθσ πλθρωμισ ι αποηθμίωςθσ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςι τουσ.
φμφωνα με τα παραπάνω ςε όλεσ τισ τιμζσ του Σιμολογίου περιλαμβάνονται:
α. Οι δαπάνεσ λειτουργίασ των μθχανθμάτων που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ κάκε εργαςίασ,
δθλαδι μιςκϊματα, τα απαιτοφμενα καφςιμα και λιπαντικά, θ επιβάρυνςθ λόγω
θμεραργιϊν από οποιαδιποτε αιτία, οι δαπάνεσ παραλαβισ επί τόπου και επιςτροφισ των
μθχανθμάτων, οι δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και τα αςφάλιςτρά τουσ.
β. Οι δαπάνεσ για το απαιτοφμενο προςωπικό των ςυνεργείων και του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ
από εργοδθγοφσ, χειριςτζσ, μθχανοτεχνίτεσ, ειδικευμζνουσ και ανειδίκευτουσ εργάτεσ, για
θμερομίςκιά τουσ, θμεραργίεσ, αςφαλίςεισ, ϊρεσ αργίασ, ζκτακτεσ χρθματικζσ παροχζσ
κ.λ.π.
γ. Οι δαπάνεσ των υλικϊν που απαιτοφνται για κάκε είδοσ εργαςίασ με τισ φορτοεκφορτϊςεισ
και τισ μεταφορζσ τουσ, με οποιοδιποτε μζςο από τον τόπο παραγωγισ ι προμικειασ επί
τόπου των ζργων, κακϊσ και κάκε άλλου υλικοφ που δεν αναφζρεται ιδιαίτερα αλλά που
ενδεχόμενα κα απαιτθκεί για τθν πλιρθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν.
δ. Οι τυχόν δαπάνεσ για κάκε είδουσ αςφάλιςθ των υλικϊν και αποηθμιϊςεισ για τθν
προςωρινι κατάλθψθ εκτάςεων για τθν μεταφορά και αποκικευςι τουσ.
ε. Σα ζξοδα απόςβεςθσ, φκοράσ, αποκικευςθσ και φφλαξθσ των εργαλείων, μθχανθμάτων και
υλικϊν.
ςτ. Γενικά κάκε άλλθ δαπάνθ που δεν αναφζρεται ιδιαίτερα, αλλά που είναι απαραίτθτθ για τθν
πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ, ςτθν οποία αναφζρεται θ ςχετικι τιμι του
Σιμολογίου. Καμία αποηθμίωςθ ι αμφιςβιτθςθ δεν είναι δυνατόν να κεμελιωκεί εκ των
υςτζρων, είτε ωσ προσ τισ ποςότθτεσ και τισ αποςτάςεισ μεταφοράσ των υλικϊν που
χρθςιμοποιοφνται ςε κάκε εργαςία, είτε ωσ προσ τισ τιμζσ των θμερομιςκίων και υλικϊν,
μετά τθν αποδοχι ςυμμετοχισ του Αναδόχου ςτον διαγωνιςμό.
η. Οι δαπάνεσ εκτζλεςθσ οριςμζνων εργαςιϊν με τα χζρια εργατοτεχνιτϊν για τισ περιπτϊςεισ
που θ εκτζλεςι τουσ είναι αδφνατθ ι δεν ενδείκνυται με μθχανιματα ι κρίνεται απαραίτθτθ
για τθν καλφτερθ εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.
Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου
Σο ποςοςτό γενικϊν εξόδων και οφζλουσ του Αναδόχου που κακορίηεται ςε δεκαοκτϊ ςτα εκατό
(18%) τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (χωρίσ ΦΠΑ), δεν περιλαμβάνεται ςτισ τιμζσ μονάδασ του
Σιμολογίου αλλά υπολογίηεται ςτο άκροιςμα των τιμϊν προςφοράσ και μπαίνει ςε ιδιαίτερο
κονδφλι ςτον προχπολογιςμό προςφοράσ και ςτουσ λογαριαςμοφσ πλθρωμισ του Αναδόχου
(ςφμφωνα με τθν παρ. 7.κ του άρκρου 53 του Ν. 4412/16). τθν ζννοια του ποςοςτοφ γενικϊν
εξόδων και οφζλουσ του Αναδόχου, που καταβάλλεται πάνω ςτθν αξία των εκτελοφμενων ζργων
με τισ ιςχφουςεσ ι τισ τιμζσ μονάδασ, περιλαμβάνονται και οι δαπάνεσ ςφνταξθσ των ειδικϊν
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εκκζςεων, ςχεδίαςθσ των ςχεδίων εφαρμογισ με προςαρμογι των ςχεδίων τθσ μελζτθσ ςτισ
μετριςεισ που ζγιναν ςτο ζδαφοσ με τισ οδθγίεσ τθσ Επίβλεψθσ.
Προκαταβολές
Μετά από αίτθμα του αναδόχου χορθγείται ς’ αυτόν ζντοκθ προκαταβολι ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 150 και άρκρο 302 παρ. 1δ του Ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ εγγφθςθ
καλισ εκτζλεςθσ καλφπτει και τθν παροχι ιςόποςθσ προκαταβολισ και ςτον ανάδοχο δεν
απαιτείται θ κατάκεςθ εγγφθςθ προκαταβολισ.
Η χοριγθςθ οποιαςδιποτε προκαταβολισ γίνεται μετά τθν εγκατάςταςθ εργοταξίου από τον
ανάδοχο επί τόπου του ζργου. Για το ποςό αυτό βαρφνεται ο Ανάδοχοσ με τόκο. Δεν οφείλονται
από τον ανάδοχο τόκοι για χορθγθκείςα προκαταβολι για το αναπόςβεςτο τμιμα τθσ
προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα διακοπισ των εργαςιϊν από υπαιτιότθτα του κυρίου
του ζργου. Σο ποςοςτό του επιτοκίου κακορίηεται ειδικά και ανζρχεται ςε ποςοςτό ίςο με το
μικρότερο επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου δωδεκάμθνθσ ι αν δεν εκδίδονται
τζτοια εξάμθνθσ διάρκειασ προςαυξθμζνο κατά 0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ και αναπροςαρμόηεται
με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν, και Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων.
Η χορθγουμζνθ προκαταβολι εγκρίνεται με απόφαςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ μετά από
αίτθςθ του αναδόχου και καταβάλλεται ςτον ανάδοχο μετά από υποβολι λογαριαςμοφ και
ζγκριςθ αυτοφ από τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία ςτο ςφνολό τθσ ι τμθματικά.
Σύνταξη μητρώου του έργου
Η ςφνταξθ του Μθτρϊου του ζργου κα γίνεται ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Επιβλζπουςασ
Τπθρεςίασ. ε κάκε περίπτωςθ το Μθτρϊο πρζπει να περιλαμβάνει απαραίτθτα:
1) Σεχνικι ζκκεςθ ςτθν οποία κα περιλαμβάνονται:


