ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡ.ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΤ

Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ

ΑΡΙΘ. 1072/2021

ΕΡΓΟ: "σντηρήσεις στολικών κτιρίων και αύλειων τώρων
Δήμοσ Παγγαίοσ "

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ € : 198.252,34 με ΦΠΑ
ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΠΙΣΩΗ: « ΑΣΑ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ»

ΤΝΣΑΚΣΕ ΜΕΛΕΣΗ : 1.ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΙΚΟΤ
Διπλ. Πολιτικός Μηχ/κός

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από STERGIOS MARMIDIS
Ημερομηνία: 2021.12.21 11:34:58 EET

Eλεσθερούπολη επτέμβριος 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΤ
Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

Αριθ. Μελ. : 1072/ 2021
ΕΡΓΟ: «σντηρήσεις

στολικών κτιρίων και
αύλειων τώρων Δήμοσ Παγγαίοσ»

ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ

Με ηην παπούζα μελέηη ππόκειηαι να γίνοςν παπεμβάζειρ για ηην ζςνηήπηζη
ςθιζηάμενων ζσολικών ςποδομών ζηην πεπιοσή ηος Δήμος Παγγαίος. Οι επγαζίερ πος έσοςν
ζςμπεπιληθθεί αθοπούν ηα εξήρ ζσολεία : Γςμνάζιο και Δ. Νικήζιανηρ όπος θα γίνοςν
παπεμβάζειρ ζηον αύλειο σώπο(διαμόπθωζη γηπέδων μπάζκεη), Λύκειο Ποδοσωπίος όπος θα
γίνει σπωμαηιζμόρ εξωηεπικά ηος κηιπίος και παπεμβάζειρ ζηον αύλειο σώπο ηων νηπιαγωγείων
Ελεςθεπούποληρ(1ο ) , Μεζοπόπηρ, Ελεςθεπών και Ν.Πεπάμος. Επίζηρ θα γίνει η διεςθέηηζη
ομβπίων ςδάηων ζηη βόπεια πλεςπά ηος Γςμναζίος Ν.Πεπάμος.
Η ζςνολική απαιηούμενη πίζηωζη εκηέλεζηρ ηος έπγος θα ανέλθει ζηο ποζόν ηων
198.252,34 €, θα καλςθθεί από πιζηώζειρ ΑΣΑ ΧΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ και θα εκηελεζθεί
ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν.4412/2016.

Ελεςθεπούπολη 21 επηεμβπίος 2021
Η ςνηάξαζα

Αναζηαζία Μπίκος
Πολιηικόρ Μησανικόρ ΠΕ/Α’

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ
ΕΡΓΟ:"υντηρήςεισ ςχολικών κτιρίων και αφλειων χώρων
Δήμου Παγγαίου"

ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΤ
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Αριθμ. μελέτησ : 1072/2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
Α/Α

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΜΕΛΕΣΗ

ΚΩΔ.

ΠΟΟ

ΣΙΜ.

Α.Σ. Ε.Μ. ΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ

ΔΑΠΑΝΗ
ΜΕΡΙΚΗ

ΟΛΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟ
ΑΝΑΘΕΩΡ.

Ι. ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΕΙ
1 Εκςκαφζσ κεμελίων τεχνικϊν ζργων Γ/Η

ΟΙΚ.20.05.01

1

μ3

100,00

6,70

670,00

ΟΙΚ.2124

2 Γενικζσ εκςκαφζσ ςε ζδαφοσ γαιϊδεισ-θμιβραχϊδεισ
3 Πλιρωςθ νθςίδων με φυτικι γθ ςε αςτικζσ περιοχζσ χωρίσ
τθν προμικεια
υλικοφ
4 Προμικεια
φυτικισ
γισ

ΟΙΚ 20.02

2

μ3

115,88

5,00

579,40

ΟΙΚ. 2112

ΠΡ Α7

3

μ3

86,88

2,60

225,89

ΠΡ 1620

ΠΡ Δ8

4

μ3

86,88

6,00

521,28

ΠΡ 1620

5 Δζνδρα κατθγορίασ Δ9
6 Κακαίρεςθ αόπλου ςκυροδζματοσ
Κακαίρεςθ πλακοςτρϊςεων δαπζδων παντόσ τφπου και
7
οιουδιποτε πάχουσ

ΠΡ Δ 1.9

5

τεμ

4,00

220,00

880,00

ΠΡ 5210

ΟΙΚ 22.10.01

6

μ3

35,00

30,20

1.057,00

OIK.2226

ΟΙΚ 22.20.01

7

μ2

33,00

7,90

260,70

ΟΙΚ. 2236

ΟΙΚ(22,23)

8

μ2

49,80

5,60

278,88

Δ-2.2

9

μ2

490,00

1,45

710,50

ΟΔΟ 1132

Δ-1

10

μ

182,00

1,00

182,00

OIK.2269.A

8 Καθαίπεζη επισπιζμάηυν

Απόξεςθ αςφαλτικοφ οδοςτρϊματοσ (φρεηάριςμα)
ςε βάκοσ ζωσ 6 cm
10 Σομι οδοςτρϊματοσ με αςφαλτοκόπτθ
9

Άθροισμα Ι

ΟΙΚ.2252

5.365,65
ΙΙ. ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΑ

1 κυρόδεμα C16/20 με χριςθ αντλίασ

ΟΙΚ 32.01.04

11

μ3

30,00

90,00

2.700,00

ΟΙΚ.3214

2 κυρόδεμα C20/25 με χριςθ αντλίασ

ΟΙΚ 32.01.05

12

μ3

40,00

95,00

3.800,00

ΟΙΚ.3215

3 Δομικά πλζγματα B500C (S500s)

ΟΙΚ 38.20.03

13 χλγ. 1.000,00

1,01

1.010,00

ΟΙΚ.3873

4 Ξυλότυποι ςυνικων χυτϊν καταςκευϊν
5 Πρόχυτα κράςπεδα από ςκυρόδεμα

ΟΙΚ 38.03
Β-51

μ2

300,00

15,70

4.710,00

ΟΙΚ.3816

15 μ.μ

53,44

9,60

513,02

ΟΔΟ 2921

14

Άθροισμα ΙΙ

12.733,02
ΙΙΙ. ΣΟΙΧΟΠΟΙΙΕ-ΕΠΙΧΡΙΜΑΣΑ

1 Χρωματιςμοί με πλαςτ. Χρϊμα εξωτ. Επιφ.
2 Δπισπίζμαηα ηπιπηά ή παηηηά με ηζιμενηοκονίαμα
3

Ελαιοχρωματιςμοί κοινοί ςθδθρϊν επιφανειϊν με χρϊματα
αλκυδικϊν ι ακρ.ρθτινϊν

4 Ικριϊματα ςιδθρά ςωλθνωτά

ΟΙΚ(77,80,02)

16

μ2

692,50

10,1

6.994,25

ΟΙΚ(71.22)

17

μ2

49,80

14,00

697,20

ΟΙΚ (77.55)

18

μ2

400,10

6,70

2.680,67

ΟΙΚ.7122

ΟΙΚ (23.03)

19

μ2

692,50

5,60

3.878,00

ΟΙΚ.2303

Άθροισμα ΙΙΙ

OIK.4701
ΟΙΚ.7122

14.250,12
ΙV. ΕΠΕΝΔΤΕΙ-ΕΠΙΣΡΩΕΙ

1 Αζθαληική ζςγκολληηική επάλειτη

Γ-4

20

μ2

1.500,00

0,45

675,00

21

μ2

390,00

7,98

3.112,20

ΟΓΟ 4521Β

22 ton

230,00

81,08

18.648,40

ΟΓΟ 4421.Β

Ν.ΟΙΚ.7396

23

μ2

780,00

21,00

16.380,00

ΟΙΚ.7396

Ν.ΟΙΚ(7397)

24

μ2

350,00

65,00

22.750,00

ΟΙΚ 7397

418,32

5,60

2.342,59

ΟΙΚ.7903

50,00

28,00

1.400,00

2

Αζθαληική ζηπώζη κςκλοθοπίαρ 0,05 μ. με σπήζη κοινήρ
αζθάληος

Γ-8.1

3

Αζθαληικέρ ζηπώζειρ μεηαβληηού πάσοςρ επιμεηπούμενερ
καηά βάπορ

Δ-6

Αθληηικό δάπεδο εξυηεπικών συπυν πάσοςρ 0,06mm2,00mm
5 Δάπεδο αζθαλείας

4

6 ηεγανυηικέρ επιζηπώζειρ με ηζιμενηοειδή ςλικά

ΟΙΚ(79.08)

7 Επιςτρϊςεισ με χονδρόπλακεσ ορκογωνιςμζνεσ

ΟΙΚ 73.12

25 σλγ.

26

μ2

Άθροισμα ΙV
V. ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΞΤΛΙΝΕ-ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ
ιδθρά κιγκλιδϊματα από ράβδουσ ςυνικων διατομϊν
1
απλοφ ςχεδίου από ευκφγραμμεσ ράβδουσ
2 Θύπερ αλοςμινίος συπίρ ςαλοζηάζιο

ΟΓΟ.4120

ΟΙΚ 7312

65.308,19

ΟΙΚ. 64.01.01

8.775,00

ΟΙΚ 6401
ΟΙΚ.6502

μ2

4,80

220,00

1.056,00

2,80

402,92

ΟΙΚ 6104

4 Παπαδοζιακή βπύζη με πέηπα

Ν.ΟΙΚ 7312

143,90
1,00

350,00

350,00

ΟΙΚ 4307

5 Παπαδοζιακά καθιζηικά από σςηοζίδηπο

ΠΡ(Β 10.5)

31 ηεμ

5,00

490,00

2.450,00

ΟΙΚ 5104

ΠΡ( Β 11.13)

32 ηεμ

5,00

220,00

1.100,00

6 Γιάηπηηορ μεηαλλικόρ κύλινδπορ κάδορ

Άθροισμα V

ΟΙΚ(64.47)

28

4,50

29 μ2
30 ηεμ

3 υρματόπλεγμα με τετραγωνικι οπι

ΟΙΚ(65.05)

27 κιλά 1.950,00

ΟΙΚ 5104

14.133,92

VI. ΛΟΙΠΕ ΕΡΓΑΙΕ - ΣΕΛΙΩΜΑΣΑ
1 Μονάδα κούνιαρ δύο θέζευν
2

Μονάδα ζκάλαρ ηζοςλήθπαρ

ΠΡ(Β12.11)
ΠΡ (Β12.20)

ΠΡ(Β12.21)
3 Μονάδα μύλου
4 Mονάδα ηπαμπάλα μεηαλλική
ΠΡ (Β 12.15)
Ν.ΟΙΚ 61.33
5 Μπαζκέηα ολυμπιακού ηύπου
Άθροισμα VII
ΤΝΟΛΟ
Προςτίκεται O.E. &Γ.Ε. 18%
Άκροιςμα
Απρόβλεπτεσ Δαπάνεσ 15%
Προχπολογιςθείςα Δαπάνη κατά την Μελέτη ( Πρόσ Δημοπράτηςη)
Πρόβλεψθ Ανακεϊρθςθσ
Άκροιςμα
Προςτίκεται Δαπάνθ Φ.Π.Α. 24%
Απαιτοφμενη πίςτωςη εκτέλεςησ του έργου

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ελευκεροφπολθ 21 / 09 / 2021
Ο Προϊςτάμενοσ Δ/νςησ Σεχνικών Τπηρεςιών

τζργιοσ Μαρμίδθσ
Διπλ.Πολιτικόσ Μθχανικόσ ΠΕ/Α'

33 ηεμ.
34
35
36
37

ηεμ.
ηεμ.
ηεμ.
ηεμ.

1,00

780,00

780,00

1.000,00

1.000,00

1,00
800,00
1,00
350,00
2,00 1.300,00

800,00
350,00
2.600,00

1,00

ΟΙΚ 5104
ΟΙΚ 5104
ΟΙΚ 5104
ΟΙΚ 5104
ΟΙΚ 6104

5.530,00
117.320,90 €
21.117,76
138.438,67
20.765,80
159.204,47 €
676,45
159.880,92
38.371,42
198.252,34 €

Ελευκεροφπολθ 21 / 09 / 2021
Η υντάξαςα

Αναςταςία Μπίκου
Διπλ. Πολιτικόσ Μθχ/κόσ ΠΕ/Α'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ
ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΤ
ΔΣΤ ΔΗΜΟΤ ΠΑΓΓΑΙΟΤ
ΑΡ. ΜΕΛ. 1072/2021

ΕΡΓΟ " ΤΝΣΗΡΗΕΙ ΦΟΛΙΚΨΝ
ΚΣΙΡΙΨΝ ΚΑΙ ΑΤΛΕΙΨΝ ΦΨΡΨΝ
ΔΗΜΟΤ ΠΑΓΓΑΙΟΤ"

3 ΠΕΡΙΓΡΑΥΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKOΔΟΜΙΚΨΝ
ΕΡΓΨΝ NET OIK

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ

1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.1

Αντικείμενο του παρόντος Σιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις
οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης
που ορίζονται στη διακήρυξη.
1.2 τις τιμές μονάδος του παρόντος Σιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες
περαιωμένης εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν
στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται:
1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του
έργου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης
και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.
1.2.2 "Κάθε δαπάνη"γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή
διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την
απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού
προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων.
1.3 ύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για
απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που
περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Σιμολογίου.
1.3.1
Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς,
ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Υόρου Προστιθέμενης Αξίας (Υ.Π.Α.) ]
Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και
λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες
εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με
τις διατάξεις της Σελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην
Τπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Τπηρεσία, η
δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή
οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους
φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου,
ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας
ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από
τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.
1.3.2
Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων
και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών,
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής
τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών,
τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές,
εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με
αντίστοιχα άρθρα του Σιμολογίου.
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία
μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων
εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης,
λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με
την Ε..Τ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

Οι
δαπάνες
μισθών,
ημερομισθίων, υπερωριών,
υπερεργασιών,
ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους
ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων
εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε
υλλογικές υμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως,
ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης
(πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες
και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού
(επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων
εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και
μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που
απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών,
ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου,
εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και
αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών
απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών
και απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες
αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Τπηρεσία και
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους.
Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία
εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των
δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό
εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Τπηρεσίας, σύμφωνα
με τους όρους δημοπράτησης.
Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής
σκυροδέματος, και προκατασκευασμένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς
ενσωμάτωση στο έργο) στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.
τις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου,
η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η
εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές
δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών
στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής
τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το
πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ
κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης
του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Τπηρεσία και σύμφωνα με τους
ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των
χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί
από το Δημόσιο
(β) Οταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο
Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις
ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.
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1.3.8

Σα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές, τα
μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις
λοπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική υγγραφή
Τποχρεώσεων του Εργου.

1.3.9

Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων
εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων,
της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής
ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της
εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και
μέχρι την οριστική παραλαβή τους.
Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των
πάσης φύσεως "δοκιμαστικών τμημάτων"που προβλέπονται στην Σ..Τ. και
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και
δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.)
Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού
μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που
απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου
χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά
επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η
ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα,
τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι
μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι
πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα
του Κυρίου του Εργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η
απομάκρυνσή τους από το Εργο.
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού
που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για
οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.3.10

1.3.11

1.3.12
1.3.13
(α)
(β)
(γ)
(δ)

(ε)

1.3.14

Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων,
μηχανημάτων κ.λπ.
Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις
μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται:
σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα
στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους
αρμόδιους για αυτά φορείς (ΤΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΤΑx κλπ.),
στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω
εμποδίων,
στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε
τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.&
Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Σιμολογίου
σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του
έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου
και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).
Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού
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δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για
την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών
εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής
μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές),
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών.

1.3.15

1.3.16

1.3.17

1.3.18

1.3.19

1.3.20

1.3.21

Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης
του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα
θεμέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής
Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος
του Εργου (ΠΠΕ), του χεδίου Ασφάλειας και Τγείας, του Υακέλου Ασφάλειας
και Τγείας του Εργου (ΑΤ-ΥΑΤ).
Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που
απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων
εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης
επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με επρόσωπο της Τπηρεσίας και
σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και
υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Τπηρεσία προς έλεγχο.
Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων
(όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης
κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε".
Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει
δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς
και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών,
υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα
κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα,
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.
Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου
του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα,
προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το
τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε
προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς
όρους ορίζεται.
Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και
ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη
εκτέλεση των εργασιών.
Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας
στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που
θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται
ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες
αποξήλωσης
των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής
αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας
κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Τπηρεσίας για την διατήρησή
τους.
Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι
αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως
εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας,
ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των
συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Τπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων
και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
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1.3.22

1.3.23

1.3.24

1.3.25

1.3.26

1.3.27
1.3.28

1.4

Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα
Τπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε..Τ και στους λοιπούς όρους
δημοπράτησης.
Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης
να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες
σύνθεσης σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ.
Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις
αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας,
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την
εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου,
όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς
όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη
δημοπράτησης.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού
και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο,
όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου.
Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.
Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου,
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τπηρεσίας.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Σιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό
Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο
περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες
διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί,
ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα
λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το
προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Σο ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι
οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει
βάσει των τιμών του Σιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.

1.5 Ο Υόρος Προστιθέμενης Αξίας (Υ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου
επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΡΟΠΟΤ ΕΠΙΜΕΣΡΗΗ ΣΨΝ ΕΡΓΑΙΨΝ
ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ

2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.1.1

2.1.2

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των
εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων
βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη
των έγγραφων εντολών της Τπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων
ανοχών.
Η Τπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά
την κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των
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2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2.2

επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό
και προσωπικό για την υποστήριξη της Τπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν
λόγω ελέγχου.
Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε
εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης,
επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν
Περιγραφικό Σιμολόγιο.
Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς
και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των
παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος
Σιμολογίου.
Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Σιμολογίου, που
αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί
πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του
συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα
επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που
περιλαμβάνεται στο Σιμολόγιο.
τη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών,
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
2.2.1

ΦΨΜΑΣΟΤΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα







Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και
λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.
Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή
αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως
τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή
αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν
αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές),
χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού
εξοπλισμού.
Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να
εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά
υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). την
κατηγορία του "βράχου"περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι
μεγέθους πάνω από 0,50 m3.
Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς
σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς
τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των
150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν
αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση
των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)
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2.2.2
ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑ
Σα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και
όχι περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα
προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
Φειρολαβές
Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό
σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου
απαιτείται.
Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης
χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.
Φειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα
στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο
πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).
Φωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή
χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας.
Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης
- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας
- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος
- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες
πυρασφάλειας
- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου
- Φωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα
(ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα
(πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).
Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών
- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση
στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.
- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις
πυρασφάλειας.
- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση
- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.
- Αναστολείς (stoppers)
- Αναστολείς θύρας - δαπέδου
- Αναστολείς θύρας - τοίχου
- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου
- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων
- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ
- ύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)
- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών
ασφαλείας, με Master Key
- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου
- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με
ηλεκτρονική μονάδα ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων
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Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και
σύμφωνα με τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων
Εργων"διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του
παρόντος Σιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους
κουφώματος.
2.2.3.
ΦΡΨΜΑΣΙΜΟΙ
Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή
σε μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως
περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες
αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε
ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού.
Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η
αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους
των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές
επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Τπηρεσία,
θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη
χρωματισμών.
Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην
ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε
άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί
Όροι".
Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου
αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το
δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος
μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα
οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των
ικριωμάτων.
ε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των
χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη,
τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα
με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές
εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και
επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις
που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.
Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ
ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το
γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος
(βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της
καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής
επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:
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α/α
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

Είδος
Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου

υντελεστής

2,30
2,70
3,00

Ταλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου

1,90
2,30
2,60

Ταλοστάσια :
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού
δ) παραθύρων ρολλών
ε) σιδερένια

1,00
1,40
1,80
1,60
1,00

Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού,
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών

3,70

Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου

2,60

ιδερένιες θύρες :
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές
γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά)
δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ

2,80
2,00
1,00
1,60

Προπετάσματα σιδηρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)

2,50
1,00
1,60

Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου

1,00
1,50

Θερμαντικά σώματα :
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής
των θερμαντικών σωμάτων
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2.2.4.

ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
1. Σα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα
ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα:
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Πεντέλης
Κοκκιναρά
Κοζάνης
Αγ. Μαρίνας
Καπανδριτίου
Μαραθώνα
Νάξου
Αλιβερίου
Μαραθώνα
Βέροιας
Θάσου
Πηλίου

Λευκό
Σεφρόν
Λευκό
Λευκό συνεφώδες
Κιτρινωπό
Γκρί
Λευκό
Σεφρόχρουν – μελανό
Σεφρόχρουν – μελανό
Λευκό
Λευκό
Λευκό

ΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ερέτριας
Αμαρύνθου
Δομβραϊνης Θηβών
Δομβραϊνης Θηβών
Δομβραϊνης Θηβών
τύρων
Λάρισας
Ιωαννίνων
Υαρσάλων
Ύδρας
Διονύσου

Ερυθρότεφρο
Ερυθρότεφρο
Μπεζ
Κίτρινο
Ερυθρό
Πράσινο
Πράσινο
Μπεζ
Γκρι
Ροδότεφρο πολύχρωμο
Φιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ιωαννίνων
Φίου
Φίου
Σήνου
Ρόδου
Αγίου Πέτρου
Βυτίνας
Μάνης
Ναυπλίου
Ναυπλίου
Μυτιλήνης
Σρίπολης
αλαμίνας

Ροδόχρουν
Σεφρό
Κίτρινο
Πράσινο
Μπεζ
Μαύρο
Μαύρο
Ερυθρό
Ερυθρό
Κίτρινο
Ερυθρό πολύχρωμο
Γκρι με λευκές φέτες
Γκρι ή πολύχρωμο
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14 Αράχωβας

καφέ

2. ε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η
στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)
3. Σο κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό
τσιμέντο.
2.2.5.

ΕΠΕΝΔΤΗ ΣΟΙΦΨΝ ΚΑΙ ΧΕΤΔΟΡΟΥΨΝ.
Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων
και ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.
Οι
εργασίες
κατασκευής
επίπεδης
επιφάνειας
γυψοσανίδων
τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05.
Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται
επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12.
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο
σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο
78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. την περίπτωση
χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα
παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με
τις τιμές του άρθρου 61.30.
ε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του
τιμολογείται με το άρθρο 79.55.
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ΓΕΝΙΚΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ
Α.

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Σιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*]
παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΤΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.
Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με
βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες
τιμές μονάδας σε €/m3.km
ε αστικές περιοχές
- απόσταση < 5 km
- απόσταση ^ 5 km
Εκτός πόλεως
οδοί καλής βατότητας
- απόσταση < 5 km
- απόσταση ≥ 5 km
οδοί κακής βατότητας
- απόσταση < 5 km
- απόσταση ≥ 5 km
εργοταξιακές οδοί
- απόσταση < 3 km
- απόσταση ≥ 3 km
Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη
αναμονή φορτοεκφόρτωσης
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και
χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

0,28
0,21

0,20
0,19
0,25
0,21
0,22
0,20
0,03

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*]
των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε
κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.
ε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε
άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε
εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΣ
ΟΙΚ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και
αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου).
Β.

τις τιμές μονάδος του παρόντος Σιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] παρατίθεται η τιμή
που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Οταν
διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι
αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει
ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων
διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).
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ΣΙΜΕ ΕΥΑΡΜΟΓΗ
Α΄ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΨΝ ΕΡΓΑΙΨΝ
ΟΜΑΔΑ Ι ΦΨΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΕΙ
1. ΑΡΘΡΟ OIK 20.05.01
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως
έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε
βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ
ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε
υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με
την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και
την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την
μελέτη του έργου και την ΕΣΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών
έργων"
Σιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων
εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και
μετά την εκσκαφή.
Μεταφορά σε απόσταση 10 χλμ
Σ2=(0,19+0,03)*10= 2,20
Σιμή /m3
Σ=Σ1+Σ2 = 4,50
Σιμή άρθρου + [κόστος μεταφοράς* απόσταση μεταφοράς]
ΕΤΡΨ

6,70 €

(Έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά)

2. ΑΡΘΡΟ OIK 20.02
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ
χώρων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων
για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου
και την ΕΣΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης
πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης
μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από
τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους
έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή
συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών
ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις
των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση
έως 30 m.
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Σιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων
εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και
μετά την εκσκαφή.
Μεταφορά σε απόσταση 10 χλμ
Σ2=(0,19+0,03)*10= 2,20
Σιμή /m3
Σ=Σ1+Σ2 = 5,00
Σιμή άρθρου + [κόστος μεταφοράς* απόσταση μεταφοράς]
ΕΤΡΨ
3.
Α7

5,00 €

( Πέντε ευρώ)

ΑΡΘΡΟ Α7
υμπλήρωση παράπλευρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές
με φυτική γη, χωρίς την προμήθεια του υλικού
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡ 1620
Σοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την
συμπλήρωση παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές,
σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΣΕΠ 02-07-05-00 ‘’Επένδυση πρανών-πλήρωση
νησίδων με φυτική γη’’.
την τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των
υλικών, η σταλία των αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της
επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης της
φυτικής γης ή/και του κηπευτικού χώματος και η συντήρησή τους μέχρι τη
λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της
επιθυμητής στάθμης και μορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα στο χρόνο
συντήρησης), με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας
φυτικών γαιών ή/και του κηπευτικού χώματος.
Η προμήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώματος επιμετρώνται
ιδιαίτερα με βάση τα άρθρα Δ7 και Δ8 του Σιμολογίου ΠΡ
Σιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΤΡΨ

2,60 €

( Δύο ευρώ και εξήντα λεπτά)

4.

ΑΡΘΡΟ Δ8

Δ8

Προμήθεια φυτικής γης
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ-1620
Πξνκήζεηα επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ θπηηθήο γεο, ζύκθσλα κε ηελ ΕΣΕΠ 02-07-05-00. Η
θπηηθή γε ζα είλαη γόληκε, επηθαλεηαθήο πξνέιεπζεο (από βάζνο κέρξη 60 cm),
εύζξππηε θαη θαηά ην δπλαηόλ απαιιαγκέλε από ζβώινπο, αγξηόρνξηα, ππνιείκκαηα
ξηδώλ, ιίζνπο κεγαιύηεξνπο ησλ 5 cm θαη άιια μέλα ή ηνμηθά πιηθά βιαβεξά γηα ηελ
αλάπηπμε θπηώλ.
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3)

ΕΤΡΨ

6,00 €

( Έξι ευρώ )
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5. ΑΡΘΡΟ OIK Δ 1.9
Δ1.

Δένδρα

Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθώλ δέλδξσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθόξησζεο θαη
κεηαθνξάο ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ, ηπρόλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην
θπηώξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξώλ, ηπρόλ απσιεηώλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο
δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνύλ, θαζώο θαη
όπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ δέλδξσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη
θαη ηε θύηεπζή ηνπο, ζύκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΕΣΕΠ 10-09-01-00.
Δ1.9

Δένδπα καηηγοπίαρ Δ9
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ-5210
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)

ΕΤΡΨ

220,00 €

(Διακόσια είκοσι ευρώ )

6. ΑΡΘΡΟ OIK 22.10
22.10

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα
Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων
των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με
διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.
υμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού
και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση
των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η
μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΣΕΠ
15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά
μέσα".
22.10.01

Με ρξήζε ζπλήζνπο θξνπζηηθνύ εμνπιηζκνύ
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΙΚ-2226

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε
συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.
Σιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως
Εργασία
Σ1= 28,00
Μεταφορά από απόσταση 10 χλμ
Σ2=0,22*10= 2,20
Σιμή /m3
Σ=Σ1+Σ2 = 30,20
Σιμή άρθρου + [κόστος μεταφοράς* απόσταση μεταφοράς]
ΕΤΡΨ

30,20 €

(Σριάντα ευρώ και είκοσι λεπτά)

7. ΑΡΘΡΟ OIK 22.20.01
22.20

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους

16

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους
(τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,
σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από
το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
Σιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
22.20.01

Υσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθώλ
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΙΚ-2236

ΕΤΡΨ

7,90 €

(Επτά ευρώ και εννενήντα λεπτά)

8. ΑΡΘΡΟ OIK 22.23
Καθαίρεση επιχρισμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252
Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,
μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και
θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος
εργασίας. υμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των
προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΣΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".
Σιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
ΕΤΡΨ

5,60 €

(Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά)

9. ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ Δ-2.2
Άρθρο Δ-2 ΑΠΟΞΕΗ ΑΥΑΛΣΙΚΟΤ ΟΔΟΣΡΨΜΑΣΟ (ΥΡΕΖΑΡΙΜΑ)
Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση
αποξεστικού μηχανήματος (φρέζας), στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθος, με ομαλή και
ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΣΕΠ 05-03-14-00
‘’Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος’’.
την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος
 Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους στις
προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης
 Ο καθαρισμός της επιφανείας απόξεσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική
υποβοήθηση
 Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού
 Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή
προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης
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Σιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής φρεζαρίσματος υφιστάμενου οδοστρώματος.
Άρθρο Δ-2.2 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm.
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΔΟ-1132
ΕΤΡΨ

1,45 €

(Ένα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά)

10. ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ Δ-1
Άρθρο Δ-1 ΣΟΜΗ ΟΔΟΣΡΨΜΑΣΟ ΜΕ ΑΥΑΛΣΟΚΟΠΣΗ
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΙΚ-2269(α))
Σομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε
πάχους, με χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα
προβλεπόμενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές
κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης,
τιμολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες’’
Σιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.
ΕΤΡΨ

1,00 €

(Ένα ευρώ )

ΟΜΑΔΑ ΙΙ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΑ
11. ΑΡΘΡΟ OIK 32.01.04
32.01

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
με χρήση αντλίας ή πυργογερανού
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος
οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κανονισμού Σεχνολογίας κυροδέματος (ΚΣ), με την διάστρωση με χρήση
αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την
δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις
ΕΣΕΠ:
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",
01-01-03-00 "υντήρηση σκυροδέματος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
01-01-07-00 "κυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα
επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την
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παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά
πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.
την τιμή περιλαμβάνονται:
α.

β.

γ.

δ.

ε.

Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης
του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό
σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων
υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του
σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς
αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η
μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος
συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας
τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών
(αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική
διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. ε ουδεμία περίπτωση
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο
σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η
περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης
χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με
δαπάνη του Aναδόχου.
Σα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών
πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη
συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση
της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής),
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την
ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.
υμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων
μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου,
στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή,
φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την
θέση σκυροδέτησης.
Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων
ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός
από κελύφη, αψίδες και τρούλους.
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα,
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις
32.01.04

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Κωδικός Αναθεώρησης

ΟΙΚ-3214

Σιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
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ΕΤΡΨ

90,00 €

(Εννενήντα ευρώ)

12. ΑΡΘΡΟ OIK 32.01.05
32.01

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
με χρήση αντλίας ή πυργογερανού
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος
οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κανονισμού Σεχνολογίας κυροδέματος (ΚΣ), με την διάστρωση με χρήση
αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την
δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις
ΕΣΕΠ:
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",
01-01-03-00 "υντήρηση σκυροδέματος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
01-01-07-00 "κυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα
επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την
παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά
πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.
την τιμή περιλαμβάνονται:
α.

Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης
του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό
σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων
υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του
σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς
αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η
μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος
συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας
τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών
(αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική
διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. ε ουδεμία περίπτωση
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο
σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η
περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης
χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με
δαπάνη του Aναδόχου.
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β.

γ.

δ.

ε.

Σα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών
πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη
συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση
της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής),
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την
ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.
υμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων
μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου,
στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή,
φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την
θέση σκυροδέτησης.
Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων
ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός
από κελύφη, αψίδες και τρούλους.
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα,
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις
32.01.05

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
Κωδικός Αναθεώρησης

ΟΙΚ-3215

Σιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΤΡΨ

95,00 €

(Εννενήντα πέντε ευρώ)

13. ΑΡΘΡΟ OIK 38.20.03
Δομικά πλέγματα B500C (S500s)
Φαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος,
μορφής διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και
διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με
οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού.
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΣΕΠ 01-02-01-00 "Φαλύβδινος οπλισμός
σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του
ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα
οπλισμένων δαπέδων κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει
αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται
στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου
και θα υποβάλλονται στην Τπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την
έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.
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Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα
περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις
διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά
τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα
μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού,
μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την
Τπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.
Σο ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον
πίνακα 3-1 του ΚΣΦ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. ε καμμία
περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των
ράβδων βάσει ζυγολογίου.
Πεδίο εφαρμογής
ΗλεκτροΟνομ.
Κουλούρες και
Ονομ.
συγκολλημένα
διάμετρος Ράβδοι ευθυγραμμισμέν
διατομή
πλέγματα και
(mm)
α προϊόντα
(mm2)
δικτυώματα
B500C B500Α B500C B500Α B500C
5,0
19,6


5,5
23,8


6,0
28,3





6,5
33,2


7,0
38,5


7,5
44,2


8,0
50,3





10,0
78,5



12,0
113



14,0
154



16,0
201



18,0
254

20,0
314

22,0
380

25,0
491

28,0
616

32,0
804

40,0
1257


Ονομ.
μάζα/
μέτρο
(kg/m)
0,154
0,187
0,222
0,260
0,302
0,347
0,395
0,617
0,888
1,21
1,58
2,00
2,47
2,98
3,85
4,83
6,31
9,86

τις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα
ακόλουθα:
 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
 Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή
αυτών.
 Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος
από το δάπεδο εργασίας.
 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
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 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
Σιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.

38.20.03
ΕΤΡΨ

1,01 €

Δομικά πλέγματα B500C
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873
(Ένα ευρώ και ένα λεπτά)

14. ΑΡΘΡΟ OIK 38.03
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων,
φατνωμάτων, στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε
στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00
m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΣΕΠ
01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".
την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των
χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η
εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που
χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του.
Σιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
ΕΤΡΨ

15,70 €

(Δεκαπέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά)

15. ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ Β-51
Άρθρο Β-51

ΠΡΟΦΤΣΑ ΚΡΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΔΟ-2921)

Σοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής
πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης,
με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων
ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική
εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του
έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΣΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι
ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’.
την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του
σκυροδέματος της βάσης έδρασης,
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 η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m,
με λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς
πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους
και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου.
Σιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η
οποία επιμετράται ιδιαιτέρως.
ΕΤΡΨ

9,60 €

(Εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά)

16. ΑΡΘΡΟ OIK- 77.80.02

77.80

Υρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1
Φρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα
ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις,
χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΣΕΠ 0310-02-00 "Φρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του
τελικού χρώματος. Τλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.
Σιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΤΡΨ

77.80.02

Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιοακριλικής βάσεως.

10,10 €

(Δέκα ευρώ και δέκα λεπτά)

17. ΑΡΘΡΟ OIK- 71.22
Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7122
Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου,
πάχους 2,5 cm, εις τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε
στάθμη έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΣΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που
παρασκευάζονται επί τόπου".
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο
μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.
Σιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΤΡΨ 14,00 € (Δέκα τέσσερα ευρώ
18. ΑΡΘΡΟ OIK- 77.55
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77.55

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΣΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών
επιφανειών".
Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση
αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις
ελαιοχρώματος. Τλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία,
Σιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΤΡΨ

6,70 €

(Έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά)

19. ΑΡΘΡΟ OIK 23.03
Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2303
Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από
μαδέρια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΣΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".
την τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων
και στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η
εργασία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η
φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών.
Σα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε
θα παρουσιάζουν κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν
κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.
Σο παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από
την μελέτη του έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που
θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν
ειδικής εγκρίσεως της Τπηρεσίας.
Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της
οποίας εκτελούνται οι εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες
προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν
περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ,
Σιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΤΡΨ

5,60 €

(Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά)

ΟΜΑΔΑ ΙV ΕΠΕΝΔΤΕΙ – ΕΠΙΣΡΨΕΙ
20. ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ Δ-4
Άρθρο Δ-4

ΑΥΑΛΣΙΚΗ ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΧΗ
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(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4120)
υγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας
μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή
άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη
μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα.
την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:


η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου
αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από
οποιαδήποτε απόσταση,



η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση,
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με
μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση,



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

Σιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.
Τ.Ε. Σαράντα πζντε λεπτά του ευρώ

Τ.Ε. 0,45€

21. ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ Δ-4
Άρθρο ΟΔΟ Δ-8.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m
με χρήση κοινής ασφάλτου
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα
από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν
θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου Α 12,5 ή Α
20,σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΣΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".
την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
-η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου
μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος
-η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως
-η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher
-η σταλία των μεταφορικών μέσων
-η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει
-η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα
-η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.

τις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου
Σιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΣΕΠ 05-03-11-04,ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος
της και τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου μετά της μεταφοράς του
ασφαλτομίγματος σε οποιαδήποτε απόσταση
(Σιμή εφαρμογής: 7,70€/μ2 + (0,19+0,03) € / Κm*μ3 x 25 Κm Φ 0,05μ. = 7,98 €/μ2)
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Τ.Ε. Επτά ευρώ και εννενήντα οκτώ λεπτά

Τ.Ε. 7,98 €

22. ΑΡΘΡΟ ΟΔΟ Δ-6
Άρθρο Δ-6
ΑΥΑΛΣΙΚΕ ΣΡΨΕΙ ΜΕΣΑΒΛΗΣΟΤ ΠΑΦΟΤ
ΕΠΙΜΕΣΡΟΤΜΕΝΕ ΚΑΣΑ ΒΑΡΟ
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4421Β)
Κατασκευή ασφαλτικών απισωτικών στρώσεων και στρώσεων αλλαγής επικλίσεων, καθώς και
κατασκευή ταπητιδίων και επουλώσεις λάκκων σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα
από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ
σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου Α 31,5 ή Α 40,
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΣΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".
την τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:


η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της
ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος



η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως



η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου και η διάστρωσή του



η σταλία των μεταφορικών μέσων



η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε να
προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα



η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.



