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ΠΡΟΣ 

 

 

Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση του έργου 

Συντήρηση κτιρίου επιβατών εξωτερικού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.000,00€ 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες 

μέχρι την 7/8/2017.  

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 

παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

(Ζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία με την προσκόμιση της αστυνομικής 

ταυτότητας) 

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

δ. Εφόσον πρόκειται για  νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 

του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)  

 

ή υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86, ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά θα 

προσκομιστούν στην υπηρεσία από εσάς εφόσον επιλεχθείτε και σας ανατεθεί η εν 

λόγω προμήθεια ή εργασία. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Χίου 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΕΦΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

∆ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Συντήρηση κτιρίου επιβατών Εξωτερικού» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προϋπολογισµός:9.000 € 

 

 

∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                          ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ  

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                          ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

Με  την µελέτη αυτή,  προβλέπεται να γίνει συντήρηση του κτιρίου που 

στεγάζει τις υπηρεσίες του Τελωνίου Χίου για την άφιξη και αναχώρηση επιβατών 

προς το εξωτερικό.   

Το κτίριο είναι ισόγειο, µε φέρον οργανισµός από οπλισµένο σκυρόδεµα και 

τοίχους πληρώσεως από οπτοπλινθοδοµή. Οι εξωτερικοί τοίχοι στην βόρεια και νότια 

πλευρά είναι από οπτοπλινθοδοµή εσωτερικά  και εξωτερικά από πέτρα. Στην 

ανατολική και δυτική πλευρά υπάρχουν µεγάλα τµήµατα από υαλοπίνακες. 

Το κτίριο παρουσιάζει σοβαρές βλάβες στο φέρον οργανισµό και κυρίως σε 

κάποια  υποστυλώµατα, στα οποία έχει αποκολληθεί το σκυρόδεµα λόγο 

ενανθράκωσης και ο οπλισµός έχει οξειδωθεί.  

Συγκεκριµένα τα µεγαλύτερα  προβλήµατα υπάρχουν κατά σειρά στα 

παρακάτω υποστυλώµατα:    

 

Φωτογραφία 1: Υποστύλωµα στην βορειοανατολική γωνία.   
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Στο υποστύλωµα  έχει αποκολληθεί το σκυρόδεµα λόγο ενανθράκωσης και ο 

οπλισµός έχει οξειδωθεί. Απαιτείται η καθαίρεση του σκυροδέµατος, απόξεση του  

Οπλισµού, επάλειψη µε ενισχυτικό πρόσφυσης, καθαίρεση της τοιχοποιίας που 

εφάπτεται µε το υποστύλωµα, τοποθέτηση νέου οπλισµού 14Φ14 µε συνδετήρες 

Φ10/15, σκυρόδεµα 10 εκατοστών µε επικάλυψη οπλισµού 5 εκατοστών.  Τέλος θα 

γίνει αποκατάσταση της τοιχοποιίας, επιχρίσµατα και χρωµατισµός του 

υποστυλώµατος.   

 

 

Φωτογραφία 2: Υποστύλωµα στην βόρεια πλευρά του κτιρίου. 

 

 

 
 

 

Στο υποστύλωµα  έχει αποκολληθεί το σκυρόδεµα λόγο ενανθράκωσης και ο 

οπλισµός έχει οξειδωθεί. Απαιτείται η καθαίρεση του σκυροδέµατος, απόξεση του  

Οπλισµού, επάλειψη µε ενισχυτικό πρόσφυσης, καθαίρεση της τοιχοποιίας που 

εφάπτεται µε το υποστύλωµα, (τοιχοποιία από πέτρα και οπτοπλινθοδοµή) 

τοποθέτηση νέου οπλισµού 14Φ14 µε συνδετήρες Φ10/15, σκυρόδεµα 10 εκατοστών 

µε επικάλυψη οπλισµού 5 εκατοστών.  Τέλος θα γίνει αποκατάσταση της τοιχοποιίας, 

επιχρίσµατα και χρωµατισµός του υποστυλώµατος. Επίσης, επειδή εσωτερικά είναι 

κεραµικά πλακίδια θα γίνει εκ νέου επένδυση µε κεραµικά πλακίδια.  
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Φωτογραφία 3&4: Υποστύλωµα στρογγυλό δυτικής πλευράς (ηµιυπαίθριος)   

 

 
 

 

Στο υποστύλωµα οµοίως έχει αποκολληθεί το σκυρόδεµα λόγο ενανθράκωσης και 

ο οπλισµός έχει οξειδωθεί. Απαιτείται η καθαίρεση του σκυροδέµατος, απόξεση του  

οπλισµού, επάλειψη µε ενισχυτικό πρόσφυσης, τοποθέτηση νέου οπλισµού 10Φ14 µε 

συνδετήρες Φ10/15, σκυρόδεµα 10 εκατοστών µε επικάλυψη οπλισµού 5 εκατοστών.  

Τέλος θα γίνουν επιχρίσµατα και χρωµατισµός του υποστυλώµατος. 

 

Φωτογραφία 5: Υποστύλωµα στρογγυλό βόρειας  πλευράς (ηµιυπαίθριος)  
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Στο υποστύλωµα οµοίως έχει αποκολληθεί το σκυρόδεµα λόγο ενανθράκωσης και 

ο οπλισµός έχει οξειδωθεί. Απαιτείται η καθαίρεση του σκυροδέµατος, απόξεση του  

οπλισµού, επάλειψη µε ενισχυτικό πρόσφυσης, τοποθέτηση νέου οπλισµού 10Φ14 µε 

συνδετήρες Φ10/15, σκυρόδεµα 10 εκατοστών µε επικάλυψη οπλισµού 5 εκατοστών.  

Τέλος θα γίνουν επιχρίσµατα και χρωµατισµός του υποστυλώµατος. 

 

∆ιαδικασία εκτέλεσης εργασιών:  

- Επισηµαίνεται µε βαφή το προς αφαίρεση τµήµα του σκυροδέµατος και 

λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα υποστήλωσης ή και αποφόρτισης της περιοχής, 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη.  

- Αποµακρύνονται τα τυχόν επιχρίσµατα ή καλύψεις και όλα τα σαθρά τµήµατα του 

σκυροδέµατος στην περιοχή της βλάβης µε σφυρί και καλέµι, κρουστικό πιστόλι ή µε 

οποιοδήποτε άλλο δόκιµο τρόπο, σύµφωνα µε τις ΠΕΤΕΠ 14-01-01-01 «Καθαρισµός 

επιφάνειας σκυροδέµατος από αποσαθρωµένο σκυρόδεµα ή ξένα υλικά» και 14-01-

01-02 «Προετοιµασία επιφανείας σκυροδέµατος».  

- Η αποµάκρυνση του σαθρού σκυροδέµατος και η αποκάλυψη του βλαβέντος 

τµήµατος του οπλισµού θα είναι πλήρης σ’ όλη την περίµετρο των ράβδων, σε ακτίνα 

τουλάχιστον 20 mm πέριξ αυτών και σε µήκος επαρκές για την ηλεκτροσυγκόλληση. 

Το υπάρχον σκυρόδεµα θα αφαιρείται ή θα αποξηλώνεται κατά τρόπο, ώστε να 

εξασφαλίζεται ο εγκιβωτισµός και η πρόσφυση του νέου σκυροδέµατος. 

Επισηµαίνεται ότι το πάχος του νέου σκυροδέµατος (που θα προστεθεί) θα είναι σε 

οποιαδήποτε θέση του επισκευαζοµένου στοιχείου µεγαλύτερο των 20 mm.  

- Αφαιρούνται οι υπάρχοντες συνδετήρες στην περιοχή της βλάβης.  

Αποκόπτονται και αποµακρύνονται τα τµήµατα των ράβδων οπλισµού, που έχουν 

υποστεί λυγισµό ή θραύση.  

Καθαρίζεται επιµελώς η περιοχή της επέµβασης µε σκούπισµα, βούρτσιµα, 

αναρρόφηση ή φύσηµα µε πεπιεσµένο αέρα, ο οποίος δεν πρέπει να περιέχει έλαια 

λίπανσης (απαιτείται η παρεµβολή λιποσυλλέκτη στην γραµµή παροχής πεπιεσµένου 

αέρα).  

- Τοποθετούνται και σταθεροποιούνται στις προβλεπόµενες θέσεις τα νέα τµήµατα 

ράβδων, οπλισµού, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη µελέτη.  

 

Ηλεκτροσυγκολλούνται κατά παράθεση τα άκρα των νέων τµηµάτων ράβδων επί των 

απολήξεων των παλαιών ράβδων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις ΠΕΤΕΠ 14-01-

10-01 και 14-01-20-02, (ανάλογα µε την συγκολλησιµότητα των ράβδων).  

- Τοποθετούνται νέοι συνδετήρες, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.  

- Τοποθετούνται τα ακροφύσια εισόδου και ελέγχου για την εφαρµογή ενεµάτων προς 

πλήρωση των τριχοειδών ρωγµών, φωλεών ή κενών στην διεπιφάνεια του παλαιού 

σκυροδέµατος µε το νέο (σκυρόδεµα ή κονίαµα).  

- Τοποθετούνται τα καλούπια έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα καλής 

συµπύκνωσης του νέου σκυροδέµατος (ή κονιάµατος) σ’ όλο τον κενό χώρο που έχει 

δηµιουργηθεί µετά την αφαίρεση του παλαιού σκυροδέµατος.  

