ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣ ΑΙΓΑΙΟΤ
ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
Αριθμόσ Μελζτησ: 5/2016

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ:
ΕΡΓΑ ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ
ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ 2016

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ
Φ.Π.Α. 23%
φνολο απαιτοφμενθσ πίςτωςθσ

81.300,81€
18.699,19€
100.000,00€

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με τθν παροφςα τεχνικι ζκκεςθ προχπολογιςμοφ δαπάνθσ 100.000,00€ μαηί με το Φ.Π.Α. (23%) προβλζπονται οι
εργαςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ των Δθμοτικϊν κτιρίων του Διμου Μυκόνου για το ζτοσ 2016.
Πιο ςυγκεκριμζνα οι επεμβάςεισ αφοροφν το κτίριου του Δθμαρχείου Μυκόνου ςτθν Ακτι Καμπάνθ (κτίριο
Βοϊνόβιτσ) και του κτιρίου Μαφρου, που βρίςκεται ςτα δεξιά του παλιοφ λιμανιοφ και αφοροφν τισ εξισ εργαςίεσ
ςυντιρθςθσ:


Ανακαίνιςθ όλων των χρωματιςμϊν εςωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων.



Επιδιόρκωςθ των αλλιϊςεων που ζχουν υποςτεί οι προςόψεισ και το εςωτερικό των κτιρίων από τθν υγραςία
και τθν εκκεςθ τουσ ςε ζντονα διαβρωτικό καλαςςινό περιβάλλον.



Επιςκευι και χρωματιςμοί των ξφλινων εξωτερικϊν κουφωμάτων των κτιρίων.



Αντικατάςταςθ ςπαςμζνων κεραμιδιϊν βυηαντινοφ τφπου ςτο κτίριο του Δθμαρχείου



Αντικατάςταςθ διαβρωμζνων ςωλινων υδροροισ ςτο κτίριο Μαφρου.

Όλεσ οι επεμβάςεισ κα πραγματοποιθκοφν ςεβόμενεσ τον παραδοςιακό νθςιϊτικο χαρακτιρα των κτιρίων και ςε
καμία περίπτωςθ δεν κα πραγματοποιθκοφν αλλιϊςεισ ςτθν ιδιαίτερθ αιςκθτικι και αρχιτεκτονικι των ιςτορικϊν
αυτϊν κτιρίων.
Αναλυτικά οι ποςότθτεσ και το είδοσ των εργαςιϊν περιγράφονται
ςτον προϋπολογιςμό . Όλα τα υλικά κα είναι
άριςτθσ ποιότθτασ και ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ, τουσ κανονιςμούσ και τθν μελέτθ.
Η αξία των εργαςιϊν είναι 70.269,59€ (με ΓΕ & ΕΟ 18%). Ο προυπολογιςμόσ τθσ δαπάνθσ του ζργου ανζρχεται ςτο
ποςό των 80.810,03€, ενϊ με τθν ανακεϊρθςθ (ποςοφ 490,78€) ςυνυπολογιςμζνου του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α. 23%
(ποςοφ 18.669,19€), ανζρχεται ςε 100.000,00€.
Η χρθματοδότθςθ προζρχεται απο ίδιουσ πόρουσ και κα βαρφνει τον Κ.Α. 30-6261.0002.

Μύκονος 17-03-2016

Μύκονος, 17-03-2016

Θεωρήθηκε

σντάτθηκε

Ο Α/Α ΠΡΟΪΣ. ΣΗ Δ/Η ΣΕΥΝΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΓΙΑ

ΚΑΣΟΡΙΝΗ ΑΝΣΩΝΙΟ
ΑΡΥΙΣΕΚΣΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ
α/α

Κωδικόσ
Άρθρου

1

10.07.01

2

20.31.02

Άρθρο
Αναθ.

Μ.Μ.

Ποςότητα

Σιμή
Μονάδοσ

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

ΟΙΚ 1136

ton.km

100

€0,35

35,00 €

35,00 €

ΟΙΚ-2173

m

25

€5,00

125,00 €

125,00 €

Κακαίρεςθ επικεραμϊςεων
χωρίσ να καταβάλλεται
προςοχι για τθν εξαγωγι
ακεραίων κεράμων

ΟΙΚ-2241

m²

120

€6,70

804,00 €

804,00 €

Κακαίρεςθ επιχριςμάτων

ΟΙΚ 2252

m²

100

€5,60

560,00 €

560,00 €

ΟΙΚ 2304

m²

700

€5,60

3.920,00 €

3.920,00 €

ΟΙΚ 7121

m²

370

€13,50

4.995,00 €

4.995,00 €

Περιγραφή εργαςιϊν
Μεταφορζσ με αυτοκίνθτο
δια μζςου οδϊν καλισ
βατότθτασ
Φορτοεκφόρτωςθ
προϊόντων εκςκαφϊν χωρίσ
χριςθ μθχανικϊν μζςων
χωρίσ τθν διάςτρωςθ των
προϊόντων μετά τθν
εκφόρτωςθ.

3

3

22.22.01

4

22.23

5

23.05

6

71.21

7

72.04

Επικεράμωςθ με κοίλα
μθχανοποίθτα κεραμίδια,
νταμωτι, εν ξθρϊ

ΟΙΚ 7204

m²

120

€28,00

3.360,00 €

3.360,00 €

8

77.16

Προετοιμαςία ξυλίνων
επιφανειϊν για
χρωματιςμοφσ

ΟΙΚ 7736

m²

660

€2,20

1.452,00 €

1.452,00 €

77.28

Ακρυλικό μικρομοριακό ι
ςιλικονοφχο (silane-siloxane)
υπόςτρωμα χρωματιςμϊν
(αςτάρι) επί μθ μεταλλικϊν
επιφανειϊν

ΟΙΚ 7735

m²

1550

€3,35

5.192,50 €

5.192,50 €

77.54

Ελαιοχρωματιςμοί κοινοί
ξυλίνων επιφανειϊν με
χρϊματα αλκυδικϊν ι
ακρυλικϊν ρθτινϊν, βάςεωσ
νεροφ θ διαλφτου

ΟΙΚ 7754

m²

120

€6,70

804,00 €

804,00 €

ΟΙΚ 7771

m²

540

€15,70

8.478,00 €

8.478,00 €

ΟΙΚ
7785.1

m²

1500

€9,00

13.500,00
€

13.500,00 €

9

10

11

77.71.03

12

77.80.01

Πετάςματα αςφαλείασ επί
ικριωμάτων
Επιχρίςματα τριπτά τριβιδιςτά με
τςιμεντοκονίαμα

Βερνικοχρωματιςμοί
ξυλίνων επιφανειϊν με
βερνικόχρωμα δφο
ςυςτατικϊν βάςεωσ νεροφ θ
διαλφτου.
Χρωματιςμοί επί
επιφανειϊν επιχριςμάτων
με χρϊματα υδατικισ
διαςποράσ, ακρυλικισ,
ςτυρενιοακρυλικισ ι
πολυβινυλικισ βάςεωσ
εςωτερικϊν επιφανειϊν με
χριςθ χρωμάτων, ακρυλικισ
ςτυρενιοακρυλικισακρυλικισ ι πολυβινυλικισ

βάςεωσ

13

77.80.02

14

77.99

15

15.1

Χρωματιςμοί επί
επιφανειϊν επιχριςμάτων
με χρϊματα υδατικισ
διαςποράσ, ακρυλικισ,
ςτυρενιοακρυλικισ ι
πολυβινυλικισ βάςεωσ
εξωτερικϊν επιφανειϊν με
χριςθ χρωμάτων, ακρυλικισ
ι ςτυρενιο-ακριλικισ
βάςεωσ.
Προςαφξθςθ τιμισ
χρωματιςμϊν πάςθσ
φφςεωσ λόγω προςκζτου
φψουσ

ΟΙΚ
7785.1

m²

1550

€10,10

15.655,00
€

15.655,00 €

ΟΙΚ 7797

m²

500

€0,34

170,00 €

170,00 €

-

τεμ.

1

€500,00

500,00 €

500,00 €

Αντικατάςταςθ
ςωλθνϊςεων υδρορροισ.

Άθροιςμα εργαςιϊν

59.550,50 €

Γενικά Ζξοδα & Όφελοσ Εργολάβου 18%

10.719,09 €

υνολική Δαπάνη Εργου κατά την μελζτη

70.269,59 €

Απρόβλεπτα 15%

10.540,44 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΤ

80.810,03 €

Ανακεϊρθςθ

490,78 €

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΙΩΝ

81.300,81 €

Φ.Π.Α. 23%

18.699,19 €

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΤ

100.000,00 €

Μύκονος 17-03-2016

Μύκονος, 17-03-2016

Θεωρήθηκε

σντάτθηκε

Ο Α/Α ΠΡΟΪΣ. ΣΗ Δ/Η ΣΕΥΝΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΓΙΑ

ΚΑΣΟΡΙΝΗ ΑΝΣΩΝΙΟ
ΑΡΥΙΣΕΚΣΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Aντικείμενο του παρόντοσ τιμολογίου είναι ο κακοριςμόσ τιμϊν μονάδοσ των εργαςιϊν , που είναι απαραίτθτεσ για
τθν έντεχνθ ολοκλθ́ρωςθ του Εργου , όπωσ προδιαγρά φεται ςτα λοιπά Σεύχθ Δθμοπράτθςθσ που ορίηονται ςτθ
Διακιρυξθ.
1. Οι τιμέσ μονάδασ του παρόντοσ Σιμολογίου αναφέρονται ςε μονάδεσ πλθ́ρωσ περαιωμένων εργαςιών
, όπωσ
περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω , οι οποίεσ κα εκτελεςτούν ςτθν περιοχ
ι του Εργου . Οι τιμέσ μονάδοσ
περιλαμβάνουν όλεσ τισ δαπάνεσ που αναφζρονται ςτθν περιγραφι των εργαςιϊν , κακϊσ και όςεσ απαιτοφνται για
τθν πλθ́ρθ και έντεχνθ εκτέλεςθ των εργαςιών, ςφμφωνα και με τα λοιπά Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ.
Καμιά αξίωςθ ι αμφιςβιτθςθ δεν μπορεί να κεμελιωκεί , ωσ προσ το είδοσ και τθν απόδοςθ των μθχανθμάτων , τισ
ειδικότθτεσ και τον αρικμό του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και τθν δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ ι μι μθχανικϊν
μζςων, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτα άρκρα του παρόντοσ.
φμφωνα με τα παραπάνω , ςτισ τιμέσ μονάδοσ του παρόντοσ Σιμολογίου
, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά
περιλαμβάνονται τα κάτωκι:
1.1
Κάκε είδουσ επιβάρυνςθ των ενςωματουμζνων υλικϊν από φόρουσ , τζλθ, δαςμοφσ, ζξοδα εκτελωνιςμού ,
ειδικοφσ φόρουσ κλπ πλθν του Φ .Π.Α. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τα τέλθ διοδίων των κάκε είδουσ
μεταφορικϊν του μζςων.
1.2
Οι δαπάνεσ προμθκείασ των πάςθσ φύςεωσ , ενςωματουμζνων και μθ , κυρίων και βοθκθτικϊν υλικϊν ,
μεταφοράσ τουσ ςτισ κζςεισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν , αποκικευςθσ, φφλαξθσ, επεξεργαςίασ τουσ (αν
απαιτείται) και προςέγγιςθ́σ τουσ, με τισ απαιτούμενεσ φορτοεκφορτώςεισ, τισ αςφαλίςεισ των μεταφορών ,
τισ ςταλίεσ των μεταφορικών μέςων και τισ α
παιτοφμενεσ πλάγιεσ μεταφορζσ , εκτόσ των ειδικϊν
περιπτϊςεων, που θ μεταφορά πλθρώνεται ιδιαιτέρωσ με αντίςτοιχα άρκρα του Σιμολογίου . Ομοίωσ οι
δαπάνεσ για τθν φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά (με τθν ςταλία μεταφορικών μέςων ) των πλεοναηό ντων
ι/και ακατάλλθλων προϊόντων εκςκαφών και λοιπων υλικών
, ςε κατάλλθλουσ χώρουσ απόρριψθσ ,
λαμβανομζνων υπόψθ των ιςχυόντων Περιβαλλοντικϊν Ορων , ςφμφωνα με τθν Ε ..Τ. και τουσ λοιπούσ
όρουσ δθμοπράτθςθσ.
1.3
Οι δαπάνεσ μιςκών , θμερομιςκίων, υπερωριϊν, υπερεργαςιϊν, αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν (ςτο Ι .Κ.Α., ςε
αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ , ι ςε άλλουσ θμεδαποφσ ι /και αλλοδαπούσ αςφαλιςτικούσ οργανιςμούσ κλπ .),
δϊρων εορτϊν, επιδομάτων που κακορίηονται από τισ ιςχφουςεσ εκάςτοτε  υλλογικζσ υμβάςεισ Εργαςίασ
(αδείασ, οικογενειακοφ, κζςεωσ, ανκυγιεινισ εργαςίασ, εξαιρεςίμων αργιϊν κλπ), νυκτερινισ απαςχόλθςθσ
(πλθν των έργων που θ εκτέλεςθ́ τουσ προβλέπεται κατά τισ νυκτερινέσ ώρεσ και τιμολογούνται ιδιαιτέρωσ )
κλπ, του πάςθσ φύςεωσ προςωπικού (επιςτθμονικοφ, εργατοτεχνικοφ όλων των ειδικοτιτων , υπαλλιλων
εργοταξιακϊν γραφείων , οδθγϊν και χειριςτϊν οχθμάτων και μθχανθμάτων , τεχνιτϊν ςυνεργείων κλπ .)
θμεδαποφ ι αλλοδαποφ που απαςχολείται για τθν καταςκευι του ζργου , επί τόπου ι οπουδιποτε αλλοφ .
1.4

1.5

1.6

1.7

Οι δαπάνεσ εξαςφάλιςθσ εργοταξιακών χώρων , διαρρφκμιςθσ αυτϊν , ανζγερςθσ γραφείων , εργαςτθρίων
και λοιπών εγκαταςτάςεων του Αναδόχου , εξαςφάλιςθσ φδρευςθσ , θλεκτρικοφ ρεφματοσ , τθλεφωνικισ
ςφνδεςθσ και αποχζτευςθσ των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων , κακϊσ και λοιπϊν απαιτουμζνων ευκολιϊν ,
ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ.
Οι δαπάνεσ λειτουργίασ όλων των εργοταξιακών εγκαταςτάςεων και ευκολιών και απομάκρυνςθ́σ τουσ μετά
τθν περαίωςθ του έργου , κακϊσ και οι δαπάνεσ αποκατάςταςθσ των χϊρων κατά τρόπο αποδεκτό από τθν
Τπθρεςία και ςφμφωνα με τουσ εγκεκριμζνουσ Περιβαλλοντικοφσ Ορουσ.
Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ για τθν εγκατάςταςθ , εξοπλιςμό και λειτ ουργία εργοταξιακοφ εργαςτθρίου , εάν
προβλζπεται, τθν λθ́ψθ και μεταφορά των δοκιμίων και τθν εκτέλεςθ ελέγχων και δοκιμών
, είτε ςτο
εργοταξιακό εργαςτιριο ι ςε κρατικό ι ςε ιδιωτικό τθσ εγκρίςεωσ τθσ Τπθρεςίασ , ςφμφωνα με τουσ όρουσ
δθμοπράτθςθσ.
Οι δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ μονάδων παραγωγθ́σ προκατα
-ςκευαςμζνων ςτοιχείων , εφ’

