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ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 
Με ηελ παξνχζα ηερληθή έθζεζε πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 74.364,64€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. (24%) 
πξνβιέπνληαη νη εξγαζίεο επηζθεπήο ηνπ ζρνιηθνχ θηηξίνπ θαη ησλ απιείσλ ρψξσλ ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ Άλσ 
Μεξάο,Γήκνπ Μπθφλνπ, γηα ην έηνο 2020.Πην ζπγθεθξηκέλα νη επεκβάζεηο αθνξνχλ ηελ απνθαηάζηαζε αζηνρηψλ ζηηο 
νξνθέο ηξηψλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο   θαζψο θαη ηνλ αχιεην ρψξν άλσζελ ηεο νξνθήο ηεο αίζνπζαο πνιιαπιψλ 
ρξήζεσλ θαη αθνξνχλ ηηο εμήο εξγαζίεο ζπληήξεζεο: 

 

ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ 

 Καζαίξεζε ησλ ζαζξψλ επηρξηζκάησλ θαη ζθπξνδέκαηνο ζηηο  νξνθέο ησλ ηξηψλ  αηζνπζψλ,ζε έθηαζε πεξίπνπ 60ηκ 

κε ρξήζε ηθξησκάησλ. Απνθνκηδή θαη απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο  . 

 Καζαίξεζε  ηεο πιαθφζηξσζεο, ηνπ ζπλδεηηθνχ θνληάκαηνο απηήο θαη ηεο ππφβαζεο (ηζηκεληνθνλίαο) ζηνλ αχιεην 

ρψξν (δψκα αίζνπζαο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ) - έθηαζεο πεξίπνπ 250m2, κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ θαζψο θαη 

απνθνκηδή θαη απνκάθξπζλε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο . 

 Καζαίξεζε ησλ ζεξκνκνλσηηθψλ πιαθψλ θαη απνμήισζε ηεο αζθαιηηθήο κεκβξάλεο ζην δψκα ηεο αίζνπζαο 

πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ζε έθηαζε πεξίπνπ 250ηκ, απνθνκηδή/απνκάθξπλζε ησλ θαζαηξεκέλσλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη 

εμνκάιπλζε  ηεο επηθάλεηαο κε απφμεζε θαη εθαξκνγή πδξνβνιήο ζηα ζεκεία πνπ απαηηείηαη. 

 Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ ζηνπο  ηνίρνπο θαη ζηα ζηεζαία πεξηκεηξηθά ηνπ δψκαηνο, ζε χςνο 30cm απφ ην επάλσ 

κέξνο ηεο θέξνπζαο πιάθαο θαη ζε βάζνο έσο πιήξνπο απφμεζεο ηνπ επηρξίζκαηνο θαη απνθάιπςεο 

πιίλζνπο,πέηξαο  ή ζθπξνδέκαηνο. Δμνκάιπλζε ησλ απνμεζκέλσλ επηθαλεηψλ έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί απφιπηε  

πξφζθπζε ηεο αζθαιηηθήο κεκβξάλεο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα αθφινπζα άξζξα. 

 

ΔΡΓΑΗΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΗ  ΟΡΟΦΔ  ΣΧΝ  ΣΡΗΧΝ ΑΗΘΟΤΧΝ 

 

 Απνθαηάζηαζε ησλ πιαθψλ νξνθήο ηξηψλ αηζνπζψλ κε επεκβάζεηο ζην άλσ κέξνο ησλ πιαθψλ (δψκα) κέζσ 

έγρπζεο επνμεηδηθψλ ξεηίλσλ ζηηο ξσγκέο θαη  εθαξκνγήο ειαζηνκεξνχο ζηεγαλσηηθνχ,θαζψο θαη ζην θάησ κέξνο 

ησλ πιαθψλ (νξνθέο)  κέζσ ζθξάγηζεο κε επνμεηδηθφ ζηφθν θαη ζνβάληηζκα κε ηλνπιηζκέλν αληηδηαβξσηηθφ 

θνλίακα. Υξήζε θαηάιιεισλ ηθξησκάησλ. 

 Υξσκαηηζκνί ησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ (νξνθψλ) φπνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ηα επηζθεπαζηηθά επηρξίζκαηα κε  

ρξψκαηα αθξπιηθήο ή βηλπιηθήο ή ζηπξεληναθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν επηζηξψζεηο θη αθνχ έρεη πξνεγεζεί εθαξκνγή 

αθξπιηθνχ κηθξνκνξηαθνχ ή ζηιηθνλνχρνπ ππνζηξψκαηνο αζηαξηνχ ζε δχν ζηξψζεηο, κε ελδηάκεζν ηξίςηκν γηα 

εμνκάιπλζε ησλ επηθαλεηψλ. Με αλάινγν ηξφπν θαη νη ρξσκαηηζκνί ησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ φπνπ έρνπλ 

πξνεγεζεί επεκβάζεηο απνθαηάζηαζεο, κε ρξήζε φκσο  ρξσκάησλ αθξπιηθήο βάζεο   λεξνχ ή δηαιχηνπ. Υξήζε 

θαηάιιεισλ ηθξησκάησλ. 

 

ΔΡΓΑΗΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖΝ ΟΡΟΦΖ/ΓΧΜΑ ΑΗΘΟΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΥΡΖΔΧΝ 

 

 Δμπγείαλζε πιάθαο θέξνληνο νξγαληζκνχ  

Καηφπηλ αθαίξεζεο ησλ ζαζξψλ ηκεκάησλ ησλ νξηδφληησλ επηθαλεηψλ κε εθαξκνγή πδξνβνιήο θαη ηξηβήο κε 

κεραληθά κέζα, πξνο δηεπζέηεζε ησλ εμάξζεσλ, αθνινπζεί επηζθεπή ησλ θαηεζηξακκέλσλ επηθαλεηψλ ή 

θπςεινεηδψλ ξσγκψλ ρξεζηκνπνηψληαο επηζθεπαζηηθή επνμεηδηθή ξεηίλε ή επνμεηδηθή πάζηα-αλάινγα ην ζεκείν 

πνπ ρξήδεη επηζθεπή- πξνο  επίηεπμε ελφο ζηαζεξνχ θαη γεξνχ ππνζηξψκαηνο. 

 

 

 

 Αδηαβξνρνπνίεζε ηεο θέξνπζαο πιάθαο κε εθαξκνγή  βεξληθίνπ αζθαιηηθήο, πνιπνπξεζαληθήο ή 

ηζηκεληνεηδνχο βάζεο 

Η επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη νκαιή, θαζαξή θαη ζηεγλή, απαιιαγκέλε απφ ζθφλεο, ιάδηα θαη ιηπαληηθά θαη ζαζξά 

ππνιείκκαηα. Δθαξκνγή (επάιεηςε) ζε νξηδφληηα επηθάλεηα (πεξίπνπ 250ηκ) θαη θαηαθφξπθε επηθάλεηα (πεξίπνπ 

2ηκ) ζε δχν ζηξψζεηο ειαζηνκεξνχο ζηεγαλσηηθνχ, ηλνπιηζκέλνπ, αζθαιηηθνχ βεξληθηνχ πνιπνπξεζαληθήο βάζεο 
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δεκηνπξγψληαο ηαπηφρξνλα έλα θξάγκα πδξαηκψλ. Η κεκβξάλε ζα πξέπεη λα  παξακέλεη ειαζηηθή κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ θαη λα επηδεηθλχεη ηδηαίηεξα θαιή αληνρή ζηηο απμνκεηψζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηηο ζπζηνινδηαζηνιέο. 

 

 Δπίζηξσζε ζεξκνκνλσηηθψλ πιαθψλ ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηεο πιάθαο 

Σνπνζέηζε ζεξκνκνλσηηθψλ πιαθψλ ζε επηθάλεηα εκβαδνχ  250 ηκ εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο αδηαπέξαζησλ απφ 

ηελ πγξαζία, κε πάρνο αθξψδνπο εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο 5 cm εσο 7 cm, Οη πιάθεο ηειηθήο επηθάλεηαο έρνπλ 

παηνχξα πεξηκεηξηθά πνπ επηηξέπεη ζηελ ζχλδεζε ηνπο, αθήλνληαο παξάιιεια αξκνχο γηα ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε 

πδξαηκψλ θαη λεξψλ ηεο βξνρήο, ελψ δπζθνιεχεη ηελ αλάξπαζή ηνπο απφ ηνλ αέξα. Οη 4 πιεπξέο ηνπ πιαθηδίνπ 

έρνπλ δηακφξθσζε ξακπνηέ (αξζεληθφ-ζειπθφ) πνπ εμαζθαιίδεη ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο ζεξκνγεθπξψλ, ηελ 

ηέιεηα ζπλαξκνιφγεζε θαη ζηαζεξφηεηα ηνπο θαη ηελ πνιχ θαιή βαηφηεηα ηνπ δψκαηνο. To ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ λα 

έρεη έγθξηζε απφ δηεζλείο θαλνληζκνχο.  

 Δπηθάιπςε ζεξκνκνλσηηθψλ πιαθψλ κε γεσχθαζκα 

Δπί ηεο ζεξκνκνλσηηθήο επηθάλεηαο πξαγκαηνπνηείηαη δηάζηξσζε πνιπεζηεξηθνχ κε-πθαληνχ γεσυθάζκαηνο 

400gr/m2 γηα πξνζηαζία αιιά θαη ηε δεκηνπξγία δηαρσξηζηηθήο επηθάλεηαο κεηαμχ ησλ δχν πιηθψλ, κε επηθαιχςεηο 

150mm.πλίζηαηαη νη επηθαιχςεηο λα νδεχνπλ πξνο ηελ θαησθέξεηα ηεο θιίζεο. ε αλαθάκςεηο θαη δηεηζδχζεηο ην 

γεσχθαζκα ζα πξέπεη λα ζηξέθεηαη πξνο ηα επάλσ ψζηε λα ηειεηψλεη πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ έξκαηνο. ε 

αλαθάκςεηο θαη δηεηζδχζεηο ην γεσχθαζκα ζα πξέπεη λα ζηξέθεηαη πξνο ηα επάλσ ψζηε λα ηειεηψλεη πάλσ απφ ηελ 

επηθάλεηα ηνπ έξκαηνο. 

 

 Γεκηνπξγία ξήζεσλ κε επίζηξσζε  νπιηζκέλνπ γαξκπηινκπεηνχ επάλσ ζην γεσχθαζκα 

Δπίζηξσζε γαξκπηινκπεηφλ κέζνπ πάρνπο 6,5cm ζε επηθάλεηα πεξίπνπ 250ηκ γηα ηελ επίηεπμε ξχζεσλ πξνο ηηο 

πδξνξξνέο θαηά 1.5% θαη έιαρηζην. Σν γαξκπηινκπεηφλ ζα είλαη  νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Σ131.  

 

 Καηαζθεπή πεξηκεηξηθνχ πεξηζσξίνπ (ινχθη) δηαζηάζεσλ 5x5εθ πεξίπνπ 

Καηαζθεπή πεξηκεηξηθνχ πεξηζσξίνπ (ινχθη) δηαζηάζεσλ 5x5εθ πεξίπνπ ζε κήθνο πεξίπνπ 90κ, θαη γσλίαο 135 

κνηξψλ απφ ηζηκεληνθνλίακα ζε δχν ζηξψζεηο, ζηα ζηεζαία θαη ζηνπο θαηαθφξπθνπο ηνίρνπο γηα ηελ επίηεπμε ήπηαο 

θιίζεο θαηά ην γχξηζκα ησλ αζθαιηηθψλ κεκβξαλψλ. 

Γηα ηελ άκβιπλζε ηεο γσλίαο αλφδνπ ηεο ζηεγαλσηηθήο ζηξψζεο ζηα ζηεζαία πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηαζθεπή 

πεξηκεηξηθνχ πεξηζσξίνπ (ινχθη) απφ ηζηκεληνθνλίακα ζε δχν ζηξψζεηο. ηελ πξψηε ζηξψζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

άκκνο ιαηνκείνπ, ελψ ζηε δεχηεξε άκκνο ζαιάζζεο. Σα ινχθηα θαηαζθεπάδνληαη πεξηκεηξηθά θαη θαηά κήθνο φισλ 

ησλ θαηαθφξπθσλ ζηνηρείσλ ηνπ δψκαηνο. Πιάηνο θαη χςνο ινπθηψλ ηνπιάρηζηνλ 5cm θαη αθηίλα θακππιφηεηαο, 

πεξίπνπ 2,5cm.  

 

 
 
 

 Δθαξκνγή αζθαιηηθνχ γαιαθηψκαηνο ζηελ επηθάλεηα ηνπ γαξκπηινκπεηφλ θαη ζηα πεξηκεηξηθά ζηεζαία. 

Καηφπηλ θαηάιιειεο πξνεηνηκαζίαο ηεο ππάξρνπζαο επηθάλεηαο(ιείαλζεο κε κεραληθά κέζα φπσο πρ ειηθνπηέξσλ 

θαη απνκάθξπλζεο μέλσλ ζσκαηηδίσλ θηι ψζηε λα επηηεπρζεί ε απφιπηε πξφζθπζε ηνπ ππφ εθαξκνγή πιηθνχ) 

αθνινπζεί εθαξκνγή ππνζηξψκαηνο κε ππεξειαζηνκεξέο αζθαιηηθφ γαιάθησκα, κε αλαθιέμηκν πςειψλ 

πξνδηαγξαθψλ ζε δχν ζηξψζεηο, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηα ηερληθά εγρεηξίδηα θαη ινηπά ελεκεξσηηθά ηεχρε 

ηνπ παξαγσγνχ (ζπλζήθεο εθαξκνγήο, αξαίσζε, θαηαλάισζε). Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ αζηαξηνχ ε επηθάλεηα ζα 

πξέπεη λα είλαη ζηεγλή θαη απαιιαγκέλε απφ πγξαζία. Ιδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

αζηαξηνχ ζηελ ζπκβνιή ησλ νξηδφληησλ επηθαλεηψλ κε ηα θαηαθφξπθα ζηνηρεία (ζηεζαία, ηνίρνη). Σν αζθαιηηθφ 

γαιάθησκα εθαξκφδεηαη θαη ζηηο θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο φπνπ έρεη πξνεγεζεί απνμήισζε επηρξίζκαηνο θαη 

ιείαλζε. Όηαλ ζηεγλψζεη ην αζθαιηηθφ γαιάθησκα, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πιηθνχ, ε επηθάλεηα είλαη 

έηνηκε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αζθαιηηθψλ κεκβξαλψλ. 

 

 

 Δπίζηξσζε δηπιήο ζηξψζεο αζθηαιηηθήο κεκβξάλεο 
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Δπηθφιιεζε κε θιφγηζηξν, πξψηεο ζηξψζεο αζθαιηηθήο ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο πιαζηνκεξνχο βάζεσο 

κεκβξάλεο 3,0kg/m2 , εληζρπκέλε κε θνξέα παινπίιεκα, κε ηελ άλσ θαη θάησ πιεπξά ηεο κεκβξάλεο θαιπκκέλε κε 

θηικ πνιπαηζπιελίνπ θαη κήθνο ξνινχ φρη κεγαιχηεξν απφ 10κέηξα. Η αζθαιηηθή κεκβξάλε ζα έρεη ηα παξαθάησ 

ραξαθηεξηζηηθά πηζηνπνηεκέλα απφ ηα αληίζηνηρα εξγαζηήξηα: • εκείν Μάιζσζεο >145°C ( ±°C) • εκείν 

Γηείζδπζεο 18-28dmm • Σάζε ζξαχζεο ηνπιάρηζηνλ 300Ν/5εθ θαηά κήθνο θαη 200Ν/5εθ θαηά πιάηνο • Αληνρή ζε 

ζρίζηκν 300Ν θαηά κήθνο θαη 140Ν θαηά πιάηνο • Δπθακςία ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο: απφ 0°C έσο -15° • 

Απμεκέλε αληνρή ζηε γήξαλζε ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN1297 • Αληνρή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο >125 °C • 

Απμεκέλε αληνρή ζε ζηαηηθή δηάηξεζε θαηεγνξία L3 θαη ζε δπλακηθή δηάηξεζε θαηεγνξία Ι3 ζχκθσλα κε ηα πξφηππα 

EN1928 θαη EN1931 Σν πξντφλ ζα είλαη εγθεθξηκέλν θαηά ΔΝ 13707. 

Δπηθφιιεζε κε θιφγηζηξν δεχηεξεο ζηξψζεο ειαζηνκεξψλ αζθαιηηθψλ ζηεγαλσηηθψλ κεκβξαλψλ SBS-20°C, 

εληζρπκέλσλ κε κε πθαληφ πνιπεζηεξηθφ πιέγκα νπιηζκνχ βάξνπο απφ 180g/m 2 έσο 250g/m 2 , κε ηελ θάησ 

πιεπξά ηεο κεκβξάλεο θαιπκκέλε κε θηικ πνιπαηζπιελίνπ θαη ηελ επάλσ επηθαιπκκέλε κε ςεθίδα, ειάρηζην βάξνο 

κεκβξάλεο 5,0kg/m2 θαη κήθνο ξνινχ φρη κεγαιχηεξν απφ 10κέηξα ηζνδχλακνπ ηχπνπ Δshadien ηεο Esha ή 

ηζνδχλακνπ, πνπ ηνπνζεηείηαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πιηθνχ θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο επίβιεςεο. Η 

αζθαιηηθή κεκβξάλε ζα έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά πηζηνπνηεκέλα απφ ηα αληίζηνηρα εξγαζηήξηα: • εκείν 

Μάιζσζεο >115°C ( ±°C) • εκείν Γηείζδπζεο 30-40dmm • Δπηκήθπλζε ηνπιάρηζηνλ 35% θαηά κήθνο θαη 35% θαηά 

πιάηνο • Σάζε ζξαχζεο ηνπιάρηζηνλ 850Ν/5εθ θαηά κήθνο θαη 600Ν/5εθ θαηά πιάηνο • Αληνρή ζε ζρίζηκν 550Ν 

θαηά κήθνο θαη 350Ν θαηά πιάηνο • Δπθακςία ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο: απφ -10°C έσο -25°C ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν EN1109 • Δμαηξεηηθή ζηαζεξφηεηα ραξαθηεξηζηηθψλ • Απμεκέλε αληνρή ζηε γήξαλζε ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν EN1297 • Αληνρή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο >100 °C • Απμεκέλε αληνρή ζε ζηαηηθή δηάηξεζε θαηεγνξία L4 

θαη ζε δπλακηθή δηάηξεζε θαηεγνξία Ι3 ζχκθσλα κε ηα πξφηππα EN1928 θαη EN1931 Σν πξντφλ ζα είλαη 

εγθεθξηκέλν θαηά ΔΝ 13707.Οη εξγαζίεο θφιιεζεο κεκβξάλεο μεθηλάλε απφ ην ρακειφηεξν ζεκείν ησλ ξχζεσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε αλεκπφδηζηε ξνή ηνπ λεξνχ φηαλ νη κεκβξάλεο ζπγθνιινχληαη ε κηα παξάιιειε κε 

ηελ άιιε. Οη κεκβξάλεο ηνπνζεηνχληαη θαηά δηεχζπλζε θάζεηε απηή ησλ ξχζεσλ. 

Η επηθάιπςε ησλ θχιισλ κεηαμχ ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη 15cm ηνπιάρηζηνλ .Οη επηθαιχςεηο ησλ κεκβξαλψλ θαηά 

ηελ ζπγθφιιεζε θινγίδνληαη θαη πηέδνληαη ειαθξά έσο φηνπ ην ηήγκα ηνπ αζθαιηηθνχ πιηθνχ λα εκθαληζηεί ζην 

ζεκείν ηεο έλσζεο γεγνλφο ελδεηθηηθφ ηεο ζηεγαλήο ζπγθφιιεζεο ησλ κεκβξαλψλ. 

Δπί ησλ θαηαθφξπθσλ επηθαλεηψλ ε κεκβξάλε αλέξρεηαη ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ 30cm (επηθάλεηεο πνπ φπσο 

αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν έρνπλ ππνζηεί θαζαίξεζε επηρξίζκαηνο,ιείαλζε θαη επάιεηςε κε 

αζθαιηηθφ γαιάθησκα θαη ζε χςνο 30cm απφ ηελ ππν κφλσζε θέξνπζα πιάθα. Οη απνιήμεηο ηνπ αζθαιηφπαλνπ 

ζην ζηεζαίν ή άιιεο θαηαθφξπθεο απνιήμεηο, ζθξαγίδνληαη κε ηνπηθφ δέζηακα ηνπ κε θιφγηζηξν θαη πίεζε κε 

ζπάηνπια θαη ζηεξεψλεηαη κεραληθά κε ιάκα γαιβαληζκέλεο ιακαξίλαο αλνηρηνχ Γ πιάηνπο 3cm, κε βίδεο θαη 

βχζκαηα. Tα ζεκεία ζπλαξκνγήο ζην θαηαθφξπθα δνκηθά ζηνηρεία ζθξαγίδνληαη κε αζθαιηηθή καζηίρε θαη 

ζπκπηέδνληαη. Ιδηαίηεξε πξέπεη λα δνζεί ψζηε ε ιάκα λα κελ έρεη ιεξσζεί κε αζθαιηηθφ πιηθφ. φπνπ έρεη πξνεγεζεί 

απνμήισζε επηρξίζκαηνο, ιείαλζε θαη επάιεηςε αζθαιηηθνχ γαιαθηψκαηνο.  

Οη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ησλ αζθαιηηθψλ κεκβξαλψλ ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Σερληθή Πξνδηαγξαθή 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-03-06-01-01:2009 θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο επίβιεςεο. 

           

 Δπηθάιπςε ηεο αζθαιηηθήο κεκβξάλεο κε γεσχθαζκα 

Δπί ηεο αζθαιηηθήο κεκβξάλεο  πξαγκαηνπνηείηαη δηάζηξσζε πνιπεζηεξηθνχ κε-πθαληνχ γεσυθάζκαηνο 400gr/m 2 

γηα πξνζηαζία ηνπ πγξνκνλσηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηε δεκηνπξγία δηαρσξηζηηθήο επηθάλεηαο κεηαμχ ησλ δχν πιηθψλ, 

κε επηθαιχςεηο 150mm θάζεηα πξνο ηελ θιίζε ηνπ δψκαηνο. πλίζηαηαη νη επηθαιχςεηο λα νδεχνπλ πξνο ηελ 

θαησθέξεηα ηεο θιίζεο. ε αλαθάκςεηο θαη δηεηζδχζεηο ην γεσχθαζκα ζα πξέπεη λα ζηξέθεηαη πξνο ηα επάλσ ψζηε 

λα ηειεηψλεη πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ έξκαηνο. 

 Δπίζηξσζε ηζηκεληνθνληάκαηνο επί ηνπ γεσπθάζκαηνο σο ζηαζεξή ππφβαζε γηα ηελ επίζηξσζε 

πιαθηδίσλ 

Δπίζηξσζε ηζηκεληνθνλίαο πάρνπο 4cm (επηθάλεηαο πεξίπνπ 250ηκ) γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο ζηαζεξήο ππφβαζεο 

γηα ηελ πιαθφζηξσζε κε ρξήζε θαηάιιεισλ ξεηηλψλ. 