Ζκκεςθ ςχετικι με τθν μελζτθ και καταςκευι του ζργου



Ζκκεςθ επί του τρόπου λειτουργίασ και ςυντθριςεωσ του ζργου



Πίνακασ απογραφισ, όπου κα περιγράφονται κατά τρόπο περιλθπτικό, τα επιμζρουσ τμιματα που
ςυγκροτοφν το όλο ζργο



Απολογιςμόσ του ςυνολικοφ κόςτουσ του ζργου.

2) Σο χζδιο Αςφάλειασ και Τγείασ (.Α.Τ.) και ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Τγείασ (Φ.Α.Τ.) για το ςφνολο του
ζργου, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.

Όλα τα ανωτζρω ςτοιχεία του φακζλου, με κατάλλθλθ αρίκμθςθ και ταξινόμθςθ κα ςυνταχκοφν ςε
τρία (3) αντίγραφα τα οποία κα υποβλθκοφν ςτθν Τπθρεςία μόλισ αποπερατωκεί το Ζργο. Οι
δαπάνεσ για τθν ςφνταξθ του Μθτρϊου του ζργου βαρφνουν τον Ανάδοχο και περιλαμβάνονται
ςτισ τιμζσ μονάδοσ του Σιμολογίου. Η εργολαβία κα κεωρείται ότι δεν περατϊκθκε, και επομζνωσ
δεν κα εκδίδεται βεβαίωςθ περαίωςθσ, αν μετά το τζλοσ των εργαςιϊν δεν υποβλθκεί ςτθν
Διευκφνουςα Τπθρεςία το Μθτρϊο του Ζργου.
Επιμετρήσεις – Αφανείς Εργασίες
Οι επιμετριςεισ γίνονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 151 του Ν.4412/16.
το τζλοσ κάκε διμινου, ο Ανάδοχοσ ςυντάςςει επιμετριςεισ κατά διακριτά μζρθ του ζργου για τισ
εργαςίεσ που εκτελζςκθκαν το προθγοφμενο διάςτθμα. Η επιμζτρθςθ περιλαμβάνει για κάκε
εργαςία ςυνοπτικι περιγραφι τθσ με ζνδειξθ του αντίςτοιχου άρκρου του τιμολογίου ι των
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πρωτοκόλλων κανονιςμοφ τιμϊν μονάδασ νζων εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν και τα αναγκαία γι’
αυτό επιμετρθτικά ςχζδια, ςτοιχεία και διαγράμματα, με βάςθ τα ςτοιχεία απευκείασ
καταμζτρθςθσ των εργαςιϊν ι των πρωτοκόλλων αφανϊν εργαςιϊν.
Οι επιμετριςεισ, ςυνοδευόμενεσ από τα αναγκαία επιμετρθτικά ςτοιχεία και ςχζδια, ςε ζντυπθ και
θλεκτρονικι μορφι, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο ςτθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία για ζλεγχο το
αργότερο είκοςι θμζρεσ (20) μετά το τζλοσ του επομζνου τθσ εκτελζςεϊσ τουσ χρονικοφ
διαςτιματοσ, αφοφ υπογραφοφν από αυτόν με τθν ζνδειξθ «όπωσ ςυντάχκθκαν από τον
ανάδοχο».
Οι επιμετριςεισ ςυντάςςονται με μζριμνα και δαπάνθ του αναδόχου και υπόκεινται ςτον ζλεγχο
τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ, ο οποίοσ ολοκλθρϊνεται με τθν εγκριτικι απόφαςθ τθσ τελευταίασ.
Η Διευκφνουςα Τπθρεςία, μζςα ςε ςαράντα πζντε (45) θμζρεσ από τθν υποβολι των
επιμετριςεων από τον ανάδοχο, ζχει τθν υποχρζωςθ να προβεί ςε ζλεγχο και διόρκωςθ των
υπολογιςμϊν, να εγκρίνει τισ επιμετριςεισ και να κοινοποιιςει ςτον ανάδοχο τισ επιμετριςεισ που