- Στην περίπτωση εγχύτου σκυροδέµατος (ή κονιάµατος) απαιτείται ιδιαίτερη 

προσοχή για την εξασφάλιση πλήρους επαφής αυτών µε το παλαιό στοιχείο, 

ειδικότερα στην άνω και κάτω ζώνη της επέµβασης, καθώς επίσης για την αποφυγή 

εγκλωβισµού αέρα κατά την χύτευση. Μια καλή πρακτική εν προκειµένω είναι η 

διαµόρφωση χοάνης στο άνω µέρους του καλουπιού (σηµείο 11 στο σχήµα 3.1.).  
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Σχήµα 3.1: Εφαρµογή της τεχνικής σε περίπτωση υποστυλώµατος  

 

 
 

1-παλαιό σκυρόδεµα  

2-παλαιό κατεστραµµένο σκυρόδεµα  

3-νέο σκυρόδεµα  

4-παλαιός λυγισµένος οπλισµός  

5-νέος οπλισµός  

6-νέοι συνδετήρες  

7-συγκόλληση  

8-παλαιοί συνδετήρες  

9-παλαιός οπλισµός  

10-προσωρινός ξυλότυπος  

11- πρόσθετο σκυρόδεµα που τελικά αφαιρείται  

 

Όταν προβλέπεται από την µελέτη η χρήση ενισχυτικού πρόσφυσης παλαιού-νέου 

σκυροδέµατος, η εφαρµογή του υλικού θα γίνεται µε αυστηρή τήρηση των οδηγιών 

του παραγωγού/προµηθευτή. Η χρήση του υλικού υπό συνθήκες εκτός των 

προδιαγραφοµένων ορίων, απαγορεύεται αυστηρά (π.χ. καθυστέρηση της 

σκυροδέτησης πέραν των προδιαγραφοµένων ορίων για την συγκεκριµένη 

θερµοκρασία περιβάλλοντος, υγρασία εκτός επιτρεπτών ορίων κ.ο.κ.).  

 

Για την µεταφορά, διάστρωση και συντήρηση του σκυροδέµατος, έχουν εφαρµογή τα 

καθοριζόµενα στις ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 «Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος» 

και 01-01-02-00 «∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος».  

 

Εάν έχει διαµορφωθεί χοάνη στο καλούπι για την διευκόλυνση της σκυροδέτησης, το 

εξέχον πρίσµα του σκυροδέµατος θα αποκόπτεται µε τροχό αφού παρέλθουν 7 ηµέρες 

από την σκυροδέτηση, εκτός αν διαφορετικά προδιαγράφεται στην µελέτη.  

Γενικώς τα καλούπια θα αφαιρούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΠΕΤΕΠ 01-01-

04-00 «Συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος».  

 

Επίσης βλάβες σε µικρότερη έκταση υπάρχουν και σε άλλα υποστυλώµατα, τα 

οποία θα αντιµετωπιστούν µε αποµάκρυνση του φθαρµένου σκυροδέµατος, απόξεση 

του οπλισµού, επάλειψη µε ενισχυτικό πρόσφυσης και κάλυψη µε επισκευαστικό 

κονίαµα.  Τέλος θα γίνουν επιχρίσµατα και χρωµατισµός του υποστυλώµατος. 
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Το έργο ανήκει στην κατηγορία των οικοδοµικών έργων. Η δαπάνη  είναι 

προϋπολογισµού 9.000,00 µε το ΦΠΑ από πιστώσεις Λιµενικού Ταµείου.  

 

                 Χίος  20-04-2017                                                  Χίος  20-04-2017 

                Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

                                                                                   Ο Προϊστάµενος ∆/νσης  
                                                                                              Τ.Υ.∆. Χίου  

 

 

 

                Παντελής  Τσαγρής                                      Ελευθέριος Παπαλάνης     
             Πολιτικός Μηχανικός                                    Πολιτικός Μηχανικός  
                       µε βαθµό Α΄                                                   µε βαθµό Α΄        
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                          ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ  

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                          ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  

 
1) Καθαίρεση σκυροδέµατος   
Υποστύλωµα  (φωτ.1) 

3,00Χ(0,39+0,76)Χ0,08= 0,28 m
3
  

Υποστύλωµα (φωτ.2) 

3,00Χ0,35Χ0,08 = 0,08 m
3 

Υποστύλωµα (φωτ.3) 

2,00Χ1,00Χ0,08 = 0,16 m
3 

Υποστύλωµα (φωτ.4) 

3,00Χ1,00Χ0,08 = 0,24 m
3 

Λοιπά υποστυλώµατα 0,50 m
3 

Σύνολο = 1,26 ~ 2,00 m
3 

 

2) Καθαίρεση επιχρισµάτων  

40,00 m
2
 

 

3) ∆ιαµόρφωση ανοιγµάτων σε λιθοδοµές 
3τεµ.  

 

4) Καθαίρεση κεραµικών πλακιδίων   

4,00 m
2
 

 

5) Σκυρόδεµα  

1,50 m
3
  

 

6) Ξυλότυποι  
[3,00Χ2Χ(0,39 + 0,76)] + [3,00Χ2*(0,35 + 0,76)]+[2,00Χ(1,50 + 1,50)] = 19,56 ~ 

20,00 m
2 

 

7) Σιδηρούς οπλισµός   
124,00m  X 1,24Kg = 153.76 Kg 

  80,00 m X 0,617 Kg = 49.36 Kg 

 Σύνολο οπλισµού : 203,12 Kg ~ 209Kg 

 

8) Επιχρίσµατα   

[3,00Χ2Χ(0,39 + 0,76)] + [3,00Χ2*(0,35 + 0,76)]+[2,00Χ(1,50 + 1,50)] = 19,56 ~ 

20,00 m
2 

20,00 m
2
+20,00 m

2
=40,00 m

2 

 

9) Τοποθέτηση κεραµικών πλακιδίων   

4,00 m
2
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10) Επισκευαστικό κονίαµα  

20,00 m
3
  

 

11) Χρωµατισµοί εσωτερικών χώρων   

14,70Χ10,00=147,00 m  

 

12) Χρωµατισµοί εξωτερικών χώρων   

5Χ10,00=50,00 m  

 

 

 

 

                Χίος  20-04-2017                                                 Χίος  20-04-2017 

                Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

                                                                                   Ο Προϊστάµενος ∆/νσης  
                                                                                              Τ.Υ.∆. Χίου  

 

 

 

                Παντελής  Τσαγρής                                      Ελευθέριος Παπαλάνης     
             Πολιτικός Μηχανικός                                    Πολιτικός Μηχανικός  
                       µε βαθµό Α΄                                                   µε βαθµό Α΄        
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                          ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ  

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                          ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

α/α Ενδείξεις των Εργασιών 
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Ποσότητα 

προϋπολογι
σθείσα 

Τιµή Μονάδας ∆ΑΠΑΝΗ 

 

ΕΥΡΩ 

Μερική Ολική 

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 

 ΟΜΑ∆Α 1 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ  

       

 

1 Καθαίρεση µεµονοµένων στοιχείων 

κατασκευών από οπλισµένο 

σκυρόδεµα  µε εφαρµογή συνήθων 

µεθόδων καθαίρεσης 

ΟΙΚ 

22.10.01 

ΟΙΚ 

2226 
Μ3 2,00 28,00 56,00  

2 Καθαίρεση επιχρισµάτων  ΟΙΚ 

22.23 

ΟΙΚ 

2252 
Μ2

 40,00 5,60 224,00  

3 ∆ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή 

ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές 
Για ανοίγµατα επιφανείας άνω του 

1,00 m2 και έως 1,50 m2 

ΟΙΚ 

22.30.06 

 

ΟΙΚ 

2264.1Β 

ΤΕΜ 3 28,00 84,00  

4 ∆ιαµόρφωση ανοιγµάτων σε 
λιθοδοµές 
Για οπές επιφανείας 1,01 m2 έως 
1,50 m2 

ΟΙΚ 

22.36.02 

 

ΟΙΚ 

2268.1Β 

ΤΕΜ 3 56,00 168,00  

5 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων 

παντός τύπου 

Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή 

για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

ΟΙΚ 

22.21.01 

 

ΟΙΚ 

22.36 
Μ2

 4 7,90 31,60  

6 Μανδίας οπλισµένου έγχυτου 

σκυροδέµατος κατηγορίας   C20/25 

ή ανωτέρας, για την αποκατάσταση 

ή ενίσχυση βλαβέντος στοιχείου από 

οπλισµένο σκυρόδεµα. 

ΟΙΚ 

32.02.05Ν 

ΟΙΚ 

3215 
Μ3

 1,50 145,00 217,50  

7 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος 
οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το 

σύνολο της χρησιµοποιούµενης 
ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 

m3 

ΟΙΚ 

32.25.03 

ΟΙΚ 

3223.Α.5 
Μ3

 1,50 16,80 25,20  

8 Ξυλότυποι χυτών 
µικροκατασκευών 

ΟΙΚ 

38.02 

ΟΙΚ 

3811 
Μ2

 20,00 22,50 450,00  

9 Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας 
B500C (S500s) 

ΟΙΚ 

38.20.02 

ΟΙΚ 

3873 
kg 209,00 1,07 223,63  

10 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε 
τσιµεντοκονίαµα 

ΟΙΚ 

71.21 

ΟΙΚ 

7121 
Μ2

 40,00 13,50 540,00  

11 Επενδύσεις µε πλακίδια 

εφυαλωµένα ή οξύµαχα 20x10 cm, 

µε χρήση κονιαµάτων 

ΟΙΚ 

73.33.01 

ΟΙΚ 

7333 
Μ2 4,00 50,50 202,00  

12 Αποκατάσταση τοπικών βλαβών 

στοιχείων από οπλισµένο 

σκυρόδεµα οφειλοµένων στην 
διάβρωση του οπλισµού µε χρήση 

επισκευαστικών κονιαµάτων και 
αναστολέων διάβρωσης 

Υ∆Ρ 

10.19 

Υ∆Ρ 

6371 
Μ2 40,00 53,60 2.144,00  

13 Εφαρµογή αναστολέων διάβρωσης 
οπλισµού σε στοιχεία οπλισµένου 

σκυροδέµατος µε επάλειψη επί της 
επιφανείας 

Υ∆Ρ 

10.20 

Υ∆Ρ 

6320.3 
Μ2 40,00 14,40 576,00  

 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ       4.941,93 
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                 Χίος  20-04-2017                                                  Χίος  20-04-2017 

                Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

                                                                                   Ο Προϊστάµενος ∆/νσης  
                                                                                              Τ.Υ.∆. Χίου  

 

 

 

                Παντελής  Τσαγρής                                      Ελευθέριος Παπαλάνης     
             Πολιτικός Μηχανικός                                    Πολιτικός Μηχανικός  
                       µε βαθµό Α΄                                                   µε βαθµό Α΄        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ       4.941,93 

14 Χρωµατισµοί επί επιφανειών 

επιχρισµάτων  

Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση 

χρωµάτων, ακρυλικής 
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 

πολυβινυλικής βάσεως 

ΟΙΚ 

77.80.01 

ΟΙΚ 

7785.1 
Μ2 138 9,00 1.242,00  

15 Χρωµατισµοί επί επιφανειών 

επιχρισµάτων  

Εξωτερικών επιφανειών µε χρήση 

χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-

ακριλικής βάσεως. 