 Δπίρξηζκα ησλ πεξηκεηξηθψλ ηνηρείσλ /ζηεζαίσλ γηα επηθάιπςε 

Δπίρξηζκα ζηελ βάζε  ησλ θαηαθφξπθσλ ζηνηρείσλ (ηνίρνη-ζηεζαία), επηθάλεηαο πεξίπνπ 27ηκ θαη πεξηκεηξηθά 
ηεο επηθάλεηαο  φπνπ ερεη γίλεη ε ζηέςε αζθαιηηθήο κεκβξάλεο.  

 Δπηθάιπςε ηζηκεληνθνληάκαηνο κε πιάθεο γξαλίηε  

Αληηνιηζζεηηθέο πιάθεο γξαλίηε, εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη αληνρήο ζηηο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο θαη ηελ ππεξηψδε 

αθηηλνβνιία, ζε ζρήκα θαη ζρέδην παξφκνην κε ηηο πξνχπάξρνπζεο πνπ απνμειψζεθαλ θαη ελαξκνληζκέλεο κε ην 
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χθνο θαη ηελ αξρηηεθηνληθή πνπ πξνζηάδεη ν ραξαθηήξαο ηεο πεξηνρήο θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

νξίδνληαη γηα ζρνιηθά θηίξηα. 

      Μεηαθνξά-Απνζήθεπζε Τιηθψλ 

Ο αλάδνρνο ζα κεηαθέξεη ζην εξγνηάμην φια ηα πιηθά θαη ηερληθφ εμνπιηζκφ θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλα ψζηε λα 

απνθεπρζνχλ δεκηέο θαη παξακνξθψζεηο θαηά ηε κεηαθνξά. Όιεο νη επεκβάζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ,ζχκθσλα κε 

ηηο Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) θαη ηηο νδεγίεο ρξήζεσο ησλ πιηθψλ πνπ πξνβιέπεη ν θαηαζθεπαζηήο,  

ζεβφκελεο ηνλ παξαδνζηαθφ λεζηψηηθν ραξαθηήξα θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ αιιηψζεηο ζηελ 

αηζζεηηθή θαη αξρηηεθηνληθή ησλ  θηηξίσλ απηψλ.    

Αλαιπηηθά νη πνζφηεηεο θαη ην είδνο ησλ εξγαζηψλ πεξηγξάθνληαη ζηνλ πξνπ̈πνινγηζκν́. Όια ηα πιηθά ζα είλαη 
άξηζηεο πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηε ο επηζηέκεο, ηνπο θαλνληζκνπ́ο θαη ηελ κειέηε . Η 
αμία ησλ εξγαζηψλ είλαη 43.865,60€ θαη πξνζζέηνληαο ην θφζηνο γηα ΓΔ & ΔΟ (18%)  πνπ είλαη 7.895,81 ν 
πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζηα  51.761,41€. Ο ηειηθφο πξνππνινγηζκφο ηεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ 
ζπλππνινγηζκέλσλ ησλ απξφβιεπησλ εξγαζηψλ  πνζνχ 7.764,21€ ησλ απνινγηζηηθψλ ρσξίο ΓΔ&ΟΔ πνζνχ 
445,86€ θαη ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. 24%  πνζνχ 14.393,16€ , αλέξρεηαη ζε 74.364,64€. 

Η ρξεκαηνδφηεζε πξνέξρεηαη απν ην πξφγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ II θαη απφ  ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ ηνπ δήκνπ θαη 

ζα βαξχλεη ηνπο Κ.Α. 60-7331.0001 (Δπηζθεπή, ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ θαη αχιεησλ ρψξσλ θαη ινηπέο 

δξάζεηο) κε ην πνζφ ησλ 59.000,00€   θαη    Κ.Α. 15-7331.0006  [Δπηζθεπή, ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ θαη 

αχιεησλ ρψξσλ θαη ινηπέο δξάζεηο] κε ην πνζφ ησλ 15.364,64€.  

 

Μχθνλνο,     20-05-2020 

 
           πληάρζεθε   

 
             
                       

          ΡΟΤΜΔΛΙΩΣΗ ΒΑΙΛΔΙΟ 
              ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Σ.Δ. 

 

                             Θεσξήζεθε 
 

                     Ο Αλ.Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο 
 

                         ΣΙΜΠΛΑΚΗ ΜΙΥΑΗΛ 
                         ΑΡΥΙΣΔΚΣΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟ                         
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 

 
 

A/A 

 
Δίδνο Δξγαζηψλ 

Κσδηθφο 
Άξζξνπ 

Κσδηθφο 
Αλαζεψξεζεο 

 
 Α.Σ. 

Μνλ. 
Mεηξ. 

 
Πνζφηεηα 

Σηκή 

Μνλάδαο 
(Δπξψ) 

Γαπάλε (Δπξψ) 

Μεξηθή 
Γαπάλε 

Οιηθή 
Γαπάλε 

[1] [2] [3] [4]  [5] [6] [7] [8]            

[9] 

     [10] 

 1. ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΧΔΗ - ΜΔΣΑΦΟΡΔ - ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ 

1 Φνξηνεθθφξησζε πιηθψλ επί 
απηνθηλήηνπ ή ζε δψα, κε 
κεραληθά κέζα 

ΝΑΟΙΚ 
10.01.02 

ΟΙΚ 1104 1 ton 93,00 1,65 153,45  

2 Φνξηνεθθφξησζε κε ηα ρέξηα 
πιηθψλ επί ρεηξνθηλήησλ 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

ΝΑΟΙΚ 10.02 ΟΙΚ 1103 2 ton 93,00 7,30 678,90 

3 Μεηαθνξά πιηθψλ κε 
κνλφηξνρν 

ΝΑΟΙΚ 10.04 ΟΙΚ 1127 3 Ton.x10m 372,00 2,00 744,00 

4 Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην δηά 
κέζνπ νδψλ πεξηνξηζκέλεο 
βαηφηεηαο 

ΝΑΟΙΚ 
10.07.02 

ΟΙΚ 1137 4 ton.k m 279,00 0,45 125,55 

5 Καζαίξεζε αλσδνκψλ απφ 
αξγνιηζνδνκή ή ιηζνδνκή 

ΝΑΟΙΚ 22.02 ΟΙΚ 2204 5 m3 13,00 22,50 292,50 

6 Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ 
απφ άνπιν ζθπξφδεκα, κε ρξήζε 
θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ κεησκέλεο 
απφδνζεο 

ΝΑΟΙΚ 
22.10.02 

ΟΙΚ 2226 6 m3 25,00 112,50 2.812,50 

7 Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ 
δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη 
νηνπδήπνηε πάρνπο ρσξίο λα 
θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ 
εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθψλ 

ΝΑΟΙΚ 
22.20.01 

ΟΙΚ 2236 7 m2 250,00 7,90 1.975,00 

8 Καζαίξεζε νξνθνθνληακάησλ ΝΑΟΙΚ 22.54 ΟΙΚ 2252 8 m2 60,00 9,00 540,00 

9 Απνμήισζε πιαζηηθψλ 
δαπέδσλ θαη ινηπψλ ιεπηψλ 
επηζηξψζεσλ 

ΝΑΟΙΚ 22.60 ΟΙΚ 2236 9 m2 250,00 2,20 550,00 

 χλνιν : 1. ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΧΔΗ - ΜΔΣΑΦΟΡΔ - ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ 7.871,90 7.871,90 

 2. ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ - ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ - ΔΠΗΣΡΧΔΗ ΣΔΓΑΝΟΠΟΗΖΔΗ 

1 Ιθξηψκαηα ζηδεξά ζσιελσηά ΝΑΟΙΚ 23.03 ΟΙΚ 2303 10 m2 10,00 5,60 56,00  

2 Πξνεηνηκαζία επηρξηζκέλσλ 
επηθαλεηψλ ηνίρσλ γηα 
ρξσκαηηζκνχο 

ΝΑΟΙΚ 77.15 ΟΙΚ 7735 11 m2 60,00 1,70 102,00 

3 παηνπιάξηζκα πξνεηνηκαζκέλσλ 
επηθαλεηψλ, επηθαλεηψλ 
επηρξηζκάησλ ή ζθπξνδεκάησλ 

ΝΑΟΙΚ 
77.17.01 

ΟΙΚ 7737 12 m2 60,00 3,40 204,00 

4 Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ 
επηρξηζκάησλ κε ρξψκαηα 
πδαηηθήο δηαζπνξάο, αθξπιηθήο, 
ζηπξεληναθξπιηθήο ή 
πνιπβηλπιηθήο βάζεσο 
εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε 
ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο 
ζηπξεληναθξπιηθήο- αθξπιηθήο ή 
πνιπβηλπιηθήο βάζεσο 

ΝΑΟΙΚ 
77.80.01 

ΟΙΚ 7785.1 13 m2 125,00 9,00 1.125,00 

5 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά 
κε καξκαξνθνλίακα 

ΝΑΟΙΚ 71.31 ΟΙΚ 7131 14 m2 90,00 11,20 1.008,00 

6 Πεξηζψξηα δψκαηνο (ινχθηα) ΝΑΟΙΚ 73.47 ΟΙΚ 7347 16 ΜΜ 90,00 9,00 810,00 

7 Δπηζηξψζεηο κε πιάθεο 
δαπέδνπ αληηνιηζζεηηθέο παληφο 
ζρεδίνπ θαη δηαζηάζεσλ γηα 
εμσηεξηθέο επηθάλεηεο κε 
πξνδηαγξαθέο γηα ζρνιηθά 
θηίξηα 

ΝΑΟΙΚ  
Ν\73.33 

 17 m2 250,00 39,00 9.750,00 

 ε κεηαθνξά 13.055,00 7.871,90 

  
Κσδηθφο Κσδηθφο  

 
Μνλ. 

 Σηκή Γαπάλε (Δπξψ) 
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A/A Δίδνο Δξγαζηψλ Άξζξνπ Αλαζ/ζεο  Α.Σ. Mεηξ. Πνζφηεηα Μνλάδαο 
(Δπξψ) 

Μεξηθή 
Γαπάλε 

Οιηθή 
Γαπάλε 

[1] [2]            [3] [4]   [5] [6] [7] [8] [9]      [10] 

 Απφ κεηαθνξά 13.055,00 7.871,90 

8 Απνθαηάζηαζε ηνπηθψλ βιαβψλ 
ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 
νθεηινκέλσλ ζηελ δηάβξσζε ηνπ 
νπιηζκνχ κε ρξήζε επηζθεπαζηηθψλ 
θνληακάησλ θαη αλαζηνιέσλ 
δηάβξσζεο 

ΝΑΤΓΡ 10.19 ΤΓΡ 6370 18 m2 25,00 53,60 1.340,00  

9 Θεξκνκφλσζε θεθιηκέλσλ νξνθψλ κε 
πιάθεο απφ αθξψδε εμειαζκέλε 
πνιπζηεξίλε πάρνπο 50 mm 

ΝΑΟΙΚ 79.46 ΟΙΚ 7934 19 m2 250,00 14,50 3.625,00 

10 Γεσυθαζκα πξνζηαζίαο 
ζηεγαλνπνηεηηθήο κεκβξάλεο 
(ηνπνζεηνχκελν ππφ ηελ κεκβξάλε) 
Γεσχθαζκα κή πθαληφ, ησλ 400 gr/m2 

ΝΑΤΓΡ 
14.05.03 

ΤΓΡ 6361 20 m2 500,00 1,85 925,00 

11 Υαιχβδηλνη νπιηζκνί 
ζθπξνδέκαηνο, Γνκηθά πιέγκαηα 
B500C 

ΝΑΟΙΚ 
38.20.03 

ΟΙΚ 3873 21 kg 520,00 1,01 525,20 

12 Δθαξκνγή πδξνβνιήο κέζεο πηέζεσο 
επί επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο 

ΝΑΤΓΡ 10.18 ΤΓΡ 6370 22 m2 80,00 2,60 208,00 

13 ηεγαλνπνηεηηθέο επαιείςεηο θαη 
επηζηξψζεηο επηθαλεηψλ 
ζθπξνδέκαηνο ηεγαλνπνηεηηθή 
επίζηξσζε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο 
κε πιηθά πνιπνπξεζαληθήο βάζεσο 

ΝΑΤΓ/Ρ 
10.10.02 

ΤΓΡ 6401 23 m2 280,00 16,50 4.620,00 

14 Δπίζηξσζε απιή κε αζθαιηφπαλν ΝΑΟΙΚ 79.09 ΟΙΚ 7912 24 m2 280,00 7,90 2.212,00 

15 Δπάιεηςε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κε 
ειαζηνκεξέο αζθαιηηθφ γαιάθησκα 

ΝΑΟΙΚ 79.02 ΟΙΚ 7902 25 m2 280,00 2,20 616,00 

16 Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ θαη πεξηζψξηα 
κε ηζηκεληνθνλίακα ή κε ηζηκελην-
αζβεζην-θνλίακα ζε δχν ζηξψζεηο, 
πάρνπο 2,0 cm 

ΝΑΟΙΚ 
73.37.01 

ΟΙΚ 7337 26 m2 500,00 14,60 7.300,00 

17 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, 
δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε 
ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή 
ππξγνγεξαλνχ γηα θαηαζθεπέο απφ 
ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 

ΝΑΟΙΚ 
32.01.05 

ΟΙΚ 3215 29 m3 16,50 95,00 1.567,50 

 χλνιν : 2. ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ - ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ - ΔΠΗΣΡΧΔΗ ΣΔΓΑΝΟΠΟΗΖΔΗ 35.993,70 35.993,70 

Άζξνηζκα 

Πξνζηίζεηαη ΓΔ & ΟΔ 

 

18,00% 

  43.865,60 

7.895,81 

Άζξνηζκα 

Απξφβιεπηα 

 

15,00% 

  51.761,41 

 7.764,21 

Άζξνηζκα 

Απνινγηζηηθά ρσξίο ΓΔ & ΟΔ 

 59.525,62 

445,86 

Άζξνηζκα 

ΦΠΑ 

 

24,00% 

  59.971,48 

 14.393,16 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ  74.364,64 

 

            Μχθνλνο,     20-05-2020 

 
  πληάρζεθε   

 
             
                       

ΡΟΤΜΔΛΙΩΣΗ ΒΑΙΛΔΙΟ 
    ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Σ.Δ. 

 

                        Θεσξήζεθε 
 

                Ο Αλ.Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο 
 

                         ΣΙΜΠΛΑΚΗ ΜΙΥΑΗΛ 
                         ΑΡΥΙΣΔΚΣΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟ                         
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            ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
 

 

Σν έξγν ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί ΓεκνζίσλΈξγσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/η.Α /́8-8-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηοΈξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»,φπσο ηζρχεη. Δπίζεο, ηζρχνπλ ην εθάζηνηε λνκνζεηηθφ πιαίζην, νη εγθχθιηνη 

ΤΠΟΜΔ θ.ιπ., νηΤπνπξγηθέο Απνθάζεηο, νη Καλνληζκνί θ.ιπ. πνπ αθνξνχλ ελ γέλεη ζηα Γεκφζηα θαη ΓεκνηηθάΈξγα 

 

 
Μχθνλνο,     20-05-2020 

 

 
 

  πληάρζεθε   
 
             
                       

ΡΟΤΜΔΛΙΩΣΗ ΒΑΙΛΔΙΟ 
    ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Σ.Δ. 

 

                        Θεσξήζεθε 
 

                Ο Αλ.Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο 
 

                         ΣΙΜΠΛΑΚΗ ΜΙΥΑΗΛ 
                         ΑΡΥΙΣΔΚΣΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟ                         
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ  ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

           
ΔΗΜΟ  ΜΤΚΟΝΟΤ 

Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

  

Ταχ. Δ/νςη: Εμπορικό Συγκρότημα Δήλοσ, 
                       84600, Αργφραινα Μφκονοσ  
Τηλέφωνα:   22890- 22.541 & 28.557 
Fax.:              22890- 28567 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΗΓΗΚΖ - ΓΔΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 

ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ 

 

«ΔΠΙΚΔΤΗ,ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ   

ΚΑΙ ΑΤΛΔΙΩΝ ΥΩΡΩΝ   ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΡΑΔΙ» 
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Άξζξν 1
ν 

 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 

 

Σν ηεχρνο απηφ ηεο Δηδηθήο - Γεληθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ αθνξά ηνπο φξνπο, κε βάζε ηνπο νπνίνπο ζα 

εθηειεζηεί απφ ηνλ αλάδνρν ην παξφλ έξγν ην νπνίν πεξηγξάθεηαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

δηαηάμεηο πεξί εθηειέζεσο Γεκνζίσλ Έξγσλ πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ, ηα δηαγξάκκαηα, κειέηεο θιπ. πνπ ζα ρνξεγεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία θαζψο θαη ηηο 

έγγξαθεο νδεγίεο ηεο. Η εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απηνχ γίλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Ννκνζεζίαο πεξί εθηέιεζεο Γεκνζίσλ 

Έξγσλ πνπ ηζρχεη ζήκεξα. Αλαιπηηθά εθαξκφδνληαη: 

• Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/Δε θαη 

2014/25/ΔΔ)» (ΦΔΚ 147 Α/8.8.2016), 

• Ν. 1642/1986 γηα ην Φ.Π.Α. (ΦΔΚ 25 Α'/1986), 

• Ν. 2362/1995 «Γεκφζην Λνγηζηηθφ» (ΦΔΚ 247 Α'/1995), 

• Σν άξζξν 27 ηνπ Ν. 2166/1993 γηα θξάηεζε 6%0 ζην ΣΜΔΓΔ (ΦΔΚ 137 Α'/24.8.1993), 

• Ν. 3852/2010 «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87 Α/7.6.2010) θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 100 θαη 278, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε 

ην Ν. 4071/2012 (ΦΔΚ 85 Α/11.4.2012). 

Οη δηαηάμεηο απηέο ζπκπιεξψλνληαη κε ηελ παξνχζα Δηδηθή - Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη ηα ππφινηπα ηεχρε 

ηεο κειέηεο ησλ φξσλ Γεκνπξάηεζεο. 

 

Άξζξν 2
ν 

 

ΗΥΤΟΝΣΔ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ 

 

Γηα ην έξγν απηφ (ηελ κειέηε θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ) ηζρχνπλ νη παξαθάησ θαλνληζκνί: 

• Ο Καλνληζκφο Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ-2016) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ αξ. πξση. Γ.Γ.Σ.Τ./νηθ.3328/12.5.2016 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ (ΦΔΚ 1511 ΒΣ2.6.2016). 

• Ο Διιεληθφο Καλνληζκφο Οπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο ( Δ.Κ.Ω. 2000 ) φπσο ηζρχεη. 

• Ο Διιεληθφο Αληηζεηζκηθφο Καλνληζκφο (ΔΑΚ) ηνπ 2000, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ απφθαζε Γ17α 

/115/9/ΦΝ275 (ΦΔΚ 1154 Β'/12.8.2003 ) ηνπ Τθππνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ. 

• Ο Καλνληζκφο ηερλνινγίαο ραιχβσλ νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο (ΚΣΥΟ) - ΦΔΚ 381 Β'/24.3.2000 πνπ ηζρχεη απφ 

14.6.2000 ζχκθσλα κε ηελ Γ14/36010/29.2.2000 απφθαζε Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 

• Ο Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο Γ.Ο.Κ., ν Κηηξηνδνκηθφο Καλνληζκφο θαη ηα δηαηάγκαηα δφκεζεο εθηφο θαη εληφο 

ζρεδίνπ. 

• Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία (ζρέδηα , ηεχρε θιπ.) ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζαο. 

• Σν Π.Γ. 778/1980 (ΦΔΚ 193 Α'/1980) πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ. 

• Σν Π.Γ. 447/1975 (ΦΔΚ 142 Α’/1975) πεξί αζθάιεηαο ησλ ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο αζρνινπκέλσλ κηζζσηψλ. 

• Σν Π.Γ. 1073/1981(ΦΔΚ 260 Α’/1981) πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε εξγνηάμηα νηθνδνκψλ 

θιπ. 

• Σνλ Ν. 1430/1984 (ΦΔΚ 49 Α’/1984) πεξί θπξψζεσλ ηεο δηεζλνχο ζχκβαζεο εξγαζίαο πνπ αθνξά ζηηο δηαηάμεηο 

αζθάιεηαο ζηελ νηθνδνκή, βηνκεραλία θιπ. 

• Σνλ Ν. 1568/1985 (ΦΔΚ 177 Α’/1985) γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

• Σν Π.Γ. 305/1996 (ΦΔΚ 21 Α’/1996) ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη 

ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/Δ.Ο.Κ. 

• Η 433/19.09.2000 (ΦΔΚ 1176 Β’/22.09.2000) απφθαζε Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. θαζηέξσζε ηνπ θαθέινπ Αζθάιεηαο θαη 

Τγείαο (Φ.Α.Τ.) σο απαξαίηεηνπ ζηνηρείνπ γηα ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή θάζε δεκνζίνπ έξγνπ. 

• Οη θαλνληζκνί εγθαηαζηάζεσλ θαη ζεξκνκνλψζεσο θηηξίσλ. 

• Οη δηαηάμεηο ηεο Γ.Δ.Η. 

• Οη ηνπηθέο δεζκεχζεηο (Αξραηνινγηθή, Γαζηθή Τπεξεζία, γεηηλίαζε κε αγσγνχο θαη θνιψλεο ηεο Γ.Δ.Η. Κιπ.). 

• Η εγθχθιηνο Δ23/31.08.2001 πεξί θαλνληζκνχ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο δεκνζίσλ έξγσλ θιπ. 

 

Άξζξν 3
ν 

 

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΡΓΟΤ 

 

πκβαηηθά ζηνηρεία ηεο ππφςε εξγνιαβίαο νξίδνληαη, φζα αλαθέξνληαη ζην εηδηθφ άξζξν ηεο δηαθήξπμεο θαη 

ηζρχνπλ κε ηελ ίδηα ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ εκθαλίδεηαη αζπκθσλία φξσλ κεηαμχ ηνπο, ε ζεηξά 

ηζρχνο απηψλ θαζνξίδεηαη σο εμήο: 
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1. ην πκθσλεηηθφ, φπσο ζα ππνγξαθεί κεηά ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο δεκνπξαζίαο πξνο ηελ νπνία ζα είλαη 

ζχκθσλε, 

2. ε Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο, 

3. ε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά, 

4. ην Σηκνιφγην Μειέηεο, 

5. ε παξνχζα Δηδηθή - Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ.Γ..Τ.), 

6. ε Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη ηα Παξαξηήκαηα ηεο (Σ..Τ.), 

7. ε Σερληθή Πεξηγξαθή, 

8. ν Πξνυπνινγηζκφο Μειέηεο, 

9. νη εγθεθξηκέλεο κειέηεο πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνλ αλάδνρν απφ ηελ Τπεξεζία θαζψο θαη νη Σερληθέο Μειέηεο πνπ 

ηπρφλ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, φπσο ηειηθά ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ 

Τπεξεζία, 

10. ην Υξνλνδηάγξακκα Καηαζθεπήο Έξγνπ, φπσο ηειηθά ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 

Δπίζεο ζπκβαηηθή ηζρχ έρνπλ, επφκελεο ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, επεηδή είλαη 

δεκνζηεπκέλα θείκελα: 

1. ηα εγθεθξηκέλα εληαία Σηκνιφγηα ηνπ άξζξνπ 53, παξάγξαθνο 7δ ηνπ Ν. 4412/2016, 

2. νη Δπξσθψδηθεο, 

3. νη Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Δ.ΣΔ.Π.), πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ ππ’ αξηζκ. ΓΙΠΑΓ/νηθ/273/17.7.2012 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο - Αληαγσληζηηθφηεηαο - Τπνδνκψλ - Μεηαθνξψλ - Γηθηχσλ (ΦΔΚ 2221 

Β’/30.7.2012), 

4. νη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Π.Σ.Π.) ηνπ Τ.ΤΠ.ΜΔ.ΓΙ. (ή ηνπ η. Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. ή ηνπ η. Τ.Γ.Δ.), εθφζνλ δελ 

αληίθεηληαη ζηηο παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (Δ.ΣΔ.Π.), 

5. νη Πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. θαη I.S.O. 

