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ΕΡΓΑΣΙΑ: ''Εργασίες

συντήρησης
και
επισκευής στο Βεάκειο Θέατρο''

Κ.Α. 15.6261.15 ΠΡΟΥΠ. 2016
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
24.293,73€ µε Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στις εργασίες: ''Εργασίες
συντήρησης και επισκευής στο Βεάκειο Θέατρο'' προϋπολογισµού 24.293,73€
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α
ΑΡΘΡΟ 2ο. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1) Του Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
2) Του Π.∆ 28/1980 ¨Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ
(ΦΕΚ 11/Α).
3) Ν. 3852/2010
4) Ν. 2362/95 αρ. 83 και ΥΑ 35130/739/9-8-10 ΦΕΚ1291/Β/11-8-10
5) Ν. 4281/14 αρ. 157
ΑΡΘΡΟ 3ο. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συµβατικά στοιχεία του έργου κατά σειρά ισχύος είναι :
1. Η προσφορά του αναδόχου
2. Το Τιµολόγιο µελέτης
3. Ο προϋπολογισµός µελέτης
4. Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων
5. Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων
6. Η τεχνική έκθεση-περιγραφή
Στην διαδικασία ανάθεσης του έργου µπορούν να συµµετέχουν φυσικά
και Νοµικά πρόσωπα που έχουν τα εχέγγυα για την καλή εκτέλεση των
εργασιών όπως θα προκύπτει από την εγγραφή τους στο οικείο
Επιµελητήριο καθώς και εργολήπτες ∆ηµοσίων έργων και Κ/ΞΙΕΣ,
εγγεγραµµένες στο ΜΕΕΠ για έργα ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ µε τάξη πτυχίου Α1 και
άνω. Επιπλέον οι συµµετέχοντες πρέπει να προσκοµίσουν ασφαλιστική και
φορολογική ενηµερότητα.
ΑΡΘΡΟ 4o. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ.
Όπως αυτές ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή τη ∆ιακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 5ο.ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΣ
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τους απαραίτητους εργάτες και µηχανικά µέσα
και να εφαρµόσει υπερωρίες, νυκτερινά συνεργεία και να εργαστεί εξαιρέσιµες ηµέρες,
αν το απαιτήσει η καλή και εµπρόθεσµη εκτέλεση των εργασιών, χωρίς να δικαιούται
για το λόγο αυτό πρόσθετης αποζηµίωσης.
Η υπηρεσία µπορεί κατά την εκτέλεση των εργασιών να απαιτήσει από τον ανάδοχο να
αυξήσει τον αριθµό των συνεργείων, τις υπερωρίες και τον αριθµό των µηχανηµάτων
αν κρίνει ότι ο ρυθµός της προόδου του έργου δεν είναι ικανοποιητικός.
2. Σε περίπτωση που 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 κατά τις διατάξεις του
άρθρου 50 του Π.∆ 28/80
ΑΡΘΡΟ 6ο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ.
Οι τιµές του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες ολοκληρωµένων κατασκευαστικά
εργασιών, χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται καµιάς άλλης πληρωµής ή αποζηµίωσης για
την πλήρη και έντεχνο εκτέλεση κάθε µίας από αυτές.
Κατά τα ανωτέρω σε όλες τις τιµές του Τιµολογίου περιλαµβάνονται :
1. Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτούµενων για την εκτέλεση κάθε εργασίας
µηχανηµάτων, δηλ. τα µισθώµατα, τα απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά, λόγω
ηµεραργιών από οποιαδήποτε αιτία επιβάρυνσης, οι δαπάνες παραλαβής, µεταφοράς
επισκευής και επιστροφής των µηχανηµάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα
ασφάλιστρα αυτών.
2. Οι δαπάνες για το απαιτούµενο προσωπικό των συνεργείων και του µηχανικού
εξοπλισµού από εργοδηγούς, µηχανοδηγούς, χειριστές, µηχανοτεχνίτες, τεχνίτες,
ειδικευµένους και ανειδίκευτους εργάτες, για ηµεροµίσθια αυτών, ηµεραργίες,
ασφαλίσεις, ώρες αργίας, έκτακτες χρηµατικές παροχές κ.λ.π..
3. Οι δαπάνες των απαιτούµενων για κάθε είδος υλικών, µετά των
φορτοεκφορτώσεων και των µεταφορών αυτών, µε οποιοδήποτε µέσο από τον τόπο
της παραγωγής ή προµήθειας επί τόπου των έργων, καθώς και κάθε υλικού που δεν
κατονοµάζεται, αλλά ενδεχόµενα θα είναι απαραίτητο για να ολοκληρωθεί
κατασκευαστικά κάθε εργασία.
4. Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφαλίσεων και υλικών και αποζηµιώσεων για την
προσωρινή κατάληψη εκτάσεων προς µεταφορά ή αποθήκευση αυτών.
5. Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, µηχανηµάτων και
υλικών.
6. Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την
ολοκλήρωση και έντεχνο εκτέλεση της εργασίας, για την οποία συντάχθηκε η σχετική
τιµή του Τιµολογίου.
Καµία αξίωση ή αµφισβήτηση είναι δυνατόν να θεµελιωθεί εκ των υστερών σχετικά
προς τις ποσότητες και τις αποστάσεις µεταφοράς των υλικών που αφορούν, κάθε
εργασία, καθώς και προς τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών και προς τις τιµές των
ηµεροµισθίων και υλικών, µετά τη συµµετοχή του ανάδοχου στο διαγωνισµό.