ΟΙΚ 

77.80.02 

ΟΙΚ 

7785.1 
Μ2 50 10,10 505,00  

 ΣΥΝΟΛΟ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ      6690 6.688,93 
 Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%       0,00 
 ΑΘΡΟΙΣΜΑ       6.688,93 
 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ  15%        1.003,34 
 ΑΘΡΟΙΣΜΑ       7.692,27 
 Φ.Π.Α. 17%                  (ΠΕΡΙΠΟΥ)       1.307,73 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       9.000,00 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                          ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ  

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                          ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

                            
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
  

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα 

εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που ορίζονται στη 

διακήρυξη. 

1.2 Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης εργασίας 

και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, 

ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται: 

1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου, 

σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και των υπολοίπων 

τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου. 

1.2.2 "Κάθε δαπάνη"γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την 

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν 

µπορεί να θεµελιωθεί που να έχει σχέση µε το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, την 

ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα 

χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων. 

1.3 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή 

διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο 

περιεχόµενο των τιµών του παρόντος Τιµολογίου. 

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, ειδικούς 

φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]  

Ρητά καθορίζεται ότι στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί 

φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και 

εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

Τελωνειακής Νοµοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα 

εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει 

χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή 

απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώµατα 

στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να 

ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν 

απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών µέσων.  

1.3.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και 

βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 

αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε 

τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των 

µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών 

περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του 

Τιµολογίου.  

Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών 

µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων 

υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων 

Περιβαλλοντικών Ορων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 

δηµοπράτησης. 

1.3.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 

εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και 

αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που 

καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, 

οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής 
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απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές 

ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού 

(επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών 

γραφείων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων 

κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί 

τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης 

γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης 

ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των 

εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε 

τους όρους δηµοπράτησης. 

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και 

αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες 

αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε 

τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Ορους. 

1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού 

εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση 

ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 

εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής σκυροδέµατος, και 

προκατασκευασµένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωµάτωση στο έργο) στον 

εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η 

κατασκευή των υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση 

του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, 

οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των 

παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η 

αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των 

υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο 

υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 

σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 

εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  Οταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 

∆ηµόσιο 

(β)  Οταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, 

αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του 

συγκεκριµένου έργου. 

1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις µεταφορές, τα 

µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές 

ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του 

Εργου. 

1.3.9 Οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης 

των εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών 

σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, 

ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της 

κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, 

ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 

φύσεως "δοκιµαστικών τµηµάτων"που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς 

όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, 

χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.) 

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 

µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την 

κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες 

περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν 
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απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, 

βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, 

οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε 

αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα 

του Κυρίου του Εργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή 

τους από το Εργο.  

Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που 

διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, 

µηχανηµάτων κ.λπ. 

1.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων 

και προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα  

(β)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για 

αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.),  

(γ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,  

(δ)  στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα 

είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου  

(ε) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου 

για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, 

βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, 

εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των 

επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν 

απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές 

ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και 

σχεδίων λεπτοµερειών. 

Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του 

έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός 

οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι 

δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου 

Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

1.3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται 

στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές 

µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε 

επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, 

πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν 

αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης 

κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε". 

1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα 

παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών 

διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών 

ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το 

περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του 

έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα 

εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών 

του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως 

στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 
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1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και 

ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση 

των εργασιών. 

1.3.20 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 

διάφορα τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί 

σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση 

αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών 

κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, 

προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της 

Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.3.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι 

αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών 

κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου 

(π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) 

που οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, 

των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 

σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να 

εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης 

σκυροδεµάτων, µελέτες ικριωµάτων κλπ. 

1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες 

Αρχές, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 

ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.25 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση 

του Αναδόχου στο 'Εργο µέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται 

στις σχετικές µελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται 

ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.26 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και γενικά 

όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται 

στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Έργου. 

1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή. 

1.3.28 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε 

τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

1.4 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών 
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης 
φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του 
Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, 
προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα 
πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

 

 Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις 

εκατό (28%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του 

Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

1.5  Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει τον 

Κύριο του Έργου. 

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

2.1.1 Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων 

µελετών είτε βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων βάσει αυτών 

επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων 

εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζοµένων ανοχών. 
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2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση 

της, προκειµένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων 

που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη να 

διαθέσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την υποστήριξη της 

Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας κάθε 

εργασίας, επιµετρούµενης ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την 

τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό 

Τιµολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς και ο 

τρόπος πληρωµής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω 

ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους εργασιών του παρόντος Τιµολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόµενο ένός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, που 

αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη 

αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου άρθρου, τότε 

οι ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο 

πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαµβάνεται στο Τιµολόγιο. 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον συνοπτικό πίνακα τιµών, 

υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 

2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

2.2.1  

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα 

Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που 

έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.  

Ως "γαίες και ηµίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαµµώδη ή αµµοχαλικώδη 

υλικά, καθώς και µίγµατα αυτών, οι µάργες, τα µετρίως τσιµεντωµένα (cemented) 

αµµοχάλικα, ο µαλακός, κατακερµατισµένος ή αποσαθρωµένος βράχος, και γενικά τα 

εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσµατικά µε συνήθη εκσκαπτικά 

µηχανήµατα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών 

υλών ή κρουστικού εξοπλισµού. 

Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν 

χαλαρωθεί προηγουµένως µε εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό 

εξοπλισµό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του 

"βράχου"περιλαµβάνονται και µεµονωµένοι ογκόλιθοι µεγέθους πάνω από 0,50 m3. 

Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συµπαγείς σκληροί 

βραχώδεις σχηµατισµοί από πυριγενή πετρώµατα και οι ισχυρώς τσιµεντωµένες 

κροκάλες ή αµµοχάλικα, θλιπτικής αντοχής µεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή 

των σχηµατισµών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναµοχλέυονται µε το ripper των 

προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι µειωµένη) 

2.2.2  ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά) να προµηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετηµένα και έτοιµα προς 

λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 

Χειρολαβές 

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες 

ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα κλειδώµατος 

και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. 

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες 

ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβών και 

ενσωµατωµένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα στερέωσης (µέσα), 

µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβής και αντίκρισµα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο 

(δίφυλλο παράθυρο). 
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Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή 

πλαστικές µε κλειδαριά ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος  

Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας 

Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα (ντίζα) που 

ασφαλίζει επάνω - κάτω µέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα (πλαίσιο - φύλλο και 

φύλλο - δάπεδο). 

Μηχανισµοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας 

χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω µέρος της θύρας. 

Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση 

Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ. 

Αναστολείς (stoppers) 

Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

Αναστολείς θύρας - τοίχου 

Αναστολείς φύλλων ερµαρίου 

Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα) 

Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων θυρών ασφαλείας, µε 

Master Key 

Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου 

Μηχανισµοί αυτόµατων θυρών, µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα, µε ηλεκτρονική µονάδα 

ελέγχού, µε συσκευή µικροκυµάτων 

 

Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύµφωνα µε τις 

διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείµενες "περί ∆ηµοσίων Εργων"διατάξεις, εκτός εάν 

αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου, η δε τοποθέτηση 

περιλαµβάνεται στην τιµή του κάθε είδους κουφώµατος. 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή σε µέτρα 

µήκους (m) γραµµικών στοιχείων συγκεκριµένων διαστάσεων, πλήρως περαιωµένων, ανά 

είδος χρωµατισµού. Από τις επιµετρούµενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή 

κενό και από τα γραµµικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε 

άλλο είδος χρωµατισµού.  

Η εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική 

προστασία των σιδηρών επιφανειών επιµετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, 

εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιµετρούνται 

σύµφωνα µε τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται 

σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωµατισµών.  

Οι τιµές µονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω 

παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι 

αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 

Οι τιµές µονάδος όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου 

αναφέρονται σε πραγµατική χρωµατιζόµενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας 
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µέχρι 5,0 m. Οι τιµές για χρωµατισµούς που εκτελούνται σε ύψος µεγαλύτερο, καθορίζονται 

σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία έχουν εφαρµογή όταν δεν 

πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωµάτων.  

Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των χρωµάτων, οι 

δοκιµαστικές βαφές για έγκριση των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώµατα τα 

οποία θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί 

ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η 

εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωµάτων κλπ) 

στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται. 

Όταν πρόκεται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ ολοκλήρου, η 

επιµετρούµενη επιφάνεια των χρωµατισµών υπολογίζεται ως το γινόµενο της απλής 

συµβατικής επιφάνειας κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει των εξωτερικών 

διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαµβανόµενης από µεταλλική θύρα ή 

κιγκλίδωµα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συµβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται 

παρακάτω: 

α/α Είδος Συντελεστής 

1. Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή µε υαλοπίνακες οι οποίοι 
καλύπτουν λιγότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας. 

α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου 

γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές 

µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% του ύψους κάσσας 
θύρας. 

α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου 

γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Υαλοστάσια : 

α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου 

γ) µε κάσσα επί µπατικού 

δ) παραθύρων ρολλών 

ε) σιδερένια 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

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

ρολλών 
 

3,70 

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού 

πλαισίου 
 

2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 

α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα 

β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές 

γ) χωρίς επένδύση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά) 

δ) µε κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Προπετάσµατα σιδηρά : 

α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα 

β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα 

γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά : 

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 

1,00 

1,50 

9. Θερµαντικά σώµατα : 

Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων συντελεστών των 

εργοστασίων κατασκευής των θερµαντικών σωµάτων 
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Άρθρο 1 

22.10Ν  Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα  

Καθαίρεση και τεµαχισµός στοιχείων αόπλου σκυροδέµατος παντός είδους, σε 

οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του 

πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, των ικριωµάτων και 

προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεµαχισµός των 

ευµεγέθων στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά τους ο τεµαχισµός των 

ευµεγέθων στοιχείων σκυροδέµατος, η συσσώρευση των καθαιρεθέντων προϊόντων, η 

φορτοεκφόρτωση και η µεταφορά τους στις θέσεις απόθεσης τους, σύµφωνα µε την 

µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου 

σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα". 

22.10.01  Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m
3
) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως 

ΕΥΡΩ      28,00 

 

Άρθρο 2 

22.23  Καθαίρεση επιχρισµάτων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252  

Καθαίρεση επιχρισµάτων (ασβεστοκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοκονιαµάτων, 

µαρµαροκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοµαρµαροκονιαµάτων, τσιµεντοκονιαµάτων 

και θηραϊκοκονιαµάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθµη από το 

έδαφος εργασίας. Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των αρµών και η συσσώρευση 

των προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύµφωνα µε 

την µελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισµάτων τοιχοποιίας". 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m
2
) πραγµατικής επιφανείας.  

ΕΥΡΩ         5,60 

 

Άρθρο 3 

22.30     ∆ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2261.Α  

∆ιάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαµόρφωση ανοίγµατος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε 

οπτοπλινθοδοµές οποιουδήποτε πάχους και τύπου, µε ή χωρίς επίχρισµα, σε 

οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως 

απαιτούµενα ικριώµατα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία µόρφωσης των 

παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαµπάδων) του ανοίγµατος και η συσσώρευση 

των προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.  

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
22.30.06  Για ανοίγµατα επιφανείας άνω του 1,00 m

2
 και έως 1,50 m

2 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2264.1Β 

ΕΥΡΩ     28,00 

  

Άρθρο 4 

22.36 ∆ιαµόρφωση ανοιγµάτων σε λιθοδοµές 
Καθαίρεση λιθοδοµής πάχους έως 0,65 m, µε ή χωρίς επίχρισµα, για την διαµόρφωση 

ανοίγµατος θυρών, παραθύρων κλπ, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. 

Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ικριώµατα ή προσωρινές 

αντιστηρίξεις, η εργασία µόρφωσης των παραστάδων (λαµπάδων) του ανοίγµατος και 

η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως. 
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Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).  
22.36.02 Για οπές επιφανείας 1,01 m

2
 έως 1,50 m

2
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2268Β 

ΕΥΡΩ     56,00 

 

 

Άρθρο 5 

22.21  Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου 

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραµεικών κλπ), καθώς 

και πλακών µαρµάρου οποιουδήποτε πάχους, µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε 

οποιοδήποτε ύψος. Συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη των απαιτουµένων ικριωµάτων και 

η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m
2
) 

22.21.01 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2238 

ΕΥΡΩ     7,90 

 

Άρθρο 6 

32.02.05 Ν Μανδίας οπλισµένου έγχυτου σκυροδέµατος κατηγορίας   C20/25 ή 

ανωτέρας, για την αποκατάσταση ή ενίσχυση βλαβέντος στοιχείου 

από οπλισµένο σκυρόδεµα 

Μανδύας οπλισµένου έγχυτου σκυροδέµατος κατηγορίας   C20/25 ή ανωτέρας, για  

την αποκατάσταση ή ενίσχυση βλαβέντος στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα 

(υποστυλώµατος ή τοιχίου ή δοκού), όπου απαιτείται η ενίσχυση τους από την νέα  

εντατική κατάσταση που δηµιουργείται σε αυτά, σύµφωνα µε τα σχέδια  

λεπτοµερειών της µελέτης εφαρµογής και σύµφωνα µε τις παραγράφους  4.2.4,  

4.2.5, και 4.3.3 του τεύχους «Συνοπτικές οδηγίες για την επισκευή του φέροντος  

οργανισµού κτιρίων από οπλισµένο σκυρόδεµα µε βλάβες από σεισµό». Στην τιµή  

περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες για να καθαριστεί επιµελώς το σκυρόδεµα µε  

αµµοβολή ή υδροβολή, κατάλληλος ρευστοποιητής, τα βλήτρα, οι ρητίνες ή το  

EMACO για την αγκύρωση τους, οι ηλεκτροσιγκολλήσεις όπου απαιτούνται. 

Επίσης  για την Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση  

σκυροδέµατος µε  χρήση αντλίας ή πυργογερανού  

Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος 

οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 

Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας 

σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και 

λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 

καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, 

Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί 

τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την 

παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά 

πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

α.Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 

έργου, του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η 

προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, 

νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται 

στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς 
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αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του 

σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η 

δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των 

προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη 

κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση 

επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 

Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 

τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του 

σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου. 

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) 

που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, 

επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας. 

δ.Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς 

του σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και 

επιστροφής της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και 

αποµάκρυνση τυχόν υπερχ 

ειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης. ε. 

Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από 

κελύφη, αψίδες και τρούλους. 

Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, 

σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις  

32.02.05 Ν Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25  

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3215 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m
3
). 

 

ΕΥΡΩ          145,00 

 

Άρθρο 7 

32.25 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το 

σύνολο της χρησιµοποιούµενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m
3
 

Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η 

συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο 

δεν υπερβαίνει τα 30,00 m
3
, λόγω υποαπασχόλησης µηχανηµάτων και 

εργατοτεχνικού προσωπικού.  

Η τιµή αυτή εφαρµόζεται για µεµονωµένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν 

υπερβαίνει τα 30.00m
3
στην συνολική προµέτρηση του έργου ή αποτελεί µεµονωµένο 

επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώµα κλπ) που δεν µπορεί να κατασκευαστεί µαζί 

µε άλλα. 

Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, 

σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m
3
) 

32.25.03 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3223.Α.5  

ΕΥΡΩ     16,80 
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Άρθρο 8 

38.02  Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811  

Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώµατα για την 

διαµόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθµίδων, περιζωµάτων 

εµβαδού µέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθµη υπό ή υπέρ το έδαφος, 

σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από 

σκυρόδεµα (τύποι)". 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των 

χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία 

αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που 

χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του,  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m
2
) αναπτύγµατος επιφανείας. 

 

ΕΥΡΩ     22,50 

 

Άρθρο 9 

38.20  Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος 
 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής 

διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και 

διαµόρφωσης σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε 

οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση 

εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων 

κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών 

Πινάκων Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη 

µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 

οπλισµού.  

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν 

λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις 

τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα 

επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό 

βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα 

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση 

των οπλισµών. 

Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν 

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 

ζυγολογίου. 

Στις επιµετρούµενες ποσότητες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, 

διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα 

ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες 

ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  
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• Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  

• Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός 

αν στα συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση 

και πληρωµή αυτών. 

• Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε 

ύψος από το δάπεδο εργασίας.  

• Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών 

τεµαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα µε 

την µελέτη. 

38.20.02    Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 

ΕΥΡΩ     1,07 

 

Άρθρο 10 

71.21  Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121  

Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου, πάχους 

2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή 

(λάσπωµα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε 

στάθµη από το έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα 

µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που 

παρασκευάζονται επί τόπου". 

Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό 

εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ     13,50 

 

Άρθρο 11 

73.31  Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια εφυαλωµένα ή µη (µατ) ή οξύµαχα  

                   (γκρέ) 
Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια εφυαλωµένα ή µη (µατ) ή οξύµαχα (γκρέ), 

σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά 

πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές", οιουδήποτε χρώµατος, µε επιφάνεια λεία ή 

αδρή, ή αντιολισθητική, σε υπόστρωµα τσιµεντοασβεστοκονιάµατος των 350 kg 

τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου, ή κολλητά,µε κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

12004, µε αρµούς το πολύ 1 mm, µεπλήρωση των κενών µε λεπτόρρευστο 

τσιµεντοκονίαµα των 600 kg και αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο, µε ή χωρίς 

χρωστικές ή αρµόστοκο. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται τα πλακίδια, η τσιµεντοκονία ή η κόλλα επί 

τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρµολόγηση, ο τελικός 

καθαρισµός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την 

διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευµατοδοτών κλπ,  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m
2
). 