ε θάζε πεξίπησζε φκσο, απφ φια ηα παξαπάλσ ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαη ηεχρε, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ζα 

ππεξηζρχεη ε ζχκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ φπσο ζα ππνγξαθεί κεηά ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο δεκνπξαζίαο, 

πξνο ηελ νπνία ζα είλαη ζχκθσλε. 

Ο αλάδνρνο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε ζπζρεηηζκφ θαη αξηζκεηηθφ έιεγρν 

ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηνηρείσλ θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο, λα δεηήζεη έγγξαθα έγθαηξα απφ ηνλ εξγνδφηε ηε 

ζρεηηθή δηφξζσζε, ρσξίο λα έρεη ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί ηα ζηνηρεία απηά, ρσξίο ηελ έγγξαθε εληνιή ηνπ εξγνδφηε, 

γηαηί ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε αλαιακβάλεη ξεηά λα εθαξκφζεη πηζηά ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ θαη ηα 

θαζνξηδφκελα ζηα ηεχρε ηεο κειέηεο απηήο. 

 

Άξζξν 4
ν 

 

ΔΓΓΤΖΔΗ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 

Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θαηαζέηεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο χςνπο 5% επί ηεο αμίαο ηεο 

ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. ζχκθσλα κε ην άξζξν 72, παξάγξαθνο 1β ηνπ Ν. 4412/2016. Οη αλσηέξσ εγγπήζεηο θαιήο 

εθηέιεζεο παξέρνληαη θαηά εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 72, παξάγξαθνο 3 ηνπ Ν. 4412/2016 απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξαθάησ παξάγξαθν. ε πεξίπησζε ακθηβνιηψλ γηα ηελ εγθπξφηεηα ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο 

πνπ εμέδσζε ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή, απνθαζίδεη γξαπηά ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε- κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ή ζηα θξάηε-κέιε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 2513/1997 (Α’ 139) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ επίζεο λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη 

κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ  

πνζνχ. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πηζησηηθά ηδξχκαηα, 

αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ. 

 

 

Άξζξν 5
ν 

 

ΠΡΟΘΔΜΗΔ 

 

Η ζπλνιηθή πξνζεζκία πεξάησζεο θαηαζθεπήο φινπ ηνπ έξγνπ, ιήγεη ζε δχν  (2) κήλεο απφ ηελ εκέξα 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ. Οη εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ ηνπ 

ζρνιείνπ θαη απνπζία ησλ καζεηψλ απφ ηα ζεκεία εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

Η έλαξμε ησλ εξγαζηψλ απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη πέξαλ ησλ ηξηάληα  (30) εκεξψλ 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Η πξνηεξαηφηεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαηά νινθιεξσκέλα ηκήκαηα ζα 

θαζνξηζζεί κε ηελ έγθξηζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 
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Παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο δελ αλαγλσξίδεηαη ζηνλ αλάδνρν, εάλ ηζρπξηζηεί άγλνηα γηα: 

• ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο ζηελ πεξηνρή, φπνπ εθηειείηαη ην έξγν, 

• ηνλ ρξφλν εθκεηάιιεπζεο ησλ πεγψλ ιήςεο ησλ πιηθψλ γηα ηα ηερληθά έξγα (π.ρ. ιαηνκεία) ή ησλ δαλείσλ πιηθψλ 

γηα επηρψκαηα (π.ρ. ρείκαξξνη, νξπρεία), 

• ηε ζχγρξνλε εθκεηάιιεπζε ησλ πεγψλ ιήςεο πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην έξγν θαη απφ άιιεο 

εξγνιαβίεο ή απφ ηπρφλ άιιεο εξγνιαβίεο, πνπ ζα βξίζθνληαη ελ ελεξγεία θνληά ζηηο πεγέο ιήςεο πιηθψλ, 

• ηελ θαηάζηαζε ησλ νδψλ πξνζπέιαζεο ησλ πεγψλ ιήςεο πιηθψλ θαη ησλ ζπλζεθψλ γηα ηε δηάλνημε λέσλ νδψλ, 

• ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή, 

• ηε δπλαηφηεηα εμεχξεζεο πξνζσπηθνχ, κεραλεκάησλ θιπ. 

Παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο δίλεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 147, παξάγξαθνο 8 ηνπ Ν. 

4412/2016. Όιεο νη πξνζεζκίεο αξρίδνπλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Άξζξν 6
ν 

 

ΤΠΔΡΒΑΖ ΠΡΟΘΔΜΗΑ - ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ γίλεη ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ή ησλ ηπρφλ ηκεκαηηθψλ 

πξνζεζκηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ επηβάιινληαη ζηνλ αλάδνρν πνηληθέο ξήηξεο θαη ινηπέο θπξψζεηο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 148 ηνπ Ν. 4412/2016, δειαδή γηα θάζε κέξα ππαίηηαο απφ κέξνπο ηεο ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο 

νξίδεηαη πνηληθή ξήηξα δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο κέζεο εκεξεζίαο αμίαο ηνπ έξγνπ θαη επηβάιιεηαη γηα αξηζκφ 

εκεξψλ ίζν κε ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηε ζχκβαζε αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο. Γηα ηηο 

επφκελεο εκέξεο κέρξη αθφκα δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο ε πνηληθή ξήηξα γηα θάζε 

εκέξα νξίδεηαη ζε είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο κέζεο εκεξεζίαο αμίαο ηνπ έξγνπ. 

Ωο κέζε εκεξήζηα αμία λνείηαη ην πειίθν ηνπ ζπλνιηθνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, καδί κε ην πνζφ ησλ 

ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ρσξίο ηελ αλαζεψξεζε θαη ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), πξνο ηε 

ζπλνιηθή πξνζεζκία ηνπ έξγνπ. 

Οη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβνχλ 

ζπλνιηθά πνζνζηφ έμη ηνηο εθαηφ (6%) ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. 

ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ ελδεηθηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν πνηληθή ξήηξα αλά 

εκέξα ππαίηηαο ππέξβαζεο ίζε κε ην 1/10000 ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο γηα αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε ην ηξηάληα 

ηνηο εθαηφ (30%) ηεο θάζε κηαο πξνβιεπφκελεο ζηε ζχκβαζε ελδεηθηηθήο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο. 

ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ απνθιεηζηηθψλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν πνηληθή ξήηξα 

ίζεο κε ην 1/10000 ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο γηα αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο θάζε 

κηαο απνθιεηζηηθήο ηκεκαηηθήο πξνζεζκίαο . 

ε θάζε πεξίπησζε ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο πνηληθήο ξήηξαο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ (ελδεηθηηθψλ 

θαη απνθιεηζηηθψλ) δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ζε πνζνζηφ ην ηξία ηνηο εθαηφ (3%) ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο 

ρσξίο Φ.Π.Α. 

Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ηνπ αλαδφρνπ ζηελ αλάγθε λα ηεξεζεί ε πξνζεζκία ηνπ έξγνπ κε απφιπηε αθξίβεηα. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ ζα πξνβιεθζεί απφ ηνλ αλάδνρν ε δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζε δεχηεξε βάξδηα, αλ δελ επαξθέζεη ε θαλνληθή 

βάξδηα, κε ή ρσξίο ππεξσξίεο θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα εξγαζίαο ζε εκέξεο αξγίαο θαη ενξηψλ.  

Οπνηαδήπνηε επηβάξπλζε απφ ηελ ππεξσξηαθή εξγαζία ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. ρσξίο θακία απαίηεζε 

νπνηαζδήπνηε απνδεκηψζεσο εθ κέξνπο ηνπ εξγνδφηε. Οη θάζε είδνπο άδεηεο γηα ππεξσξηαθή θιπ. απαζρφιεζε 

πξνζσπηθνχ ζα εθδνζνχλ κε κέξηκλα θαη έμνδα ηνπ αλαδφρνπ. Η Τπεξεζία. εάλ ρξεηαζζεί, ζα ζπλεγνξήζεη ζηηο 

αξκφδηεο θξαηηθέο ππεξεζίεο γηα ηε ρνξήγεζε ηέηνησλ αδεηψλ. 

Δάλ ν αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο 

Τπεξεζίαο. πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε ή ην λφκν. θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ εξγνιαβία. ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Άξζξν 7
ν 

 

ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΔΡΓΟΤ 

 

Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ ν αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη είλαη απφιπηα ελήκεξνο ηεο θχζεο θαη ηνπνζεζίαο 

ηνπ έξγνπ. ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. θπξίσο φζνλ αθνξά ηηο θάζε είδνπο πεγέο ιήςεο 

πιηθψλ. ηηο ζέζεηο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο απφζεζεο πξντφλησλ θαηεδαθίζεσλ θιπ. ηηο κεηαθνξέο. ηε δηάζεζε. 

δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε πιηθψλ. ηελ χπαξμε εξγαηνηερληθνχ ελ γέλεη πξνζσπηθνχ. ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. ηνπ ηπρφλ 

ππάξρνληνο δηθηχνπ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ηεο πεξηνρήο. ηνπο θφξηνπο ηεο ππάξρνπζαο θπθινθνξίαο. ην 

επκεηάβιεην ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. ηε δηακφξθσζε θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο. ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα 

ησλ πιψλ πνπ κπνξνχλ λα ζπλαληεζνχλ πάλσ θαη θάησ απφ ην έδαθνο θιπ. 

Δπίζεο κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ ν αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη είλαη απφιπηα ελήκεξνο γηα ην είδνο θαη ηα 

κέζα επθνιίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ πξφνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη γηα νπνηαδήπνηε άιια δεηήκαηα. 
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ηα νπνία θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν. κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο. ηελ πξφνδν ή ην θφζηνο απηψλ. ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

Δπίζεο ν αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη έρεη κειεηήζεη κε ζθνπφ λα ζπκκνξθσζεί. ηα εγθεθξηκέλα δηαγξάκκαηα ηεο 

κειέηεο θαζψο θαη ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ. ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θάθειν ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ θαη 

φηη απηά ζπληζηνχλ ηελ βάζε ηεο ζχκβαζεο. 

Παξάιεηςε ηνπ αλαδφρνπ πξνο ελεκέξσζή ηνπ κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο 

δελ απαιιάζζεη απηφλ απφ ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηελ ζχκβαζε. 

Δπηζεκαίλνληαη νη δπζρέξεηεο πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ απφ ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηεινχληαη ζηελ πεξηνρή 

ηνπ έξγνπ απφ ηνλ εξγνδφηε ή απφ άιινπο πηζαλνχο εξγνιήπηεο. ψζηε λα ηηο ιάβεη ν αλάδνρνο ππφςε θαηά ηελ 

κφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

 

Άξζξν 8
ν 

 

ΥΡΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΔΡΓΑΗΧΝ 

 

Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο αξρίδνπλ φιεο νη πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ (ζπλνιηθή θαη ηκεκαηηθέο) ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 147, παξάγξαθνο 2 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Με πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιιεη ζηε 

δηεπζχλνπζα ππεξεζία ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη απφ 

ηε ζχκβαζε θαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. 

Σν ρξνλνδηάγξακκα ζπληάζζεηαη κε βαζηθή επηδίσμε ην ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ψζηε λα απνδίδεηαη φζν 

είλαη δπλαηφ, έξγν νινθιεξσκέλν θαηά ηκήκαηα πνπ λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Έρεη κνξθή ηεηξαγσληθνχ 

πίλαθα, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ ρξνληθή αλάιπζε ησλ πνζνηήησλ ηνπ έξγνπ αλά εξγαζία θαη ζπλνδεχεηαη: 

■ γξακκηθφ δηάγξακκα ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ (δηάγξακκα Gantt) κε πνζνηηθή θαηαλνκή ησλ εξγαζηψλ αλά 

κήλα. 

■ έθζεζε πνπ αλαιχεη θαη αηηηνινγεί ηνλ πξνηεηλφκελν πξνγξακκαηηζκφ θαη ην κεραληθφ εμνπιηζκφ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί. 

Η δηεπζχλνπζα ππεξεζία εγθξίλεη ην ρξνλνδηάγξακκα έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ 

αλαδφρνπ ζρεηηθά κε ηε ζεηξά θαη ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ρξνληθήο θιηκάθσζεο 

ησλ πηζηψζεσλ, κέζα ζηα φξηα ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ. Η απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

εθδίδεηαη κέζα ζε δεθαπέληε (15) κέξεο, αθφηνπ ππνβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν. Αλ ε έγθξηζε δελ γίλεη κέζα ζηελ πην 

πάλσ πξνζεζκία, ή αλ κέζα ζηελ πξνζεζκία απηή δελ δεηήζεη γξαπηά ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία δηεπθξηλίζεηο ή 

αλακνξθψζεηο ή ζπκπιεξψζεηο, ην ρξνλνδηάγξακκα ζεσξείηαη φηη έρεη εγθξηζεί. Σν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα 

απνηειεί ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα Καηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη καδί κε ηνλ Πίλαθα Σκεκαηηθψλ Πξνζεζκηψλ απνηεινχλ 

ζπκβαηηθά ζηνηρεία. 

Η έλαξμε ησλ εξγαζηψλ απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη πέξαλ ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Η κε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ζπλεπάγεηαη 

επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ θαη παξεπνκέλσλ ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ, απνηειεί ιφγν έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ θαη γηα ηα 

αξκφδηα φξγαλα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο απνηειεί πεηζαξρηθφ αδίθεκα ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 141, παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Αλαπξνζαξκνγέο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εγθξίλνληαη φηαλ κεηαβιεζνχλ νη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ ή ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 147 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλε ηνπ λα παξαθνινπζεί αλειιηπψο ηελ εθαξκνγή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη 

λα ην αλαπξνζαξκφδεη θάζε κήλα, ζηελ πεξίπησζε πνπ παξνπζηάδνληαη απνθιίζεηο, νχησο ψζηε λα ηεξεζεί ηειηθά 

πηζηά ε ζπλνιηθή πξνζεζκία απνπεξάησζεο ηνπ φινπ έξγνπ. Η ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

πνπ είλαη απφ ηηο πην βαζηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ, ζα παξαθνινπζείηαη αλειιηπψο θαη απζηεξά απφ ηελ 

επίβιεςε θαη ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ν αλάδνρνο κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο, χζηεξα απφ εηδηθή πξφζθιεζε 

ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. 

Δπίζεο έθπησηνο κπνξεί λα θεξπρζεί ν αλάδνρνο αλ δελ ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηελ ππνβνιή 

ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη γεληθφηεξα γηα ηε κε ηήξεζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηε κε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, έγγξαθεο εληνιέο ηεο 

Τπεξεζίαο. 

Ο αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα αλαθέξεη έγθαηξα ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία νπνηνδήπνηε πεξηζηαηηθφ, ην νπνίν ζα 

ήηαλ δπλαηφ λα πξνθαιέζεη θαζπζηέξεζε ή λα παξεκπνδίζεη ηελ απνπεξάησζε ηνπ Έξγνπ θαη λα ηελ ελεκεξψλεη γηα 

ηα κέηξα πνπ παίξλεη γηα ζεξαπεία ή βειηίσζε ησλ αληίμνσλ ζπλζεθψλ. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη επίζεο κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα ζπληάμεη 

θαη λα ππνβάιεη νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη κε ιεπηνκέξεηα ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ 

ζηειερψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεραλεκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
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Άξζξν 9
ν 

 

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΚΡΑΣΖΔΗ ΤΠΔΡ ΣΡΗΣΧΝ - 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΡΓΟΤ 

 

Η ρξεκαηνδφηεζε πξνέξρεηαη απφ ην πξφγξακκα ΦΙΛΟΓΗΜΟ II επηβαξχλνληαο ηνλ Κ.Α. 60-7331.0001 

(Δπηζθεπή, ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ θαη αχιεησλ ρψξσλ θαη ινηπέο δξάζεηο) κε ην πνζφ ησλ 59.000,00€ θαζψο θαη 

απφ  ΙΓΙΟΤ ΠΟΡΟΤ ηνπ δήκνπ επηβαξχλνληαο ηνλ Κ.Α. 15-7331.0006  [Δπηζθεπή, ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ θαη 

αχιεησλ ρψξσλ θαη ινηπέο δξάζεηο] κε ην πνζφ ησλ 15.364,64€.  

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη ηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη λα πξνζθνκίδεη ηηο αληίζηνηρεο θαλνληθέο απνδείμεηο πξηλ απφ ηελ πιεξσκή θάζε 

ινγαξηαζκνχ θαζψο θαη θάζε άιιε λφκηκε θξάηεζε γηα ην Γεκφζην ή γηα ηξίηνπο (ηέιε πάζεο θχζεσο κεραλεκάησλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην έξγν, 0,6% ππέξ Σ..Μ.Δ.Γ.Δ., 0,06% ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θιπ.). Γηεπθξηλίδεηαη φηη δελ απαιιάζζνληαη απφ θφξνπο θαη δαζκνχο ηα 

θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηδηψηεο εξγνιάβνπο γηα ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ. 

Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ θαη φιεο νη θξαηήζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ πνπ αθνξνχλ αζθάιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζην 

Ι.Κ.Α. θιπ.  

Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ. 

Ο αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ. Δπίζεο δελ 

απαιιάζζεηαη απφ ηνπο θάζε είδνπο θφξνπο θαη δαζκνχο επί ησλ εηζαγνκέλσλ απφ ην εμσηεξηθφ πιηθψλ, εθνδίσλ θιπ. 

έζησ θαη αλ ηπρφλ αλαθέξεηαη αληίζεηε γεληθή δηαηχπσζε ζηελ ΑΔ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο. 

Σν πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο είλαη 18%. 

 

Άξζξν 10
ν 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΗΜΧΝ ΜΟΝΑΓΑ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο αλαθέξνληαη ζε εξγαζίεο πιήξσο πεξαησκέλεο θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηηο παξαθάησ δαπάλεο: 

 

1.1  Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνχκελσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, έμνδα εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο 

θφξνπο θ.ιπ., πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ 

κέζσλ. 

 

1.2  Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνχκελσλ θαη κε, θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο 

ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, 

κε ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο 

απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε 

αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

 

Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ 

ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ 

ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 

Σν θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο, ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ), 

φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312Β/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην αξ. 

πξση. νηθ 4834/25-1-2013 ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο 

αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 

Ωο «θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο» λνείηαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ απφ ηελ παξάδνζε 

ησλ πιηθψλ απηψλ θαη ηελ επέθεηλα δηαρείξηζή ηνπο. 

 

1.3  Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζην ΙΚΑ., ζε αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ 

πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, 

αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξέζηκσλ αξγηψλ θ.ιπ.), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζε ηνπο 

πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θ.ιπ., ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ 

(εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ, 

επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζηαηψλ κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν, εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 
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1.4  Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, 

ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε 

θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 

1.5  Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, εθ' φζνλ 

πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηεκάησλ παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ (ζπαζηεξνηξηβείν), 

ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ θ.ιπ., ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ. 

 

ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε θαηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ 

θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνπκέλνπ θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο 

δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ 

πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο ζην Έξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην 

πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θ.ιπ. θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε 

άιιν πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο 

Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

 

Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο: 

 

(α) Όηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην Γεκφζην 

 

(β) Όηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, αιιά έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα 

εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

 

1.6  Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά κέζα, ηα κεραλήκαηα 

έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο. 

 

1.7  Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο θαη ηελ ιήςε ησλ 

απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα 

πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θ.ιπ., θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, 

ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θ.ιπ.) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο. 

 

1.8  Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο θχζεσο "δνθηκαζηηθψλ 

ηκεκάησλ" πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη 

δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θ.ιπ.). 

 

1.9  Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. 

ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο/ιεηηνπξγίεο ηνπ έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε 

ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη 

ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ 

έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε 

ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν. 

 

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

 

1.10 Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ 

πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ πιηθψλ πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα 

(άξζξα πνπ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν[*]). 

 

 

Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Έξγνπ πξνδηαγξαθέο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ 

φξσλ 
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1.11  Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ πνπ 

νθείινληαη: 

 

(α) ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα Ο.Κ.Ω. θ.ιπ.), 

 

(β) ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ), 

 

(γ) ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Η, 

ΓΔΤΑ θ.ιπ.), 

 

(δ) ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ, 

 

(ε) ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ 

θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ 

απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη αλνηγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ 

 

(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, 

 

(δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. 

ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θ.ιπ.). 

 

1.12  Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 

 

(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ 

θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο. 

  

(2) Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ 

πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ 

ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ 

ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη 

απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ πξνζσξηλψλ 

θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο. 

 

1.13  Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο 

ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θ.ιπ.) πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ ράξαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), 

θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξίδνληαο 

ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο [ΟΚΩ]), 

 

1.14  Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο 

επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ 

θαη' αληηπαξάζηαζε κε εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ 

θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

 

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

κειέηε. 

 

1.16  Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ εληνπηδνκέλσλ κε εξεπλεηηθέο ηνκέο ή 

θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. 

 

1.17  Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο θνίηεο πνηακψλ ή ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ 

πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα 

πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα φζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ 

πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 
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1.18  Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 

1.19  Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη 

γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη 

ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ 

θαη πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ιπ.) εθηφο εάλ 

ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο. 

 

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

νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη 

θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ 

Έξγνπ. 

 

1.21 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε 

ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ 

Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θ.ιπ.) πνπ νθείινληαη ζε 

κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε 

ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

1.22  Δθ' φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο 

νδνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεζνδνινγία θαηαζθεπήο ηνπ Αλαδφρνπ θαη απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε 

εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, 

θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο θαη νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο ησλ 

αλαγθαίσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (θαηαβνιή ηηκήκαηνο πξνο 

ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη, εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή νδψλ πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε 

ππαξρνπζψλ) θαη ε ηειηθή δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο 

πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

 

1.23  Οη δαπάλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο νδνζηξσκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή αζθαιηηθψλ 

επηζηξψζεσλ επ' απηψλ, φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, δεκηνπξγία νπψλ αγθχξσζεο (πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη 

δαπάλεο κεηαθνξάο θαη απφζεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη σο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. 

 

1.24  Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, ηερληθψλ έξγσλ θ.ιπ., κε 

νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην 

ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 

1.25  Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο 

ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θ.ιπ. 

 

1.26  Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο 

Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 

1.27  Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππαξρφλησλ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Έξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, 

πδαηνξέκαηα θ.ιπ.), ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 

 

(1) ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε, 

 

(2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ ιάβεη κέηξα γηα λα απνηξέςεη ηελ είζνδν 

θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή άιιεο εξγαζίεο. 