ζχουν ελεγχκεί και διορκωκεί. Η κοινοποίθςθ αυτι κεωρείται πράξθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ
κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 174 του Ν. 4412/16 και ο Ανάδοχοσ, εάν δεν
αποδζχεται τισ διορκϊςεισ, μπορεί να αςκιςει το προβλεπόμενο δικαίωμα τθσ ζνςταςθσ. Εάν οι
υποβαλλόμενεσ επιμετριςεισ παρουςιάηουν ελλείψεισ, που κακιςτοφν αδφνατο τον ζλεγχο ι τθ
διόρκωςι τουσ, θ Διευκφνουςα Τπθρεςία επιςτρζφει τισ επιμετριςεισ ςτον ανάδοχο μζςα ςτθν
πιο πάνω προκεςμία των ςαράντα πζντε (45) θμερϊν και τον καλεί για τθν ςυμπλιρωςθ των
ςυγκεκριμζνων ελλείψεων. Σα ςτοιχεία που λείπουν και κρίνονται απαραίτθτα από τθ
Διευκφνουςα Τπθρεςία πρζπει να αναφζρονται ςτθν πρόςκλθςθ ςυγκεκριμζνα και αρικμθμζνα. Ο
Ανάδοχοσ μζςα ςε ζνα μινα υποχρεοφται να επανυποβάλλει τισ επιμετριςεισ ςυμπλθρϊνοντασ
όλα τα ςτοιχεία που του ηθτικθκαν με τθν πρόςκλθςθ. Μετά επανυποβολι των επιμετριςεων, θ
Διευκφνουςα Τπθρεςία δεν μπορεί να τισ επιςτρζψει εκ νζου ςτον ανάδοχο προσ ςυμπλιρωςθ,
αλλά υποχρεοφται μζςα ςε ζνα (1) μινα να τισ ελζγξει, να τισ διορκϊςει, να τισ εγκρίνει και να τισ
κοινοποιιςει ςτον ανάδοχο. Οι επιμετριςεισ, εάν δεν επιςτραφοφν εγκεκριμζνεσ ι διορκωμζνεσ ι
για ςυμπλιρωςθ μζςα ςτθν πιο πάνω προκεςμία των ςαράντα πζντε (45) θμερϊν ι εάν, μετά τθν
επανυποβολι τουσ, αυτζσ δεν ελεγχκοφν, διορκωκοφν, εγκρικοφν και κοινοποιθκοφν ςτον
ανάδοχο, μζςα ςτθν πιο πάνω μθνιαία προκεςμία, κεωροφνται αυτοδίκαια εγκεκριμζνεσ, μόνο
υπό τθν ζννοια ότι μποροφν να ςυμπεριλθφκοφν από τον ανάδοχο ςε επόμενο λογαριαςμό.
Οι επιμετριςεισ του ζργου, εγκεκριμζνεσ από τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία ι αυτοδίκαια
εγκεκριμζνεσ, μπορεί να ελεγχκοφν εκ νζου από τθν επιτροπι προςωρινισ παραλαβισ και αν
διαπιςτωκεί θ φπαρξθ αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντοσ εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ, αυτό είναι
επιςτρεπτζο φςτερα από ςφνταξθ αρνθτικοφ λογαριαςμοφ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτθν παράγραφο 8 του άρκρου 152 του Ν. 4412/16. Οι αυτοδίκαια εγκεκριμζνεσ επιμετριςεισ
υπόκεινται ςτον ζλεγχο τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ ςε επόμενο λογαριαςμό.
Όταν πρόκειται για εργαςίεσ, θ ποςοτικι επαλικευςθ των οποίων δεν είναι δυνατι ςτθν τελικι
μορφι του ζργου (αφανείσ εργαςίεσ), όπωσ εργαςίεσ που πρόκειται να επικαλυφκοφν από άλλεσ
και δεν είναι τελικά εμφανείσ, ποςότθτεσ που παραλαμβάνονται με ηφγιςθ ι άλλα παρόμοια, ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καλζςει Επιβλζποντα και τθν Επιτροπι Παραλαβισ Αφανϊν Εργαςιϊν,