73.31.01 Επενδύσεις µε πλακίδια εφυαλωµένα ή οξύµαχα 20x10 cm µε χρήση 

κονιαµάτων 
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331 
 

ΕΥΡΩ     50,50 

Άρθρο 12 

10.19 Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισµένο 

σκυρόδεµα οφειλοµένων στην διάβρωση του οπλισµού µε χρήση 

επισκευαστικών κονιαµάτων και αναστολέων διάβρωσης 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6370 

Εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος 

οφειλοµένων στην διάβρωση του οπλισµού λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέµατος ή 

διείσδυσης χλωριόντων, οποία άχει ως αποτέλεσµα την διόγκωση του οπλισµού και 

την απολέπιση ή αποφλοίωση του σκυροδέµατος.  

Εφαρµογή των Αρχών και των Μεθόδων Αποκατάστασης που προβλέπονατι στην 

σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, µε χρήση προϊόντων που φέρουν  σήµανση CE, 

χηµικώς συµβατών µεταξύ τους, εγκεκριµένων από την Υπηρεσία, µετά από 

τεκµηριωµένη µε τεχνικά στοιχεία πρόταση του Αναδόχου.  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως υλικών 

(προαναµεµιγµένων ινοπλισµένων επισκευαστικών κονιαµάτων κατηγορίας R3 ή 

R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 για εφαρµογή µε το χέρι, βελτιωτικών πρόσφυσης, 

αναστολέων διάβρωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-7, υλικών προστατευτικής 

επάλειψης υψηλής διαπνοής κλπ), σε σφραγισµένες συσκευασίες που θα 

αναγράφουν τον τύπο και τα χαρακτηριστικά τους και θα φέρουν την σήµανση 

CE 

• η χρήση ικριωµάτων για την προσπέλαση στις θέσεις των επεµβάσεων 

• η τοπική αφαίρεση του σαθρού σκυροδέµατος στην περιοχή της επέµβασης µε 

χρήση εργαλείων πεπιεσµένου αέρα, ηλεκτροεργαλείων ή και εργαλείων χειρός, 

µέχρι την πλήρη αποκάλυψη των ράβδων του διαβρωµένου οπλισµού.  

• ο επιµελής καθαρισµός των ράβδων του οπλισµού µε συρµατόβουρτσα 

• η εφαρµογή ρευστού αναστολέα διάβρωσης επί των ράβδων οπλισµού µε ρολλό ή 

πινέλο 

• η παρασκευή και εφαρµογή του επισκευαστικού κονιάµατος σύµφωνα µε τις 

οδηγίες του προµηθευτή για την αποκατάσταση της διατοµής του στοιχείου 

σκυροδέµατος στην αρχική της   

• η τελική εξοµάλυνση της επιφανείας µετά την σκληρυνση του επισκευαστικού 

κονιάµατος και η εφαρµογή προστατευτικής επίστρωσης υψηλής διαπνοής, 

σιλοξανικής βάσεως, µε ρολλόή πινέλλο. 

Στις εργασίες καθαρισµού της επιφανείας επέµβασης δεν περιλαµβάνεται τυχόν 

απαιτούµενη υδροβολή, η οποία πληρώνεται ιδιάιτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του 

Τιµολογίου. 

Επιµέτρηση µε βάση την επιφάνεια αποκατάστασης που προσδιορίζεται από το 

πλάτος και το ύψος της επέµβασης που προβλέπεται από την µελέτη (ορθογωνισµένη 

επιφάνεια). 

Επισηµαίνεται ότι η επιφάνεια των επεµβάσεων θα διευρύνεται στην απαιτούµενη 

έκταση, µετά από έγκριση της Υπηρεσίας, εάν κατά τις εργασίες καθαρισµού 

διαπιστωθεί ότι η διάβρωση του οπλισµού  έχει προχωρήσει πέραν της αρχικώς 

προβλεφθείσας έκτασης. 
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Επισηµαίνεται επίσης ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρµογήσε εκτεταµένες βλάβες 

κατασκευών από σκυρόδεµα  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m

2
) εργασίας πλήρως περαιωµένης 

ΕΥΡΩ     53,60 

Άρθρο 13 

10.20      Εφαρµογή αναστολέων διάβρωσης οπλισµού σε στοιχεία οπλισµένο  

               σκυροδέµατος µε επάλειψη επί της επιφανείας 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6320.3 

Αναστολείς διάβρωσηςσε στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-

7, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας µετά από τεκµηριωµένη πρόταση του Αναδόχου, 

εφαρµοζόµενοι επί της επιφανείας των στοιχείων από σκυρόδεµα µε ρολλό ή πινέλο, 

σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή, στις θέσεις που προβλέπονται από την 

µελέτη.    
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m

2
) επάλειψης. 

 

ΕΥΡΩ     14,40 

 

Άρθρο 14 

77.80 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1  

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα 

ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς 

προηγούµενο σπατουλάρισµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 

"Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων".  

Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού 

χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

77.80.01   Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής βάσεως. 
 

ΕΥΡΩ        9,00 

 

Αρθρο 15 

77.80 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1  

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα 

ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς 

προηγούµενο σπατουλάρισµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 

"Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων".  

Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού 

χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

77.80.02 Εξωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή 

στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 
 

ΕΥΡΩ      10,10 

                 Χίος  20-04-2017                                                Χίος  20-04-2017 

                Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

                                                                                   Ο Προϊστάµενος ∆/νσης  
                                                                                              Τ.Υ.∆. Χίου  



ΑΔΑ: 6ΗΡ1ΟΡΛΩ-ΑΨΦ



 

                Παντελής  Τσαγρής                                      Ελευθέριος Παπαλάνης     
             Πολιτικός Μηχανικός                                    Πολιτικός Μηχανικός  
                       µε βαθµό Α΄                                                   µε βαθµό Α΄       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                          ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ  

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                          ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

 
Άρθρο 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ................................................ 27 

Άρθρο 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ .............................................................................................................. 27 

Άρθρο 3. ΟΡΙΣΜΟΙ ........................................................................................................................................... 27 

Άρθρο 4. ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΡΓΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ....................................... 27 

Άρθρο 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ – ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ .................................. 27 

Άρθρο 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ .................................................................................................................................. 28 

Άρθρο 7. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ........................................................................... 29 

Άρθρο 8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ............................................. 31 

Άρθρο 9. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ................................................................................................. 32 

Άρθρο 10. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΈΡΓΟΥ - ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ .............. 32 

Άρθρο 11. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ................................................................................................... 32 

Άρθρο 12. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ – 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ................................................................................................................ 33 

Άρθρο 13. ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .................................................................... 33 

Άρθρο 14. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ............................................................... 33 

Άρθρο 15. ΜΗΤΡΩΟ ΈΡΓΟΥ ............................................................................................................................ 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΔΑ: 6ΗΡ1ΟΡΛΩ-ΑΨΦ



 

 

 

 

 

Άρθρο 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Το αντικείµενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των 

διοικητικών και τεχνικών όρων για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση κτιρίου επιβατών 

εξωτερικού» 

, σε συνδυασµό µε τους όρους της ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 

Άρθρο 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

2.1 Οι προς εκτέλεση εργασίες για την υλοποίηση του έργου αναλύονται στο τεύχος της 

 Τεχνικής Περιγραφής και στα υπόλοιπα τεύχη δηµοπράτησης και συνοπτικά είναι: 

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι: Συντήρηση κτιρίου επιβατών εξωτερικού 

2.2 Όλες οι παραπάνω εργασίες αναφέρονται στο τελικό έργο περιλαµβανοµένων 

ενδεχοµένων συµπληρωµατικών ερευνών ή/και µελετών, καθώς και οποιωνδήποτε προσθέτων ή 

βοηθητικών εργασιών που θα απαιτηθούν για την εκτέλεσή τους ή και για την κατασκευή προσωρινών 

προσβάσεων σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους λοιπούς όρους ∆ηµοπράτησης. 

Άρθρο 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Για την παρούσα σύµβαση ισχύουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι ακόλουθοι ορισµοί: 

«ΕΡΓΟ»: «Συντήρηση κτιρίου επιβατών εξωτερικού». 
«Κύριος του Έργου» (ΚτΕ) είναι τo ∆ιαδηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χίου. 

«Προϊσταµένη Αρχή» του έργου είναι  τo ∆ιαδηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χίου  

«∆ιευθύνουσα  Υπηρεσία» του έργου είναι ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χίου που 

εδρεύει στη Χίο και στο εξής θα καλείται «Υπηρεσία» στην παρούσα και σε όλα τα τεύχη του 

διαγωνισµού. 

«Υποψήφιοι ή ∆ιαγωνιζόµενοι» είναι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες που πληρούν τα 

κριτήρια συµµετοχής του διαγωνισµού όπως ορίζονται στο άρθρο 21 της διακήρυξης. 

«Ανάδοχος» είναι η εργοληπτική επιχείρηση ή η Κοινοπραξία που συνάπτει σύµβαση εκτέλεσης του 

έργου µε τον ΚτΕ.  

Όπου γίνεται αναφορά σε προδιαγραφές, οδηγίες ή εν γένει έγγραφα που έχουν συνταχθεί από 

επιστηµονικά ινστιτούτα ή/και οργανισµούς, θα λαµβάνεται υπόψη η τελευταία έκδοση αυτών. 

Όπου γίνεται αναφορά σε Νόµο ή Προεδρικό ∆ιάταγµα ή Εγκύκλιο νοείται όπως ισχύουν µε τις 

τροποποιήσεις ή συµπληρώσεις τους κατά τα οριζόµενα στην ∆ιακήρυξη. 