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

την τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη
ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα.
Επιμέτρηση με βάση ζυγολόγια προσκομιζομένου προς διάστρωση ασφαλτομίγματος.
Σιμή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτομίγματος.
Τ.Ε. Ογδόντα ζνα ευρώ και οκτώ λεπτά

Τ.Ε. 81,08 €

23. ΑΡΘΡΟ N.OIK 7396
Άρθρο N.ΟΙΚ 7396 Αθλητικό δάπεδο εξωτερικών χώρων πάχουσ 0,06-2,00mm
Καταςκευι ακλθτικου γθπζδου με χυτι, ελαςτικι , ακρυλικι, αυτοεπιπεδοφμενθ, αντιολιςκθρι
επζνδυςθ, πιςτοποιθμζνο δάπεδο από τθ Διεκνι Ομοςπονδία Αντιςφαίριςθσ I.T.F κατθγορίασ 4
Μedium-fast. Πρίν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν το υπόςτρωμα πρζπει να κακαριςτεί επιμελϊσ από
ςκόνεσ και τυχόν υπολείματα.Εν ςυνεχεία ςφραγίηονται οι πόροι με χυτό, βιομθχανοποιθμζνο,
τυποποιθμζνο υλικό ακρυλικισ βάςθσ ςε πάχοσ ενόσ χιλιοςτοφ(1mm) , με ειδικά εργαλεία
(ρακλζτεσ) ςε δφο ςταυρωειδισ ςτρϊςεισ με κατανάλωςθ 2 Kg/m2. Ακολουκεί διάςτρωςθ τθσ
τελικισ επιφάνειασ με το χυτό , ελαςτικό,αντιολιςκθτικισ υφισ ,ζτοιμου προϊόντοσ ακρυλικισ
βάςθσ το οποίο εμπεριζχει χαλαηιακι άμμο από τθν παραγωγικι διαδικαςία του
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εργοςταςίου(χωρίσ επιπλζον προςκθκι χαλαηιακισ άμμου ) ςε τρείσ ςταυρωειδισ ςτρϊςεισ , με
κατανάλωςθ 1,5 Kgr/m2, επικυμθτι απόχρωςθ ςε πάχοσ ενόσ χιλιοςτοφ(1mm). Στθν τιμι
περιλαμβάνεται και θ γραμμογράφιςθ του γθπζδου με χρϊμα υψθλϊν αντοχϊν κατάλλθλο για
εξωτερικζσ επιφάνειεσ , με βάςθ από ακρυλικζσ ρθτίνεσ.Ο ανάδοχοσ του ζργου πρζπει να παράγει
τα εν λόγω ςυςτιματα και να είναι ςε επίςθμθ ςυνεργαςία με εταιρεία που κατζχει ςχετικι
πιςτοποίθςθ ISO 9001 και πιςτοποίθςθ ITF κλάςθ 4 Μedium-fast.
(τιμή ανά τ.μ. επιφάνειασ)
Τ.Ε. Είκοςι ζνα ευρώ

Τ.Ε. 21,00 €

24. ΑΡΘΡΟ N.OIK 7397
Άρθρο N.ΟΙΚ 7397 Δάπεδο αςφαλείασ βαμμζνο EPDM πάχουσ 45mm
Γενικζσ διαςτάςεισ
Μήκοσ:

500mm

Πλάτοσ:

500mm

Πάχοσ:

40mm

Γενικι τεχνικι περιγραφι
Το προϊόν είναι καταςκευαςμζνο από δφο ςτρϊςεισ υλικοφ. Η κάτω ςτρϊςθ, πάχουσ 30mm,
αποτελείται από μίγμα ανακυκλωμζνων κόκκων SBR από μεταχειριςμζνα λάςτιχα αυτοκινιτου και
πολυουρεκάνθσ.Η επάνω ςτρϊςθ, πάχουσ max 10mm, αποτελείται από κόκκουσ EPDM, οι οποίοι
είναι βαμμζνοι επιφανειακά, με δυνατότθτα επιλογισ μεταξφ πλθκϊρασ αποχρϊςεων και εν
ςυνεχεία διαδικαςία μεταξφ τουσ ςυγκόλλθςθσ με κόλλα πολυουρεκάνθσ. Η ςυγκεκριμζνθ
επεξεργαςία προςφζρει ςτο προϊόν μζγιςτθ αντοχι ςε φκορά λόγω τριβισ, τόςο δομικά όςο και
χρωματικά. Οι άνω ακμζσ είναι ελαφρϊσ ςτρογγυλευμζνεσ και θ κάκε πλευρά ζχει εγκοπζσ
απορροισ όμβριων υδάτων. Επιπλζον, θ κάτω επιφάνεια κάκε πλακιδίου είναι διαμορφωμζνθ
κατάλλθλα ϊςτε να επιτυγχάνεται θ καλφτερθ απορροι των υδάτων (φζρει ειδικό τακουνάκι). Τα
πλακίδια ζχουν διαςτάςεισ 500 x 500mm.
To προϊόν ςυμμορφϊνεται προσ τισ προδιαγραφζσ του φψουσ πτϊςθσ 1300mm κατά το πρότυπο
EN1177:2018. Το δάπεδο αςφαλείασ ςυμπλθρϊνεται με ειδικά τεμάχια, ςφμφωνα με τα ςχζδια
τθσ μελζτθσ για απόλθξθ του δαπζδου («ςκάρπο» ειδικό τεμάχιο) ι γωνιακό ειδικό τεμάχιο.
Πριν τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να παρουςιάςει ςτθν Υπθρεςία και να
προςκομίηει όλα τα αναγκαία πιςτοποιθτικά ποιότθτασ ιτοι : ISO 9001,ISO 14001, ISO 18001,EN
71.3, κακϊσ και θ εξαςφάλιςθ του φψουσ πτϊςθσ κατά ΕΝ1177:2018 ςφμφωνα με πιςτοποίθςθ
ζγκριτου οργανιςμοφ ποιότθτασ.
Εφαρμογι του δαπζδου αςφαλείασ
Το ελαςτικό δάπεδο αςφαλείασ τοποκετείται επάνω ςε βάςθ ςκυροδζματοσ πάχουσ 120-150mm
τφπου C16/20 με μονό πλζγμα χυτοφ επί τόπου ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απορροι όμβριων
υδάτων με κλίςθ ζωσ 2%.Η τελικι επιφάνεια του ςκυροδζματοσ πρζπει να είναι κατάλλθλα
επεξεργαςμζνθ (ελικοπτερωμζνθ) ζτςι ϊςτε να αποφευχκοφν τυχϊν ανωμαλίεσ που κα
προκφψουν και κα είναι εμφανι ςτθν επιφάνεια του ελαςτικοφ δαπζδου μετά τθν εφαρμογι του.
Η εφαρμογι του ελαςτικοφ δαπζδου αςφαλείασ γίνεται με πφρουσ, που ςυνδζουν τα επιμζρουσ
πλακίδια μεταξφ τουσ και με κόλλα πολυουρεκάνθσ ςε κάκε πλακίδιο. Η κατανάλωςθ τθσ κόλλασ
είναι αυτι που προτείνει ο καταςκευαςτι τθσ.
Επάνω ςτισ υποβάςεισ κα βιδωκεί ο υπό προμικεια εξοπλιςμόσ, ςτισ κζςεισ που κα υποδείξει θ
Υπθρεςία και εν ςυνεχεία κα γίνει διάςτρωςθ με ελαςτικό δάπεδο αςφαλείασ.
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Τιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2)
Τ.Ε. Εξήντα πζντε ευρώ

Τ.Ε. 65,00 €

25. ΑΡΘΡΟ OIK 79.08
τεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903
Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός
σφραγισμένης συσκευασίας, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE),
εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαμβάνεται
η προμήθεια του υλικού επί τόπου, ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας
επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του
προμηθευτή, καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης
(ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή
του.
Σιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των
συσκευασιών που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο.
ΕΤΡΨ

5,60 €

(Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά)

26. ΑΡΘΡΟ OIK 73.12
Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7312
Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες, πλευράς άνω των 30 cm, με
αρμούς πάχους το πολύ 1 cm με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί
τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΣΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Σιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΤΡΨ

28,00 €

(Είκοσι οκτώ ευρώ )

OMΑΔΑ V ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΞΤΛΙΝΕ ή ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ
27. ΑΡΘΡΟ OIK 64.01.01
64.01

ηδεξά θηγθιηδώκαηα από ξάβδνπο ζπλήζσλ δηαηνκώλ
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΙΚ 6401
Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξώλ θηγθιηδσκάησλ εμσζηώλ, θιηκάθσλ,
πεξηθξάμεσλ θιπ., από ξάβδνπο ζπλήζσλ δηαηνκώλ. πκπεξηιακβάλεηαη ε

29

πξνκήζεηα ηνπ κνξθνζηδήξνπ θαη ησλ πιηθώλ ήισζεο θαη ζηεξέσζεο θαζώο
θαη ε εξγαζία γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ
θηγθιηδσκάησλ.
Σηκή αλά ρηιηόγξακκν (kg)
64.01.01 Απινύ ζρεδίνπ από επζύγξακκεο ξάβδνπο
ΕΤΡΨ

Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΙΚ 6401
(Σέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά )

4,50 €

28. ΑΡΘΡΟ N. OIK 65.05
Θύρες συνθετικές χωρίς υαλοστάσιο.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502
Θύρες συμπαγείς σπό συνθετικό θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) βιομηχανικής
προέλευσης, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΣΕΠ 03-08-04-00 "υνθετικά Κουφώματα ".
Σιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΤΡΨ

220,00€

(Διακόσια είκοσι ευρώ )

29. ΑΡΘΡΟ OIK 64.47
64.47

υρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6447
υρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή 2,5 cm και βάρους 1,0 kg/m2 από σύρμα
κυματοειδές (κατσαρό), τοποθετημένο σε πασσάλους ή σε σκελετό
περιφραγμάτων.
Σιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας περιφραγμάτων.

ΕΤΡΨ

2,80€

(Δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά )

30. ΑΡΘΡΟ Ν.OIK 73.12
Άπθπο Ν.OIK 73.12Παπαδοζιακή βπύζη με πέηπα
Γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο παξαδνζηαθήο βξπζεο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο
ππεξεζίαο, επελδεδπκέλε κε πέηξα, καδί κε ηε ιεθάλε απνρέηεπζεο ζε όιν ην κήθνο ηεο.
ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εμήο εξγαζίεο:
1. ζθειεηόο ηεο βξύζεο από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα C12/15 ζύκθσλα κε ην ζρέδην θαη ηηο νδεγίεο
ηεο επίβιεςεο.
2. Επέλδπζε ησλ θαηαθόξπθσλ ηνίρσλ κε πέηξα ηεο πεξηνρήο Αθξνβνπλίνπ
3. Επέλδπζε ηνπ δαπέδνπ ηεο ιεθάλεο θαη ηεο ζηέςεο ησλ ηνίρσλ κε πέηξα ηεο πεξηνρήο
Αθξνβνπλίνπ
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4. Τδξαπιηθή εγθαηάζηαζε κε βξύζε νξεηράιθηλε ή ρπηνζηδεξή παξαδνζηαθή θαη απνρέηεπζε ησλ
λεξώλ κεηά ηεο παξνρήο λεξνύ θαη ησλ αλαγθαίσλ πιηθώλ θαη ηεο εξγαζίαο πιήξσο
ηνπνζεηεκέλα ζύκθσλα κε ηα ιεπηνκεξή ζρέδηα θαη ηηο νδεγίεο ηνπ επηβιέπνληα.
(1 ηεκ.)
Ενδείξειρ επγαζιών

Μον
.

Μήκο
ρ

Πλάηορ

Ύτο
ρ

Ποζ
όηηη
α

Εκζκαθή θεμελίυν &
ηάθπυν συπίρ σπήζη
μησ.μέζυν
Λιθοδομέρ θεμελίυν
με αζβ/μα1: 2 1/2ηυν
150 kgr ηζιμένηος
Λίζηλν ζεκέιην
Καηαζκεςή
λιθοδομήρ
δύο
ότευν
Eπίζηπυζη
με
σονδπόπλακερ
οπθογυνιζμένερ δια
σειπόρ Καβάλαρ
Άλσ κέξνο βξύζεο
Πιαίλά βξύζεο
Γνύξλα βξύζεο

20.04
.01

Κυδ.
Αναθ
.
ΟΙΚ
2122

Σιμή

Δαπάνη

22,65

22,20

m

1.50

1.30

0.50

0.98

M3

1.50

0.90

0.50

0.68

43.05
.01

OIK
4305

78,00

53,04

M3

1.50

0.40

1.05

0.63

43.22

OIK
4307

106,00

66,78

M2
M2
M2

1.05
0.80
0.16

2*0,45
0,40
0.23+0.60+0.
23

73.11

ΟΙΚ
7311

28,28

26,58

75.76
.03

OIK
7578

130,00

119,60

ρ.ΑΣ
ΗΕ
8036.
1
ρ.ΑΣ
ΗΕ
8138.
12
ρ.ΑΣ
ΗΕ
8104.
1
ρ.ΑΣ
ΗΕ
8042.
1.9
ρ.ΑΣ
ΗΕ

ΗΛΜ
5

5,99

17,97

ΗΛΜ
11

11,75

11,75

ΗΛΜ
11

6,09

6,09

ΗΛΜ
8

6,40

19,20

ΗΛΜ
11

5,00

5,00

0,45
0,32
0,17
0,94

Πάγκοι από μάπμαπο
γκπί, πάσοςρ 4 εκ.
Γνύξλα βξύζεο

M2

0.60

Πιαίλά βξύζεο

M2

0.40

ΤδπαςλικάΑποσέηεςζη
ηδεξνζσιήλαο
γαιβαληζκέλνο ½’

Απ.Σι
μ.

m

3.00

0.60+0.40+0.
23
2* 0.23

0.74
0.18
0.92

3.00

Κξνπλόο
εθξνήο
νξεηράιθηλνο ½’

ηεκ

1

πξηαξσηή
βαιβίδα
(βάλα) νξεηράιθηλε

ηεκ

1

Πιαζηηθόο
Φ125

σιήλαο

m

Μεηαιιηθή
δαπέδνπ

ζράξα

ηεκ

3.00

3.00

1,00
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επηρξσβκησκέλε Φ25

8072
60,01
348,21
350,00

ΤΝΟΛΟ
ΤΝΟΛΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΣΡΟΓΓΤΛΟΠΟΙΗΗ
Σ.Ε. Σπιακόζια πενήνηα εςπώ

Σ.Ε. 350,00 €

31. ΑΡΘΡΟ ΠΡ Β 10.5
Άπθπο (ΟΙΚ 5104) Παπαδοζιακά καθιζηικά από σςηοζίδηπο και δοκίδερ θςζικού ξύλος
Καθιζηικά με δύο πλεςπικά σςηοζιδηπά ζηηπίγμαηα παπαδοζιακού ζσεδίος, ζςνδεόμενα μεηαξύ ηοςρ με 4
γαλβανιζμένερ ζιδηπέρ πάβδοςρ Φ 20, με κάθιζμα και πάση από δοκίδερ ξςλείαρ PEACH PINE ή OREGON
PINE, με ζηπογγςλεμένερ ακμέρ και επεξεπγαζμένη λεία επιθάνεια (σωπίρ ακίδερ), διαηομήρ 5 x 5 x 160 cm,
ηα οποία ζηεπεώνονηαι ζηον μεηαλλικό ζκελεηό με κοσλίερ από γαλβανιζμένο σάλςβα.
Τιμή ανά ηεμάσιο (ηεμ)
Σ.Ε. Σεηπακόζια εννενήνηα εςπώ

Σ.Ε. 490,00 €

32. ΑΡΘΡΟ ΠΡ Β .11.13
Άπθπο (ΟΙΚ_5104) Διάηπηηορ μεηαλλικόρ κύλινδπορ κάδορ
Πξνκήζεηα θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε δηάηξεηνπ κεηαιιηθνύ θάδνπ κε εμσηεξηθό ζθειεηό από ιάκεο
θαη ειεθηξνζηαηηθή βαθή όισλ ησλ ζηνηρείσλ.
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
Σ.Ε. Διακόζια είκοζι εςπώ

Σ.Ε. 220,00 €

ΟΜΑΔΑ VI ΛΟΙΠΑ ΣΕΛΕΙΨΜΑΣΑ
33. ΆΡΘΡΟ ΠΡ Β12.11
Β12.11 Μονάδα κούνιας δύο θέσεων από ξύλο
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5104
Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας κούνιας δύο θέσεων από ξύλο, με τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:
-

-

-

Ξύλινα στοιχεία από ξυλεία υψηλής αντοχής, επεξεργασμένα ώστε να αποκτήσουν
λεία επιφάνεια (χωρίς οποιεσδήποτε ακίδες), βαμένα με υδατοδιαλυτές, μη τοξικές
βαφές, υψηλής αντοχής στην φθορά και την υπεριώδη ακτινοβολία.
Δοκός ανάρτησης ξύλινη, διατομής 90x120 mm
Aλυσίδες μήκους 1,15 m με ελεύθερο άνοιγμα κρίκου 5 mm για να αποφεύγεται η
παγίδευση δακτύλων.
Κουζινέτα, σε απόσταση 530 mm, αποτελούμενα από κέλυφος αλουμινίου,
ανοξείδωτο άξονα και δακτυλίδια από φωσφορούχο ορείχαλκο, στηριζόμενα στην
κεντρική δοκό της κούνιας γαλβανισμένους κοχλίες με παξιμάδι ασφαλείας, κατά
τρόπο ώστε να μην περιστρέφονται οι αλυσίδες όταν κινείται η κούνια.
Καθίσματα ασφαλείας, από ελαστικό υλικό, ρυθμισμένα σε στάθμη 0,40 m από το
έδαφος (θέση ηρεμίας), με πλευρικές αποστάσεις ασφαλείας από τους ορθοστάτες
της κούνιας 0,50 m και μεταξύ τους απόσταση 0,70 m.
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-

Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm, σύμφωνα με
τις οδηγίες του προμηθευτή του εξοπλισμού.
Επικάλυψη του εδάφους κάτω από την μονάδα με στρώση άμμου πάχους 30 cm ή
με χλοοτάπητα.

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Σ.Ε. Επηακόζια ογδόνηα εςπώ

Σ.Ε. 780,00 €

34. ΆΡΘΡΟ ΠΡ Β12.20
Β12.11 Μονάδα σκάλας τσουλήθρας
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5104
Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας σκάλας - τσουλήθρας με τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά:
-

-

-

Κατασκευή από γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες με μεταλλικούς συνδέσμους και
στηρίγματα και τελική βαφή με μη τοξικά υδατοδιαλυτά χρώματα, υψηλής αντοχής
στις περιβαλλοντικές δράσεις
Κοχλίες και μεταλλικοί σύνδεσμοι γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι, με παξιμάδια
ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο
κάλα από σιδηροσωλήνες, με 8 σκαλοπάτια 0,40 x 0,11 m, ηλεκτροσυγκολλημένα,
το τελευταίο των οποίων, σε ύψος περίπου 1,90 m από το έδαφος, διαμορφωμένο ως
πλατύσκαλο
Αύλακας κυλίσεως μήκους 3,20 m, κατασκευασμένος από FIBER GLASS ή
γαλβανισμένη ή ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1,5 mm.
Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm, σύμφωνα με
τις οδηγίες του προμηθευτή του εξοπλισμού.
Επικάλυψη του εδάφους κάτω από την μονάδα με στρώση άμμου πάχους 30 cm ή
με χλοοτάπητα.

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Σ.Ε. Φίλα ευρώ

Σ.Ε. 1.000,00 €

35. ΆΡΘΡΟ ΠΡ Β12.21
Β12.21 Μονάδα μύλου
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5104
Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας μύλου με τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
-

-

Κατασκευή από γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες και λαμαρίνες, μεταλλικούς
συνδέσμους και στηρίγματα και τελική βαφή με μη τοξικά υδατοδιαλυτά χρώματα,
υψηλής αντοχής στις περιβαλλοντικές δράσεις
Κοχλίες και μεταλλικοί σύνδεσμοι γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι, με παξιμάδια
ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο
Πλατφόρμα διαμέτρου 1,60 m, περιστρεφόμενη περί κατακόρυφο άξονα,
επιμερισμένη στά τέσσερα με διαχωριστικούς βραχίονες από χαλυβδοσωλήνα Υ 1
¼’’ που συνδέονται με την περιστρεφόμενη κεφαλή
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-

Εδρανο με κωνικό τριβέα ώσεως καθέτου μορφής, στο άκρο του κεντρικού σωλήμα
περιστροφής
Πάκτωση των ορθοστατών στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm, σύμφωνα με
τις οδηγίες του προμηθευτή του εξοπλισμού.
Επικάλυψη του εδάφους κάτω από την μονάδα με στρώση άμμου πάχους 30 cm ή
με χλοοτάπητα.

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Σ.Ε. Οκτακόσια ευρώ

Σ.Ε. 800,00 €

36. ΆΡΘΡΟ ΠΡ Β 12.15
Β12.15 Μονάδα μεταλλικής τραμπάλας δύο θέσεων
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5104
Προμήθεια και εγκατάσταση σε παιδική χαρά μονάδας μεταλλικής τραμπάλας δύο θέσεων
με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
-

-

Κατασκευή από γαλβανισμένους χαλυβδοσωλήνες με μεταλλικούς συνδέσμους και
στηρίγματα
Κοχλίες και μεταλλικοί σύνδεσμοι γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι, με παξιμάδια
ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο
Δοκός αιώρησης από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Υ 2", μήκους 2,50 m
Βάση σχήματος ‘’Π’’, μήκους στέψεως 0,60 m, από χαλυβδοσωλήνα Υ 1 1/2’’
τοιχείο θεμελίωσης από σκυρόδεμα διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,60 m.
Εδρανο ταλάντευσης μήκους 0,30 m και πλάτους 0,18 m, με τρεις αυλακώσεις των 5
cm σε αξονική απόσταση 0,10 m.
Καθίσματα από FIBER GLASS ή από ξύλο OREGON PINE, στερεωμένα σε δύο
μεταλλικά ελάσματα ηλεκτροσυγολλημένα στις αιωρούμενες δοκούς, με τέσσερες
ανοξείδωτους κοχλίες.
Επικάλυψη του εδάφους κάτω από την μονάδα με στρώση άμμου πάχους 30 cm ή
με χλοοτάπητα.

Σιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Σ.Ε. Σριακόσια πενήντα ευρώ

Σ.Ε. 350,00 €

37. ΆΡΘΡΟ Ν.ΟΙΚ 61.33
Άρθρο Ν.ΟΙΚ. 61.33 Μπαςκζτα ολυμπιακοφ τφπου
Μπαςκζτα ολυμπιακοφ τφπου, αποτελοφμενθ από τθ βάςθ πάκτωςθσ, τον μεταλλικό κορμό, το
ταμπλό και το ςτεφάνι με το δίχτυ.
Η βάςθ πάκτωςθσ καταςκευάηεται από ςιδερογωνιά St-37 διατομισ 60Χ60Χ6mm & 50X50x5mm.
Ζχει διαςτάςεισ 50,5x33,5 cm και ςτθν επιφάνειά τθσ υπάρχουν 7 μπουλόνια W, 5/8’’x35 mm, για
τθ ςτιριξθ του ςτυλοβάτθ. Στο κάτω μζροσ του πλαιςίου υπάρχουν τηινζτια μικουσ 60 cm από
ςιδερογωνιά 50x50x5 mm. Πακτϊνεται ςτο ζδαφοσ, ςε βάκοσ 600- 650mm.
Ο κορμόσ του οργάνου καταςκευάηεται από χαλυβδοζλαςμα St-37 πάχουσ 3mm και πακτϊνεται
ςτο ζδαφοσ. Τρεισ βραχίονεσ με πριςματικι μορφι ενϊνονται μεταξφ τουσ και ςχθματίηουν
τεκλαςμζνθ γραμμι. Η διατομι του ςτυλοβάτθ είναι ορκογωνικι με ςτρογγυλεμζνεσ τισ ακμζσ και
μεταβάλλεται ομαλά από 20 x38 cm ςτθ κζςθ τθσ βάςθσ, ςε 20x15 cm ςτθ κζςθ του ταμπλό.
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Εςωτερικά και ςε όλο του το μικοσ ενιςχφεται με μεταλλικά ελάςματα πάχουσ 3 mm. Στο κάτω
μζροσ του υπάρχει βάςθ καταςκευαςμζνθ από ςιδερογωνιά St-37 διατομισ 60Χ60Χ6mm θ οποία
φζρει κοχλίεσ διατομισ 5/8 και μζςω των οποίων, αγκυρϊνεται ςτθν βάςθ πάκτωςθσ. Στθν επάνω
πλευρά υπάρχουν 4 μπουλόνια W 5/8’’x40 mm για τθν υποδοχι του ταμπλό.
Το ταμπλό αποτελείται από 2 ορκογϊνια πλαίςια: το εξωτρικό με διαςτάςεισ 180Χ102 cm ι
180Χ105 cm και το εςωτερικό με διαςτάςεισ 59x45 cm. Καταςκευάηεται από χαλυβδοζλαςμα St-37
διατομισ 50Χ25. Τα δφο πλαίςια ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ςφςτθμα γλιςιζρασ που τοποκετείται
ςτο πίςω μζροσ. Για καλφτερθ ςυγκράτθςθ και μεγαλφτερθ αντοχι τοποκετοφνται αντθρίδεσ,
καταςκευαςμζνεσ από χαλυβδοςωλινα St-37 διατομισ Φ33 & Φ26mm, οι οποίεσ αντιςτθρίηουν
τισ επάνω άκρεσ του ταμπλό και ‘’δζνουν’’ επάνω ςτον πρόβολο. Η τελικι επιφάνεια του ταμπλό
διαμορφϊνεται από Plexiglas πάχουσ 10mm, που ςτερεϊνεται ςτα πλαίςια με βίδεσ φραιηάτεσ.
Μεταξφ των πλαιςίων και του πίνακα παρεμβάλλεται λάςτιχο διατομισ 50x3 mm για απορρόφθςθ
των κραδαςμϊν. Το ταμπλό βιδϊνεται πάνω ςτον ςτυλοβάτθ.
Το ςτεφάνι ζχει εςωτερικι διάμετρο 45 cm και καταςκευάηεται από χαλφβδινο άξονα διαμζτρου
20 mm. Περιμετρικά, ςτο κάτω μζροσ, ζχει 12 γαντηάκια για το δζςιμο του διχτιοφ. Στερεϊνεται
ςτο ταμπλό με 4 μπουλόνια Μ 10x70 mm.
Τα μεταλλικά ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι (κοχλίεσ ,αλυςίδεσ, διάφοροι
ςφνδεςμοι, βάςεισ)είναι από μαλακό χάλυβα St-37 κερμογαλβανιςμζνο ι θλεκτρογαλβανιςμζνο
και από ανοξείδωτο χάλυβα.
Η βαφι είναι ελαςτικι λάκα εξωτερικισ χριςθσ, παραγόμενθ με βάςθ ειδικι ακρυλικι διαςπορά,
αςφαλζσ υλικό κατά ONORM S 2101/TA-ABFALL / BRD – 55503.
Στθν τιμι περιλαμβάνεται και θ τοποκζτθςθ.
Τιμι ανά τεμάχιο (τεμ)
Τ.Ε. Χίλια τριακόςια ευρώ

υντάχθηκε
Ελευθερούπολη 21/09/2021

Τ.Ε. 1.300,00 €

ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ.Σ.Τ.
Ελευθερούπολη 21/09/2021

Αναστασία Μπίκου
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
Μαρμίδης τέργιος
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

35

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ
Δ.Σ.Τ. ΔΗΜΟΤ ΠΑΓΓΑΙΟΤ
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 1072/2021

ΕΡΓΟ: " υντηρήσεις σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Παγγαίου "

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ (Ε..Τ.)

1

Περιεχόμενα
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της παρούσας Ε..Τ...............................................................................4
Άρθρο 2ο: Αντικείμενο της Εργολαβικής ύμβασης. ................................................................4
Άρθρο 3ο: Ευθύνη καλής εκτέλεσης των έργων – Ασφάλιση Έργου. ......................................4
Άρθρο 4ο: Σεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν. .......................................................................6
Άρθρο 5ο: Εγγύηση για την καλή εκτέλεση. ...............................................................................6
Άρθρο 6ο: ύμβαση κατασκευής του έργου. ...............................................................................6
Άρθρο 7ο: Προθεσμίες. ...................................................................................................................6
Άρθρο 8ο: Πρόγραμμα (χρονοδιάγραμμα) κατασκευής του έργου. .......................................6
Άρθρο 9ο: Ποινικές ρήτρες. ...........................................................................................................7
Άρθρο 10ο: Προσωρινές καταλήψεις – απαλλοτριώσεις. ..........................................................7
Άρθρο 11ο: Φρόνος εγγύησης - Παραλαβή του έργου. .............................................................7
Άρθρο 12ο: Μελέτη των συνθηκών του έργου - Ώρες εργασίας. ..............................................8
Άρθρο 13ο: Προστατευτικά μέτρα κυκλοφορίας........................................................................8
Άρθρο 14ο: Εξασφάλιση της κυκλοφορίας. .................................................................................9
Άρθρο 15ο: Μέτρα προστασίας των κατασκευών και εργασίες παραλλαγής δικτύων
Ο.Κ.Ψ. κ.λ.π. .....................................................................................................................................9
Άρθρο 16ο: Εργασίες που εκτελούνται από την Τπηρεσία ή άλλους αναδόχους. ..............10
Άρθρο 17ο: Προστασία βλάστησης – Περιβάλλοντος. ............................................................10
Άρθρο 18ο: Τποχρεώσεις του Αναδόχου. ..................................................................................11
Άρθρο 19ο: Αδρανή υλικά – Δανειοθάλαμοι – Απόθεση υλικών ..........................................12
Άρθρο 20ο: κυροδέματα. ...........................................................................................................14
Άρθρο 21ο: Ορατές επιφάνειες από σκυρόδεμα. ......................................................................16
Άρθρο 22ο: Σσιμέντα. ...................................................................................................................18
Άρθρο 23ο: Εργαστηριακοί έλεγχοι. ..........................................................................................18
Άρθρο 24ο: Ποιοτικός έλεγχος των έργων.................................................................................20
Άρθρο 25ο: Μελέτες και σχέδια των έργων - Εφαρμογή των σχεδίων - Αντιμετώπιση
ασυμφωνίας στοιχείων σχεδίων. .................................................................................................21
Άρθρο 26ο: Διαστάσεις των έργων - Έλεγχοι γεωμετρίας. ......................................................22
Άρθρο 27ο: Κατάληψη χώρων – Εργοτάξια..............................................................................22
Άρθρο 28ο: Έλεγχος προσκομιζόμενων ειδών και υλικών. ....................................................23
2

Άρθρο 29ο: Μηχανήματα και μέσα. ...........................................................................................23
Άρθρο 30ο: Αρτιότητα των κατασκευών. ..................................................................................23
Άρθρο 31ο: Παραλαβή υλικών με ζύγιση. ................................................................................24
Άρθρο 32ο: Σρόπος επιμέτρησης εργασιών. ..............................................................................24
Άρθρο 33ο: Πιστοποιήσεις – Λογαριασμοί. ..............................................................................24
Άρθρο 34ο: Αναθεώρηση τιμών. .................................................................................................24
Άρθρο 35ο: Γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. αναδόχου. ................................................................24
Άρθρο 36ο: Υωτογραφίες και έγχρωμες διαφάνειες του έργου (slides) ................................24
Άρθρο 37ο: ύνταξη μητρώου του έργου. .................................................................................24
ΑΡΘΡΟ 38ο: ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΦΟ ................................................25
Άρθρο 39ο: ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ - ΕΙΔΙΚΕ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ Ε
ΠΡΟΨΠΙΚΟ.................................................................................................................................26
Άρθρο 40ο: ΠΑΡΟΦΗ ΕΤΚΟΛΙΨΝ ΣΗΝ ΕΠΙΒΛΕΧΗ ........................................................26
Άρθρο 41ο: ΕΠΙΒΛΕΧΗ ..............................................................................................................26
Άρθρο 42ο: ΑΠΟΣΤΠΨΗ ΜΟΡΥΗ ΥΤΙΚΟΤ ΕΔΑΥΟΤ ΕΡΓΟΤ .................................27
Άρθρο 43ο: Ημερολόγιο εργασιών .............................................................................................27
Αρθρο 44ο: Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. ...............................28
Άρθρο 45ο: Ισχύουσες αναλύσεις τιμών και αντίστοιχα Περιγραφικά Σιμολόγια. ............37

3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
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ΕΡΓΟ: " υντηρήσεις σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Παγγαίου "

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ (Ε..Τ.)
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της παρούσας Ε..Τ.
Σο τεύχος αυτό της Ειδικής υγγραφής Τποχρεώσεων (Ε..Τ) αφορά τους γενικούς και
ειδικούς όρους και τις συμπληρωματικές Σεχνικές Προδιαγραφές με βάση τα οποία θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο το έργο, που αναφέρεται στην επικεφαλίδα και περιγράφεται στην Σεχνική Περιγραφή σε συνδυασμό με τους όρους της Γενικής υγγραφής Τποχρεώσεων κατασκευής
Δημοσίων Έργων (Γ..Τ) που εγκρίθηκε με την Α.67 (Αρ.Γ.Γ.Δ/257/679/Υ4/11-3-74) Εγκύκλιο
Απόφαση του Τπουργείου Δημοσίων 'Έργων, όπως αυτή ισχύει μετά την έκδοση του
Ν.4412/2016, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη, τις τεχνικές προδιαγραφές που
ισχύουν, τα διαγράμματα, μελέτες, τυπικές διατομές κλπ που θα χορηγηθούν από την Τπηρεσία
καθώς και με τις έγγραφες οδηγίες της.
Άρθρο 2ο: Αντικείμενο της Εργολαβικής ύμβασης.
2.1
Αντικείμενο της παρούσης Εργολαβικής ύμβασης είναι οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων.
2.2
Αναλυτικά τα ανωτέρω έργα περιγράφονται στο τεύχος της Σεχνικής Περιγραφής των
εγκεκριμένων τευχών δημοπράτησης.
2.3
Επισημαίνεται ότι η εκτέλεση του ανωτέρω αντικειμένου θα προχωρήσει με την σαφή υποχρέωση ότι θα τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι που καθορίστηκαν με την υπ’ αριθμό
………../………….. απόφαση της Δ/νσης ΠΕΦΨ της Περιφ. Α.Μ.Θράκης για το έργο του θέματος, καθώς και η Περιβαλλοντική Νομοθεσία χωρίς την απαίτηση καμίας πρόσθετης αποζημίωσης του Αναδόχου για την τήρηση των παραπάνω περιβαλλοντικών όρων.
Άρθρο 3ο: Ευθύνη καλής εκτέλεσης των έργων – Ασφάλιση Έργου.
3.1
Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα με όλους τους κανόνες της τέχνης και
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης. Ο Ανάδοχος
διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την καλή εκτέλεση των έργων.
3.2
ύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις, για την εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης καθώς και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, μόνος υπεύθυνος είναι ο
Ανάδοχος και οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί από την Τπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλου τον
Ανάδοχο από την ευθύνη του.
3.3.
Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου ο μόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιμοποίηση
των απαραίτητων υλικών και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους όρους της
παρούσης υγγραφής, τις σχετικές προδιαγραφές και τα λοιπά εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη και
σχέδια.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατικά
και μηχανήματα που είναι αναγκαία για την κατασκευή του έργου, καθώς και για τη μεταφορά
τους από τις πηγές λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει με δικές του δαπάνες τα μηχανήματα και εργαλεία έναντι παντός κινδύνου.
3.4
Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύμφωνα με τα γενικά και λεπτομερειακά σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης καθώς και με τυχόν συμπληρωματικά κατά το στάδιο της
κατασκευής που θα εγκριθούν από τον Εργοδότη.
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Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο
τεύχος των Σεχνικών Προδιαγραφών που εγκρίθηκαν με την ΔΙΠΑΔ/οικ/273/30-07-2012 Απόφαση του Τπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Τποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
και την Δ22/4193/22-11-2019 (ΥΕΚ 4607/Β’/13-12-19) απόφαση του Τπουργού Τποδομών & Μεταφορών, όπως αυτές περιγράφονται στο τιμολόγιο της Τπηρεσίας.
3.5
Ρητά καθορίζεται ότι οι τιμές του τιμολογίου προσφοράς αποτελούν την πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου για την κατασκευή του έργου και καμία πρόσθετη αποζημίωση δεν δικαιούται ο Ανάδοχος από τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει κατά το στάδιο της κατασκευής.
3.6
Οποιαδήποτε ζημιά στο έργο είτε στα μηχανήματα, είτε στις εγκαταστάσεις (εργοτάξια,
λατομεία κ.λ.π.), που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια της εργολαβίας, πλην ανώτερης βίας, βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος και να την
αποκαταστήσει.
3.7
Οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή
και σε περιουσίες τρίτων που οφείλονται σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο.
3.8
Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαιτούμενα μέτρα
ασφαλείας που επιβάλλονται από τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, καθώς και
κάθε άλλο μέτρο που αναφέρεται στους διεθνείς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων και στις
οδηγίες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.9 ε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση οποιασδήποτε φύσης εργασιών, ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, έστω
και αν οι υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της εγκρίσεως της Τπηρεσίας.
3.10 Πέραν των ανωτέρω ως πρόσθετη εγγύηση για την έντεχνη κατασκευή του έργου σύμφωνα με το Άρθρο 144 του Ν.4412/2016, υποχρεούται ο ανάδοχος κατασκευής του έργου να
ασφαλίζει την κατασκευή του έργου, κατά παντός κινδύνου, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων ζημιών από ανωτέρα βία. Με απόφαση του Τπουργού ΤΠΟΜΕΔΙ ορίζονται οι
απαιτήσεις καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για τα ανωτέρω. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης τα έργα των οποίων ο προϋπολογισμός χωρίς το ΥΠΑ υπερβαίνει το ποσό
των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ασφαλίζονται υποχρεωτικά. Σο ασφαλιστήριο
συμβόλαιο προσκομίζεται σε κάθε περίπτωση υποχρεωτικά πριν την υπογραφή της σύμβασης
μαζί με την απόδειξη πληρωμής της πρώτης δόσης των ασφαλίστρων.
To έργο ασφαλίζεται ως προς τις υλικές ζημιές και απώλειες και τις αστικές ευθύνες για σωματικές βλάβες και απώλειες ή ζημιές περιουσίας τρίτων, όπως ορίζεται παρακάτω :
Ασφάλιση έργου έναντι οποιασδήποτε απώλειας, υλικής ζημιάς ή καταστροφής μερικής ή
ολικής κατά τις περιόδους εκτέλεσης και συντήρησης του έργου.
Ασφάλιση αστικής ευθύνης για σωματική βλάβη ή θάνατο και για συνεπακόλουθες ψυχική
οδύνη, ηθική βλάβη ή και ασθένεια τρίτων και για απώλεια ή ζημιά περιουσίας που ανήκει σε
τρίτους κατά τις περιόδους εκτέλεσης και συντήρησης του έργου.
Ασφάλιση διασταυρούμενης αστικής ευθύνης των συντελεστών του έργου έναντι αλλήλων
για υλικές ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία και για σωματικές βλάβες σε περιόδους εκτέλεσης
του έργου.
Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου εργοταξιακών εγκαταστάσεων και μηχανικού εξοπλισμού
που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου.
Ασφάλιση της εργοδοτικής ευθύνης του αναδόχου έναντι του απασχολούμενου προσωπικού
κατά τις περιόδους εκτέλεσης και συντήρησης του έργου.
Σα ελάχιστα όρια κάλυψης της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων θα πρέπει να είναι
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σωματικές βλάβες ή θάνατος 200.000 € / άτομο, 1.000.000 € / περιστατικό (ομαδικό ατύχημα)
και υλικές ζημιές (θετικές και αποθετικές) 200.000 € / περιστατικό.
Άρθρο 4ο: Σεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν.
Αν στα τεύχη των Σεχνικών Προδιαγραφών υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισμοί και αριθμητικά όρια που πιθανά έρχονται σε αντίθεση ή και αντίφαση με τα αναφερόμενα στην παρούσα
Ε..Τ. ή με τους όρους του Σιμολογίου για ένα και το αυτό θέμα, ισχύ έχουν κατά σειρά οι όροι
και διατάξεις του Σιμολογίου και της παρούσας Ε..Τ.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την πιστή και ακριβή εφαρμογή των διατάξεων που
καθορίζονται στις Σεχνικές Προδιαγραφές, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα αντίστοιχα
άρθρα του Σιμολογίου.
Διευκρινίζεται ότι όλα τα έργα που υπεισέρχονται στην παρούσα σύμβαση υπόκεινται
στις διατάξεις των κανονισμών που ισχύουν, και τις σχετικές με αυτούς εγκυκλίους και αποφάσεις.
Άρθρο 5ο: Εγγύηση για την καλή εκτέλεση.
Σο ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 6ο: ύμβαση κατασκευής του έργου.
Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο
135 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 7ο: Προθεσμίες.