 

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη Οθέινπο ηνπ 

Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο αιιά αθνξνχλ ζπλνιηθά ην θφζηνο ηνπ έξγνπ φπσο, θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο 

δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ 

θίλεζεο, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο 

θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
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Άξζξν 11
ν 

 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΔΚΣΔΛΔΘΔΗΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ - ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΣΗΜΧΝ 

 

Σα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην άξζξν 152 ηνπ Ν. 4412/2016 ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ αλαδφρνπ 

θαη ππνβάιινληαη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία θάζε δχν (2) εβδνκάδεο. 

Κάζε ινγαξηαζκφο ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξαπάλσ άξζξν. 

Κάζε ινγαξηαζκφο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλαζεψξεζεο ζα ζπλνδεχεηαη απφ πίλαθα θαηαλνκήο εξγαζηψλ ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 153 ηνπ Ν. 4412/2016. Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηηκψλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ 

ηελ εκέξα ηεο δεκνπξαζίαο. 

Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ «επί έιαζζνλ δαπαλψλ» γηα άιιεο εξγαζίεο ηνπ ίδηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 156, παξάγξαθνο 3 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Άξζξν 12
ν 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΟΤ - ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΑΗ ΜΔΑ 

 

Ο αλάδνρνο θαηά ηε ζχληαμε ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο ηνπ εξγνηαμίνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 145 ηνπ Ν. 

4412/2016 λα ιάβεη ππ’ φςηλ θαη ηα παξαθάησ : 

• Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα βξεη θαη λα δηαζέζεη φια ηα απαηηνχκελα κεραλήκαηα, φξγαλα, εξγαιεία, κεηαθνξηθά κέζα, 

εγθαηαζηάζεηο θαη πξνζσπηθφ πνπ πξνβιέπνληαη ζην νξγαλφγξακκα ηνπ έξγνπ. 

• Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαζέηεη, εθηφο απφ ηα αλσηέξσ θαη ην εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

εκπξφζεζκε θαηαζθεπή ηνπ ππφςε έξγνπ. 

• Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα ηνπνζεηήζεη δηπισκαηνχρν ηεο απαηηνχκελεο γηα ην έξγν εηδηθφηεηαο κεραληθφ 

αλαγλσξηζκέλεο ζρνιήο εκεδαπήο ή αιινδαπήο σο εθπξφζσπφ ηνπ, ν νπνίνο ζα δηεπζχλεη ην έξγν. Ο αλσηέξσ 

κεραληθφο πνπ ζα δηεπζχλεη ηα έξγα πξέπεη λα έρεη ηελ ζρεηηθή πείξα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζηελ επηθεθαιίδα 

αλαγξαθφκελνπ έξγνπ. Ο αλσηέξσ κεραληθφο πξέπεη λα είλαη ζπλέρεηα ζηε δηάζεζε ηεο επίβιεςεο, φιεο ηηο εκέξεο θαη 

ψξεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Η Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα κελ απνδερζεί ηνλ αλσηέξσ κεραληθφ εάλ δελ έρεη ηηο 

ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο. 

• Αλ παξ' φια απηά θαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο Τπεξεζίαο δελ θξηζνχλ επαξθή ηα κεραληθά θιπ. κέζα πνπ 

πξνζθνκίζζεθαλ ζην έξγν γηα εκπξφζεζκε πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ηφηε ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη κέζα ζε δεθαήκεξε 

πξνζεζκία απφ ηελ γξαπηή εληνιή ηεο Τπεξεζίαο, λα εληζρχζεη ηνλ επηηφπνπ ππάξρνληα εμνπιηζκφ ηνπ θιπ. ζχκθσλα 

κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο, ηξνπνπνηψληαο ελδερνκέλσο ην ππνβιεζέλ απφ απηφλ νξγαλφγξακκα εξγνηαμίνπ, 

πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 8 ηεο παξνχζαο θαη ηνπ άξζξνπ 145 ηνπ Ν. 4412/2016. 

• ε θάζε πεξίπησζε ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ, έζησ θαη αλ ε Τπεξεζία δελ έθαλε 

ρξήζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

• ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο είλαη αιινδαπφο ζην πξνζσπηθφ ζα πεξηιακβάλεηαη θαη δηεξκελέαο. Σν 

αιινδαπφ πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ πξέπεη λα εθνδηαζζεί κε ζρεηηθή άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο ζηελ Διιάδα. Η 

Τπεξεζία κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ αλάδνρν ζηηο ζρεηηθέο δηαηππψζεηο, αλ απηφο ην δεηήζεη. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη 

φξνη φπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηνπο εηδηθνχο φξνπο ηεο ΔΤ. 

 

Άξζξν 13
ν 

 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

Πέξα απφ φζα αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 136 (Γηνίθεζε έξγνπ - επίβιεςε), 137 (ππεξεκεξία θπξίνπ ηνπ έξγνπ), 138 

(Γεληθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ), 139 (Γηεχζπλζε ηνπ έξγνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαδφρνπ) θαη 140 (Τπνρξεψζεηο 

κειψλ θνηλνπξαμίαο) ηνπ Ν. 4412/2016 ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ηζρχνπλ θαη νη 

φξνη πνπ αλαθέξνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο, κε ηνπο νπνίνπο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί 

θαηά ηελ ζχληαμε θαη ππνβνιή ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο εξγνηαμίνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 145 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ζα δειψζεη ζηελ Τπεξεζία ηνλ αληίθιεηφ ηνπ, θάηνηθν Γήκνπ 

Μπθφλνπ εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ παξαιαβή ησλ θνηλνπνηνχκελσλ εγγξάθσλ ζε απηφλ, καδί κε έγγξαθε απνδνρή ηνπ 

δηνξηδνκέλνπ αληηθιήηνπ, ηε δηεχζπλζε ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηνπ θαζψο θαη ην εληεηαικέλν πξνζσπηθφ πνπ ζα 

βξίζθεηαη ζε απηά. 

Όιν ην παξαπάλσ αλαθεξφκελν ζα ηπγράλεη ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. 

Η Τπεξεζία δχλαηαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο λα αλαθαιέζεη ηελ έγγξαθε έγθξηζή ηεο γηα ηνλ νξηζκφ 

νπνηνπδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ, νπφηε ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ην απνκαθξχλεη θαη λα ην αληηθαηαζηήζεη κε άιιν, 

ηνπ νπνίνπ ν δηνξηζκφο ζα ππφθεηηαη επίζεο ζηελ έγγξαθε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

Δπίζεο ε Τπεξεζία κπνξεί λα δηαηάζζεη ηελ ζηειέρσζε ηνπ εξγνηαμίνπ κε πξφζζεην πξνζσπηθφ, φηαλ θαηά ηελ 
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θξίζε ηεο είλαη απαξαίηεην. 

Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ν δηνξηζκφο ησλ ππφςε πξνζψπσλ ηνπ αλαδφρνπ ζε θακηά πεξίπησζε δελ απαιιάζζεη ηνλ 

ηειεπηαίν απφ ηηο επζχλεο ηνπ θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ν δε αλάδνρνο παξακέλεη πάληνηε απνθιεηζηηθά θαη εμ 

νινθιήξνπ ππεχζπλνο απέλαληη ζηελ Τπεξεζία. 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ακειήζεη ή αζηνρήζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άξζξνπ ηνχηνπ, ε 

Τπεξεζία κπνξεί εθηφο ησλ άιισλ θπξψζεσλ γηα αληηζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά λα ηνπ επηβάιεη θαη πξφζηηκν κέρξη ηνπ 

δηπιαζίνπ ηεο δαπάλεο γηα πξνζσπηθφ πνπ ελψ ζα έπξεπε θαηά ηα αλσηέξσ λα ππάξρεη, ειιείπεη. Σνχην δε 

αλεμάξηεηα αλ ην πξνζσπηθφ απηφ είλαη κφληκν ή πεξηζηαζηαθφ πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ. 

Η παξνπζία ηνπ πεξηγξαθφκελνπ ζην παξφλ άξζξν πξνζσπηθνχ ζα ειέγρεηαη αδηάιεηπηα απφ ηε δηεπζχλνπζα 

ππεξεζία θαη ζε πεξίπησζε ζπζηεκαηηθήο κε ζπκκφξθσζεο πιελ ησλ αλσηέξσ θπξψζεσλ ζα ελεκεξψλεηαη ε 

πξντζηακέλε αξρή. 

Γηα ην παξαπάλσ πξνζσπηθφ απαηηείηαη πξνζθφκηζε ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 

αζθαιηζηηθνχ θνξέα ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ν ρξφλνο αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

Άξζξν 14
ν 

 

ΔΗΓΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΤΠΔΡΧΡΗΑΚΔ ΚΑΗ ΝΤΥΣΔΡΗΝΔ ΔΡΓΑΗΑ - 

ΔΡΓΑΗΑ Δ ΑΡΓΗΔ ΚΑΗ ΔΟΡΣΔ 

 

Δπηηξέπεηαη ε εθηέιεζε ππεξσξηαθήο ή λπρηεξηλήο εξγαζίαο θαη εξγαζίαο θαηά ηηο αξγίεο θαη ενξηέο ζχκθσλα κε 

φζα ζρεηηθά νξίδνληαη απφ ηνπο Νφκνπο ηνπ Κξάηνπο. ε πεξίπησζε εθηέιεζεο ηέηνηαο εξγαζίαο ν αλάδνρνο δελ 

δηθαηνχηαη λα δεηήζεη πξφζζεηε απνδεκίσζε. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

εμαζθαιίδεη ηε ζρεηηθή άδεηα θαη λα ηεξεί φινπο ηνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο, πνπ αθνξνχλ ηέηνηα εξγαζία. Δθφζνλ 

θαζίζηαηαη αλαγθαία θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο ε ππεξσξηαθή ή λπθηεξηλή εξγαζία ή ε εθηέιεζε εξγαζίαο θαηά ηηο 

αξγίεο θαη ενξηέο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηελ εθηειεί ρσξίο αληίξξεζε θαη ρσξίο θακηά ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. 

Δηδηθά γηα ηελ ππεξσξηαθή εξγαζία ε Τπεξεζία ζα ζπλεγνξήζεη, εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη δελ ππάξρεη άιιε 

δπλαηφηεηα γηα εμαζθάιηζε πεξηζζφηεξνπ πξνζσπηθνχ, αιιά δελ κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζρεηηθήο 

έγθξηζεο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ κπνξέζεη λα εμαζθαιίζεη έγθξηζε γηα ππεξσξηαθή εξγαζία, απηφ δελ ζα απνηειέζεη δηθαηνινγία 

γηα παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

Καηά ηελ εθηέιεζε λπθηεξηλήο εξγαζίαο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη κε δαπάλε ηνπ πξφζζεην θαη 

ηθαλνπνηεηηθφ θσηηζκφ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη ηνπ θνηλνχ, θαζψο θαη θαηάιιεια κέζα, πνπ λα 

επηηξέπνπλ ηελ θαιή ηνπνζέηεζε θαη επηζεψξεζε πιηθψλ θαη ηελ απφ θάζε άπνςε απνδνηηθφηεηα εθηέιεζεο ησλ 

έξγσλ. 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, γηα ερνξχπαλζε θαη ψξεο θνηλήο εζπρίαο 

ζηελ πεξηνρή, γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Καηά ηηο ψξεο θνηλήο εζπρίαο θαη ηηο λπθηεξηλέο ζα πξέπεη 

λα απνθεχγεηαη εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ επηβαξχλνπλ ερεηηθά ηελ πεξηνρή θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηέηνηα κέηξα, 

ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ερνξχπαλζε. 

Άξζξν 15
ν 

 

ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ρσξίο ακνηβή: 

• λα κεξηκλήζεη γηα ηελ έθδνζε ηπρφλ αδεηψλ απφ Πνιενδνκία ή Γήκν, εάλ απαηηείηαη, 

• λα κεξηκλήζεη γηα ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ, 

• λα δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα φξγαλα, 

• λα απνκαθξχλεη ηα άρξεζηα πιηθά απφ ην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ (ηθξηψκαηα, ζπζθεπαζίεο θιπ.), κφιηο ηειεηψζνπλ νη 

εξγαζίεο. 

 

 

Άξζξν 16
ν 

 

ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 
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Όιεο νη πξνζσξηλέο θαη βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα κεραλήκαηα, νη ζπζθεπέο, ηα εξγαιεία θαη ηα ππφινηπα 

πιηθά πνπ έρεη θέξεη ν αλάδνρνο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ γηα ην νπνίν κεηαθέξζεθαλ θαη γηα εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ. 

Γελ ζα επηηξέπεηαη απνκάθξπλζε ησλ κεραλεκάησλ πνπ πξνβιέπεη ην δηάγξακκα πξνγξακκαηηζκνχ ζηνλ 

αληίζηνηρν ρξφλν εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ζηελ πεξίπησζε δε πνπ απνκαθξπλζνχλ κεραλήκαηα ν αλάδνρνο ζα έρεη ηηο 

αλάινγεο επηπηψζεηο απφ κε ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

 

 

 

Άξζξν 17
ν 

 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΛΗΚΧΝ 

 

Σα πιηθά ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηηο Π.Σ.Π. ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ - 

Μεηαθνξψλ - Γηθηχσλ θαη ηελ απφιπηε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, σο πξνο ηελ πξνέιεπζε, δηαζηάζεηο, εκθάληζε θιπ. 

Απηά ζα είλαη θαηάιιεια γηα ελζσκάησζε απαιιαγκέλα απφ θάζε επηβιαβή πξφζκημε ή ειάηησκα πνπ ζα κπνξνχζε 

λα κεηψζεη ηελ αληνρή ή ηελ θαιή εκθάληζε ηνπ έξγνπ. 

 

Άξζξν 18
ν
 

 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΔΡΓΑΗΧΝ - ΚΑΚΟΣΔΥΝΗΔ 

 

Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε: 

• ηηο ηζρχνπζεο Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, 

• ηελ πεξηγξαθή θαη ηνπο φξνπο ησλ άξζξσλ ηνπ Σηκνινγίνπ Μειέηεο, 

• ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα, ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο. 

Δάλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ δηαπηζησζεί φηη έρνπλ εθηειεζζεί εξγαζίεο πιεκκειψο ή θαθφηερλα ή φρη ζχκθσλα κε 

ηα παξαπάλσ, ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ην άξζξν 159 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Άξζξν 19
ν
 

 

ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

 

Δξγαζίεο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ή πνπ δελ πξνβιέθζεθαλ ή δελ πξνβιέπνληαη απφ απηφλ, 

αιιά δελ κπνξνχλ λα επηκεηξεζνχλ ζα απνηηκψληαη κε απνινγηζηηθφ ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ην 

άξζξν 154 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Άξζξν 20
ν
 

 

ΑΤΞΟΜΔΗΧΔΗ ΠΟΟΣΖΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ - ΝΔΔ ΔΡΓΑΗΔ 

 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ην έξγν ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε θαη ηα ηεχρε θαη ηα ζρέδηα πνπ ηελ 

ζπλνδεχνπλ θαη φπσο νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηηο 

εγθπθιίνπο 57/1995, 18/1996 θαη 34/1996 ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. πνπ αθνξνχλ ζηηο απξφβιεπηεο δαπάλεο θαη ηηο 

εγθπθιίνπο πνπ εθδφζεθαλ γηα εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πνπ θσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ν Ν. 3669/2008 

(Δ35/1994, Δ43/1995, Δ8/1995, Δ36/1994, Δ38/1996, Δ24/1997, Δ20204/2005, Δ36/2005, Δ20/2006, Δ30/2007). 

ηελ πεξίπησζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ην ζπκβαηηθφ ηηκνιφγην, ζα ζπληάζζνληαη λέεο 

ηηκέο κνλάδαο κε βάζε ηα εγθεθξηκέλα εληαία ηηκνιφγηα εξγαζηψλ γηα ηηο θαηεγνξίεο έξγσλ νηθνδνκηθψλ, νδνπνηίαο, 

πδξαπιηθψλ, ιηκεληθψλ θαη πξαζίλνπ ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 53, παξάγξαθνο 7δ ηνπ Ν. 44123/2016, φπσο ηζρχνπλ 

ζήκεξα. 

Γηα ηα είδε ησλ εξγαζηψλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα παξαπάλσ εληαία ηηκνιφγηα, ζα ιακβάλεηαη ππφςε θάζε 

άιιε εγθεθξηκέλε απφ ην Τ.ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΙ. αλάιπζε πνπ πεξηέρεη απηά ηα αληίζηνηρα είδε ησλ εξγαζηψλ π.ρ. ΑΣΟΔ θιπ., 

φπσο απηέο ηζρχνπλ κεηά ηελ έθδνζε ηεο Γ1α/0/11/60/9.9.1992 απφθαζε ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. (ΦΔΚ 562 Β’/14.9.1992). 

Ωο βαζηθέο ηηκέο εκεξνκηζζίσλ, πιηθψλ θαη κηζζσκάησλ κεραλεκάησλ ζα ιεθζνχλ απηέο ηνπ Πξαθηηθνχ ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαπίζησζεο Σηκψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 5 ηεο απφθαζεο 

ΔΓ2α/01/35/θ.2.5/26.4.1982 ησλ Τπνπξγψλ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 

153 ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ην ρξφλν δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 
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Άξζξν 21
ν
 

 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΤΛΗΚΧΝ ΥΟΡΖΓΟΤΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνδερζεί ηα πιηθά πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία γηα ελζσκάησζε 

αθαηξνχκελεο ηεο αμίαο ηνπο απφ ην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ ρσξίο απνδεκίσζε. 

 

Άξζξν 22
ν 

 

ΔΠΗΒΛΔΦΖ 

 

Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο Τπεξεζίαο, πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ην πξνζσπηθφ επίβιεςεο ηνπ έξγνπ. Ο 

αλάδνρνο νθείιεη λα επηηξέπεη ειεχζεξα ηελ είζνδν ζηνλ επηβιέπνληα θαη ζε φινπο ηνπο εληεηαικέλνπο γηα ηελ 

επίβιεςε ηνπ έξγνπ ππαιιήινπο ηεο Τπεξεζίαο ζηα εξγνηάμηα, ιαηνκεία, απνζήθεο, εξγνζηάζηα θιπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη 

γηα φπνηνλ άιινλ, ζηνλ νπνίν ε Τπεξεζία ζα δψζεη ζρεηηθή έγθξηζε. 

Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο έγγξαθεο εληνιέο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ δίλνληαη γηα 

ηελ άξηηα, εχξπζκε θαη έληερλε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

Σν γεγνλφο φηη ε Τπεξεζία επηβιέπεη ην έξγν δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ νπνηαδήπνηε επζχλε, πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή θαη ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο, δηαηάμεηο θιπ., νχηε εμαζζελίδεη ηηο 

πιήξεηο θαη απνθιεηζηηθέο επζχλεο ηνπ θαη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ επηηάζζνπλ νη φξνη ηεο δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο, ηεο 

παξνχζαο .Τ., ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο. 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα δηεπθνιχλεη ηελ επίβιεςε θαη ην πξνζσπηθφ ηεο ππεξεζίαο επίβιεςεο, ζηελ άζθεζε ησλ 

ειέγρσλ θιπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Τπεξεζία ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηερληθφ ζχκβνπιν θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Ο 

αλάδνρνο νθείιεη λα δηεπθνιχλεη ηνλ ζχκβνπιν ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ ζα ηνπ αλαζέζεη ε Τπεξεζία. Σν ίδην 

ηζρχεη θαη γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ ζπκβνχινπ. 

 

Άξζξν 23
ν 

 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΔΡΓΟΤ - ΚΑΣΑΜΔΣΡΖΖ ΑΦΑΝΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 

 

Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ έρεη ππνρξέσζε λα θξαηάεη θαζεκεξηλά εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 146 

ηνπ Ν. 4412/2016. 

Οη αθαλείο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ γξάθνληαη ζην βηβιίν θαηακέηξεζεο ησλ αθαλψλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 

151, παξάγξαθνο 3 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Άξζξν 24
ν 

 

ΔΠΗΜΔΣΡΖΔΗ 

 

Οη ηειηθέο επηκεηξήζεηο ζπληάζζνληαη ηκεκαηηθά κε ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ. 

Γηα θάζε δηαθεθξηκέλν κέξνο ηνπ έξγνπ, πνπ επηδέρεηαη απηνηειή επηκέηξεζε, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ζε 

δχν (2) εβδνκάδεο  απφ ηελ πιήξε πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ επηκεηξνχκελνπ κέξνπο λα ζπληάμεη επηκέηξεζε θαη 

λα ηελ ππνβάιεη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ ζα ππνβάιιεη εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε επηκέηξεζε ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία 

κέρξη ηε ζχληαμε ηεο επηκεηξήζεσο κπνξεί λα αξλεζεί ηελ πηζηνπνίεζε ησλ αληηζηνίρσλ εξγαζηψλ. 

Καηά ηα ινηπά εθαξκφδεηαη ην άξζξν 151 ηνπ Ν. Ν. 4412/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άξζξν 25
ν 

 



 23 

ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΔΡΓΟΤ - ΥΡΟΝΟ ΔΓΓΤΖΔΧ - ΓΧΡΔΑΝ ΤΝΣΖΡΖΖ 

 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληεξεί δσξεάλ ηα έξγα θαηά ην ρξφλν εγγπήζεσο ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη 

λα επαλνξζψλεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θάζε θζνξά πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ρξήζε ή άιια αίηηα, εθηφο απφ ηελ 

πεξίπησζε δεκηψλ απφ αλψηεξε βία γηα ηελ νπνία πξνβιέπεη ην ζρεηηθφ άξζξν 157 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Καηά ην ρξφλν εγγπήζεσο ν αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηηο δαπάλεο απνθαηαζηάζεσο ηφζν ηνπ έξγνπ πνπ ζα 

θαηαζθεπαζζεί απφ απηφλ, κέζα πάληα ζην ρξφλν εγγπήζεσο θαη εθφζνλ νη θζνξέο θαη δεκίεο γεληθά νθείινληαη ζε 

πιεκκειή θαηαζθεπή ησλ έξγσλ πνπ έρεη αλαιάβεη απηφο κε ηελ ζχκβαζε ηνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ γίλνπλ δεκίεο απφ αλψηεξε βία θαηά ηνλ ρξφλν εγγπήζεσο ηνπ αλαδφρνπ, απηέο ζα 

απνθαηαζηαζνχλ απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ κεηά ηελ έγθξηζε απφ ηελ πξντζηακέλε αξρή, ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο 

ππάγεηαη ην έξγν, ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δηαπηζηψζεσο δεκηψλ πνπ ζα ζπληαρζεί απφ ηελ επηηξνπή πνπ 

ζπγθξνηείηαη απφ απηήλ (πξντζηακέλε αξρή). Η Τπεξεζία κπνξεί λα δηαηάμεη θαη ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ λα δηνξζψζεη 

ηηο θζνξέο απηέο, ζα πιεξσζεί δε ηδηαηηέξσο γηα απηέο κε ηηκέο θαηφπηλ ζπκθσλίαο. 

Ο ρξφλνο εγγπήζεσο νξίδεηαη ζε 15 κήλεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 171, παξάγξαθνο 1 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

 

 

Άξζξν 26
ν 

 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΠΗΝΑΚΗΓΔ ΔΡΓΟΤ - ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ - 

ΠΑΡΑΣΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΡΓΟΤ 

 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παίξλεη, εθηππψλεη θαη παξαδίλεη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία αξθεηφ αξηζκφ 

θσηνγξαθηψλ ηεο αξρηθήο θαηάζηαζεο αιιά θαη ησλ ζηαδίσλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη άιια παξαζηαηηθά 

ζηνηρεία ηνπ έξγνπ πνπ εθηειείηαη, θαζψο θαη λα ηεξεί, ζπληάζζεη, εθηππψλεη θαη παξαδίλεη πιήξε ζηνηρεία απηνχ. Οη 

δαπάλεο γηα φια ηα αλσηέξσ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα γεληθά έμνδά ηνπ. 