Άρθρο 4. ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΡΓΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

4.1 Με τον όρο "Σύµβαση" νοείται η σύµβαση που περιγράφεται στη ∆ιακήρυξη 

∆ηµοπρασίας, σε συνδυασµό µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης, µε βάση την οποία ο 

Ανάδοχος θα εκτελέσει τις εργασίες που αναφέρονται συνοπτικά στην παράγραφο 2.1 του 

Άρθρου 2 της παρούσας ΕΣΥ και αναλύονται στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη 

δηµοπράτησης. 

4.2 Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία 

την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των εργασιών, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 17 

της ∆ιακήρυξης και στο άρθρο 5 της παρούσας ΕΣΥ. 

Άρθρο 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ – ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

5.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης των εργασιών του 

Έργου και την πιστή εφαρµογή όλων των όρων της Σύµβασης και κάθε απαίτησης του 

Κυρίου του Έργου κατά αυτού, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1β  του άρθρου 72 

του Ν. 4412/2016. 
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5.2 Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές θα πρέπει, να έχουν εκδοθεί από το Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε., ή 

από Τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος της Ε.Ε., 

συνοδευόµενη στην τελευταία περίπτωση από επίσηµη µετάφρασή της στην ελληνική. 

Μπορούν επίσης οι εγγυητικές επιστολές να παρέχονται και µε γραµµάτια του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρ. 3  

του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 

 

5.3 Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν την επωνυµία της επιχείρησης, 

τον τίτλο του Έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται 

από το δικαίωµα της διζήσεως και ότι ο εκδότης αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την 

υποχρέωση να καταβάλλει το ποσό της εγγύησης χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση µέσα 

σε πέντε (5) ηµέρες από τη σχετική ειδοποίηση. 

5.4  Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές απευθύνονται προς τον ∆ήµο Χίου. 

5.5 ∆εν προβλέπεται η πληρωµή πριµ στην παρούσα σύµβαση. 

Άρθρο 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

6.1 ΓΕΝΙΚΑ 

6.1.1 Στην παρούσα σύµβαση, σχετικά µε τις προθεσµίες ισχύει το άρθρο 147 του Ν. 

4412/2016, ενώ για τις επιβαλλόµενες ποινικές ρήτρες, για υπέρβαση των 

προθεσµιών, θα έχει εφαρµογή το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. 

 ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ Η ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ του άρθρου 147 

του Ν. 4412/2016 σχετικά µε την τήρηση των προθεσµιών (συνολικής και 

τµηµατικών) µε τις επαπειλούµενες κυρώσεις σε περίπτωση µη τήρησής τους. 

6.1.2 Η τήρηση των προθεσµιών του παρόντος άρθρου έχει ιδιαίτερη σηµασία και ο 

Ανάδοχος µε την υποβολή της προσφοράς του εγγυάται τον προϋπολογισµό του 

έργου και αναλαµβάνει την υποχρέωση να καλύψει µε πρόσθετα συνεργεία ή 

οποιαδήποτε άλλη εντατικοποίηση του ρυθµού της εργασίας (πρόσθετες 

βάρδιες ή οποιαδήποτε άλλα µέτρα) τις καθυστερήσεις έστω και αν αυτές δεν 

οφείλονται σε υπαιτιότητα δική του, κατά τρόπο ώστε να επιτευχθεί το τελικό 

αποτέλεσµα µέσα στη συνολική προθεσµία αποπεράτωσης του έργου. Με βάση 

αυτόν τον ερµηνευτικό κανόνα θα εξετάζεται κάθε τυχόν αίτηση παράτασης 

προθεσµίας και πάντως γεγονότα παροδικά και ιδίως βραχύχρονα δεν είναι 

δυνατόν να δικαιολογήσουν παρατάσεις, αν είναι δυνατόν να καλυφθούν εκ των 

υστέρων µέσα στο συµβατικό χρόνο οι τυχόν καθυστερήσεις που προκάλεσαν 

τα γεγονότα αυτά. 

6.1.3 Ο Ανάδοχος δεν έχει κανένα δικαίωµα να ζητήσει οποιαδήποτε αποζηµίωση 

στην περίπτωση που για να τηρήσει τη συνολική και τις τµηµατικές προθεσµίες 

χρειαστεί να κάνει πρόσθετα νυκτερινά συνεργεία, να πραγµατοποιήσει 

υπερωρίες, εργασίες σε ηµέρες αργίας κ.λ.π., πέρα από αυτές που είχε 

προβλέψει στη σύνταξη της προσφοράς του ή µετά την υπογραφή της σύµβασης 

σε οποιονδήποτε επί µέρους προγραµµατισµό των εργασιών ή εκθέσεως ή άλλο 

στοιχείο που υποβάλλει στην Υπηρεσία ή κατά οποιονδήποτε άλλο χρόνο. 

6.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

 Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ∆ΥΟ (2) µήνες και αρχίζει 
από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 

6.3 ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Εκτός από την συνολική προθεσµία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρήσει τις 

παρακάτω αποκλειστικές τµηµατικές προθεσµίες (µε την έννοια της παραγράφου 4α του 

άρθρου 147 του Ν. 4412/2016), για παράδοση τµηµάτων του Έργου: 

                   1 Έννοιες 

      Εκτός από την συνολική προθεσµία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρήσει : 
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(1) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (µε την έννοια της 

παραγράφου 4α του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016), για παράδοση τµηµάτων του 

έργου, που η έγκαιρη αποπεράτωσή τους έχει ιδιαίτερη σηµασία για τον Κύριο του 

Έργου. 

(2) ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (µε την έννοια της παραγράφου 

4β του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016), που καθορίζονται ως σταθµοί ενδιάµεσου 

ελέγχου της προόδου του έργου. 

       Όλες οι τµηµατικές προθεσµίες προσµετρώνται σε ηµερολογιακές ηµέρες από την 

ηµέρα υπογραφής της Σύµβασης. 

              2. Αποκλειστικές Τµηµατικές Προθεσµίες (Α.Π.) 

              (1) Πρώτη Αποκλειστική Τµηµατική Προθεσµία  (1
η
 Α.Π.) 

                              Όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή 

της Σύµβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει συντάξει και υποβάλει στην 

Υπηρεσία για έγκριση το "Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής" του Έργου, όπως 

προβλέπεται από το σχετικό άρθρο της παρούσας Ε.Σ.Υ. 

                              Η παρούσα προθεσµία τίθεται κατ' εφαρµογή της παραγρ. 1 του άρθρου 145 

του     Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήµερα. 

               (2) ∆εύτερη Αποκλειστική Τµηµατική Προθεσµία  (2
η
 Α.Π.) 

 Όχι αργότερα από τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από την 

υπογραφή της   Σύµβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει υποβάλει το 

οργανόγραµµα του εργοταξίου µε την κατανοµή των αρµοδιοτήτων και την 

περιγραφή των θέσεων εργασίας, µε βάση τα αναφερόµενα στο σχετικό άρθρο 

της παρούσας Ε.Σ.Υ. 

   Η παρούσα προθεσµία τίθεται κατ' εφαρµογή της παραγρ. 4 του άρθρου 145 

του Ν. 4412/2016. 

                    3.        Ενδεικτικές Τµηµατικές Προθεσµίες (Ε.Π.) 

1. Γενικά 

 (1) Για τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο και χρονική παρακολούθηση των 

δραστηριοτήτων θα υπάρχουν Ενδεικτικές Τµηµατικές Προθεσµίες. 

   Οι προθεσµίες αυτές θα περιληφθούν στο "Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής" του 

έργου που θα υποβάλει ο Ανάδοχος. 

 (2) Οι αναφερόµενες ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες έχουν το νόηµα 

επιθυµητών µέγιστων, ο οριστικός δε καθορισµός τους θα γίνει, κατά την 

έγκριση του "Χρονοδιαγράµµατος Κατασκευής" του έργου. 

2. Πρώτη Ενδεικτική Τµηµατική Προθεσµία (1η Ε.Π.) 

Όχι αργότερα από δύο (2) µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει όλες τις εργασίες που προβλέπονται στη µελέτη.. 

6.4 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 

Γενικά, παράταση προθεσµιών δεν θα αναγνωρισθεί στον Ανάδοχο µε δικαιολογία την 

άγνοια των εδαφικών συνθηκών της περιοχής του Έργου, την εξασφάλιση οδών 

προσπέλασης στον τόπο του έργου, του χρόνου λειτουργίας των πηγών προµήθειας 

υλικών, την αδυναµία έγκαιρης εξεύρεσης εργατών, µηχανηµάτων και υλικών από την 

Ελληνική ή/και ξένη Βιοµηχανία, τον εκτελωνισµό υλικών, εφοδίων και µηχανηµάτων, 

που τυχόν θα εισάγει από το εξωτερικό και τις διατυπώσεις έκδοσης των κάθε φύσεως 

αδειών. 

Άρθρο 7. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

7.1. ΓΕΝΙΚΑ 
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1. Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται µε αιτιολογηµένη Απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 

και παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου. Η κατάπτωση των 

ποινικών ρητρών για υπέρβαση της συνολικής και των αποκλειστικών τµηµατικών 

προθεσµιών δεν ανακαλείται. Με ίδια απόφαση αίρονται οι ποινικές ρήτρες για τις 

ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες, αν το έργο περατωθεί µέσα στη συνολική προθεσµία 

και τις τυχόν εγκεκριµένες γενικές παρατάσεις. 