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

όςον προβλζπονται από τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ
, ςυγκροτιματων παραγωγισ κραυςτϊν υλικϊν
(ςπαςτθρο-τριβείο), ςκυροδζματοσ, αςφαλτομιγμάτων κλπ , ςτον εργοταξιακό χώρο θ́ εκτόσ αυτού . τισ
δαπάνεσ αυτζσ περιλαμβάνονται : θ εξαςφάλιςθ του απαιτουμένου χώρου , θ καταςκευθ́ των υποδομών ,
κτιριακϊν και λοιπϊν ζργων των μονάδων, θ εγκατάςταςθ του απαιτουμένου κατά περίπτως θ εξοπλιςμού,
οι λειτουργικέσ δαπάνεσ πάςθσ φύςεωσ , οι φορτοεκφορτώςεισ και μεταφορέσ των πρώτων υλών ςτθν
μονάδα και των παραγομζνων προϊόντων μζχρι τισ κζςεισ ενςωμάτωςισ τουσ ςτο Εργο
, κακϊσ και θ
αποςυναρμολόγθςθ των εγκαταςτάςεων μ ετά το πζρασ των εργαςιϊν , θ κακαίρεςθ των υποδομών τουσ
(βάςεισ, τοιχία κλπ καταςκευζσ από ςκυρόδεμα ι οποιοδιποτε άλλο υλικό ) και αποκατάςταςθσ του χώρου
ςε βακμό αποδεκτό από τθν Τπθρεςία και ςύμφωνα με τουσ ιςχύοντεσ Περιβαλλοντικ οφσ όρουσ. Οι ωσ
άνω όροι για τθν αποξιλωςθ των μονάδων και αποκατάςταςθ των χϊρων ζχουν εφαρμογι ςτισ ακόλουκεσ
περιπτϊςεισ:
(α) Οταν θ εγκατάςταςθ των μονάδων έχει γίνει ςε χώρο που έχει παραχωρθκεί από το Δθμόςιο
(β) Οταν οι μονάδεσ ζχουν ανεγερκεί μεν ςε χϊρουσ που ζχει εξαςφαλίςει ο Ανάδοχοσ , αλλά ζχει δοκεί
προςωρινι άδεια εγκατάςταςθσ-λειτουργίασ για τισ ανάγκεσ του ςυγκεκριμζνου ζργου.
Σα πάςθσ φύςεωσ αςφάλιςτρα για το προςωπικό του Εργου
, τισ μεταφορζσ, τα μεταφορικά μέςα , τα
μθχανιματα ζργων και τισ εγκαταςτάςεισ , κακϊσ και τισ λοπζσ αςφαλιςτικζσ καλφψεισ όπωσ κακορίηονται
ςτθν Ειδικθ́ υγγραφθ́ Τποχρεώςεων του Εργου.
Οι επιβαρύνςεισ από τθν εκτέλεςθ των εργαςιών υπό ταυτόχρονθ
διεξαγωγι τθσ κυκλοφορίασ και τθν
λιψθ των απαιτουμζνων προςτατευτικϊν μζτρων , οι δαπάνεσ των μέτρων προςταςίασ των όμορων
καταςκευϊν των χϊρων εκτζλεςθσ των εργαςιϊν , τθσ πρόλθψθσ ατυχθμάτων εργαηομένων θ́ τρίτων , τθσ
αποφυγισ βλαβϊν ςε κινθτά θ́ ακίνθτα πράγματα τρίτων , τθσ αποφυγθ́σ ρύπανςθσ ρεμάτων , ποταμϊν,
ακτϊν κλπ, κακϊσ και οι δαπάνεσ των μζτρων προςταςίασ των ζργων ςε κάκε φάςθ τθσ καταςκευισ τουσ
ανεξαρτιτωσ τθσ εποχισ του ζτουσ (εκςκαφζσ, κεμελιϊςεισ, ικριϊματα, ςκυροδετιςεισ κλπ) και μέχρι τθν
οριςτικι παραλαβι τουσ.
Οι δαπάνεσ διεξαγωγθ́σ των ελέγχων ποιότθτοσ και οι δαπάνεσ καταςκευθ́σ των πάςθσ φύςεωσ
‘’δοκιμαςτικϊν τμθμάτων ’’ που προβλέπονται ςτθν Σ ..Τ. και τουσ λοιπούσ όρουσ δθμοπ
ράτθςθσ
(μετριςεισ, εργαςτθριακοί ζλεγχοι και δοκιμζσ, αξία υλικϊν, χριςθ μθχανθμάτων, εργαςία κλπ.)
Οι δαπάνεσ διάκεςθσ , προςκόμιςθσ και λειτουργίασ του κυρίου και βοθκθτικοφ μθχανικοφ εξοπλιςμοφ και
μζςων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για τθν καταςκευθ́ του έργου ςτο πλαίςιο του
εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται τα μιςκώματα , θ μεταφορά επί τόπου , θ
ςυναρμολόγθςθ (όταν απαιτείται), θ αποκθ́κευςθ, θ φύλαξθ, θ αςφάλιςθ, οι αποδοχζσ οδθγϊν, χειριςτϊν,
βοθκϊν και τεχνιτϊν , τα καύςιμα , τα λιπαντικά και λοιπά αναλώςιμα , τα ανταλλακτικά , οι επιςκευέσ , οι
μετακινιςεισ ςτον χϊρο του ζργου , οι θμεραργίεσ για οποιαδθ́ποτε αιτία , οι πάςθσ φύςεωσ ςταλίεσ και
κακυςτεριςεισ (που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του Κυρίου του Εργου ), θ αποςυναρμολόγθςθ́ τουσ
(εάν απαιτείται ) και θ απομάκρυνςθ́ τουσ από το Εργο
. Περιλαμβάνονται επίςθσ οι πάςθσ φφςεωσ
δαπάνεσ του εφεδρικοφ εξοπλιςμοφ που διατθρείται ςε ετοιμότθ τα για τθν αντιμετώπιςθ βλαβών θ́ για
οποιαδιποτε άλλθ αιτία.
Οι δαπάνεσ προμθκείασ θ́ παραγωγθ́σ, φορτοεκφόρτωςθσ και μεταφοράσ ςτθ κζςθ ενςωμάτωςθσ και τυχόν
προςωρινϊν αποκζςεων και επαναφορτϊςεων αδρανϊν υλικϊν προζλευςθσ λατομείων , ορυχείων κλπ .
πλθν των περιπτώςεων που ςτα οικεία άρκρα του παρόντοσ Σιμολογίου αναφέρεται ρθτά ότι θ μεταφορά
πλθρϊνεται ιδιαίτερα (άρκρα που επιςθμαίνονται με αςτερίςκο [*]).
Περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ πλφςεωσ , ανάμιξθσ ι εμπλουτι ςμοφ των υλικϊν , ϊςτε να ανταποκρίνονται
ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν Μελέτθ του Εργου προδιαγραφέσ
, λαμβανομζνων υπόψθ των ςχετικϊν
περιβαλλοντικϊν όρων
Οι επιβαρύνςεισ από κακυςτερθ́ςεισ , μειωμζνθ απόδοςθ και μετακινιςεισ μθχανθμάτων κα ι προςωπικού
που οφείλονται:
(α) ςε εμπόδια ςτο χώρο εκτέλεςθσ των εργαςιών (αρχαιολογικά ευριματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.),
(β) ςτθν μθ ολοκλθ́ρωςθ των διαδικαςιών απαλλοτρίωςθσ τμθμάτων του χώρου εκτέλεςθσ των εργαςιϊν
(υπό τθν προχπόκεςθ ότι παρέχεται θ δυνατότθτα τμθματικθ́σ εκτέλεςθσ των εργαςιών),
(γ) ςτισ τυχόν ιδιαίτερεσ απαιτθ́ςεισ αντιμετώπιςθσ των εμποδίων από τουσ αρμόδιουσ για αυτά φορείσ
(ΤΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΤΑx κλπ.),
(δ) ςτθν ενδεχόμενθ εκτέλεςθ των εργαςιών κατά φάςεισ λόγω των ωσ άνω εμποδίων,
(ε) ςτθν διενέργεια των απαιτουμένων μετρθ́ςεων, ελζγχων και ερευνϊν (τοπογραφικϊν, εργαςτθριακϊν,

1.14

1.15

1.16

1.17
1.18
1.19

1.20

1.21
1.22

γεωτεχνικϊν κ .α.), κακϊσ και ςτισ λοιπζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου που προβλζπονται ςτα τεφχθ
δθμοπράτθςθσ, είτε τα ωσ άνω αποηθμιϊνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανθγμζνα ςτο ποςοςτό Γ .Ε.& Ο.Ε. ι ςε
άλλα άρκρα του παρόντοσ Σιμολογίου
(ςτ) ςτθν λθ́ψθ μέτρων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηών και οχθμάτων , (η) ςε προςωρινέσ θ́
μόνιμεσ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του ζργου για οποιαδιποτε αιτία (π.χ. εορτζσ,
εργαςίεσ ςυντιρθςθσ οδικοφ δικτφου και υποδομϊν, βλάβεσ ςε άλλα ζργα, εκτζλεςθ άλλων ζργων κλπ.).
Οι δαπάνεσ λθ́ψθσ μέτρων για τθν ομα λι και αςφαλι διακίνθςθ πεηϊν και οχθμάτων ςτισ κζςεισ εκτζλεςθσ
των εργαςιών, όπωσ ενδεικτικά:
(1) Οι δαπάνεσ προςωρινών γεφυρώςεων ορυγμάτων πλάτουσ έωσ
3,0 m, για τθν αποκατάςταςθ τθσ
κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων , όταν τοφτο κρ ίνεται απαιραίτθτο από τθν Τπθρεςία ι τισ αρμόδιεσ
Αρχζσ
(2) Οι δαπάνεσ λθ́ψθσ προςτατευτικών μέτρων για τθν απρόςκοπτθ και αςφαλθ́ κυκλοφορία πεηών και
οχθμάτων ςτθν περίμετρο των χϊρων εκτζλεςθσ των εργαςιϊν , όπου απαιτείται, ιτοι για τθν περίφραξθ
των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεςθσ εργαςιών , τθν ενθμέρωςθ του κοινού , τθν ςθ́μανςθ και
φωτεινι ςθματοδότθςθ του εργοταξιακοφ χϊρου (πλθν εκείνθσ που προκύπτει από μελέτθ ςθ́μανςθσ και
τιμολογείται ιδιαιτζρωσ), τθν προςωρινθ́ διευκέτθςθ και αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ κλπ. κακϊσ και οι
δαπάνεσ για τθν απομάκρυνςθ των παραπάνω προςωρινϊν καταςκευϊν και ςιμανςθσ μετά τθν περαίωςθ
των εργαςιών και τθν πλθ́ρθ αποκατάςταςθ τθσ αρχικθ́σ ςθ́μανςθσ.
Οι δαπάνεσ των τοπογραφικϊν εργαςιϊν (αποτυπϊςεων, παςςαλϊςεων, αναπαςςαλϊςεων, πφκνωςθσ
τριγωνομετρικοφ και πολυγωνομετρικοφ δικτφου , εγκατάςταςθσ χωροςτακμικϊν αφετθριϊν κλπ ) που
απαιτοφνται για τθν χάραξθ των επιμζρουσ ςτοιχείων του ζργο υ, οι δαπάνεσ ςύνταξθσ μελετών εφαρμογθ́σ
(όταν απαιτείται για τθν προςαρμογι των ςτοιχείων τθσ οριςτικισ μελζτθσ ςτο ακριβζσ ανάγλυφο του
εδάφουσ ι υφιςτάμενεσ καταςκευζσ ), καταςκευαςτικϊν ςχεδίων και ςχεδίων λεπτομερειϊν , οι δαπάνεσ
ανίχνευςθσ και εντοπιςμοφ εμποδίων ςτον χϊρο εκτζλεςθσ του ζργου και εκπόνθςθσ μελετϊν
αντιμετϊπιςθσ αυτϊν (λ.χ. υπάρχοντα κεμζλια , υψθλόσ οριηοντασ υπογείων υδάτων , δίκτυα Οργανιςμϊν
Κοινισ Ωφελείασ [ΟΚΩ]), κακϊσ οι δαπάνεσ ςφνταξθσ τ ου Προγράμματοσ Ποιότθτοσ του Εργου (ΠΠΕ), του
χεδίου Αςφάλειασ και Τγείασ, του Φακέλου Αςφάλειασ και Τγείασ του Εργου (ΑΤ-ΦΑΤ).
Οι δαπάνεσ αποτύπωςθσ τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταςτάςεων που απαντώνται ςτο χώρο του έργου ,
οι δαπάνεσ επαλθ́κευςθσ των ςτοιχείων εδάφουσ με τοπογραφικέσ μεκόδουσ κακώσ και οι δαπάνεσ λθ́ψθσ
επιμετρθτικϊν ςτοιχείων κατ ’ αντιπαράςταςθ με επρόςωπο τθσ Τπθρεςίασ και ςφνταξθσ των πάςθσ
φφςεωσ επιμετρθτικϊν ςχεδίων , πινάκων και υπολογιςμϊν π ου κα υποβλθκούν ςτθν Τπθρεςία προσ
ζλεγχο.
Η δαπάνθ ςύνταξθσ των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλιςμού ςκυροδεμάτων
(όταν αυτοί δεν
περιλαμβάνονται ςτθ μελζτθ.
Οι δαπάνεσ ενθμέρωςθσ των οριηοντιογραφιών τθσ μελέτθσ με τα ςτοιχεία των εντ
οπιηομζνων με
ερευνθτικζσ τομζσ ι κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν δικτφων Ο.Κ.Ω.
Οι δαπάνεσ των αντλθ́ςεων (πλθν των αντλθ́ςεων κατά τθν καταςκευθ́ τεχνικών εντόσ κοίτθσ ποταμών θ́
ςτθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει δυνατότθτα παροχέτευςθσ π ροσ φυςικό θ́ τεχνθτό αποδέκτθ υδάτων )
κακϊσ και των προςωρινϊν διευκετιςεων για τθν αντιμετϊπιςθ των επιφανειακϊν
, υπογείων και
πθγαίων νερϊν ϊςτε να προςτατεφονται τόςο τα καταςκευαηόμενα οςο και τα υπάρχοντα ζργα και το
περιβάλλον γενικότερα, εκτόσ αν προβλζπεται διαφορετικά ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ.
Οι δαπάνεσ διατθ́ρθςθσ , κατά τθν περίοδο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν , του χώρου του έργου κακαρού και
απαλλαγμζνου από ξζνα προσ το ζργο αντικείμενα, προϊόντα εκςκαφϊν κλπ., κακϊσ και οι δαπάνεσ για τθν
απόδοςθ, μετά το τζλοσ των εργαςιϊν του χϊρου κακαροφ και ελεφκερου από οποιεςδιποτε προςωρινζσ
καταςκευζσ και όπωσ ςτουσ εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ ορίηεται.
Οι δαπάνεσ που απορρέουν από δικ
αιϊματα κατοχυρωμζνων μεκόδων και ευρεςιτεχνιϊν που
εφαρμόηονται κατά οποιονδιποτε τρόπο για τθν ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν.
Οι δαπάνεσ διαμόρφωςθσ προςβάςεων , προςπελάςεων και δαπζδων εργαςίασ ςτα διάφορα τμιματα του
ζργου, και γενικά κάκε βοθκθτικισ καταςκευισ που κα απαιτθκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο των εργαςιϊν ,
όταν δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ επιμζτρθςθ αυτϊν ςτα ςυμβατικά τεφχθ
, κακϊσ και οι δαπάνεσ
αποξιλωςθσ των προςωρινϊν καταςκευϊν και περιβαλλοντικισ απο κατάςταςθσ των χϊρων (προςβάςεων,
προςπελάςεων, δαπζδων εργαςίασ κ .λ.π.) εκτόσ εάν υπάρχει ζγγραφθ αποδοχι τθσ Τπθρεςίασ για τθν
διατιρθςι τουσ.
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Οι δαπάνεσ για τθν προςταςία και τθν εξαςφάλιςθ τθσ λειτουργίασ των δικτύων Ο
.Κ.Ω. που διαςχίηουν
εγκάρςια τα ορφγματα ι επθρεάηονται τοπικά από τισ εκτελοφμενεσ εργαςίεσ , Σθν αποκλειςτικθ́ ευκύνθ
για τθν πρόκλθςθ ηθμιών και φκορών ςτα δίκτυα αυτά κα φέρει , τόςο αςτικά όςο και ποινικά και μζχρι
περαίωςθσ των εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ του Εργου.
Οι δαπάνεσ πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ κάκε είδουσ ηθμιάσ κακώσ και οι αποηθμιώςεισ για κάκε είδουσ
βλάβθ ι μθ ςυνικθ φκορά επί υφιςταμζνων καταςκευϊν κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ι τθν διακίνθςθ
βαρζωσ εξοπλις μοφ του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικϊν μζςων μεγάλθσ χωρθτικότθτασ , ερπυςτριοφόρων
μθχανθμάτων κλπ) που οφείλονται ςε μθ τθ́ρθςθ των ςυμβατικών όρων , των υποδείξεων τθσ Τπθρεςίασ ,
των ιςχυουςών διατάξεων και γενικότερα ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου.
Οι δαπάνεσ διάκεςθσ γραφείων και λοιπών ευκολιών ςτθν Επιβλέπουςα Τπθρεςία
, ςφμφωνα με όςα
αναφζρονται ςτθν Ε..Τ και ςτουσ λοιπούσ όρουσ δθμοπράτθςθσ.
Εφ’ όςον δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι ςτα ςυμβατικά τεφχθ : Οι πάςθσ φ φςεωσ δαπάνεσ για τισ
εργοταξιακζσ οδοφσ που απαιτοφνται για τθν αςφαλι διακίνθςθ εξοπλιςμοφ και υλικϊν καταςκευισ του
Εργου (μίςκωςθ ι εξαςφάλιςθ δικαιωμάτων διζλευςθσ από ιδιωτικι ζκταςθ
, καταςκευι των οδϊν ι
βελτίωςθ υπαρχουςϊν, ςιμανςθ, ςυντιρθςθ), κακϊσ και οι δαπάνεσ εξαςφάλιςθσ των αναγκαίων χϊρων
απόκεςθσ των πλεοναηόντων ι ακαταλλιλων προϊόντων εκςκαφϊν (καταβολι τιμιματοσ προσ ιδιοκτιτεσ ,
αν απαιτείται , εξαςφάλιςθ ςχετικϊν αδειϊν , καταςκευι οδϊν προςπζ λαςθσ θ́ επέκταςθ θ́ βελτίωςθ
υπαρχουςϊν) και θ τελικθ́ διαμόρφωςθ των χώρων μετά τθν περαίωςθ των εργαςιών , ςφμφωνα με τουσ
εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ.
Οι δαπάνεσ των προεργαςιών ςτισ παλιέσ θ́ νέεσ επιφάνειεσ οδοςτρωμάτων γ ια τθν εφαρμογθ́ αςφαλτικών
επιςτρϊςεων επ ' αυτϊν, όπωσ π .χ. ςκοφπιςμα, κακαριςμόσ, δθμιουργία οπϊν αγκφρωςθσ (πικοφνιςμα),
κακϊσ και οι δαπάνεσ μεταφοράσ και απόκεςθσ των προϊόντων που παράγονται ωσ αποτζλεμα των
παραπάνω εργαςιϊν.
Οι δαπάνεσ διάνοιξθσ τομών θ́ οπών ςτα τοιχώματα υφιςταμένων αγωγών
, φρεατίων, τεχνικϊν ζργων
κ.λ.π., με οποιαδθ́ποτε μέςα, για τθ ςύνδεςθ νέων ςυμβαλλόντων αγωγών , εκτόσ αν προβλζπεται ιδιάτερθ
πλθρωμι προσ τοφτο ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ.
Οι δαπάνεσ των ειδικών μελετών , που προβλέπεται ςτα τεύχθ δθμοπράτθςθσ να εκπονθκούν από τον
Ανάδοχο χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι , όπωσ μελζτεσ ςφνκεςθσ ςκυροδεμάτων και αςφαλτομιγμάτων , μελζτεσ
ικριωμάτων κλπ.
Οι δαπάνεσ έκδοςθσ των
απαιτουμζνων αδειϊν εκτζλεςθσ εργαςιϊν από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ
, τθν
Πολεοδομία και τουσ Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφελείασ , εκτόσ αν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι προσ τοφτο
ςτα τεύχθ δθμοπράτθςθσ.
Οι δαπάνεσ λθ́ψθσ μέτρων για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, από τθν εγκατάςταςθ του Αναδόχου ςτο
'Εργο μέχρι και τθν παραλαβθ́ του Έργου
, όπωσ αυτά κακορίηονται ςτισ ςχετικζσ μελζτεσ και ςτουσ
περιβαλλοντικοφσ όρουσ, εκτόσ αν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι προσ τοφτο ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ.
Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ τθσ διακθ́ρυξθσ και κατάρτιςθσ του ςυμφωνθτικού και γενικά όλεσ οι υπόλοιπεσ
ειδικζσ δαπάνεσ που βαρφνουν τον Ανάδοχο
, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτουσ υπόλοιπουσ όρουσ
δθμοπράτθςθσ του Ζργου.
Οι δαπάνεσ λθ́ψθσ μέτρων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυνεχούσ και απρόςκοπτθσ λειτουργίασ των υπαρχόντων
ςτθν περιοχθ́ του Έργου δικτύων (δίκτυα φδρευςθσ , άρδευςθσ, αποχζτευςθσ και αποςτράγγιςθσ , τάφροι,
διϊρυγεσ, υδατορζματα κλπ), τα οποία επθρεάηονται από τθν εκτέλεςθ των εργαςιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1) τα δίκτυα είναι ςχετικά ανεπαρκθ́ και ευαίςκθτα ςε δυςμενθ́ μεταχείριςθ,
(2) κα επιβαρυνκεί υπέρμετρα θ λειτουργικότθτα των δικτύων αν ο Ανάδοχοσ δεν λάβει μέτρα για να
αποτρζψει τθν είςοδο φερτών υλών από τισ χωματουργικέσ, κυρίωσ, ι άλλεσ εργαςίεσ.
Οι δαπάνεσ ςυντθ́ρθςθσ του έργου μέχρι τθν οριςτικθ́ του παραλαβθ́.
Οι τιμέσ μονάδασ του παρόντοσ Σιμολογίου προςαυξάνονται κατά το ποςοςτό Γενικών Εξόδων
(Γ.Ε.) και
Οφζλουσ του Αναδόχου (Ο.Ε.), ςτο οποίο περιλαμβάνονται οι πάςθσ φύςεωσ κρατθ́ςεισ θ́ υποχρεώςεισ
αυτοφ, όπωσ δαπάνεσ διοίκθςθσ και επίβλεψθσ του Ζργου
, ςιμανςθσ εργοταξίων , φόροι, δαςμοί,
αςφάλιςτρα, τόκοι κεφαλαίων κίνθςθσ , προμικειεσ εγγυθτικϊν επιςτολϊν , ζξοδα λειτουργίασ γραφείων
κ.λπ., τα επιςφαλθ́ έξοδα πάςθσ φύςεωσ κακώσ και το προςδοκώμενο κέρδοσ από τθν εκτέλεςθ των
εργαςιϊν.
Σο ωσ άνω ποςοςτό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανζρχεται ςε δζκα οκτϊ τοισ εκατό (18%) ι είκοςι οκτϊ τοισ εκατό (28%) του