Επιπλέον στις τιµές του Τιµολογίου περιλαµβάνονται
1. Οι µισθοί και κάθε είδους αποζηµιώσεις ασφαλίσεις και έξοδα κινήσεως του
διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του ανάδοχου.
2. Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης γενικά του προσωπικού του αναδόχου και οι
δαπάνες για κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου, ύδρευση,
θέρµανση κ.λ.π.

3. Τα έξοδα συµµετοχής στο διαγωνισµό σύναψης συµβάσεως, εγκαταστάσεως,
εκτελέσεως και παραλαβής των εργασιών.
4. Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγυήσεως, τόκοι κινήσεως κεφαλαίων και λοιπών
πάσης φύσεως επιβαρύνσεις.
5. Έξοδα εφαρµογής των εγκεκριµένων χαράξεων δοκιµής των υλικών και δοκιµών
γενικά για την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία.
6. Έξοδα ασφαλίσεως ή αποζηµίωσης ατυχηµάτων του προσωπικού του εργολάβου και
πάσης φύσεως αποζηµίωσης προς τρίτους.
7. Έξοδα καθαρισµού των έργων και του εργοταξίου και αποκοµιδής των προϊόντων σε
θέσεις που να επιτρέπονται από την αστυνοµία.
8. Κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονοµάζεται αλλά είναι αναγκαία για την ορθή,
έντεχνο και σύµφωνο προς τα συµβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών ή είναι
απαιτούµενη για την τακτοποίηση των εργασιών από κάθε πλευρά σχετικά προς τις
ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε είδους επισφαλή έξοδα.
ΑΡΘΡΟ 7ο. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο µηχανικός εξοπλισµός που κάθε φορά απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών
προβλέπεται να καθορίζεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. Ο εξοπλισµός αυτός
αν δεν διατίθεται από τον ανάδοχο, θα εξευρίσκεται µε µέριµνα και µε δαπάνη του,
ενώ η υπηρεσία δεν θα έχει καµία ανάµιξη υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά µε τον
παραπάνω εξοπλισµό.
ΑΡΘΡΟ 8ο. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ
Οι ανάδοχοι των έργων τα οποία εκτελούνται µέσα σε ασφαλιστικές περιοχές ΙΚΑ,
υποχρεούνται να ασφαλίζουν σ' αυτό όλο το προσωπικό που απασχολούν.
Σε περιπτώσεις έργων που εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ, οι ανάδοχοι
υποχρεούνται να συνεχίσουν την ασφάλιση του προσωπικού που χρησιµοποιούν, το
οποίο είναι ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και δεν έχει διακοπεί η ασφάλιση του.
Το υπόλοιπο προσωπικό είναι υποχρεωµένος ο ανάδοχος να ασφαλίσει σε µια από τις
αναγνωρισµένες ασφαλιστικές εταιρείες του ∆ηµόσιου.
Η δαπάνη για όλα τα ασφάλιστρα τα οποία πρέπει να καταβάλει ο εργολάβος δηλ.
εργοδοτική εισφορά και εισφορά ασφαλισµένου βαρύνουν τον εργολάβο.
Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να επιβαρυνθεί ο εργοδότης µε αποζηµίωση
ατυχηµάτων του προσωπικού του ανάδοχου και των µεταφορικών του µέσων σε ξένη
ιδιοκτησία και σε έργα του ∆ηµόσιου, ∆ήµων, Κοινοτήτων και γενικά κάθε µορφής
κοινωφελή έργα.
ΑΡΘΡΟ 9ο. ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπ' όψη του ότι τον βαρύνουν όλοι ανεξαιρέτως οι φόροι,
τέλη και κρατήσεις που ισχύουν βάσει των κειµένων νοµών κατά την ηµέρα
διενέργειας του διαγωνισµού και ότι είναι υποχρεωµένος στην καταβολή στο