προκειμζνου να προβοφν από κοινοφ ςτθν καταμζτρθςθ ι ηφγιςθ και να ςυντάξουν πρωτόκολλο
παραλαβισ αφανϊν εργαςιϊν ι πρωτόκολλο ηυγίςεωσ αντίςτοιχα. Σο πρωτόκολλο αυτό,
υπογραφόμενο από τον ανάδοχο, τον επιβλζποντα και τα μζλθ τθσ επιτροπισ, αποτελεί
προχπόκεςθ για τθν πιςτοποίθςθ των ςχετικϊν εργαςιϊν. Η πρόςκλθςθ τθσ αναδόχου προσ τθ
Διευκφνουςα Τπθρεςία πρζπει να γίνεται για μεν τθν από κοινοφ ηφγιςθ τουλάχιςτον μια (1)
εργάςιμθ θμζρα πριν από αυτιν, για δε τθ λιψθ των ςτοιχείων υπαίκρου τουλάχιςτον πζντε (5)
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ διενζργειά τουσ. Η μθ ανταπόκριςθ των εντεταλμζνων οργάνων ςτθν
πρόςκλθςθ μπορεί να αποτελεί λόγο υπερθμερίασ του κυρίου του ζργου και επιφζρει πεικαρχικζσ
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ποινζσ ςτουσ υπεφκυνουσ. Σο πρωτόκολλο παραλαβισ εργαςιϊν ςυνοδεφει υποχρεωτικά τθν
επιμζτρθςθ των ςχετικϊν εργαςιϊν δεν ζχει εκτελεςτό διοικθτικό χαρακτιρα και δεν
προςβάλλεται αυτοτελϊσ παρά μόνο από κοινοφ με τθν προςβολι τθσ εγκριτικισ πράξθσ τθσ
επιμζτρθςθσ.
Δφο (2) μινεσ το αργότερο μετά τθ βεβαιωμζνθ περάτωςθ του ζργου ο Ανάδοχοσ είναι
υποχρεωμζνοσ να υποβάλει ςτθ Διευκφνουςα Τπθρεςία επί μζρουσ επιμετριςεισ που λείπουν και
τθν «τελικι επιμζτρθςθ», δθλαδι τελικό ςυνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιϊνει τισ ποςότθτεσ
όλων των τμθματικϊν επιμετριςεων και των πρωτοκόλλων τθσ παραγράφου παραλαβισ αφανϊν
εργαςιϊν. Αν αυτζσ ζχουν ελεγχκεί από τθ Διευκφνουςα Τπθρεςία, οι ποςότθτεσ τίκενται όπωσ
διορκϊκθκαν, ζςτω και αν εκκρεμοφν κατ’ αυτϊν ενςτάςεισ του αναδόχου ι αιτιςεισ κεραπείασ. Η
καταχϊρθςθ αυτι ςτθν τελικι επιμζτρθςθ δεν αποτελεί παραίτθςθ του αναδόχου από τζτοιεσ
αιτιςεισ ι ενςτάςεισ που ζχουν αςκθκεί νόμιμα, οφτε παρζχει το δικαίωμα ςε αυτόν να υποβάλει
νζεσ. Για τισ επιμζρουσ επιμετριςεισ, που δεν ζχουν ακόμθ ελεγχκεί από τθν υπθρεςία,
καταχωροφνται οι ποςότθτεσ των επιμετριςεων όπωσ ςυντάχκθκαν από τον ανάδοχο πριν από τον
ζλεγχο τθσ υπθρεςίασ. Η τελικι επιμζτρθςθ υπογράφεται από τον ανάδοχο με τθν ζνδειξθ «όπωσ
ςυντάχκθκε από τον ανάδοχο». Η Διευκφνουςα Τπθρεςία ζχει υποχρζωςθ να προβεί ςτον ζλεγχο
τθσ τελικισ επιμζτρθςθσ, μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθν υποβολι τθσ και να κοινοποιιςει ςτον
ανάδοχο τθν ελεγμζνθ και διορκωμζνθ επιμζτρθςθ.
ε περίπτωςθ που δεν υποβλθκεί από τον ανάδοχο τελικι επιμζτρθςθ, το αργότερο εντόσ δφο
μθνϊν από τθν κοινοποίθςθ προσ αυτόν τθσ βεβαίωςθσ περαίωςθσ των εργαςιϊν, επιβάλλεται ςε