2. Οι ποινικές ρήτρες αυτές είναι επιπρόσθετες στις ποινικές ρήτρες, ή πρόστιµα, που 

προβλέπονται για παραλείψεις ενεργειών του Αναδόχου στους λοιπούς όρους της παρούσας 

Ε.Σ.Υ. και των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης. 

3.            Σε περίπτωση που υποβληθεί λογαριασµός από τον ανάδοχο πριν την έκδοση της απόφασης 

επιβολής ποινικών ρητρών, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να εκδώσει τη 

σχετική απόφαση και να επιστρέψει τον λογαριασµό στον ανάδοχο, πριν την παρέλευση 

διµήνου από την υποβολή του, ζητώντας να συµπεριλάβει σε αυτόν τις επιβληθείσες 

ποινικές ρήτρες. 

7.2. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

1. Για υπαίτια από µέρους του Αναδόχου υπέρβαση της συνολικής χρονικής προθεσµίας 

του άρθρου 12 της ∆ιακήρυξης, λόγω της ανάγκης περαίωσης του έργου εντός της προθεσµίας 

αυτής επιβάλλονται στον ανάδοχο για κάθε ηµέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας 

ποινικές ρήτρες οι οποίες ορίζονται σε ποσοστό 15% της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου, 

επιβαλλόµενες για αριθµό ηµερών έως το 20% της προβλεποµένης από την παρούσα αρχικής 

συνολικής προθεσµίας. Για τις επόµενες ηµέρες µέχρι ακόµα 15% της αρχικής συνολικής 

προθεσµίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα ορίζεται σε ποσοστό 20% της µέσης ηµερήσιας 

αξίας του έργου, συµφώνως προς τα οριζόµενα στο παραγρ. 2 του άρθρου 148 του Ν. 4412/2016. 

2. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας 

δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της 

σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. 

3. Το σύνολο των επιβαλλοµένων ποινικών ρητρών για τις τµηµατικές προθεσµίες δεν µπορεί 

να υπερβεί σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού ποσού της σύµβασης, χωρίς 

Φ.Π.Α.. 

4.              Οι προθεσµίες υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες και τα ποσά και οι         

προθεσµίες, όπως προβλέπονται στην αρχική σύµβαση, χωρίς παρατάσεις ή αναθεώρηση. 

5. Για την εφαρµογή των ποινικών ρητρών, η Μέση Ηµερήσια Αξία του Έργου (Μ.Η.Α.Ε.) 

προκύπτει ως το πηλίκο του συνολικού χρηµατικού ποσού της Σύµβασης, µαζί µε το ποσό 

των τυχών συµπληρωµατικών συµβάσεων (χωρίς την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α.), προς τη 

συνολική προθεσµία του Έργου, δηλαδή το άθροισµα της συµβατικής προθεσµίας της 

αρχικής και των τυχόν συµπληρωµατικών συµβάσεων. Η Μέση Ηµερήσια Αξία του Έργου 

(Μ.Η.Α.Ε.) δεν µεταβάλλεται µε τη χορήγηση παρατάσεων στην προθεσµία εκτέλεσης του 

έργου. 

7.3 ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

7.3.1 Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 

συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη σύµβαση 

ή το νόµο, κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 

διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016. 

7.3.2  Αν υφίσταται λόγος έκπτωσης, κοινοποιείται στον ανάδοχο ειδική 

πρόσκληση της διευθύνουσας υπηρεσίας, η οποία αναφέρεται απαραίτητα στις διατάξεις 

του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016. 

και περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελέσει 

ο ανάδοχος µέσα στην τασσόµενη προθεσµία. Η τασσόµενη προθεσµία πρέπει να είναι 

εύλογη, δηλαδή ανάλογη του χρόνου που απαιτείται κατά την κοινή αντίληψη για την 

εκτέλεση των εργασιών ή των ενεργειών. ∆εν µπορεί πάντως να είναι µικρότερη από δέκα 

(10) ηµέρες, ούτε και µεγαλύτερη από τριάντα (30) ηµέρες. 
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Άρθρο 8   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

8.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

8.1.1 Ο Ανάδοχος εντός χρονικού διαστήµατος δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών 

από την υπογραφή της Σύµβασης (σύµφωνα µε τη παρ.1 του άρθρου 145 του 

Ν. 4412/2016), θα συντάξει και θα υποβάλει προς έγκριση το "Χρονοδιάγραµµα 

Κατασκευής του Έργου" (1η έκδοση). 

8.1.2 Το πρόγραµµα αυτό και ο πίνακας πρόβλεψης και ελέγχου της φυσικής 

προόδου του Έργου καταρτίζονται µε βάση τα στοιχεία που έχουν δοθεί στον 

Ανάδοχο και τους λοιπούς όρους της Σύµβασης. 

8.1.3 Ο Ανάδοχος καταρτίζει το αρχικό πρόγραµµα και τα υποπρογράµµατα του 

Έργου -αλλά και τις επόµενες ενηµερώσεις και αναπροσαρµογές τους, αν 

απαιτείται- και τα υποβάλλει στην Υπηρεσία µε τον παρακάτω τρόπο: 

(1) ∆ιάγραµµα δικτυωτής ανάλυσης, µε απεικόνιση των δραστηριοτήτων 

στους κόµβους, στο οποίο θα επισηµαίνεται ή/οι κρίσιµη/ες διαδροµή/ες 

και οι σχέσεις αλληλουχίας των δραστηριοτήτων. 

(2) Πίνακα µε τις ηµεροµηνίες ενωρίτερης/αργότερης έναρξης και λήξης και 

το ολικό και ελεύθερο περιθώριο των δραστηριοτήτων. 

(3) Μία γραφική απεικόνιση του χρονοδιαγράµµατος µε την τεχνική των 

διαγραµµάτων GANT, κατά τρόπο που να φαίνονται οι κρίσιµες 

δραστηριότητες και το περιθώριο των µη κρίσιµων ενεργειών. 

(4) Πίνακα "Πρόβλεψης και Ελέγχου της Φυσικής Προόδου του Έργου", ο 

οποίος θα περιλαµβάνει σε στήλες τα είδη εργασιών που αναφέρονται 

παραπάνω, την πρόβλεψη των προς εκτέλεση εργασιών και την 

προβλεπόµενη απορρόφηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα που θα συµφω-

νηθούν µε την Υπηρεσία.  

(5) Σχηµατική κάτοψη του Έργου για την απεικόνιση της προόδου. 

(6) Τα ιστογράµµατα χρήσης κάθε πόρου και ο προγραµµατισµός-κατανοµή 

της διαθεσιµότητας των πόρων (resource availability profile). 

(7) Αιτιολογική έκθεση για τον εν γένει σχεδιασµό του χρονοδιαγράµµατος. 

 Επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην λογική του δικτύου, στην 

αλληλουχία των δραστηριοτήτων, στον ρεαλισµό στους χρόνους και στους διαθέσιµους 

πόρους. 

 Αυτό σηµαίνει ότι το "δίκτυο" θα πρέπει να είναι ένα συνεπές σύστηµα για τον σχεδιασµό 

(planning), χρονοπρογραµµατισµό, παρακολούθηση (monitoring) και έλεγχο (controlling) 

του έργου. 

 Τα παραπάνω στοιχεία, υποβάλλονται σε πέντε σειρές, εκτός αν άλλως συµφωνηθεί µε την 

Υπηρεσία, τόσο εκτυπωµένα σε χαρτί, όσο και σε ηλεκτρονική µορφή που θα συµφωνηθεί 

µε την Υπηρεσία, για έλεγχο και περαιτέρω αξιοποίησή τους από αυτήν. 

8.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

8.2.1 Το αρχικό χρονοδιάγραµµα και κάθε µεταγενέστερη ενηµέρωση ή αναθεώρηση 

του προγράµµατος του Έργου ή/και των υποπρογραµµάτων του, υποβάλλονται 

από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση. 

8.2.2 Η Υπηρεσία εγκρίνει αυτό/ά όπως υποβλήθηκε/καν ή όπως θα το/α 

τροποποιήσει, µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές µέρες από την υποβολή 

του. 

8.2.3 Καθυστέρηση για έγκριση από την Υπηρεσία µεγαλύτερη από την παραπάνω 

προθεσµία των δεκαπέντε (15) ηµερών συνεπάγεται την αποδοχή του 

υποβληθέντος. 

8.2.4 Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι και την δεκαπέντε (15η) µέρα από 

την υποβολή για έγκριση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου θα 

ενεργεί σύµφωνα µε το δικό του χρονοδιάγραµµα, φέροντας ακέραια την 
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ευθύνη, αν αυτό αντίκειται στους όρους των τευχών δηµοπράτησης. Για τον 

λόγο αυτό θεωρείται, ως συµβατικός όρος, ότι η διαδικασία της κατάρτισης και 

έγκρισης, ή µεταβολής του χρονοδιαγράµµατος δεν επιφέρει καθυστέρηση. 

8.2.5 Σε περίπτωση παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί του χρονοδιαγράµµατος που 

θα υποβληθεί, αυτό θα ανασυνταχθεί για να περιλάβει τις παρατηρήσεις και θα 

επανυποβληθεί για έγκριση εντός 5 ηµερών από της κοινοποιήσεως των παρα-

τηρήσεων. 

8.2.6 Μετά την οριστικοποίηση του προγράµµατος (αρχικού ή µεταγενέστερης 

ενηµέρωσης) και την έγκριση από την Υπηρεσία, αυτό εφαρµόζεται 

υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο, συγκρίνεται µε την πραγµατοποιούµενη πρόοδο 

και ενηµερώνεται ή αναπροσαρµόζεται. 

8.2.7 Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης του αρχικού εγκεκριµένου χρονο-

διαγράµµατος, για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις 

και τους όρους της παρούσας, συντάσσεται νέο προσαρµοσµένο 

χρονοδιάγραµµα για το οποίο ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στο παρόν άρθρο. 