προχπολογιςμοφ των εργαςιϊν , όπωσ αυτόσ προκφπτει βάςει των τιμϊν του Σιμολογίου Προςφοράσ του
αναδόχου, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
Ο Φόροσ Προςτικέμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α) επί των λογαριαςμϊν του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου.
Εάν προκφψει ανάγκθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν που παρουςιάηουν διαφορετικά χαρακτθριςτικά ζναντι
παρεμφερϊν προσ αυτζσ εργαςιϊν που περιλαμβάνονται ςτο παρόν Σιμολόγιο , αποδεκτά όμωσ ςφμφωνα
με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, ι εργαςιϊν που επιμετρϊνται διαφορετικά, οι εργαςίεσ αυτέσ είναι δυνατόν
να αναχκούν ςε άρκρα του παρόντοσ Σιμολογίου με αναγωγθ́ των μεγεκών τουσ ςύμφωνα με το ακόλουκο
παράδειγμα:
Διάτρθτοι ςωλινεσ ςτραγγιςτθρίων , αγωγοί αποχζτευςθσ ομβρίων και ακακάρτων από ςκυρόδεμα , PVC
κλπ
Για ονομαςτικθ́ διάμετρο DN χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα διαφορετικι από τισ αναφερόμενεσ ςτα
υποάρκρα των αντιςτοίχων άρκρων του παρόντοσ Σιμολογίου και για αντίςτοιχο υλικό
καταςκευισ,
κατθγορία αντοχισ και μζκοδο προςταςίασ , κα γίνεται αναγωγθ́ του μθ́κουσ του χρθςιμοποιούμενου
ςωλινα ςε μικοσ ςωλινα τθσ αμζςωσ μικρότερθσ ςτο παρόν Σιμολόγιο ονομαςτικισ διαμζτρου , με βάςθ
το λόγο:
DN / DM
όπου DN: Ονομαςτικι διάμετροσ του χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα DM: Η αμέςωσ μικρότερθ διάμετροσ
ςωλινα που περιλαμβάνεται ςτο παρόν Σιμολόγιο.
Αν δεν υπάρχει μικρότερθ διάμετροσ ωσ
DM κα χρθςιμοποιείται θ αμέςωσ μεγαλύτερθ υπάρχουςα
διάμετροσ.
Μόρφωςθ αρμϊν με προκαταςκευαςμζνεσ πλάκεσ τφπου FLEXCELL ι αναλόγου
Για πάχοσ DN χρθςιμοποιοφμενθσ πλάκασ μεγαλφτερο από το πάχοσ τθσ ςυμβατικισ πλάκασ του παρόντοσ
τιμολογίου (12 mm), κα γίνεται αναγωγθ́ τθσ επιφάνειασ τθσ χρθςιμοποιούμενθσ πλ
ςυμβατικισ πλάκασ πάχουσ 12 mm, με βάςθ το λόγο:
DN / 12

άκασ ςε επιφάνεια

όπου DN: Σο πάχοσ τθσ χρθςιμοποιούμενθσ πλάκασ ςε mm.
τεγάνωςθ αρμϊν με ταινίεσ τφπου HYDROFOIL PVC
Για πλάτοσ Β N χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ μεγαλφτερο από το

πλάτοσ τθσ ςυμβατικισ ταινίασ του

παρόντοσ Σιμολογίου (240 mm), κα γίνεται αναγωγθ́ του μθ́κουσ τθσ χρθςιμοποιούμενθσ ταινίασ ςε μθ́κοσ
ςυμβατικι ταινίασ πλάτουσ 240 mm, με βάςθ το λόγο:
ΒN / 240
όπου ΒΝ: Σο πλάτοσ τθσ χρθςιμοποιούμενθσ ταινίασ ςε mm
Παρεμφερισ πρακτικι μπορεί να ζχει εφαρμογι και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ άρκρων του παρόντοσ
Σιμολογίου.
ΧΡΩΜΑΣΙΜΟΙ
Οι εργαςίεσ χρωματιςμϊν επιμετρϊνται ςε τετραγωνικά μζτρα (m²) επιφανειϊν ι ςε μζτρα μικουσ (m) γραμμικϊν
ςτοιχείων ςυγκεκριμζνων διαςτάςεων, πλιρωσ περαιωμζνων, ανά είδοσ χρωματιςμοφ. Από τισ επιμετροφμενεσ
επιφάνειεσ αφαιρείται κάκε άνοιγμα, οπι ι κενό και από τα γραμμικά ςτοιχεία κάκε αςυνζχεια που δεν
χρωματίηεται ι χρωματίηεται με άλλο είδοσ χρωματιςμοφ.
Η εφαρμογι ςυντελεςτϊν κα γίνεται όπωσ ορίηεται παρακάτω, ενϊ θ αντιδιαβρωτικι προςταςία των ςιδθρϊν
επιφανειϊν επιμετράται ανά kg βάρουσ των ςιδθρϊν καταςκευϊν, εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά.
Οι ποςότθτεσ των εργαςιϊν που εκτελζςτθκαν ικανοποιθτικά, όπωσ αυτζσ επιμετροφνται ςφμφωνα με τα ανωτζρω
και ζγιναν αποδεκτζσ από τθν Τπθρεςία, κα πλθρϊνονται ςφμφωνα με τθν παροφςα παράγραφο για τα διάφορα
είδθ χρωματιςμϊν.
Οι τιμζσ μονάδασ κα αποτελοφν πλιρθ αποηθμίωςθ για τα όςα ορίηονται ςτθν ανωτζρω παράγραφο "Ειδικοί
όροι"του παρόντοσ άρκρου, κακϊσ και για κάκε άλλθ δαπάνθ που είναι αναγκαία ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο "Γενικοί Όροι".
Οι τιμζσ μονάδοσ όλων των κατθγοριϊν χρωματιςμϊν του παρόντοσ τιμολογίου αναφζρονται ςε πραγματικι

χρωματιηόμενθ επιφάνεια και ςε φψοσ από το δάπεδο εργαςίασ μζχρι 5,0 m. Οι τιμζσ για χρωματιςμοφσ που
εκτελοφνται ςε φψοσ μεγαλφτερο, κακορίηονται ςε αντίςτοιχα άρκρα του παρόντοσ τιμολογίου, τα οποία ζχουν
εφαρμογι όταν δεν πλθρϊνεται ιδιαιτζρωσ θ δαπάνθ των ικριωμάτων.
ε όλεσ τισ τιμζσ εργαςιϊν χρωματιςμϊν περιλαμβάνονται οι αναμίξεισ των χρωμάτων, οι δοκιμαςτικζσ βαφζσ για
ζγκριςθ των χρωμάτων από τθν Επίβλεψθ, τα κινθτά ικριϊματα τα οποία κα καταςκευάηονται ςφμφωνα με τα
κακοριηόμενα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ περί αςφαλείασ του αςχολοφμενου ςτισ οικοδομικζσ εργαςίεσ
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, και θ εργαςία αφαιρζςεωσ και επανατοποκετιςεωσ ςτοιχείων (π.χ. ςτοιχείων
κουφωμάτων κλπ) ςτισ περιπτϊςεισ που αυτό απαιτείται ι επιβάλλεται.
Όταν πρόκεται για κουφϊματα και κιγκλιδϊματα τα οποία χρωματίηονται εξ ολοκλιρου, θ επιμετροφμενθ
επιφάνεια των χρωματιςμϊν υπολογίηεται ωσ το γινόμενο τθσ απλισ ςυμβατικισ επιφάνειασ καταςκευαηόμενου
κουφϊματοσ (βάςει των εξωτερικϊν διαςτάςεων του τετράξυλου ι τρίξυλου) ι τθσ καταλαμβανόμενθσ από
μεταλλικι κφρα ι κιγκλίδωμα πλιρουσ, απλισ επιφάνειασ, επί ςυμβατικό ςυντελεςτι ο οποίοσ ορίηεται παρακάτω:
α Είδοσ
/
α

υντελεςτισ

1 Θφρεσ ταμπλαδωτζσ ι πρεςςαριςτζσ πλιρεισ ι με
. υαλοπίνακεσ οι οποίοι καλφπτουν λιγότερο από το 50%
του φψουσ κάςςασ κφρασ.
α) με κάςα καδρόνι (ι 1/4 πλίνκου)