1. Για την περάτωση του όλου έργου, ορίζεται συνολική προθεσμία εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
2. Για το συγκεκριμένο έργο δεν καθορίζονται τμηματικές προθεσμίες, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 1 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 8ο: Πρόγραμμα (χρονοδιάγραμμα) κατασκευής του έργου.
8.1 Σε θάζε ζχκβαζε θαηαζθεπήο έξγνπ νξίδεηαη πξνζεζκία γηα ηελ πεξάησζή ηνπ ζην ζχλνιν
θαη θαηά ηκήκαηα. Μέζα ζε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ε νπνία
δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ δεθαπέληε (15) εκέξεο θαη λα ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα (30)
εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο κε βάζε ηελ νιηθή θαη ηηο ηκεκαηηθέο
πξνζεζκίεο, ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ην νπνίν ηεξεί ηηο πξνβιέςεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. Αλ ην θξηηήξην
αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ήηαλ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ε πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο ηηκήο, ην
ρξνλνδηάγξακκα πνπ ππνβιήζεθε απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ αλαδείρζεθε αλάδνρνο,
κπνξεί λα ζπληζηά ην «εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ», ζχκθσλα κε
φζα νξίδνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.

8.2 Η δηεπζχλνπζα ππεξεζία εγθξίλεη κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο ην ρξνλνδηάγξακκα θαη
κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ ηδίσο, αλαθνξηθά κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή
αιιεινπρία, ηελ θαηαζθεπαζηκφηεηα ηεο κεζνδνινγίαο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ρξνληθψλ νξνζήκσλ ηεο ζχκβαζεο. Τν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ζπκβαηηθφ ζηνηρείν ηνπ έξγνπ.
Αλ ε έγθξηζε δελ γίλεη κέζα ζηελ πην πάλσ πξνζεζκία ή αλ κέζα ζηελ πξνζεζκία απηήλ δελ
δεηήζεη γξαπηά ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία δηεπθξηλίζεηο ή αλακνξθψζεηο ή ζπκπιεξψζεηο, ην
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ρξνλνδηάγξακκα ζεσξείηαη φηη έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή ηνπ έξγνπ, εθηφο αλ
ηνχην έρεη ζπληαρζεί θαηά παξάβαζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ δηαθήξπμε. Αλαπξνζαξκνγέο
ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εγθξίλνληαη, φηαλ κεηαβιεζνχλ νη πξνζεζκίεο, ην αληηθείκελν ή νη
πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ. Η έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ δελ
κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη πέξα ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Η
κε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή
ησλ δηνηθεηηθψλ θαη παξεπφκελσλ ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ, απνηειεί ιφγν έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ θαη απνηειεί πεηζαξρηθφ αδίθεκα γηα ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 141 ηνπ Ν 4412/2016.

8.3

Τν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Τν ρξνλνδηάγξακκα αλαιχεη αλά κνλάδα ρξφλνπ, ε νπνία θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο θαη πάλησο, αλά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν ηηο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα εθηειεζζνχλ. Τν ρξνλνδηάγξακκα ζπληάζζεηαη κε ηε κνξθή ηεηξαγσληθνχ πίλαθα, πνπ πεξηιακβάλεη
ηελ πην πάλσ ρξνληθή αλάιπζε ησλ πνζνηήησλ αλά εξγαζία ή νκάδα εξγαζηψλ θαη ζπλνδεχεηαη απφ γξακκηθφ δηάγξακκα θαη ζρεηηθή έθζεζε. Σε έξγα πξνυπνινγηζκνχ άλσ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ (1.000.000) επξψ είλαη ππνρξεσηηθή ε ζχληαμε ηεπρψλ ή δηαγξακκάησλ κε ηε κέζνδν ηεο δηθηπσηήο αλάιπζεο. Σε έξγα κηθξφηεξνπ πξνυπνινγηζκνχ κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε
ζχληαμε ηεπρψλ ή δηαγξακκάησλ κε ηε κέζνδν ηεο δηθηπσηήο αλάιπζεο ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο.

8.4

Ο αλάδνρνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη επίζεο κέζα ζε έλαλ (1) κήλα απφ ηελ
πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ Ν. 4412/2016 (ή ηελ ππνγξαθή ηεο
ζχκβαζεο, ζε πεξίπησζε έξγνπ θάησ ηνπ νξίνπ ηεο πεξ. α ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 4412/2016)
λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα πιήξε ζηνηρεία ζηειερψλ, εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε
εξγνηαμηαθή αλάπηπμε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.».

Άρθρο 9ο: Ποινικές ρήτρες.
την περίπτωση που γίνει υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου και των
τμηματικών προθεσμιών επιβάλλονται στον Ανάδοχο ποινικές ρήτρες και λοιπές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 10ο: Προσωρινές καταλήψεις – απαλλοτριώσεις.
Αν κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου προκύψουν οποιεσδήποτε δυσχέρειες λόγω
απαιτούμενων απαλλοτριώσεων, τότε ο ανάδοχος ειδοποιεί την Τπηρεσία έγκαιρα, για την λήψη
των απαραίτητων μέτρων και οδηγιών.
Συχόν καθυστερήσεις, που θα προκύψουν απ' την ανωτέρω αιτία, λαμβάνονται υπόψη
μόνο αν πράγματι επίδρασαν στην πρόοδο της κατασκευής του έργου.
Άρθρο 11ο: Φρόνος εγγύησης - Παραλαβή του έργου.
11.1. Φρόνος εγγυήσεως
Ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης των έργων σύμφωνα με το άρθρο 171 του
Ν.4412/2016 ορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγμα προς τον Ανάδοχο.
Μετά το πέρας των εργασιών που περιλαμβάνονται στην εργολαβία αυτή εκδίδεται βεβαίωση περαίωσης του έργου.
Κατά τον χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος
να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά
κάθε βλάβη τους. Ψς συντήρηση νοείται, για τις ανάγκες του παρόντος, η αποκατάσταση βλαβών
οι οποίες οφείλονται στην εκτέλεσή του έργου κατά παράβαση των κανόνων της τεχνικής.
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11.2. Παραλαβή του έργου
Για την Διοικητική Παραλαβή για χρήση του έργου, ισχύει το άρθρο 169 του Ν.4412/2016
ενώ για την Παραλαβή του, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 172 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 12ο: Μελέτη των συνθηκών του έργου - Ώρες εργασίας.
α. Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι
απόλυτα ενήμερος της φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσής του, κυρίως όσον αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, ύπαρξη εργατοτεχνικού γενικά προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, οδών, του τυχόν
υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής, του φόρτου της υπάρχουσας κυκλοφορίας, το ευμετάβλητο των καιρικών συνθηκών, τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλών που μπορούν να συναντηθούν πάνω και κάτω
από το έδαφος κ.λ.π.
β. ημειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται να
χρειαστούν με τους διάφορους Οργανισμούς Κοινής Ψφελείας, ανήκουν όλες στον ανάδοχο. Όλες αυτές οι ενέργειες θα γίνονται με γνώση της Επίβλεψης. Έτσι, η αλληλογραφία θα γίνεται μέσω της Διευθύνουσας το έργο Τπηρεσίας ή με κοινοποίηση των εγγράφων στην Επίβλεψη, τα δε
πορίσματα συσκέψεων κ.λ.π. θα ανακεφαλαιώνονται σε ενημερωτικές αναφορές που θα υποβάλλονται μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες.
γ. Επίσης με την υποβολή της προσφοράς του, ο ανάδοχος θεωρείται ότι είναι απόλυτα
ενήμερος για οποιαδήποτε ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο, μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος των εργασιών, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης.
δ. Ακόμα με την υποβολή της προσφοράς του ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι
έχει μελετήσει, με σκοπό να συμμορφωθεί, τα εγκεκριμένα διαγράμματα της μελέτης καθώς και
τα λοιπά στοιχεία του έργου, τα οποία περιλαμβάνονται στον φάκελο της μελέτης του έργου και
ότι αυτά συνιστούν τη βάση της σύμβασής του.
ε. Παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους της σύμβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή
του προς τη σύμβαση.
στ. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να τηρηθεί η καθορισθείσα για την παρούσα εργολαβία προθεσμία, ο ανάδοχος είναι δυνατόν να υποχρεωθεί σε συνεχή εργασία μέχρι και ολόκληρο
24ωρο (τρεις βάρδιες), μη εξαιρουμένων Κυριακών και Εορτών. Για την ενδεχόμενη αυτή συνεχή
εργασία, ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση, έστω και αν διαταχθεί από την Τπηρεσία και οδηγήσει τελικά σε ολοκλήρωση των τμημάτων ή όλου του έργου πριν λήξουν οι αντίστοιχες μερικές ή ολικές προθεσμίες.
Άρθρο 13ο: Προστατευτικά μέτρα κυκλοφορίας.
13.1 Οι απαιτούμενες εργασίες σήμανσης και εξοπλισμού εκτροπών ή παρακάμψεων της κυκλοφορίας για την κατασκευή του έργου εάν απαιτηθεί θα εκτελούνται βάσει μελέτης συντασσόμενης από τον ανάδοχο (χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή) και εγκρινόμενης από την Τπηρεσία.
13.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών να προβαίνει
στην τοποθέτηση και να φροντίζει για την συντήρηση και αντικατάσταση όλων των απαιτούμενων προσωρινών σημάτων, φανών, αντανακλαστικών πινακίδων και σημάτων κ.λ.π σύμφωνα τα
άρθρα 9 και 10 του ΚΟΚ και τις προδιαγραφές σήμανσης έργων εκτελουμένων εκτός ή εντός κατοικημένων περιοχών, καθώς και τροχονόμων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία
στην οδό, στις παρακαμπτήριες και προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου κατά
την διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, για την ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και των τροχοφόρων. Αυτός φέρει την ευθύνη ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα λόγω των έργων.
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13.3 ε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβεί στην έγκαιρη εκτέλεση της σημάνσεως που

αναφέρθηκε ανωτέρω, η Τπηρεσία ανεξάρτητα από την εφαρμογή των κυρώσεων των
προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις "περί δημοσίων έργων" στις οποίες περιλαμβάνεται και η περί εκπτώσεως του εργολάβου κύρωση, μπορεί να εκτελέσει την σήμανση
σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, ο οποίος δεν παύει και στην περίπτωση αυτή να έχει ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχημα που θα συμβεί από την αμέλειά του αυτή. Η δαπάνη για την εκτέλεση της σε βάρος του αναδόχου εργασίας εκπίπτει από τον
Λογαριασμό του.
Άρθρο 14ο: Εξασφάλιση της κυκλοφορίας.
Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, τα κατάλληλα μέτρα κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να μη παρεμποδίζεται η κυκλοφορία γενικά οχημάτων και πεζών (από τη διακίνηση των μηχανικών μέσων, την εκτέλεση των έργων, την απόθεση
υλικών, τη δημιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών κ.λ.π.), όπως π.χ. κατασκευή
μικρού μήκους οδών παράκαμψης ή προσπελάσεων πεζών προς οικοδομές ή αγρούς.
Επίσης πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν μπορεί να κυκλοφορεί όχημα βάρους μεγαλύτερου από
εκείνο για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του οδοστρώματος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του .
Για το λόγο αυτό πρέπει προηγουμένως, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, να εξακριβώνει
την αντοχή του οδοστρώματος και των καταστρωμάτων των γεφυρών και άλλων τεχνικών έργων
της οδού.
ε περίπτωση που είναι αδύνατη η διέλευση βαρειών οχημάτων ή μηχανημάτων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, πάντα μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, να κάνει τις αναγκαίες
ενισχύσεις, αντιστηρίξεις κ.λ.π. ή να βρει οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαβάσεως.
Οπωσδήποτε είναι υποχρεωμένος να συντηρεί τους δρόμους που χρησιμοποιεί, σε όλη τη διάρκεια της πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση εκ μέρους του Δημοσίου.
Άρθρο 15ο: Μέτρα προστασίας των κατασκευών και εργασίες παραλλαγής δικτύων Ο.Κ.Ψ.
κ.λ.π.
α. Κάθε είδους εργασίες όπως εκσκαφών, κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας κ.λ.π.
θα πρέπει να εκτελούνται με ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις κάθε φύσης που παραμένουν. Σέτοιες εγκαταστάσεις είναι οικοδομές, οδοστρώματα, περιφράξεις,
τεχνικά έργα, δίκτυα κοινωφελών οργανισμών ή κοινοτικών ή ιδιωτικών εκμεταλλεύσεων όπως
αρδευτικά φρέατα, αρδευτικοί αύλακες, δίκτυα τροφοδοτικά ή διανομής ηλεκτρικού, νερού, τηλεφωνοδότησης κ.λ.π. Η επιζητούμενη ιδιαίτερη προσοχή αποσκοπεί στο να αποφευχθούν ζημιές, ατυχήματα, βλάβες, δυσλειτουργίες κ.λ.π. για τις οποίες ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Όπου η επίβλεψη κρίνει ότι απαιτείται αντιστήριξη των παρειών της εκσκαφής του
χάνδακα των σωληνώσεων (π.χ. λόγω κυκλοφορίας οχημάτων ή οικοδομής κοντά στο όρυγμα), ο
ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει το κατάλληλο σύστημα αντιστήριξής τους χωρίς ιδιαίτερη
αποζημίωση.
β. Οποιαδήποτε ζημία, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο με τον
οποίο εκτελεί αυτός το έργο ή σε αμέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων, βαρύνει
αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει με δαπάνες του.
γ. Καμία αξίωση του αναδόχου από τις παραπάνω αναφερθείσες αιτίες θα γίνει αποδεκτή.
Οι τιμές του Σιμολογίου είναι ενιαίες και αμετάβλητες, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες κυκλοφορίας ή άλλου αιτίου, την έκταση των εργασιών και τη δυνατότητα ή το συμφέρον χρήσης μηχανικών μέσων (ελαφρών, μεσαίων, βαρειών) ή εκτέλεσης με τα χέρια.
δ. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι σε μερικά τμήματα του εύρους κατάληψης
των έργων και κοντά σ' αυτά, πιθανό να βρίσκονται στύλοι της ΔΕΗ και ΟΣΕ, σωλήνες ύδρευσης
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κ.λ.π. Έτσι, θα παραστεί ανάγκη, παράλληλα προς τις εργασίες κατασκευής των έργων που θα
εκτελούνται από αυτόν, να εκτελεστούν από τις αρμόδιες εταιρείες ή Οργανισμούς, Τπηρεσίες ή
και τον ίδιο και εργασίες για τη μετατόπιση στύλων ή την απομάκρυνση γραμμών κ.λ.π.
ε. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενεργεί και να οχλεί τις παραπάνω εταιρείες, Οργανισμούς Κοινής Ψφελείας κ.λ.π. για την επίσπευση της απομάκρυνσης των πιο πάνω εμποδίων,
να διευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών αυτών χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσής του για καθυστερήσεις ή δυσχέρειες που παρουσιάζονται
στο κυρίως έργο του από την εκτέλεση των παραλλήλων εργασιών απομάκρυνσης στύλων, μετατόπισης γραμμών κ.λ.π. Αντίθετα, αυτός οφείλει κατά την εκτέλεση των έργων να λάβει όλα τα
μέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των πιο πάνω εταιρειών.
ε περίπτωση που τυχόν συμβούν τέτοιες βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον ανάδοχο.
Άρθρο 16ο: Εργασίες που εκτελούνται από την Τπηρεσία ή άλλους αναδόχους.
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να μη παρεμποδίσει την εκτέλεση εργασιών από την Τπηρεσία
ή από άλλους εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από τον κύριο του έργου σε εργασίες που δεν
περιλαμβάνονται στην σύμβασή του.
Αντίθετα, υποχρεώνεται να τους διευκολύνει με τα μέσα που αυτός χρησιμοποιεί (ικριώματα κ.λ.π.), ρυθμίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσής των εργασιών, ώστε να μη παρεμβάλει κανένα
εμπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την Τπηρεσία ή άλλους αναδόχους.
Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία ή τους εργολάβους
των εταιρειών και Οργανισμών Κοινής Ψφελείας που θα εργάζονται στην περιοχή ή τις παρυφές
της περιοχής του έργου.
Άρθρο 17ο: Προστασία βλάστησης – Περιβάλλοντος.
α. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα
βλάστηση, όπως δένδρα, θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις γύρω από το χώρο που του διατίθεται από την Τπηρεσία για την εκτέλεση των έργων, θα είναι δε υπεύθυνος για κάθε ζημιά που
θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δένδρων ή θάμνων, απόθεσης υλικών, κακού χειρισμού των μηχανημάτων ή καταπάτησης φυτεμένων περιοχών από μηχανικά
μέσα ή προσωρινά έργα εκτροπής κ.λ.π. Επίσης πρέπει να διευκολύνει τους κατοίκους της περιοχής για την μετάβασή τους στους αγρούς, παίρνοντας τα κατάλληλα μέτρα (κατασκευή διαβάσεων, διευκόλυνση αποχέτευσης αγρών κ.λ.π.) και για την αποφυγή άμεσων ή έμμεσων ζημιών ή
πρόκλησης πλημμυρών. Η Τπηρεσία δεν αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή αποζημιώσεων για τις παραπάνω αιτίες.
β. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κατά την εκτέλεση των έργων, να συμμορφώνεται
πλήρως με την υπ’ αριθμό …………/……….. απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και την
ισχύουσα Περιβαλλοντική Νομοθεσία.
Πριν την έναρξη της κατασκευής πρέπει να ειδοποιηθούν εγγράφως οι Αρχαιολογικές Τπηρεσίες
(Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου)
γ. ε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής σε στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, που δεν
προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη του έργου (ή από τυχόν εγκεκριμένες από την Τπηρεσία τροποποιήσεις της), ο ανάδοχος, ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε ευθύνες που θα μπορούν
να προκύψουν γι' αυτόν, είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα ή το φυσικό
περιβάλλον στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την εγκατάσταση του, με δαπάνες του, χωρίς να δικαιούται οποιασδήποτε χρηματικής αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας.
δ. Γίνεται ειδική επισήμανση ότι ο ανάδοχος θα πρέπει, κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών, να αποφεύγει να τραυματίζει τον περιβάλλοντα χώρο με πρόσθετες εκσκαφές (πέρα από αυτές που προβλέπονται στη μελέτη) ή με απόρριψη διαφόρων προϊόντων ορυγμάτων.
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Οποιεσδήποτε αποθέσεις προϊόντων εκσκαφών θα πρέπει να γίνονται σε θέσεις που να μη
δημιουργούν οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρμόδιων
Αρχών και της Τπηρεσίας.
ε. Ανάλογη φροντίδα θα πρέπει να δοθεί από τον ανάδοχο και στις τυχόν εγκαταστάσεις
παραγωγής ή λήψης αδρανών υλικών σχετικά με τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.
Άρθρο 18ο: Τποχρεώσεις του Αναδόχου.
18.1
τις υποχρεώσεις του Αναδόχου που δεν συνεπάγονται ιδιαίτερη αμοιβή περιλαμβάνονται:
α.
Όλες οι δαπάνες που μνημονεύονται στους Γενικούς Όρους του Σιμολογίου.
β.
Η τοποθέτηση προσωρινής ενημερωτικής πινακίδας με δικά του έξοδα σε κατάλληλη εμφανή από το κοινό θέση, σύμφωνα με τις οδηγίες της Τπηρεσίας.
γ.
Η κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που θα χρειασθούν για
την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση. Επίσης οι τυχόν δαπάνες
μίσθωσης χώρου, ή αγοράς των αναγκαίων εδαφικών λωρίδων για την κατασκευή των εργοταξιακών αυτών οδών.
Διευκρινίζεται εδώ ότι η Τπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση να εξασφαλίσει
στον Ανάδοχο καμία διευκόλυνση ή κάλυψη δαπάνης σχετιζόμενη με δρόμους προσπέλασης,
ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν από την έλλειψή τους, ο δε ανάδοχος,
σε περίπτωση έλλειψής τους, είναι υποχρεωμένος να προσαρμόσει την τεχνολογία, τα μέσα, το
πρόγραμμα κ.λ.π. στις δεδομένες τοπικές συνθήκες προκειμένου να εκτελεστεί η εργασία, ανεξάρτητα από τις τυχόν επιπλέον δαπάνες για τις οποίες η Τπηρεσία δεν θα του αναγνωρίσει καμία αποζημίωση.
Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους
χώρους εργοταξιακών εγκαταστάσεων. Διευκρινίζεται ότι η Τπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καμία
καθυστέρηση ή τροποποίηση του προγράμματος ή καταβολή αποζημιώσεως που σχετίζονται με
τέτοια προβλήματα, ενώ παράλληλα για τις αποθέσεις θεωρείται αυτονόητο ότι θα γίνονται σε
θέσεις και κατά τρόπο που να μη δημιουργηθούν προβλήματα στο περιβάλλον και να έχουν την
έγκριση των αρμοδίων Αρχών και της Επίβλεψης.
δ.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει μετά την εγκατάστασή του και χωρίς επιβάρυνση του κυρίου του έργου, το χέδιο Ασφαλείας και Τγείας και το Υάκελο Ασφάλειας και
Τγείας (Υ.Α.Τ.).
ε. Οι δαπάνες εκπόνησης Προγράμματος Ποιότητας Έργων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Πρότυπο ISO 10005: 1995 η σε κάποιο άλλο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα, το οποίο πρέπει
να υποβάλλει εντός δύο μηνών από την έναρξη του έργου. Απαιτείται η εκπόνηση και εφαρμογή
Προγράμματος Ποιότητας Έργου σε κάθε δημόσιο έργο (Κατασκευή ή και Μελέτη), του οποίου ο
προϋπολογισμός δημοπράτησης, υπερβαίνει το ποσό 1.500.000 ευρώ χωρίς ΥΠΑ,
18.2
Όλες οι δαπάνες για την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων του αναδόχου ή άλλων
που προβλέπονται ρητά σε άλλα άρθρα της παρούσας, του Σιμολογίου και των λοιπών Όρων
Δημοπράτησης, καταβάλλονται από τον ανάδοχο και θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί υπόψη στις
τιμές προσφοράς για την εκτέλεση του έργου. Οι χρόνοι για την εκπλήρωση των ειδικών υποχρεώσεων, όπως και οι απαιτούμενοι για τις απαντήσεις ή εγκρίσεις της Τπηρεσίας, συμπεριλαμβάνονται στις κατά το άρθρο 7 προθεσμίες εκτέλεσης του έργου.
18.3
Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των διατάξεων που
απαιτούνται από το νόμο για την εφαρμογή των επιβαλλομένων μέτρων ασφαλείας σε όλη τη
διάρκεια εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 138 του Ν.4412/2016.
18.4
Ο ανάδοχος πρέπει να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τις διατάξεις της περί εργατών
και εργασίας Νομοθεσίας, και να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε η εργασία να εκτελείται μεθοδικά, για αποφυγή άμεσων ή έμμεσων ζημιών ή ατυχημάτων. Η Τπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης για τις ανωτέρω αιτίες.
18.5
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει, χωρίς καμία αντίρρηση, τυχόν ημιτελείς εργασίες
που έχουν εκτελεστεί με παλαιότερη εργολαβία ή από Δημόσιες Τπηρεσίες να παραλάβει και να
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ενσωματώσει τα υπάρχοντα επί τόπου υλικά, μηχανισμούς, συσκευές κ.λ.π. η προμήθεια των οποίων έχει γίνει με άλλη εργολαβία ή απ' το Δημόσιο κ.λ.π.
Διευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος θα αποζημιωθεί για όλες τις ανωτέρω εργασίες με τις τιμές
μονάδας του Σιμολογίου, χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση λόγω ειδικών δυσχερειών δυσμενών συνθηκών κ.λ.π.
Επίσης θα ενσωματώσει κατά προτεραιότητα τα τυχόν παραδοθησομένα σ' αυτόν υλικά,
συσκευές κ.λ.π.
18.6 Οι γενικές υποχρεώσεις αναδόχου περιγράφονται στο άρθρο 138 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 19ο: Αδρανή υλικά – Δανειοθάλαμοι – Απόθεση υλικών
19.1. Λατομεία – Ορυχεία.
α. Για τη λήψη των απαιτούμενων, για την εκτέλεση του έργου, αδρανών υλικών λατομείου (οπωσδήποτε ασβεστολιθικής προέλευσης) ή ορυχείου κ.λ.π., η Τπηρεσία δεν θα παραδώσει
στον ανάδοχο κανένα λατομείο ή ορυχείο.
Οι θέσεις που αναφέρονται στην μελέτη είναι ενδεικτικές για τον ανάδοχο. Η ευθύνη εξευρέσεως θέσεων εγκαταστάσεως και τρόπου οργανώσεως και λειτουργίας (τρόπος εκμεταλλεύσεως, έκταση και μορφή αποκαλύψεως, εγκατάσταση κονιοσυλλεκτών κ.λ.π.) ανήκει στον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος επομένως θα φροντίσει να βρει και να χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες πηγές
αδρανών υλικών, είτε με μίσθωση, είτε με αγορά των καταλλήλων θέσεων, ή ακόμα με προμήθεια
από τις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις λατομείων.
Για την περίπτωση αυτή η Τπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για να απαλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες για παραγωγή υλικών προς χρήση του αναδόχου. Έτσι οι τιμές προσφοράς του αναδόχου για την κατασκευή του έργου πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες από οποιοδήποτε λόγω πρόσθετες δαπάνες για την προμήθεια από ιδιωτικά ή κοινοτικά
λατομεία των αργών υλικών που θα είναι αναγκαία ή για την μίσθωση ή αγορά εκτάσεων για
την παραγωγή αυτών και ακόμα και τις τυχόν επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκμετάλλευσης ορισμένων πηγών (και από άλλη προηγούμενη ή επόμενη εργολαβία με
τις σχετικές επιβαρύνεις που απαιτούνται για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση του έργου)
αφού παρθούν υπόψη όλες οι δεσμεύσεις και περιορισμοί που επιβάλλονται για την προστασία
του περιβάλλοντος.
β. τις τιμές της προσφοράς του αναδόχου περιλαμβάνονται οι δαπάνες κατασκευής και
συντήρησης των οδών προσπέλασης που θα απαιτηθούν και μεταφορών των υλικών που θα παρθούν από οποιαδήποτε πηγή.
τον ανάδοχο δεν θα αναγνωριστεί καμία αξίωση για πληρωμή άλλης αποζημίωσης, λόγω πρόσθετων τυχόν μεταφορών, ή δυσμενών συνθηκών μίσθωσης, αγοράς βραχωδών εμφανίσεων ή λατομείων, αποκάλυψης και δημιουργίας ή εκμετάλλευσης και απόδοσης τούτων κ.λ.π.
γ. Ο ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύμφωνο προς τις
προδιαγραφές (σκληρότητα, κοκκομετρική διαβάθμιση, πλαστικότητα κ.λ.π.) των κάθε είδους
υλικών που μπαίνουν στις εργασίες, γιατί εξυπακούεται ότι με την υπογραφή της σύμβασης, ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη της έντεχνης εκτέλεσης των εργασιών με δόκιμα υλικά. Οποιοσδήποτε έλεγχος γίνεται από την Τπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα αυτού. υνεπώς, αν ορισμένες πηγές υλικών είναι, ή
αποβούν ενδιάμεσα ακατάλληλες για την παροχή δόκιμων υλικών, πρέπει ο ανάδοχος παρακολουθώντας τούτο από δική του υποχρέωση, να αναζητήσει άλλες κατάλληλες πηγές.
Σα παραπάνω αποτελούν συμβατική υποχρέωση του αναδόχου και ανάγονται στην αποκλειστική ευθύνη του.
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19.2. Δανειοθάλαμοι υλικών επιχωμάτων και αμμοχάλικων.
α. Για την λήψη των απαιτούμενων για την εκτέλεση του έργου δανείων γαιών και αμμοχάλικων, υλικών, η Τπηρεσία δεν θα παραδώσει στον ανάδοχο κανένα δανειοθάλαμο ή ορυχείο.
Οι θέσεις που αναφέρονται στη Μελέτη είναι ενδεικτικές για τον ανάδοχο. Η ευθύνη εξευρέσεως θέσεων δανειοθαλάμων υλικών επιχωμάτων ή αναχωμάτων και αμμοχάλικων, τρόπου
οργανώσεως της εκμεταλλεύσεως κ.λ.π., αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου.
Ο ανάδοχος επομένως θα φροντίσει να βρει και χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες πηγές αδρανών υλικών, που βρίσκονται στην εγγύτερη απόσταση από το έργο, είτε με μίσθωση, είτε με
αγορά των καταλλήλων θέσεων ή ακόμα με καταβολή των δικαιωμάτων χρήσεως λειτουργούντων κοινοτικών ή ιδιωτικών δανειοθαλάμων ή ορυχείων. Για την περίπτωση αυτή η Τπηρεσία
δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για να απαλλοτριώσει εκτάσεις κατάλληλες για παραγωγή
υλικών προς χρήση του αναδόχου. Έτσι, οι τιμές προσφοράς του αναδόχου για την κατασκευή
του έργου πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες δαπάνες από ιδιωτικούς ή κοινοτικούς δανειοθαλάμους ή ορυχεία των υλικών που είναι αναγκαία ή για τη μίσθωση ή αγορά εκτάσεων για την παραγωγή αυτών και ακόμη και τις τυχόν επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκμετάλλευσης ορισμένων πηγών (και από άλλη προηγούμενη ή επόμενη εργολαβία με τις σχετικές επιβαρύνσεις που απαιτούνται για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση του
έργου) αφού παρθούν υπόψη όλες οι δεσμεύσεις και περιορισμοί που επιβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος.
β. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωρίσει εγγράφως και εγκαίρως στην Επίβλεψη τις θέσεις λήψης δανείων και γενικότερα τις πηγές δανείων.
Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη γνωστοποίηση ο ανάδοχος θα εκτελέσει δειγματοληψίες
ελέγχου καταλληλότητας.
τη συνέχεια, και πάντως όχι αργότερα από 20 ημερολογιακές ημέρες από τη γνωστοποίηση των θέσεων, θα υποβάλλονται στην Επίβλεψη:
- Διαγράμματα τοπογραφικά των θέσεων δανειοληψίας με εκτίμηση των κατά θέση ποσοτήτων που θα παρθούν.
- χέδια εκσκαφής του δανειοθαλάμου, εφόσον πρόκειται είτε για δανειοθαλάμους από
δημόσιους χώρους είτε για δανειοθαλάμους από ιδιωτικούς χώρους και μάλιστα σε κοίτες χειμάρρων, στα οποία να φαίνεται η ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής όχλησης και η διασφάλιση των υδραυλικών απαιτήσεων.
γ. ε κάθε όμως περίπτωση και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, η Τπηρεσία, με
σκοπό την ελαχιστοποίηση του μεταφορικού έργου, διατηρεί το δικαίωμα να διατάξει τον ανάδοχο να ερευνήσει και άλλες θέσεις ή ακόμη και να προμηθευθεί υλικά από υφιστάμενους εγγύτερα δανειοθαλάμους ή ορυχεία τα οποία η Τπηρεσία κρίνει κατάλληλα.
δ. τις τιμές της προσφοράς του αναδόχου περιλαμβάνονται οι δαπάνες κατασκευής και
συντήρησης των οδών προσπέλασης που θα απαιτηθούν. τον ανάδοχο δεν θα αναγνωριστεί
καμιά αξίωση για πληρωμή άλλης αποζημίωσης λόγω δυσμενών συνθηκών μίσθωσης ή άλλης
οποιασδήποτε αιτίας.
19.3. Απόθεση – διαχείριση υλικών
ύμφωνα με τους όρους της ΚΤΑ με αριθμ. 36259/1757/Ε103 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για
την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της, χώμα και άλλα φυσικά υλικά που έχουν εκσκαφθεί κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, εφόσον είναι βέβαιο ότι τα υλικά
αυτά θα χρησιμοποιηθούν στη φυσική τους κατάσταση στο χώρο από τον οποίο έγινε η εκσκαφή.
Για τα υπόλοιπα υλικά (απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις) ανεξάρτητα από
τη μορφή τους, τον όγκο, το βάρος ή τα επιμέρους υλικά από τα οποία συντίθενται, καθώς και σε
στερεά απόβλητα που προκύπτουν από την κοπή μαρμάρων που προορίζονται για οικοδομικές
εργασίες και περίσσεια σκυροδέματος, εφόσον δεν καλύπτονται από άλλες νομοθετικές πράξεις, ο
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ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωμένος πριν την έναρξη των εργασιών να προσκομίσει σύμβαση με εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ.
Παράλληλα σύμφωνα με το άρθρο 7 της ως άνω ΚΤΑ ισχύει :
«β) Ως προς τα δημόσια έργα:
β.1) Η διαχείριση της περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα:
είτε περιλαμβάνεται ως όρος στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, είτε περιλαμβάνεται ως όρος στην σύμβαση
ανάθεσης του έργου
β.2) Η διαχείριση των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών υποδομών ή κτιριακών έργων
που προέρχονται από δημόσια έργα:
είτε περιλαμβάνεται ως όρος στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, είτε περιλαμβάνεται ως όρος στην σύμβαση
ανάθεσης του έργου
β.3) Ο διαχειριστής των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης έργων τεχνικών υποδομών ή κτηριακών
έργων μετά από την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης τους οφείλει να καταθέτει, στην Υπηρεσία
που επιβλέπει το έργο, βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως προβλέπεται στην παρ. 3, (εδ. α.3) του παρόντος άρθρου.
4. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα εδάφια α και β της παρ. 3, συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την κείμενη κατά περίπτωση σχετική νομοθεσία.»
Σο κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΤΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΥΕΚ
1312Β/2010) και εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Τπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής πληρώνεται στον Ανάδοχο ως απολογιστική δαπάνη κόστους υποδοχής ΑΕΚΚ. Η δαπάνη προκύπτει από τα προσκομιζόμενα παραστατικά του συστήματος υποδοχής και δεν περιλαμβάνει Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%.
Η μεταφορά των υλικών είτε προς το εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ή για
να χρησιμοποιηθούν στη φυσική τους κατάσταση κατόπιν διαλογής (σε περίπτωση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών), συμπεριλαμβάνεται στην τιμή κάθε άρθρου του τιμολογίου.
Άρθρο 20ο: κυροδέματα.
α. Οι κατηγορίες σκυροδέματος θα έχουν χαρακτηριστική αντοχή που θα είναι αντίστοιχα ίσες :
ΠΙΝΑΚΑ : Κατηγορίες αντοχής σκυροδέματος
Ειάρηζηε ραξαθηεξηΚαηεγνξία αΕιάρηζηε ραξαθηεξηζηηθή
ζηηθή αληνρή θπβηθνχ
ληνρήο ζε αληνρή θπιηλδξηθνχ δνθηκίνπ
δνθηκίνπ fck,cube
ζιίςε
fck,cyl N/mm2
N/mm2
C8/10