βάροσ του, για κάκε ςυμπλθρωμζνο μινα κακυςτζρθςθσ, ειδικι ποινικι ριτρα ποςοςτοφ δφο
χιλιοςτϊν (2%ο) επί του ςυνολικοφ ποςοφ που ζχει καταβλθκεί ςτον ανάδοχο μζχρι τότε για τθν
όλθ ςφμβαςθ. Η ποινικι ριτρα επιβάλλεται με απόφαςθ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ και για ζξι
(6) το πολφ μινεσ κακυςτζρθςθσ. Ανεξάρτθτα από τθν επιβολι τθσ ποινικισ ριτρασ και μετά τθν
πάροδο του χρόνου επιβολισ τθσ, θ τελικι επιμζτρθςθ ςυντάςςεται από τθν υπθρεςία που μπορεί
να χρθςιμοποιιςει γι’ αυτό ιδιϊτεσ τεχνικοφσ και ςυνεργεία καταλογίηοντασ τθ ςχετικι δαπάνθ ςε
βάροσ του αναδόχου. Η τελικι επιμζτρθςθ που ςυντάςςεται με αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται
ςτον ανάδοχο.
Περαίωση εργασιών - Παραλαβή
Όςα αφοροφν τθ ςφνταξθ του πρωτοκόλλου παραλαβισ των εργαςιϊν, τθν τελικι επιμζτρθςθ και
τθν ζγκριςι τουσ κακϊσ και όςα αφοροφν τθ ςυγκρότθςθ επιτροπϊν παραλαβισ, προςωρινισ και
οριςτικισ, διζπονται από τα ςχετικά άρκρα του Ν.4412/16 (για τθν Διοικθτικι Παραλαβι του
ζργου, ιςχφει το άρκρο 169 του Ν.4412/2016 ενϊ για τθν Προςωρινι και Οριςτικι Παραλαβι,
ιςχφουν τα οριηόμενα ςτα άρκρα 170 και 172 αντιςτοίχωσ του Ν.4412/2016). Για τθ Βεβαίωςθ
περάτωςθσ εργαςιϊν ιςχφει το άρκρο 168 του ν. 4412/2016.
Λογαριασμοί - Πιστοποιήσεις - Πληρωμές του Αναδόχου
Οι τμθματικζσ πλθρωμζσ κα γίνονται κάκε μινα με βάςθ ανακεφαλαιωτικοφσ λογαριαςμοφσ ςτουσ
οποίουσ κα περιλαμβάνονται οι εργαςίεσ που ζχουν τελειϊςει, ζπειτα από υποβολι από τον
Εργολάβο προςωρινϊν επιμετριςεων και ελζγχου τουσ από τθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία. τισ
τμθματικζσ αυτζσ πλθρωμζσ θ Επίβλεψθ κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ μπορεί να περιλάβει και τθν
αξία των υλικϊν που κα ενςωματωκοφν ςτο ζργο, με τθν ειςαγωγι τουσ ςτισ επί τόπου των ζργων
αποκικεσ του Αναδόχου.
Οι ποςότθτεσ των υλικϊν που πιςτοποιοφνται δεν μποροφν να ξεπερνοφν εκείνεσ που απαιτοφνται
για το μζροσ του ζργου που απομζνει κάκε φορά. Σα πιςτοποιοφμενα υλικά και ζργα μόλισ
πλθρωκοφν ανικουν ςτον Εργοδότθ, χωρίσ αυτό να απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τθν ευκφνθ για
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τα υλικά και τα ζργα που ζχουν πλθρωκεί, όπωσ και για τθν αποκατάςταςθ ζργου ι υλικοφ που
ζχει τυχόν πάκει ηθμία και, γενικά, χωρίσ ο Εργοδότθσ να παραιτείται από το δικαίωμα να
απαιτιςει τθν εκπλιρωςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ.
Για τισ πιςτοποιιςεισ, τθν ςφνταξθ, τθν υποβολι, τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι των λογαριαςμϊν