2,30

β) με κάςα επί δρομικοφ τοίχου

2,70

γ) με κάςα επί μπατικοφ τοίχου

3,00

2 Ταλόκυρεσ ταμπλαδωτζσ ι πρεςςαριςτζσ
. με υαλοπίνακεσ που καλφπτουν περιςςότερο από το
50% του φψουσ κάςςασ κφρασ.
α) με κάςςα καδρόνι (ι 1/4 πλίνκου)

1,90

β) με κάςςα επί δρομικοφ τοίχου

2,30

γ) με κάςςα επί μπατικοφ τοίχου

2,60

3 Ταλοςτάςια:
. α) με κάςςα καδρόνι (ι 1/4 πλίνκου)

1,00

β) με κάςςα επί δρομικοφ τοίχου

1,40

γ) με κάςςα επί μπατικοφ

1,80

δ) παρακφρων ρολλϊν

1,60

ε) ςιδερζνια

1,00

4 Παράκυρα με εξϊφυλλα οιουδιποτε τφπου (χωρικοφ,
. γαλλικοφ, γερμανικοφ) πλθν ρολλϊν

3,70

5 Ρολλά ξφλινα, πλαίςιο και πιχεισ βάςει των εξωτερικϊν
. διαςτάςεων ςιδθροφ πλαιςίου

2,60

6 ιδερζνιεσ κφρεσ:
. α) με μίαν πλιρθ επζνδυςθ με λαμαρίνα

2,80

β) με επζνδυςθ με λαμαρίνα και ςτισ δφο πλευρζσ

2,00

γ) χωρίσ επζνδφςθ με λαμαρίνα (ι μόνον με ποδιά)

1,00

δ) με κινθτά υαλοςτάςία, κατά τα λοιπά ωσ γ

1,60

7 Προπετάςματα ςιδθρά:
. α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα

2,50

α Είδοσ
/
α

υντελεςτισ

β) ρολλά από ςιδθρόπλεγμα

1,00

γ) πτυςςόμενα (φυςαρμόνικασ)

1,60

8 Κιγκλιδϊματα ξφλινα ι ςιδθρά:
. α) απλοφ ι ςυνκζτου ςχεδίου

1,00

β) πολυςυνκζτου ςχεδίου
9 Θερμαντικά ςϊματα:
. Πραγματικι χρωματιηομζνθ επιφάνεια βάςει των
Πινάκων ςυντελεςτϊν των εργοςταςίων καταςκευισ
των κερμαντικϊν ςωμάτων

1,50

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ

A/A: 1

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-10.07.01
Μεταφορζσ με αυτοκίνητο δια μζςου οδϊν καλήσ βατότητασ.
(Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-1136)
Μεταφορά με αυτοκίνθτο οποιουδιποτε υλικοφ, ανά χιλιόμετρο αποςτάςεωσ. Επί οδοφ επιτρζπουςασ
ταχφτθτα άνω των 40 km/h.
Σιμή ανά ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km) 0,35€

A/A: 2

ΣΡΙΑΝΣΑ ΠΕΝΣΕ ΛΕΠΣΑ

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-20.31.02
Φορτοεκφόρτωςη προϊόντων εκςκαφϊν χωρίσ χρήςη μηχανικϊν μζςων χωρίσ την διάςτρωςη των
προιόντων μετά την εκφόρτωςη.
(Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2173)
Φορτοεκφόρτωςθ χωρίσ τθ χριςθ μθχανικϊν μζςων πάςθσ φφςεωσ προϊόντων εκςκαφϊν, εκβραχιςμϊν
και κατεδαφίςεων επί παντόσ τφπου μεταφορικοφ μζςου. τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται θ δαπάνθ
αναμονισ του μεταφορικοφ μζςου κατά τθν φόρτωςθ.
3

Σιμή ανά κυβικό μζτρο (m ) 5,00€

A/A: 3

ΠΕΝΣΕ ΕΤΡΩ

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-22.22.01
Καθαίρεςη επικεραμϊςεων χωρίσ να καταβάλλεται προςοχή για την εξαγωγή ακζραιων κεράμων.
(Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2241)
Κακαίρεςθ επικεραμϊςεωσ με κεραμίδια οποιουδιποτε τφπου, με ι χωρίσ κονίαμα, ςε οποιαδιποτε
ςτάκμθ από το ζδαφοσ. υμπεριλαμβάνεται ο καταβιβαςμόσ και θ διαλογι των υλικϊν και θ ςυςςϊρευςθ
των αχριςτων υλικϊν προσ φόρτωςθ.
2

Σιμή ανά τετραγωνικό μζτρο (m )
A/A: 4

6,70€

ΕΞΙ ΕΤΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΣΑ ΛΕΠΣΑ

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-22.23
Καθαίρεςη επιχριςμάτων
(Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2252)
Κακαίρεςθ επιχριςμάτων (αςβεςτοκονιαμάτων, αςβεςτοτςιμεντοκονιαμάτων, μαρμαροκονιαμάτων,
αςβεςτοτςιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τςιμεντοκονιαμάτων και κθραϊκοκονιαμάτων), οποιουδιποτε
πάχουσ, ςε οποιαδιποτε ςτάκμθ από το ζδαφοσ εργαςίασ. υμπεριλαμβάνεται ο κακαριςμόσ των αρμϊν
και θ ςυςςϊρευςθ των προϊόντων προσ φόρτωςθ. (τυπικόσ όγκοσ αχριςτων 0,03 m3/m2), ςφμφωνα με τθν
μελζτθ και τθν ΕΣΕΠ 14-02-01-01 "Κακαίρεςθ επιχριςμάτων τοιχοποιίασ".
2

Σιμή ανά τετραγωνικό μζτρο (m )

A/A: 5

5,60€

ΠΕΝΣΕ ΕΤΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΣΑ ΛΕΠΣΑ

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-23.05
Πετάςματα αςφαλείασ επί ικριωμάτων
(Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-2304)
Πετάςματα αςφαλείασ (κατακόρυφα ι κεκλιμζνα ι οριηόντια πζρα από τα δάπεδα εργαςίασ των
ικριωμάτων, ςανιδϊματα, πατάρια) επί ικριωμάτων από ςανίδεσ ι μεταλλικά φφλλα, για τθν προςταςία

των διερχομζνων από πτϊςεισ υλικϊν, διαμορφωμζνα ςφμφωνα με τθν μελζτθ ι και τισ υποδείξεισ τθσ
Τπθρεςίασ, πλιρθ με τουσ απαιτοφμενουσ ςυνδζςμουσ, ςτθρίγματα και διαδοκίδωςθ.
2

Σιμή ανά τετραγωνικό μζτρο (m )

A/A: 6

5,60€

ΠΕΝΣΕ ΕΤΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΣΑ ΛΕΠΣΑ

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-71.21
Επιχρίςματα τριπτά - τριβιδιςτά με τςιμεντοκονίαμα
(Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-7121)
Επιχρίςματα τριπτά - τριβιδιςτά με τςιμεντοκονίαμα των 450 kg τςιμζντου, πάχουσ 2,5 cm, ςε τρεισ
ςτρϊςεισ, από τισ οποίεσ θ πρϊτθ πιτςιλιςτι, θ δεφτερθ ςτρωτι (λάςπωμα) και τρίτθ τριπτι (τριβιδιςτι),
επί τοίχων ι οροφϊν, ςε οποιαςδιποτε ςτάκμθ από το ζδαφοσ, και ςε φψοσ μζχρι 4,00 m από το δάπεδο
εργαςίασ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΣΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίςματα με κονιάματα που
παραςκευάηονται επί τόπου".
Πλιρωσ περαιωμζνθ εργαςία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτοφμενο μθχανικό εξοπλιςμό, ειδικά
εργαλεία και ικριϊματα εργαςίασ.
2

Σιμή ανά τετραγωνικό μζτρο (m )

A/A: 7

13,50€

ΔΕΚΑ ΣΡΙΑ ΕΤΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΣΑ ΛΕΠΣΑ

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-72.04
Επικεράμωςη με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, εν ξηρϊ.
(Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-7204)
Επικεράμωςθ με κοίλα μθχανοποίθτα κεραμίδια, νταμωτι, ςε ςειρζσ κεραμιδιϊν, ςφμφωνα με τθν μελζτθ
και τθν ΕΣΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμϊςεισ ςτεγϊν κατά μεν τθν κλίςθ τθσ ςτζγθσ ςε αποςτάςεισ ζωσ 2,00
m, με διαμόρφωςθ τριϊνσ ςτρωτιρων και των αντιςτοίχων δφο καλυπτιρων, κατά δε τθν οριηόντια
ζννοια ςε αποςτάςεισ ζωσ 2,50 m με διαμόρφωςθ δφο ςτρωτιρων και καλυπτρϊν, με εν ξθρϊ τοποκζτθςθ
των κεραμιδιϊν και κολυμβθτι τοποκζτθθ των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.
υμπεριλαμβάνεται θ προμικεια των πάςθσ φφςεωσ υλικϊν και του τςιμεντοκονιάματοσ, οι φκορζσ τουσ,
τα απαιτοφμενα ικριϊματα και θ εργαςία πλιρουσ τοποκζτθςθσ.
2

Σιμή ανά τετραγωνικό μζτρο (m )

A/A: 8

28,00€

ΕΙΚΟΙ ΟΧΣΩ ΕΤΡΩ

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-77.16
Προετοιμαςία ξυλίνων επιφανειϊν για χρωματιςμοφσ
(Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-7736)
Προετοιμαςία ξυλίνων επιφανειϊν για χρωματιςμοφσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΣΕΠ 03-10-05-00
"Χρωματιςμοί ξφλινων επιφανειϊν".
Κακαριςμόσ τθσ επιφανείασ με γυαλόχαρτο, λάδωμα με λινζλαιο διπλοβραςμζνο ι με ειδικό μυκθτοκτόνο
εμποτιςτικό διάλυμα βάςεωσ νεροφ ι διαλφτου, ξεροηιάριςμα, κακαριςμόσ των ρόηων και επάλειψι τουσ
με γομαλάκα, τρίψιμο, χονδροςτοκάριςμα και τελικό τρίψιμο.
2

Σιμή ανά τετραγωνικό μζτρο (m )

A/A: 9

2,20€

ΔΤΟ ΕΤΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΙ ΛΕΠΣΑ

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-77.28
Ακρυλικό μικρομοριακό ή ςιλικονοφχο (silane-siloxane) υπόςτρωμα χρωματιςμϊν (αςτάρι) επί μη
μεταλλικϊν επιφανειϊν
(Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-7735)
Ακρυλικό μικρομοριακό ι ςιλικονοφχο (silane-siloxane) υπόςτρωμα χρωματιςμϊν (αςτάρι) επί μι
μεταλλικϊν επιφανειϊν (π.χ. νζα και παλαιά επιχρίςματα, ςκυρόδεμα, οπτόπλινκοι, γυψοςανίδεσ, και

μοριoςανίδεσ). Τλικό με βάςθ υδατοδιαλυτζσ μικρομοριακζσ ακρυλικζσ ρθτίνεσ ι ρθτίνεσ ςιλικονοφχου
βάςεωσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι, προετοιμαςία επιφανειϊν, πρϊτθ ςτρϊςθ,
επιμελθμζνο τρίψιμο με γυαλόχαρτο μετά τθν πρϊτθ ςτρϊςθ και δεφτερθ ςτρϊςθ,
2

Σιμή ανά τετραγωνικό μζτρο (m )
A/A: 10

3,35€

ΣΡΙΑ ΕΤΡΩ ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΠΕΝΣΕ ΛΕΠΣΑ

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-77.54
Ελαιοχρωματιςμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειϊν με χρϊματα αλκυδικϊν ή ακρυλικϊν ρητινϊν, βάςεωσ
νεροφ η διαλφτου.
(Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-7754)
Ελαιοχρωματιςμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειϊν (ςτιλπνοί ι ματ ι ςαγρζ). Τλικά επί τόπου και εργαςία,
ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΣΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματιςμοί ξφλινων επιφανειϊν".
2

Σιμή ανά τετραγωνικό μζτρο (m )
A/A: 11

6,70€

ΕΞΙ ΕΤΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΣΑ ΛΕΠΣΑ

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-77.71.03
Βερνικοχρωματιςμοί ξυλίνων επιφανειϊν με βερνικόχρωμα δφο ςυςτατικϊν βάςεωσ νεροφ η διαλφτου.
(Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-7771)
Βερνικοχρωματιςμοί ξφλινων επιφανειϊν, ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΣΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματιςμοί
ξφλινων επιφανειϊν".
Απόξεςθ, αςτάρι, ξερόηιαςμα, ςπατουλάριςμα, ςτοκαρίςματα, ψιλοςτοκαρίςματα, διάςτρωςθ αλκυδικοφ
υποςτρϊματοσ ι υποςτρϊματοσ δφο ςυςτατικϊν και διάςτρωςθ βερνικοχρϊματοσ. Τλικά και μικροχλικά
επί τόπου και εργαςία.
2

Σιμή ανά τετραγωνικό μζτρο (m )

A/A: 12

15,70€

ΔΕΚΑΠΕΝΣΕ ΕΤΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΣΑ ΛΕΠΣΑ

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-77.80.01
Χρωματιςμοί επί επιφανειϊν επιχριςμάτων με χρϊματα υδατικήσ διαςποράσ, ακρυλικήσ,
ςτυρενιοακρυλικήσ ή πολυβινυλικήσ βάςεωσ εςωτερικϊν επιφανειϊν με χρήςη χρωμάτων, ακρυλικήσ
ςτυρενιοακρυλικήσ- ακρυλικήσ ή πολυβινυλικήσ βάςεωσ.
(Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-7785.1)
Χρωματιςμοί επί επιφανειϊν επιχριςμάτων με υδατικισ διαςποράσ χρϊματα ακρυλικισ, ι βινυλικισ, ι
ςτυρενιο-ακρυλικισ βάςεωσ ςε δφο διαςτρϊςεισ, χωρίσ προθγοφμενο ςπατουλάριςμα, ςφμφωνα με τθν
μελζτθ και τθν ΕΣΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματιςμοί επιφανειϊν επιχριςμάτων".
Προετοιμαςία των επιφανειϊν, αςτάρωμα και εφαρμογι δφο ςτρϊςεων του τελικοφ χρϊματοσ. Τλικά και
μικροχλικά επί τόπου, ικριϊματα και εργαςία.
2

Σιμή ανά τετραγωνικό μζτρο (m )
A/A: 13

9,00€

ΕΝΝΙΑ ΕΤΡΩ

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-77.80.02
Χρωματιςμοί επί επιφανειϊν επιχριςμάτων με χρϊματα υδατικήσ διαςποράσ, ακρυλικήσ,
ςτυρενιοακρυλικήσ ή πολυβινυλικήσ βάςεωσ εξωτερικϊν επιφανειϊν με χρήςη χρωμάτων, ακρυλικήσ ή
ςτυρενιο-ακριλικήσ βάςεωσ.
(Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-7785.1)
Χρωματιςμοί επί επιφανειϊν επιχριςμάτων με υδατικισ διαςποράσ χρϊματα ακρυλικισ, ι βινυλικισ, ι
ςτυρενιο-ακρυλικισ βάςεωσ ςε δφο διαςτρϊςεισ, χωρίσ προθγοφμενο ςπατουλάριςμα, ςφμφωνα με τθν
μελζτθ και τθν ΕΣΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματιςμοί επιφανειϊν επιχριςμάτων".