8

10

C12/15

12

15

C16/20

16

20

C20/25

20

25

C25/30

25

30

C30/37

30

37

C35/45

35

45

C40/50

40

50

C45/55

45

55

C50/60

50

60
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β. αν κριτήριο αποδοχής των σκυροδεμάτων αυτής της εργολαβίας ορίζεται η θλιπτική αντοχή
κυβικών δοκιμίων ακμής 15 εκ. και ηλικίας 28 ημερών (σύμφωνα με τον Κ.Σ..)
γ. Ειδικότερα για όλα τα θέματα τα σχετικά με την τεχνολογία και την αποδοχή του σκυροδέματος αυτής της εργολαβίας θα ισχύει ο ‘’Κανονισμός Σεχνολογίας κυροδέματο, ως ισχύει.
δ. Οι τιμές μονάδος της προσφοράς του αναδόχου αναφέρονται
(1) ε οποιαδήποτε σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών ανάλογη προς τις απαιτήσεις του έργου.
(2) ε χρησιμοποίηση, όπου ήθελε απαιτηθεί (ανάλογα με την οργάνωση του αναδόχου τις ανάγκες του έργου και το πρόγραμμα εκτέλεσης), αντλητού σκυροδέματος.
(3) ε οποιαδήποτε κατηγορία τσιμέντου ονομαστικής αντοχής 35 και 45 Ν/χλστ2 ήθελε χρησιμοποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. Για τις εργασίες σκυροδέματος κάτω από τον υπόγειο ορίζοντα είναι δυνατό, αν θα συναντηθούν δυσμενείς συνθήκες υπογείων νερών, να χρησιμοποιηθεί και ο τύπος IV (PORΣLAND SULFATE RESISTING) μετά από έγκριση της Τπηρεσίας.
την περίπτωση αυτή θα είναι δυνατή η τροποποίηση της τιμής προσφοράς του αναδόχου, ώστε
να πληρωθεί η επί πλέον δαπάνη μόνο για την προμήθεια επί τόπου αυτού του τσιμέντου με σύνταξη ΠΚΣΜΝΕ.
(4) την εκλογή οποιασδήποτε περιοχής εργασιμότητας του σκυροδέματος σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου και τις υπόλοιπες τοπικές συνθήκες.
ε. Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 13.7.8. του νέου κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος συμπληρώνεται ως εξής :
(α) Η πληρωμή του αναδόχου για το σκυρόδεμα της παρτίδας που παρουσίασε μειωμένη αντοχή,
όπως αυτή έχει υπολογισθεί με τις διατάξεις του νέου Κ.Σ.., πρέπει να γίνει όχι με τη συμβατική
τιμή μονάδας, διότι αυτή αντιστοιχεί στην κατηγορία σκυροδέματος που αναφέρεται στη σύμβαση, αλλά με νέα μικρότερη τιμή μονάδας, που θα αντιστοιχεί στην κατηγορία σκυροδέματος της
συγκεκριμένης παρτίδας. (π.χ. εάν η προβλεπόμενη από τη σύμβαση κατηγορία σκυροδέματος
ήταν C 20/25 και προέκυψε, βάσει της χαρακτηριστικής αντοχής της παρτίδας, κατηγορία σκυροδέματος παρτίδας με Fπ=23 Μpα, όπου Fπ = Φ6 – 1,60*S τότε η πληρωμή θα γίνει με τιμή μονάδας που αντιστοιχεί σε σκυρόδεμα C 16/20), π.χ. (C 16/20) 20 < 23 < 25(C20/25).
(β) Θα επιβληθεί στον ανάδοχο ρήτρα για την παραπάνω μειωμένη αντοχή της παρτίδας, και
συγκεκριμένα θα γίνει περικοπή της συμβατικής αξίας της παρτίδας κατά ποσοστό ίσο με το επταπλάσιο της διαφοράς της ανωτέρω ευρεθείσης χαρακτηριστικής αντοχής της παρτίδας σκυροδέματος (Fπ) από τη συμβατική χαρακτηριστική αντοχή σκυροδέματος (π.χ. για το ανωτέρω παράδειγμα το ποσοστό της περικοπής της συμβατικής αξίας της παρτίδας θα είναι (25 - 23 ) . 7 = 2
. 7 = 14 %).
Ύστερα από τα παραπάνω διευκρινίζεται ότι ΔΕΝ θα πληρωθεί στον ανάδοχο η δαπάνη των τυχόν πλαστικοποιητικών (ρευστοποιητικών ή υπερρευστοποιητικών), που θα χρησιμοποιήσει για
να ανταποκριθεί προς τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου, αυτός δε είναι μόνος υπεύθυνος για την
επιλογή της πλέον οικονομικής και σύμφωνης με τους Κανονισμούς και τις ανάγκες του έργου
σύνθεσης σκυροδέματος.
Σα τυχόν πλαστικοποιητικά που θα χρησιμοποιήσει κατά περίπτωση ο ανάδοχος:
α) Θα πρέπει να προσδιορισθούν στη μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος, που θα γίνει για τις
διάφορες κατηγορίες αντοχής του σκυροδέματος, σε ένα από τα αναγνωρισμένα εργαστήρια
σκυροδέματος (θα δίνονται τα εξής στοιχεία : Σύπος πλαστικοποιητικού, αναλογία μίξης, οδηγίες
χρήσης κλπ)
β) Θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ελέγχου, ότι δεν επηρεάζουν δυσμενώς τις ιδιότητες αντοχής, συστολής, ξήρανσης, ερπυσμού, ταχύτητας, πήξης και προστασίας του οπλισμού από τη διάβρωση.
γ) Όμοια δεν θα πληρωθεί στον ανάδοχο η δαπάνη χρησιμοποίησης άλλων πρόσμικτων σκυροδέματος (αερακτικών, στεγανωτικών, επιβραδυντικών, η επιταχυντικών σκλήρυνσης και αντιπαγετικών κλπ) ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και το πρόγραμμα εκτέλεσης των έργων. Σα
πρόσμικτα αυτά θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρθηκαν για τα πλαστικοποιητικά.
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Για όλες τις κατηγορίες εργοταξιακού σκυροδέματος αντοχής C16/20 και ανώτερης, ο ανάδοχος
θα πρέπει να υποβάλει μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος κάθε κατηγορίας, για διάφορες περιοχές εργασιμότητας του σκυροδέματος, ανάλογα προς τις απαιτήσεις του τμήματος του έργου,
στο οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.
α) Οι μελέτες σύνθεσης θα πρέπει να γίνουν από κατάλληλο εργαστήριο σκυροδέματος, αν δεν
επαρκεί το εργαστήριο του αναδόχου.
β) Για όλες τις μελέτες σύνθεσης σκυροδέματος θα πρέπει να δοθούν επί πλέον και καμπύλες ανάπτυξης της αντοχής από 3 έως 28 μέρες για δοκίμια που συντηρούνται σε υγρό θάλαμο (δοκιμές 3, 7 και 28 ημερών).
Για την περίπτωση χρησιμοποίησης "έτοιμου σκυροδέματος" μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα
στοιχεία μελέτης σύνθεσης σκυροδέματος της επιχείρησης παραγωγής σκυροδέματος (αν οι μελέτες αυτές έχουν γίνει από κάποιο επίσημο εργαστήριο σκυροδέματος), εφ' όσον αυτά πληρούν τις
απαιτήσεις και εφ' όσον αναφέρονται στις ίδιες συνθήκες παραγωγής μ' αυτές που πρόκειται να
εφαρμοσθούν στο έργο (ποσότητες και προέλευση αδρανών, τσιμέντου κλπ).
ε κάθε περίπτωση όμως δεν θα γίνουν δεκτές μελέτες σύνθεσης σκυροδέματος που έχουν συνταχθεί ένα τρίμηνο ή περισσότερο πριν από την ημέρα δημοπράτησης του έργου.
(1) Έτοιμο σκυρόδεμα
Πριν από την έγχυση του σκυροδέματος ο προμηθευτής πρέπει να παραδίνει στον Ανάδοχο δελτίο αποστολής για κάθε ποσότητα σκυροδέματος, που πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα
παρακάτω :
- Σο όνομα εργοστασίου παραγωγής
- Σον χαρακτηριστικό αριθμό του δελτίου αποστολής
- Σην ημερομηνία και τον αριθμό του φορτηγού
- Σο όνομα του αναδόχου ή την επωνυμία της αναδόχου εταιρίας
- Σο έργο και την τοποθεσία του έργου
- Σην ποσότητα του σκυροδέματος σε κυβικά μέτρα
- Σον χρόνο φορτώσεων και την υπογραφή αποστολέα
- Σην ονομαστική αντοχή
- Σο εργάσιμο του σκυροδέματος στην στιγμή της επί τόπου παραδόσεως
- Σον τύπο και την κατηγορία αντοχής του τσιμέντου που έχει χρησιμοποιηθεί
- Σην ελάχιστη περιεκτικότητα σε τσιμέντο
- Σην μέγιστη διάμετρο αδρανών
- Σην χρήση προσθέτων
Επίσης πρέπει να προβλέπεται χώρος για να προστεθούν κατά την άφιξη του ετοίμου σκυροδέματος στο εργοτάξιο και τα εξής:
- Ώρα αφίξεως του ετοίμου σκυροδέματος στο εργοτάξιο
- Ώρα συμπληρώσεως της διαστρώσεως του σκυροδέματος
Για λόγους ανθεκτικότητας του σκυροδέματος ο λόγος (Ν/Σ) νερού προς τσιμέντο που θα χρησιμοποιηθεί στην εργολαβία αυτή σε οπλισμένο σκυρόδεμα για τις κατηγορίες C16/20 και άνω,
(στην ποσότητα νερού δεν θα υπολογίζεται το νερό που θα απορροφάτε από τα αδρανή) δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει τις αντίστοιχες οριζόμενες στον ΚΣ.
Άρθρο 21ο: Ορατές επιφάνειες από σκυρόδεμα.
Όλες οι ορατές επιφάνειες από σκυρόδεμα θα κατασκευασθούν με λήψη ιδιαίτερων μέτρων επίτευξης επιφανειακού τελειώματος υψηλής ποιότητας.
Προς επίτευξη τούτου
α) Σα επιφανειακά τελειώματα σε ορατές επιφάνειες από σκυρόδεμα θα κατασκευασθούν με ιδιαίτερη επιμέλεια με χρήση σιδηροτύπων ή ξυλοτύπων ειδικής επένδυσης με κόντρα πλακέ
(τύπου BETOFORM ή ανάλογου) για τη μόρφωση απολύτως λείων επιφανειών, χωρίς ανωμαλίες
στις ενώσεις ή άλλες κάθε είδους παραμορφώσεις ή ατέλειες.
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β) Θα χρησιμοποιηθεί η πλέον προωθημένη τεχνολογία επί του θέματος με πολύ μικρό αριθμό
χρήσεων του κόντρα πλακέ που τυχόν θα χρησιμοποιηθεί, με εξαιρετική επιμέλεια διαμόρφωσης
των τύπων, με χρησιμοποίηση ειδικών υλικών διευκολυντικών της αποξήλωσης, με χρησιμοποίηση ειδικών συνδεσμολογίων των ικριωμάτων και των τύπων για την απολύτως ακριβή, σύμφωνα
με τα σχέδια, μόρφωση των τύπων κ.λ.π.
γ) Θα δοθεί όλως ιδιαίτερη προσοχή στην κατάλληλη σύνθεση του σκυροδέματος (με την πιθανή
χρήση ειδικών προσθέτων βελτιωτικών του σκυροδέματος) και την άκρως επιμελημένη δόνηση
αυτού, σε συνδυασμό και με την ακριβή τοποθέτηση των οπλισμών, ώστε να διατίθενται κενά μεταξύ των οπλισμών που είναι αναγκαία για τη δόνηση, ώστε να αποκτηθεί η επιζητούμενη απολύτως λεία και ενιαίας παρουσίασης όψη των ορατών επιφανειών από σκυρόδεμα, χωρίς κηλίδες
και χωρίς αλλοίωση του χρώματος.
δ) Για την ενιαία παρουσίαση της απόχρωσης και εμφάνισης των ορατών επιφανειών των έργων,
επισημαίνεται η ανάγκη λεπτομερούς μελέτης της σύνθεσης του σκυροδέματος, πριν από την έναρξη διάστρωσης και στη συνέχεια η διατήρηση της σύνθεσης αυτής αναλλοίωτης μέχρι το τέλος
της εργασίας με σταθερή πηγή αδρανών, σταθερή προέλευση και κατηγορία τσιμέντου κλπ.
ε) Για επιφάνειες διαφορετικών δομικών στοιχείων είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά υλικά κατασκευής ξυλότυπου, με ένα από τα ακόλουθα είδη:
(Ι) Ξυλότυπος με ειδικά φύλλα ενισχυμένου κόντρα-πλακέ και πλαστική επένδυση της επιφάνειας.
(Ι.Ι) Ξυλότυπος όπως παραπάνω αλλά χωρίς πλαστική επένδυση
(ΙΙΙ) ιδηρότυπος
Απαγορεύεται ανάμιξη των υλικών (Ι), (ΙΙ) και (ΙΙΙ) στην κατασκευή του ξυλότυπου της επιφάνειας ενιαίου δομικού στοιχείου.
στ) Σα φύλλα από ενισχυμένο κόντρα-πλακέ θα πρέπει να έχουν καθαρή διαμόρφωση των άκρων τους, χωρίς φθορές, αποτμήσεις, σπασίματα, παραμορφώσεις της επιφάνειας, χρωματικές
διαφοροποιήσεις, που μπορούν κατά την κρίση της Τπηρεσίας να επηρεάσουν το χρώμα του επιφανειακού τελειώματος του σκυροδέματος. 'Όλα τα ακατάλληλα, σύμφωνα με τα παραπάνω,
φύλλα απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του ξυλότυπου, εάν δε διαφύγουν
της προσοχής της υπηρεσίας και χρησιμοποιηθούν, θα απομακρυνθούν κατά την τελική επιθεώρηση του ξυλοτύπου που θα γίνει πριν από την σκυροδέτηση, ανεξάρτητα από τις συνέπειες που
θα έχουν στην μετακίνηση και ξανά τοποθέτηση των οπλισμών, αποξήλωση ικριωμάτων, καθυστερήσεις κ.λ.π, γιατί διευκρινίζεται, ότι ο ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ακριβή
τήρηση αυτών που προδιαγράφονται παραπάνω, για να προκύψουν τα προβλεπόμενα υψηλής
ποιότητας επιφανειακά τελειώματα του σκυροδέματος.
ζ) Όπου προβλέπεται χρήση διακοσμητικών πήχεων (σκοτιών) στην επιφάνεια του σκυροδέματος, αυτές θα τοποθετηθούν στις ακριβείς θέσεις που προβλέπονται από τη μελέτη και θα αποτελούνται από πλανισμένες πρωτοχρησιμοποιούμενες διατομές από κατάλληλο ξύλο με τις ακριβείς διαστάσεις που προβλέπονται στη μελέτη ή και σύμφωνα με τις οδηγίες της Τπηρεσίας, χωρίς
φθορές κ.λ.π. όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Και για τις διακοσμητικές πήχεις
παίζει σπουδαίο ρόλο η χρησιμοποίηση κατάλληλου διευκολυντικού αποξήλωσης κλπ.
Επίσης αναφέρεται ότι, σε περίπτωση κατασκευής τεχνικού έργου από σκυρόδεμα με στοιχεία
προκατασκευασμένα και στοιχεία χυτά επί τόπου, θα πρέπει όλες οι επιφάνειες των κατασκευών
από σκυρόδεμα να έχουν ομοιοχρωμία και να μην ξεχωρίζουν από το διαφορετικό χρώμα ή από
την διαφορετική επιφανειακή επεξεργασία τα διάφορα κομμάτια μεταξύ τους. Γι' αυτό ο ανάδοχος πρέπει ανάλογα να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή όλης της ποσότητας αδρανών,
τσιμέντου, υλικού διαμορφώσεως ξυλοτύπου και διευκολυντικού υλικού αποξηλώσεως.
Επίσης αναφέρεται ότι, στην περίπτωση κατασκευής τοίχων αντιστηρίξεως των προσβάσεων,
πρέπει για την αισθητική αρτιότητα της κατασκευής οι τοίχοι να φέρουν στις ίδιες θέσεις και αποστάσεις, όπου είναι οι ορθοστάτες των κιγκλιδωμάτων, κατακόρυφες εγκοπές (σκοτίες) διαστάσεων περίπου 4,00 εκ. πλάτους και 3 εκ. βάθους. Σέλος μέριμνα θα πρέπει να παρθεί για την κατασκευή των αρμών των τοίχων, οι οποίοι θα πρέπει να κατασκευασθούν επί ποινή απορρίψεως
με χρήση ειδικών υλικών και μεθολογία κατασκευής (π.χ PLI, ASTIK, PLAST I-JOINT,
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FLEXCELL κλπ). Σα κιγκλιδώματα επί τοίχων θα πρέπει να προβλέπονται κατά ανάλογο τρόπο
προς τα κιγκλιδώματα των γεφυρών.
Άρθρο 22ο: Σσιμέντα.
22.1 Οι τύποι τσιμέντου που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν στην παρούσα εργολαβία είναι οι
προβλεπόμενοι στον ΚΣ ανά κατηγορία σκυροδέματος.
Επίσης είναι δυνατή και η χρησιμοποίηση των υπόλοιπων τύπων τσιμέντου αν τυχόν ήθελε υπάρξει αιτιολογημένη πρόταση σύμφωνα με τις συνθήκες του έργου από τη μελέτη σύνθεσης και
μετά από έγκριση της Τπηρεσίας.
22.2 Σα τσιμέντα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και σύμφωνα με το ΕΝ 197-1.
22.3 Όμοια πρέπει να γίνεται έγκαιρα η κατάλληλη πρόβλεψη, ώστε να υπάρχει πάντοτε στο εργοτάξιο αρκετή ποσότητα τσιμέντου για την απρόσκοπτη πρόοδο των έργων και την πρόληψη
κάθε έλλειψής τους. Δηλώνεται δε σαφώς, ότι κάθε καθυστέρηση των έργων από αυτή την αφορμή θα βαρύνει τον ανάδοχο και μόνον αυτόν.
22.4 Επί πλέον ο ανάδοχος υποχρεούται να αποθηκεύσει χωριστά τις διάφορες προμήθειες τσιμέντου, σε τρόπο ώστε να γίνεται δυνατή κάθε στιγμή η δειγματοληψία τους και κατ' ακολουθία ο
εντοπισμός των αποτελεσμάτων αυτής σε τελείως καθορισμένη ποσότητα. Σσιμέντο που έχει υποστεί βλάβη από την πολυκαιρία ή περιέχει όγκους ή βώλους που έχουν σκληρυνθεί τόσο, ώστε να
μην διαλύονται με ελαφριά συμπίεση του χεριού, θα απομακρύνεται αμέσως από το εργοτάξιο.
22.5 Σσιμέντο ακατάλληλο ή μη σύμφωνο θα απομακρύνεται αμέσως από το εργοτάξιο.
Άρθρο 23ο: Εργαστηριακοί έλεγχοι.
Γενική παρατήρηση
Ο ανάδοχος του έργου, ως άμεσα και κυρίως υπεύθυνος για την έντεχνη εκτέλεση των διαφόρων εργασιών, υποχρεούται να προβαίνει στους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους και
εργαστηριακές δοκιμές του έργου ή τμημάτων του, όπως καθορίζονται στις Σεχνικές Προδιαγραφές, εκτελώντας προς τούτο, αντιπροσωπευτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους.
Όλες οι ανωτέρω δοκιμασίες θα γίνονται, κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Τπηρεσίας
του Εργοδότη, σε καταλλήλως αναγνωρισμένα Εργαστήρια δοκιμών και Ποιοτικού ελέγχου, με
μέριμνα και με δαπάνες του αναδόχου και με έγκριση της Επιβλέπουσας Τπηρεσίας του Εργοδότη.
χετικά με τον ελάχιστο αριθμό των ελέγχων εφαρμογή έχουν τα κατωτέρω που επέχουν
θέση συμβατικού στοιχείου.
Α. υμπυκνώσεις
ύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης.
Εάν δεν αναγράφεται ισχύουν τα παρακάτω:
1. κάφης ορυγμάτων ή εδράσεως επιχωμάτων ανά 300 μ. μήκους ή μικρότερου αυτοτελούς τμήματος σε κάθε κλάδο οδού Δοκιμή 1
2. Επιχωμάτων και στρώσεως εξυγιάνσεως ανά 1.000 Μ3 συμ. όγκου Δοκιμή 1
3. Τποβάσεων και βάσεων μηχανικώς σταθεροποιουμένων σε κάθε στρώση ανά 300 μ. μήκους κλάδου οδού Δοκιμή 1
4. Βάσεων σταθεροποιουμένων με τσιμέντο ανά 200 μ. κλάδου οδού Δοκιμή 1
5. Ασφαλτικών επιστρώσεων ανά 200 μ. μήκους κλάδου οδού Δοκιμή 1
Β. Έλεγχος κοκκομετρικής διαβαθμίσεως
ύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης.
Εάν δεν αναγράφεται ισχύουν τα παρακάτω:
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1. ε αδρανή τεχνικών έργων (σκυροδέματα), οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 300 Μ3
Δοκιμή 1
2. ε αδρανή στραγγιστήρων ή άλλων ειδικών κατασκευών (π.χ.Β.4500, π.χ. λεπτά σκυροδέματα κ.λ.π.) ανά 200 Μ3 Δοκιμή 1
Γ. Έλεγχοι πλαστικότητας και ισοδυνάμου άμμου
ύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης.
Εάν δεν αναγράφεται ισχύουν τα παρακάτω:
1. ε αδρανή σκυροδεμάτων ανά 300 Μ3 Δοκιμές 3
2. ε αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 500 Μ3 Δοκιμή 1
3. ε στρώσεις εξυγιάνσεως ανά 1000 Μ3 Δοκιμή1
Δ. Δοκίμια σκυροδέματος
ύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης.
Εάν δεν αναγράφεται ισχύουν τα παρακάτω:
1. Για παρτίδα σκυροδέματος έως 150m3 ομάδα από 6 δοκίμια.
2. Για παρτίδα σκυροδέματος μεγαλύτερη των 150m3 ομάδα από 12 δοκίμια.
3. Για μικρές σκυροδετήσεις μέχρι 20m3 ομάδα από 6 δοκίμια.
Ε. Τγεία πετρωμάτων
ύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης.
Εάν δεν αναγράφεται ισχύουν τα παρακάτω:
Για τα κάθε είδους αδρανή από την ίδια πηγή ανά 10.000 Μ3 ή κλάσμα αυτών, αν πρόκειται για πηγή από την οποία λαμβάνεται αδρανές υλικό σε μικρότερη ποσότητα, Δοκιμή 1.
Σ. Έλεγχος προσδιορισμού υγρασίας
ύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης.
Εάν δεν αναγράφεται ισχύουν τα παρακάτω:
Για τα αδρανή των βάσεων των σταθεροποιουμένων με τσιμέντο ανά δύο ώρες εργασίας
Δοκιμή 1.
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν στην περίοδο της κανονικής παραγωγής και εκτελέσεως των
έργων και όχι στην περίοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών, οπότε οι εκτελούμενες πολλαπλές δοκιμές για τη ρύθμιση της παραγωγής δεν λαμβάνονται υπόψη στον ελάχιστο όπως ανωτέρω αριθμό δοκιμών.
Ο ανάδοχος υποχρεούται, με ευθύνη και με δαπάνες του, να παρουσιάζει και να κοινοποιεί στην Επιβλέπουσα το έργο Τπηρεσία του Εργοδότη, εντός δύο (2) ημερών από τον έλεγχο,
τα αποτελέσματα, και να υποβάλλει τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και εργαστηριακών δοκιμών που πραγματοποιεί, καταλλήλως υπογεγραμμένα και θεωρημένα από το Εργαστήριο, που εκτέλεσε τις δοκιμασίες αυτές.
Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιμασία, που θα αφορά είτε σε υλικά είτε σε εργασία, δεν θα
παρέχει στον ανάδοχο το δικαίωμα να προβάλλει αξίωση ή αίτημα, επιζητώντας παράταση προθεσμίας για χρονικό διάστημα ανάλογο με αυτό που θα χρειασθεί, για να διαπιστωθεί ότι τα υλικά ή η εργασία είναι ή δεν είναι δόκιμα.
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Άρθρο 24ο: Ποιοτικός έλεγχος των έργων.
24.1. Σο δικαίωμα του ποιοτικού ελέγχου.
Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών, τόσο στο εργαστήριο όσο και σε τετελεσμένα τμήματα ή
φάσεις των εργασιών, αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα της Τπηρεσίας και αποσκοπεί στον έλεγχο
της ποιότητας των πάσης φύσεως χρησιμοποιουμένων υλικών, στους τρόπους και μεθόδους χρήσεως αυτών και στο ότι οι εργασίες ανταποκρίνονται στους ισχύοντες Κανονισμούς, τις Προδιαγραφές, τα σχέδια και τους λοιπούς όρους της ύμβασης.
Η έκταση και η πυκνότητα των ελέγχων που ορίζονται στις Σεχνικές Προδιαγραφές θεωρούνται ως τα ελάχιστα.
Η Τπηρεσία έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει απεριόριστο αριθμό ελέγχων οποιουδήποτε είδους, σε οποιοδήποτε είδος υλικού ή τμήμα των κατασκευών, εκδίδοντας τις κατάλληλες
προς τούτο εντολές προς το Εργαστήριο του αναδόχου, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από τα μέχρι
τότε αποτελέσματα του ελέγχου.
Όλες οι μελέτες συνθέσεως των σκυροδεμάτων ή άλλων σύμμικτων υλικών που ορίζονται
στις Σεχνικές Προδιαγραφές συντάσσονται από τον Ανάδοχο δια του εργαστηρίου του. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, να προσκομίσει εις το εργαστήριο τις απαραίτητες ποσότητες υλικών (αδρανή , τσιμέντο, νερό κ.λ.π.) που πρόκειται να χρησιμοποιήσει στο
έργο, για την εκτέλεση των μελετών σύνθεσης.
Ο ανάδοχος κοινοποιεί στην Τπηρεσία όλα τα αποτελέσματα οιωνδήποτε εργαστηριακών
δοκιμών ή ελέγχων ποιότητας από τα οποία θα φαίνεται το σύμφωνο προς τις εκάστοτε ισχύουσες
Σεχνικές Προδιαγραφές.
Η Τπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να εκτελεί οιουσδήποτε ελέγχους ποιότητας κρίνει αυτή αναγκαίους και δι' ιδίων μέσων. την περίπτωση αυτή ο ανάδοχος παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση προς την Τπηρεσία χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση.
24.2. Ειδοποίηση του αναδόχου για την εκτέλεση ελέγχων από την Τπηρεσία και γνωστοποίηση αποτελεσμάτων.
Για όλους του ελέγχους που θα εκτελεί η Τπηρεσία η προειδοποίηση δεν είναι αναγκαία.
Η Τπηρεσία υποχρεώνεται να κοινοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων στην περίπτωση που θα
ζητήσει τούτο έγγραφα ο ανάδοχος και στην περίπτωση που θα διαπιστώσει απόκλιση των υλικών ή των κατασκευών από τις προδιαγραφές, κανονισμούς κ.λ.π.
ε κάθε περίπτωση η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στο συντομότερο δυνατό διάστημα.
24.3 Δικαιώματα του αναδόχου για επανάληψη ελέγχων που εκτελούνται από την Τπηρεσία.
ε περιπτώσεις ελέγχων που εκτελούνται από την Τπηρεσία είναι δυνατόν ο ανάδοχος να
έχει ζητήσει με αίτησή του να παίρνεται κατά τη δειγματοληψία και ένα δεύτερο όμοιο δείγμα
(αντιδείγμα) το οποίο θα συσκευάζεται και θα αποστέλλεται ταυτόχρονα με το δείγμα στο εργαστήριο της Τπηρεσίας.
Για την περίπτωση αμφιβολιών και υποβολής ένστασης από τον ανάδοχο (που θα πρέπει
να αναγραφεί αυθημερόν στο ημερολόγιο του έργου), θα διενεργείται νέα εργαστηριακή δοκιμή,
παρουσία του αναδόχου ή άλλου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του αναδόχου, στα εργαστήρια
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων ή Πολυτεχνικών χολών, εφ' όσον ζητηθεί τούτο εγγράφως από τον ανάδοχο στην ένστασή του, το αποτέλεσμα της οποίας θα είναι υποχρεωτικό για
τον ανάδοχο (ακόμα και αν δεν παραστεί στην δοκιμή). Κατά το μέσο διάστημα μέχρι την οριστικοποίηση του ελέγχου, σε περίπτωση διαφωνίας, ο ανάδοχος δεν μπορεί να συνεχίσει τις εργασίες του.
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Ο ανάδοχος δικαιούται επίσης να ζητήσει επανάληψη των ελέγχων που οδήγησαν σε δυσμενή αποτελέσματα και έγιναν από την Τπηρεσία χωρίς να προειδοποιηθεί, αν και είχε ζητήσει
τούτο εγγράφως. Η επανάληψη των ελέγχων γίνεται κατά αντιπαράσταση.
24.4. χέση ποιοτικού ελέγχου και ευθύνης αναδόχου για την ποιότητα και αρτιότητα των υλικών και κατασκευών του έργου.
Ο κάθε είδους ποιοτικός έλεγχος του έργου δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη,
γιατί αυτός είναι ο μοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και την αρτιότητα
των υλικών των κατασκευών του έργου.
ε περίπτωση κατά την οποία προκύπτουν αποτελέσματα από τον ποιοτικό έλεγχο, που
δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της συμβάσεως, θα κινείται η διαδικασία απόρριψης πλημμελών
εργασιών, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 και τους λοιπούς όρους της ύμβασης.
Άρθρο 25ο: Μελέτες και σχέδια των έργων - Εφαρμογή των σχεδίων - Αντιμετώπιση ασυμφωνίας στοιχείων σχεδίων.
25.1
Για το υπό εκτέλεση έργο έχει συνταχθεί πρόσφατη μελέτη, κατασκευαστικά σχέδια και ο
ανάδοχος μπορεί να κάνει χρήση αυτής.
25.2
Με την υπογραφή της υμβάσεως θα παραδοθούν στον ανάδοχο απ' την Επιβλέπουσα
Τπηρεσία όλα τα απαραίτητα για την εκτέλεση της παρούσης εργολαβίας στοιχεία και σχέδια
που παρέχονται στον αντίστοιχο φάκελο της Μελέτης.
25.3
Ο ανάδοχος του έργου, για να εφαρμόσει πιστά και έντεχνα τα σχέδια, οφείλει να προβεί
στις κατωτέρω ενέργειες, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση:
α.
Να προβεί στον αριθμητικό έλεγχο των διαστάσεων που αναγράφονται στα σχέδια, σε
περίπτωση δε ασυμφωνιών ή ελλείψεων να ζητήσει έγκαιρα από τον κύριο του έργου την απαιτούμενη διασαφήνιση ή διόρθωση.
β.
Να μεταφέρει τις υψομετρικές αφετηρίες από τα σημεία εξαρτήσεως μέχρι τη θέση εκάστου επί μέρους έργου.
γ.
Να πασσαλώσει τους άξονες των τεχνικών έργων καθώς και τους άξονες των διαμήκων
έργων σύμφωνα με τα στοιχεία των χαραχθέντων αξόνων, και με τις ενδείξεις που αναγράφονται
στα σχέδια της Μελέτης, με σύγχρονη προσαρμογή των χαράξεων στις τοπικές συνθήκες από μικρομεταθέσεις των αξόνων κ.λ.π., να χωροσταθμήσει τους άξονες που πασσάλωσε, να συντάξει τις
μηκοτομές του εδάφους, να μεταφέρει τα στοιχεία της Μελέτης (υψόμετρα πυθμένα, ορυγμάτων
κ.λ.π.) στις ανωτέρω μηκοτομές του εδάφους, και να λάβει τυχόν συμπληρωματικά τοπογραφικά
στοιχεία.
δ.
Να κάνει εγκαίρως τις τυχόν απαιτούμενες προσαρμογές συμπληρώσεις και εφαρμογές
των σχεδίων των έργων εξ' αιτίας τυχόν μεταβολών των αξόνων.
Σα αποτελέσματα των ανωτέρω εργασιών θα υποβάλλονται απ' τον ανάδοχο στην Επιβλέπουσα Τπηρεσία υπό μορφή σχεδίων και εκθέσεως σε τρία αντίτυπα.
Η Επιβλέπουσα Τπηρεσία οφείλει να ελέγξει και να θεωρήσει τα ανωτέρω στοιχεία μέσα σε δέκα
(10) ημέρες από της υποβολής των, και τότε μόνο θα αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών.
Η ακριβής θέση των έργων θα ορίζεται αρμοδίως ανάλογα με τις ανάγκες που εμφανίζονται.
Με δεδομένη τη φύση του έργου, η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιείται τμηματικά, για κάθε μία αυτοτελή ομάδα έργων που απαρτίζουν τη ύμβαση, βάσει του χρονοδιαγράμματος του έργου.
25.4
Σροποποιήσεις σχεδίων της Μελέτης
Εάν κατά την κατασκευή των έργων, λόγω ειδικών συνθηκών κατά το χρόνο εκτελέσεως
του έργου, παραστεί ανάγκη τροποποιήσεων ή βελτιώσεων των εγκεκριμένων μελετών, θα καλείται ο μελετητής που τις συνέταξε προκειμένου να διατυπώσει τις απόψεις του.
Σα ίδια ως ανωτέρω θα εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια του
έργου διαπιστωθούν μεγάλες αποκλίσεις στις ποσότητες των εργασιών της εγκεκριμένης μελέτης.
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Εφόσον κριθούν αναγκαίες βελτιώσεις εγκεκριμένων μελετών αυτές θα εγκρίνονται με
απόφαση της αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 144 του Ν.
4412/2016.
Άρθρο 26ο: Διαστάσεις των έργων - Έλεγχοι γεωμετρίας.
26.1. Γενικοί όροι.
Ρητώς συμφωνείται ότι ο ανάδοχος ανέλαβε δια της συμβάσεως την εκτέλεση του έργου
σύμφωνα με τη γεωμετρία και τις διαστάσεις των καθ' έκαστα έργων ή στοιχείων αυτών, όπως
φαίνονται στα σχέδια της Μελέτης και τα οριζόμενα στις Σεχνικές Προδιαγραφές.
Κατ' ακολουθία, δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, καμία
υπέρβαση διαστάσεων στα πάχη, στα ύψη και πλάτη, στις οριογραμμές, στις κλίσεις και στα λοιπά στοιχεία που συνιστούν την γεωμετρία των καθ' έκαστα έργων ή στοιχείων αυτών.
Διευκρινίζεται εδώ, ότι ο ανάδοχος δεν μπορεί να επικαλεσθεί ως αιτία αναγκαίας αυξήσεως διαστάσεων το γεγονός ότι τα μηχανικά μέσα που χρησιμοποιεί δεν επιτρέπουν την κατασκευή τέτοιων διαστάσεων, γιατί ο ανάδοχος ανέλαβε με τη ύμβαση την εκτέλεση του έργου
σύμφωνα με τις διαστάσεις των σχεδίων, ενώ οι τιμές του Σιμολογίου είναι ενιαίες και αμετάβλητες από τις διαστάσεις των σχεδίων, απ' την έκταση των εργασιών και απ' τη δυνατότητα ή απ' το
συμφέρον χρήσης μηχανικών μέσων (βαρέων, μεσαίων, ελαφρών) ή εκτέλεσης των εργασιών με
εργατικά χέρια.
Επομένως, έργα με διαστάσεις μεγαλύτερες από τις διαστάσεις που δείχνονται στα σχέδια,
επιμετρούνται με τις διαστάσεις των σχεδίων και βάσει των οριζόμενων στις Σεχνικές Προδιαγραφές.
26.2. Έλεγχοι γεωμετρίας.
Η Τπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα απεριορίστου ελέγχου της γεωμετρίας των έργων, για
τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των σχεδίων της Μελέτης.
Η έκταση και η πυκνότητα των ελέγχων εναπόκειται κατά απόλυτο τρόπο στην Τπηρεσία.
Η μέριμνα και οι αντίστοιχες δαπάνες συλλογής των απαραίτητων στοιχείων, τα οποία σε
κάθε περίπτωση υπόκεινται σε έλεγχο της Τπηρεσία ανήκει στον ανάδοχο.
ε περίπτωση αποκλίσεων που υπερβαίνουν τις ανοχές, η Επίβλεψη διατάζει τη διακοπή
των εργασιών και τη συμμόρφωση του αναδόχου με τους όρους της ύμβασης.
26.3 Αρχείο γεωμετρικού ελέγχου.
Όλα τα στοιχεία των γεωμετρικών ελέγχων, όπως χωροσταθμίσεις, διατομές, σχέδια κ.λ.π.,
εάν απαιτηθούν, θα τηρούνται σε ιδιαίτερο αρχείο και θα χρησιμεύουν και σαν επιμετρητικά και
καταμετρητικά στοιχεία αφανών εργασιών.
Άρθρο 27ο: Κατάληψη χώρων – Εργοτάξια.
27.1
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται, μετά την εγκατάστασή του επί τόπου του έργου, να προβεί
στην αναζήτηση, κατάληψη και διευθέτηση των καταλλήλων χώρων στην άμεση περιοχή του έργου για την εγκατάσταση των εργοταξίων, ειδοποιώντας γι' αυτό την Τπηρεσία. Οι καταλαμβανόμενοι χώροι που βρίσκονται μέσα στην περιοχή ιδιοκτησίας του κυρίου του έργου θα πρέπει
να είναι της έγκρισης της Τπηρεσίας.
27.2
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει με δαπάνες του όλα τα έργα που θα απαιτηθούν
για τη διαμόρφωση των εργοταξίων και για τις προσπελάσεις προς του χώρους αυτών.
Επίσης υποχρεούται να μην εμποδίζει τη λειτουργία άλλων εγκαταστάσεων κατά την εκτέλεση των εργασιών.
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27.3
Πριν από την παράδοση για χρήση κάθε τμήματος του έργου, ο ανάδοχος υποχρεώνεται
να το κενώσει από τα υλικά, μηχανήματα ή και τις διάφορες εγκαταστάσεις με δαπάνες του και
να το παραδώσει στην Τπηρεσία καθαρό.
27.4
Κάθε δαπάνη σχετική με την εξεύρεση χώρων εργοταξίων, την εγκατάσταση, τη διαμόρφωση προσπελάσεων και την οργάνωσή τους, βαρύνει τον ανάδοχο του έργου.
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμίας αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας περαίωσης του
έργου λόγω τυχόν ανεπάρκειας των χώρων εργοταξίων, ή από οποιαδήποτε άλλη σχετική αιτία,
γιατί κατά την υποβολή της προσφοράς δηλώνεται σαφώς ότι ο ανάδοχος έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών.
27.5
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων και μέχρι την
ημέρα περαίωσής των να διατηρεί τον χώρο καθαρό και απαλλαγμένο από ξένα προς το έργο
προϊόντα εκσκαφών ή άλλα αντικείμενα.
Κάθε αξίωσή του για αποζημίωση προς απομάκρυνσή τους, δεν θα γίνει αποδεκτή.
27.6
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται στην εξεύρεση, με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνες, των
καταλλήλων θέσεων και εγκαταστάσεων για την αποθήκευση των κάθε είδους υλικών, με σκοπό
τη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές υποχρεώσεις του παραγωγής υλικών και της απρόσκοπτης και εμπρόθεσμης εκτέλεσης των εργασιών. Αν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζημιών
σε αυτό δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της Τπηρεσίας, την απόθεση υλικών σ' αυτές,
τότε θα αποτίθενται μόνο τα υλικά εργασίας μιας ημέρας, χωρίς να προκύπτει δικαίωμα του Αναδόχου για αποζημίωση, λόγω πρόσθετων ή πλάγιων μεταφορών, φορτοεκφορτώσεων κ.λ.π.,
γιατί θεωρείται ότι όλες αυτές περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας των εργασιών.