 

Άξζξν 27
ν 

 

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ 

 

Πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε, ζηνλ αλάδνρν, πξνθαηαβνιήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηεο δηαθήξπμεο. 

Άξζξν 28
ν 

 

ΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

Γεληθά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηνλ Ν. 4412/2016. 

πκπιεξσκαηηθά δηεπθξηλίδεηαη φηη, ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κειεηψλ φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη αληνρή ησλ 

έξγσλ, κφλνο ππεχζπλνο γηα απηά είλαη ν αλάδνρνο, ν δε θάζε θχζεσο έιεγρνο δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ απηή 

ηελ επζχλε. 

ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε εηδηθψλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο παξακέλεη κφλνο θαη 

απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηηο ππφςε εξγαζίεο . 

 

 

 

 

Άξζξν 29
ν 

 

ΤΝΣΑΞΖ ΜΖΣΡΧΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

χκθσλα κε ην Ν. 4412/2016  ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπληάμεη ην κεηξψν ηνπ λένπ έξγνπ, ζχκθσλα 

κε ηηο εληνιέο θαη ηηο νδεγίεο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. 

Σν κεηξψν ζπληάζζεηαη θαη ππνβάιιεηαη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία καδί κε ηελ ηειηθή επηκέηξεζε. Η δαπάλε γηα 

ηελ ζχληαμε ηνπ κεηξψνπ ηνπ έξγνπ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν θαη πεξηιακβάλεηαη ζηα γεληθά ηνπ έμνδα. 
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Άξζξν 30
ν 

 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ 

 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, κε ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαη πξηλ απφ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή, λα 

ζπληάμεη κε δαπάλεο ηνπ θαη λα παξαδψζεη ζε δχν (2) αληίγξαθα ζηελ Τπεξεζία θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα θαη ζρέδηα ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ζε θιίκαθα 1:50, φπσο αθξηβψο απηέο εθηειέζηεθαλ, πνπ λα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξή δηαγξάκκαηα 

δηάηαμεο θαη εθηέιεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζρέδηα θάηνςεο, φπνπ ζα ζεκεηψλεηαη ε ζέζε, ην κέγεζνο θαη ε 

ζπλδεζκνινγία ησλ ζπζθεπψλ, ησλ κεραλεκάησλ, ηνπ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ θιπ. 

Σα παξαπάλσ ζρέδηα ζα παξαδίδνληαη ηππσκέλα θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

 

Άξζξν 31
ν 

 

ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΔΡΓΟΤ - ΦΤΛΑΞΖ ΔΡΓΟΤ 

 

Ο αλάδνρνο έρεη εμ νινθιήξνπ ηελ πνηληθή θαη αζηηθή επζχλε γηα θάζε αηχρεκα πνπ ζα ζπκβεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ 

ή ζην πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο ή ζε θάζε άιινλ ηξίην θαη ην νπνίν νθείιεηαη ή πξνθαιείηαη απφ νπνηνδήπνηε ιφγν, 

επεηδή δελ ζα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο, αλεμάξηεηα απφ ηελ θαλνληθή ή φρη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θπιάζζεη θαη λα πξνζηαηεχεη ην έξγν θαη επζχλεηαη γηα θάζε δεκία ή θζνξά 

πνπ ζα πξνθαιείηαη ζε απηφ απφ νπνηαδήπνηε αηηία, πιελ ηεο ζενκελίαο, έζησ θαη αλ ε δεκία ή θζνξά νθείιεηαη ζε 

εζθεκκέλε ή κε ελέξγεηα φζσλ θπθινθνξνχλ ζηελ νδφ ή θνληά ζε απηήλ. 

Κάζε δεκία ή θζνξά πνπ πξνθαιείηαη ζην έξγν ζα απνθαζίζηαηαη απφ ηνλ αλάδνρν ρσξίο θακία απνδεκίσζε γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε. 

     Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηα έξγα κε αζθαιή ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο, δηαηάγκαηα, 

αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, πνπ αθνξνχλ ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, αλαθέξνληαη κεξηθέο ζρεηηθέο δηαηάμεηο: 

• Π.Γ. 22.12.1933 (ΦΔΚ 406 Α’/1933) θαη ε ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην Π.Γ. 17/78 “Πεξί αζθαιείαο εξγαηψλ θαη 

ππαιιήισλ εξγαδνκέλσλ επί θνξεηψλ θιηκάθσλ “, 

• Π.Γ. 447/1975 (ΦΔΚ 142 Α’/1975) ”Πεξί αζθαιείαο ησλ ελ ηαηο νηθνδνκηθαίο εξγαζίαηο αζρνινπκέλσλ κηζζσηψλ”, 

• Ν. 495/1976 (ΦΔΚ 337 Α’/1976) “Πεξί φπισλ θαη εθξεθηηθψλ πιψλ”, 

• Π.Γ. 413/1977 (ΦΔΚ 128 Α’/1977) “Πεξί αγνξάο, κεηαθνξάο θαη θαηαλάισζεο εθξεθηηθψλ πιψλ”, 

• Π.Γ. 778/1980 (ΦΔΚ 193 Α'/1980) “Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ”, 

• Π.Γ. 1073/1981 (ΦΔΚ 260 Α’/1981) “Πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε εξγνηάμηα νηθνδνκψλ 

θαη πάζεο θχζεσο έξγσλ αξκνδηφηεηαο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ”, 

• Ν. 1430/1984 (ΦΔΚ 49 Α’/1984) “Κπξψζεηο ηεο δηεζλνχο ζχκβαζεο εξγαζίαο πνπ αθνξά ζηηο δηαηάμεηο αζθαιείαο 

ζηελ νηθνδνκή, βηνκεραλία θιπ.”, 

• Ν.1568/1985 (ΦΔΚ 177 Α’/18.10.1985) “Πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ”, 

• Π.Γ. 294/1988 (ΦΔΚ 138 Α’/1988) “Διάρηζηνο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο”, 

• Π.Γ. 225/1989 (ΦΔΚ 106 Α’/1989) “Πεξί πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ ζηα ππφγεηα έξγα”, 

• Τπνπξγηθή Απφθαζε 3046/304/30.1.1989 (ΦΔΚ 59 Γ’/1989) “Κηηξηνδνκηθφο Καλνληζκφο” (εηδηθά ην άξζξν 5, 

παξάγξαθνο 4.2 γηα ηε ρξήζε εθξεθηηθψλ), 

• Π.Γ. 31/1990 (ΦΔΚ 11 Α’/1990) “Δπίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ρεηξηζκφο θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ εθηέιεζεο 

ηερληθψλ έξγσλ”, 

• Π.Γ. 395/1994 (ΦΔΚ 220 Α’/1994) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε 

εμνπιηζκνχ εξγαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/655 /ΔΟΚ”, 

• Π.Γ. 396/1994 (ΦΔΚ 220 Α’/1994) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη πγείαο γηα ηε ρξήζε απ’ ηνπο 

εξγαδνκέλνπο εμνπιηζκψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/ 656 /ΔΟΚ” , 

• Π.Γ. 397/1994 (ΦΔΚ 221 Α’/1994) “Διάρηζηεο απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο γηα ηνλ ρεηξσλαθηηθφ ρεηξηζκφ 

θνξηίσλ, φπνπ ππάξρεη ηδηαίηεξνο θίλδπλνο βιάβεο ηεο ξάρεο θαη νζθπτθήο ρψξαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 

90/269/ΔΟΚ”, 

• Π.Γ. 398/1994 (ΦΔΚ 221 Α’/1994) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εξγαζία ζε εμνπιηζκφ 

κε νζφλε νπηηθήο απεηθφληζεο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 90/270/ΔΟΚ”, 

• Π.Γ. 399/1994 (ΦΔΚ 221 Α’/1994) “Πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απ’ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε 

ζε θαξθηλνγφλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 90/340/ΔΟΚ”, 

• Π.Γ. 105/1995 (ΦΔΚ 67 Α’/1995) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζήκαλζε αζθαιείαο ή/θαη πγείαο ζηελ εξγαζία, 

ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/58/ΔΟΚ”, 

• Π.Γ. 16/1996 (ΦΔΚ 10 Α’/1996) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/654/ΔΟΚ, 

• Π.Γ. 17/1996 (ΦΔΚ 11 Α’/1996) “Δθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βειηίσζεο ηεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 
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ησλ εξγαδνκέλσλ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 89/391/ΔΟΚ θαη 91/383/ΔΟΚ, 

• Π.Γ. 305/1996 (ΦΔΚ 212 Α’/1996) “Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά 

εξγνηάμηα έξγσλ”, ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ, 

• Σελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή ήκαλζεο εθηεινχκελσλ νδηθψλ έξγσλ εληφο θαη εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ (Φ.Δ.Κ. 

946 Β’/2003). 

Λφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο ηεξήζεσο ησλ απαηηνπκέλσλ κέηξσλ αζθαιείαο, αλαθέξνληαη 

παξαθάησ ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά νξηζκέλα ζεκεία ηεο λνκνζεζίαο: 

• Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ρνξεγεί ζην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ, ζην πξνζσπηθφ επίβιεςεο ηεο Τπεξεζίαο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκβνχισλ επίβιεςεο θαη δηαρείξηζεο), θαζψο θαη ζε θάζε άιιν πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη 

ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, ηα απαηηνχκελα θαηά πεξίπησζε κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) θαη λα παίξλεη φια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο. Δλδεηθηηθά ηα ΜΑΠ ζα είλαη, πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, 

πιαζηηθέο γαιφηζεο, νπηζζαλαθιαζηηθά θζνξίδνληα παλσθφξηα (γηα ην ρεηκψλα), νπηζζαλαθιαζηηθνί θζνξίδνληεο 

επελδχηεο (γηα ην θαινθαίξη), πξνζηαηεπηηθά γάληηα, σηναζπίδεο, πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη θαπέια ειίνπ, θνπηηά 

πξψησλ βνεζεηψλ έλα γηα ηα γξαθεία θαη έλα γηα θάζε φρεκα ηνπ εξγνηαμίνπ, κάζθεο δηαθφξσλ ηχπσλ, δψλεο 

ζπγθξάηεζεο, αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο ηχπνπ SCBA θ.ι.π. 

• Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαηαιιήισλ πηλαθίδσλ ή θσηεηλψλ ζεκάησλ 

επηζήκαλζεο θαη απαγφξεπζεο πξνζέγγηζεο επηθηλδχλσλ ζέζεσλ, θαζψο θαη πξνεηδνπνηεηηθψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ 

πηλαθίδσλ ηφζν γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο, φζν θαη γηα ηνπο θηλνχκελνπο ζηνπο ρψξνπο ησλ εξγνηαμίσλ ή/θαη ζηηο πεξηνρέο 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ή θνληά ζ’ απηέο. Δπίζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο κε πφζηκν λεξφ, εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο, θαζψο επίζεο λα εμαζθαιίζεη κέζα θαη 

ρψξνπο παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ. 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πάξεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, ζηνπο ηφπνπο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ζην πεξηβάιινλ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα: 

• λα δηαζέηεη εγθαηάζηαζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ ππξφζβεζεο, 

• λα θξνληίδεη γηα ηνλ πεξηνδηθφ θαζαξηζκφ (απνςίισζε) ησλ ρψξσλ απφ ηα πάζεο θχζεσο εχθιεθηα πιηθά θαη 

αληηθείκελα, 

• λα κελ πξαγκαηνπνηεί εξγαζίεο θνιιήζεσλ ή άιιεο αλνηθηήο ππξάο θνληά ζε εχθιεθηα αληηθείκελα ή θνληά ζε 

ρψξνπο απνζήθεπζεο θαπζίκσλ ή άιισλ εχθιεθησλ πιψλ ηνπ εξγνηαμίνπ θαη γεηηνληθψλ ηδηνθηεζηψλ πνπ αλήθνπλ ζε 

ηξίηνπο, ρσξίο λα παίξλεη ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ην εγθεθξηκέλν ζρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο εξγαδνκέλσλ (.Α.Τ.) θαζψο 

θαη ηνλ θάθειν Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ έξγνπ (Φ.Α.Τ.), ν νπνίνο πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη θαη λα ελεκεξψλεηαη θαζ 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/1996 θαη ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/57/ΔΟΚ "Διάρηζηεο 

πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα". 

Γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ εξγαζηαθνχ θηλδχλνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή δεκνζίσλ έξγσλ ν αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ηα παξαθάησ ζχκθσλα κε ηελ αξ. ΓΙΠΑΓ/νηθ/889 απφθαζε πθππνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. (ΦΔΚ 16 

Β'/14.1.2003): 

Καλνληζηηθέο απαηηήζεηο 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ην έξγν κε ηξφπν αζθαιή θαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο, δηαηάγκαηα, 

αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, φπσο εθθξάδνληαη κέζσ ηεο Τπεξεζίαο αλαθνξηθά κε ηελ 

αζθάιεηα θαη πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Τπνρξέσζε Αλαδφρνπ γηα αλαζεψξεζε .Α.Τ. θαη Φ.Α.Τ. 

Ο ζπληνληζηήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη λα θάλεη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ρεδίνπ θαη ηνπ 

Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηεο Μειέηεο, λα παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο φζνλ αθνξά ζέκαηα ΑΤΔ θαη λα ζπληάμεη ηνλ 

ηειηθφ Φ.Α.Τ. 

Σν .Α.Τ. αλαπξνζαξκφδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ, ζην δε Φ.Α.Τ. εκπεξηέρνληαη νη 

ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ επέιζεη. πλεπψο ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπκπιεξψλεηαη ζηαδηαθά 

θαη παξαδίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ελεκεξσκέλνο, ψζηε λα πεξηέρεη ηα πξαγκαηηθά 

ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, έηζη φπσο απηφ θαηαζθεπάζηεθε. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη παξαδνζεί απφ ηελ Τπεξεζία .Α.Τ. 

θαη Φ.Α.Τ. ζηνλ αλάδνρν καδί κε ηελ ηερληθή κειέηε, απηφο ππνρξενχηαη ζηε ζχληαμή ησλ αδαπάλσο γηα ην Γεκφζην. 

Πεξηερφκελα .Α.Τ. 

• Γεληθά 

• Δίδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ, 

• χληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ, 

• Αθξηβήο δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ, 

• ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, 

• ηνηρεία ηνπ ππφρξενπ γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ .Α.Τ. 

• Πιεξνθνξίεο γηα ππάξρνληα δίθηπα ππεξεζηψλ θνηλήο σθειείαο. 

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

• Ρχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ εληφο θαη πέξημ ηνπ εξγνηαμίνπ. 
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• Καζνξηζκφ ησλ ρψξσλ απνζήθεπζεο πιηθψλ θαη ηξφπνπ απνθνκηδήο αρξήζησλ. 

• πλζήθεο απνθνκηδήο επηθηλδχλσλ πιηθψλ. 

• Γηεπζέηεζε ρψξσλ πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη πξψησλ βνεζεηψλ. 

• Μειέηεο θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ πνπ δελ πεξηγξάθνληαη ζηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο π.ρ. εηδηθνί ηχπνη ηθξησκάησλ, 

αληηζηεξίμεηο κεγάισλ νξπγκάησλ ή επηρσκάησλ θιπ. θαη δηαηάμεηο γηα πξφζδεζε θαηά ηελ εξγαζία ζε χςνο. 

• Καηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θάζεσλ θαη ππνθάζεσλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν 

ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

• Σελ θαηαγξαθή ζε πίλαθα ησλ θηλδχλσλ, ησλ πεγψλ θηλδχλσλ θαη ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο θάζε θάζεο θαη 

ππνθάζεο ηνπ έξγνπ κε θιηκάθσζε ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο π.ρ.: Υ = Υακειή εθηίκεζε θηλδχλνπ, Μ = Μέηξηα 

εθηίκεζε θηλδχλνπ, Τ = Τςειή εθηίκεζε θηλδχλνπ. 

• ε πεξίπησζε ηαπηφρξνλεο εθηέιεζεο θάζεσλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη επηπιένλ 

απνξξένληεο θίλδπλνη. 

• Δλαιιαθηηθέο κέζνδνη εξγαζίαο γηα θηλδχλνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ. 

• Γηα ηνλ ελαπνκέλνληα εξγαζηαθφ θίλδπλν ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ πξφιεςή ηνπ, 

θαζψο θαη εηδηθά κέηξα γηα εξγαζίεο πνπ ελέρνπλ εηδηθνχο θηλδχλνπο (Παξάξηεκα ΙΙ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Π.Γ. 305/1996). 

•  

Πεξηερφκελα Φ.Α.Τ. 

 

Α. Γεληθά: 

• Δίδνο έξγνπ θαη ρξήζε απηνχ, 

• Αθξηβή δηεχζπλζε ηνπ έξγνπ, 

• Αξηζκφ αδείαο, 

• ηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ, 

• ηνηρεία ηνπ ζπληνληζηή αζθάιεηαο θαη πγείαο πνπ ζα ζπληάμεη ηνλ ΦΑΤ. 

Β. ηνηρεία απφ ην κεηξψν ηνπ έξγνπ: 

• Σερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ, 

• Παξαδνρέο κειέηεο, 

• Σα ζρέδηα “σο θαηεζθεπάζζε”. 

Γ. Οδεγίεο θαη ρξήζηκα ζηνηρεία ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηηο 

ελδερφκελεο κεηαγελέζηεξεο εξγαζίεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ, π.ρ. εξγαζίεο ζπληήξεζεο, κεηαηξνπήο, 

θαζαξηζκνχ θιπ. Δλδεηθηηθά νη νδεγίεο θαη ηα ζηνηρεία απηά αλαθέξνληαη ζηνλ αζθαιή ηξφπν εθηέιεζεο ησλ δηαθφξσλ 

εξγαζηψλ, ζηελ απνθπγή θηλδχλσλ απφ ηα δηάθνξα δίθηπα (χδξεπζεο, ειεθηξνδφηεζεο, αεξίσλ, αηκνχ, θιπ.) ζηελ 

ππξαζθάιεηα θιπ. 

Γ. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ηνπ έξγνπ Σν αλσηέξσ πεξηιακβάλεη : 

• Σνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ π.ρ. φια ηα ζηνηρεία πνπ ζα θνξνχλ ηε ρξήζε ηνπ έξγνπ απφ ηνπο ρξήζηεο, 

βαζηθά ελεκεξσηηθά θπιιάδηα θαηάιιεια θαη επαξθή, πνπ ζα δηαλεκεζνχλ ζηνπο ρξήζηεο, ψζηε θάζε ρξήζηεο λα 

γλσξίδεη πσο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην έξγν θαη ηη ζα θάλεη ζε πεξίπησζε εθηάθησλ γεγνλφησλ. 

• Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο γηα ην πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ έξγνπ π.ρ. νδεγίεο ρξήζεο ηνπ αθίλεηνπ 

θαη θηλεηνχ εμνπιηζκνχ πνπ αλήθεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγνιαβία ζε ζπλζήθεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζε ζπλζήθεο 

έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνχ θιπ. 

• Οδεγίεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. Πεξηιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο γηα ηελ πεξηνδηθή ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ. 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ην .Α.Τ. θαη ν Φ.Α.Τ. ηεξνχληαη ζην εξγνηάμην κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη είλαη ζηε 

δηάζεζε ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ. Η δηεπζχλνπζα ππεξεζία ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζεί ηελ χπαξμε θαη εθαξκνγή ησλ 

.Α.Τ. - Φ.Α.Τ. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ν Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζπλνδεχεη ην έξγν ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ θαη θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ θχξηνπ ηνπ έξγνπ. 

Η δαπάλε ζχληαμεο .Α.Τ. θαη Φ.Α.Τ., φπσο φιεο νη δαπάλεο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα παξαπάλσ, αθνξνχλ ζηελ 

νξγάλσζε ηνπ εξγνηαμίνπ θαη απαηηνχληαη απφ ην λφκν, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπλππνινγηζηεί 

απφ απηφλ θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

Άξζξν 32
ν 

 

ΑΦΑΛΗΔΗ 

 

Καηά ηε ζχλαςε ησλ αζθαιίζεψλ ηνπ ν αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, φπσο ηζρχεη θαηά ηελ εκέξα ζχλαςεο ησλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ. 

Οκνίσο νθείιεη λα έρεη ππφςε ηνπ ηελ πεξί αζθαιίζεσλ λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα 

ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ. 

Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ησλ αζθαιηζηεξίσλ. 

πγθεθξηκέλα: 

• Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αζθαιίδεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ απαζρνιείηαη ζην 

εξγνηάμην ηνπ έξγνπ, ζηνπο Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο (ΙΚΑ, ΣΔΑΔΓΞΔ θιπ), 
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ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο γηα ηνπο Οξγαληζκνχο απηνχο δηαηάμεηο. Δάλ ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ δελ ππάγεηαη ζηηο 

δηαηάμεηο απηέο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ην αζθαιίδεη θαηά αηπρεκάησλ ζε Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο αλαγλσξηζκέλεο 

απφ ην Κξάηνο. 

• Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη θαη λα δηαηεξεί θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζπκβάζεσο κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, αζθάιεηα αζηηθήο επζχλεο έλαληη ηξίησλ θαη θζνξάο πεξηνπζίαο, ε νπνία ζα 

θαιχπηεη πηζαλέο ή ελδερφκελεο νθεηιέο, γηα πξνζηαζία ηνπ έλαληη φισλ ησλ δηεθδηθήζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα 

πξνθχςνπλ ζπλεπεία ησλ εξγαζηψλ ηνπ ή ησλ εξγαζηψλ ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ. 

• Θα θαζνξίδεηαη δε ζην αζθαιηζηηθφ ζπκθσλεηηθφ φξνο απαιιαγήο επζχλεο σο εμήο: Η αζθαιηζηηθή εηαηξεία ζα 

απνδεκηψλεη θαη ζα απαιιάζζεη απφ επζχλεο, ζην κέγηζην επηηξεπφκελν απφ ην λφκν βαζκφ, ηνλ εξγνδφηε, ηνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπ, θαζψο θαη ηνπο επηβιέπνληεο Μεραληθνχο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. Θα ηνπο απαιιάζζεη απφ 

νπνηαδήπνηε βιάβε θαη απφ νπνηεζδήπνηε δαπάλεο ή ακνηβέο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ απνθαηάζηαζε ζσκαηηθψλ 

βιαβψλ ή θζνξάο πεξηνπζίαο, νρεκάησλ, κεραλεκάησλ, εηδηθψλ εξγαιείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζαλάηνπ, ηεο 

ζσκαηηθήο βιάβεο, ηεο ςπρηθήο νδχλεο θαη ηεο εζηθήο βιάβεο ησλ παζφλησλ θαη ηεο θζνξάο παξαθεηκέλσλ θηηζκάησλ 

θαη εγθαηαζηάζεσλ, πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην εξγνηάμην, ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία, ζηα πιαίζηα ησλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, είηε ε επζχλε απηή είλαη απφξξνηα ηεο ακέιεηαο ηνπ αλαδφρνπ ή ησλ 

εθπξνζψπσλ ηνπ ή ησλ ππφ ηελ ππεξεζία ηνπ ή ησλ ππαιιήισλ ή ππεξγνιάβσλ ηνπ, είηε φρη, είηε πξνθχπηεη απφ 

πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ ηδίνπ ηνπ Δξγνδφηε ή ηνπ Αλαδφρνπ ή ησλ πξνζηηζέλησλ ηνπο. 