Άρθρο 9  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

9.1 Η χρηµατοδότηση του Έργου θα γίνει από τον ΚτΕ µε διαδοχικές πληρωµές, ανάλογα µε 

την πρόοδο των εργασιών. 

9.2 Με την επιφύλαξη ισχύος της προηγούµενης παραγράφου, ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη 

εξασφάλισης επαρκούς Κεφαλαίου Κίνησης, προς κάλυψη των χρηµατοδοτικών αναγκών 

που µπορεί να προκύπτουν λόγω χρονικών διαφορών µεταξύ πραγµατοποίησης µιας 

δαπάνης και πιστοποίησης - πληρωµής του αντίστοιχου ποσού από τον ΚτΕ. 

9.3 Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του  ∆ιαδηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χίου και 

υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. 

Άρθρο 10    ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΈΡΓΟΥ - ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - 

ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

10.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί ηµερολόγιο Έργου σύµφωνα µε το άρθρο 146 του 

Ν. 4412/2016. 

10.2 Με µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου, θα καταρτιστούν βιβλιοδετηµένα τεύχη µε 

διπλότυπες αριθµηµένες σελίδες για: 

10.2.1 την τήρηση ηµερολογίου του Έργου, 

10.2.2 την τήρηση ηµερολογίου µέτρων ασφαλείας (ΗΜΑ) του Έργου, 

10.2.3 αρχείου ποιοτικού ελέγχου, και 

10.2.4 βιβλίο επιβεβαίωσης αφανών εργασιών. 

10.3 Κατά τον χρόνο εγγύησης ο Ανάδοχος εξακολουθεί να τηρεί το ηµερολόγιο του έργου 

συµπληρώνοντάς το µόνο τις µέρες που διενεργείται επιθεώρηση αυτού ή συντήρηση ή 

συµβαίνουν άλλα σηµαντικά γεγονότα. Το ηµερολόγιο κατά την περίοδο αυτή τηρείται 

όπως ορίζει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. 

10.4 Σε περίπτωση που στο Έργο εργάζονται περισσότερες από µία βάρδιες θα συµπληρώνεται 

ένα φύλλο ανά βάρδια. 

10.5 Το αρχείο ποιοτικού ελέγχου πρέπει να είναι συµβατό µε το πρόγραµµα διασφάλισης 

ποιότητας του Έργου. 

Άρθρο 11   ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

11.1  Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων µέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε 

εργασία παρουσιάσει ελαττώµατα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, 

κοινοποιείται σε αυτόν ειδική διαταγή της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με την ειδική 

διαταγή προσδιορίζονται τα ελαττώµατα, καθορίζεται αν είναι ουσιώδη, επουσιώδη ή και 

επικίνδυνα και τάσσεται εύλογη προθεσµία για την αποκατάστασή τους. Στην 

αποκατάσταση µπορεί να περιλαµβάνεται η καθαίρεση των ελαττωµατικών εργασιών και 

η ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωµα δεν είναι ουσιώδες και η 

αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες µε την ειδική διαταγή καθορίζεται 
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ποσοστό µείωσης της αµοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία 

αυτή περίπτωση η διαταγή µπορεί να περιλαµβάνει και την εκτέλεση ορισµένων εργασιών 

για τον περιορισµό του ελαττώµατος. 

11.2 Ειδική διαταγή περικοπής του εργολαβικού ανταλλάγµατος µπορεί να εκδοθεί, κατά την 

κρίση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, και στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος δεν είναι 

συνεπής σε συµβατικές υποχρεώσεις που σχετίζονται µε την εκτέλεση εργασιών, όπως π.χ. 

πληµµελής τήρηση του ηµερολογίου του έργου ή του προγράµµατος ποιότητας έργου, 

παράλειψη εκτέλεσης όλων των απαιτούµενων εργαστηριακών ελέγχων και οποιαδήποτε 

άλλη υποχρέωση θεωρείται ότι είναι ανηγµένη στην τιµή προσφοράς του αναδόχου. 

Άρθρο 12   ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ  

12.1  Μετά το πέρας των εργασιών που περιλαµβάνονται στη σύµβαση του Έργου εκδίδεται 

βεβαίωσης περάτωσης του Έργου σύµφωνα µε το άρθρο 168 του Ν. 4412/2016. 

12.2 Η προσωρινή παραλαβή του Έργου θα γίνεται µετά την πλήρη περαίωση της κατασκευής 

των προβλεποµένων έργων και την εκπλήρωση όλων των σχετικών υποχρεώσεων του 

Αναδόχου. 

12.3 Πριν την προσωρινή παραλαβή είναι δυνατή η παράδοση σε χρήση µέρους ή και 

ολόκληρου του έργου (διοικητική παραλαβή) σύµφωνα µε το άρθρο 169 του 

Ν. 4412/2016. 

12.4 ∆ιευκρινίζεται ότι η παράδοση σε χρήση δεν αντικαθιστά σε καµία περίπτωση την 

παραλαβή του έργου (προσωρινή ή οριστική). 

Άρθρο 13    ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

13.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις για δοκιµές και να θέσει σε 

λειτουργία τις εγκαταστάσεις µε δικές του δαπάνες, όπως ειδικότερα προβλέπεται στα 

σχετικά τεύχη. 

13.2 Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέσει προσωπικό, συσκευές και ότι άλλο χρειάζεται για τις 

δοκιµές που θα εκτελούνται είτε από τον ίδιο είτε από την Υπηρεσία και θα έχει την 

ευθύνη για την µεταφορά και παράδοση των δειγµάτων σε εργαστήρια δοκιµών. 

Άρθρο 14     ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

14.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί το Έργο, για δεκαπέντε (15) µήνες µετά την 

έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών του άρθρου 12, αν µέσα σε δύο µήνες από 

την έκδοση της βεβαίωσης υποβληθεί από τον Ανάδοχο η τελική επιµέτρηση σύµφωνα µε 

το άρθρο 171 του Ν. 4412/2016. 

                    Άλλως από την ηµεροµηνία που υποβλήθηκε ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η 

τελική επιµέτρηση. Μετά την πάροδο του ανωτέρω διαστήµατος της συντήρησης 

ενεργείται η οριστική παραλαβή. 

14.2 Η Υπηρεσία και ο Ανάδοχος θα επιθεωρούν από κοινού το Έργο ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα κατά την περίοδο της συντήρησης µε σκοπό την αποκάλυψη τυχόν 

προβληµάτων και ελλείψεων. 

14.3 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση, µε δική του οικονοµική επιβάρυνση, όλων 

των εργασιών επισκευών, διορθώσεων ή ανακατασκευών και για την επανόρθωση όλων 

των ελλείψεων, συρρικνώσεων, ατελειών ή άλλων µειονεκτηµάτων που τυχόν 

εµφανισθούν στο Έργο µέσα στο χρόνο συντήρησης. 

14.4 Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης, που 

σύµφωνα µε τα παραπάνω αποτελούν υποχρέωσή του, σε εύλογο χρόνο και σε βαθµό που 

να ικανοποιούν λογικά την Υπηρεσία, η Υπηρεσία δικαιούται να εκτελέσει αυτές εις 

βάρος και δια λογαριασµό του. 

14.5 Η οριστική παραλαβή του Έργου πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

169 του Ν. 4412/2016. µετά την εκπλήρωση όλων των σχετικών υποχρεώσεων του 

Αναδόχου. 

Άρθρο 15       ΜΗΤΡΩΟ ΈΡΓΟΥ 
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15.1.  Το µητρώο ανάγεται στη ανασύνταξη όλων των σχεδίων της µελέτης, για την απεικόνιση 

του έργου όπως ακριβώς κατασκευάστηκε (σχέδια "as built"). Επίσης στην σύνταξη 

σχεδίου (οριζοντιογραφία) του έργου που εκτελέσθηκε σε συσχετισµό µε τα έργα που τυχόν 

προϋπήρχαν στην περιοχή του έργου. Το σχέδιο αυτό θα συµπληρωθεί µε τα τεχνικά και 

οικονοµικά στοιχεία. Όλα τα ανωτέρω θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο σε έξι (6) αντίτυπα 

κατά την υποβολή της σχετικής αίτησής του περί περαίωσης του έργου. Το µητρώο θα 

συνοδεύεται από τις φωτογραφίες. 

15.2.   Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε έξοδά του, στη λήψη φωτογραφιών πριν την έναρξη των 

εργασιών, κατά το χρόνο κατασκευής του έργου και µετά την ολοκλήρωσή του. Στο πίσω 

µέρος της φωτογραφίας θα αναγράφεται η ηµεροµηνία που λήφθηκε και τα τεχνικά και 

οικονοµικά στοιχεία του έργου. 

15.3.  Η σύνταξη του µητρώου του έργου αποτελεί τµήµα της εργολαβίας, σε περίπτωση δε που ο 

Ανάδοχος δεν το συντάξει εµπρόθεσµα, η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα εκτελέσει την 

εργασία µε οποιοδήποτε άλλο µέσο και θα κοστολογήσει τις δαπάνες τις εργασίας αυτής σε 

βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου και επιπλέον των δαπανών αυτών θα επιβάλλει 

στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα. 

 

                 Χίος  20-04-2017                                                Χίος  20-04-2017 

                Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

                                                                                   Ο Προϊστάµενος ∆/νσης  
                                                                                              Τ.Υ.∆. Χίου  

 

 

                Παντελής  Τσαγρής                                      Ελευθέριος Παπαλάνης     
             Πολιτικός Μηχανικός                                    Πολιτικός Μηχανικός  
                       µε βαθµό Α΄                                                   µε βαθµό Α΄        
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