Άρθρο 28ο: Έλεγχος προσκομιζόμενων ειδών και υλικών.
28.1
Γενικά όλα τα προσκομιζόμενα είδη και υλικά για την κατασκευή του έργου ή την ενσωμάτωσή τους σ' αυτό, θα πληρούν τις απαιτήσεις των Σεχνικών Προδιαγραφών και γενικότερα
των όρων της σύμβασης.
Η ποιότητα των υλικών θα ελέγχεται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, όπως ορίζεται στην
παρούσα Ε..Τ., στις Σεχνικές Προδιαγραφές, στο Σιμολόγιο Προσφοράς και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
28.2
Προέλευση υλικών
Για την προέλευση των έτοιμων ή ημικατεργασμένων προϊόντων ο ανάδοχος υποχρεώνεται να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα αυτά, από τη Βιομηχανία Φωρών του Ενιαίου Οικονομικού
Φώρου (Ε.Ο.Φ.) και τα προϊόντα να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Σεχνικών Προδιαγραφών του έργου.
Άρθρο 29ο: Μηχανήματα και μέσα.
29.1α Ο ανάδοχος με δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες, υποχρεώνεται να προμηθεύσει και
μεταφέρει επί τόπου του έργου όλα τα μηχανήματα, εργαλεία κ.λ.π. για την εμπρόθεσμη εκτέλεση
του έργου.
29.1β Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Τπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή τα
μηχανικά κ.λ.π. μέσα που εσκομίσθησαν στο έργο για την εμπρόθεσμη περαίωση των εργασιών,
τότε ο ανάδοχος υποχρεώνεται, μέσα σε δεκαήμερη προθεσμία από γραπτή εντολή της Τπηρεσίας, να ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα μηχανικό εξοπλισμό κ.λ.π. σύμφωνα με τις υποδείξεις
της Τπηρεσίας.
Άρθρο 30ο: Αρτιότητα των κατασκευών.
α. Ο καθορισμός των οποιοδήποτε στοιχείων και οδηγιών εκτέλεσης των εργασιών που
προβλέπονται από τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο
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από την υποχρέωση να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άρτια εκτέλεση και εμφάνιση
των επί μέρους εργασιών που συνθέτουν το έργο.
β. Για την εφαρμογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται
κάτι στα σχέδια ή τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης ή, τέλος, στις οδηγίες και εντολές της Τπηρεσίας,
κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την κατασκευή κα άμεμπτη εμφάνισή του, όσο και ως προς την άμεση σύνδεσή του με τα λοιπά τμήματα του έργου
(εσωτερικά ή γειτονικά).
Άρθρο 31ο: Παραλαβή υλικών με ζύγιση.
Για την παραλαβή των υλικών που γίνεται με ζύγιση, συντάσσεται τριπλότυπο ζύγισης
και παραλαβής.
Σο παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται από τον ή τους αρμόδιους υπαλλήλους της
Τπηρεσίας, που είναι επί τόπου της ζύγισης και τον ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του.
Άρθρο 32ο: Σρόπος επιμέτρησης εργασιών.
32.1 Οι τελικές επιμετρήσεις συντάσσονται μετά την περαίωση του έργου.
32.2 Κατά τα λοιπά ισχύει ο Ν.4412/2016 (άρθρο 151).
Άρθρο 33ο: Πιστοποιήσεις – Λογαριασμοί.
Οι πιστοποιήσεις και λογαριασμοί για τις εργασίες που θα εκτελεστούν θα συντάσσονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 34ο: Αναθεώρηση τιμών.
Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των έργων εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν
την ημέρα που θα γίνει η δημοπρασία.
Άρθρο 35ο: Γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. αναδόχου.
Σο ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κ.λ.π. είναι δέκα οκτώ στα
εκατό (18%) της αξίας των εργασιών, που υπολογίζεται με βάση τις τιμές του υμβατικού Σιμολογίου και των Νέων τιμών. Η δαπάνη για το Υ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου.
Άρθρο 36ο: Υωτογραφίες και έγχρωμες διαφάνειες του έργου (slides)
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτυπώσει έγχρωμες φωτογραφίες των στοιχείων του
έργου, κατά τα διάφορα στάδια κατασκευής του, καθώς και στην τελική μορφή του, όπως το έργο
θα κατασκευασθεί τελικά.
Άρθρο 37ο: ύνταξη μητρώου του έργου.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συντάξει το μητρώο του νέου έργου σύμφωνα με τις εντολές
και τις οδηγίες της Διευθύνουσας Τπηρεσίας.
Σο μητρώο συντάσσεται και υποβάλλεται στην Δ/νουσα Τπηρεσία μαζί με την τελική επιμέτρηση.
Η δαπάνη για την σύνταξη του Μητρώου του έργου βαρύνει τον ανάδοχο και περιλαμβάνεται στα Γενικά του Έξοδα.
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ΑΡΘΡΟ 38ο: ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΦΟ
Πέρα από όσα αναφέρονται στο άρθρο 139 του Ν.4412/2016 σχετικά με το προσωπικό
ισχύουν και οι, στις επόμενες παραγράφους, αναφερόμενοι όροι.
1. Ο ανάδοχος, κατά τον ίδιο παραπάνω χρόνο, δηλώνει εγγράφως τον αντίκλητό του για την
παραλαβή των εγγράφων. Η δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του εξουσιοδοτούμενου προσώπου ότι αποδέχεται τον γενόμενο διορισμό του. Κάθε κοινοποίηση προς αυτόν
θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο. Αντικατάσταση του προσώπου αυτού είναι δυνατή με
ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει μόνο μετά την αποδοχή του νέου προσώπου από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η Διευθύνουσα Τπηρεσία έχει πάντοτε το
δικαίωμα να ζητά την αντικατάσταση του, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηματικά από την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. την περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει χωρίς καμιά καθυστέρηση νέο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
(σύμφωνα με το άρθρο 135 παρ.3 του Ν. 4412/2016)
2. Σο βραδύτερο σε τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της ύμβασης κατασκευής του έργου , θα αναλάβει τα καθήκοντά του και ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου.
3. Για την έγκριση του παραπάνω προϊσταμένου του εργοταξιακού γραφείου, ο Ανάδοχος θα
υποβάλλει στην Τπηρεσία, πριν από την υπογραφή της ύμβασης, όλες τις πληροφορίες, πιστοποιητικά και λοιπά λεπτομερή στοιχεία, που θα αφορούν τα προσόντα και την πείρα του. Η Τπηρεσία μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της να μην δώσει την έγκρισή της για τον προτεινόμενο
Μηχανικό, σε περίπτωση κατά την οποία θεωρήσει ότι αυτός δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα
και πείρα ή δεν είναι κατάλληλος για την παραπάνω θέση. Ο προϊστάμενος του εργοταξιακού
γραφείου οφείλει να ομιλεί, διαβάζει και γράφει άριστα την Ελληνική γλώσσα. ε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει μόνιμα τεχνικός διερμηνέας.
Ο Προϊστάμενος του Εργοταξιακού γραφείου θα είναι αποκλειστικής απασχόλησης για το υπόψη
έργο και η απουσία του από το εργοτάξιο θα είναι αιτιολογημένη και θα οφείλεται μόνο σε λόγους που έχουν να κάνουν με εκτός εργοταξίου απασχόληση που αφορά στο υπόψη έργο.
Όταν ο Προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου απουσιάζει ως ανωτέρω θα υπάρχει στο εργοτάξιο ο αντικαταστάτης του που θα είναι Μηχανικός εκ του υπολοίπου προσωπικού και θα έχει
εγκριθεί από την υπηρεσία.
4. Ο Προϊστάμενος του Εργοταξιακού γραφείου, θα είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να εκπροσωπεί τον Ανάδοχο σε όλα τα θέματα του εργοταξίου, περιλαμβανομένης της παραλαβής των εντολών, ειδοποιήσεων, οδηγιών ή παρατηρήσεων της Τπηρεσίας επί τόπου του 'Εργου και της υπογραφής κάθε εγγράφου και στοιχείου, που η υπογραφή
του προβλέπεται επί τόπου του έργου (παραλαβές, επιμετρήσεις, ημερολόγια κλπ.).
5. Ο Προϊστάμενος του Εργοταξιακού γραφείου είναι αρμόδιος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και για την λήψη και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στο έργο, καθώς και κάθε τρίτου. Γι' αυτό ο Προϊστάμενος αυτός πρέπει να υποβάλει στην Τπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να αποδέχεται το
διορισμό του και τις ευθύνες του.
6. Η Τπηρεσία δύναται κατά την απόλυτη κρίση της να ανακαλέσει την έγγραφη έγκριση της για
τον ορισμό οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα, οπότε ο ανάδοχος υποχρεούται να το
απομακρύνει και να το αντικαταστήσει με άλλο, του οποίου ο διορισμός θα υπόκειται επίσης
στην έγγραφη έγκριση της Τπηρεσίας.
Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καμιά περίπτωση δεν
απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε ανάδοχος παραμένει
πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Τπηρεσία.
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Άρθρο 39ο: ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ - ΕΙΔΙΚΕ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ Ε ΠΡΟΨΠΙΚΟ
χετικά με την εκλογή του προσωπικού, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί και
προς τα παρακάτω:
Ο Ανάδοχος θα οργανώσει ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό αρχείο στοιχείων και βιβλιοθήκη, στην οποία θα καταχωρούνται σχέδια, βιβλία, δημοσιεύσεις και εγχειρίδια, και θα ελέγχεται
η διανομή τους.
ε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του άρθρου τούτου, η Τπηρεσία μπορεί εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυμβατική συμπεριφορά να
του επιβάλει και πρόστιμο μέχρι του διπλάσιου της δαπάνης για προσωπικό που ενώ θα έπρεπε
κατά τα ανωτέρω να υπάρχει ελλείπει. Σούτο δε ανεξάρτητα αν το προσωπικό αυτό είναι μόνιμο
ή περιστασιακό προσωπικό του Αναδόχου.
Η παρουσία του ανωτέρω περιγραφόμενου προσωπικού θα ελέγχεται αδιάλειπτα από την
Δ/νουσα υπηρεσία και σε περίπτωση συστηματικής μη συμμόρφωσης πλην των ανωτέρω κυρώσεων θα ενημερώνεται η Προϊσταμένη Αρχή.
Η Τπηρεσία μπορεί να διατάσσει τη στελέχωση του εργοταξίου με πρόσθετο προσωπικό όταν κατά την κρίση της είναι απαραίτητο.

Άρθρο 40ο: ΠΑΡΟΦΗ ΕΤΚΟΛΙΨΝ ΣΗΝ ΕΠΙΒΛΕΧΗ
1. ΓΡΑΥΕΙΟ Δεν απαιτείται
2. ΕΤΚΟΛΙΕ
α. 'Ένα κατάλληλο αυτοκίνητο με οδηγό για την μεταφορά των δειγμάτων ποιοτικού ελέγχου και
τη λήψη των σχετικών αποτελεσμάτων.
Σο αυτοκίνητο αυτό θα παραχωρείται στην επίβλεψη μόνον στις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν
παραπάνω.
την περίπτωση κατά την οποία το κεντρικό εργαστήριο ελέγχου βρίσκεται στην περιοχή της
Καβάλας, ή σε άλλη περιοχή εκτός Καβάλας, τότε η παραπάνω μεταφορά δειγμάτων μπορεί να
αναφέρεται στην μεταφορά μέχρι το αεροδρόμιο ή το ιδηροδρομικό ταθμό για τη μεταφορά
των δειγμάτων με το αντίστοιχο μέσο, ανάλογα με την επιλογή της Τπηρεσίας (που θα είναι συνάρτηση του μεγέθους του δείγματος και των προβλημάτων ή και δαπάνης μεταφοράς του με το
αεροπλάνο και του αντιμετωπιζόμενου βαθμού επείγοντος, αλλά πάντοτε κατά την απόλυτη κρίση της). Οι δαπάνες αποστολής των δειγμάτων (με οποιοδήποτε κατάλληλο, σύμφωνα με τα παραπάνω, μέσο) μέχρι το κεντρικό εργαστήριο περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του αναδόχου,
για τις οποίες δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αμοιβή.
Άρθρο 41ο: ΕΠΙΒΛΕΧΗ
41.1 Ο ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Τπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το προσωπικό
Επίβλεψης του έργου. Ο ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στον επιβλέποντα
και σε όλους τους εντεταλμένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της Τπηρεσίας στα εργοτάξια, λατομεία, αποθήκες, εργοστάσια κ.λ.π. Σο ίδιο ισχύει και για όποιον άλλον, στον οποίο
η Τπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση.
41.2 Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Τπηρεσίας, που δίνονται για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Σο ότι η Τπηρεσία
επιβλέπει το έργο δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόμους, Διατάξεις, κ.λ.π., ούτε εξασθενίζει τις
πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της Διακήρυξης Δημοπρασίας, της παρούσας Ε..Τ., της Σεχνικής Περιγραφής και των λοιπών Σευχών Δημοπράτησης.
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41.3 Ο ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει την επίβλεψη και το προσωπικό της Τπηρεσίας Επίβλεψης, στην άσκηση των ελέγχων κ.λ.π.
Άρθρο 42ο: ΑΠΟΣΤΠΨΗ ΜΟΡΥΗ ΥΤΙΚΟΤ ΕΔΑΥΟΤ ΕΡΓΟΤ
Εντός σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών το αργότερο από την υπογραφή της σύμβασης και
οπωσδήποτε πριν από την έναρξη εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει να
έχει ολοκληρώσει για όλο το έργο την αποτύπωση της μορφής του φυσικού εδάφους (πασσάλωση
άξονα, έλεγχος υπαρχουσών υψομετρικών αφετηριών ή και εγκατάσταση νέων εφόσον τούτο
απαιτείται, λήψη διατομών, αποτύπωση υφισταμένων έργων επένδυσης και λοιπά) σε όλο το εύρος κατάληψης του έργου, θα ενημερώσει τα σχέδια της μελέτης και θα κατασκευάσει τυχόν προτεινόμενες μηκοτομές των αγωγών. Σα παραπάνω θα υποβληθούν στην Δ/νουσα Τπηρεσία προς
έγκριση. Ειδικά για την περίπτωση της παραλαβής φυσικού εδάφους, η Προϊσταμένη Αρχή συγκροτεί Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Τπηρεσίας και επιβλέπων. Η προαναφερόμενη διαδικασία μπορεί να γίνει και τμηματικά για ολοκληρωμένα τμήματα έργου, αλλά πάντως πριν την αναφερόμενη στην αρχή του παρόντος άρθρου, προθεσμία και πριν την έναρξη εργασιών για κάθε τμήμα.
Η ακριβής θέση των έργων θα ορισθεί από την Δ/νουσα Τπηρεσία επί των, ενημερωμένων με τα
στοιχεία της αποτύπωσης, σχεδίων της μελέτης, θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Τπηρεσία και
θα δοθεί εγγράφως στον Ανάδοχο πριν την έναρξη των εργασιών. Η προαναφερόμενη διαδικασία μπορεί να γίνει και τμηματικά.
Η Προϊσταμένη Τπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στις θέσεις των συμβατικών
εργασιών.
Άρθρο 43ο: Ημερολόγιο εργασιών
1. Κατά την εκτέλεση του έργου τηρείται από τον ανάδοχο ηλεκτρονικό ημερολόγιο σε ελεύθερο
λογισμικό ευρείας χρήσης. Σο τεχνικό στέλεχος του άρθρου 139 του Ν. 4412/2016, που τηρεί με
εντολή του αναδόχου το ημερολόγιο, γνωστοποιείται μετά από την εγκατάσταση του εργοταξίου
στη διευθύνουσα υπηρεσία. Σο ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται, με
συνοπτικό τρόπο, σε αυτό ιδίως:
α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, που επικρατούν κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου,
β) αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το προσωπικό σε ημεραργία λόγω υπερημερίας του εργοδότη,
γ) τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και τα μηχανήματα σε ημεραργία λόγω υπερημερίας ταυ
εργοδότη,
δ) θέση και περιγραφή των εργασιών, αναφορά στις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει πρόοδος
ή δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι,
ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιμων εργασιών εντός της ημέρας,
στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισμού,
ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, καθώς και τροποποιήσεις ή προβλήματα με τις ρυθμίσεις
και τον σχετικό εξοπλισμό,
η) τα προσκομιζόμενα υλικά, οι εκτελούμενες εργασίες,
θ) οι εργαστηριακές δοκιμές,
ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήματα, ζημίες, μη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν καθυστερήσεις, καθώς και ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης εργασιών,
ια) οι εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης,
ιβ) έκτακτα περιστατικά,
ιγ) σημαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες με το Δημόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους ιδιοκτήτες,
και
ιδ) κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο.
2. Σο ημερολόγιο του έργου υπογράφεται με ψηφιακή υπογραφή από τον τηρούντα αυτό και
αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας και στον επιβλέποντα
του έργου. Ο επιβλέπων του έργου ελέγχει και διορθώνει το ημερολόγιο, αν απαιτείται, και το
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υποβάλλει προς έγκριση στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας εντός δύο (2) εργασίμων
ημερών.
3. Ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας ελέγχει τις εγγραφές και δύναται να απορρίψει
όσες εξ αυτών κρίνει ως ανακριβείς, ενώ μπορεί να χορηγήσει εντολή προς τον ανάδοχο για την
εγγραφή στο ημερολόγιο και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που
προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο έργο ή να ζητήσει από τον ανάδοχο την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία να καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις με σκαριφήματα, φωτογραφίες, καταγραφές με
video ή άλλες μεθόδους καταγραφής οπτικών μέσων. ε μεγάλα έργα, για κάθε εργοτάξιο σε διακριτή γεωγραφική ενότητα πρέπει να τηρούνται χωριστές ημερήσιες αναφορές προόδου ή ημερολόγιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα συμβατικά τεύχη. τις περιπτώσεις μικρών έργων, η διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί να ορίσει την τήρηση του ημερολογίου κατά άλλον συνοπτικότερο
τρόπο, την τήρησή του κατά εβδομάδα ή άλλο χρονικό διάστημα ή και τη μη τήρηση ημερολογίου.
4. Εφόσον, ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση και κοινοποίηση
του ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα διακόσια (200) ευρώ
για κάθε ημέρα παράλειψης. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία,
ύστερα από ειδική πρόσκληση του προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης.
5. Οι εγγραφές του ημερολογίου δεν αποτελούν πλήρη απόδειξη για τα γεγονότα που καταγράφονται σε αυτό, συνεκτιμώνται όμως σε συνδυασμό με τα λοιπά έγγραφα, εφόσον τούτο φέρει
βεβαία χρονολογία, που αποδεικνύει τον χρόνο σύνταξής του.»
Αρθρο 44ο: Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας,
των διατάξεων και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου (άρθρο 138 του Ν. 4412/2016)
2. τα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων
κλπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα (παρ. 9 του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016).
β. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα προστασίας, σύμφωνα με το χέδιο Ασφάλειας και
Τγείας (ΑΤ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις υπό στοιχεία ΔΙΠΑΔ/οικ. 177/2.3.2001 (Β' 266), ΔΕΕΠΠ/85/14.5.2001 (Β' 686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27.11.2002 (Β' 16) αποφάσεις του Τφυπουργού
Περιβάλλοντος, Φωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ανάλογα με τις προβλέψεις του χρονοδιαγράμματος των εργασιών, λαμβάνοντας υπόψη καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες
αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της κατασκευής του έργου (αρ. 138 παρ.
9).
3. ύμφωνα με τα προαναφερόμενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα :
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - χέδιο Ασφάλειας Τγείας ( ΑΤ ) - Υάκελος Ασφάλειας
Τγείας (ΥΑΤ) και συγκεκριμένα :
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α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ
των προτέρων γνωστοποίηση.
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΑΤ-ΥΑΤ τα οποία αποτελούν τμήμα της
τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής).
γ. Να αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΑΤ-ΥΑΤ της μελέτης (τοχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Τπηρεσία), σύμφωνα με την
μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητες του, κλπ (μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική
ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισμός, κλπ).
δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΑΤ-ΥΑΤ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν
λόγω τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα
από την ισχύουσα νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας.
ε. Να τηρήσει τα ΑΤ-ΥΑΤ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου.
στ. υμπληρωματικές αναφορές στο χέδιο Ασφάλειας Τγείας (ΑΤ) και στο Υάκελο Ασφάλειας
Τγείας (ΥΑΤ).
Σο ΑΤ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και
για τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής
του έργου.
Αντίστοιχα ο ΥΑΤ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους μελλοντικά ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.
3. Ο ΥΑΤ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου.
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΥΑΤ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του Έργου και
το συνοδεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του.

3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας - τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας
Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόμενους σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο
50 και άνω εργαζόμενους, σύμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25).
γ. Σα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεθούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα
εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Τπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και
αντίγραφο της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα
από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9).
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δ. τα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :
1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10
(αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις
υποδείξεις τους ο Σεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17
παρ.1).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.
Σο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται
από την αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και
στην Επιτροπή Τγείας και Ασφάλειας (Ε.Τ.Α. Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων
η σύσταση και οι αρμοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. ε περίπτωση
διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.
3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και
να το θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).
Σα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόμοιων ατυχημάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνομικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο
εργαζόμενος όλα τα εργατικά ατυχήματα εντός
24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα
τα στοιχεία που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος
Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).

3.3 Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν
απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη
των εργασιών.
Σο ΗΜΑ θεωρείται από τις κατά τόπους Δ/ νσεις, Σμήματα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας
και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και της Δ/νουσας Τπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ό,τι αφορά τα
αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών, από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας.
3.4 υσχετισμός χεδίου Ασφάλειας Τγείας (ΑΤ) και Ημερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
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Για την πιστή εφαρμογή του ΑΤ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το
ΗΜΑ.
τα πλαίσια του συσχετισμού αυτού, να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός του ΑΤ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΑΤ.
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος.
4. Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο.
4.1 Προετοιμασία εργοταξίου - Μέτρα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω μέτρα ασφάλειας και υγείας :
α. Σην ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με
ιδιαίτερη προσοχή στη σήμανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων.
β. Σον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναέριων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω
από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
γ. Ση σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων κλπ) και τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών.
δ. Ση λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη - αντιμετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ.
ε. Σην εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ).
στ. Σην εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους όπως : προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες
ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους
από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη
χρήση του.

4.2
Εργοταξιακή σήμανση - σηματοδότηση, συστήματα
εκφόρτωση - εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χημικοί
παράγοντες κλπ

ασφαλείας,

φόρτωση

-

Ο ανάδοχος υποχρεούται:
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των
πεζών και των οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με :
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- Σην Τ.Α αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΤΠΤΜΕΔΙ:
«Οδηγίες ήμανσης Εκτελούμενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΕΕΟ, τεύχος 7)
- Ση ΚΤΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΤΠΕΚΑ και τ.ΤΠΤΜΕΔΙ «Τποχρεώσεις και μέτρα για την
ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και
οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών »
Σις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 - 11 και αρ.52 ) και την
τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς,
κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ.47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν.
3542/07 (αρ.43,44).
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των
κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ
: ΠΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΠΔ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.ΐνμέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ.
31,35).
δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : ΠΔ 216/78,
ΠΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV μέρος Α παρ.11 και. μέρος Β τμήμα II παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν.
3542/07 (αρ.30).
ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν :
α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : ΠΔ
397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 3641), ΠΔ 82/10.

4.3

Μηχανήματα έργων / Εξοπλισμοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων.
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.17,
45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99,
ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 πα-ραρτ.ΐν μέρος Β τμήμα
II παρ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).
β. Σα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 napapT.IV, μέρος Β', τμήμα II, παρ.7.4
και 8.5) και το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :
1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
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3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β', τμήμα
II, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. Π,παρ.2.1). ημειώνεται ότι η άδεια χειριστού
μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή.
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ
89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΤΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και
αρ.4. παρ.7 ).
5.Νομοθετήματα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών
του εκτελούμενου έργου.
Σα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα :
5.1 Κατεδαφίσεις:
Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΤΑ 31245/93, Ν.
2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ. 9 παρ.4 παράρτ. III ), Τ.Α. 3009/2/21- γ/94, Τ.Α. 2254/230/Υ.6.9/94
και οι τροπ. αυτής : ΤΑ Υ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑ Υ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12,
παράρτ .IV μέρος Β τμήμα II, παρ.11), ΚΤΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : Τ.Α.
Υ.28/18787/1032/00, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ 212/06,ΤΑ 21017/84/09.

5.2 Εκσκαφές (θεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις:
Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και
αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΤΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΤΑ Υ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93,
ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. III), ΤΑ
3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Υ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΤΑ Υ.6.9/13370/1560/95 και ΤΑ
Υ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV
μέρος Β τμήμα II παρ. 10 ).
5.3 Ικριώματα και κλίμακες, Οδοί κυκλοφορίας - ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες.
ΠΔ

778/80,

ΠΔ 1073/81

(αρ.34-44),

Ν.1430/84

(αρ. 7-10),

ΚΤΑ

16440/Υ.10.4/445/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. III), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παpapx.IV μέρος Α παρ.1, 10 και μέρος Β τμήμα II παρ.4-6,14 ).
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5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερμές εργασίες
ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.
III), Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Υ.700.1/96, ΚΤΑ αρ.οικ.16289/330/99.
5.5
Κατασκευή δομικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαμενές,
κλπ.)
ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. III),
ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ. 12).

6. Ακολουθεί κατάλογος με τα νομοθετήματα και τις κανονιστικές διατάζεις που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.
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Άρθρο 45ο: Ισχύουσες αναλύσεις τιμών και αντίστοιχα Περιγραφικά Σιμολόγια.
α. Για τη σύνταξη Πρωτοκόλλων Κανονισμού Νέων Σιμών Μονάδας θα χρησιμοποιούνται τα νέα εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια και τα αντίστοιχα περιγραφικά τιμολόγια του Τπουργείου, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημέρα δημοπράτησης του έργου.
β. Για την αναθεώρηση τιμών ισχύουν για κάθε άρθρο του Σιμολογίου τα στον Προϋπολογισμό αναγραφόμενα αντίστοιχα άρθρα εγκεκριμένων Αναλύσεων Σιμών, όπου η σύντμηση
ΤΔΡ δηλώνει την Ανάλυση Σιμών Τδραυλικών Έργων, η σύντμηση ΟΔΟ σημαίνει την Ανάλυση
Σιμών και Περιγραφικό Σιμολόγιο Έργων Οδοποιίας, η σύντμηση ΟΙΚ σημαίνει την ανάλυση
τιμών έργων οικοδομικών και η σύντμηση ΗΛΜ την Ανάλυση Σιμών Ηλεκτρομηχανολογικών
Έργων.

Ελευθεροφπολη 21.09.2021
Η ςυντάξαςα

Αναςταςία Μπίκου
Πολιτικόσ Μηχανικόσ ΠΕ/Α΄

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ελευθεροφπολη, 21 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Προϊςτάμενοσ Δ.Τ.Y.

Μαρμίδησ Στζργιοσ
Πολιτικόσ Μηχανικόσ ΠΕ/Α΄
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ
Δ.Σ.Τ. ΔΗΜΟΤ ΠΑΓΓΑΙΟΤ
ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ 1072/2021

υντηρήσεις σχολικών κτιρίων
και αύλειων χώρων Δήμου Παγγαίου "
ΕΡΓΟ: "

ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ (Γ..Τ.)

ΓΕΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο της Γενικής υγγραφής Τποχρεώσεων
Το τεύχος αυτής της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αποτελεί πρότυπο τεύχος και
περιλαμβάνει τους γενικούς, διευκρινιστικούς όρους που, σε συνδυασμό με τους όρους των
υπολοίπων τευχών δημοπράτησης και στοιχείων της μελέτης, θα κατασκευαστούν τα πάσης
φύσεως έργα των ΟΤΑ απ' τον Ανάδοχο που θα αναδειχθεί, ή θα επιλεγεί.
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοτικών και Κοινοτικών έργων.
Η εκτέλεση των παραπάνω έργων, διέπεται:
α) Από τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Από τα «πρότυπα τεύχη» δηλαδή τις εγκεκριμένες Αναλύσεις τιμών - τιμολογίων,
τεχνικών Προδιαγραφών, Συγγραφών Υποχρεώσεων και αναλύσεις τιμών μονάδος εργασιών
του μελετητή του έργου.
γ) Από τον Αστικό Κώδικα και τη λοιπή νομοθεσία του Κράτους για θέματα που δεν
ρυθμίζονται με τα ανωτέρω.
Παρατηρείται ότι οι διατάξεις περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων είναι «δημοσίας τάξης»
και συνεπώς είναι δεσμευτικές και υποχρεωτικής εφαρμογής στις συμβάσεις εκτελέσεως από την
«δημοσίου έργου» ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδοτήσεώς του (δηλ. τακτικού
προϋπολογισμού Δήμων και Κοινοτήτων, δημοσίων επενδύσεων κλπ).
Άρθρο 3ο : Οι συμβάσεις για την εκτέλεση των δημοσίων έργων - υμβατικά στοιχεία των
συμβάσεων και σειρά ισχύος.
Με τη σύμβαση κατασκευής Δημοτικού και Κοινοτικού έργου ο Ανάδοχος του έργου
υποχρεώνεται να το εκτελέσει όπως καθορίζεται στη σύμβαση, και να το συντηρεί μέχρι την
οριστική παράδοσή του και ο κύριος του έργου να εκπληρώνει όλες τις λοιπές, σύμφωνα με τη
σύμβαση, υποχρεώσεις του και να καταβάλει στον Ανάδοχο την αμοιβή του σύμφωνα με τη
σύμβαση (εργολαβικό αντάλλαγμα).
Οι συμβάσεις εκτελέσεως δημοσίων έργων είναι αμφοτεροβαρείς δηλ. οι συμβαλλόμενοι
έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Συστατικά στοιχεία των συμβάσεων είναι τα εξής:
α) Όλα τα στοιχεία του «φακέλου του έργου» βάσει του οποίου δημοπρατήθηκε η εκτέλεσή
του ή ανατέθηκε απ' ευθείας χωρίς δημοπρασία. Τα στοιχεία αυτά καθορίζονται στην Ειδική
Συγγραφή Υποχρεώσεων ή στη διακήρυξη του έργου. Σε κάθε περίπτωση στοιχεία του φακέλου
του έργου είναι:
α1) Τα τεύχη της μελέτης του έργου (τεχνικά, οικονομικά, συμβατικά) και οι
εγκριτικές της μελέτης αποφάσεις του κυρίου του έργου.
α2) Τα πρότυπα τεύχη του ανωτέρω άρθρου 2, παραγρ. 1, εδάφ. γ, τα συναφή προς
την κατηγορία του έργου (οικοδομικά, οδοποιίας, υδραυλικά, αναλύσεις μελετητή κλπ).
α3) Η διακήρυξη δημοπρασίας εκτελέσεως του έργου και
α4) Οι αποφάσεις του κυρίου του έργου για τη χρηματοδότηση και την εκτέλεσή
του.
β) Όλα τα στοιχεία της «προσφοράς» του αναδόχου που υποβλήθηκαν κατά τη
δημοπρασία του έργου ή τα στοιχεία βάσει των οποίων καταρτίσθηκε η σύμβαση, σε περίπτωση
απ' ευθείας ανάθεσης.
γ) Η απόφαση του κυρίου του έργου με την οποία κατακυρώθηκε (εγκρίθηκε) η
δημοπρασία ή ανατέθηκε η εκτέλεσή του απ' ευθείας.
δ) Το εργολαβικό συμφωνητικό για συμβάσεις που καταρτίζονται με απ' ευθείας

ανάθεση (για συμβάσεις που καταρτίζονται κατόπιν δημοπρασίας το εργολαβικό συμφωνητικό
αποτελεί το επιβεβαιωτικό στοιχείο των συμβάσεων).
ε) Τα στοιχεία των συμβάσεων αλληλοσυμπληρώνονται. Τα οικονομικά και λοιπά
στοιχεία της «προσφοράς» του αναδόχου, όπως εγκρίθηκαν από τον κύριο του έργου,
υποκαθιστούν τα αντίστοιχα στοιχεία του φακέλου του σχετικού έργου.
Σε περίπτωση που υπάρχουν ασυμφωνίες μεταξύ των διαφόρων στοιχείων του φακέλου
καθορίζεται παγίως ότι επικρατέστερο θα είναι το στοιχείο που προηγείται κατά την κατωτέρω
σειρά, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, σε ειδικές περιπτώσεις, στη Διακήρυξη της Δημοπρασίας:
α) Η διακήρυξη της δημοπρασίας
β) Το έντυπο του Τιμολογίου - Προσφοράς (εφ' όσον υπάρχει)
γ) Το έντυπο της Προσφοράς εκπτώσεως (εφ' όσον υπάρχει)
δ) Το έντυπο του Προϋπολογισμού - Προσφοράς (εφ' όσον υπάρχει)
ε) Το τιμολόγιο μελέτης του έργου
στ) Ο προϋπολογισμός της μελέτης
ζ) Η τεχνική Περιγραφή μαζί με την εγκεκριμένη Τεχνική μελέτη του έργου,
η) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
θ) Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ι) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές του ισχύουν, για το υπ' όψιν έργο
ια) Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την
Υπηρεσία
ιβ) Οι αναλύσεις τιμών και τα αντίστοιχα Περιγραφικά Τιμολόγια που ισχύουν κατά την
εκτέλεση του έργου.
Άρθρο 4ο : Ενημέρωση όσων μετέχουν σε δημοπρασία επί της μελέτης του έργου και τοπικών
συνθηκών εκτελέσεως του.
Η συμμετοχή στη δημοπρασία με την υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο
ότι οι διαγωνιζόμενοι:
α) Έχουν επισκεφτεί και πλήρως ελέγξει τη φύση και την τοποθεσία του έργου και ότι
έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών της κατασκευής του, κυρίως σε ότι
αφορά στις πάσης φύσεως πηγές λήψεως υλικών, όπως αυτές καθορίζονται στην Ε.Σ.Υ. στις
θέσεις προσωρινής η οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, στις μεταφορές, διάθεση,
διαχείριση και αποθήκευση υλικών, δυνατότητας εξασφαλίσεως εργατοτεχνικού εν γένει
προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού και
οδών προσπελάσεως, στις συνήθεις κρατούσες
μετεωρολογικές συνθήκες, στις διακυμάνσεις της στάθμης των ποταμών, χειμάρρων, παλίρροιες
ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων, στη διαμόρφωση και κατάσταση του
έδαφος, στο είδος, την ποιότητα και ποσότητα των ευρισκομένων στην περιοχή καταλλήλων
εκμεταλλεύσιμων υλικών, στο είδος και στα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες που θα
απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και σε οιασδήποτε άλλα
θέματα, τα οποία κατά οιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή
το κόστος αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της συμβάσεως.
β) Ότι έχουν μελετήσει και είναι πλήρως ενήμεροι επί της μελέτης του έργου και επί
πάντων των στοιχείων του φακέλου που αναγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσης και
γ) Ότι αποδέχονται και αναλαμβάνουν ανεπιφύλακτα να εκτελούν όλες τις υποχρεώσεις
τους που απορρέουν από τις ανωτέρω συνθήκες και όρους.
Παράλειψη του διαγωνιζομένου να ενημερωθεί πλήρως επί όλων των ανωτέρω και να
συγκεντρώσει κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της συμβάσεως, δεν τον
απαλλάσσει από την ευθύνη αν ανακηρυχθεί ανάδοχος για την πλήρη συμμόρφωση του προς
τις συμβατικές του υποχρεώσεις και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοια των
στοιχείων του «φακέλου του έργου» και των τοπικών συνθηκών εκτελέσεως αυτού.

Άρθρο 5ο : Σόπος διαμονής - αντίκλητος του αναδόχου.
Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και την
ακριβή διεύθυνσή του. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβικής σύμβασης κάθε μεταβολή
των στοιχείων αυτών δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη διευθύνουσα
υπηρεσία. Διαφορετικά κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει
δηλώσει ο ανάδοχος, επιφέρει όλα τα νόμιμα αποτελέσματά της.
Ο ανάδοχος, κατά τον ίδιο παραπάνω χρόνο, δηλώνει εγγράφως για την παραλαβή των
εγγράφων εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, κάτοικο της έδρας της διευθύνουσας
υπηρεσίας, το οποίο εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Η δήλωση του αναδόχου
συνοδεύεται από δήλωση και του εξουσιοδοτούμενου προσώπου ότι αποδέχεται τον γενόμενο
διορισμό του. Κάθε κοινοποίηση προς αυτόν θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο.
Αντικατάσταση του προσώπου αυτού είναι δυνατή με ανάλογη εφαρμογή της παραπάνω
διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει μόνο μετά την αποδοχή του νέου προσώπου από τη
διευθύνουσα υπηρεσία. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωμα να ζητά την
αντικατάσταση του, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηματικά από
την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να ορίσει χωρίς καμιά καθυστέρηση νέο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. (σύμφωνα
με το άρθρο 135 παρ.3 του Ν. 4412/2016).
Άρθρο 6ο : Διεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο
Η διεύθυνση των έργων από την πλευρά του αναδόχου στους τόπους κατασκευής τους
γίνεται από τεχνικούς που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτοί από την
διευθύνουσα υπηρεσία. Η επί του τόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού
υπαλλήλου του αναδόχου είναι υποχρεωτική και ανάλογη με τη φύση και το μέγεθος του
κατασκευαζόμενου έργου. Η ελάχιστη τεχνική στελέχωση του εργοταξίου σε κάθε έργο
καθορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, στη διακήρυξη.
Προκειμένου για έργα προϋπολογισμού πάνω από τρία εκατομμύρια (3.000.000,00) ευρώ, η
αναλογία αυτή καθορίζεται τουλάχιστον σε τρεις (3) τεχνικούς ανάλογων προσόντων και
πείρας, από τους οποίους ένας (1) τουλάχιστον πρέπει να είναι διπλωματούχος ανώτατου
εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και ένας (1) τουλάχιστον πτυχιούχος ανωτάτου τεχνολογικού
εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.). Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση,
απαιτείται προσκόμιση στη Διευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού
φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων. Η παράβαση
των διατάξεων του άρθρου αυτού αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα για τον οικονομικό φορέα, τα
στελέχη και τους υπαλλήλους της, καθώς και για τους υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας.
Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να καθορίζεται ή και
να αναπροσαρμόζεται ο αριθμός των τεχνικών επί τόπου των έργων, ανάλογα με τον
προϋπολογισμό και τη φύση του εκτελούμενου έργου. (άρθρο 139 του Ν. 4412/2016)
Άρθρο 7ο : Φρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου
Σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος με
βάση την ολική και τις τμηματικές προθεσμίες, συντάσσει και υποβάλλει στη Διευθύνουσα
Υπηρεσία το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.
Η διευθύνουσα υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το χρονοδιάγραμμα και
μπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου ιδίως, αναφορικά με την κατασκευαστική
αλληλουχία, την κατασκευασιμότητα της μεθοδολογίας και την επίτευξη των χρονικών
οροσήμων της σύμβασης. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατικό στοιχείο του
έργου. Αν η έγκριση δεν γίνει μέσα στην πιο πάνω προθεσμία ή αν μέσα στην προθεσμία αυτήν
δεν ζητήσει γραπτά η διευθύνουσα υπηρεσία διευκρινίσεις ή αναμορφώσεις ή συμπληρώσεις, το

χρονοδιάγραμμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, εκτός αν
τούτο έχει συνταχθεί κατά παράβαση των αναφερομένων στην διακήρυξη. Αναπροσαρμογές
του χρονοδιαγράμματος εγκρίνονται, όταν μεταβληθούν οι προθεσμίες, το αντικείμενο ή οι
ποσότητες των εργασιών. Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν
μπορεί να καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Η μη
τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών με υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των
διοικητικών και παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου
και αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα για τα αρμόδια όργανα του φορέα κατασκευής, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141.
Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου.
Το χρονοδιάγραμμα αναλύει ανά μονάδα χρόνου, η οποία καθορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης και πάντως, ανά ημερολογιακό τρίμηνο τις εργασίες που προβλέπεται να
εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραμμα συντάσσεται με τη μορφή τετραγωνικού πίνακα, που
περιλαμβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή ομάδα εργασιών
και συνοδεύεται από γραμμικό διάγραμμα και σχετική έκθεση. Σε έργα προϋπολογισμού άνω
του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ είναι υποχρεωτική η σύνταξη τευχών ή διαγραμμάτων
με τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης. Σε έργα μικρότερου προϋπολογισμού μπορεί να
προβλέπεται η σύνταξη τευχών ή διαγραμμάτων με τη μέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης στα
έγγραφα της σύμβασης.
Ο ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης μέσα σε έναν (1) μήνα από την
πάροδο της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016 να συντάξει και να
υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτομερώς τα πλήρη
στοιχεία στελεχών, εξοπλισμού και μηχανημάτων που θα περιλαμβάνει η εργοταξιακή
ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου. (άρθρο 145 του Ν. 4412/2016)
Άρθρο 8ο: Ημερολόγιο Έργου
Κατά την εκτέλεση του έργου τηρείται από τον ανάδοχο ηλεκτρονικό ημερολόγιο σε ελεύθερο
λογισμικό ευρείας χρήσης. Το τεχνικό στέλεχος του άρθρου 139, που τηρεί με εντολή του
αναδόχου το ημερολόγιο, γνωστοποιείται μετά από την εγκατάσταση του εργοταξίου στη
διευθύνουσα υπηρεσία. Το ημερολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά και αναγράφονται, με
συνοπτικό τρόπο, σε αυτό ιδίως:
α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, που επικρατούν κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου,
β) αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το
προσωπικό σε ημεραργία λόγω υπερημερίας του εργοδότη,
γ) τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και τα μηχανήματα σε ημεραργία λόγω υπερημερίας ταυ
εργοδότη,
δ) θέση και περιγραφή των εργασιών, αναφορά στις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει
πρόοδος ή δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι,
ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιμων εργασιών εντός της ημέρας,
στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισμού,
ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, καθώς και τροποποιήσεις ή προβλήματα με τις
ρυθμίσεις και τον σχετικό εξοπλισμό,
η) τα προσκομιζόμενα υλικά, οι εκτελούμενες εργασίες,
θ) οι εργαστηριακές δοκιμές,
ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήματα, ζημίες, μη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν
καθυστερήσεις, καθώς και ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης εργασιών,
ια) οι εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης,
ιβ) έκτακτα περιστατικά,
ιγ) σημαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες με το Δημόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους
ιδιοκτήτες, και

ιδ) κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο.
Το ημερολόγιο του έργου υπογράφεται με ψηφιακή υπογραφή από τον τηρούντα αυτό και
αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας και στον
επιβλέποντα του έργου. Ο επιβλέπων του έργου ελέγχει και διορθώνει το ημερολόγιο, αν
απαιτείται, και το υποβάλλει προς έγκριση στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας
εντός δύο (2) εργασίμων ημερών.
Ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας ελέγχει τις εγγραφές και δύναται να απορρίψει
όσες εξ αυτών κρίνει ως ανακριβείς, ενώ μπορεί να χορηγήσει εντολή προς τον ανάδοχο για την
εγγραφή στο ημερολόγιο και άλλων συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που
προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο έργο ή να ζητήσει από τον ανάδοχο την τήρηση και άλλων
στατιστικών στοιχείων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί από τη διευθύνουσα
υπηρεσία να καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις με σκαριφήματα, φωτογραφίες,
καταγραφές με video ή άλλες μεθόδους καταγραφής οπτικών μέσων. Σε μεγάλα έργα, για κάθε
εργοτάξιο σε διακριτή γεωγραφική ενότητα πρέπει να τηρούνται χωριστές ημερήσιες αναφορές
προόδου ή ημερολόγιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα συμβατικά τεύχη. Στις περιπτώσεις
μικρών έργων, η διευθύνουσα υπηρεσία μπορεί να ορίσει την τήρηση του ημερολογίου κατά
άλλον συνοπτικότερο τρόπο, την τήρησή του κατά εβδομάδα ή άλλο χρονικό διάστημα ή και τη
μη τήρηση ημερολογίου.
Εφόσον, ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθημερινή τήρηση και κοινοποίηση
του ημερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στα διακόσια (200) ευρώ
για κάθε ημέρα παράλειψης. Η ειδική ποινική ρήτρα επιβάλλεται από τη διευθύνουσα
υπηρεσία, ύστερα από ειδική πρόσκληση του προϊσταμένου της, στην οποία ο επιβλέπων
αναφέρει εγγράφως την παράλειψη τήρησης.
Οι εγγραφές του ημερολογίου δεν αποτελούν πλήρη απόδειξη για τα γεγονότα που
καταγράφονται σε αυτό, συνεκτιμώνται όμως σε συνδυασμό με τα λοιπά έγγραφα, εφόσον
τούτο φέρει βεβαία χρονολογία, που αποδεικνύει τον χρόνο σύνταξής του. (άρθρο 146 του Ν.
4412/2016)
Άρθρο 9ο : Σιμολόγιο εργασιών
1. Οι καθοριζόμενες από το Τιμολόγιο της συμβάσεως τιμές μονάδος εργασιών
αναφέρονται σε εργασίες που έχουν πλήρως περαιωθεί, ανταποκρίνεται απολύτως στους όρους
της συμβάσεως και έχουν επιμετρηθεί όπως καθορίζεται απ' αυτή (στις σχετικές -προδιαγραφές
κλπ).
Για πιστοποιούμενες ημιτελείς εργασίες, στον αντίστοιχο λογαριασμό του Αναδόχου θα
εφαρμόζονται τιμές μονάδος μικρότερες των τιμών του τιμολογίου, ανάλογα με το μέγεθος και
το είδος των εργασιών που υπολείπονται για τη συμπλήρωση επί μέρους εργασιών των οικείων
κονδυλίων όπως προβλέπεται στη σύμβαση.
2. Οι τιμές μονάδος του τιμολογίου της συμβάσεως αποτελούν συμβατικώς πλήρη
αποζημίωση του αναδόχου για την περιγραφόμενη εργασία και καλύπτουν όλες τις δαπάνες
του, άμεσες και έμμεσες, με μόνη εξαίρεση τις κείμενες διατάξεις για αναθεώρηση τιμών,
ανεξάρτητα από το κόστος που πραγματοποιήθηκε για την κατασκευή της, τον τρόπο και
συνθήκες που εκτελέσθηκε (δια μηχανικών μέσων η δια χειρός κλπ), την εκτελεσθείσα ποσότητα
κλπ.
3. Η ανάλυση τιμών που τυχόν συνοδεύει το τιμολόγιο και ο τρόπος εκτελέσεως της
εργασίας που περιγράφεται στην ανάλυση, οι αποδόσεις του εργατοτεχνικού προσωπικού, το
είδος και οι αποδόσεις του μηχανικού εξοπλισμού, οι ποσότητες των υλικών και εφοδίων κλπ,
είναι στοιχεία ενδεικτικά και όχι καθοριστικά της εργασίας του τιμολογίου που αφορούν.
4. Οι τιμές μονάδος του τιμολογίου περιλαμβάνουν κάθε απαιτούμενη δαπάνη ή
επιβάρυνση για την έντεχνη και όπως καθορίζεται από τη σύμβαση εκτέλεσης της εργασίας,
ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς μνημονεύονται οι κάτωθι επί μέρους δαπάνες. .