και τθν εκκακάριςθ όλων των αμοιβαίων απαιτιςεων τθσ εργολαβικισ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται
όςα λεπτομερειακά αναφζρονται ςτο άρκρο 152 του Ν.4412/16.
Μετά τθ διενζργεια τθσ προςωρινισ παραλαβισ ο Ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει «προτελικό
λογαριαςμό», με βάςθ τισ ποςότθτεσ που περιλαμβάνονται ςτο ςχετικό πρωτόκολλο. Μετά τθ
διενζργεια τθσ οριςτικισ παραλαβισ και τθν ζγκριςθ του πρωτοκόλλου ο Ανάδοχοσ ςυντάςςει και
υποβάλλει «τελικό λογαριαςμό». Για τον «προτελικό» και τελικό λογαριαςμό εφαρμόηονται
ανάλογα οι διατάξεισ του άρκρου 152 του Ν.4412/16.. Με τθν ζγκριςθ του τελικοφ λογαριαςμοφ
εκκακαρίηονται οι εκατζρωκεν απαιτιςεισ από τθν ςφμβαςθ εκτζλεςθσ, εκτόσ από τισ απαιτιςεισ
που προκφπτουν από μεταγενζςτερεσ διαδικαςίεσ διοικθτικισ, ςυμβιβαςτικισ ι δικαςτικισ
επίλυςθσ διαφορϊν.
Για τθν είςπραξθ κάκε λογαριαςμοφ ο Ανάδοχοσ κα προςκομίηει απόδειξθ εξόφλθςθσ όλων των
αςφαλιςτικϊν Σαμείων για τον τρζχοντα λογαριαςμό, εκτόσ αν αυτά αποδίδονται από τον
Εργοδότθ.
Φόροι - Κρατήσεις - Τέλη - Δασμοί
Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ ανεξάρτθτα τουσ βάςει των κειμζνων νόμων φόρουσ, τζλθ,
δαςμοφσ και κρατιςεισ υπζρ του Δθμοςίου ι τρίτων που ιςχφουν κατά τθ μζρα τθσ δθμοπραςίασ.
φμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 138 Ν.4412/16 οι φόροι, τζλθ, δαςμοί, κρατιςεισ και
οποιεςδιποτε άλλεσ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ βαρφνουν τον ανάδοχο, όπωσ ιςχφουν κατά το χρόνο
που δθμιουργείται θ υποχρζωςθ καταβολισ τουσ. Κατ’ εξαίρεςθ, φόροι του Δθμοςίου, λοιπά τζλθ
που βαρφνουν άμεςα το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρφνουν τον ανάδοχο μόνο ςτο μζτρο που
ίςχυαν κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ. Μεταγενζςτερεσ αυξομειϊςεισ, αυξομειϊνουν
αντίςτοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα.
Για το ζργο βρίςκει εφαρμογι θ παρ. 10 του άρκρου 1 του ν. 4281/2014 ςχετικά με τθν
αντιςτροφι τθσ υποχρζωςθσ απόδοςθσ ΦΠΑ, οπότε τον ΦΠΑ αποδίδει ο ανακζτων φορζασ και
όχι ο Ανάδοχοσ, ο οποίοσ τιμολογεί χωρίσ ΦΠΑ.
Καμία δαςμολογικι ι φορολογικι απαλλαγι δεν αναγνωρίηεται ςτα καφςιμα και λιπαντικά.
Πληρωμές προσωπικού - Δαπάνες βαρύνουσες τον Ανάδοχο.
φμφωνα με το άρκρο 138 του Ν.4412/16 ο Ανάδοχοσ ςε κάκε περίπτωςθ βαρφνεται με όλεσ τισ
απαιτοφμενεσ δαπάνεσ για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, όπωσ είναι οι δαπάνεσ όλων των
εργοδοτικϊν επιβαρφνςεων, οι δαπάνεσ για τθν μετακίνθςθ του προςωπικοφ του, οι δαπάνεσ τθσ