εργατοτεχνικό προσωπικό των κάθε µορφής δώρων, για τις εορτές Πάσχα και
Χριστουγέννων, καθώς και ηµερών υποχρεωτικής αργίας και τυχόν επιδόµατος άδειας.
Εάν µετά την ηµέρα που έγινε ο διαγωνισµός επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή
καταργηθούν ορισµένοι από αυτούς που ισχύουν το αντίστοιχο πόσο πληρώνεται επί
πλέον ή εκπίπτεται αντίστοιχα από τους λογαριασµούς του ανάδοχου, ενώ
πιστοποιείται το ανωτέρω πόσο στους λογαριασµούς.
ΑΡΘΡΟ 10ο. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του ανάδοχου είναι ότι είχε και έλαβε υπόψη
του τις γενικές και τοπικές συνθήκες των εργασιών κατά τη σύνταξη της προσφοράς,
δηλαδή τη θέση του έργου και των τµηµάτων του, τις απαιτούµενες µε κάθε µέσο
µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των
δρόµων, την ανάγκη κατασκευής δρόµων προσπέλασης, την ευχέρεια εξεύρεσης
εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τις καιρικές συνθήκες, τη δίαιτα των
ρευµάτων και όλες τις άλλες τοπικές, ειδικές και γενικές συνθήκες, τα δυνάµενα να
προκύψουν ζητήµατα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο µπορούν να επηρεάσουν το
κόστος των εργασιών και ότι οι εργασίες θα εκτελεστούν κατά την σύµβαση, προς την
οποία σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί ο ανάδοχος.

ΑΡΘΡΟ 11ο. ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
1. Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα µηχανήµατα κλπ και
µέσα που υπάρχουν στο εργοτάξιο, καθώς και τις εκτελούµενες από αυτόν εργασίες.
Σχετικές διαταγές της υπηρεσίας εκτελούνται από τον εργολάβο, σε περίπτωση δε που
δεν εκτελεστούν τα µέτρα φύλαξης, προστασίας ή διατήρησης, λαµβάνονται από τον
εργοδότη µε αντίστοιχο καταλογισµό των δαπανών σε βάρος του ανάδοχου.
2. Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαιτούµενα µέτρα φύλαξης και προστασίας
των κάθε µορφής κοινωφελών έργων που βρίσκονται κοντά στις εκτελούµενες
εργασίες για την πρόληψη ζηµιών ή διακοπή της λειτουργίας τους. Ζηµίες που
προκλήθηκαν από αµέλεια του ανάδοχου επανορθώνονται αµέσως από αυτόν,
διαφορετικά η επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασµό
του ανάδοχου.
3. Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την υφισταµένη βλάστηση και τις
καλλιεργηµένες εκτάσεις της περιοχής που εκτελούνται οι εργασίες και ευθύνεται για
κάθε κοπή δένδρου, θάµνου και καταστροφή φυτείας, η οποία δεν ήταν απαραίτητη
να γίνει κατά την εκτέλεση της εργασίας.
ΑΡΘΡΟ 12ο. ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από τις
κείµενες διατάξεις λαµβάνει µέτρα για την πρόληψη ατυχηµάτων προς το προσωπικό
που χρησιµοποιείται και προς κάθε τρίτο, καθώς και για παροχή πρώτων βοηθειών
προς αυτούς.
Γαιώδη ορύγµατα υποστηρίζονται πάντοτε, γενικά δε τα ορύγµατα µέσα σε
κατοικηµένες περιοχές, πρέπει επί πλέον να επισηµαίνονται µε φώτα τη νύκτα.
∆ιαταγές της υπηρεσίας σχετικές µε την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρµόζονται
µε ευθύνη και δαπάνη του ανάδοχου
Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούµενο φαρµακευτικό υλικό για την παροχή πρώτων
βοηθειών.