α)
Οι κάθε φύσεως δαπάνες, οι συναφείς με το εργατοτεχνικό προσωπικό
εκτελέσεως του έργου δηλ. η καθαυτό αμοιβή του με τις επαυξήσεις για νυκτερινή, υπερωριακή
η επικίνδυνη εργασία κλπ, όλες οι επιβαρύνσεις για κύρια ασφάλιση (ΙΚΑ) και τις, σύμφωνα με
το νόμο, υποχρεωτικές ασφαλίσεις και κλαδικά ταμεία, οι δαπάνες για τη μεταφορά και
επαναφορά του εργατοτεχνικού προσωπικού του έργου από τον τόπο διαμονής του στα
εργοτάξια ή την κατασκευή καταλυμάτων στεγάσεώς τους μετά των συναφών εγκαταστάσεων
για στοιχειώδη διαβίωση (φωτισμό, ύδρευση, θέρμανση) κλπ.
β)
Οι κάθε φύσεως δαπάνες για την παραγωγή ή προμήθεια από το εμπόριο των
υλικών και εφοδίων που χρειάζονται για την εκτέλεση του έργου με τις δαπάνες
φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών, κυρίων και ενδιάμεσων, μέχρι τον τόπο της
χρησιμοποιήσεώς τους, δηλαδή οι δαπάνες για την ίδρυση και λειτουργία εργοταξίων,
λατομείων και ορυχείων, αποθηκών ή χώρων εναποθέσεως υλικών μετά της διαμορφώσεως
αυτών, μονάδων παραγωγής σκυροδεμάτων ή προκατασκευασμένων στοιχείων ή τεχνικών
ογκολίθων κλπ, ή δημιουργία συνεργείων συντηρήσεως μηχανικού εξοπλισμού, ξυλουργείων,
μηχανουργείων κλπ και οι δαπάνες δια την αποζημίωση των ιδιοκτητών των γηπέδων όπου θα
εγκατασταθούν αυτά.
γ)
Οι δαπάνες για την προμήθεια ή μίσθωση, μεταφορά στον τόπο του έργoυ,
λειτουργία, συντήρηση και επισκευή του αναγκαίου μηχανικού εξοπλισμού για την εκτέλεση
του έργου.
δ)
Οι δαπάνες για τον εργαστηριακό έλεγχο των παραγομένων .ή προμηθευόμενων
από τον ανάδοχο υλικών και εφοδίων και (εφόσον καθορίζεται στη σύμβαση) οι δαπάνες για
την ίδρυση και λειτουργία, κοντά στο έργο, εργαστήριο δοκιμασίας υλικών και εφοδίων.
Επίσης οι δαπάνες εργαστηριακών ελέγχων του κατασκευαζόμενου έργου σύμφωνα με τις
ισχύουσες κατά την ημέρα της δημοπρασίας εγκυκλίους.
ε)
Οι δαπάνες κατασκευής και συντηρήσεως των οδών προσπελάσεως προς τους
χώρους π.χ. αποθέσεων προϊόντων εκσκαφών.
στ)
Οι δαπάνες συντηρήσεως του έργου μέχρι της οριστικής παραλαβής του,
σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 27 της παρούσης.
Άρθρο 10ο : Γενικά έξοδα και όφελος του Αναδόχου
Στις τιμές του προϋπολογισμού και του τιμολογίου, τόσο της υπηρεσίας όσο και της
προσφοράς, περιλαμβάνεται κάθε σχετική δαπάνη, καθώς και τα γενικά έξοδα και όφελος της
εργοληπτικής επιχείρησης. Στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβάνεται ποσοστό
γενικών εξόδων και οφέλους, που ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) ανεξαρτήτως πηγής
χρηματοδότησης στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η με αρ. πρωτ. 8371/ 27.7.2016 συμφωνία
μεταξύ Εργοληπτικών Ενώσεων και Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως ισχύει ή τυχόν μελλοντικές
συμφωνίες
Στα γενικά έξοδα και όφελος του αναδόχου, για τα οποία αυτός αμείβεται σύμφωνα με
το νόμο περιλαμβάνονται αφ' ενός όλες οι δαπάνες, άμεσες ή έμμεσες και επιβαρύνσεις του
αναδόχου για τις οποίες αυτός δεν αποζημιώνεται με τις τιμές του τιμολογίου της συμβάσεως
και οι οποίες είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη
σύμβαση και αφ’ ετέρου το κέρδος του.
2. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι κάτωθι δαπάνες και επιβαρύνσεις:
α) Οι δαπάνες σε προσωπικό, οικήματα κλπ για την ίδρυση και λειτουργία γραφείου του
αναδόχου, για την επίβλεψη για λογαριασμό του της εκτελέσεως του έργου και την εκπλήρωση
των συναφών συμβατικών του υποχρεώσεων (χαράξεις επί του εδάφους, τήρηση ημερολογίου,
σύνταξη επιμετρήσεων, βιβλίο καταμετρήσεων αφανών εργασιών, πρωτοκόλλων αφανών
εργασιών, λογαριασμών - πιστοποιήσεων κλπ).
β) Οι δαπάνες για την αποκατάσταση ζημιών, που τυχόν έγιναν από υπαιτιότητα του
αναδόχου στο έργο ή από το έργο σε τρίτους, καθώς και οι δαπάνες αποζημιώσεων που

καταβλήθηκαν γι' αυτές.
γ) Οι δαπάνες για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, για τη δημοπρασία του έργου,
συμφωνητικού κλπ.
3. Για έργο που εκτελείται κατά το απολογιστικό σύστημα, εν όλω ή εν μέρει,
προκαθορίζεται λεπτομερώς στη σχετική σύμβαση ποιες δαπάνες βαρύνουν το έργο (τον κύριο
του έργου) και ποιες τον ανάδοχο.
Άρθρο 11ο : Επιμέτρηση εργασιών
Οι τελικές επιμετρήσεις συντάσσονται μετά την περαίωση του έργου.

Κατά τα λοιπά ισχύει ο Ν.4412/2016 (άρθρο 151).
Αρθρο 12ο : ήμανση ζώνης καταλήψεων έργων – προσαρμογή – συμπληρωματικές μελέτες
α) Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, να προβαίνει, παρουσία
εκπροσώπου, στη σήμανση της ζώνης καταλήψεως των έργων και γενικά σε κάθε απαιτούμενη
εργασία υπαίθρου και γραφείου για την επί του εδάφους εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης.
Η σήμανση αυτή θα στηρίζεται στις συγκεκριμένες μελέτες και στη λήψη τυχόν απαιτουμένων
συμπληρωματικών στοιχείων, που ο έλεγχος εφαρμογής της μελέτης το καθιστά απαραίτητο,
στις έγγραφες οδηγίες της υπηρεσίας και στις εγκεκριμένες από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων
προδιαγραφές εκπονήσεως μελετών.
β) Οι αναγκαίες προσαρμογές και συμπληρώσεις των στοιχείων της οριστικής μελέτης
πραγματοποιούνται από τον ανάδοχο κατόπιν γραπτής εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Άρθρο 13ο : Πηγές λήψεως υλικών
Οι θέσεις των πηγών λήψεως υλικών εφόσον αυτές θα παραχωρηθούν από τον εργοδότη
καθορίζονται στο τεύχος της τεχνικής περιγραφής του έργου.
Αν από τα πράγματα προκύπτει αδυναμία χρησιμοποιήσεως εν όλω ή εν μέρει των
πηγών αυτών λήψεως υλικών που συμβατικά καθορίζονται, ο ανάδοχος υποχρεούνται να
ανεύρει και να προτείνει άλλες πηγές που θα χρησιμοποιηθούν μόνο μετά της έγκριση από την
Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή θα κανονίζονται τιμές μονάδος νέων εργασιών
για τυχόν επί πλέον η επί έλλατον δαπάνες.
Αν δεν καθορίζονται από την σύμβαση οι πηγές λήψεως υλικών ο ανάδοχος
υποχρεούται να ανεύρει και να δηλώσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις πηγές που θα
χρησιμοποιήσει για την κατασκευή του έργου. Η χρησιμοποίηση των πηγών αυτών, που δεν θα
έχουν καμία επίπτωση στις τιμές που προσέφερε για την εκτέλεση των επί μέρους εργασιών θα
γίνει μόνο μετά την έγκριση της Διευθύνουσας Yπηρεσίας.
Απαραιτήτως πριν από τη λήψη αδρανών η άλλων φυσικών υλικών (επιχώσεων κλπ)
από τις προτεινόμενεc θέσεις πρέπει με δαπάνες και ευθύνη του αναδόχου να συντάσσεται και
να εγκρίνεται σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Άρθρο 14ο : Προέλευση υλικών εφοδίων κλπ ενσωματούμενων στο έργο
Για τα ενσωματούμενα στο εγκεκριμένο έργο υλικά, εφόδια, μηχανικό και ηλεκτρικό
εξοπλισμό κλπ θα τηρούνται από τον ανάδοχο οι διατάξεις της Ε.Ε.
Άρθρο 15ο : Τλικά του κυρίου του έργου ευκολίες προσωρινές εγκαταστάσεις του αναδόχουπροστατευτικές κατασκευές
α) Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να φυλάττει με τα έξοδά του τα μηχανήματα, εργαλεία
κλπ, που παραδίνει σ' αυτόν ο κύριος του έργου για χρήση ή ενσωμάτωση.
β) Όλες οι απαιτούμενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθηκεύσεως, θάλαμοι
διαμονής, ερyαστήρια, γραφεία κλπ, για την εκτέλεση των -εργασιών της εργολαβίας) θα
ανεγερθούν με την φροντίδα, την ευθύνη και τα έξοδα του αναδόχου, σε θέσεις που

επιτρέπονται από την υπηρεσία και τις λοιπές αρμόδιες αρχές.
γ) Ο κύριος του έργου μετά από έγγραφη αίτηση του αναδόχου θα κάνει όλα τα
απαραίτητα διαβήματα στις αρμόδιες αρχές στις οποίες θα πρέπει να απευθύνεται απ' ευθείας ο
ανάδοχος, για την επίσπευση των σχετικών διαδικασιών και για να αρθούν όλα τα ενδεχομένως
εμπόδια που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου από τρίτους.
Ο κύριος του έργου θα φροντίσει μετά από σχετικές ενέργειες του αναδόχου, να
παρασχεθεί στον ανάδοχο με τις δαπάνες του (του αναδόχου) ελεύθερος ο απαιτούμενος χώρος
για την εγκατάσταση του εργoταξίoυ και την απόθεση ή αποθήκευση των υλικών.
δ) Στις περιπτώσεις που απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής
(π.χ. δικτύων Ο.Κ.Ω. κλπ) ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να προβαίνει στις απαραίτητες
κατασκευές καθώς και στη λήψη κάθε άλλου μέτρου με την έγκριση της Υπηρεσίας για την
αποφυγή προκλήσεως ζημιών προς τρίτους και προς το έργο. Για τις ζημίες που τυχόν θα
συμβούν αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, τον οποίον και βαρύνουν όπως
καθορίζεται στα κατωτέρω άρθρα 20 και 27.
Άρθρο 16ο : Σιμές μονάδος νέων εργασιών
α) Από τον νόμο έχει προβλεφθεί ότι για τον κανονισμό τιμών μονάδος νέων εργασιών
θα εφαρμόζονται τα άρθρα των εγκεκριμένων ή συμβατικών αναλυτικών τιμολογίων
(αναλύσεις τιμών), και για παρεμφερείς εργασίες με τις συμβατικές, οι τιμές μονάδος νέων
εργασιών θα κανονίζονται ανάλογα με αυτές. Διευκρινίζεται ότι τα άρθρα αυτά θα
εφαρμόζονται άσχετα από τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση των
εργασιών (δηλαδή μικρό ή μεγάλο αριθμό μηχανημάτων γνωστών ή άλλων τύπων, καινούρια ή
όχι, εργατικά χέρια εν όλω ή εν μέρει, μικρή ή μεγάλη ποσότητα εργασίας κλπ).
β) Στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων δύναται να αναφέρονται ποια εγκεκριμένα ή
συμβατικά τιμολόγια Αναλύσεις τιμών) ισχύουν για τις τιμές μονάδος νέων εργασιών του
έργου.
Οι επιμετρήσεις νέων εργασιών και ο υπολογισμός των δαπανών θα συντάσσονται βάσει των
όρων της συμβάσεως. Εάν τούτο είναι ανέφικτο τότε θα συντάσσονται κατά τρόπο που θα
συμφωνείται μεταξύ της υπηρεσίας και του αναδόχου προ της κατασκευής της σχετικής
εργασίας.
Εάν δεν έχει γίνει τέτοια συμφωνία θα συντάσσονται με τον τρόπο που προβλέπεται
σχετικά στην τεχνική Επιστήμη.
Άρθρο 17ο : Κίνδυνος του έργου
Μέχρι την οριστική παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από
οποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου
ή αν προβλέπεται διαφορετικά στη σύμβαση.
Ως «εκτελούμενο έργο» στην προκειμένη περίπτωση νοούνται:
α) Το κύριο έργο.
β) Όλα όσα συμβάλλουν στην εκτέλεση του έργου δηλ. τα εργοτάξια, λατομεία, ορυχεία,
εγκαταστάσεις, μηχανικός εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα, αποθήκες κλπ καθώς και το
εργατοτεχνικό προσωπικό.
Ενδεικτικώς αναφέρονται τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα:
α) Η αντιστήριξη και η περίφραξη των σκαμμάτων προς αποτροπή καταπτώσεων και
κατολισθήσεων για την ασφάλεια των εργαζομένων και την αποφυγή ζημιών στις γειτονικές
ιδιοκτησίες και στο ίδιο έργο.
β) Η περίφραξη, σήμανση, φωτισμός κλπ, που απαιτούνται σύμφωνα και με το άρθρο
24ο της παρούσης, όταν εκ των εκτελούμενων έργων, της εναποθέσεως υλικών επί οδών κλπ
δημιουργούνται κίνδυνοι δια τα τροχοφόρα και τους διερχόμενους.
γ) Η κατά το δυνατόν υπεύθυνη ενημέρωση του αναδόχου για την ύπαρξη ή μη αγωγών

κλπ των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ύδρευσης, Αποχέτευσης, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Φωταερίου κλπ)
σύμφωνα και το άρθρο 24 της παρούσης.
δ) Η διενέργεια αμμοχαλικοληψίας από την κοίτη ξεροπόταμων και χειμάρρων από
θέσεις αρκούντως απομακρυσμένες από οδικές ή σιδηροδρομικές γέφυρες ή άλλα τεχνικά, όταν
υπάρχει κίνδυνος εκθεμελιώσεως των βάθρων των.
Σημειώνεται ότι από την έντονη αμμοχαλικοληψία υποβαθμίζεται η κοίτη των ξεροπόταμων
και χειμάρρων και η υποβάθμιση και εκθεμελίωση των βάθρων εκδηλώνεται κατά τις μεγάλες
πλημμύρες.
Οι δαπάνες για την πρόληψη των ζημιών-βλαβών ή για την αποκατάσταση αυτών ή για
την καταβολή αποζημιώσεως σ' όσους ζημιώθηκαν βαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου
τον ανάδοχο καθώς και η συναφής αστική και ποινική ευθύνη, Επιπρόσθετα δεν δικαιούται να
διεκδικήσει καμία αποζημίωση ακόμη και για την ενδεχόμενη σταλία των μηχανημάτων του ή
για του εργατοτεχνικού του προσωπικού.
Αν κατά τη κατασκευή του έργου και μέχρι της οριστικής παραλαβής του έργου
αποδειχθούν, με αναμφισβήτητα στοιχεία, σφάλματα στις πιστοποιήσεις που εισέπραξε ο
ανάδοχος, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωμα μέχρι να ρυθμιστεί το όλο θέμα να
παρακρατήσει από τις κατατεθείσες εγγυητικές επιστολές το αντίστοιχο ποσό.
Ο ανάδοχος απαλλάσσεται της ευθύνης του μόνον στην περίπτωση κατά την οποία είχε
υποδείξει εγγράφως στη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία τα τυχόν σφάλματα της μελέτης ή τα
ληπτέα μέτρα για αποφυγή μελλοντικών ζημιών, πλην όμως η Υπηρεσία δεν έπραξε τίποτα
αλλά τουναντίον τον διέταξε εγγράφως να συνεχίσει τις εργασίες παρά τις αντιρρήσεις του.
Για τα έργα ειδικής κατηγορίας και για συγκεκριμένες βλάβες-ζημιές μπορεί να
καθορισθεί από τη σύμβαση ότι η δαπάνη προλήψεως ή αποκαταστάσεως των θα βαρύνει τον
κύριο του έργου (πχ η αντιστήριξη αγωγών των οργανισμών κοινής ωφελείας, η αποκατάσταση
των τομών των οδοστρωμάτων κλπ).
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 18ο : Ασφάλιση προσωπικού
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει εγκαίρως και αμελλητί όλα τα αναγκαία μέτρα
για την αποτροπή ατυχημάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό του έργου και να εφαρμόζει
πιστά τις διατάξεις του κανονισμού ασφαλείας κατά εργατικών ατυχημάτων καθώς και όλες τις
υποδείξεις των αρμοδίων κρατικών οργάνων (του Υπουργείου Εργασίας, των Αστυνομικών
Αρχών κλπ).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει εις το ΙΚΑ δια κύρια ασφάλιση όλο ανεξαιρέτως
το απασχολούμενο απ' αυτόν στο έργο προσωπικό.
Ο ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωμένος να ασφαλίζει όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό
του έργου στα αναγνωρισμένα από το κράτος ταμεία κλαδικής ή επικουρικής ασφαλίσεως (π.χ.
ταμείο ξυλουργικών εργασιών).
Οι δαπάνες για την κατά το ανωτέρω ασφάλιση περιλαμβανόμενες στην προσφορά του
αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά και εξ' ολοκλήρου αυτόν, ο οποίος υπέχει εκ ολοκλήρου
και την αστική και ποινική ευθύνη για τυχόν επισυμβαίνοντα στο έργο εργατικά ατυχήματα.
Άρθρο 19ο : Σήρηση νόμων, αστυνομικών και λοιπών διατάξεων
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων κλπ, έχει την υποχρέωση να
ανακοινώσει, αμελλητί, στη Δ/νουσα υπηρεσία, τις κατά τη διάρκεια της εκτελέσεως του έργου
απευθυνόμενες σ' αυτόν σχετικές οδηγίες και εντολές των διαφόρων αρχών, σχετικά με τα μέτρα
ελέγχου και ασφαλείας, που του υποδεικνύονται.
Άρθρο 20ο: Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου

Σύμφωνα με το άρθρο 138 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 21ο : ήμανση κατά το στάδιο εκτελέσεως εργασιών
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση όπως στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις στις οποίες
εκτελούνται οι εργασίες, προβαίνει στην τοποθέτηση των απαιτούμενων, ανάλογα με τη φύση
των έργων (Συγκοινωνιακά, Υδραυλικά, Οικοδομικά κλπ), σημάτων και πινακίδων γενικά
ασφαλείας και έχει την επιμέλεια για την συντήρηση αυτών κατά το χρόνο δωρεάν
συντηρήσεως των έργων.
Για την σήμανση αυτή ο ανάδοχος θα εφαρμόσει τις διατάξεις που προβλέπονται στην
Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σημάνσεως εκτελουμένων έργων.
Σε περιπτώσεις που τα έργα απαιτούν τη λήψη περισσοτέρων ή διαφορετικών μέτρων,
τότε ο ανάδοχος θα συντάσσει μελέτη, με δαπάνη του κυρίου του έργου, για τη σήμανση κάθε
θέσεως εκτελoυμένoυ έργου και θα εφαρμόζει τη μελέτη αυτή ύστερα από τυχόν συμπλήρωση
και έγκριση της Διευ/σας τα έργα υπηρεσίας. Η έγκριση αυτή θα πρέπει να χορηγείται στον
ανάδοχο εντός τριών (3) ημερών από της υποβoλής της εν λόγω μελέτης σημάνσεως.
Όπου υπάρχει ανάγκη θα χρησιμοποιούνται και τροχονόμοι υπάλληλοι του αναδόχου,
για ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων, για την ασφαλή και απρόσκοπτη κυκλοφορία
στις οδούς και στις παρακαμπτηρίους και στις προσπελάσεις.
Για εργασίες επί κεντρικών αρτηριών (χαρακτηριζόμενες ως κεντρικές μόνον από τη
Δ/νουσα Υπηρεσία σε συνεργασία με τον κύριο του έργου) οι τροχονόμοι υπάλληλοι του
αναδόχου και η σταλία των μηχανημάτων που απαιτούνται για την άμεση αντιμετώπιση
προβλημάτων η τη ταχύτατη κατασκευή της εργασίας, θα πληρώνονται με το απολογιστικό
σύστημα.
Τα ανωτέρω μέτρα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου (εκτός αν η
δαπάνη αλλιώς ορίζεται) ο οποίος έχει και την ευθύνη, ποινική και αστικά για κάθε ατύχημα
που οφείλεται στη μη ή στην πλημμελή λήψη των απαραιτήτων μέτρων.
Άρθρο 22ο : Πινακίδες ενδεικτικές του έργου που κατασκευάζεται
Ο ανάδοχος υποχρεούται σε ένα μήνα από την εγκατάστασή του στο έργο να
προμηθευτεί και να τοποθετήσει καλαίσθητες πινακίδες ενδεικτικές του έργου που
κατασκευάζεται. Οι διαστάσεις των πινακίδων, ο αριθμός αυτών, οι αναγραφόμενες ενδείξεις
(ονομασία έργου, κύριος έργου, διευθύνουσα υπηρεσία, μελετητής ανάδοχος, προϋπολογισμός
έργου και xρoνoλογίες ενάρξεως και περαίωσης), ο χρωματισμός, τρόπος στηρίξεως και οι
θέσεις τοποθετήσεώς των θα καθορισθούν κατά την εγκατάσταση του αναδόχου από τη
Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία. Οι δαπάνες προμηθείας μεταφοράς και τοποθετήσεως των
πινακίδων αυτών βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου και περιλαμβάνονται ανηγμένως στις τιμές
μονάδος του τιμολογίου (μελέτης ή προσφοράς) και τα γενικά του έξοδα. Στην περίπτωση μη
συμμορφώσεως του αναδόχου στην καθοριζομένη ανωτέρω μηνιαία προθεσμία η Διευθύνουσα
το έργο Υπηρεσία δικαιούται να προβεί στην προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτησή τους σε
βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.
Άρθρο 23ο: Εναπόθεση υλικών επί δημοσίων οδών
α) Η εναπόθεση από τον ανάδοχο υλικών κατασκευής, εφοδίων κλπ στο κατάστρωμα
δημοσίων οδών σε κοινοχρήστους χώρους στη χερσαία ζώνη λιμένων κλπ επιτρέπεται μόνο
κατόπιν εγγράφου εγκρίσεως της Διευθύνουσας το έργο υπηρεσίας όταν τούτο είναι
αναπόφευκτο και με την προϋπόθεση ότι η ποσότητα που θα εναποτίθεται δεν θα είναι
μεγαλύτερη απ' όση μπορεί να αναλωθεί σε μία μέρα και ότι ο ανάδοχος θα λαμβάνει τ'
απαραίτητα μέτρα τόσο για την ασφάλεια όσο και για την, εις το ελάχιστο, παρακώλυση της
ελευθέρας κυκλοφορίας, εκτός εάν τύχει ιδιαίτερης προς τούτο εγγράφου εγκρίσεως της
Δ/νουσας υπηρεσίας, με προηγούμενη πλήρη αιτιολόγηση.

Προκειμένου για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τα μέτρα ασφαλείας κλπ ισχύει η Πρότυπη
Τεχνική Προδιαγραφή σημάνσεως εκτελουμένων έργων και γενικά, όσα αναφέρονται στο
προηγούμενο άρθρο 22.
Η απόθεση υλικών εκσκαφών στο κατάστρωμα ή τα πεζοδρόμια δημοσίων οδών ή χώρων
δημοσίας χρήσεως (π.χ. πάρκα, πλατείες ή σε χερσαία ζώνη λιμένος κλπ) επιτρέπεται επίσης
μόνο κατόπιν εγγράφου αδείας της Διευθύνουσας το έργο υπηρεσίας όπου ορίζεται η έκταση
της αποθέσεως, ο χρόνος παραμονής των υλικών κλπ. Σε επείγουσες περιπτώσεις η έγκριση για
την εναπόθεση δίδεται από τον επιβλέποντα μηχανικό με σχετική αναγραφή στο ημερολόγιο
του έργου.
Άρθρο 24ο: Εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και Οργανισμών Koινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.)
α) Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι είναι ενδεχόμενο στην περιοχή του έργου
να υπάρχουν εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ. οι οποίες πρέπει να
μετατοπισθούν από τις υπηρεσίες τους.
β) Οι εργασίες για τις ανωτέρω μετατοπίσεις, που μπορούν να είναι προσωρινές ή και
μόνιμες αν τυχόν εμπίπτουν. σε εύρος καταλήψεως των έργων ή αν υπάρχουν άλλοι λόγοι, θα
εκτελούνται με τη φροντίδα των οργανισμών αυτών (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ) και καμία οικονομική ή
τεχνική ανάμειξη θα έχει μ' αυτές ο ανάδοχος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην Ε.Σ.Υ.
Ο ανάδοχος όμως έχει την υποχρέωση να διευκολύνει απροφασίστως την εκτέλεση των
ανωτέρω εργασιών, σύμφωνα και με το άρθρο 138 του Ν. 4412/2016, δικαιούμενος αναλόγου
παρατάσεως προθεσμίας όχι όμως και αποζημιώσεως στην περίπτωση που τυχόν καθυστερήσει
λόγω εκτελέσεως των μετατοπίσεων από τους οργανισμούς και επηρεάσει υπερβαλλόντως και
δυσανάλογα προς την εγκεκριμένη προθεσμία εκτελέσεως των εργασιών το πρόγραμμα
κατασκευής.
γ) Προκειμένου για προσωρινές μετατοπίσεις, τις απαιτούμενες εργασίες, μπορεί
κατόπιν εντολής της υπηρεσίας να τις εκτελέσει και ο ανάδοχος, πληρωνόμενος με τις
συμβατικές τιμές μονάδος.
δ) Η υπηρεσία επίσης μπορεί να αναθέσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στον
ανάδοχο την εκτέλεση εργασιών μετατοπίσεως δικτύων (π.χ. υδρεύσεως κλπ) που ανήκουν Π.χ.
σε Κοινότητες η Δήμους και που δεν μπορούν να εκτελεστούν από αυτές λόγω οικονομικής ή
άλλης αδυναμίας. Οι εργασίες αυτές θα πληρωθούν με συμβατικές ή νέες τιμές μονάδος.
ε) Περαιτέρω ο ανάδοχος θα πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 18 της παρούσης, να παίρνει
όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή προκλήσεως ζημιών στα δίκτυα Ο.Κ.Ω. και μάλιστα
προκειμένου για υπόγεια δίκτυα θα πρέπει, πριν αρχίσει τις εργασίες, να φροντίσει να του
χορηγηθεί σχετική άδεια από τον αντίστοιχο οργανισμό ή και από την αρμόδιο στρατιωτική
αρχή, αν πρόκειται για παραμεθόριο περιοχή.
στ) Οι δαπάνες μετατοπίσεως των αγωγών (δικτύων) των Ο.Κ.Ω. καταβάλλονται σε
βάρος των πιστώσεων του έργου.
Άρθρο 25ο: Ημιτελείς εργασίες
Δεν επιτρέπεται ούτε κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, ούτε μετά την
αποπεράτωση αυτού, να παραμένουν ημιτελείς εργασίες, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν
ζημία στο εκτελούμενο έργο η στα εκτελεσθέντα έργα ή σε παρακείμενες θέσεις. Δεν επιτρέπεται
επίσης η χρονική μετάθεση εκτελέσεως των εργασιών σε σχέση με το εγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου εκτός αν προηγηθεί ειδική έγκριση της αρμόδιας
υπηρεσίας.

Άρθρο 26ο: Μητρώο έργου

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται το περιεχόμενο
του «μητρώου έργου», τα τεύχη, οι εκθέσεις, τα σχέδια, οι πίνακες, τα ηλεκτρονικά δεδομένα και
τα λοιπά στοιχεία που το συνοδεύουν, καθώς και η μορφή των στοιχείων αυτών.
Άρθρο 27ο: υντήρηση των έργων
Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και
υποχρεούται στη συντήρησή του, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016,
περί βλαβών στα έργα αποζημιώσεων, και την παρ. 2 του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016, περί
παραλαβής, και μετά από την πάροδο του οποίου ενεργείται η παραλαβή, ορίζεται γενικά σε
δεκαπέντε (15) μήνες, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στα έγγραφα της σύμβασης αν
κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ήταν η προσαύξηση του χρόνου εγγύησης, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στην περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016, περί κριτηρίων ανάθεσης.
Σε εντελώς ειδικές περιπτώσεις μπορεί με τα συμβατικά τεύχη να ορίζεται μεγαλύτερος
χρόνος εγγύησης ενδεχομένως και με ιδιαίτερο αντάλλαγμα, όχι όμως μεγαλύτερος από πέντε
(5) έτη. Για έργα προϋπολογισμού δημοπράτησης μέχρι διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000)
ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., εφόσον η φύση των εργασιών το επιτρέπει ή για έργα που δεν νοείται
μακροχρόνια συντήρησή τους, μπορεί με τα συμβατικά τεύχη να καθορίζεται χρόνος εγγύησης
μικρότερος των δεκαπέντε (15) μηνών. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από την επομένη της έκδοσης
της βεβαίωσης περάτωσης των εργασιών.
Κατά τον χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και
να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Ως συντήρηση νοείται, για τις ανάγκες του παρόντος, η
αποκατάσταση βλαβών οι οποίες οφείλονται στην εκτέλεσή του έργου κατά παράβαση των
κανόνων της τεχνικής. Με τη σύμβαση μπορεί να ορίζεται η υποχρέωση του αναδόχου στη
συντήρηση τμημάτων του έργου που απαιτούν εξειδικευμένα συνεργεία και τεχνικούς, όπως
ιδίως, του πρασίνου εντός των ορίων του έργου ή των ανελκυστήρων.
Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών, κλοπών ή βανδαλισμών από τη χρήση,
εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, εκτελούνται με έγκριση της υπηρεσίας και
η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία.
Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά τον
χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες μπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία με
οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του υπόχρεου αναδόχου ή, όπως αλλιώς
προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη. Οι εργασίες και ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε
ειδικό τεύχος, ο μορφότυπος του οποίου και η συχνότητα καταγραφής προβλέπονται στα
συμβατικά τεύχη ή συμφωνούνται με τη διευθύνουσα υπηρεσία..
Ελευθεροφπολη 21 Σεπτεμβρίου 2021
Οι ςυντάξαντεσ

Αναςταςία Μπίκου
Πολιτικόσ Μηχανικόσ ΠΕ/Α΄
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ελευθεροφπολη, 21 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Προϊςτάμενοσ Δ.Τ.Y.

Μαρμίδησ Στζργιοσ
Πολιτικόσ Μηχανικόσ ΠΕ/Α΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ

ΕΡΓΟ: «υντηρήσεις σχολικών κτιρίων και
αύλειων χώρων Δήμου Παγγαίου»

ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΤ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 1072/2021

ΥΑΚΕΛΟ ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ( Υ.Α.Τ.)
1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 ΕΙΔΟ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΑΤΣΟΤ
Σο παρόν τεύχος του χεδίου Ασφαλείας και Τγείας αφορά στο έργο « υντηρήσεις
σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Παγγαίου»
1.2 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Σο έργο θα κατασκευαστεί σε σχολικές υποδομές στην περιοχή του Δήμου Παγγαίου, στον
Νομό Καβάλας.

1.3 ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Παγγαίου.

1.4 ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΝΣΑΚΣΨΝ ΣΟΤ Υ.Α.Τ.
Αναστασία Μπίκου, Πολιτικός Μηχ/κός, Δήμος Παγγαίου, Υρίξου Παπαχρηστίδη 137Α
Ελευθερούπολη
1.5 ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΠΕΤΘΤΝΨΝ ΕΝΗΜΕΡΨΗ/ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ Υ.Α.Τ.
Ο ανάδοχος του έργου και μετά την διοικητική παραλαβή αυτού, ο χρήστης του έργου.
2. ΜΗΣΡΨΟ ΕΡΓΟΤ
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2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Πρόκειται για εργασίες επισκευών των σχολικών κτιρίων όπως καθαιρέσεις και
επανακατασκευές επιχρισμάτων , σπωμαηιζμοί εζωηεπικών και εξωηεπικών επιθανειών, καθώρ και
διαμοπθώζειρ παισνιδιού και άθληζηζρ ζηον αύλειο σώπο.
2.2 ΦΕΔΙΑ «ΟΠΨ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΗΚΑΝ»
Θα επισυναφθούν σε παράρτημα μετά την ολοκλήρωση του έργου.
3. ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ
Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ'
όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και
τους συντηρητές/επισκευαστές του.
Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία:

1. Θέσεις δικτύων
Ύδρευσης
Ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης)
Πυρόσβεσης
Λοιπών δικτύων εντός των δομικών στοιχείων του έργου (μη ορατών)
Λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπιστεί ή με οποιονδήποτε
τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά ενδεχόμενες
μεταγενέστερες εργασίες.

2. ημεία των κεντρικών διακοπτών
Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγούμενης παραγράφου 1.
3. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο
4. Άλλες ζώνες κινδύνου
5. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία
(για λόγους π.χ. εξαερισμού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων, απομάκρυνσης υδάτων
κ.λπ.)
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4. ΦΡΗΙΜΕ ΟΔΗΓΙΕ
(Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις
ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής κ.λπ. - καθ' όλη τη
διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των
εργασιών).
4.1 ΠΡΨΣΕ ΒΟΗΘΕΙΕ
Ο τεχνικός ασφάλειας και υγείας φροντίζει για την εκπαίδευση δύο τουλάχιστον εργοδηγών
σε θέματα πρώτων βοηθειών, ώστε να παρέχονται πρώτες βοήθειες σύμφωνα με τους
κανονισμούς.