μεταφοράσ, διαλογισ, φφλαξθσ, φκοράσ κλπ των υλικϊν, οι δαπάνεσ λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ,
απόςβεςθσ, μίςκωςθσ μθχανθμάτων και οχθμάτων, οι δαπάνεσ δοκιμϊν, προςπελάςεων προσ το
ζργο και τισ κζςεισ για τθν λιψθ των υλικϊν και παρακαμπτθρίων οδϊν για τθν διευκόλυνςθ τθσ
ςυγκοινωνίασ και αποτροπι αποκοπισ τθσ κυκλοφορίασ γενικά, ςφςταςθσ και διάλυςθσ
εργοταξίων και οι δαπάνεσ αποηθμιϊςεων ςτο προςωπικό του.
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να πλθρϊνει τακτικά κάκε βδομάδα το θμερομίςκιο και κάκε μινα το
υπαλλθλικό προςωπικό του. Επίςθσ οφείλει να πλθρϊνει κι αυτοφσ που του προμθκεφουν κάκε
είδουσ υλικά που χρθςιμοποιοφνται ςτο ζργο και τα ενοίκια των μθχανθμάτων που μιςκϊνει. ε
περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ του Αναδόχου πλθρωμισ του προςωπικοφ του, όςων κακυςτερείται θ
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πλθρωμι τουσ ζχουν δικαίωμα να τθ ηθτιςουν με αναφορά τουσ ςτον Προϊςτάμενο τθσ
Επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ,.
Αν ο Ανάδοχοσ κακυςτερεί τισ πλθρωμζσ των αποδοχϊν του προςωπικοφ που ζχει προςλάβει και
χρθςιμοποιεί ςτο ζργο, θ Διευκφνουςα Τπθρεςία μετά από γραπτι όχλθςθ των ενδιαφερομζνων,
καλεί τον ανάδοχο να εξοφλιςει τουσ δικαιοφχουσ μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ. Αν ο Ανάδοχοσ
δεν εξοφλιςει τουσ δικαιοφχουσ, τότε θ Διευκφνουςα Τπθρεςία ςυντάςςει καταςτάςεισ πλθρωμισ
των οφειλομζνων και πλθρϊνει απευκείασ τουσ δικαιοφχουσ από τισ πιςτϊςεισ του ζργου, για
λογαριαςμό του αναδόχου και ζναντι του λαβείν του. ε εφαρμογι τθσ παραγράφου αυτισ μπορεί
να πλθρωκοφν οι αποδοχζσ μζχρι και των τριϊν (3) τελευταίων μθνϊν πριν από τθν όχλθςθ των
ενδιαφερομζνων. Προχπόκεςθ τθσ πλθρωμισ είναι να υπάρχει οφειλι του κυρίου του ζργου εκ
τθσ καταςκευισ του αποδεικνυόμενθ ι όπωσ προκφπτει από υποβλθκζντα ι ςυνταςςόμενο εκ τθσ
Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ λογαριαςμό.
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλλει ςτο εργατοτεχνικό προςωπικό του δϊρα λόγω εορτϊν Πάςχα
και Χριςτουγζννων που κάκε φορά κακορίηονται με αποφάςεισ του Τπουργείου Εργαςίασ, όπωσ
και μζρεσ υποχρεωτικισ αργίασ, χοριγθςθσ άδειασ με αποδοχζσ, αποηθμίωςθ λόγω απόλυςθσ
όπωσ και τισ νόμιμεσ ειςφορζσ του ςτουσ αςφαλιςτικοφσ επικουρικοφσ οργανιςμοφσ ι ταμεία.
Αναθεώρηση συμβατικής αξίας των έργων
Για τθν ανακεϊρθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ των ζργων ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 153 του Ν.4412/16.