Προετοιμαςία των επιφανειϊν, αςτάρωμα και εφαρμογι δφο ςτρϊςεων του τελικοφ χρϊματοσ. Τλικά και
μικροχλικά επί τόπου, ικριϊματα και εργαςία.
2

Σιμή ανά τετραγωνικό μζτρο (m )
A/A: 14

10,10€

ΔΕΚΑ ΕΤΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΣΑ

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-77.99
Προςαφξηςη τιμήσ χρωματιςμϊν πάςησ φφςεωσ λόγω προςθζτου φψουσ
(Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΙΚ-7797)
Προςαφξθςθ τιμισ χρωματιςμϊν πάςθσ φφςεωσ ανά 2,00 m ι κλάςμα αυτϊν προςκζτου φψουσ, πζραν
των 5,00 m φψουσ από του κατά περίπτωςιν δαπζδου εργαςίασ (εδάφουσ, πεηοδρομίου, δαπζδου,
ορόφου, εξωςτϊν).Σο παρόν άρκρο δεν αφαρμόηεται όταν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι ικριωμάτων
για τθν εκζλεςθ εργαςιϊν επί κατακορφφων επιφανειϊν ι οροφϊν.
2

Σιμή ανά τετραγωνικό μζτρο (m )
A/A: 15

0 ,34€

ΜΗΔΕΝ ΕΤΡΩ ΚΑΙ ΣΡΙΑΝΣΑ ΣΕΕΡΑ ΛΕΠΣΑ

ΆΡΘΡΟ: 11.1
Αντικατάςταςη ςωληνϊςεων υδροροήσ κτιρίου Μαφρου.
Αντικατάςταςθ διαβρωμζνων ςωλθνϊςεων υδρορρόων με νζεσ από χαλκό, ςυµπεριλαµβανοµζνων των
υλικϊν ςυνδζςεωσ, των ςτθριγµάτων ςτερεϊςεωσ, τοποκετουµζνων ςτισ αλλαγζσ κατευκφνςεωσ και
ενδιαµζςωσ το πολφ ανά 1 Μ και τθσ εξ' 6 CM τουλάχιςτον επικαλφψεωσ *καβαλλιµατοσ+ του ενόσ
τεµαχίου µε το άλλο όπωσ εξαρτθµάτων, µικρουλικϊν και τθσ εργαςίασ πλιρουσ εγκαταςτάςεωσ.
Σιμή ςυνολικήσ εργαςίασ

500,00€

Μύκονος 17-03-2016

ΠΕΝΣΑΚΟΙΑ ΕΤΡΩ

Μύκονος, 17-03-2016

Θεωρήθηκε

σντάτθηκε

Ο Α/Α ΠΡΟΪΣ. ΣΗ Δ/Η ΣΕΥΝΙΚΩΝ
ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΓΙΑ

ΚΑΣΟΡΙΝΗ ΑΝΣΩΝΙΟ
ΑΡΥΙΣΕΚΣΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ

ο

Άρθρο 1 - ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Αντικείμενο τθσ παροφςασ εργολαβίασ είναι τα «Ζργα επιςκευισ και ςυντιρθςθσ Δθμοτικϊν κτιρίων 2016»
ςφμφωνα με τισ εγκεκριμζνεσ μελζτεσ εφαρμογισ και τουσ όρουσ των εγκεκριμζνων τευχϊν μελζτθσ και
δθμοπράτθςθσ του.

ο

Άρθρο 2 – ΑΡΧΙΚΗ ΤΜΒΑΣΙΚΗ ΧΡΗΜΑΣΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Η αρχικθ́ ςυμβατικθ́ χρθματικθ́ αξία τθσ εργολαβίασ είναι το ςυνολικό ποςό τθσ Προςφοράσ του αναδόχου ,
προςαυξθμζνο κατά το ποςό των απροβλζπτων δαπανϊν και τθσ δαπάνθσ ανακεϊρθςθσ επανυπολογιηομζνων μετά
τθν έκπτωςθ, που περιέχονται ςτον προϋπολογιςμό μελέτθσ.

ο

Άρθρο 3 – ΤΜΒΑΣΙΚΕ ΣΙΜΕ ΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
υμβατικζσ τιμζσ τθσ εργολαβίασ είναι , οι τιμέσ μονάδοσ του Σιμολογίου τθσ μελέτθσ , μειωμζνεσ κατά το
αντίςτοιχο ποςοςτό ζκπτωςθσ που προςζφερε ο ανάδοχοσ ςτθν προςφορά εκπτϊςεων και αυξθμζνεσ κατά το
εργολαβικό ποςοςτό για γενικά ζξοδα και για το όφελοσ του αναδόχου.

ο

Άρθρο 4 – ΙΧΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Για το ζργο αυτό ιςχφουν οι παρακάτω διατάξεισ:
Ο Ν. 3669/2008 «Κφρωςθ τθσ κωδικοποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ καταςκευισ δθμοςίων ζργων» (ΚΔΕ)
Ο Ν.1418/84 «Δθμόςια ζργα και ρυκμίςεισ ςυναφών κεμάτων» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
Σο ΠΔ 472/85 ςε εφαρμογθ́ των άρκρων 15, 16 και 17 του Ν.1418/84, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
Σο ΠΔ 609/85 Καταςκευι Δθμ. Ζργων ςε εκτζλεςθ του Ν. 1418/84, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχύει.
Η Ε 50/4-4-1984 (πρϊτεσ οδθγίεσ για το νζο Ν.1418/84)
Η ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν.294/18-3-85 ςχετικι με τα μθτρϊα επιχειριςεων καταςκευισ Δθμοςίων Ζργων και άλλεσ
ρυκμίςεισ όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει
Η Ε 60/11-4-85 οδθγίεσ για τθν εφαρμογθ́ των νέων ορίων προϋπολογιςμού έργων και τθν
Δ17/01/40/Φ.Ν.294/4-4-90 απόφαςθ Τπουργοφ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει
Ο Ν679/77 όπωσ ιςχφει μετά το άρκρο 28 παρ. Ιβ και παρ . 2α του Ν 1418/84 ο Ν2386/1953 ςφμφωνα με το
Ν.1418/84 άρκρο 28 παρ 2β.
Οι διατάξεισ για τθν ΣΟΠΙΚΗ Αυτοδιοίκθςθ κακώσ και το ΠΔ 171/87 «Περί οργάνων που αποφαςίηουν και
ειδικζσ ρυκμίςεισ ςε κζματα ζργων που εκτελοφνται από τουσ ΟΣΑ»
Ο Οργανιςμόσ Εςωτερικθ́σ Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ των υπθρεςιών του Δθ́μου Μυκόνου.
Ο Ν. 3463/2006 «Κϊδικασ Διμων & Κοινοτιτων»
Ο Ν . 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεφχοσ Α ’) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ»
Οι ςε εκτέλεςθ των ανωτέρω διατάξεων εκδοκείςεσ κανονιςτικέσ πράξεισ (εφόςον δεν περιλαμβάνονται
ςτθν κωδικοποίθςθ ), κακϊσ και λοιπζσ διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα
ςτα ςυμβατικά τεύχθ τθσ παρούςασ εργολαβίασ και γενικό
τερα κάκε διάταξθ (Νόμοσ, Π.Δ., Τ.Α.) και
ερμθνευτικι εγκφκλιοσ που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ του ζργου , ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά .

ο

Άρθρο 5 - ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΑ ΠΟΤ ΙΧΤΟΤΝ
υμβατικά ςτοιχεία τθσ υπόψθ εργολαβίασ ορίηονται, όςα αναφζρονται ςτο ειδικό άρκρο τθσ διακιρυξθσ και
ιςχφουν με τθν ίδια ςειρά προτεραιότθτασ, ςτθν περίπτωςθ που εμφανίηεται αςυμφωνία όρων μεταξφ τουσ, θ
ςειρά ιςχφοσ αυτϊν κακορίηεται ωσ εξισ:
1
Σο ςυμφωνθτικό
2
Η παροφςα Διακιρυξθ
3
Ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ
4
Σο τιμολόγιο Μελζτθσ
5
Η Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων (Ε..Τ.)
6
Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ και τα Παραρτιματα τουσ , (Σ..Τ.)
7
Η Σεχνικι Περιγραφι (Σ.Π.)
8
Ο Προχπολογιςμόσ Μελζτθσ
9
Οι Εγκεκριμζνεσ μελζτεσ που κα χορθγθκοφν ςτον Ανάδοχο από τθν Τπθρεςία κακϊσ και οι Σεχνικζσ
Μελζτεσ που τυχόν κα ςυνταχκοφν από τον Ανάδοχο ςφμφωνα με τουσ όρουσ Δθμοπράτθςθσ , όπωσ
τελικά κα εγκρικοφν από τθν Τπθρεςία
10 Σο χρονοδιάγραμμα / Πρόγραμμα καταςκευισ των ζργων, όπωσ τελικά κα εγκρικεί από τθν
Τπθρεςία.
Επίςθσ ςυμβατικι ιςχφ ζχουν, επόμενεσ των αναφερόμενων ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, επειδι είναι
δθμοςιευμζνα κείμενα:
1
Σα εγκεκριμζνα ενιαία Σιμολόγια του άρκρου 8 του Ν. 3263/2004
2
Οι Ευρωκϊδικεσ
3
Οι Πρότυπεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ (Π.Σ.Π.) του ΤΠΕΧΩΔΕ ( Ή του τ. ΤΔΕ)
4
Οι Προδιαγραφζσ ΕΛ.Ο.Σ. και Ι.S.Ο.
1.

2.

ε κάκε περίπτωςθ όμωσ, από όλα τα παραπάνω ςυμβατικά ςτοιχεία και τεφχθ, κατά τθν εκτζλεςθ του
ζργου, κα υπεριςχφει θ ςφμβαςθ καταςκευισ του ζργου όπωσ κα υπογραφεί μετά τθν απόφαςθ
κατακφρωςθσ τθσ δθμοπραςίασ, προσ τθν οποία κα είναι ςφμφωνθ.
ε περίπτωςθ τυχόν αςυμφωνίασ ςτο περιεχόμενο ενόσ και του αυτοφ απο τα παραπάνω ςυμβατικά
ςτοιχεία τθσ παραγράφου, θ τελικι επιλογι κα ανικει ςτθν Διευκφνουςα Τπθρεςία και ο Ανάδοχοσ ειναι
υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφωκεί αναντίρρθτα ςε αυτιν χωρίσ να δικαιοφται να προβάλλει οποιαδιποτε
απαίτθςθ για αποηθμίωςθ, από αυτιν τθν αιτία.

ο

Άρθρο 6 – ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Η ύμβαςθ του υπ ́ όψθ έργου κα καταρτιςκεί με βά ςθ τθν απόφαςθ για έγκριςθ του αποτελέςματοσ τθσ
δθμοπραςίασ και ανάκεςθσ του ζργου και με ςυμβατικι δαπάνθ το αναφερόμενο ςτο άρκρο
2 τθσ παρούςασ
ποςό.
Ο ανακθρυχκείσ από τθ δθμοπραςία προςωρινόσ ανάδοχοσ του έργου , με τθν κοινοποίθς θ ςε αυτόν τθσ
ζγκριςθσ του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ καλείται για τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ ανάκεςθσ του ζργου
,
προςκομίηοντασ και τθν απαιτοφμενθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ του ζργου.
Ο ανάδοχοσ υποχρεούται να προςέλκει εν τόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν αρχόμενθσ από τθν επόμενθ
θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ του για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
ε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο ανάδοχοσ δεν εμφανιςκεί μέςα ςε αυτό το διάςτθμα
, κθρφςςεται
ζκπτωτοσ, θ δε εγγύθςθ ςυμμετοχθ́σ του ςτθ δθμοπραςία καταπίπτει υπέρ του Κυρίου του Έργου .

ο

Άρθρο 7 - ΕΓΓΤΗΕΙ
Για τθ ςυμμετοχθ́ ςτον διαγωνιςμό πρέπει να κατατεκούν , από κάκε διαγωνιηόμενο, εγγυήςεισ ςυμμετοχήσ
ςυνολικοφ ποςοφ €1.616,20 (2%) του προϋ πολογιςμοφ, οι οποίεσ κα απευκύνονται ςτθν Ανακέτουςα Αρχθ́ και κα
παρζχονται όπωσ ορίηεται ςτθν παρ . 1 του άρκρου 23 του ΠΔ 609/85. Οι εγγυθ́ςεισ κα είναι κοινέσ υπέρ όλων των
μελϊν τθσ Κοινοπραξίασ , ςτθν περίπτωςθ που ο Προςφέρων / Διαγωνιηόμενοσ είναι κοινοπραξία εργολθπτικϊν
επιχειριςεων.
Οι εγγυθτικέσ επιςτολέσ πρέπει απαραίτθτα να αναφέρουν τθν επωνυμία του διαγωνιηόμενου ςχθ́ματοσ , τον
τίτλο του ζργου για το οποίο δίδεται θ εγγφθςθ , και τον όρο ότι , ο εγγυθτθ́σ πα ραιτείται από το δικαίωμα τθσ
διηιςεωσ μζχρι το παραπάνω ποςό και αναγνωρίηει ανεπιφφλακτα τθν υποχρζωςι του να καταβάλει το ποςό τθσ
εγγφθςθσ (χωρίσ καμία ζνςταςθ ι αντίρρθςθ ) μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ςχετικι ειδοποίθςθ (ςχετικά ιςχφει
το άρκρο 23 του Π.Δ. 609/85 και το άρκρο 4 του Ν.3263/2004).
Οι παραπάνω εγγυθτικέσ επιςτολέσ , κα είναι χωρίσ χρονικό περιοριςμό ιςχύοσ θ́ κα ιςχύουν το λιγότερο για
διάςτθμα 60 θμερολογιακϊν θμερϊν, από τθν θμερομθνία δθμοπράτθςθσ. (Άρκρο 23 του Π.Δ. 609/85 όπωσ ιςχφει).
Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ κατακζτει εγγφθςθ καλήσ εκτζλεςησ φψουσ 5% επί τθσ αξίασ
τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Π.Α. ςφμφωνα με το άρκρο 157 παρ. 1 Ν.4281/2014.
Οι εγγυθτικέσ επιςτολέσ εκδ ίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ
– μζλθ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου
, ι ςτα κράτθ – μζρθ τθσ Συμφωνίασ Δθμοςίων
Συμβάςεων του Παγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου , που κυρώκθκε με το ν. 2513/1997(Α’ 139) και έχουν, ςφμφωνα
με τισ ιςχύουςεσ διατάξεισ , το δικαίωμα αυτό . Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε .Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να
παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε
αυτό του αντίςτοιχου
χρθματικοφ ποςοφ.
Οι εγγυθτικέσ επιςτολέσ εκδίδονται κατ’ επιλογι του αναδόχου από ζνα ι περιςςότερα πιςτωτικά ιδρφματα,
ανεξαρτιτωσ του φψουσ των.

ο

Άρθρο 8 – ΠΡΟΘΕΜΙΑ
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Οι ςυμβατικζσ προκεςμίεσ εκτζλεςθσ του ζργου αρχίηουν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ
Η ςυνολικι προκεςμία περάτωςθσ καταςκευισ όλου του ζργου, εξοπλιςμζνου και ζτοιμου προσ λειτουργία,
λιγει ςε ςαράντα πζντε (45) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν ζναρξθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ.
Η προτεραιότθτα εκτζλεςθσ των εργαςιϊν κατά ολοκλθρωμζνα τμιματα κα κακοριςκεί με τθν ζγκριςθ του
χρονοδιαγράμματοσ καταςκευισ του ζργου.
Παράταςθ τθσ προκεςμίασ που κακορίηεται ςφμφωνα με τα παραπάνω δεν αναγνωρίηεται ςτον Ανάδοχο,
εάν ιςχυριςτεί άγνοια των τοπικϊν ςυνκθκϊν τθσ περιοχισ που εκτελείται το ζργο.
Επίςθσ δεν αναγνωρίηεται ςτον Ανάδοχο παράταςθ τθσ οριςκείςθσ προκεςμίασ, εάν ιςχυριςκεί άγνοια των
πθγϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν και των κλιματολογικϊν ςυνκθκϊν που επικρατοφν ι άγνοια τθσ
δυνατότθτασ να βρει εργάτεσ, μθχανιματα κλπ.
Παράταςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ δίνεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο ΠΔ 609/85 περί εκτελζςεωσ
του Ν.1418/84 "Δθμόςια ζργα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων", όπωσ ιςχφει μετά τθν ζκδοςθ του
Ν.2229/94.