Θα υπάρχουν φαρμακεία με επαρκή εφόδια πρώτων βοηθειών, για την περίπτωση
μικροατυχημάτων στο εργοτάξιο.

Αν ένας εργαζόμενος τραυματιστεί ή προκύψει άλλο σοβαρό πρόβλημα υγείας, πρέπει να
κληθεί κατάλληλη βοήθεια με τηλέφωνο ή άλλο τρόπο. Αν διαπιστωθεί ότι η αιτία του
ατυχήματος είναι ηλεκτροπληξία ή φωτιά, ο σχετικός κίνδυνος θα απομακρυνθεί πριν τη
παροχή βοήθειας στο θύμα.

Διαπιστώνεται η κατάσταση του θύματος ως προς τις αισθήσεις του. Πρέπει να αποφεύγεται
όσο το δυνατόν η μετακίνησή του εκτός αν πρέπει να απομακρυνθεί από κάποιο κίνδυνο. Ο
παθών διατηρείται ζεστός και στεγνός και να ελεγχθεί ο σφυγμός του. Αν διαπιστωθεί ότι το
θύμα αναπνέει με δυσκολία, πρέπει να εφαρμοσθεί πίεση στην πληγή. Αν η αιμορραγία είναι
από πόδι ή χέρι, πρέπει το άκρο να βρίσκεται σε ύψος για να μειωθεί η αιμορραγία.

4.2 ΠΙΝΑΚΙΔΕ ΚΑΙ ΗΜΑΣΑ ΑΥΑΛΕΙΑ
Σα κατάλληλα προειδοποιητικά σήματα και αφίσες τοποθετούνται στις θέσεις εργασίας. Οι
εργαζόμενοι θα ενημερώνονται μέσω αυτών των σημάτων και αφισών, για τους κινδύνους
που αφορούν την εργασία τους. Οι αφίσες ασφάλειας θα είναι σε μορφή σκίτσων, σύμφωνα με
τους κανονισμούς ασφάλειας.

4.3 ΠΡΟΨΠΙΚΟ ΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ
Ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός κάθε εργαζόμενου πρέπει να είναι τέτοιου τύπου
και σε κατάσταση τέτοια, ώστε να μην τον εκθέτει σε κινδύνους.
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Όταν υπάρχει κίνδυνος επαφής με κινούμενα μέρη μηχανημάτων ή με ενεργοποιημένο
εξοπλισμό, ή όπου η διαδικασία εργασίας είναι τέτοια που υπάρχει παρόμοιος κίνδυνος:
 Σα ρούχα των εργαζομένων θα εφαρμόζουν στο σώμα
 Δεν θα

φοριούνται κολιέ, βραχιόλια, ρολόγια χειρός, δαχτυλίδια ή παρόμοια

αντικείμενα
 Σα μαλλιά κεφαλής και προσώπου θα περιορίζονται ή θα έχουν τέτοιο μήκος ώστε να
αποφεύγεται η περίπτωση να πιαστούν στη διάρκεια της εργασίας.
 Οι εργαζόμενοι που χειρίζονται μηχανήματα κάτω από συνθήκες όπου υπάρχει
κίνδυνος τραυματισμού των ποδιών, θα φορούν προστατευτικά υποδήματα.
 Οι εργαζόμενοι που εκτίθενται σε κίνδυνο κινούμενων οχημάτων θα φέρουν
ευδιάκριτη ένδυση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 Όλοι οι εργαζόμενοι θα φέρουν υποδήματα κατάλληλα για την προστασία τους. Η
σόλα και τα τακούνια των παπουτσιών θα είναι από κατάλληλο υλικό, ώστε να
αποφεύγεται ο κίνδυνος ολίσθησης. Τποδήματα που έχουν φτάσει σε σημείο φθοράς
τέτοιο που δεν παρέχουν την απαιτούμενη προστασία, δεν θα χρησιμοποιούνται.
 Όλοι οι εργαζόμενοι θα φέρουν προστατευτικά κράνη σε όλους τους χώρους όπου
είναι ενδεχόμενος ο κίνδυνος πτώσης ή εκτόξευσης αντικειμένων .
 Όταν οι εργαζόμενοι εργάζονται σε υψηλά σημεία πρέπει να εφοδιάζονται και να
χρησιμοποιούν ζώνες ασφαλείας ή άλλες συσκευές προστασίας από πτώση.
 Όταν οι εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, θα φέρουν μη
αγώγιμο προστατευτικό εξοπλισμό στο κεφάλι, που θα έχει την κατάλληλη αντίσταση
για την υπάρχουσα τάση.
 Όπου οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε δυνατούς ανέμους ή άλλες συνθήκες που ίσως
επιφέρουν την απώλεια του εξοπλισμού αυτού, θα δένεται με τρόπο ώστε να
εξασφαλίζεται η σταθερότητά του.
 Όλα τα άτομα που χειρίζονται υλικά που ενδεχομένως τραυματίσουν ή ερεθίσουν τα
χέρια, θα φέρουν προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό, κατάλληλο για την αποφυγή
τέτοιων τραυματισμών .
 Είναι υποχρεωτικά για κάθε εργαζόμενο που χειρίζεται ή εκτίθεται σε υλικό το οποίο
ενδεχομένως να προκαλέσει τραυματισμό ή ερεθισμό των ματιών η χρήση καταλλήλων
γυαλιών, προστατευτικών καλυμμάτων προσώπου ή άλλου τέτοιου είδους προστασία
για τα μάτια, κατάλληλα για την εργασία που εκτελείται.
 Ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός θα διατηρείται σε καλή κατάσταση από
άποψη υγιεινής και λειτουργίας.
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4.4 ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ
Ο εξοπλισμός πυρόσβεσης θα συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή της
αρμόδιας αρχής.

4.5 ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟ
Σα μηχανήματα και ο εξοπλισμός θα φέρουν κατάλληλη προστασία ώστε να αποφεύγεται η
επαφή των εργαζομένων με κινούμενα τμήματα αυτών και να παρεμποδίζεται η πρόσβαση
των εργαζομένων σε χώρους λειτουργίας που θεωρούνται επικίνδυνοι.

Σα προστατευτικά μέσα θα είναι σχεδιασμένα, κατασκευασμένα, εγκατεστημένα και
συντηρημένα ώστε να είναι ικανά να εκτελούν αποδοτικά τις λειτουργίες για τις οποίες
προορίζονται

Οι περιστρεφόμενοι άξονες, σύνδεσμοι και δακτύλιοι, βίδες και κοχλίες, θα προστατεύονται
όπου είναι ενδεχόμενη η επαφή με εργαζομένους.

Όλοι οι τροχοί λείανσης θα φέρουν προστατευτικό κάλυμμα επαρκούς αντοχή.

ε εργασίες τροχίσματος -μονταρίσματος σωλήνων επιβάλλεται η χρήση ειδικών γαντιών και
μάσκας.

Η συντήρηση μηχανισμού ή εξοπλισμού σε κίνηση απαγορεύεται όταν η επαφή με τα
κινούμενα μέρη μπορεί να τραυματίσει τους εργαζομένους.

Οι μεταφερόμενες κλίμακες θα επιθεωρούνται πριν τη χρήση και δεν θα χρησιμοποιούνται
κλίμακες με χαλαρά ή σπασμένα σκαλοπάτια ή άλλες επικίνδυνες ατέλειες.

4.6 ΙΚΡΙΨΜΑΣΑ
Οι σανίδες των σκαλοπατιών θα επιθεωρούνται και θα δοκιμάζονται πριν από κάθε
εγκατάσταση. Δεν θα χρησιμοποιείται σκαλωσιά που έχει υποστεί ζημιές μέχρις ότου
επισκευασθεί και ενισχυθεί. Οι κάθετες βάσεις των σκαλωσιών θα βρίσκονται σε σταθερή βάση.
Απαγορεύεται η χρήση κουτιών, τούβλων, τσιμεντόλιθων ή άλλων ασταθών αντικειμένων για
το σκοπό αυτό.
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Πριν τη συναρμολόγηση στο εργοτάξιο, κάθε τμήμα της προκατασκευασμένης σκαλωσιάς θα
επιθεωρείται για τυχόν ελαττώματα και τα ελαττωματικά τμήματα δεν θα χρησιμοποιούνται.
Οι σκαλωσιές θα ανεγείρονται και θα αποσυναρμολογούνται από αρμόδιους εργαζομένους ή
υπό την επίβλεψή τους. Μετά τη συναρμολόγησή της και πριν τη χρήση της, η σκαλωσιά θα
επιθεωρείται από μηχανικό ασφαλείας ή άτομο που ορίζεται από αυτόν .

Οι σκαλωσιές ύψους 3 μέτρων ή περισσότερο πάνω από το έδαφος θα είναι εφοδιασμένες με
κιγκλιδώματα ασφαλείας στις ανοικτές πλευρές τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Θα
εγκαθίστανται προστατευτικά γείσα στις ανοικτές πλευρές των σκαλωσιών προκειμένου να
αποφεύγεται η πτώση εργαλείων, υλικών ή του εξοπλισμού.

Όπου απασχολούνται εργαζόμενοι σε πλατφόρμες ή εργάζονται σε ύψος όπου το ύψος του
κιγκλιδώματος ή του τοίχου έχει μειωθεί, θα εγκατασταθούν πρόσθετα κιγκλιδώματα ή θα
φοριούνται ζώνες ασφαλείας.

Όλες οι ζώνες ασφαλείας θα έχουν πιστοποιητικά όπως απαιτείται από τις σχετικές διατάξεις.
Ασφαλή μέσα πρόσβασης θα παρέχονται σε όλα τα επίπεδα της σκαλωσιάς.

τη σκαλωσιά θα υπάρχει πάντα μόνο το υλικό που χρησιμοποιείται τη στιγμή εκείνη και
ποτέ δεν θα υπερφορτώνεται
4.7 ΚΙΝΗΣΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ
Ο κινητός εξοπλισμός θα διατηρείται σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας. Η λειτουργία,
επιθεώρηση, επισκευή, συντήρηση και τροποποίηση θα εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή.

υντήρηση και επισκευή κινητού εξοπλισμού θα γίνεται μόνο όταν ο εξοπλισμός δεν είναι σε
λειτουργία, εκτός όπου η συνεχής λειτουργία του εξοπλισμού είναι απαραίτητη για τη
διαδικασία συντήρησης και αφού παρέχονται ασφαλή μέσα γι' αυτό.

Ο κινητός εξοπλισμός θα είναι εφοδιασμένος με:
Ευδιάκριτο προειδοποιητικό σήμα.
Σρόπο φωτισμού της διαδρομής που διανύει, μπροστά και πίσω, όταν λειτουργεί κατά τις
περιόδους ανεπαρκούς φωτισμού και δυσμενών ατμοσφαιρικών συνθηκών .
Πρόσθετα φώτα όπου είναι απαραίτητα για τον επαρκή φωτισμό του χώρου εργασίας γύρω
από τον ειδικό εξοπλισμό.
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Έναν Καθρέπτη ή Kαθρέπτες, παρέχοντας στον χειριστή μη παραποιημένη θέα πίσω από το
όχημα ή σύμπλεγμα οχημάτων.

Σο δάπεδο του κινητού εξοπλισμού θα διατηρείται ελεύθερο από υλικά, εργαλεία ή
αντικείμενα τα οποία:
-αποτελούν κίνδυνο για πτώση
-παρεμποδίζουν τον έλεγχο του οχήματος
-αποτελούν κίνδυνο για το χειριστή ή άλλους επιβάτες στην περίπτωση ατυχήματος.

Κανένας εργαζόμενος δεν θα επιβιβάζεται, ούτε θα εγκαταλείπει όχημα, ενόσω αυτό βρίσκεται
σε κίνηση, εκτός σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Κανένας εργαζόμενος δεν θα χειρίζεται κινητό εξοπλισμό, εκτός εάν ο χειριστής:
-είναι κάτοχος άδειας οδήγησης κατάλληλης κατηγορίας όπου αυτό απαιτείται από
νομοθετικές διατάξεις.
-γνωρίζει τις οδηγίες λειτουργίας που αφορούν το όχημα και έχει ειδικευτεί να χειρίζεται τον
εξοπλισμό.

Όταν ο χειριστής έχει εύλογο λόγο να πιστεύει ότι ο εξοπλισμός ή το φορτίο είναι επικίνδυνο,
πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.
4.8 ΑΝΤΧΨΣΙΚΑ ΜΕΑ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΜΟΙ
4.8.1 ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
Οι εργοδότες πρέπει να διαθέτουν ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα ασφάλειας που να
εξασφαλίζει ότι όλα τα ανυψωτικά μέσα και μηχανισμοί επιλέγονται, εγκαθίστανται,
εξετάζονται, δοκιμάζονται, συντηρούνται, λειτουργούν και αποσυναρμολογούνται:
-με σκοπό την αποφυγή πιθανού ατυχήματος
-σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εθνικών νόμων, κανονισμών και προδιαγραφών .

Κάθε ανυψωτικό μέσο μαζί με τα δομικά στοιχεία του, προσαρτήσεις, αγκυρώσεις και
υποστηρίγματα θα πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται σωστά, να είναι από σταθερό
υλικό και να έχει επαρκή αντοχή για το σκοπό που χρησιμοποιείται.

Κάθε ανυψωτικό μέσο και μηχανισμός όταν αγοράζεται θα πρέπει να συνοδεύεται από
οδηγίες χρήσης και πιστοποιητικό ελέγχου από αρμόδιο πρόσωπο ή εγγύηση συμφωνίας με
τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς που αφορούν:
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-το μέγιστο φορτίο ασφαλούς εργασίας
-τα ασφαλή φορτία εργασίας για διάφορες ακτίνες, εάν η ανυψωτική μηχανή έχει μεταβλητή
ακτίνα.
-τις συνθήκες χρήσης, στις οποίες το μέγιστο ή διάφορα φορτία ασφαλούς εργασίας μπορούν
να μετακινούνται.

Κάθε ανυψωτικό μέσο και μηχανισμός που έχει ένα μοναδικό φορτίο ασφαλούς εργασίας
πρέπει να το αναγράφει καθαρά σε εμφανές σημείο σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και
κανονισμούς.

Κάθε ανυψωτικό μέσο και μηχανισμός που έχει μεταβλητό ασφαλές φορτίο εργασίας πρέπει
να εφοδιάζεται με δείκτη φορτίου και άλλα μέσα, που να δείχνουν καθαρά στον χειριστή κάθε
μέγιστο ασφαλές φορτίο εργασίας και τις συνθήκες που αυτό εφαρμόζεται.

Όλα τα ανυψωτικά μέσα πρέπει να υποστηρίζονται επαρκώς και ασφαλώς. Σα
χαρακτηριστικά αντοχής βάρους του εδάφους, πάνω στο οποίο λειτουργεί η ανυψωτική
συσκευή, πρέπει να εξετάζονται πριν τη χρήση.

4.8.2 ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ
ταθερά ανυψωτικά μέσα πρέπει να εγκαθίστανται από αρμόδια πρόσωπα έτσι ώστε
 να μην μπορεί να μετακινηθούν από φορτίο, δόνηση ή άλλες επιδράσεις
 ο χειριστής να μην εκτίθεται σε κίνδυνο από φορτία, συρματόσχοινα ή τύμπανα
 ο χειριστής να μπορεί να έχει ορατότητα της ζώνης των εργασιών ή να επικοινωνεί
μέσω τηλεφώνου, σημάτων ή άλλων κατάλληλων μέσων με όλα τα σημεία
φόρτωσης και εκφόρτωσης.

Ανάλογα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς θα πρέπει να υπάρχει απόσταση
τουλάχιστον 60 cm ή περισσότερο μεταξύ των κινούμενων τμημάτων ή των φορτίων των
ανυψωτικών μέσων και :
 σταθερών αντικειμένων στον περιβάλλοντα χώρο, όπως τοίχων και στύλων.
 ηλεκτρικών αγωγών.

Η απόσταση από ηλεκτρικούς αγωγούς πρέπει να είναι μεγαλύτερη σε υψηλές τάσεις
σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς.
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Η αντοχή και η σταθερότητα των ανυψωτικών μέσων πρέπει να προβλέπει και την επίδραση
των δυνάμεων του ανέμου, στις οποίες μπορεί να εκτεθούν.

Καμιά μεταβολή στην κατασκευή ή επισκευή δεν μπορεί να γίνει σε τμήμα του ανυψωτικού
μέσου, η οποία μπορεί να επηρεάσει την ασφάλειά του, χωρίς την άδεια και επίβλεψη
αρμοδίου προσώπου.

4.8.3 ΕΛΕΓΦΟ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕ
Σα ανυψωτικά μέσα και τα τμήματα του ανυψωτικού μηχανισμού, όπως ορίζεται από
εθνικούς νόμους και κανονισμούς, πρέπει να εξετάζονται και να δοκιμάζονται από αρμόδιο
πρόσωπο:
 πριν χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά.
 μετά την ανέγερση σε εργοτάξιο.
 σε διαστήματα καθορισμένα από εθνικούς νόμους και κανονισμούς.
 μετά από κάθε σημαντική μετατροπή ή επισκευή.

Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να διεξάγονται οι έλεγχοι και οι δοκιμές από το αρμόδιο
πρόσωπο και τα φορτία δοκιμής που πρέπει να εφαρμόζονται για τα διάφορα είδη
ανυψωτικών μέσων και μηχανισμών πρέπει να είναι σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και
κανονισμούς.

Σα αποτελέσματα των ελέγχων και δοκιμών στα ανυψωτικά μέσα και μηχανισμούς πρέπει να
καταγράφονται σε καθορισμένη μορφή και σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και
κανονισμούς, να είναι διαθέσιμα στην αρμόδια αρχή, στους εργοδότες και τους εργαζομένους
ή τους αντιπροσώπους τους.

4.8.4.ΦΕΙΡΙΜΟ
Κανένα ανυψωτικό μέσο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από εργαζόμενο που:
 είναι κάτω των 18 χρονών.
 δεν θεωρείται κατάλληλος από ιατρικής άποψης.
 δεν έχει εκπαιδευθεί επαρκώς σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς
ή δεν έχει τα κατάλληλα προσόντα.
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Σο ανυψωτικό μέσο ή μηχανισμός δεν πρέπει να επιβαρύνεται πάνω από το ασφαλές φορτίο
εργασίας του, εκτός από την περίπτωση ελέγχου, όπως ορίζεται από αρμόδιο πρόσωπο ή κάτω
από την καθοδήγησή του.

Όπου απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για πιθανό κίνδυνο, τα ανυψωτικά μέσα δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται χωρίς πρόβλεψη κατάλληλης σηματοδότησης.

Κανένα άτομο δεν πρέπει να μεταφέρεται με τα ανυψωτικά μέσα, εκτός αν έχουν
κατασκευασθεί, εγκατασταθεί και χρησιμοποιούνται γι' αυτό το σκοπό, σύμφωνα με τους
εθνικούς νόμους και κανονισμούς, εκτός από την περίπτωση εκτάκτου ανάγκης στην οποία :
 μπορεί να συμβεί σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός
 το ανυψωτικό μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια

Κάθε τμήμα του φορτίου για να ανυψωθεί ή να κατέβει σωστά θα πρέπει να αναρτάται ή να
υποστηρίζεται κατάλληλα, για την αποφυγή κινδύνων.

Οι πλατφόρμες ή οι υποδοχείς που χρησιμοποιούνται για ανύψωση πλίνθων, πλακιδίων,
πλακών ή άλλων ελεύθερων υλικών πρέπει να καλύπτονται έτσι, ώστε να εμποδίζεται η πτώση
υλικών .

Υορτωμένα καρότσια τοποθετημένα απ' ευθείας σε πλατφόρμα για ανύψωση ή κάθοδο πρέπει
να ασφαλίζονται ώστε να μην μπορούν να μετακινηθούν και η πλατφόρμα πρέπει να
καλύπτεται κατάλληλα, για να αποφεύγεται η πτώση των περιεχόμενων υλικών.

Ανυψώνοντας καρότσι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τον τροχό σαν μέσο ανύψωσης, εκτός
εάν ληφθούν μέτρα που να εμποδίζουν τον άξονα να ολισθήσει έξω από το έδρανο.

Για την αποφυγή του κινδύνου, μακριά αντικείμενα, όπως δοκάρια, πρέπει να καθοδηγούνται
με συρματόσχοινο κατά την ανύψωση και την κάθοδο.
Οι χώροι επί του εδάφους πρέπει να σχεδιάζονται και να ρυθμίζονται έτσι, ώστε οι
εργαζόμενοι να μην υποχρεούνται να σκύβουν σε κενό χώρο για φόρτωμα ή ξεφόρτωμα.
Η ανύψωση φορτίων σε μέρη κανονικής κυκλοφορίας οχημάτων, πρέπει να γίνεται σε
περιφραγμένο χώρο ή, όταν αυτό δεν είναι εφικτό (π.χ. για ογκώδη αντικείμενα), να
λαμβάνονται μέτρα προσωρινής διακοπής ή εκτροπής της κυκλοφορίας, για όσο χρονικό
διάστημα χρειασθεί.
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4.9 ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΞΤΓΟΝΟΤ
Απαγορεύεται οι εργαζόμενοι :
-Να επιτρέπουν λάδι ή πετρέλαιο να έρθει σε επαφή με φιάλες οξυγόνου, βάνες, ρυθμιστές ή
άλλα εξαρτήματα.
-Να χειρίζονται φιάλες ή εξαρτήματα οξυγόνου με λαδωμένα χέρια ή γάντια.

Οξυγόνο δεν θα χρησιμοποιείται :
-ε αεροκίνητα εργαλεία
-Για την έναρξη λειτουργίας κινητήρων εσωτερικής καύσης
-Για τον καθαρισμό ρουχισμού ή εξοπλισμού
-Για τη δημιουργία πίεσης
-Για τον εξαερισμό των χώρων εργασίας

4.10 ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΤΛΙΚΨΝ
Όπου μεταφέρονται υλικά και εξοπλισμός, θα φορτώνονται και ασφαλίζονται κατά τρόπο
ώστε να αποφεύγεται η οποιαδήποτε κίνηση του φορτίου, δημιουργώντας κίνδυνο για τους
εργαζομένους.

Σα μέσα πρόσδεσης του φορτίου θα είναι ικανά να αποτρέπουν τη μετατόπιση του φορτίου σε
σχέση με το μεταφορέα υπό συνθήκες φρεναρίσματος ή έκτακτης ανάγκης.

Όπου ένα φορτίο μεταφέρεται με τη βοήθεια ανυψωτικού οχήματος, το φορτίο δεν θα εξέχει
απόσταση μεγαλύτερη από το μισό ύψος του από τη βάση του οχήματος και την πίσω έδρασή
του.
Κάθε φορτίο το οποίο υπόκειται σε μετατόπιση κατά τη μεταφορά θα προσδένεται αν η
οποιαδήποτε μετατόπισή του θα συντελούσε στην αστάθειά του.

4.11 ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΚΑΣΑΚΕΤΗ
Κατά την ανέγερση κτιρίων ή κατασκευών θα παρέχονται ασφαλείς χώροι εργασίας καθ' όλη
τη διάρκεια της ανέγερσης. Αυτοί οι χώροι μπορεί να είναι δάπεδα, καταστρώματα ή
ξυλότυποι.
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Προσωρινά δάπεδα, καταστρώματα ή ξυλότυποι θα τοποθετούνται στο επίπεδο όπου
εκτελείται η εργασία. Αν δεν είναι εφικτό, ένα προσωρινό δάπεδο θα τοποθετηθεί σε επίπεδο
όσο το δυνατόν πλησιέστερο στο επίπεδο εργασίας.

Κατά την ανέγερση κτιρίων ή κατασκευών, οι εργαζόμενοι θα προστατεύονται από
τραυματισμό λόγω πτώσης από μη προφυλαγμένα ανοίγματα των κατασκευών σε κάθε
επίπεδο 3 μέτρα ή περισσότερο πάνω από το έδαφος. Η προστασία αυτή παρέχεται με
κιγκλιδώματα, ζώνες ασφαλείας και άλλα μέσα.

Κάθε άνοιγμα δαπέδου ή οροφής που αποτελεί κίνδυνο για τους εργαζομένους θα καλύπτεται
ή θα έχει προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης υλικών σε χώρους εργασίας, θα παρεμποδίζεται η είσοδος σε
αυτούς τους χώρους και θα υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες. Οι εργαζόμενοι που
εισέρχονται σε χώρους όπου γίνονται εργασίες κατασκευής, επισκευής, κατεδάφισης ή
εκσκαφές, θα φέρουν προστατευτικά κράνη και δεν θα τα βγάζουν ενόσω βρίσκονται σε
χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος από πτώση αντικειμένων.

4.12 ΕΚΚΑΥΕ, ΥΡΕΑΣΑ, ΦΨΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ
4.12.1 ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑ ΣΑΞΕΙ
Πρέπει να λαμβάνονται επαρκείς προφυλάξεις σε κάθε εργασία εκσκαφής, φρέατος ή
ορύγματος και γενικά χωματουργικών όπως:
 κατάλληλη αντιστήριξη ή άλλος τρόπος, για την αποφυγή του κινδύνου της
πτώσης των εργαζομένων ή μετακίνησης εδάφους, βράχων ή άλλου υλικού.
 αποφυγή κινδύνων που προκύπτουν από την πτώση ατόμων, υλικών ή
αντικειμένων ή την εισροή νερού στην εκσκαφή.

Η αντιστήριξη ή άλλη στήριξη για κάθε τμήμα εκσκαφής, φρέατος ή χωματουργικών, δεν
πρέπει να ανεγείρεται να μετατρέπεται ή να αποσυναρμολογείται, παρά μόνο κάτω από την
επίβλεψη αρμόδιου προσώπου.

Οι εργασίες δεν πρέπει να ξεκινούν, αν δεν έχει πραγματοποιηθεί επιθεώρηση του χώρου της
εργασίας από αρμόδιο άτομο, όπως καθορίζεται από τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς
και αν δεν έχει θεωρηθεί ασφαλές για εργασία το τμήμα της εκσκαφής, του φρέατος και των
χωματουργικών.
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4.12.2 ΕΚΚΑΥΕ
Πριν αρχίσει η εκσκαφή στο εργοτάξιο πρέπει:
 όλη η εργασία εκσκαφής να έχει σχεδιασθεί και να έχει αποφασισθεί η μέθοδος της
εκσκαφής και το είδος της απαιτούμενης εργασίας υποστήριξης.
 να έχει επαληθευθεί η σταθερότητα του εδάφους από αρμόδιο πρόσωπο.
 να έχει ελεγχθεί από αρμόδιο πρόσωπο ότι τα εφαπτόμενα κτίρια, οι κατασκευές ή
οι δρόμοι δεν θα επηρεασθούν από την εκσκαφή.
 ο εργοδότης θα επαληθεύσει τη θέση όλων των εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας,
όπως υπόγειοι αποχετευτικού αγωγοί, αγωγοί αερίου, νερού και ηλεκτρικοί
αγωγοί, που είναι δυνατόν να προκαλέσουν επικίνδυνες καταστάσεις κατά τη
διάρκεια της εργασίας.
 εφ' όσον είναι απαραίτητο για την αποφυγή κινδύνων, να διακοπεί ή να
αποσυνδεθεί η παροχή αερίου, νερού, ηλεκτρισμού.
 αν οι υπόγειοι αγωγοί, οι καλωδιώσεις δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθούν ή να
αποσυνδεθούν, να περιφραχθούν, να απομονωθούν και να σημειωθούν κατάλληλα
ή να προστατευθούν με άλλο τρόπο.
 να καθορισθεί η θέση των γεφυρών, προσωρινών δρόμων και των σωρών που
έχουν εκσκαφθεί.
 αν είναι αναγκαίο για την αποφυγή κινδύνου, το έδαφος να καθαρίζεται από
δέντρα, ογκόλιθους και άλλα εμπόδια.
 ο εργοδότης να διαπιστώσει ότι η γη που θα εκσκαφθεί δεν είναι μολυσμένη από
βλαβερά χημικά ή αέρια ή κάποια άλλη επικίνδυνη χημική ουσία, όπως ο
αμίαντος.

Όλες οι εργασίες εκσκαφών πρέπει να επιβλέπονται από αρμόδιο πρόσωπο και πρέπει να
δίνονται σαφείς οδηγίες στους χειριστές που εκτελούν την εργασία.

Οι πλευρές της εκσκαφής πρέπει να επιθεωρούνται προσεκτικά:
 καθημερινά, πριν από κάθε βάρδια και μετά από διακοπή εργασίας για διάστημα
μεγαλύτερο της μιας ημέρας.
 μετά από κάθε ανατίναξη.
 μετά από απροσδόκητη κατακρήμνιση εδάφους.
 μετά από σημαντική βλάβη των υποστηριγμάτων.
 μετά από δυνατή βροχόπτωση, παγετό ή χιόνι.
 όταν απαντώνται σχηματισμοί βράχων.
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Δεν πρέπει να τοποθετούνται ή να μετακινούνται φορτία, εγκαταστάσεις ή εξοπλισμός κοντά
στα άκρα της εκσκαφής, όπου είναι πιθανόν να προκαλέσουν την κατάρρευσή της, θέτοντας
έτσι σε κίνδυνο κάποια άτομα, εκτός εάν έχουν ληφθεί μέτρα, όπως αντιστήριξη ή πασσάλωση,
για να μην υποχωρούν οι πλευρές.
Οι πλευρές της εκσκαφής πρέπει να είναι εφοδιασμένες με αγκυρωμένους προσκρουστήρες και
φράγματα για να εμποδίζουν την είσοδο των οχημάτων στην εκσκαφή. Δεν επιτρέπονται
βαριά οχήματα κοντά στην εκσκαφή, εκτός και αν οι εργασίες στήριξης το επιτρέπουν .

Εάν μια εκσκαφή είναι πιθανόν να επηρεάζει την ασφάλεια μιας κατασκευής, στην οποία
βρίσκονται εργαζόμενοι, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία της κατασκευής
από κατάρρευση.

Οι πλευρές εκσκαφών, όπου οι εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι σε κίνδυνο από κινούμενο
έδαφος, πρέπει να ασφαλίζονται μέσω κλίσης, αντιστήριξης, φορητής περίφραξης ή άλλων
αποτελεσματικών μέσων .

Όλη η εργασία υποστήριξης πρέπει να ελέγχεται τακτικά, για να εξασφαλίζεται ότι τα
υποστηρίγματα, σφήνες κ.λ.π. είναι σταθερά και δεν παρατηρείται υπερβολική κάμψη ή
παραμόρφωση.

Όλη η ξυλεία που υπόκειται σε μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες πρέπει να ελέγχεται
τακτικά για ξηρασία, συρρίκνωση και σάπισμα.

4.13 ΔΟΜΙΚΟΙ ΚΕΛΕΣΟΙ, ΞΤΛΟΣΤΠΟΙ, ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΑ
4.13.1 ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
Η ανέγερση, η κατεδάφιση ή αποσυναρμολόγηση κτιρίων, κατασκευών, έργων πολιτικού
μηχανικού, ξυλοτύπων, ψευδοκατασκευών, υποστηρίξεων πρέπει να γίνεται από
εξειδικευμένους εργαζόμενους και μόνο κάτω από την επίβλεψη αρμόδιου προσώπου.

Πρέπει να λαμβάνονται επαρκείς προφυλάξεις έναντι του κινδύνου που μπορεί να προκύψει
για τους εργαζομένους από κάθε προσωρινή κατάσταση εξασθένισης ή αστάθειας μιας
κατασκευής.
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Ξυλότυποι, ψευδοκατασκευές και υποστηρίξεις πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται
και να συντηρούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να υποστηρίζουν με ασφάλεια όλα τα φορτία που
μπορούν να εφαρμοσθούν σ' αυτά.

Οι ξυλότυποι πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι, ώστε οι πλατφόρμες
εργασίας, τα μέσα πρόσβασης, οι ενισχύσεις και τα μέσα χειρισμού και σταθεροποίησης να
εφαρμόζονται εύκολα στην κατασκευή ξυλοτύπων.

4.13.2 ΦΑΛΤΒΔΙΝΕ- ΠPOKAΣΑΚΕΤΑΜΕΝΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ
'Όσο είναι εφικτό, η ασφάλεια των εργαζομένων που απασχολούνται στην ανέγερση και
αποσυναρμολόγηση

χαλύβδινων

και

προκατασκευασμένων

κατασκευών,

πρέπει

να

εξασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα όπως η παροχή και η χρήση:
 Κινητής σκάλας, διαδρόμων ή σταθερών πλατφορμών.
 Πλατφορμών, κάδων, κρεμαστρών ή άλλων κατάλληλων μέσων αιωρούμενων από
ανυψωτικά μέσα.
 Εξοπλισμών ασφαλείας και ζωνών διάσωσης, διχτύων συγκράτησης ή πλατφορμών
συγκράτησης.
 Μηχανοκίνητων κινητών πλατφορμών εργασίας.
Φαλύβδινες και προκατασκευασμένες κατασκευές πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένες και
κατασκευασμένες, ώστε να μεταφέρονται και να συναρμολογούνται με ασφάλεια και, εφ' όσον
απαιτείται από τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς, πρέπει σε κάθε μονάδα να
αναγράφεται καθαρά το βάρος της.

Για σταθερότητα, αλλά και για λόγους ασφαλείας, σε κάθε τμήμα που ανεγείρεται, η μελέτη
πρέπει να λαμβάνει υπ' όψιν:
 τις συνθήκες και τις μεθόδους της πρόσδεσης στις εργασίες μεταφοράς,
αποθήκευσης και προσωρινής στήριξης κατά την ανέγερση ή την
αποσυναρμολόγηση.
 τις μεθόδους για την παροχή προφυλακτήρων, όπως κιγκλιδώματα και
πλατφόρμες εργασίες και, όταν χρειάζεται, την ευκολία συναρμολόγησής τους
πάνω στον κατασκευαστικό χάλυβα ή τα προκατασκευασμένα τμήματα.

Σα άγκιστρα και οι άλλες συσκευές, που ενσωματώθηκαν ή παρασχέθηκαν στον
κατασκευαστικό χάλυβα ή τα προκατασκευασμένα τμήματα, που απαιτούνται για την
ανύψωση και τη μεταφορά τους, πρέπει να έχουν σχήμα, διαστάσεις και τοποθέτηση, ώστε:
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 να αντεπεξέρχονται με ικανοποιητικά περιθώρια στις τάσεις, στις οποίες
υπόκεινται.
 να μην προσθέτουν τάσεις στο συγκεκριμένο τμήμα της κατασκευής, που μπορεί να
προκαλέσει βλάβη ή τάσεις που δεν προβλέφθηκαν στη μελέτη και να είναι έτσι
σχεδιασμένα, ώστε να επιτρέπουν εύκολη απελευθέρωση από τα ανυψωτικά μέσα.
ημεία ανύψωσης για τα πατώματα και κλιμακοστάσια πρέπει να τοποθετούνται
(σε κοιλότητες αν χρειάζεται) έτσι, ώστε να μην προεξέχουν.
 να αποτρέπεται αστάθεια ή παραμόρφωση του ανυψωμένου φορτίου.

Προκατασκευασμένα τμήματα από σκυρόδεμα, δεν πρέπει να απογυμνώνονται ή να
ανεγείρονται, πριν το σκυρόδεμα τοποθετηθεί και σκληρυνθεί ικανοποιητικά στο βαθμό που
προβλέπεται στα σχέδια και πριν τη χρήση πρέπει να εξετασθούν για τυχόν ίχνη βλάβης, που
μπορεί να υποδηλώνουν εξασθένιση.

Οι χώροι αποθήκευσης πρέπει να είναι κατασκευασμένοι, ώστε:
 να μην υπάρχει κίνδυνος πτώσης ή ανατροπής του κατασκευαστικού χάλυβα ή των
προκατασκευασμένων τμημάτων.
 γενικά οι συνθήκες αποθήκευσης να εξασφαλίζουν τη σταθερότητα και να
αποτρέπονται βλάβες που προκαλούνται από τη μέθοδο αποθήκευσης και τις
ατμοσφαιρικές συνθήκες.
 τα ράφια να τοποθετούνται σε στερεό έδαφος και να σχεδιάζονται έτσι, ώστε να
μην είναι δυνατόν να μετακινηθούν κατά λάθος τμήματά τους.

Όταν αποθηκεύονται, μεταφέρονται, ανυψώνονται ή κατεβαίνουν προκατασκευασμένα
τμήματα και κατασκευαστικός χάλυβας, δεν πρέπει να υπόκεινται σε τάσεις επιζήμιες για τη
σταθερότητά τους.

Κάθε ανυψωτική συσκευή πρέπει:
 να είναι κατάλληλη για εργασίες και να μην είναι ικανή για τυχαία αποσύνδεση.
 να εγκριθεί από αρμόδιο πρόσωπο ή να εξετασθεί κάτω από φορτίο δοκιμής με 20%
μεγαλύτερο βάρος από το βαρύτερο προκατασκευασμένο τμήμα.

Σα άγκιστρα ανύψωσης πρέπει να είναι τύπου αυτόκλειστου ή τύπου ασφαλείας και να είναι
σημειωμένο πάνω τους το μέγιστο επιτρεπτό φορτίο.
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Λαβίδες, σφιγκτήρες και άλλες συσκευές ανύψωσης προκατασκευασμένων τμημάτων και
κατασκευαστικού χάλυβα πρέπει:
 να είναι τέτοιου σχήματος και διαστάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται ένα ασφαλές
σφίξιμο, χωρίς να καταστρέφεται το μεταφερόμενο τμήμα.
 να έχουν σημειωμένο το μέγιστο επιτρεπτό φορτίο στις πιο δυσμενείς συνθήκες
ανύψωσης.

Κατασκευαστικός χάλυβας ή προκατασκευασμένα τμήματα πρέπει να ανυψώνονται με
μεθόδους ή συσκευές, που να μην επιτρέπουν τυχαία περιστροφή.

Αν είναι απαραίτητο για την αποφυγή του κινδύνου, πριν την ανύψωση από το έδαφος
κατασκευαστικού χάλυβα ή προκατασκευασμένου τμήματος, αυτό πρέπει να είναι
εφοδιασμένο με συσκευές ασφαλείας, όπως κιγκλιδώματα και πλατφόρμες εργασίας, για να
αποφεύγεται η πτώση ατόμων .

Όταν

ανεγείρονται

προκατασκευασμένα

τμήματα

ή

κατασκευαστικός

χάλυβας,

οι

εργαζόμενοι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι και να χρησιμοποιούν συσκευές χειρισμού τους
κατά την άνοδο και κάθοδο, ώστε να αποφεύγεται η σύνθλιψη των χεριών και να
διευκολύνονται οι εργασίες.

Πριν ένα ανυψωμένο προκατασκευασμένο τμήμα ή κατασκευαστικός χάλυβας απελευθερωθεί
από τη συσκευή ανύψωσης, πρέπει να είναι ασφαλισμένο και οι μονάδες τοίχου έτσι
στηριγμένες, ώστε να μην είναι δυνατόν να εκτεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητά του, ακόμα και
από εξωτερικούς παράγοντες, όπως άνεμος και διερχόμενα φορτία, σύμφωνα με τους εθνικούς
νόμους και κανονισμούς.