Οη αθφινπζεο πξνβιέςεηο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ επίζεο ζην αζθαιηζηηθφ ζπκθσλεηηθφ αζηηθήο επζχλεο θαη θζνξάο 

πεξηνπζίαο ηνπ αλαδφρνπ: 

• Σν ζπκθσλεηηθφ ζα πεξηέρεη ηνλ φξν φηη δελ ζα αθπξσζεί, ηεξκαηηζζεί, ηξνπνπνηεζεί ή αιιαρζεί απφ ηελ 

αζθαιηζηηθή εηαηξεία, εθηφο εάλ έρεη απνζηαιεί ζηνλ αζθαιηδφκελν, δέθα (10) εκέξεο λσξίηεξα, ζπζηεκέλε έγγξαθε 

εηδνπνίεζε. Αληίγξαθν ηεο εηδνπνίεζεο απηήο ζα απνζηαιεί επίζεο ζηνλ εξγνδφηε. 

• Έλα αληίγξαθν ηνπ αλσηέξνπ αζθαιηζηηθνχ πξέπεη λα παξαδνζεί ζηνλ εξγνδφηε θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο. 

Η αζθάιεηα απηή ζα θαιχπηεη θαη ηνλ αλάδνρν ζαλ ζπλαζθαιηδφκελν γηα νπνηαδήπνηε δεκηά ζην εξγαηηθφ 

πξνζσπηθφ ή ζηνπο επηζθέπηεο θαζψο θαη γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ζε μέλε πεξηνπζία. 

Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα παξαθξαηεί απφ ην ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ αλάινγα πνζά κέρξη 

ηελ πξνζαγσγή ησλ παξαπάλσ αζθαιηζηεξίσλ ζπκθσλεηηθψλ ή θαη λα πξνβεί ν ίδηνο ζηελ αζθάιηζε απηή γηα φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ή κέξνο απηήο θαη λα ρξεψζεη ηε δαπάλε ζηνλ αλάδνρν. 

Δάλ ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή νπνηνδήπνηε απφ ηα πξναλαθεξζέληα αζθαιηζηηθά ζπκθσλεηηθά θαηαζηεί κε 

ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηνλ εξγνδφηε, είηε ζηνλ ηχπν είηε ζηελ νπζία, ή εάλ ε αζθαιηζηηθή εηαηξεία πνπ εθδίδεη ην αζθαιηζηηθφ 

απηφ ζπκθσλεηηθφ θξηζεί κε αξεζηή ζηνλ Δξγνδφηε, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαξηίζεη έγθαηξα λέν αζθαιηζηηθφ 

ζπκβφιαην θαη λα ην ππνβάιιεη έγθαηξα ζηνλ Δξγνδφηε γηα έγθξηζε πξηλ απφ ηε ιήμε ή δηαθνπή ηεο πξνεγνχκελεο 

αζθάιηζεο. 

 

Άξζξν 33
ν 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΔΡΓΟΤ 

 

Σν Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ (Π.Π.Δ.) ελζσκαηψλεη θαη θσδηθνπνηεί φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ ζπκβαηηθψλ 

ηεπρψλ, πεξηγξάθεη ηηο θάζεηο αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ θαη ηηο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο, είλαη ζε πιήξε ελαξκφληζε θαη 

πεξηιακβάλεη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ, θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηνλ ηξφπν θαη 

ηηο ιεπηνκέξεηεο ζπγθέληξσζεο θαη αξρεηνζέηεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο 

ηρλειαζηκφηεηαο. 

Σν Π.Π.Δ. απνηειεί ην εζσηεξηθφ θαλνληζηηθφ έγγξαθν ηνπ έξγνπ θαη παξέρεη φια ηα εξγαιεία παξαθνινχζεζεο ηνπ 

έξγνπ, ζπγθέληξσζεο ησλ ζηνηρείσλ, ηεθκεξίσζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζηεί θαη αξρεηνζέηεζεο ηνπο. 

Σν Π.Π.Δ. ηνπ έξγνπ ζα εθπνλεζεί θαη ζα εθαξκνζηεί κε θξνληίδα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 158 ηνπ Ν. 4412/2016, θαζψο θαη ην ηεχρνο «Οδεγίεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

Πξνγξακκάησλ Πνηφηεηαο Έξγσλ (ΠΠΔ), φπσο απηφ έρεη εγθξηζεί θαη ηζρχεη κε ηελ κε αξηζκ. Πξση. ΓΙΠΑΓ/νηθ./12 ηεο 

13-01-2009 απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 

 

 

 

 

Άξζξν 34
ν 

 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΓΟΚΗΜΔ 

 

Αλεμάξηεηα απφ εξγαζηεξηαθά κέζα θαη εξγαζηεξηαθφ πξνζσπηθφ ηεο Γηεπζχλνπζαο ην έξγν Τπεξεζίαο, ν 

Αλάδνρνο νθείιεη εθ' φζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, λα δηαζέζεη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ, ηα θαηάιιεια 
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φξγαλα, ζπζθεπέο θαη πξνζσπηθφ, πξνο εθηέιεζε δεηγκαηνιεςηψλ θαη δνθηκψλ ειέγρνπ. 

Σα απνηειέζκαηα ησλ ππ' φςε δνθηκψλ ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνπ 

πέξαηνο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ ειέγρνπ, νζάθηο απαηηείηαη ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηνλ έιεγρν, άιισο δελ ζα ιακβάλνληαη ππ' 

φςε. Οη πάζεο θχζεσο δνθηκέο, κε αθξηβή ζηνηρεία ησλ ζέζεσλ θαη ηνπ είδνπο ησλ δνθηκψλ, θαηαγξάθνληαη ζε ηδηαίηεξν 

πίλαθα πνπ ζπλνδεχεη ηηο πηζηνπνηήζεηο θαη ηηο ηκεκαηηθέο πξνζσξηλέο επηκεηξήζεηο θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο 

ηνπο. 

Αλεμάξηεηα απφ ηηο εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θαη δνθηκέο πνπ ζα γίλνπλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ε Τπεξεζία κπνξεί λα 

πξνβαίλεη ζε ιήςε δεηγκάησλ θαη ζε εξγαζηεξηαθή εμέηαζε ηνπο, γηα ελδειερή πνηνηηθφ έιεγρν ησλ εθηεινπκέλσλ 

εξγαζηψλ. 

Οπνηνζδήπνηε έιεγρνο ή δνθηκαζία πνπ ζα αθνξά πιηθφ ή εξγαζία, δελ παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν ην δηθαίσκα λα 

πξνβάιεη αμίσζε ή αίηεκα, επηδεηψληαο αλάινγε παξάηαζε πξνζεζκίαο, γηα νπνηνδήπνηε αλάινγν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ζα ρξεηαζζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δηαπίζησζεο αλ έλα πιηθφ ή εξγαζία είλαη δφθηκα ή φρη. 

 

Άξζξν 35
ν 

 

ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 

 

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο 2016, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

Η αλάκημε ησλ πιηθψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε κεραληθφ αλακηθηήξα, απφδνζεο 

πνιιαπιαζίνπ αθέξαηνπ ζάθνπ ηζηκέληνπ. 

Οη θάζε είδνπο δαπάλεο ειέγρσλ θαη πξνειέγρσλ, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ. Όκνηα ηνλ αλάδνρν βαξχλνπλ 

θαη φιεο νη απνδεκηψζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Γ ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο. 

Η ζπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο (θεθάιαην Γ4 ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο) φισλ ησλ 

νπιηζκέλσλ ηκεκάησλ θαηαζθεπήο ζα γίλεηαη κε ρξήζε δνλεηψλ, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ ιφγσ 

ρξήζεο δνλεηψλ, ε νπνία ζεσξείηαη φηη πεξηιακβάλεηαη ζηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο εξγαζηψλ θαη ζηα θαη' απνθνπή 

ηηκήκαηα ηνπ έξγνπ. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πνπ δελ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα, θαη ε 

ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο. 

Γηα ηνλ έιεγρν αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα εθηεινχληαη δνθηκέο κε ιήςε δνθηκίσλ θαηά ηε δηάζηξσζή ηνπ 

ζχκθσλα κε ην θεθάιαην Γ1 ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο. Η ιήςε θαη νη δνθηκέο ησλ δνθηκίσλ ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη κε δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηελ παξνπζία θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο (έμη δνθίκηα εκεξεζίσο γηα 

θάζε ζχλζεζε θαη γηα θάζε 150 m
3
 ζθπξνδέκαηνο). Λήςε ππξήλσλ (θαξφησλ) θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα θαη δνθηκή 

ηεο αληνρήο ηνπο ζα γίλεηαη κε δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ θαηφπηλ εληνιήο ηεο Τπεξεζίαο. 

Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εξγάζηκνπ (ζπλεθηηθφηεηα, πιαζηηθφηεηα) ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζα εθηειείηαη παξάιιεια κε θάζε 

ιήςε δνθηκίσλ αληνρήο, κέηξεζε θαη έιεγρνο ηεο θάζηζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο 

θπξνδέκαηνο. Η ζρεηηθή δεηγκαηνιεςία ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ θαη κε ηελ παξνπζία θαη ηηο 

νδεγίεο ηεο επίβιεςεο. 

Πέξα απφ απηφλ ηνλ έιεγρν ε επίβιεςε έρεη ην δηθαίσκα λα ειέγμεη ηελ θάζηζε γηα νπνηαδήπνηε αλάκηγκα ή θνξηίν 

ζθπξνδέκαηνο. Γη’ απηφ ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα έρεη ζηε δηάζεζε ηεο επίβιεςεο κηα έηνηκε ζρεηηθή ζπζθεπή 

(θψλνο ηνπ ABRAMS), ρσξίο αμίσζε πξφζζεηεο απνδεκίσζεο. 

ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο κεησκέλεο αληνρήο κηαο παξηίδαο ζθπξνδέκαηνο, ζε βαζκφ επνπζηψδε, ηφηε ην 

πνζνζηφ κείσζεο ηεο αληίζηνηρεο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ, νξίδεηαη ίζν πξνο ην δηπιάζην ηνπ πνζνζηνχ κείσζεο ηεο 

ζπκβαηηθήο αληνρήο. ' απηή ηελ πεξίπησζε, λέα ζπκβαηηθή αληνρή ζα είλαη ν κέζνο φξνο ησλ ζπκβαηηθψλ αληνρψλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηειεπηαίν έιεγρν πνηφηεηαο ζθπξνδέκαηνο ηεο παξηίδαο. 

 

 

 

 

 

Άξζξν 36
ν 

 

ΓΟΚΗΜΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ακέζσο κεηά ηελ νιηθή πεξάησζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ λα θάλεη κε δηθά ηνπ κέζα, 

φξγαλα θαη δαπάλεο (ζ' απηέο πεξηιακβάλεηαη, ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαπζίκσλ γηα ηε δνθηκή ηεο εγθαηάζηαζεο 

θεληξηθήο ζέξκαλζεο, ε δαπάλε θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θιπ.), ηηο απαηηνχκελεο δνθηκέο, νη νπνίεο ζα 

επαλαιακβάλνληαη κέρξη πιήξνπο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηεηψλ απνηειεζκάησλ ηνπο, νπφηε θαη ζα ζπληάζζεηαη 

πξσηφθνιιν δνθηκψλ πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ θαη ηνλ αλάδνρν θαη ζα πεξηιακβάλεηαη ζην 

πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο παξαιαβήο. 

Οη δνθηκέο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. 
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Ο αλάδνρνο νθείιεη κε ηελ απνπεξάησζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πξηλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπο, λα ζπληάμεη ρσξίο 

πξφζζεηε ακνηβή θαη λα ππνβάιεη ηελ επίβιεςε ζε δχν (2) αληίγξαθα, πιήξεηο θαη ιεπηνκεξεηαθέο νδεγίεο ρεηξηζκνχ, 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ εθηειέζηεθαλ απ' απηφλ. Μηα ζεηξά απφ ηηο νδεγίεο απηέο 

θαηαρσξείηαη ζην θάθειν ηεο επίβιεςεο ελψ ε άιιε δηαβηβάδεηαη ζην αξρείν ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ. Ο αλάδνρνο νθείιεη 

επίζεο, πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ λα δηδάμεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ηε ρξήζε θαη ην 

ρεηξηζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Καηά ην ρξφλν ηεο ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα επηζεσξεί θαηά θαλνληθά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηηο 

εγθαηαζηάζεηο θαη λα ηηο δηαηεξεί ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή γη απηφ. Γεληθά γηα ηελ ππνρξεσηηθή 

ζπληήξεζε ησλ έξγσλ θαη ην ρξφλν εγγχεζεο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 171 ηνπ Ν. 4412/2016. 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ επαλνξζψζεη βιάβε ή δεκηά γηα ηελ νπνία επζχλεηαη ν ίδηνο, κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ ζα ηνπ νξηζζεί γηα ην ζθνπφ απηφ, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη ηελ επαλφξζσζε 

απηή απ' επζείαο ,ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ. 

Γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ησλ κεραλεκάησλ ν αλάδνρνο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα πεξηνξηζζεί ζηνλ εληφο ηνπ θηηξίνπ 

ρψξν, πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ επίβιεςε θαη λα πάξεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα κελ παξεκπνδίδεηαη ε εληφο ηνπ 

θηηξίνπ θπθινθνξία ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ άιισλ εξγνιαβηψλ. 

 

Άξζξν 37
ν 

 

ΥΡΖΖ ΔΡΓΟΤ Ή ΣΜΖΜΑΣΟ ΑΤΣΟΤ ΠΡΟ ΣΖ ΑΠΟΠΔΡΑΣΧΖ 

 

Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη παξάιιεια κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ λα ρξεζηκνπνηεί ην φιν έξγν ή ηκήκα ηνπ, αλ 

θαηά ηελ θξίζε ηνπ απηή ε ρξήζε είλαη δπλαηή (δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε). 

Η παξαπάλσ ρξήζε δελ απνδεηθλχεη φηη ν εξγνδφηεο παξέιαβε ην έξγν, ή φηη απηφ εθηειέζηεθε θαιά θαη δηαηεξεί 

φια ηα δηθαηψκαηά ηνπ λα ειέγμεη θαη λα παξαιάβεη ελ θαηξψ ην έξγν, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηνπο 

ζπκβαηηθνχο φξνπο. Δπίζεο δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν απφ ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε 

ζχκβαζε. 

Η παξαπάλσ ρξήζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 169 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

 

 

Άξζξν 38
ν 

 

ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΓΗΚΣΤΑ Ο.Κ.Χ. 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίζεη κε θάζε δπλαηφ ηξφπν λα γίλεη ε παξνρή θαη ζχλδεζε ηνπ θηηξίνπ κε ηα 

δίθηπα ησλ νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο (Γ.Δ.Η., Ο.Σ.Δ., Δ.Τ.Α.Θ. θιπ.). 

Η δαπάλε ησλ παξαπάλσ παξνρψλ θαη ζπλδέζεσλ, βαξχλεη ηνλ εξγνδφηε πνπ ηηο θαηαβάιεη είηε απ' επζείαο ζηνπο 

Ο.Κ.Ω. είηε ζηνλ αλάδνρν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ηειεπηαίνο ηηο έρεη ήδε πξνθαηαβάιιεη, θπζηθά κε ηελ πξνζθφκηζε 

πάληνηε ησλ ζρεηηθψλ εμνθιεηηθψλ απνδείμεσλ θιπ. λφκηκσλ εγγξάθσλ. 

 

Άξζξν 39
ν 

 

ΒΛΑΒΔ ΔΡΓΟΤ - ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΧΝ 

 

Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακία απνδεκίσζε απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε βιάβε επέξρεηαη ζην έξγν, 

γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή απψιεηα πιηθψλ θαη γεληθά γηα νπνηαδήπνηε δεκηά ηνπ, πνπ νθείιεηαη ζε ακέιεηα, απξνλνεζία 

ή αλεπηηεδεηφηεηα απηνχ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ή ζε κε ρξήζε ησλ θαηαιιήισλ κέζσλ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, 

εθηφο αλ απφ ηηο πεξηπηψζεηο ππαηηηφηεηαο ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ή αλσηέξαο βίαο. Ο αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηηο βιάβεο πνπ ηνλ βαξχλνπλ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

Άξζξν 40
ν 

 

ΣΔΛΗΚΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΧΝ, ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κεηά ηελ απνπεξάησζε νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ, λα αθαηξέζεη θαη λα 

απνκαθξχλεη κε δαπάλεο ηνπ, φιεο ηηο πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ πξνεγνχκελν άξζξν απηήο 

ηεο .Τ., ηα απνξξίκκαηα, εξγαιεία, ηθξηψκαηα, κεραλήκαηα, ρξήζηκα ή άρξεζηα πιενλάδνληα πιηθά, πξνζσξηλέο 

εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ θιπ., θαη λα παξαδψζεη ηειείσο θαζαξέο ηφζν ηηο θαηαζθεπέο φζν θαη ηνπο γχξσ ρψξνπο 

ηνπ εξγνηαμίνπ, θξνληίδνληαο γεληθά λα θάλεη θάζε ηαθηνπνίεζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξάδνζε θαη εχξπζκε 
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ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνδηαγξαθφκελα ζηελ .Τ., ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηνπ εγθεθξηκέλνπο 

πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ. 

Δπίζεο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαζαηξέζεη θαη λα απνθνκίζεη θάζε πξνζηαηεπηηθή θαηαζθεπή πνπ 

απαηηήζεθε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (εξγαζηψλ θαη παξαγσγήο πιηθψλ) ή γηα απνθπγή θάζε είδνπο δεκηψλ, θζνξψλ, 

αηπρεκάησλ θιπ. έρεη δε εθιείςεη θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο ν ιφγνο θαηαζθεπήο ηεο. Αλ κέζα ζε είθνζη (20) 

εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε ππφκλεζε ηεο Τπεξεζίαο ν Αλάδνρνο δελ αξρίζεη θαη κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία δελ 

πεξαηψζεη φιεο απηέο ηηο εξγαζίεο, απηέο ζα εθηεινχληαη ζε βάξνο ηνπ θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θαη ε ζρεηηθή δαπάλε ζα 

αθαηξείηαη απφ ηελ πξψηε πιεξσκή ηνπ θαη, εθηφο απηνχ, δελ ζα εθδίδεηαη βεβαίσζε εκπξφζεζκεο εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ ή ηκήκαηνο πνπ αθνξνχλ. 

 

 

 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

 

 
Βαζίιεηνο Ρνπκειηψηεο 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο Σ.Δ. 

 

 

 

 

 ΜΤΚΟΝΟ    20-05-2020 

 

 

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 

 

 

Ο αλ. Πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο  

 

Μηραήι Σζηκπιάθεο 

Αξρηηέθησλ κεραληθφο  
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         ΔΡΓΟ : 
 

 

ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ 
 

 
A/A 

 
Δίδνο Δξγαζηψλ 

 
Α.Σ. 

Κσδηθφο 
Άξζξνπ 

Μνλ. 
Mεηξ. 

 
Πνζφηεηα 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

 
1. ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΧΔΗ - ΜΔΣΑΦΟΡΔ – ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ 

1 Φνξηνεθθφξησζε πιηθψλ επί απηνθηλήηνπ ή ζε δψα, κε κεραληθά κέζα 1 ΝΑΟΙΚ 10.01.02 ton 93,00 

2 Φνξηνεθθφξησζε κε ηα ρέξηα πιηθψλ επί ρεηξνθηλήησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 2 ΝΑΟΙΚ 10.02 ton 93,00 

3 Μεηαθνξά πιηθψλ κε κνλφηξνρν 3 ΝΑΟΙΚ 10.04 tonx10 
m 

372,00 

4 Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην δηά κέζνπ νδψλ πεξηνξηζκέλεο βαηφηεηαο 4 ΝΑΟΙΚ 10.07.02 ton.km 279,00 

5 Καζαίξεζε αλσδνκψλ απφ αξγνιηζνδνκή ή ιηζνδνκή 5 ΝΑΟΙΚ 22.02 m3 13,00 

6 Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα, κε ρξήζε θξνπζηηθνχ 
εμνπιηζκνχ κεησκέλεο απφδνζεο 

6 ΝΑΟΙΚ 22.10.02 m3 25,00 

7 Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη νηνπδήπνηε πάρνπο ρσξίο λα 
θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθψλ 

7 ΝΑΟΙΚ 22.20.01 m2 250,00 

8 Καζαίξεζε νξνθνθνληακάησλ 8 ΝΑΟΙΚ 22.54 m2 60,00 

9 Απνμήισζε πιαζηηθψλ δαπέδσλ θαη ινηπψλ ιεπηψλ επηζηξψζεσλ 9 ΝΑΟΙΚ 22.60 m2 250,00 

 
2. ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ - ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ - ΔΠΗΣΡΧΔΗ ΣΔΓΑΝΟΠΟΗΖΔΗ 

1 Ιθξηψκαηα ζηδεξά ζσιελσηά 10 ΝΑΟΙΚ 23.03 m2 10,00 

2 Πξνεηνηκαζία επηρξηζκέλσλ επηθαλεηψλ ηνίρσλ γηα ρξσκαηηζκνχο 11 ΝΑΟΙΚ 77.15 m2 60,00 

3 παηνπιάξηζκα πξνεηνηκαζκέλσλ επηθαλεηψλ, επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ ή 
ζθπξνδεκάησλ 

12 ΝΑΟΙΚ 77.17.01 m2 60,00 

4 Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε ρξψκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο, 
αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε 
ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ζηπξεληναθξπιηθήο- αθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο 

13 ΝΑΟΙΚ 77.80.01 m2 125,00 

5 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα 14 ΝΑΟΙΚ 71.31 m2 90,00 

6 Πεξηζψξηα δψκαηνο (ινχθηα) 15 ΝΑΟΙΚ 73.47 ΜΜ 90,00 

7 Δπηζηξψζεηο κε πιάθεο δαπέδνπ αληηνιηζζεηηθέο παληφο ζρεδίνπ θαη δηαζηάζεσλ γηα 
εμσηεξηθέο επηθάλεηεο κε πξνδηαγξαθέο γηα ζρνιηθά θηίξηα 

16 ΝΑΟΙΚ Ν\73.33 m2 250,00 

8 Απνθαηάζηαζε ηνπηθψλ βιαβψλ ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα νθεηινκέλσλ 
ζηελ δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνχ κε ρξήζε επηζθεπαζηηθψλ θνληακάησλ θαη αλαζηνιέσλ 
δηάβξσζεο 

17 ΝΑΤΓΡ 10.19 m2 25,00 

9 Θεξκνκφλσζε θεθιηκέλσλ νξνθψλ κε πιάθεο απφ αθξψδε εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε 
πάρνπο 50 mm 

18 ΝΑΟΙΚ 79.46 m2 250,00 

10 Γεσυθαζκα πξνζηαζίαο ζηεγαλνπνηεηηθήο κεκβξάλεο (ηνπνζεηνχκελν ππφ ηελ 
κεκβξάλε) Γεσχθαζκα κή πθαληφ, ησλ 400 gr/m2 

19 ΝΑΤΓΡ 14.05.03 m2 500,00 

11 Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο, Γνκηθά πιέγκαηα B500C 20 ΝΑΟΙΚ 38.20.03 kg 520,00 

12 Δθαξκνγή πδξνβνιήο κέζεο πηέζεσο επί επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο 21 ΝΑΤΓΡ 10.18 m2 80,00 

13 ηεγαλνπνηεηηθέο επαιείςεηο θαη επηζηξψζεηο επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο 
ηεγαλνπνηεηηθή επίζηξσζε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κε πιηθά πνιπνπξεζαληθήο 
βάζεσο 

22 ΝΑΤΓΡ 10.10.02 m2 280,00 

14 Δπίζηξσζε δηπιήο ζηξψζεο αζθαιηηθήο κεκβξάλεο 23 ΝΑΟΙΚ Ν\79.09 m2 280,00 

15 Δπάιεηςε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κε ειαζηνκεξέο αζθαιηηθφ γαιάθησκα 24 ΝΑΟΙΚ 79.02 m2 280,00 

16 Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ θαη πεξηζψξηα κε ηζηκεληνθνλίακα ή κε ηζηκελην-αζβεζην- 
θνλίακα ζε δχν ζηξψζεηο, πάρνπο 2,0 cm 

25 ΝΑΟΙΚ 73.37.01 m2 500,00 

17 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε 
αληιίαο ή ππξγνγεξαλνχ γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 

26 ΝΑΟΙΚ 32.01.05 m3 16,50 

 

Ο πληάμαο ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ 

Ο Πξντζηάκελνο 

 

ΔΠΗΚΔΤΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΥΟΛΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ & 
ΑΤΛΔΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΓΡΑΔΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ειίδα 1 απφ 28  

 

                                       ΔΡΓΟ : 

 

   
                                   ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ 
                                                                Σηκαξηζκηθή : 2012Γ 

ΔΠΗΚΔΤΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΥΟΛΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ & 
ΑΤΛΔΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΓΡΑΔΗ 
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ΑΡΘΡΑ 
 

A.T. 1 

Άξζξν   : ΝΑΟΗΚ 10.01.02 Φνξηνεθθφξησζε πιηθψλ επί απηνθηλήηνπ ή ζε δψα, κε κεραληθά κέζα 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 1104 

Φνξηνεθθφξησζε πεηξσδψλ πιηθψλ θαη παξεκθεξψλ, δειαδή αξγψλ ιίζσλ γεληθά, ζθχξσλ, ραιίθσλ, άκκνπ, ακκνραιίθνπ, 
αζβέζηνπ ζε βψινπο, ζεξατθήο γεο, θίζζεξεο θαη ζθσξηψλ, επί νπνηνπδήπνηε ηξνρνθφξνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ ή δψνπ. 