ΑΡΘΡΟ 13ο. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ
Κάθε εργασία που είναι αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας για την εφαρµογή στο
έδαφος των εγκεκριµένων χαράξεων εκτελείται µε φροντίδα και δαπάνη του
ανάδοχου, κατά τις οδηγίες της υπηρεσίας, η οποία ελέγχει την ακρίβεια σύµφωνα
προς τους ισχύοντας κανονισµούς.

Οι δαπάνες των παραπάνω εργασιών σε υλικά και τεχνικά µέσα και προσωπικό
βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 14ο. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Έργα εκτελούµενα µε τιµές µονάδος σε βάρος του τακτικού προϋπολογισµού :
1.
1,50% ΤΕΑ∆Υ
2. 0,50% ΤΠ∆Υ
3.
8,00% Φόρος εισοδήµατος
4. Ασφαλιστικές εισφορές
3. Καθώς και κάθε άλλη κράτηση που νόµιµα έχει επιβληθεί µέχρι την ηµέρα
της δηµοπράτησης της εργασίας.
ΑΡΘΡΟ 15ο. ΤΕΛΙΚΟΣ (ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΣ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Εκδίδεται βάσει των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των
εργασιών.
Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τα µόνα δικαιολογητικά έκδοσης του εξοφλητικού
λογαριασµού αντίτυπα δε ή αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται στον τελικό
λογαριασµό.
Πριν από τη θεώρηση του λογαριασµού αυτού απαιτείται η προσαγωγή από τον
ανάδοχο βεβαίωσης του αρµόδιου Υποκαταστήµατος του Ι.Κ.Α. περί εξοφλήσεως όλων
των σχετικών για την εκτέλεση των εργασιών ασφαλιστικών εισφορών.
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ΕΡΓΑΣΙΑ: ''Εργασίες

συντήρησης
και
επισκευής στο Βεάκειο Θέατρο''
Κ.Α. 15.6261.15 ΠΡΟΥΠ. 2016
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
24.293,73€ µε Φ.Π.Α.