Αποκλειςτικζσ προθεςμίεσ
Μζςα ςε ςαράντα πζντε (45) ημερολογιακζσ ημζρεσ από τθν ζναρξθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ να ζχει
ολοκλθρωκεί το ζργο.

ο

Άρθρο 9 - ΤΠΕΡΒΑΗ ΠΡΟΘΕΜΙΑ - ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ
Σονίηεται ότι, για κάκε κακυςτέρθςθ ςτο έργο , κα επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ από το άρκρο 49
του Ν 3669/2008. Σθν ευκύνθ για τισ οποιεςδθ́ποτε ανωμαλίεσ που τυχόν προκύψουν κατά τθν εκτέλεςθ του
ζργου, όπωσ και τισ οποιεςδιποτε ποινικζσ ριτρεσ επιβλθκοφν ςτον Ανάδοχο από καταςτρατιγθςθ των
προκεςμιϊν κα φζρει εξ ολοκλιρου ο Ανάδοχοσ.

ο

Άρθρο 10 - ΜΕΛΕΣΗ ΣΩΝ ΤΝΘΗΚΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
1.

2.

3.

4.
5.

Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του ο Ανάδοχοσ αποδζχεται ότι είναι απόλυτα ενιμεροσ τθσ φφςθσ και
τοποκεςίασ του ζργου, των γενικϊν και τοπικϊν ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ του ζργου, κυρίωσ όςον αφορά τισ
κάκε είδουσ πθγζσ λιψθσ υλικϊν, τισ κζςεισ προςωρινισ ι οριςτικισ απόκεςθσ προϊόντων εκςκαφισ, τισ
μεταφορζσ, τθ διάκεςθ, διαχείριςθ και αποκικευςθ υλικϊν, τθν φπαρξθ εργατοτεχνικοφ εν γζνει
προςωπικοφ, νεροφ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ, οδϊν, του τυχόν υπάρχοντοσ δικτφου φδρευςθσ και αποχζτευςθσ
τθσ περιοχισ, τουσ φόρτουσ τθσ υπάρχουςασ κυκλοφορίασ, το ευμετάβλθτο των καιρικϊν ςυνκθκϊν, τθν
διαμόρφωςθ και κατάςταςθ του εδάφουσ, το είδοσ, ποιότθτα και ποςότθτα των υλϊν που μποροφν να
ςυναντθκοφν πάνω και κάτω από το ζδαφοσ κλπ.
Επίςθσ με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του ο Ανάδοχοσ αποδζχεται ότι είναι απόλυτα ενιμεροσ για το είδοσ
και τα μζςα ευκολίασ πριν από τθν ζναρξθ και κατά τθν πρόοδο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν και για
οποιαδιποτε άλλα ηθτιματα, τα οποία κατά οποιοδιποτε τρόπο, μποροφν να επθρεάςουν τισ εργαςίεσ, τθν
πρόοδο ι το κόςτοσ αυτϊν, ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ.
Επίςθσ ο Ανάδοχοσ αποδζχεται ότι ζχει μελετιςει με ςκοπό να ςυμμορφωκεί, τα εγκεκριμζνα διαγράμματα
τθσ μελζτθσ κακϊσ και τα ςυμβατικά ςτοιχεία του ζργου, τα οποία περιλαμβάνονται ςτον φάκελο τθσ
μελζτθσ του ζργου και ότι αυτά ςυνιςτοφν τθν βάςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Παράλειψθ του Αναδόχου προσ ενθμζρωςι του με κάκε δυνατι πλθροφορία που αφορά τουσ όρουσ τθσ
ςφμβαςθσ δεν απαλλάςςει αυτόν από τθν ευκφνθ για τθν πλιρθ ςυμμόρφωςι του προσ τθν ςφμβαςθ.
Επιςθμαίνονται οι δυςχζρειεσ που είναι δυνατό να προκφψουν από τισ εργαςίεσ που κα εκτελοφνται ςτθν
περιοχι του ζργου από τον εργοδότθ ι από άλλουσ πικανοφσ εργολιπτεσ, ϊςτε να τισ πάρει ο Ανάδοχοσ
υπόψθ κατά τθν μόρφωςθ τθσ προςφοράσ του.

ο

Άρθρο 11 - ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
1.

2.

Ο χρονικόσ προγραμματιςμόσ τθσ εκτζλεςθσ του ζργου κα κακοριςτεί από το χρονοδιάγραμμα καταςκευισ
που κα υποβλθκεί από τον Ανάδοχο, όπωσ αυτό κα εγκρικεί τελικά από τθν Διευκφνουςα Τπθρεςία και κα
αποτελεί ςυμβατικό ςτοιχείο τθσ εργολαβίασ. Η υποβολι του χρονοδιαγράμματοσ κα γίνει εντόσ δεκαπζντε
(15) το αργότερο θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κα εγκρικεί ι κα τροποποιθκεί εντόσ
διαςτιματοσ δζκα (10) θμερϊν, από τθν θμζρα υποβολισ του ςτθν Τπθρεςία. ε περίπτωςθ που θ Τπθρεςία
δεν ενεργιςει εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ, το εν λόγω χρονοδιάγραμμα κεωρείται εγκρικζν αυτοδικαίωσ
και αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα καταςκευισ του ζργου.
Η μθ τιρθςθ των ανωτζρω προκεςμιϊν με υπαιτιότθτα του αναδόχου ςυνεπάγεται επιβολι των διοικθτικϊν
και παρεπομζνων χρθματικϊν κυρϊςεων, αποτελεί λόγο ζκπτωςθσ του αναδόχου και για τα αρμόδια
όργανα του φορζα καταςκευισ αποτελεί πεικαρχικό αδίκθμα ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ
τθσ παρ. 9 του άρκρου 6 του Ν. 1418/84, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 2229/94 και τον Ν. 3263/2004. Κατά
τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 32 του Π.Δ. 609/85, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 7 του Π.Δ.
368/94.
Σο πρόγραμμα ςυντάςςεται υπό μορφι
τετραγωνικοφ πίνακα και ςυνοδεύεται από έκκεςθ
, όπου κα
περιγράφονται αναλυτικά οι μζκοδοι εργαςίασ , τα μθχανθ́ματα που κα χρθςιμοποιθκούν και οι αποδόςεισ
τουσ, ο αρικμόσ εργατών κ .λ.π. για τισ κύριεσ δραςτθριότθτεσ , ζτςι που να εδραιϊνου ν ςυγκεκριμένα τθν
αξιοπιςτία των προτεινόμενων προτάςεων.
Σο χρονοδιάγραμμα κα αρχίηει από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ και κα καλφπτει
όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ που είναι αναγκαίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου, ςυμπεριλαμβανομζνων και των
τυχόν ενδιάμεςων εγκρίςεων που απαιτοφνται, των παραγγελιϊν των διαφόρων εφοδίων και εξαρτθμάτων,
των διατυπϊςεων τυχόν εκτελωνιςμοφ αυτϊν κλπ.
ο

Άρθρο 12 - ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΚΑΙ ΚΡΑΣΗΕΙ ΤΠΕΡ ΣΡΙΣΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ

1.

Σο ζργο είναι ενταγμζνο ςτο Σεχνικό Πρόγραμμα του Διμου Μυκόνου και χρθματοδοτείται από Ιδ. Πόρουσ
ζτουσ 2016 με το ποςό των 100.000,00 €.

2.

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να καταβάλει τισ κρατιςεισ που προβλζπονται από τον προχπολογιςμό των
Δθμοςίων Επενδφςεων και να προςκομίηει τισ αντίςτοιχεσ κανονικζσ αποδείξεισ πριν από τθν πλθρωμι κάκε
λογαριαςμοφ κακϊσ και κάκε άλλθ νόμιμθ κράτθςθ για το Δθμόςιο ι για τρίτουσ (τελϊν πάςθσ φφςεωσ
μθχανθμάτων που χρθςιμοποιοφνται ςτο ζργο, 1,2 + 0,6% υπζρ του ΣΜΕΔΕ κλπ).

3.

Σον Ανάδοχο βαρφνουν και όλεσ οι κρατιςεισ για λογαριαςμό τρίτων που αφοροφν αςφάλιςθ του
προςωπικοφ ςτο ΙΚΑ κλπ.

4.

Ο ΦΠΑ βαρφνει τον κφριο του ζργου.

5.

Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τα τζλθ διοδίων των κάκε είδουσ μεταφορικϊν του μζςων. Επίςθσ δεν
απαλλάςςεται από τουσ κάκε είδουσ φόρουσ και δαςμοφσ επί των ειςαγομζνων από το εξωτερικό υλικϊν,
εφοδίων κλπ ζςτω και αν τυχόν αναφζρεται αντίκετθ γενικι διατφπωςθ ςτθν ΑΕ του Τπουργείου Εκνικισ
Οικονομίασ.

6.

Σο ποςοςτό για γενικά ζξοδα και όφελοσ τθσ Εργολθπτικισ Επιχείρθςθσ είναι 18%.

ο

Άρθρο 13 – ΑΡΣΙΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ
Ο κακοριςμόσ από τα ςχέδια τθσ μελέτθσ , των οποιωνδθ́ποτε ςτοιχείων κακώσ και οι οδθγίεσ που περιέχονται ςτθν
παροφςα Συγγραφι Υποχρεϊςεων και ςτθν Τεχνικι Περιγραφι τθσ Υπθρεςίασ για τθν εκτζλεςθ των εργ αςιϊν, δεν
απαλλάςςουν τον ανάδοχο από τθν υποχρζωςθ να λάβει κατά τθν καταςκευι κάκε απαιτοφμενο μζτρο για τθν άρτια
εκτζλεςθ και εμφάνιςθ των επί μζρουσ ςτοιχείων και τθσ όλθσ καταςκευισ.
Για τθν εφαρμογθ́ των ανωτέρω όρων διευκρινί ηεται ότι, ζςτω και αν κάτι δεν ορίηεται από τα ςχζδια τθσ μελζτθσ ι
από τα ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ , είτε τζλοσ από τισ οδθγίεσ ι εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ , κάκε εργαςία πρζπει να είναι
άρτια ωσ προσ τθν καταςκευι , τθν εμφάνιςθ, τθ λειτουργικότθτα και τθν αιςκθτικι ςφνδεςθ του κτιρίου προσ το
περιβάλλον. Γενικά, το έργο κα παραδοκεί ςτθν Υπθρεςία πλθ́ρωσ περαιωμένο ("με το κλειδί ςτο χέρι").
Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν πλθ́ρθ ευκύνθ και δεςμεύεται ότι ςυνεχώσ κα παρακ ολουκεί τθν ορκι , επιμελι και
ακριβι εκτζλεςθ του ζργου . ςφμφωνα με τουσ υπολογιςμοφσ τθσ μελζτθσ . Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμένοσ να
εκτελζςει όλεσ τισ εργαςίεσ για τθν ολοκλιρωςθ του ζργου, ζςτω και αν αυτζσ δεν αναφζρονται ρθτά ςτα ςυμβατικά
τεφχθ και επιφζρουν τυχόν αυξομειϊςεισ ποςοτιτων οφειλόμενεσ ςε οποιοδιποτε λόγο.

ο

Άρθρο 14 – ΣΕΛΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ - ΠΑΡΑΛΑΒΕ
Ο Τελικόσ Λογαριαςμόσ εκδίδεται βάςει του Πρωτοκόλλου Οριςτικθ́σ Παραλαβθ́σ του έργου και τθσ ςχετικθ́
σ
εγκριτικισ απόφαςθσ αυτοφ . Τα παραπάνω ςτοιχεία αποτελούν τα μόνα δικαιολογθτικά για τθν έκδοςθ του
εξοφλθτικοφ λογαριαςμοφ, αντίτυπα δε ι αντίγραφα αυτϊν επιςυνάπτονται ςε αυτόν.
Με τθν Οριςτικθ́ Παραλαβθ́ των εργαςιών και τθν έγκριςθ του ςχετικού Πρωτοκόλλου, επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο θ
εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ του ζργου.

ο

Άρθρο 15 - ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
Κατά τθν υπογραφι τθσ φμβαςθσ ο Ανάδοχοσ κα δθλϊςει ςτθν Τπθρεςία τον Αντίκλθτό του,
εξουςιοδοτθμζνο για τθν παραλαβι των κοινοποιουμζνων εγγράφων ςε αυτόν, μαηί με ζγγραφθ αποδοχι του

διοριηομζνου αντικλιτου, τθ διεφκυνςθ των κεντρικϊν γραφείων του κακϊσ και το εντεταλμζνο προςωπικό που κα
βρίςκεται ςε αυτά.
Η Τπθρεςία μπορεί να διατάςςει τθν ςτελζχωςθ του εργοταξίου με πρόςκετο προςωπικό, όταν κατά τθν
κρίςθ τθσ είναι απαραίτθτο.
Ρθτά κακορίηεται ότι ο διοριςμόσ των υπόψθ προςϊπων του Αναδόχου ςε καμιά περίπτωςθ δεν
απαλλάςςει τον τελευταίο από τισ ευκφνεσ του και τισ υποχρεϊςεισ του, ο δε Ανάδοχοσ παραμζνει πάντοτε
αποκλειςτικά και εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ απζναντι ςτθν Τπθρεςία.

ο

Άρθρο 16 - ΕΙΔΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ΤΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΝΤΧΣΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΙΑ –
ΕΡΓΑΙΕ Ε ΑΡΓΙΕ ΚΑΙ ΕΟΡΣΕ
Επιτρζπεται θ εκτζλεςθ υπερωριακισ ι νυχτερινισ εργαςίασ και εργαςίασ κατά τισ αργίεσ και εορτζσ
ςφμφωνα με όςα ςχετικά ορίηονται από τουσ Νόμουσ του Κράτουσ. ε περίπτωςθ εκτζλεςθσ τζτοιασ εργαςίασ ο
Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να ηθτιςει πρόςκετθ αποηθμίωςθ. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω εργαςίασ ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να εξαςφαλίηει τθ ςχετικι άδεια και να τθρεί όλουσ τουσ νόμουσ και κανονιςμοφσ, που αφοροφν
τζτοια εργαςία. Εφόςον κακίςταται αναγκαία κατά τθν κρίςθ τθσ Τπθρεςίασ θ υπερωριακι ι νυκτερινι εργαςία ι θ
εκτζλεςθ εργαςίασ κατά τισ αργίεσ και εορτζσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθν εκτελεί χωρίσ αντίρρθςθ και χωρίσ
καμιά ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ.
Ειδικά για τθν υπερωριακι εργαςία θ Τπθρεςία κα ςυνθγοριςει, εφόςον κρίνεται απαραίτθτθ και δεν
υπάρχει άλλθ δυνατότθτα για εξαςφάλιςθ περιςςότερου προςωπικοφ, αλλά δεν μπορεί να εγγυθκεί τθν
εξαςφάλιςθ τθσ ςχετικισ ζγκριςθσ από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ.
Αν ο Ανάδοχοσ δεν μπορζςει να εξαςφαλίςει ζγκριςθ για υπερωριακι εργαςία, αυτό δεν κα αποτελζςει
δικαιολογία για παράταςθ των προκεςμιϊν εκτζλεςθσ του Ζργου.
Κατά τθν εκτζλεςθ νυκτερινισ εργαςίασ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει με δαπάνθ του πρόςκετο και
ικανοποιθτικό φωτιςμό για τθν αςφάλεια του προςωπικοφ του και του κοινοφ, κακϊσ και κατάλλθλα μζςα, που να
επιτρζπουν τθν καλι τοποκζτθςθ και επικεϊρθςθ υλικϊν και τθν από κάκε άποψθ αποδοτικότθτα εκτζλεςθσ των
ζργων.
Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ του τθν ιςχφουςα νομοκεςία, για θχορφπανςθ και ϊρεσ κοινισ
θςυχίασ ςτθν περιοχι, για τον προγραμματιςμό εκτζλεςθσ του Ζργου. Κατά τισ ϊρεσ κοινισ θςυχίασ και τισ
νυκτερινζσ κα πρζπει να αποφεφγεται εκτζλεςθ εργαςιϊν που θχορυπαίνουν τθν περιοχι και κα πρζπει να
λαμβάνονται τζτοια μζτρα, ϊςτε να αποφεφγεται θ θχορφπανςθ.