Κανονισμός νέων τιμών μονάδας
Όλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν και κα πλθρωκοφν με τισ τιμζσ μονάδασ που προβλζπονται ςτο
τιμολόγιο. Αν παρουςιαςτεί ανάγκθ ςφνταξθσ νζασ τιμισ μονάδασ, κα ςυνταχκεί ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρου 156 του Ν.4412/16.
Απολογιστικές εργασίες
τθν εκτζλεςθ του ζργου δεν προβλζπεται θ υλοποίθςθ εργαςιϊν απολογιςτικά.
Η εκτζλεςθ των απολογιςτικϊν εργαςιϊν με, θ πλθρωμι τουσ και το ποςοςτό γενικϊν εξόδων και
οφζλουσ του Αναδόχου κακορίηεται από τισ διατάξεισ των άρκρων 126 και 154 του Ν.4412/16.
Προσωρινή & οριστική διακοπή των έργων - Διάλυση της Σύμβασης
Εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 161 του Ν.4412/16.
Διακανονισμός σύμβασης μετά από πτώχευση ή θάνατο του Αναδόχου
τθν προκειμζνθ περίπτωςθ ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 167 του Ν.4412/16.
Πινακίδες ενδεικτικές του έργου
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ, μζςα ςε ζνα μινα από τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ να καταςκευάςει και
να τοποκετιςει ςτθν αρχι και ςτο τζλοσ του ζργου πινακίδεσ με τα ςτοιχεία του ζργου. Η απόςυρςθ τθσ
αρχικισ πινακίδασ πραγματοποιείται με τθν τοποκζτθςθ τθσ αναμνθςτικισ πινακίδασ μετά τθν οριςτικι
παραλαβι του.
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Αρχαιότητες
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ειδοποιιςει τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία αν τυχόν κατά τθν καταςκευι
των ζργων βρεκοφν αρχαιότθτεσ ι οποιαδιποτε ζργα τζχνθσ. τθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται οι
διατάξεισ για τισ αρχαιότθτεσ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μζγαρα 14-6-2018

Μζγαρα 14-6-2018

Μζγαρα 18-6-2018

Οι ςυντάξαντεσ

Η Προϊςταμζνθ Σμιματοσ
Μελετϊν - Ζργων

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Σ.Τ.Δ.Μ.

Πζτροσ Μιλεςθσ

Ευκαλία Σςάκωνα

Ευάγγελοσ Ροφςςθσ
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