Φνξηνεθθφξησζε κε κεραληθά κέζα Σηκή αλά 

ηφλν (ton). 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 1,65 

(Οινγξάθσο) : έλα θαη εμήληα πέληε ιεπηά 

 
 

A.T. 2 

Άξζξν   : ΝΑΟΗΚ 10.02 Φνξηνεθθφξησζε κε ηα ρέξηα πιηθψλ επί ρεηξνθηλήησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 1103 

Φνξηνεθθφξησζε κε ηα ρέξηα νπνηνπδήπνηε πιηθνχ επί κεηαθνξηθνχ κέζνπ δηαθηλνπκέλνπ κε ηα ρέξηα (π.ρ. ζε ρεηξάκαμα, 
δεκπίιηα θιπ) 
 
Σηκή αλά ηφλν (ton). 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 7,30 

(Οινγξάθσο) : επηά θαη ηξηάληα ιεπηά 

 
 

A.T. 3 

Άξζξν   : ΝΑΟΗΚ 10.04 Μεηαθνξά πιηθψλ κε κνλφηξνρν 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 1127 

Μεηαθνξά κε κνλφηξνρν ελφο ηφλνπ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ αλά δεθάκεηξν απνζηάζεσο. 
 
Σηκή αλά ηφλν θαη δεθάκεηξν (ton x 10 m) 

Δπξψ  (Αξηζκεηηθά): 

2,00 (Οινγξάθσο) : δχν 

 

A.T. 4 

Άξζξν   : ΝΑΟΗΚ 10.07.02 Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην δηά κέζνπ νδψλ πεξηνξηζκέλεο βαηφηεηαο 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 1137 

Μεηαθνξά κε απηνθίλεην νπνηνπδήπνηε πιηθνχ, αλά ρηιηφκεηξν απνζηάζεσο. 
 
Γηά κέζνπ νδψλ πεξηνξηζκέλεο βαηφηεηαο. 
Δπί νδνχ κε επηηξέπνπζαο ηαρχηεηα άλσ ησλ 40 km/h. 
 
Σηκή αλά ηνλνρηιηφκεηξν (ton.km). 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 0,45 

(Οινγξάθσο) : ζαξάληα πέληε ιεπηά 

 
 

A.T. 5 

Άξζξν   : ΝΑΟΗΚ 22.02 Καζαίξεζε αλσδνκψλ απφ αξγνιηζνδνκή ή ιηζνδνκή 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 2204 

Καζαίξεζε αλσδνκψλ αξγνιηζνδνκήο ή πιήξνπο ιηζνδνκήο πάζεο θχζεσο ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην 
δάπεδν εξγαζίαο. πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα, νη πξνζσξηλέο 
αληηζηεξίμεηο θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ ζηηο 
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ζέζεηο θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 14-02-02-01 "Σνπηθή αθαίξεζε 
ηνηρνπνηίαο κε εξγαιεία ρεηξφο". 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο. 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 22,50 

(Οινγξάθσο) : είθνζη δχν θαη πελήληα ιεπηά 

 
 

A.T. 6 

Άξζξν   : ΝΑΟΗΚ 22.10.02 Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα, κε ρξήζε θξνπζηηθνχ 
εμνπιηζκνχ κεησκέλεο απφδνζεο 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 2226 

Καζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε 
απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε δηαηήξεζε ηνπ ππνινίπνπ δνκήκαηνο άζηθηνπ. 
 

πκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ πάζεο θχζεσο απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, ησλ ηθξησκάησλ θαη πξνζσξηλψλ 
αληηζηεξίμεσλ, ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ, ν ηεκαρηζκφο ησλ επκεγεζψλ ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο 
ζέζεηο θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 15-02-01-01 "Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε 
κεραληθά κέζα". 
 
Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ ζηα νπνία δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί βαξχο εμνπιηζκφο, ή φηαλ απαηηείηαη γεσκεηξηθή αθξίβεηα ησλ 
παξεηψλ ηνπ παξακέλνληνο ηκήκαηνο ηνπ δνκήκαηνο. Δθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ρσξίο ρξήζε πδξαπιηθήο ζθχξαο, αιιά κφλνλ 
κε ρξήζε αεξνζθπξψλ δηαθφξσλ ηχπσλ (βαξέσλ έσο ειαθξψλ). 
 
Σν παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη κφλνλ φηαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνο θαζαίξεζε ζηνηρείνπ θαζηζηνχλ αλέθηθηε ηελ εθαξκνγή 
ηνπ άξζξνπ 22.10.01, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ ηεθκεξηψλεηαη ζηελ Μειέηε ηνπ Δξγνπ. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) θαζαηξνχκελνπ φγθνπ ζθπξνδέκαηνο. 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 112,50 

(Οινγξάθσο) : εθαηφλ δψδεθα θαη πελήληα ιεπηά 

 
 

A.T. 7 

Άξζξν   : ΝΑΟΗΚ 22.20.01 Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη νηνπδήπνηε πάρνπο ρσξίο λα 
θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθψλ 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 2236 

Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη νπνηνπδήπνηε πάρνπο (ηζηκέληνπ, καξκάξνπ, ηχπνπ Μάιηαο, 
πνξζειάλεο, κσζατθνχ, θεξακηθψλ, ζρηζηνιίζνπ θιπ), κε ην θνλίακα ζηξψζεσο απηψλ, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην εδάθνο, 
κε ηελ ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ θαζαηξέζεσο πξνο θφξησζε. 
 
Υσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθψλ. 
. 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 7,90 

(Οινγξάθσο) : επηά θαη ελελήληα ιεπηά 

 
 

A.T. 8 

Άξζξν   : ΝΑΟΗΚ 22.54 Καζαίξεζε νξνθνθνληακάησλ 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 2252 

Καζαίξεζε νξνθνθνληάκαηνο ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο εξγαζία, κε ηα ηα απαηηνχκελα 
ηθξηψκαηα θαη ηελ ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ πξνο θφξησζε, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 14-02-
01-01 "Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ ηνηρνπνηίαο". 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο. 

Δπξψ  (Αξηζκεηηθά): 

9,00 (Οινγξάθσο) : ελλέα 
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A.T. 9 

Άξζξν   : ΝΑΟΗΚ 22.60 Απνμήισζε πιαζηηθψλ δαπέδσλ θαη ινηπψλ ιεπηψλ επηζηξψζεσλ 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 2236 

Απνμήισζε πιαζηηθψλ δαπέδσλ θαη ινηπψλ ιεπηψλ επηζηξψζεσλ (κνθέηεο θιπ), κε πιήξε απφμεζε/αθαίξεζε ηεο ζηξψζεο 
ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ κε θιφγηζηξν, δηαιχηεο ή απνμεζηηθά εξγαιεία θαη κεηαθνξά ησλ πιηθψλ απνμήισζεο πξνο θφξησζε. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξσο απνπεξαησζείζαο εξγαζίαο. 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 2,20 

(Οινγξάθσο) : δχν θαη είθνζη ιεπηά 

 
 

A.T. 10 

Άξζξν   : ΝΑΟΗΚ 23.03 Ηθξηψκαηα ζηδεξά ζσιελσηά 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 2303 

Ιθξηψκαηα ζηδεξά ζσιελσηά ζπκβαηηθνχ ηχπνπ, κε δάπεδν εξγαζίαο απφ καδέξηα, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-03-00-00 "Ιθξηψκαηα". 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ελνίθην ησλ κεηαιιηθψλ πιαηζίσλ θαη ζηεξηγκάησλ, ε κεηαθνξά 
ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε εξγαζία ζπλαξκνιφγεζεο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο ησλ 
ηθξησκάησλ θαη ε θζνξά ηεο μπιείαο θαη ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ. 
 
Σα ηθξηψκαηα ζα είλαη επαξθψο ζηεξεσκέλα επί ηεο επηθαλείαο ηνπ θηηξίνπ, δε ζα παξνπζηάδνπλ θηλεηφηεηα θαη κεγάια βέιε θάκςεσο θαη 
ζα θέξνπλ θηγθιηδψκαηα αζθαιείαο θαη θιίκαθεο αλφδνπ. 
 

Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλνλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε θαηαζθεπή ηδηαηηέξσλ 
ηθξησκάησλ (πέξαλ απηψλ πνπ ζεσξνχληαη αλεγκέλα ζηηο επί κέξνπο ηηκέο κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ) ή θαηφπηλ εηδηθήο εγθξίζεσο 
ηεο Τπεξεζίαο. 
 
Ωο επηθάλεηα πξνο επηκέηξεζε ιακβάλεηαη ε επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ επί ηεο νπνίαο εθηεινχληαη νη εξγαζίεο, πξνζαπμαλφκελε 
θαηά ηηο παξάπιεπξεο πξνεμνρέο ηνπ ηθξηψκαηνο, εθ' φζνλ έρνπλ βάζνο κεγαιχηεξν απφ 0,20 m. Γελ πεξηιακβάλνληαη 
ελδερφκελεο θoξσλίδεο, θνξλίδεο θιπ. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 5,60 

(Οινγξάθσο) : πέληε θαη εμήληα ιεπηά 

 
 

A.T. 11 

Άξζξν   : ΝΑΟΗΚ 77.15 Πξνεηνηκαζία επηρξηζκέλσλ επηθαλεηψλ ηνίρσλ γηα ρξσκαηηζκνχο 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7735 

Πξνεηνηκαζία επηρξηζκέλσλ επηθαλεηψλ ηνίρσλ γηα ρξσκαηηζκνχο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 
ΔΣΔΠ 03-10-02-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ". 
 
Απνθαηάζηαζε ηεο επηθαλείαο ηνπ επηρξίζκαηνο, αθαίξεζε ησλ αλσκαιηψλ, θαζαξηζκφο, ιείαλζε κε 
γπαιφραξην, αζηάξσκα κε θαηάιιειν πιηθφ βάζεσο αθξπιηθήο ξεηίλεο, δηαιχηνπ, ή αθξπιηθνχ 
κηθξνκνξηαθνχ πιηθνχ βάζεσο λεξνχ, κε αληνρή ζηα αιθάιηα. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 1,70 

(Οινγξάθσο) : έλα θαη εβδνκήληα ιεπηά 

 
 

A.T. 12 

Άξζξν   : ΝΑΟΗΚ 77.17.01 παηνπιάξηζκα πξνεηνηκαζκέλσλ επηθαλεηψλ, επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ ή 
ζθπξνδεκάησλ 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7737 

παηνπιάξηζκα πξνεηνηκαζκέλεο επηθαλείαο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηηο ΔΣΔΠ 
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03-10-02-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ" θαη 03-10-05-00 "Υξσκαηηζκνί μχιηλσλ επηθαλεηψλ". 
 
Σξίςηκν κε γπαιφραξην γηα ηελ κφξθσζε ιείαο επηθαλείαο, εθαξκνγή πξψηεο ζηξψζεσο πιηθνχ 
ζπαηνπιαξίζκαηνο, ηξίςηκν κε γπαιφραξην, εθαξκνγή δεχηεξεο ζηξψζεο, δηαζηαπξνπκέλεο πξνο ηελ 
πξνεγνχκελε, ηξίςηκν κε γπαιφραξην θαη ςηινζηνθάξηζκα. Δλαιιαθηηθά, ηξίςηκν κε γπαιφραξην γηα ηελ 
κφξθσζε ιείαο επηθάλεηαο εθαξκνγή πξψηεο ζηξψζεσο πιηθνχ ζπαηνπιαξίζκαηνο κε ηζηκεληνεηδέο ιεπθφ 
αθξπιηθφ πιηθφ 
ζε κνξθή ζθφλεο ή αθξπιηθφ πιηθφ ζπαηνπιαξίζκαηνο έηνηκνπ πξνο ρξήζε, ηξίςηκν κε γπαιφραξην, 
εθαξκνγή δεχηεξεο ζηξψζεο αθξπιηθνχ πιηθνχ ζπαηνπιαξίζκαηνο, ηειηθφ ηξίςηκν κε γπαιφραξην. 

Δπηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ ή ζθπξνδεκάησλ Σηκή αλά 

ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 3,40 

(Οινγξάθσο) : ηξία θαη ζαξάληα ιεπηά 

 
 

A.T. 13 

Άξζξν   : ΝΑΟΗΚ 77.80.01 Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε ρξψκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο, αθξπιηθήο, 
ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο 
ζηπξεληναθξπιηθήο- αθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7785.1 

Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε πδαηηθήο δηαζπνξάο ρξψκαηα αθξπιηθήο, ή βηλπιηθήο, ή 
ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν δηαζηξψζεηο, ρσξίο πξνεγνχκελν ζπαηνπιάξηζκα, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-02-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ". 
 
Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ, αζηάξσκα θαη εθαξκνγή δχν ζηξψζεσλ ηνπ ηειηθνχ ρξψκαηνο. Τιηθά 
θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία. 
 

Δζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε  ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ζηπξεληναθξπιηθήο- αθξπιηθήο ή 
πνιπβηλπιηθήο βάζεσο 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Δπξψ  (Αξηζκεηηθά): 

9,00 (Οινγξάθσο) : ελλέα 

 

A.T. 14 

Άξζξν   : ΝΑΟΗΚ 71.31 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7131 

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα 1:2, ζε ηξεηο ζηξψζεηο, επί ηνίρσλ ή νξνθψλ, ζε 
νπνηαζδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο, θαη ζε χςνο κέρξη 4,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-03-01-00 "Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ". 
 

Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία, κε ηα πιηθά επί ηφπνπ θαη ηνλ απαηηνχκελν κεραληθφ εμνπιηζκφ, εηδηθά 
εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 11,20 

(Οινγξάθσο) : έληεθα θαη είθνζη ιεπηά 

 
 

A.T. 15 

Άξζξν   : ΝΑΟΗΚ 73.47 Πεξηζψξηα δψκαηνο (ινχθηα) 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7347 

Πεξηζψξηα δψκαηνο (ινχθηα) αλαπηχγκαηνο έσο 0,30 m, κέζνπ πάρνπο 3,5 cm, απνηεινχκελα απφ πξψηε 
ζηξψζε πεηαρηνχ ηζηκεληνθηληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ θαη δεπηέξε ζηξψζε απφ ηξαβεθηφ 
ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg, κε απμεκέλν πάρνο ζηα ζεκεία ζπκβνιήο ηνπ δψκαηνο θαη ηνπ ζηεζαίνπ. 
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Πεξηιακβάλεηαη ε εξγαζία κνξθψζεσο θαη ζπλαξκνγήο κε ηελ επίζηξσζε ηνπ δψκαηνο, ε δηακφξθσζε 
θακπχινπ ηκήκαηνο κε αθηίλα 4 έσο 5 cm, κε θαηάιιειν θαινχπη (απαγνξεχεηαη ε δηακφξθσζε κε ηα ρέξηα 
ή κε χθαζκα), ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη ε εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο. 
 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ). 

Δπξψ  (Αξηζκεηηθά): 

9,00 (Οινγξάθσο) : ελλέα 

 

A.T. 16 

Άξζξν   : ΝΑΟΗΚ Ν\73.33 Δπηζηξψζεηο κε πιάθεο δαπέδνπ αληηνιηζζεηηθέο παληφο ζρεδίνπ θαη δηαζηάζεσλ γηα 
εμσηεξηθέο επηθάλεηεο κε πξνδηαγξαθέο γηα ζρνιηθά θηίξηα 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: 

Δπηζηξψζεηο κε πιάθεο δαπέδνπ γθξη γξαλίηε, πάρνπο 2 cm, αξίζηεο πνηφηεηαο, ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ 
40x40 cm, αληηνιηζζεηηθέο παληφο ζρεδίνπ γηα εμσηεξηθέο επηθάλεηεο, κε πξνδηαγξαθέο γηα ζρνιηθά θηίξηα 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-02-00 "Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα, εζσηεξηθέο θαη 
εμσηεξηθέο". 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ κε αξκνχο 1 έσο 2 mm, ζε 
ζηξψζε ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, ή κε θφιια πιαθηδίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12004, ζπκβαηή κε 
ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή, ε πιήξσζε ησλ αξκψλ κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ, καχξνπ 
ρξψκαηνο, ή κε εηδηθν πιηθφ πιεξψζεσο ζπκβαηφ κε ηα θεξακηθά πιαθίδηα θαη ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο 
ηειηθήο επηθαλείαο ηνπ δαπέδνπ. 
 
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία ράξαμεο ηνπνζέηεζεο, αξκνιφγεζεο θαη θαζαξηζκνχ κε ηα πιηθά πάζεο 
θχζεσο επί ηφπνπ. 

 

 
Δπξψ  (Αξηζκεηηθά): 39,00 

(Οινγξάθσο) : ηξηάληα ελλέα 

 

A.T. 17 

Άξζξν   : ΝΑΤΓΡ 10.19 Απνθαηάζηαζε ηνπηθψλ βιαβψλ ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα νθεηινκέλσλ ζηελ 
δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνχ κε ρξήζε επηζθεπαζηηθψλ θνληακάησλ θαη αλαζηνιέσλ δηάβξσζεο 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6370 

Δξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπηθψλ βιαβψλ ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο νθεηινκέλσλ ζηελ 
δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνχ ιφγσ ελαλζξάθσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ή δηείζδπζεο ρισξηφλησλ, νπνία άρεη σο 
απνηέιεζκα ηελ δηφγθσζε ηνπ νπιηζκνχ θαη ηελ απνιέπηζε ή απνθινίσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 
 

Δθαξκνγή ησλ Αξρψλ θαη ησλ Μεζφδσλ Απνθαηάζηαζεο πνπ πξνβιέπνλαηη ζηελ ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΛΟΣ 
ΔΝ 1504, κε ρξήζε πξντφλησλ πνπ θέξνπλ ζήκαλζε CE, ρεκηθψο ζπκβαηψλ κεηαμχ ηνπο, εγθεθξηκέλσλ 
απφ ηελ Τπεξεζία, κεηά απφ ηεθκεξησκέλε κε ηερληθά ζηνηρεία πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 
- ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ (πξναλακεκηγκέλσλ ηλνπιηζκέλσλ 
επηζθεπαζηηθψλ θνληακάησλ θαηεγνξίαο R3 ή R4 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-3 γηα εθαξκνγή κε ην ρέξη, 
βειηησηηθψλ πξφζθπζεο, αλαζηνιέσλ δηάβξσζεο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-7, πιηθψλ πξνζηαηεπηηθήο 
επάιεηςεο πςειήο δηαπλνήο θιπ), ζε ζθξαγηζκέλεο ζπζθεπαζίεο πνπ ζα αλαγξάθνπλ ηνλ ηχπν θαη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ζα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε CE 
- ε ρξήζε ηθξησκάησλ γηα ηελ πξνζπέιαζε ζηηο ζέζεηο ησλ επεκβάζεσλ 
- ε ηνπηθή αθαίξεζε ηνπ ζαζξνχ ζθπξνδέκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο επέκβαζεο κε ρξήζε εξγαιείσλ 
πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιείσλ ή θαη εξγαιείσλ ρεηξφο, κέρξη ηελ πιήξε απνθάιπςε ησλ ξάβδσλ 
ηνπ δηαβξσκέλνπ νπιηζκνχ. 
- ν επηκειήο θαζαξηζκφο ησλ ξάβδσλ ηνπ νπιηζκνχ κε ζπξκαηφβνπξηζα 
- ε εθαξκνγή ξεπζηνχ αλαζηνιέα δηάβξσζεο επί ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ κε ξνιιφ ή πηλέιν 
- ε παξαζθεπή θαη εθαξκνγή ηνπ επηζθεπαζηηθνχ θνληάκαηνο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή 
γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δηαηνκήο ηνπ ζηνηρείνπ ζθπξνδέκαηνο 
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ζηελ αξρηθή ηεο ε ηειηθή εμνκάιπλζε ηεο επηθαλείαο κεηά ηελ ζθιεξπλζε ηνπ επηζθεπαζηηθνχ θνληάκαηνο θαη ε εθαξκνγή 
πξνζηαηεπηηθήο επίζηξσζεο πςειήο δηαπλνήο, ζηινμαληθήο βάζεσο, κε ξνιιφ ή πηλέιιν. 
 

ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ηεο επηθαλείαο επέκβαζεο δελ πεξηιακβάλεηαη ηπρφλ απαηηνχκελε πδξνβνιή, ε 
νπνία πιεξψλεηαη ηδηάηηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
 
Δπηκέηξεζε κε βάζε ηελ επηθάλεηα απνθαηάζηαζεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην πιάηνο θαη ην χςνο ηεο 
επέκβαζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε (νξζνγσληζκέλε επηθάλεηα). 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε επηθάλεηα ησλ επεκβάζεσλ ζα δηεπξχλεηαη ζηελ απαηηνχκελε έθηαζε, κεηά απφ 
έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, εάλ θαηά ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ δηαπηζησζεί φηη ε δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνχ έρεη 
πξνρσξήζεη πέξαλ ηεο αξρηθψο πξνβιεθζείζαο έθηαζεο. 
 
Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ην παξφλ άξζξν δελ έρεη εθαξκνγήζε εθηεηακέλεο βιάβεο θαηαζθεπψλ απφ 
ζθπξφδεκα 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) εξγαζίαο πιήξσο πεξαησκέλεο. 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 53,60 

(Οινγξάθσο) : πελήληα ηξία θαη εμήληα ιεπηά 

 
 

A.T. 18 

Άξζξν   : ΝΑΟΗΚ 79.46 Θεξκνκφλσζε θεθιηκέλσλ νξνθψλ κε πιάθεο απφ αθξψδε εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε 
πάρνπο 50 mm 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7934 

Θεξκνκφλσζε θεθιηκέλσλ νξνθψλ, κε θιίζεηο κηθξφηεξεο απφ 40%, νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο, κε 
πιάθεο απφ αθξψδε εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε πάρνπο 50 mm, κε επηθφιιεζε απηψλ κε ζεξκή 
άζθαιην. Τιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 
03-06-02-01 "Θεξκνκνλψζεηο δσκάησλ". 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο. 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 14,50 

(Οινγξάθσο) : δέθα ηέζζεξα θαη πελήληα ιεπηά 

 
 

A.T. 19 

Άξζξν   : ΝΑΤΓΡ 14.05.03 Γεσυθαζκα πξνζηαζίαο ζηεγαλνπνηεηηθήο κεκβξάλεο (ηνπνζεηνχκελν ππφ ηελ 
κεκβξάλε) Γεσχθαζκα κή πθαληφ, ησλ 400 gr/m2 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6361 

Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ, ηνπνζέηεζε θαη ζπξξαθή κε κεηαιιηθνχο ζπλδεηήξεο γεσπθάζκαηνο κή πθαληνχ απφ ίλεο 
πνιππξνππιελίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ζηεγαλνπνηεηηθήο κεκβξάλεο. 
 
Γεσχθαζκα κή πθαληφ, ησλ 400 gr/m2. 
 
Σηκή αλά κέηξν ηεηξαγσληθφ (m2), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηθαιχςεσλ. 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 1,85 

(Οινγξάθσο) : έλα θαη νγδφληα πέληε ιεπηά 

 
 

A.T. 20 

Άξζξν   : ΝΑΟΗΚ 38.20.03 Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο, Γνκηθά πιέγκαηα B500C 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 3873 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, κνξθήο δηαηνκψλ, 
θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη δηακφξθσζεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, 
πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα 
νπιηζκνχ. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 "Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ" 
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Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή ηεο επηθαλείαο 
έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ). 
 

Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ Οπιηζκνχ. 
Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε 
κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε 
ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ. 
 
Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξψο ηηο 
δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε ππεξθάιπςεο, ηα 
βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά 
δηάκεηξν θαη ην νιηθφ βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα 
ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ. 
 
Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ ΚΣΥ-2008, ν 
νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 
κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 
 

| Πεδίν εθαξκνγήο | 

  | |   

Ολνκ. | | Κνπινύξεο θαη  |Ηιεθηξνζπγθνιιεκέλα | Ολνκ. | Ολνκ. 

δηάκεηξνο | Ράβδνη |επζπγξακκηζκέλα | πιέγκαηα θαη |δηαηνκή | κάδα/κέηξν 

(mm) | | πξντόληα | δηθηπώκαηα | (mm2) | (Kg/m) 

  | | | | |   
| B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α | B500C | | 

  | | | | | | |   
5,0 |  | λ |  | v |  | 19,6 | 0,154 

5,5 |  | λ |  | λ |  | 23,8 | 0,187 

6,0 | λ | λ | λ | λ | λ | 28,3 | 0,222 

6,5 |  | λ |  | λ |  | 33,2 | 0,260 

7,0 |  | λ |  | λ |  | 38,5 | 0,302 

7,5 |  | λ |  | λ |  | 44,2 | 0,347 

8,0 | λ | λ | λ | λ | λ | 50,3 | 0,395 

10,0 | λ |  | λ |  | λ | 78,5 | 0,617 

12,0 | λ |  | λ |  | λ | 113 | 0,888 

14,0 | λ |  | λ |  | λ | 154 | 1,21 

16,0 | λ |  | λ |  | λ | 201 | 1,58 

18,0 | λ |  |  |  |  | 254 | 2,00 

20,0 | λ |  |  |  |  | 314 | 2,47 

22,0 | λ |  |  |  |  | 380 | 2,98 

25,0 | λ |  |  |  |  | 491 | 3,85 

28,0 | λ |  |  |  |  | 616 | 4,83 

32,0 | λ |  |  |  |  | 804 | 6,31 

40,0 | λ |  |  |  |  | 1257 | 9,86 

 

ηηο επηκεηξνύκελεο πνζόηεηοζ, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηόπνπ, 

δηακόξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνύ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθόινπζα: 

Η ζύλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξόπν ζηεξεό κε ζύξκα, ζε όιεο αλεμάξηεηα ηηο 

δηαζηαπξώζεηο θαη όρη ελαιιάμ 

Η πξνκήζεηα ηνπ ζύξκαηνο πξόζδεζεο. 

Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αξκνθιεηδώλ (θαηά ISO 15835-2), εθηόο αλ ζηα 

ζπκβαηηθά ηεύρε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηεη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηώλ. 

Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνύ ζε νπνηνδήπνηε ύςνο από ην 

δάπεδν εξγαζίαο. 

Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθώλ ηεκαρίσλ 

αλάξηεζεο πνπ ηπρόλ ζα απαηηεζνύλ (εξγαζία θαη πιηθά). 

Η απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία . Γνκηθά πιέγκαηα B500C. 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ πδξαπιηθψλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ ζύκθσλα κε ηελ κειέηε. 

Δπξψ  (Αξηζκεηηθά):  1,01 

(Οινγξάθσο) : έλα θαη έλα ιεπηφ 
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A.T. 21 

Άξζξν   : ΝΑΤΓΡ 10.18 Δθαξκνγή πδξνβνιήο κέζεο πηέζεσο επί επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6370 

Τδξνβνιή επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κέζεο πίεζεο (150 - 200 bar) γηα ηνλ πιήξε θαζαξηζκφ ηνπο απφ ζθφλε, εμαλζήκαηα 
αιάησλ, παιηέο επηζηξψζεηο, επηθαλεηαθνχο ξχπνπο (αηζάιε, γθξάθηηη), ζαζξά πιηθά θ.ι.π., πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζζχλ λέεο 
πξνζηαηεπηηθέο επηζηξψζεηο. 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ιεηηνπξγία θαη απνκάθξπλζε ηνπ εμνπιηζκνχ πδξνβνιήο (ζπκπηεζηήο, 
ζσιελψζεηο αθξνθχζηα, βπηία λεξνχ θιπ), ε ρξήζε ηθξησκάησλ γηα ηελ πξνζπέιαζε ζηηο ζέζεηο εθαξκνγήο, ε εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ εθνδηακέλν κε πξνζηαηεπηηθέο ζηνιέο, ε αλάισζε λεξνχ θαη ε ιήςε κέηξσλ ζπιινγήο θαη 
δηάζεζεο ησλ απνλέξσλ ηεο πδξνβνιήο. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) εξγαζίαο πιήξσο πεξαησκέλεο. 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 2,60 

(Οινγξάθσο) : δχν θαη εμήληα ιεπηά 

 
 

A.T. 22 

Άξζξν   : ΝΑΤΓΡ 10.10.02 ηεγαλνπνηεηηθέο επαιείςεηο θαη επηζηξψζεηο επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο ηεγαλνπνηεηηθή 
επίζηξσζε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κε πιηθά πνιπνπξεζαληθήο βάζεσο 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6401 

Δπαιείςεηο/επηζηξψζεηο επηθαλεηψλ απφ ζθπξφδεκα γηα ηελ απνθπγή δηαξξνψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο θαηαζθεπήο απφ ηελ 
δηείζδπζε πγξαζίαο κε ηελ εθαξκνγή ησλ Αξρψλ θαη Μεζφδσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-9 (πδξνθνβηθφο  
εκπνηηζκφο, επηζηξψζεηο), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, κε ρξήζε πιηθψλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-2 πνπ θέξνπλ ζήκαλζε CE. 

 

ηα ππνάξζξα ηνπ παξφληνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζηα ησλ πιηθψλ, ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
απφ ξχπνπο θαη ραιαξά πιηθά θαη ε εθαξκνγή ησλ πιηθψλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή. 

ηεγαλνπνηεηηθή επίζηξσζε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κε πιηθά πνιπνπξεζαληθήο βάζεσο Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
πεξαησκέλεο εξγαζίαο 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 16,50 

(Οινγξάθσο) : δέθα έμη θαη πελήληα ιεπηά 

 
 

A.T. 23 

Άξζξν   : ΝΑΟΗΚ Ν\79.09 Δπίζηξσζε δηπιήο ζηξψζεο αζθαιηηθήο κεκβξάλεο 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: 

Δπίζηξσζε δηπιήο ζηξψζεο αζθαιηηθήο κεκβξάλεο, ε νπνία ζα απνηεέηηαη απφ κία πξψηε ζηξψζε αζθαιηηθήο ζηεγαλσηηθήο 
κεκβξάλεο πιαζηνκεξνχο βάζεσο κεκβξάλεο 3,0kg/m2 , εληζρπκέλε κε θνξέα παινπίιεκα, κε ηελ άλσ θαη θάησ πιεπξά ηεο 
κεκβξάλεο θαιπκκέλε κε θηικ πνιπαηζπιελίνπ θαη κήθνο ξνινχ φρη κεγαιχηεξν απφ 10κέηξα, θαζψο θαη κία δεχηεξε ζηξψζε 
ειαζηνκεξήο αζθαιηηθήο ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο SBS-20°C, εληζρπκέλε κε κε πθαληφ πνιπεζηεξηθφ πιέγκα νπιηζκνχ βάξνπο 
ηνπιάρηζηνλ 200g/m 2 ,κε ηελ θάησ πιεπξά ηεο κεκβξάλεο θαιπκκέλε κε θηικ πνιπαηζπιελίνπ θαη ηελ επάλσ επηθαιπκκέλε κε 
ςεθίδα, ειάρηζην βάξνο κεκβξάλεο 5,0kg/m2 θαη κήθνο ξνινχ φρη κεγαιχηεξν απφ 10κέηξα ηζνδχλακνπ ηχπνπ Δshadien ηεο 
Esha ή ηζνδχλακνπ, πνπ ηνπνζεηείηαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πιηθνχ θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο επίβιεςεο. Η 
επηθάιπςε ησλ θχιισλ κεηαμχ ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη 15cm ηνπιάρηζηνλ.Οη επηθαιχςεηο ησλ κεκβξαλψλ θαηά ηελ ζπγθφιιεζε 
θινγίδνληαη θαη πηέδνληαη ειαθξά έσο φηνπ ην ηήγκα ηνπ αζθαιηηθνχ πιηθνχ λα εκθαληζηεί ζην ζεκείν ηεο έλσζεο γεγνλφο 
ελδεηθηηθφ ηεο ζηεγαλήο ζπγθφιιεζεο ησλ κεκβξαλψλ. 
 

Οη εξγαζίεο θφιιεζεο κεκβξάλεο πεξηιακβάλνπλ ηελ επηκειή πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο, ηε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ 
δχν ζηξσζεσλ αζθαιηφπαλνπ, θαη ηελ επηθφιιεζε απηψλ ελ ζεξκψ (κε θιφγηζηξν) θαη επηθάιπςε φιεο ηεο επηθάλεηαο θαζψο 
θαη επί ησλ θαηαθφξπθσλ επηθαλεηψλ πεξηκεηξηθά απηήο, ε κεκβξάλε αλέξρεηαη ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ 30cm 
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Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 7,90 

(Οινγξάθσο) : επηά θαη ελελήληα ιεπηά 

 
 

A.T. 24 

Άξζξν   : ΝΑΟΗΚ 79.02 Δπάιεηςε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κε ειαζηνκεξέο αζθαιηηθφ γαιάθησκα 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7902 

Δπάιεηςε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κε αζθαιηηθφ ειαζηνκεξέο γαιάθησκα, εθηεινχκελε επί νπνηαζδήπνηε 
επηθαλείαο κε ςήθηξα ή ξνιιφ, ήηνη αζθαιηηθφ πιηθφ επί ηφπνπ θαη εξγαζία θαζαξηζκνχ ηεο επηθαλείαο θαη 
επαιείςεσο ζχκθσλα κε ηηο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
Tηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 2,20 

(Οινγξάθσο) : δχν θαη είθνζη ιεπηά 

 
 

A.T. 25 

Άξζξν   : ΝΑΟΗΚ 73.37.01 Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ θαη πεξηζψξηα κε ηζηκεληνθνλίακα ή κε ηζηκελην-αζβεζην-θνλίακα 
ζε δχν ζηξψζεηο, πάρνπο 2,0 cm 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7337 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ θαη θαηαζθεπέο πεξηζσξίσλ κε ηζηκεληνθνλίακα κε πξψηε ζηξψζε ηζηκεληνθνληάκαηνο 
ησλ 450 kg ηζηκέληνπ ή ζηξψζε ηζηκελην-αζβεζην-θνληάκαηνο  ησλ 350 kg ηζηκέληνπ θαη 0,04 m3 αζβέζηνπ κε 
άκκν ρνλδξφθνθθε, ή ζηξψζε θαη δεχηεξε ζηξψζε κε παηεηφ ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ κε 
ιεπηνθφθθε άκκν. 

Δπηζηξψζεηο ηζηκεληνθνλίαο πάρνπο 2,0 cm. Σηκή αλά 

ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Δπξψ (Αξηζκεηηθά): 14,60 

(Οινγξάθσο) : δέθα ηέζζεξα θαη εμήληα ιεπηά 

 
 

A.T. 26 

Άξζξν   : ΝΑΟΗΚ 32.01.05 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε 
αληιίαο ή ππξγνγεξαλνχ γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 3215 

Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε κε ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο ή 
ππξγνγεξαλνχ θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ 
δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ, ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ,θαη ηηο ΔΣΔΠ: 
 

01-01-01-00 "Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο", 01-01-02-00 
"Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο", 
01-01-03-00 "πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο", 
01-01-04-00 "Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο", 01-01-05-00 
"Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο", 
01-01-07-00 "θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ". 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. Δπίζεο 
απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, εθηφο εάλ 
εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
 
α.Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 
εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ 
παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ 
απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ 
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ζθπξνδέκαηνο ζην εξγνηάμην πξνο δηάζηξσζε. 
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο εθάζηνηε απαηηνχκελεο πνζφηεηαο 
ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή 
δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε. ε νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα ηζηκέληνπ 
ζην ζθπξφδεκα. 
 
Η απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην γηα ηελ επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο 
ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ. 
 
β.Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδπληηθψλ πήμεσο) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά 
πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο, επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο. 
 
γ.Η δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ 
(ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ 
ηειεηψκαηνο. 
 
δ.πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιαο), ε δαπάλε 
κεηάβαζεο επί ηφπνπ, ζηεζίκαηνο θαη επηζηξνθήο ηεο πξέζζαο ζθπξνδέκαηνο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε 
ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ζθπξνδέκαηνο απφ ηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο. 
 
ε.Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. βηνκεραληθφ δάπεδν). 
 
Οη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πάζεο θχζεσο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, εθηφο απφ θειχθε, αςίδεο θαη ηξνχινπο. 
 
Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ 
ηελ κειέηε δηαζηάζεηο. 

Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25. Σηκή αλά 

θπβηθφ κέηξν (m3). 

Δπξψ  (Αξηζκεηηθά) : 95,00 
(Οινγξάθσο) : ελελήληα πέληε 

 
 
 

 
Ο πληάμαο                                                                                        ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ 

 
Ο Πξντζηάκελνο 

 
 



Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ – ΠΕΤΕΠ    

Δγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (ΑΓΑ: 75ΔΕ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΓΑ: Β4Τ81-70Θ) 

Κσδηθφο 
Αξ. 

Σηκ. 
Σίηινο Αξζξνπ 

ΚΧΓ. ΔΣΔΠ 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501- + 

Σίηινο ΔΣΔΠ / ΠΔΣΔΠ 

(Δγθχθιηνο 17/07-09-2016) 
ΚΧΓ. ΠΔΣΔΠ 

Άξζξα κειέηεο 

ΝΑΟΙΚ 10.01.02 1 Φνξηνεθθφξησζε πιηθψλ επί απηνθηλήηνπ ή ζε δψα, κε 

κεραληθά κέζα 

   

ΝΑΟΙΚ 10.02 2 Φνξηνεθθφξησζε κε ηα ρέξηα πιηθψλ επί ρεηξνθηλήησλ 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

   

ΝΑΟΙΚ 10.04 3 Μεηαθνξά πιηθψλ κε κνλφηξνρν    

ΝΑΟΙΚ 10.07.02 4 Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην δηά κέζνπ νδψλ πεξηνξηζκέλεο 

βαηφηεηαο 

   

ΝΑΟΙΚ 22.02 5 Καζαίξεζε αλσδνκψλ απφ αξγνιηζνδνκή ή ιηζνδνκή 14-02-02-01 Σνπηθή αθαίξεζε ηνηρνπνηίαο κε κεραληθά κέζα  

ΝΑΟΙΚ 22.10.02 6 Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα, 

κε ρξήζε θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ κεησκέλεο απφδνζεο 

15-02-01-01 Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε 

κεραληθά κέζα 

 

ΝΑΟΙΚ 22.20.01 7 Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη 

νηνπδήπνηε πάρνπο ρσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα 
ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθψλ 

   

ΝΑΟΙΚ 22.54 8 Καζαίξεζε νξνθνθνληακάησλ 14-02-01-01 Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ ηνηρνπνηίαο  

ΝΑΟΙΚ 22.60 9 Απνμήισζε πιαζηηθψλ δαπέδσλ θαη ινηπψλ ιεπηψλ 

επηζηξψζεσλ 

   

ΝΑΟΙΚ 23.03 10 Ιθξηψκαηα ζηδεξά ζσιελσηά 01-03-00-00 * Ιθξηψκαηα 01-03-00-00 

ΝΑΟΙΚ 77.15 11 Πξνεηνηκαζία επηρξηζκέλσλ επηθαλεηψλ ηνίρσλ γηα 

ρξσκαηηζκνχο 

03-10-02-00 Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ  

ΝΑΟΙΚ 77.17.01 12 παηνπιάξηζκα πξνεηνηκαζκέλσλ επηθαλεηψλ, 

επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ ή ζθπξνδεκάησλ 

03-10-02-00 Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ  

03-10-05-00 Υξσκαηηζκνί μχιηλσλ επηθαλεηψλ  

ΝΑΟΙΚ 77.80.01 13 Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε ρξψκαηα 

πδαηηθήο δηαζπνξάο, αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή 

πνιπβηλπιηθήο βάζεσο εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε 

ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ζηπξεληναθξπιηθήο- 

03-10-02-00 Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ  

ΝΑΟΙΚ 71.31 14 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα 03-03-01-00 Eπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη επί  

ΝΑΟΙΚ 73.47 15 Πεξηζψξηα δψκαηνο (ινχθηα)    

ΝΑΟΙΚ Ν\73.33 16 Δπηζηξψζεηο κε πιάθεο δαπέδνπ αληηνιηζζεηηθέο παληφο 

ζρεδίνπ θαη δηαζηάζεσλ γηα εμσηεξηθέο επηθάλεηεο κε 

πξνδηαγξαθέο γηα ζρνιηθά θηίξηα 

03-07-02-00 Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα, εζσηεξηθέο θαη 

εμσηεξηθέο 

 

03-07-03-00 * Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο 03-07-03-00 

03-07-04-00 * Δπέλδπζε ηνίρσλ κε θπζηθέο πιάθεο (κάξκαξα,γξαλίηεο) 03-07-04-00 

 

ΔΡΓΟ: ΔΠΗΚΔΤΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΥΟΛΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ &  
ΑΤΛΔΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΓΡΑΔΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Κσδηθφο 
Αξ. 

Σηκ. 
Σίηινο Αξζξνπ 

ΚΧΓ. ΔΣΔΠ 

ΔΛΟΣ ΣΠ 1501- + 

Σίηινο ΔΣΔΠ / ΠΔΣΔΠ 

(Δγθχθιηνο 17/07-09-2016) 
ΚΧΓ. ΠΔΣΔΠ 

Άξζξα κειέηεο 

ΝΑΤΓΡ 10.19 17 Απνθαηάζηαζε ηνπηθψλ βιαβψλ ζηνηρείσλ απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα νθεηινκέλσλ ζηελ δηάβξσζε ηνπ 

νπιηζκνχ κε ρξήζε επηζθεπαζηηθψλ θνληακάησλ θαη 

   

ΝΑΟΙΚ 79.46 18 Θεξκνκφλσζε θεθιηκέλσλ νξνθψλ κε πιάθεο απφ 
αθξψδε εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε πάρνπο 50 mm 

03-06-02- * Θεξκνκνλψζεηο δσκάησλ 03-06-02-01 
  01   

ΝΑΤΓΡ 14.05.03 19 Γεσυθαζκα πξνζηαζίαο ζηεγαλνπνηεηηθήο κεκβξάλεο 

(ηνπνζεηνχκελν ππφ ηελ κεκβξάλε) Γεσχθαζκα κή 
πθαληφ, ησλ 400 gr/m2 

   

ΝΑΟΙΚ 38.20.03 20 Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο, Γνκηθά πιέγκαηα 01-02-01- * Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο 01-02-01-00 

ΝΑΤΓΡ 10.18 21 Δθαξκνγή πδξνβνιήο κέζεο πηέζεσο επί επηθαλεηψλ 

ζθπξνδέκαηνο 

   

ΝΑΤΓΡ 10.10.02 22 ηεγαλνπνηεηηθέο επαιείςεηο θαη επηζηξψζεηο 

επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο ηεγαλνπνηεηηθή επίζηξσζε 

επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κε πιηθά πνιπνπξεζαληθήο 

   

ΝΑΟΙΚ Ν\79.09 23 Δπίζηξσζε δηπιήο ζηξψζεο αζθαιηηθήο κεκβξάλεο    

ΝΑΟΙΚ 79.02 24 Δπάιεηςε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κε ειαζηνκεξέο 

αζθαιηηθφ γαιάθησκα 

   

ΝΑΟΙΚ 73.37.01 25 Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ θαη πεξηζψξηα κε 

ηζηκεληνθνλίακα ή κε ηζηκελην-αζβεζην-θνλίακα ζε δχν 

   

ΝΑΟΙΚ 32.01.05 26 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, δηάζηξσζε θαη 

ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή 

ππξγνγεξαλνχ γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα 

θαηεγνξίαο C20/25 

01-01-01- 

00 

* Παξαγσγή θαη Μεηαθνξά θπξνδέκαηνο 01-01-01-00 

01-01-02-00 Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο  

01-01-03- * πληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο 01-01-03-00 

01-01-04- * πγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 01-01-04-00 

01-01-05-00 Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  

01-01-07-00 θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ  

 

 

 

 

 

 

 