ο

Άρθρο 17 - ΤΛΙΚΑ – ΑΠΑΙΣΗΕΙ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΚΛΠ
Ο ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ των υλικϊν που γενικά χρθςιμοποιοφνται κα ςυνεχίηεται ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ
εκτζλεςθσ του ζργου με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνεσ του Αναδόχου και με παρακολοφκθςθ από τθν Τπθρεςία.
Είναι αυτονόθτο ότι τα κάκε φφςθσ υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν πρζπει να είναι
άριςτθσ ποιότθτασ, πράγμα που αποδεικνφεται με τθν υποβολι τουσ ςε εργαςτθριακό ζλεγχο, προκειμζνου να
πιςτοποιθκεί ότι αυτά είναι ςφμφωνα με τισ Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ ςυγγραφισ αυτισ ωσ προσ τισ φυςικζσ και
τισ χθμικζσ τουσ ιδιότθτεσ.
Η Τπθρεςία πάντωσ μπορεί κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ να αποκλείςει πθγζσ υλικϊν που δεν εγγυϊνται πλιρωσ
τισ απαιτοφμενεσ ιδιότθτεσ.
Ο Ανάδοχοσ ζχει ακζραιθ τθν ευκφνθ για τθν άριςτθ ποιότθτα και το ςφμφωνο προσ τισ Προδιαγραφζσ όλων
των κάκε φφςθσ υλικϊν που υπειςζρχονται ςτισ εργαςίεσ.
Εξυπακοφεται ότι με τθν προςφορά του ο Ανάδοχοσ ανζλαβε τθν υποχρζωςθ και τθν ευκφνθ τθσ ζντεχνθσ εκτζλεςθσ
των εργαςιϊν με δόκιμα υλικά.
Για τθν εκτζλεςθ των δειγματολθψιϊν και για τον ζλεγχο των κάκε φφςθσ χρθςιμοποιουμζνων ςτο ζργο
υλικϊν ιςχφουν κατά αρχιν οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ και οι Κανονιςμοί τθσ Τπθρεςίασ. τον εργαςτθριακό ζλεγχο
και με τουσ ίδιουσ Κανονιςμοφσ και όρουσ υπόκεινται και οι εργαςίεσ που εκτελοφνται για να διαπιςτωκεί θ
ςφμφωνθ με τισ προδιαγραφζσ εκτζλεςθ των λοιπϊν εργαςιϊν.

Η Τπθρεςία ζχει το δικαίωμα να διενεργεί κάκε ςτιγμι δειγματολθψίεσ και ζλεγχο τθσ ποιότθτασ των υλικϊν
και εργαςιϊν χρθςιμοποιϊντασ για το ςκοπό αυτό τισ Εργαςτθριακζσ εγκαταςτάςεισ, τα μζςα και το προςωπικό του
Αναδόχου, ο οποίοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κζςει απροφάςιςτα ςτθ διάκεςθ τθσ Τπθρεςίασ τα παραπάνω κακϊσ
και τισ τυχόν δαπάνεσ που κα απαιτθκοφν για αυτά.
Όλα τα παραπάνω ανάγονται ςτα γενικά ζξοδα του Αναδόχου κατά τα άρκρα τθσ παροφςασ ΕΤ, για το
περιεχόμενο του Σιμολογίου, χωρίσ τοφτο να τον απαλλάςςει από τθν ευκφνθ, αφοφ ο Ανάδοχοσ είναι ο μοναδικόσ
και εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ για τθν ποιότθτα και το δόκιμο των υλικϊν και των εργαςιϊν.

ο

Άρθρο 18 - ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΕΡΓΑΙΩΝ – ΚΑΚΟΣΕΧΝΙΕ
Οι εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με:
α) Σισ ιςχφουςεσ Πρότυπεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ
β) Σθν περιγραφι και τουσ όρουσ των άρκρων του Σιμολογίου
γ) Σα εγκεκριμζνα ςχζδια, τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τισ οδθγίεσ τθσ επιβλζπουςασ Τπθρεςίασ. Εάν κατά τθν
εκτζλεςθ των ζργων διαπιςτωκεί ότι ζχουν εκτελεςκεί εργαςίεσ πλθμμελϊσ ι κακότεχνα ι όχι ςφμφωνα με τα
παραπάνω, τίκεται ςε εφαρμογι το άρκρο 46 του Π.Δ.609/85.

ο

Άρθρο 19 - ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ- ΣΙΜΕ ΜΟΝΑΔΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ
Οι αυξομειώςεισ ποςοτθ́των τθσ εργολαβίασ γίνονται ςύμφωνα με το Ν.3669/08 άρκρο 57.
Όλα τα όρια ι ποςοςτά του Ν . 3669/08 αναφζρονται ςτο ποςό τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ αφαιροφμενθσ τθσ
ανακεϊρθςθσ.
Αν με απαίτθςθ τθσ Τπθρεςίασ παραςτεί ανάγκθ εκτέλεςθσ νέων επί μέρουσ εργαςιών κα ςυντ
άςςεται
αντίςτοιχο «Πρωτόκολλο κανονιςμοφ τιμϊν μονάδασ νζων εργαςιϊν », ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ του
Ν.3669/08.
Η κοςτολόγθςθ των εργαςιών αυτών κα γίνεται βάςει των εγκεκριμένων και ιςχυουςών αναλύςεων τιμών
(ΑΣΟΕ, ΑΣΗΕ, ΑΣΕΟ κλπ) ι ςε περίπτωςθ που δεν περιλαμβάνονται ς ’ αυτζσ τισ αναλφςεισ , με τα προβλεπόμενα
από τισ κείμενεσ διατάξεισ.
Αν νέα επί μέρουσ εργαςία , αφορά τμιμα του ζργου που εκτελείται με τιμζσ μονάδασ
, θ τιμθ́ τθσ , κα
μειϊνεται κατά το πρ οςφερκζν από τον ανάδοχο ποςοςτό ζκπτωςθσ τθσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ ςτθν οποία
υπάγεται, και κα προςαυξάνεται κατά το εργολαβικό ποςοςτό
(18%) για γενικά έξοδα κλπ και όφελοσ του
αναδόχου.

ο

Άρθρο 20 – ΕΠΙΒΛΕΨΗ
Ο Ανάδοχοσ υπόκειται ςτον ζλεγχο τθσ Τπθρεςίασ, που εκπροςωπείται από το προςωπικό Επίβλεψθσ του
Ζργου. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να επιτρζπει ελεφκερα τθν είςοδο ςτον επιβλζποντα και ςε όλουσ τουσ εντεταλμζνουσ
για τθν επίβλεψθ του ζργου υπαλλιλουσ τθσ Τπθρεςίασ ςε όλουσ τουσ χϊρουσ εργαςίασ. Σο ίδιο ιςχφει και για
όποιον άλλον, ςτον οποίο θ Τπθρεςία κα δϊςει ςχετικι ζγκριςθ.
Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να ςυμμορφϊνεται προσ τισ ζγγραφεσ εντολζσ τθσ Τπθρεςίασ, που δίνονται
για τθν άρτια, εφρυκμθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ του ζργου.
Σο ότι θ Τπθρεςία επιβλζπει το ζργο δεν απαλλάςςει τον Ανάδοχο από οποιαδιποτε ευκφνθ, που προκφπτει
από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι και τουσ ιςχφοντεσ Νόμουσ, Διατάξεισ κλπ, οφτε εξαςκενίηει τισ πλιρεισ και
αποκλειςτικζσ ευκφνεσ του και υποχρεϊςεισ του που επιτάςςουν οι όροι τθσ Διακιρυξθσ Δθμοπραςίασ, τθσ
παροφςασ ΕΤ, τθσ Σεχνικισ Περιγραφισ και των λοιπϊν Σευχϊν Δθμοπράτθςθσ.
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να διευκολφνει τθν επίβλεψθ και το προςωπικό τθσ Τπθρεςίασ Επίβλεψθσ, ςτθν άςκθςθ
των ελζγχων κλπ.

Επιςθμαίνεται ότι θ Τπθρεςία ενδζχεται να χρθςιμοποιιςει Σεχνικό φμβουλο κατά τθν καταςκευι του
ζργου. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να διευκολφνει τον φμβουλο ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων που κα του ανακζςει θ
Τπθρεςία. Σο ίδιο ιςχφει και για το προςωπικό του υμβοφλου.

ο

Άρθρο 21 - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΟΔΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ – ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΗ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ
Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα τθρείται θμερολόγιο ζργου ςφμφωνα με το Ν
.3669/08 άρκρο 47. Η
τιρθςθ του θμερολογίου είναι βαςικόσ όροσ.
Οι αφανείσ εργαςίεσ του ζργου γράφονται ςτο βιβλίο καταμζτρθςθσ των αφανϊν εργαςιϊν ςφμφωνα με
το άρκρο 38 του ΠΔ 609/85 όπωσ ιςχφει μετά τθν δθμοςίευςθ του Ν.2229/94.
ε επείγουςεσ περιπτώςεισ ο επιβλέπων μπορεί να δώςει προφορικθ́ διαταγθ́ για τροποποιθ́ςεισ θ́
ςυμπλθρϊςεισ ενθμερϊνοντασ το θμερολόγιο του έργου. τθν περίπτωςθ αυτθ́ ο επιβλέπων οφείλει να ενθμερώςει
τθ Διευκύνουςα Τπθρεςία για τθν έκδοςθ κανονικθ́σ διαταγθ́σ
. Αν θ διαταγθ́ τροποποιεί τισ εντολέσ του
επιβλζποντα, ο ανάδοχοσ αποηθμιώνεται για εργαςίεσ που
ζχει εκτελζςει μζχρι τθ λιψθ τθσ εντολισ τθσ
Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ.
Καταμζτρθςθ αφανϊν εργαςιϊν, και μόνο εφόςον υπάρξουν γίνεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 52 του
Ν. 3669/08.
Για τισ επιμετρθ́ςεισ ιςχύει γενικά το άρκρο 52 του Ν. 3669/08. Οι επιμετρθ́ςεισ κα ςυντάςςονται ςτο τέλοσ
κάκε μινα εφ ’ όςον υπάρχουν πλιρωσ περαιωμζνεσ εργαςίεσ . Δφο μινεσ το αργότερο μετά τθ βεβαιωμζνθ
περαίωςθ των εργαςιϊν πρζπει να υποβλθκοφν οι επιμετριςεισ που λείπουν και θ τελικι ε πιμζτρθςθ, διαφορετικά
επιβάλλονται οι ποινικζσ ριτρεσ που προβλζπει το άρκρο 52 του Ν. 3669/08. Η υπθρεςία μετά το χρόνο επιβολθ́σ
ποινικισ ριτρασ ζχει δικαίωμα να ςυντάξει τισ επιμετριςεισ ςε βάροσ του αναδόχου.
Για τθν επιμέτρθςθ των εργαςιϊν ιςχφουν αυτά που ορίηονται ςτο τιμολόγιο μελζτθσ του ζργου και ςτισ
εγκεκριμζνεσ ιςχφουςεσ αναλφςεισ τιμϊν και τιμολόγια.
Αν για κάποια εργαςία δεν ορίηεται ςτα παραπάνω ςτοιχεία τρόποσ επιμέτρθςθσ κα επιμετρείται και κα
πλθρϊνεται με βάςθ τισ πραγματικά και μόνο εκτελεςκείςεσ μονάδεσ εργαςίασ. Κάκε άλλθ ςυνικεια δε λαμβάνεται
υπόψθ.

ο

Άρθρο 22 - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΤ - ΧΡΟΝΟ ΕΓΓΤΗΕΩ - ΔΩΡΕΑΝ ΤΝΣΗΡΗΗ
Όταν λιξει θ προκεςμία του ζργου ι αν ζχουν περαιωκεί τα έργα πιο νωρίσ , εκδίδεται βεβαίωςθ περάτωςθσ από
τον Προϊςτάμενο τθσ Διευκύνουςασ Υπθρεςίασ.
Η προςωρινθ́ παραλαβθ́ πρέπει να γίνει μέςα ςε έξι μθ́νεσ από τθ βεβαιωμένθ περάτωςθ του έργου , αν υποβλθκεί
τελικι επιμζτρθςθ μζςα ςε δφο μθ́νεσ από τθ βεβαίωςθ. Διαφορετικά θ προςωρινι παραλαβι πρζπει να γίνει μζςα
ςε έξι μθ́νεσ από τθν υποβολθ́ του τελικού επιμετρθτικού πίνακα.
Ο χρόνοσ εγγύθςθσ κατά τον οποίο ο ανάδοχοσ φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβεσ από
οποιαδιποτε αιτία,
εκτόσ από τισ βλάβεσ που οφείλονται ςτθ χριςθ
, κακορίηεται ςε δεκαπζντε μήνες (15) από τθσ βεβαιωμζνθσ
περαίωςθσ των εργαςιϊν, που κα γίνει μετά τθν πλθ́ρθ αποπεράτωςθ του όλου ςυμβατικού αντικειμένου.
Κατά το χρό νο εγγύθςθσ ο ανάδοχοσ οφείλει να επικεωρεί τα έργα τακτικά και να τα διατθρεί ςε
ικανοποιθτικι κατάςταςθ αποκακιςτϊντασ κάκε βλάβθ που οφείλεται ςτθν καταςκευι . Ο χρόνοσ εγγύθςθσ αρχίηει
από τθ βεβαιωμζνθ περάτωςθ των εργαςιϊν αν ζχει υποβλθκεί ο τελικόσ επιμετρθτικόσ πίνακασ μέςα ςε δύο μθ́νεσ
από τθν ζκδοςθ τθσ βεβαίωςθσ περάτωςθσ . Διαφορετικά αρχίηει από τθν θμερομθνία υποβολισ ι ςφνταξθσ τθσ
τελικισ επιμζτρθςθσ.
ε περίπτωςθ που γίνουν ηθμίεσ από ανϊτερθ βία κατά τον χρόνο εγγυιςεωσ του Αναδόχου, αυτζσ κα
αποκαταςτακοφν από τον Ανάδοχο μετά τθν ζγκριςθ από τθν Προϊςταμζνθ Αρχι, ςτθν αρμοδιότθτα τθσ οποίασ
υπάγεται το ζργο, του ςχετικοφ Πρωτοκόλλου διαπιςτϊςεωσ ηθμιϊν που κα ςυνταχκεί από τθν Επιτροπι που
ςυγκροτείται από αυτιν (Προϊςταμζνθ Αρχι).
Η οριςτικθ́ παραλαβθ́ πρέπει να γίνει μέςα ςε δύο μθ́νεσ από τότε που λθ́γει ο χρόνοσ εγγύθςθσ.