το χώρο εργασίας, πρέπει να δίνονται επαρκείς οδηγίες στους εργαζομένους για τις
μεθόδους, τις ρυθμίσεις και τα μέσα που απαιτούνται για αποθήκευση, μεταφορά, ανύψωση
και ανέγερση κατασκευαστικού χάλυβα και προκατασκευασμένων τμημάτων και πριν αρχίσει
η ανέγερση πρέπει να οργανώνεται μια συνάντηση όλων των υπευθύνων, για να συζητούνται
και να επιβεβαιώνονται τα απαιτούμενα για την ασφαλή ανέγερση.

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς εξαρτήματα όπως, λουριά και συνδετήρες συνδεδεμένα με
τον κατασκευαστικό χάλυβα ή τα προκατασκευασμένα τμήματα πρέπει να είναι στερεωμένα
με ασφάλεια.
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Ο κατασκευαστικός χάλυβας ή τα προκατασκευασμένα τμήματα πρέπει να μεταφέρονται έτσι,
ώστε οι συνθήκες μεταφοράς τους να μην επηρεάζουν τη σταθερότητα των τμημάτων ή τα
μέσα μεταφοράς να μην οδηγούν σε κραδασμό, δόνηση ή τάσεις εξαιτίας ωθήσεων, φορτίων,
υλικών ή ατόμων.

Όταν η μέθοδος ανέγερσης δεν επιτρέπει την παροχή άλλων μέσων προστασίας για την πτώση
ατόμων, οι χώροι εργασίας πρέπει να προστατεύονται με προστατευτικά κιγκλιδώματα και αν
χρειάζεται με φράγματα άκρων.

Όταν άσχημες καιρικές συνθήκες, όπως χιόνι, πάγος και άνεμος ή μειωμένη ορατότητα,
αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων, η εργασία πρέπει να εκτελείται με ιδιαίτερη προσοχή ή
να διακόπτεται, αν είναι απαραίτητο.

Δεν πρέπει να γίνονται εργασίες στις κατασκευές κατά τη διάρκεια σφοδρών καταιγίδων ή
ισχυρών ανέμων ή όταν αυτές είναι καλυμμένες με πάγο, χιόνι ή είναι ολισθηρές από άλλες
αιτίες.

Αν είναι ανάγκη για την αποφυγή του κινδύνου, τα τμήματα κατασκευαστικού χάλυβα
πρέπει να είναι εφοδιασμένα με εξαρτήματα για κρεμαστές σκαλωσιές, ζώνες διάσωσης ή
εξοπλισμό ασφαλείας και άλλα μέσα προστασίας.

Ο κίνδυνος πτώσης, στον οποίο εκτίθενται εργαζόμενοι που κινούνται πάνω σε υψηλά
ευρισκόμενες ή κεκλιμένες δοκούς, πρέπει να περιορίζεται με όλα τα μέσα επαρκούς
συλλογικής προστασίας ή όπου αυτό είναι αδύνατο, με τη χρήση εξοπλισμού ασφαλείας
συνδεδεμένου σταθερά σε ένα αρκετά γερό στήριγμα.

Σμήματα κατασκευαστικού χάλυβα, που πρόκειται να ανεγερθούν σε μεγάλα ύψη πρέπει, όσο
είναι εφικτό, να συναρμολογούνται στο έδαφος.

Όταν ανεγείρονται προκατασκευασμένα τμήματα ή κατασκευαστικός χάλυβας, πρέπει να
περιφράσσεται ή να προστατεύεται μια αρκετά εκτεταμένη περιοχή κάτω από το χώρο
εργασίας

Φαλύβδινα υποστηρίγματα υπό ανέγερση πρέπει να είναι επαρκώς υποστηριγμένα,
συνδεδεμένα ή στερεωμένα, μέχρι αυτά να ασφαλιστούν σταθερά στη θέση τους.
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Κανένα τμήμα της κατασκευής, όπου εδράζεται φορτίο, δεν πρέπει να υφίσταται εξασθένιση
σε επικίνδυνο βαθμό με κοπή, τρύπημα ή άλλο τρόπο.

Σμήματα της κατασκευής δεν πρέπει να τοποθετούνται στη θέση τους από το ανυψωτικό
μηχάνημα, εφ' όσον κάποιος εργαζόμενος είναι σε τέτοια θέση που θα μπορούσε να
τραυματιστεί από την εργασία.

Φαλύβδινοι δοκοί ανοικτής νεύρωσης που υψώνονται μόνες τους πρέπει να τοποθετούνται
κατευθείαν στη θέση .τους και να ασφαλίζονται, για να αποφευχθεί πιθανή απόσπαση.

4.13.3 ΞΤΛΟΣΤΠΟΙ
Όλοι οι ξυλότυποι πρέπει να σχεδιάζονται κατάλληλα. Πρέπει να σχεδιάζονται κατανοητές
και σύντομες διαδικασίες που να καλύπτουν όλα τα στάδια εργασίας.

Πρέπει να ορισθεί ένα αρμόδιο πρόσωπο για το συντονισμό της εργασίας και τον έλεγχο της
εφαρμογής των διαδικασιών. Δεν πρέπει να γίνεται καμία αλλαγή χωρίς συνεννόηση με το
συντονιστή.

Όλα τα υλικά και σκαλωσιές πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά και να ελέγχονται με βάση τα
σχέδια πριν χρησιμοποιηθούν .

Σα θεμέλια πρέπει να ελέγχονται, για να διαπιστωθεί ότι η κατάσταση του σκαμμένου
εδάφους συμφωνεί με την αρχική αναφορά εδάφους.

Ο ξυλότυπος πρέπει να εξετάζεται, να ανεγείρεται και να αποσυναρμολογείται κάτω από την
επίβλεψη ικανών και έμπειρων ατόμων και, εφ' όσον είναι δυνατό, από εργαζομένους, που
γνωρίζουν την εργασία. Οι απαραίτητες πληροφορίες για την ανέγερση του ξυλότυπου,
συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών της τοποθέτησης των κλιμακοφόρων και των
υποστηριγμάτων τους, πρέπει να παρέχονται στους εργαζόμενους υπό μορφή σκίτσων ή
σχεδίων υπό κλίμακα.

Η ξυλεία και τα στηρίγματα για τον ξυλότυπο πρέπει να είναι κατάλληλα, λαμβάνοντας
υπόψη τα φέροντα φορτία, τα ανοίγματα, τη θερμοκρασία τοποθέτησης και την ταχύτητα
έγχυσης. Όπου χρειάζεται για την αποφυγή κινδύνων, πρέπει να παρέχεται επαρκής
αντιστήριξη για την υποστήριξη των πλακών και δοκών σαν προστασία από τα υπερτιθέμενα
φορτία.
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Η αντιστήριξη πρέπει να ασφαλίζεται στη θέση της μετά τη ρύθμιση. Η αντιστήριξη πρέπει να
είναι έτσι τοποθετημένη, ώστε όταν αφαιρεθεί, να μπορούν να παραμείνουν επαρκή
υποστηρίγματα στη θέση τους για να παρέχουν την αναγκαία στήριξη για την αποφυγή του
κινδύνου.

Η αντιστήριξη πρέπει να προστατεύεται επαρκώς από κινούμενα οχήματα, αιωρούμενα
φορτία κ.λ. π.

Η αντιστήριξη πρέπει να παραμένει στη θέση της μέχρι να αποκτήσει το σκυρόδεμα αρκετή
αντοχή για να στηρίζει με ασφάλεια όχι μόνο το δικό του βάρος, αλλά και κάθε εφαρμοζόμενο
φορτίο. Δεν πρέπει να αφαιρείται παρά μόνο όταν δοθεί έγκριση από αρμόδιο πρόσωπο.

Η αντιστήριξη πρέπει να είναι επαρκώς στηριγμένη ή δεμένη για την αποφυγή
παραμόρφωσης ή μετατόπισης.

Για την αποφυγή κινδύνων λόγω πτώσης τεμαχίων κατά την αφαίρεση του ξυλοτύπου, πρέπει,
εφ' όσον είναι εφικτό, αυτός να αφαιρείται συνολικά ή αλλιώς τα παραμένοντα τμήματα να
στηρίζονται.

Μηχανικές, υδραυλικές ή συσκευές ανύψωσης πεπιεσμένου αέρα για τη διαχείριση των
ξυλοτύπων, πρέπει να είναι εφοδιασμένες με αυτόματες συσκευές συγκράτησης για την
αποφυγή κινδύνων, εάν διακοπεί η παροχή ισχύος του ανυψωτικού μηχανισμού. Οι
ανυψωτικές συσκευές κενού πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε λείες, καθαρές επιφάνειες.

Οι ανυψωτήρες κενού πρέπει να εφοδιάζονται με αυτόματο διακόπτη για την αποφυγή
απώλειας σε περίπτωση ανεπάρκειας της ισχύος ή του εξοπλισμού.

4.14 ΕΠΙΦΡΙΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΤΧΕΙ
Όπου υλικά συγκόλλησης, επικάλυψης, επιχρίσματα, διαλυτικά και παρόμοιες ουσίες
περιέχουν εύφλεκτα συστατικά ή συστατικά τα οποία πιθανώς να αποτελούν κίνδυνο για την
υγεία των εργαζομένων, θα εξασφαλίζεται ασφαλής τρόπος χειρισμού και χρήσης των υλικών
αυτών, καθώς και πληροφόρηση προς όλους τους εργαζομένους σχετικά με τη βλαβερή φύση
των υλικών.

Οι εργαζόμενοι θα φέρουν κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για μάτια και δέρμα.
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Βλαβερά ή εύφλεκτα προωθητικά δεν θα χρησιμοποιούνται για επικάλυψη με ψεκασμό.

4.15 ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ
Μόνο ειδικευμένοι εργαζόμενοι θα απασχολούνται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και
εξοπλισμό.

Οι επιδιορθώσεις γεννητριών ρεύματος και κάθε μηχανισμού με ηλεκτρικά προβλήματα, θα
γίνονται μόνο από υπεύθυνους ηλεκτρολόγους του έργου.

Πριν την εργασία σε απενεργοποιημένο τμήμα του συστήματος, ο υπεύθυνος εργαζόμενος θα
φροντίσει ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να προστατεύονται από την επανενεργοποίηση.

Δεν θα αποθηκεύονται ή τοποθετούνται εύφλεκτα υλικά κοντά σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

Σα φορητά εργαλεία θα φορτίζονται με ηλεκτρική ενέργεια 48 Volts.

4.16 ΤΓΚΟΛΛΗΕΙ
Οι εγκαταστάσεις και λειτουργίες ηλεκτροσυγκολλήσεων, συγκολλήσεων αερίου και
κοπτικών εργαλείων θα είναι σύμφωνα με:
-τις συστάσεις του κατασκευαστή
-τις προδιαγραφές του έργου
-τις σχετικές διατάξεις

Δεν θα εκτελούνται ηλεκτροσυγκολλήσεις, εκτός εάν όλοι οι εκτεθειμένοι σε ακτινοβολία,
εργαζόμενοι, φέρουν κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας ματιών ή αν προστατεύονται από
χωρίσματα ή προπετάσματα. Αυτά θα είναι κατασκευασμένα ή θα έχουν επικάλυψη
πυροπροστασίας.

Οι εργαζόμενοι θα φέρουν προστασία για τα μάτια κατά τον καθαρισμό των συγκολλήσεων .

Οι χώροι εκτέλεσης συγκολλήσεων θα είναι καθαροί από υπολείμματα ηλεκτροδίων,
μεταλλικά υπολείμματα και άλλους κινδύνους ολίσθησης. Σα καλώδια και λάστιχα
συγκόλλησης θα τακτοποιούνται, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος πτώσης ή ολίσθησης.
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Όλοι οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με εργασίες συγκόλλησης θα φέρουν:
-φλογοεπιβραδυντικά ρούχα εργασίας. Ρούχα εργασίας από πολυεστερικές, ακρυλικές ή
μίγμα ινών με βαμβάκι ή μαλλί δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.
-δερμάτινα γάντια για την προστασία των χεριών .
-δερμάτινη ποδιά ή άλλο κατάλληλο υλικό για βαριές εργασίες και δερμάτινες περικνημίδες
-προστασία των ματιών και του προσώπου από επικίνδυνη ακτινοβολία ή μεταλλικά
αντικείμενα
-προστατευτικά υποδήματα από δέρμα ή άλλο παρεμφερές υλικό.

4.17 ΕΚΡΗΚΣΙΚΕ ΤΛΕ
Οι εκρηκτικές ύλες δεν πρέπει να αποθηκεύονται, να μεταφέρονται και να χρησιμοποιούνται
παρά μόνο:
-υπό συνθήκες που καθορίζονται από εθνικούς νόμους ή κανονισμούς
-από αρμόδιο πρόσωπο, που πρέπει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να
διασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι ή άλλα πρόσωπα δεν εκτίθενται σε κίνδυνο τραυματισμού.

Πριν τη χρήση εκρηκτικών υλών για ανατίναξη σε ένα εργοτάξιο, πρέπει να έχει
προετοιμασθεί ένα συμφωνημένο σύστημα εργασίας και να έχουν καθορισθεί γραπτώς με
λεπτομέρεια οι ευθύνες των εμπλεκομένων ατόμων.

Πυροκροτητές, προστατευτικές ασφάλειες, καλωδίωση και άλλος εξοπλισμός ανατινάξεων
πρέπει να συμφωνούν με τις καθορισμένες προδιαγραφές των εθνικών νόμων και
κανονισμών.

Ο δυναμίτης δεν πρέπει να μετακινηθεί από την αρχική του συσκευασία, μέχρι να τοποθετηθεί
στις οπές της γεώτρησης.

Όσο είναι εφικτό, η ανατίναξη, πρέπει να γίνεται εκτός βάρδιας ή κατά τα διαλείμματα της
εργασίας η δε ανατίναξη πάνω από το έδαφος πρέπει να γίνεται στο φως της ημέρας.

Εάν η ανατίναξη πάνω από το έδαφος πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι δρόμοι
και τα πεζοδρόμια πρέπει να φωτίζονται επαρκώς.

Εάν η ανατίναξη μπορεί να θέσει σε κίνδυνο εργαζομένους άλλης επιχείρησης:
-ο χρόνος της ανατίναξης πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ των δύο επιχειρήσεων
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-δεν πρέπει να αρχίσουν εκρήξεις, μέχρι να δοθεί προειδοποίηση στην άλλη επιχείρηση και να
αναγνωρισθεί από αυτήν .

Οπές γεώτρησης, που έχουν υποστεί γόμωση, δεν πρέπει να αφήνονται αφύλακτες μετά το
τέλος της βάρδιας. Σην κατάλληλη στιγμή, πριν την τελική προειδοποίηση ανατίναξης, οι
εργαζόμενοι στην περιοχή πρέπει να μετακινηθούν σε ένα προσδιορισμένο ασφαλές μέρος.

Μια ευκρινής τελική προειδοποίηση πρέπει να ακουστεί ένα λεπτό πριν την εκπυρσοκρότηση
των εκρηκτικών. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, όταν ο υπεύθυνος βεβαιωθεί ότι
επικρατούν συνθήκες ασφαλείας, πρέπει να ακουστεί ένα «όλα καλά».

Για να εμποδίζεται η είσοδος ατόμων σε επικίνδυνη ζώνη κατά τη διάρκεια των εργασιών
ανατίναξης πρέπει:
-να τοποθετηθούν παρατηρητήρια γύρω από την περιοχή των εργασιών
-να υψώνονται προειδοποιητικές σημαίες.
-να τοποθετούνται ευδιάκριτες προειδοποιητικές πινακίδες σε διάφορα σημεία γύρω από την
περιοχή των εργασιών.

Πριν τη γόμωση μιας οπής γεώτρησης, όλοι οι εργαζόμενοι που δεν απασχολούνται στην
εργασία ανατίναξης πρέπει να αποσυρθούν σε ένα ασφαλές μέρος.

Σο κάπνισμα και η γυμνή φλόγα δεν επιτρέπονται στην περιοχή γόμωσης.

Οι εκρηκτικές ύλες δεν πρέπει να καταστρέφονται παρά μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή. Κανένα υλικό που χρησιμοποιήθηκε στο περιτύλιγμα ή τη συσκευασία
εκρηκτικών δεν πρέπει να καίγεται σε θερμάστρα, τζάκι ή άλλο περιορισμένο χώρο.

Κανένα άτομο δεν πρέπει να παραμένει σε απόσταση τριάντα μέτρων από φωτιά στην οποία
καίγονται υλικά περιτυλίγματος ή συσκευασίας εκρηκτικών υλών .
4.18 ΕΛΕΓΦΟ ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ
Θα υπάρχει έλεγχος κυκλοφορίας όπου η ακανόνιστη κίνηση οχημάτων αποτελεί κίνδυνο για
τους εργαζομένους. Αυτό συμπεριλαμβάνει οχήματα τροχαίας, σηματοδότες, πινακίδες,
κώνους, φράγματα, παρακάμψεις, ρυθμίσεις κυκλοφορίας ή άλλες τεχνικές ή όργανα
σύμφωνα με τις περιστάσεις.
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Υράγματα, κώνοι ή άλλα εξαρτήματα θα τοποθετούνται σε κανονικά διαστήματα στην άμεση
περιοχή των εργασιών και σε θέση τέτοια ώστε να δίνουν επαρκή προειδοποίηση στους
οδηγούς για να αποφεύγεται η ανάγκη απότομου φρεναρίσματος. Εργασίες ή εξοπλισμός που
βρίσκονται στο δρόμο θα προστατεύονται με κατάλληλες πινακίδες, φώτα, φράγματα,
ρυθμίσεις κυκλοφορίας ή άλλους τρόπους. Σα όργανα ελέγχου θα τίθενται σε λειτουργία πριν
την έναρξη των εργασιών και θα απομακρύνονται όταν δεν υπάρχει ανάγκη προστασίας.

Οι εργαζόμενοι ως ρυθμιστές κυκλοφορίας θα απασχολούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
-όταν απαιτείται να περάσουν αυτοκίνητα σε περιοχές όπου υπάρχουν οχήματα εργασίας ή
εξοπλισμός που ίσως φράζουν μερικώς ή ολικώς το δρόμο.
-όταν υπάρχει ανάγκη μονοδρόμησης στην περιοχή κατασκευής, όπου οι όγκοι κυκλοφορίας
είναι μεγάλοι, οι ταχύτητες προσέγγισης είναι μεγάλες και δεν χρησιμοποιείται σύστημα
σηματοδότησης.
-όταν δεν μπορεί να γίνει συντονισμός της κυκλοφορίας με το υπάρχον σύστημα
κυκλοφορίας,
-όταν δεν επαρκεί το υπάρχον σύστημα σηματοδότησης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας ή
όταν υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου ή κατασκευές, προεξέχουν σε μία
διασταύρωση και έτσι παρεμποδίζουν την κυκλοφορία.
-όταν εργαζόμενοι ή εξοπλισμός απασχολούνται στο ρεύμα κυκλοφορίας σε οποιαδήποτε θέση
όπου επερχόμενα οχήματα δεν έχουν επαρκή προειδοποίηση.
-σε περιοχές μεγάλων ταχυτήτων και όγκου κυκλοφορίας. όπου απαιτείται προσωρινή
προστασία ενόσω όργανα ρύθμισης κυκλοφορίας ανεγείρονται ή αφαιρούνται.
-για προστασία έκτακτης ανάγκης, όπου άλλα όργανα ρύθμισης κυκλοφορίας δεν είναι άμεσα
διαθέσιμα.
-σε κάθε περίπτωση όπου δεν παρέχεται επαρκής προστασία σε εργαζομένους, εξοπλισμό και
κυκλοφορία μέσω άλλων τρόπων ρύθμισης κυκλοφορίας.

Κάθε ρυθμιστής κυκλοφορίας θα είναι εφοδιασμένος και θα χρησιμοποιεί:
 κατάλληλη ένδυση με φωσφορίζουσα ταινία
 κράνος με φωσφορίζουσα ταινία
 τρόπο επικοινωνίας με άλλους ρυθμιστές κυκλοφορίας της ομάδας όπου δεν
είναι ορατοί μεταξύ τους
 φακό κατά τη διάρκεια της νύχτας
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4.19 ΥΤΛΑΞΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ
Ο υπεύθυνος εργοδηγός θα περιφράσσει το χώρο εργασιών μετά το τέλος της εργασίας με
ανακλαστικό κόκκινο πλέγμα και θα τοποθετούνται οι κατάλληλες σημάνσεις για την
κυκλοφορία στην περιοχή, αν απαιτείται. Θα εξασφαλίζεται ο περιορισμός των μηχανημάτων
και του εξοπλισμού και γενικότερα των υλικών του έργου σε ασφαλείας χώρους εντός του
κόκκινου πλέγματος.
5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΨΝ ΕΠΙΘΕΨΡΗΕΨΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΕΨΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ
ΣΨΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨΝ ΣΟΤ
1.Σο έργο πρέπει να βάφεται εξωτερικά κάθε δέκα χρόνια. Αφήνεται στην κρίση του κυρίου
του έργου το ενδεχόμενο συχνότερης βαφής αν διαπιστωθεί ότι αυτό είναι αναγκαίο.
2.Οι εγκαταστάσεις πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται κατά τακτά χρονικά
διαστήματα:
Οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης μία φορά τον χρόνο.
Οι εγκαταστάσεις ύδρευσης δύο φορές τον χρόνο.
Οι βλάβες που τυχόν διαπιστώνονται σε εγκαταστάσεις, πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα από
τον συντηρητή ή άλλο ειδικευμένο συνεργείο.

Ελευθερούπολη, 21-9-2021
υντάχθηκε

Αναστασία Μπίκου
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Ελεςθεπούπολη, 21-09-2021
ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ.Σ.Τ.

Μαρμίδης τέργιος
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.A’
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ

ΕΡΓΟ: υντηρήσεις σχολικών κτιρίων και
αύλειων χώρων Δήμου Παγγαίου

ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΤ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ : 1072/2021

ΦΕΔΙΟ ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ ( .Α.Τ.)

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 ΕΙΔΟ ΕΡΓΟΤ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΑΤΣΟΤ
Σο παρόν τεύχος του χεδίου Ασφαλείας και Τγείας αφορά στο έργο «υντηρήσεις σχολικών
κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Παγγαίου»
1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Πρόκειται για εργασίες επισκευών των σχολικών κτιρίων όπως καθαιρέσεις και
επανακατασκευές επιχρισμάτων , σπωμαηιζμοί εζωηεπικών και εξωηεπικών επιθανειών,

ανηικαηάζηαζη κοςθωμάηων καθώρ και διαμοπθώζειρ σώπων άθληζηρ και παισνιδιού ζηον
αύλειο σώπο.
1.3 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Σο έργο θα κατασκευαστεί σε σχολικές υποδομές στην περιοχή του Δήμου Παγγαίου, στον
Νομό Καβάλας.
1.4 ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Παγγαίου
1.5 ΣΟΙΦΕΙΑ ΤΝΣΑΚΣΨΝ ΣΟΤ .Α.Τ.
Αναστασία Μπίκου, Πολιτικός Μηχ/κός, Δήμος Παγγαίου, Υρίξου Παπαχρηστίδη 137Α
Ελευθερούπολη

2. ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΕΡΓΟΤ
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2.1 ΣΑΔΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ
Η κατασκευή του έργου θα γίνει κατά τα εξής στάδια:
 Εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών και απόρριψη περιττών προϊόντων
εκσκαφής.
 κυροδετήσεις
 Επενδύσεις, επιστρώσεις
 Ξύλινες- μεταλλικές κατασκευές

2.2 ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ
Πριν την έναρξη οιονδήποτε εργασιών γίνεται η χωροθέτηση του εργοταξίου και
κατασκευάζονται όλες οι απαραίτητες εργοταξιακές εγκαταστάσεις, καθώς και η περίφραξη
και ασφάλιση του χώρου όπου θα ανεγερθεί το κτίριο ώστε να μην είναι δυνατή η είσοδος σε
αυτό οιουδήποτε μη εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Οι εκσκαφές γίνονται στα προβλεπόμενα βάθη και πλάτη της εγκεκριμένης μελέτης. Σα
προϊόντα εκσκαφής θα διαλέγονται και τα μεν κατάλληλα για επανεπίχωση θα εναποτίθενται
σε θέσεις εντός

του ιδίου

γηπέδου που θα εγκρίνει η Τπηρεσία, τα δε ακατάλληλα θα

απορρίπτονται σε θέσεις που ομοίως εγκρίνει η Τπηρεσία. υγχρόνως γίνεται η εξεύρεση
δανειοθαλάμων (με έγκριση της Τπηρεσίας) για τη λήψη δανείων για συμπλήρωση των
επιχώσεων.

Σα υλικά κατασκευής θα περιλαμβάνουν πλακίδια δαπέδων, κουφώματα από αλουμίνιο,
γυψοσανίδες, σιδηρές θύρες κλπ. Θα κατασκευαστούν επίσης οι ηλεκτρικές και υδραυλικές
εγκαταστάσεις όπου είναι απαραίτητο.

3. ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ

3.1 ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΚΑΣΑ ΣΙ ΦΨΜΑΣΟΤΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ
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Κατολισθήσεις



Καταρρεύσεις



Τποχωρήσεις πρανών



Ανατινάξεις
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3.2 ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΑΠΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ


ύγκρουση οχημάτων



ύγκρουση οχήματος -σταθερού εμποδίου



Ανατροπή οχημάτων



Ανεξέλεγκτη κίνηση -Βλάβες συστημάτων



υσκευές ανύψωσης



Σηλεχειριζόμενα μηχανήματα



υσκευές κοπής

3.3 ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΠΣΨΗ ΑΠΟ ΤΧΟ


Εργασία σε ικριώματα



Κενά δαπέδων



Πέρατα δαπέδων



Κατεδαφίσεις



Ανοίγματα

3.4 ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΑΠΟ ΕΚΡΗΞΕΙ -ΕΚΣΟΞΕΤΟΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ


Προμήθεια-μεταφορά & φύλαξη εκρηκτικών



Ανατινάξεις βράχων



Υιάλες οξυγόνου



Ελαιοδοχεία -Τδραυλικά συστήματα

3.5 ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΑΠΟ ΠΣΨΕΙ -ΜΕΣΑΣΟΠΙΕΙ ΤΛΙΚΨΝ


Κατά την κατεδάφιση οικοδομικών στοιχείων



Κατά τη φορτοεκφόρτωση μεταφερόμενων υλικών



Κατά τη χειρωνακτική μεταφορά βαρέων φορτίων

3.6 KΙΝΔΤΝOΙ ΑΠΟ ΠΤΡΚΑΓΙΕ
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Κατά τις ασφαλτοστρώσεις η χρήση πίσσας



Εκρήξεις από φλόγιστρα και οξυγονοκολλήσεις.
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3.7 ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΑΠΟ ΗΛΕΚΣΡΟΠΛΗΞΙΑ


Από προϋπάρχοντα εναέρια ή υπόγεια δίκτυα



Από το δίκτυο ηλεκτροδότησης του έργου



Από ηλεκτροκίνητα εργαλεία

3.8 ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΜΑΣΑ


Κατά τις εργασίες συγκόλλησης



Κατά τη χρήση ασφάλτου -πίσσας

3.9 ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΑΠΟ ΕΚΘΕΗ Ε ΒΛΑΠΣΙΚΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ


Θόρυβος -δονήσεις



κόνη



Τπαίθρια εργασία -καύσωνας



υγκολλήσεις

4. ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΠΟΣΡΟΠΗ ΚΙΝΔΤΝΨΝ

4.1 ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΣΡΑ
Κατά τις εκσκαφές θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων
(εκσκαφές με κλίση σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, απόθεση προϊόντων εκσκαφών σε
απόσταση μεγαλύτερη του 1.00 μέτρου από τα χείλη εκσκαφών, κράνη, γάντια και μπότες για
τους εργαζομένους όπου αυτά είναι απαραίτητα). Ο εκσκαφέας θα μεταφερθεί και θα
στερεωθεί στο προς εκσκαφή έδαφος. Θα ληφθεί μέριμνα για απομάκρυνση τυχόν
παρακειμένων καλωδίων υψηλής τάσης. Θα ληφθεί μέριμνα για την τήρηση ασφαλών
αποστάσεων των εργαζομένων των μη εχόντων σχετική εργασία, από τον χώρο κυκλοφορίας
και εργασίας του εκσκαφέα και των φορτηγών. Θα ληφθούν μέτρα για την αποτροπή
κινδύνου κατολίσθησης και αποκολλήσεων των εδαφών του σκάμματος των θεμελίων με την
πλήρη αντιστήριξη των πρανών του σκάμματος με τα κατάλληλα οικοδομικά υλικά.

Σα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα έχουν καλή κατάσταση λειτουργίας, θα
ελέγχονται από κατάλληλο προσωπικό σύμφωνα με το Π.Δ. 1 073/81 άρθρο 56, 78, 79 και το
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προσωπικό χειρισμού θα έχει τις απαιτούμενες άδειες βάση του Π.Δ. 31/90 και την
απαιτούμενη ειδίκευση.

Θα δημιουργηθούν ασφαλείς κλίμακες για την άνοδο και κάθοδο των εργαζομένων στις
εκσκαφές σύμφωνα με το Π.Δ. 1 073/81 άρθρο 43. Σέλος, όλο το προσωπικό θα είναι
εφοδιασμένο με κράνη, γάντια και μπότες.

Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή εκρήξεων, το προσωπικό που θα
εργάζεται στις ανατινάξεις και στις μεταλλικές κατασκευές θα είναι ειδικευμένο και έμπειρο,
πλήρως εξοπλισμένο και εφοδιασμένο με κράνη.

Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πτώσης υλικών και το προσωπικό θα
είναι εφοδιασμένο με κράνη όταν εργάζεται σε επικίνδυνα σημεία του έργου.

Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.

4.2 ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΟΙΦΕΙΑ
4.2.1 ΔΙΟΔΟΙ ΠΡΟΠΕΛΑΗ ΣΙ ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ.

Περιμετρικά του έργου υπάρχει άνεση χώρου και συνεπώς η πρόσβαση στις θέσεις εργασίας
δεν παρουσιάζει καμία δυσκολία.

4.2.2 ΔΙΟΔΟΙ ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ ΠΕΖΨΝ ΚΑΙ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟ.

Η διέλευση και παραμονή ατόμων στο χώρο του εργοταξίου και στις θέσεις όπου εκτελούνται
εργασίες απαγορεύεται εκτός από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό για την κατασκευή του
έργου.

4.2.3 ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ ΤΛΙΚΨΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΦΡΗΣΨΝ.

Θα δημιουργηθεί πλησίον του έργου (εντός της περίφραξης του εργοταξίου) αποθηκευτικός
χώρος για τα υλικά του έργου. Η αποκομιδή των αχρήστων θα γίνεται με μηχανικά μέσα.
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4.2.4 ΤΝΘΗΚΕ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΨΝ ΤΛΙΚΨΝ.

Σα υλικά που ενέχουν κίνδυνο για τους εργαζομένους θα περιφράσσονται ή θα καλύπτονται
με προστατευτικά πανώ και θα απομακρύνονται από το εργοτάξιο με χρήση προστατευτικών
εξαρτημάτων (γάντια, μάσκες κ.λ.π.).

4.2.5 ΦΨΡΟΙ ΤΓΙΕΙΝΗ, ΕΣΙΑΗ ΚΑΙ ΠΡΨΣΨΝ ΒΟΗΘΕΙΨΝ.
Θα ληφθεί μέριμνα για την δημιουργία πρόχειρου W.C. στον ακάλυπτο χώρο του εργοταξίου.

Σο πρόχειρο φαγητό θα γίνεται στις θέσεις των εργασιών. Σα απορρίμματα και τα
υπολείμματα τροφών θα απορρίπτονται στον προβλεπόμενο κάδο απορριμμάτων, θα
μεταφέρονται σε πλαστικές σακούλες στον χώρο απόθεσης απορριμμάτων της κοινότητας.

το εργοτάξιο θα διαμορφωθεί μικρό φαρμακείο με τα απαραίτητα είδη πρώτων βοηθειών. ε
εμφανή θέση δίπλα στο φορητό φαρμακείο θα αναγράφονται η διεύθυνση και το τηλέφωνο
του πλησιέστερου φαρμακείου, του αγροτικού ιατρείου που καλύπτει την περιοχή καθώς και
τα τηλέφωνα του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Επίσης θα υπάρχει διαθέσιμο αυτοκίνητο
για παροχή βοήθειας μετακίνησης.

4.2.6 ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕ

Θα υπάρχουν 2, τουλάχιστον, κινητά τηλέφωνα, τα οποία θα χρησιμοποιεί το κύριο
προσωπικό του αναδόχου για τις ανάγκες του έργου.

5. ΚΑΝΟΝΕ ΑΥΑΛΕΙΑ
5.1 ΟΡΓΑΝΨΗ ΔΙΟΙΚΗΗ
Η διοίκηση του εργοταξίου ορίζει τεχνικό υγείας και ασφάλειας όλου του έργου σχετικά με τα
μέτρα για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων κατά την εκτέλεση των έργων, προς
αποφυγή οποιουδήποτε ατυχήματος. Είναι δυνατόν, από το υπόλοιπο προσωπικό του έργου,
να ορισθούν και βοηθοί του τεχνικού υγείας και ασφάλειας.
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Καθήκοντα και ευθύνες υπευθύνου υγείας και ασφάλειας
 Ο υπεύθυνος ασφάλειας και υγιεινής του έργου ευθύνεται για την επίβλεψη της
εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφάλειας και
υγείας των εργαζομένων .
 'Έχει άμεση επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς, όπως Σροχαία- Αστυνομία, Πρώτες
Βοήθειες, Σοπική Αυτοδιοίκηση, κοινωνικούς φορείς, φορείς μαζικής ενημέρωσης και
τους βιομηχανικούς χώρους που επηρεάζονται από τις εργασίες.
 Πρόγνωση και λύση προβλημάτων που προκύπτουν στο έργο όπως: ανασφαλείς
συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον, τοπικές δυσκολίες για την ασφάλεια του έργου
και των εργαζομένων.
 υσκέπτεται με τους μηχανικούς του εργοταξίου πληροφορώντας τους για το βαθμό
των μέτρων ασφάλειας που εφαρμόζονται.
 Οργανώνει ελέγχους ασφάλειας στο εργοτάξιο, ώστε να επιβεβαιώνεται η διατήρηση
και επιβολή των μέτρων ασφάλειας.
 Επιβεβαιώνει την ύπαρξη του κατάλληλου προσωπικού εξοπλισμού ασφάλειας για
κάθε εργαζόμενο.
 Ελέγχει την εκτέλεση των εργασιών , επισκέπτεται τις θέσεις εργασίας του εργοταξίου
και αναφέρει τις όποιες αποκλίσεις επισημαίνονται.
 Ερευνά τα ατυχήματα και διατηρεί ημερολόγιο καταγραφής τους για την εξαγωγή
συμπερασμάτων προς αποφυγή άλλων παρόμοιων .
 Αναφέρει στον Διευθυντή του εργοταξίου κάθε παράβαση και τις προτεινόμενες
διορθωτικές ενέργειες.
 Επιβεβαιώνει ότι το προσωπικό του εργοταξίου είναι ενήμερο σχετικά με τις πρώτες
βοήθειες που πρέπει να παρέχονται.

5.2 ΕΛΕΓΦΟΙ ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΚΕΧΕΙ
Όταν πρόκειται να εκτελεσθεί μία εργασία, ο εργοταξιάρχης συγκαλεί σύσκεψη στην οποία
συμμετέχει όλο το κύριο προσωπικό, ώστε να ενημερωθεί σχετικά με τα προβλήματα περί
ασφάλειας. Αντικείμενο της σύσκεψης θα είναι ο συντονισμός του κυρίως προσωπικού από
τον υπεύθυνο ασφάλειας και υγείας, καθώς και η σύνταξη της σχετικής αναφοράς, η οποία
πρέπει να υπογράφεται από όλους τους συμμετέχοντες.

Ο υπεύθυνος ασφάλειας σε συνεργασία με τους άλλους ειδικούς, θα εκτελεί ελέγχους, ώστε να
εξασφαλίζει τη συμμόρφωση για τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας. Αν ο υπεύθυνος
ασφάλειας παρατηρήσεις οποιαδήποτε μη συμμόρφωση, θα συγκληθεί σύσκεψη με την
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παρουσία όλων των μελών που εμπλέκονται. Αντικείμενο της σύσκεψης θα είναι η εξέταση της
μη συμμόρφωσης και η απόφαση για τη διορθωτική ενέργεια που πρέπει να πραγματοποιηθεί.
Ακολούθως, αν ο υπεύθυνος ασφάλειας βρίσκει ότι στη διάρκεια της επιθεώρησης οι
διορθωτικές ενέργειες δεν έχουν πραγματοποιηθεί, πρέπει να το αναφέρει άμεσα στον
εργοταξιάρχη.

5.3 ΣΕΚΜΗΡΙΨΗ
Όταν διαπιστώνεται κάποια μη συμμόρφωση ως προς την ασφάλεια, ο υπεύθυνος ασφάλειας
συντάσσει και υπογράφει μία αναφορά παράβασης κανόνων ασφάλειας, όπου περιγράφεται
η διαπιστωμένη κατάσταση και δίνονται οι απαιτούμενες εντολές οι σχετικές με τις
διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν. Η αναφορά δίδεται στον άμεσα υπεύθυνο
της θέσεως εργασίας και κοινοποιείται στον υπεύθυνο του εργοταξίου.

Ο παραλήπτης της προαναφερόμενης αναφοράς πρέπει να υλοποιήσει αμέσως τις
υποδεικνυόμενες διορθωτικές ενέργειες. Ακολούθως ο υπεύθυνος ασφάλειας επιθεωρεί και
επιβεβαιώνει ότι έχει γίνει η διορθωτική ενέργεια. Θα καταγραφεί τότε στην αναφορά η
ημερομηνία της ενέργειας.

Αν συμβούν ατυχήματα, πρέπει να αναφερθούν αμέσως στον υπεύθυνο ασφάλειας. Η
κοινοποίηση πρέπει να γίνει την ίδια μέρα που συνέβη το ατύχημα, ώστε να γίνουν οι
απαραίτητες έρευνες. Ο υπεύθυνος ασφάλειας συμπληρώνει το έντυπο αναφοράς ατυχήματος
και συγχρόνως διενεργεί έρευνα για τα αίτια και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την
αποφυγή στο μέλλον παρόμοιων ατυχημάτων .
Όλα τα έγγραφα σχετικά με τα θέματα ασφάλειας πρέπει να αρχειοθετούνται,

όλα τα

ατυχήματα πρέπει να εξετάζονται και να αναλύονται και η αναφορά πρέπει να υποβάλλεται
στον εργοταξιάρχη προς έλεγχο και ενημέρωση.

5.4 ΕΤΘΤΝΕ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΣΨΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΨΝ
Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται με τα μέτρα ασφάλειας που καθιερώνονται
στο εργοτάξιο, ώστε να προστατεύονται οι ίδιοι και τρίτα μέρη.

Σα μέτρα ασφάλειας είναι τα ακόλουθα :
 Φρήση του εξοπλισμού ασφάλειας και άλλων προστατευτικών μέσων που παρέχονται.
 Άμεση αναφορά στον υπεύθυνο ασφάλειας για έλλειψη εξοπλισμού ασφάλειας και
επικίνδυνες συνθήκες εργασίας.
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 Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση ή τροποποίηση του εξοπλισμού ασφάλειας και των
προστατευτικών μέτρων χωρίς τη σχετική έγκριση.

Ελευθερούπολη, 21-09-2021
υντάχθηκε
Αναστασία Μπίκου
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Ελευθερούπολη, 21-9-2021
ΘΕΨΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ.Σ.Τ.

Μαρμίδης τέργιος
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.A’
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