ο

Άρθρο 23 : ΧΡΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Ή ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΟΤ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΣΩΗ
Ο εργοδότθσ δικαιούται παράλλθλα με τθν εκτέ λεςθ των εργαςιών να χρθςιμοποιεί το όλο έργο θ́ τμθ́μα
του, αν κατά τθν κρίςθ του αυτθ́ θ χρθ́ςθ είναι δυνατθ́
. Η παραπάνω χρθ́ςθ δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότθσ
παρζλαβε το ζργο ι τμιμα του ι ότι αυτό εκτελζςτθκε καλά και διατθρεί ό
λα τα δικαιώματα του να ελέγξει και
παραλάβει εν καιρϊ το ζργο, όταν κα ζχει αποπερατωκεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και τουσ ςυμβατικοφσ
όρουσ. Επίςθσ δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν ςφμβαςθ.

ο

Άρθρο 24 - ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ – ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παίρνει, εκτυπϊνει και παραδίνει ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία αρκετό αρικμό
φωτογραφιϊν και άλλων παραςτατικϊν ςτοιχείων του ζργου που εκτελείται, κακϊσ και να τθρεί, ςυντάςςει,
εκτυπϊνει και παραδίνει πλιρθ ςτοιχεία αυτοφ. Οι δαπάνεσ για όλα τα ανωτζρω βαρφνουν τον Ανάδοχο και
περιλαμβάνονται ςτα γενικά ζξοδά του.

ο

Άρθρο 25 - ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΕ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΔΙΚΣΤΩΝ Ο.Κ.Ω.
Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν είναι δυνατόν ο Ανάδοχοσ να ςυναντιςει δυςχζρειεσ ςτθν εκτζλεςθ των
ζργων από τθν παρουςία δικτφων ΟΚΩ και από τθν ανάγκθ εξαςφάλιςθσ τθσ κυκλοφορίασ κατά τθν διάρκεια τθσ
καταςκευισ. Οι παραπάνω δυςχζρειεσ είναι δυνατό να υποχρεϊςουν τον Ανάδοχο ςε πολλζσ περιπτϊςεισ να
καταφφγει ςτθν εφαρμογι αντιοικονομικϊν ι / και χρονοβόρων καταςκευαςτικϊν μεκόδων για να ανταποκρικεί
ςτισ ανάγκεσ καταςκευισ των ζργων με ςυνκικεσ απόλυτθσ αςφάλειασ για τισ υπάρχουςεσ καταςκευζσ
(διατθροφμενα, οδοςτρϊματα, οχετοί κλπ) τισ τυχόν υπάρχουςεσ παραλλαςςόμενεσ και νζεσ εγκαταςτάςεισ ΟΚΩ
κλπ.
Οποιαδιποτε ηθμιά, θ οποία οφείλεται ςε αμζλεια του Αναδόχου ι ςτον τρόπο με τον οποίο εκτελεί αυτόσ
το ζργο, ι ςε αμζλεια του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ των ζργων, βαρφνει αποκλειςτικά τον Ανάδοχο, ο οποίοσ
είναι υποχρεωμζνοσ να καταβάλει ολόκλθρθ τθν δαπάνθ επανόρκωςθσ τθσ ηθμιάσ.
Στον κακοριςμό τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ εκτζλεςθσ του ζργου ζχουν παρκεί υπόψθ οι κάκε είδουσ
κακυςτεριςεισ που μπορεί να προκφψουν από τθν τροποποίθςθ δικτφων ΟΚΩ είτε αυτζσ κα γίνουν από
ειδικευμζνα ςυνεργεία των ΟΚΩ, είτε από τα ςυνεργεία του Αναδόχου, είτε και από τα δφο μαηί.

ο

Άρθρο 26 - ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΕΡΓΟΣΑΞΙΩΝ, ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ
Ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ, με δαπάνεσ του (χωρίσ πρόςκετθ αποηθμίωςθ, των δαπανϊν αυτϊν
περιλαμβανομζνων ςτισ τιμζσ μονάδοσ τθσ προςφοράσ του και ςτισ ειδικζσ δαπάνεσ που βαρφνουν αυτόν) και πριν
από τθν παράδοςθ για χριςθ κάκε τμιματοσ ζργου κακϊσ και μετά τθν περαίωςθ ολόκλθρου του ζργου να
αφαιρζςει και απομακρφνει από τουσ γφρω του τμιματοσ αυτοφ χϊρουσ και γενικά από το εργοτάξιο, κάκε
προςωρινι εγκατάςταςθ, τα απορρίμματα, εργαλεία και ικριϊματα, μθχανιματα, πλεονάηοντα υλικά χριςιμα ι
άχρθςτα, προςωρινζσ εγκαταςτάςεισ μθχανθμάτων κ.λ.π.
Επίςθσ ο Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να προβεί ςτθν άρςθ (κακαίρεςθ, αποκόμιςθ κ.λ.π.), όταν κεωρθκεί από
τθν Τπθρεςία ωσ όχι απαραίτθτθ, κάκε προςτατευτικισ καταςκευισ που είχε επιβλθκεί (για τθν εκτζλεςθ του
ζργου), για οποιονδιποτε λόγο, για αποφυγι ηθμιϊν, φκορϊν, ατυχθμάτων κ.λ.π. ςε ιδιοκτθςίεσ, οικοδομζσ,
δζνδρα, αγροφσ, καλλιεργιςιμεσ εκτάςεισ, κοινωφελείσ εγκαταςτάςεισ και κάκε φφςθσ ζργα κακϊσ και για τθν
απομάκρυνςθ των περιφραγμάτων των εργοταξίων.
Εάν μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ, από τθν ζγγραφθ υπόμνθςθ τθσ Διευκφνουςασ Τπθρεςίασ, δεν προβεί ςτθν
ζναρξθ και ςε εφλογθ προκεςμία περαίωςθ των πιο πάνω εργαςιϊν ο Ανάδοχοσ, οι εργαςίεσ αυτζσ εκτελοφνται ςε
βάροσ του. Η δαπάνθ των εργαςιϊν αφαιρείται από τθν επόμενθ πλθρωμι του και για τον λόγο αυτό δεν του
εκδίδεται βεβαίωςθ εμπρόκεςμθσ εκτζλεςθσ του ζργου ι του τμιματοσ αυτοφ.

ο

Άρθρο 27 - ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ε περίπτωςθ ηθμιάσ ι καταςτροφισ ςε υπάρχουςεσ καταςκευζσ ι ςε ςτοιχεία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, που
δεν προβλζπεται από τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ του ζργου (ι από τυχόν εγκεκριμζνεσ από τθν Τπθρεςία

τροποποιιςεισ τθσ) ο Ανάδοχοσ, ανεξάρτθτα των οποιωνδιποτε ευκυνϊν που κα μποροφν να προκφψουν για
αυτόν, είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τα υπάρχοντα ζργα (ι το φυςικό περιβάλλον ςτθν κατάςταςθ που
βριςκόταν πριν από τθν εγκατάςταςι του, με δαπάνεσ του, χωρίσ να δικαιοφται οποιαςδιποτε χρθματικισ
αποηθμίωςθσ ι παράταςθσ προκεςμίασ.
Επιςθμαίνεται επιπλζον, ότι κα πρζπει να πλθροφνται κι οι οποιεςδιποτε άλλεσ προχποκζςεισ προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ με τισ εγκρίςεισ των αρμόδιων αρχϊν.

ο

Άρθρο 28 – ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΕ
Δεν αναμζνεται θ φπαρξθ αρχαιοτιτων ςτθν περιοχι εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. τθν περίπτωςθ όμωσ που αυτό
ςυμβεί:
1.Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, αμζςωσ μόλισ διαπιςτϊςει τθν φπαρξθ αρχαιοτιτων, οποιαςδιποτε θλικίασ, να
ειδοποιιςει τθν Τπθρεςία και τθν Αρμόδια Αρχαιολογικι Τπθρεςία και να διακόψει αμζςωσ κάκε εργαςία ςτθν
περιοχι των ευρθμάτων, λαμβάνοντασ ςυγχρόνωσ όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν ανζπαφθ διατιρθςθ και
διαφφλαξθ των υπόψθ αρχαιοτιτων.
2.Μετά το πρϊτο χαρακτθριςμό των ευρθμάτων από τθν Αρχαιολογικι Υπθρεςία. Θα δοκοφν οδθγίεσ ςτον Ανάδοχο,
είτε για τθν ςυνζχιςθ των εργαςιϊν, είτε για τθν διενζργεια αρχαιολογικισ ζρευνασ με δικά του μζςα και τθν
επίβλεψθ τθσ Αρχαιολογικισ Υπθρεςίασ, είτε για τθν προςωρινι διακοπι των εργαςιϊν για το διάςτθμα κατά το
οποίο θ Αρχαιολογικι Υπθρεςία κα διενεργεί ζρευνεσ με δικά τθσ μζςα και για τθν μεταφορά του εξοπλιςμοφ και
του προςωπικοφ του ςε άλλο μζτωπο εργαςίασ, ανάλογθ μετατροπι του χρονοδιαγράμματοσ. Σε περίπτωςθ που
απαιτθκεί από τθν Αρχαιολογικι Υπθρεςία διενζργεια διερευνθτικϊν τομϊν, αυτζσ κα περιλαμβάνονται ςτισ
υποχρεϊςεισ του Αναδόχου χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι
Για τθν περίπτωςθ ερευνθτικϊν εργαςιϊν που κα εκτελεςκοφν από τθν Αρχαιολογικι Τπθρεςία, ο Ανάδοχοσ
υποχρεοφται να παρζχει τισ απαιτοφμενεσ διευκολφνςεισ και να ςυντονίηει με αυτιν τισ υπόλοιπεσ εργαςίεσ του.
Όλα τα αρχαιολογικά ευριματα, οποιαςδιποτε φφςεωσ και αξίασ που ανακαλφπτονται κατά τθν εκτζλεςθ
του ζργου ανικουν ςτο Ελλθνικό Δίκαιο. ε κάκε περίπτωςθ ιςχφει θ Ελλθνικι Νομοκεςία.

ο

Άρθρο 29 - ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΟΛΛΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Ο Ανάδοχοσ του ζργου ζχει υποχρζωςθ να διακζτει τον απαιτοφμενο αρικμό ςυνεργείων από εργατοτεχνικό
και λοιπό προςωπικό, κακϊσ και τα μθχανιματα και εργαλεία για να μπορεί να εκτελεί παράλλθλα δφο ι
περιςςότερα τμιματα του ζργου, εφόςον αυτό είναι αναγκαίο ανάλογα με τθ ςυνολικι προκεςμία
αποπερατϊςεωσ του ζργου, τισ τμθματικζσ προκεςμίεσ, κυκλοφοριακοφσ ι άλλουσ λόγουσ και ςφμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου που πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με τισ παραπάνω απαιτιςεισ.

ο

Άρθρο 30 - ΕΡΓΑΙΕ ΠΟΤ ΕΚΣΕΛΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ Ή ΑΛΛΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ. ΦΘΟΡΕ ΑΠΟ
ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμένοσ να μθν παρεμποδί ηει τθν εκτέλεςθ των εργαςιών , που δεν ςυμπεριλαμβάνονται
ςτθ ςύμβαςθ́ του, από άλλουσ εργολιπτεσ που ζχει εγκαταςτιςει ο κφριοσ του ζργου , να διευκολύνει τθν εκτέλεςθ́
τουσ με τα μέςα που χρθςιμοποιεί (π.χ. ικριϊματα κλπ) και να ρυκμίηει τθν εκτέλεςθ́ των εκτελούμενων από αυτών
εργαςιϊν, οφτωσ ϊςτε να μθν παρεμποδίηεται θ εκτζλεςθ εργαςιϊν από τον κφριο του ζργου ι από άλλουσ
εργολιπτεσ.
Οποιαδιποτε φκορά ι ηθμιά που προκλθκεί από υπαιτιότθτα του αναδόχου , ςε οποιαδιποτε καταςκευι, βαρφνει
τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωμένοσ να τθν αποκαταςτθ́ςει και να επαναφέρει τισ καταςκευέσ που υπέςτθςαν τθ
ηθμιά ι τθ φκορά ςτθν προτζρα του κατάςταςθ.

ο

Άρθρο 31 - ΜΕΣΡΑ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ – ΦΤΛΑΞΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
Ο Ανάδοχοσ ζχει εξ ολοκλιρου τθν Ποινικι και Αςτικι Ευκφνθ για κάκε ατφχθμα που κα ςυμβεί ςτο προςωπικό του
ι ςτο προςωπικό τθσ Υπθρεςίασ ι ςε κάκε άλλο τρίτο και το οποίο οφείλεται ι προκαλείται από οποιοδιποτε λόγο,
επειδι δεν κα λθφκοφν τα απαραίτθτα μζτρα αςφαλείασ, ανεξάρτθτα από τθν κανονικι ι όχι εκτζλεςθ του ζργου.

Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να φυλάςςει και να προςτατεφει το ζργο και ευκφνεται για κάκε ηθμία ι
φκορά που κα προκαλείται ςε αυτό από οποιαδιποτε αιτία, πλθν τθσ κεομθνίασ, ζςτω και αν θ ηθμία ι φκορά
οφείλεται ςε εςκεμμζνθ ι μθ ενζργεια όςων κυκλοφοροφν ςτθν οδό ι κοντά ςε αυτιν.
Κάκε ηθμία ι φκορά που προκαλείται ςτο ζργο κα αποκακίςταται από τον Ανάδοχο χωρίσ καμία
αποηθμίωςθ για τθν αποκατάςταςθ.

ο

Άρθρο 32 – ΣΗΡΗΗ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΤ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΕΡΓΟΤ
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμένοσ κατά τθν εκτέλεςθ του έργου να καταρτίςει και να ενθμερώνει Φάκελο
Αςφάλειασ και Τγείασ όπωσ προβλζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου
3 του Π .Δ. 305/96 και ςύμφωνα με τον
Ν.3669/08 άρκρο 37 παρ.7.

ο

Άρθρο 33 - ΑΦΑΛΙΕΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ – ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ
Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αςφαλίηει το απαςχολοφμενο προςωπικό ςτο Ι.Κ.Α. και γενικά ςε όλα τα
αςφαλιςτικά ταμεία που προβλζπονται από τθ νομοκεςία. Επιπλζον, πρζπει να είναι ςυνεπισ προσ όλεσ τισ
υποχρεϊςεισ του ζναντι των κανονιςμϊν των αςφαλιςτικϊν ταμείων, όπωσ θ υποβολι μιςκοδοτικϊν καταςτάςεων
κλπ.
Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν πλιρθ ευκφνθ για ηθμιζσ που προκαλοφνται ςε πρόςωπα, ιδιοκτθςίεσ, ι δθμόςια
ζργα από το προςωπικό ι τα οχιματα και τα μθχανιματα αυτοφ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να καλφψει
αςφαλιςτικά τον εαυτό του και τον κφριο του ζργου για ενδεχόμενθ αςτικι ευκφνθ του ζναντι ςωματικϊν βλαβϊν,
ψυχικισ οδφνθσ, θκικισ βλάβθσ και υλικϊν ηθμιϊν μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου. Επίςθσ, είναι
υποχρεωμζνοσ να αςφαλίςει τα οχιματα που κα χρθςιμοποιοφνται ςτο ζργο ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
Ο Ανάδοχοσ οφείλει να αςφαλίςει κατά παντόσ κινδφνου το ςφνολο των υλικϊν και του εξοπλιςμοφ που
παραλαμβάνει, τόςο κατά τθ μεταφορά αυτοφ από τον προμθκευτι, όςο και κατά τθ διάρκεια τθσ φφλαξθσ αυτοφ
μζχρι τθν ενςωμάτωςι του ςτο ζργο.
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