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στις εργασίες: ''Εργασίες
συντήρησης και επισκευής στο Βεάκειο Θέατρο'' προϋπολογισµού 24.293,73€
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α
ΑΡΘΡΟ 2ο. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1) Του Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
2) Του Π.∆ 28/1980 ¨Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ
(ΦΕΚ 11/Α).
3) Ν. 3852/2010
4) Ν. 2362/95 αρ. 83 και ΥΑ 35130/739/9-8-10 ΦΕΚ1291/Β/11-8-10
5) Ν. 4281/14 αρ. 157
ΑΡΘΡΟ 3ο. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Η συνολική προθεσµία αποπερατώσεως του έργου ορίζεται σε δύο (2) µήνες.
Όλες οι προθεσµίες αρχίζουν από την υπογραφή της σύµβασης. Παράταση της συνολικής
προθεσµίας εγκρίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 Π.∆. 28/80.
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας. Ο
ανάδοχος θα προβαίνει άµεσα στην εκτέλεση των εργασιών µετά την έγγραφη ειδοποίηση της
υπηρεσίας και στην προθεσµία που θα του τίθεται χωρίς να προβάλει καµία αξίωση ή
δικαιολογία που να έχει ως αποτέλεσµα την εκπρόθεσµη περαίωση των εργασιών.
ΑΡΘΡΟ 4ο. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος καταθέτει εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης, ποσού ίσου µε το 5% της συµβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ, που αφορά την καλή
εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρµογή των όρων της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 5ο. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Οι λογαριασµοί συντάσσονται ανακεφαλαιωτικά και στηρίζονται στις επιµετρήσεις και στα
πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών.
Κατά την πληρωµή κάθε πιστοποίησης, ο ανάδοχος προσκοµίζει αποδείξεις καταβολής των
υποχρεώσεων του στα οικεία ταµεία καθώς και βεβαιώσεις εξόφλησης των υποχρεώσεων του
για το πιστοποιούµενο ανακεφαλαιωτικά ποσό προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς.
(ΙΚΑ,ΤΣΜΕ∆Ε κλπ.)
ΑΡΘΡΟ 6ο. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΒΑΡΥΝΟΥΣΕΣ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ
Στις τιµές του τιµολογίου του αναδόχου, περιλαµβάνονται και οι παρακάτω ειδικές δαπάνες
εφ' όσον θα ζητηθεί από τον Εργοδότη :

α. Η σύνταξη των τευχών αναλυτικών επιµετρήσεων, πρωτοκόλλων, µετά των απαραιτήτων
σχεδίων και δακτυλογράφηση των σε ανάλογο αριθµό αντιτύπων, βάσει των στα διπλότυπα
τεύχη καταµέτρησης αναγραφόµενων στοιχείων, που ελήφθησαν στον τόπο του έργου από
τον Επιβλέποντα παρουσία του Αναδόχου.
Η εργασία αυτή θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Επιβλέποντα Μηχανικού ώστε
να είναι άρτια και ακριβής.
Τα παραπάνω στοιχεία θα προσκοµίζονται για έλεγχο στον Επιβλέποντα για τη
δακτυλογράφηση ή τη φωτοαντιγραφή τους.
β. Η λήψη φωτογραφιών

ΑΡΘΡΟ 7ο. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ-ΠΡΟΛΗΨΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την τήρηση της τάξης και της καθαριότητας στο
εργοτάξιο του για την έκδοση τυχόν απαιτουµένων Αστυνοµικών αδειών, ως και για την
συµµόρφωση του προς τις εκάστοτε Αστυνοµικές διατάξεις, τους εργατικούς Νόµους, τις
Συλλογικές Συµβάσεις, τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις κ.λ.π.
Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα προφύλαξης των υλικών που
χρησιµοποιούνται, των µηχανηµάτων, των µεταφορικών µέσων ως και ασφαλείας του εν γένει
εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και παντός τρίτου και µάλιστα σύµφωνα µε
τις οδηγίες της επιβλεπούσης υπηρεσίας, τους ισχύοντες Νόµους και διατάξεις. Σε περίπτωση
µη τηρήσεως των ανωτέρω, ο ανάδοχος θα φέρει ακέραια την ευθύνη.
Ορισµένες εργασίες εκσκαφών κ.λ.π. λόγω της παρουσίας αγωγών Οργανισµών Κοινής και
Ιδιωτικής ωφέλειας και άλλων εµποδίων θα πρέπει να εκτελεσθούν µετά προσοχής,
αποκλειόµενης για τη περίπτωση αυτή της χρήσης µηχανικών µέσων.
Κατά την εκτέλεση των έργων θα ληφθούν από τον εργολάβο όλα τα αναγκαία µέτρα για
αποφυγή ατυχήµατος στους εργαζοµένους ή διαβάτες και οποιασδήποτε βλάβης στις
εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, υπονόµους ως και τις παρακείµενες οικοδοµές.
Οποιαδήποτε τέτοια ζηµιά θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο, η δε επανόρθωση θα γίνει
σε βάρος και για λογαριασµό του.
Εάν σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για ειδικούς λόγους όπου οι τοπικές συνθήκες το
επιτρέπουν και µετά από σχετική άδεια των αρµόδιων αρχών της περιοχής, ο ανάδοχος µε
αποκλειστική του ευθύνη και µε δική του πρωτοβουλία θα προβεί σε µικρή λογική χρήση
εκρηκτικών υλών κατά την εκτέλεση των εκσκαφών, αυτό δεν συνεπάγεται στην σύνταξη
νέας τιµής εκτελέσεως των εκσκαφών.
Κατά συνέπεια σε περίπτωση παράβασης ή ατυχήµατος ο ανάδοχος είναι ο µόνος υπεύθυνος
αστικά και ποινικά και µάλιστα για ζηµιές και ατυχήµατα είτε στο προσωπικό του (εργάτες,
υπαλλήλους κ.λ.π.) είτε στις κατασκευές, είτε στον εργοδότη, είτε σε τρίτους, λόγω
παράβασης ή παράλειψης κατά την εφαρµογή των αναφεροµένων στην παρούσα.
Άρα, ο ανάδοχος, είναι αποκλειστικά υπόχρεος για τυχόν καταβολή αποζηµίωσης και έχει κάθε
άλλη αστική ή ποινική ευθύνη απ' όπου και αν προκύπτει από την εκτέλεση των έργων, ακόµη
κι αν αυτό δεν οφείλεται στην υπαιτιότητα ή παράλειψη του αλλά σε τυχαίο γεγονός.
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
1. Κανονιστικές απαιτήσεις
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε
τους νόµους, διατάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες ΚτΕ, όπως εκφράζονται
µέσω της υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων.
2. Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ)
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το ΣΟ∆ΑΥΕ στο έργο ώστε να περιορισθεί ο
εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟ∆ΑΥΕ ορίζονται
οι εξής:
2.1 ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου

2.2 Ορισµός τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή ασφαλείας και ιατρού Εργασίας.
Ειδικότερα και λόγω της σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και
καθήκοντα των ατόµων τα οποία θα παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας,
συντονιστή θεµάτων ασφαλείας και υγείας, καθώς και του γιατρού Εργασίας θα πρέπει
να
είναι
σύµφωνα
µε
τις
απαιτήσεις
της
νοµοθεσίας
(Ν.1568/85,Π∆17/96,Π∆305/96,Π∆294/88).
Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφαλείας και συντονιστή ασφαλείας και
υγείας της Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και
στο αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ του Σ.ΕΠ.Ε. Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες
τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή ασφαλείας και γιατρού Εργασίας, µετρήσεις,
αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαµβανοµένης της εκτίµησης
του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού κλπ ο ανάδοχος µπορεί να
συµβάλλεται µε εξωτερικούς συνεργάτες ή και µε ειδικά αδειοδοτηµένη (Π∆ 95/99, Π∆
17/96) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης
του Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΕΞ.Υ.Π.Π)
2.3 Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ
2.4 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων
2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφαλείας. Κατ ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για:
• Αναφορά ατυχήµατος
• ∆ιερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας
• Αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης
• Χρήση µέσων ατοµικής προστασίας
• Εκπαίδευση προσωπικού
• Ιατρικές εξετάσεις εργαζόµενων
2.6 Κατάρτιση ειδικών µελετών π.χ για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη
προβλέπεται από τη νοµοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της µελέτης ή της
κατασκευής
2.7 ∆ιαδικασίες επιθεωρήσεων
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του
εξοπλισµού, των µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν
άλλως ορίζεται στην νοµοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε
να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων για την επανόρθωση των επικινδύνων
καταστάσεων που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να επισηµαίνονται γραπτά.
2.8 Άλλες προβλέψεις
• Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το
αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ του Σ.ΕΠ.Ε.
• Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε
θέµατα ΑΥΕ
• Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή απο όλους τους εργαζοµένους στο
εργοτάξιο
• Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα ΑΥΕ και τους
υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας
2.9 Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ και Φ.Α.Υ
Ο συντονιστής ασφαλείας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την
αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας της Μελέτης, να
παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά τα θέµατα Α.Υ.Ε και να συντάξει τον τελικό
Φ.Α.Υ

Το Σ.Α.Υ αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε ΦΑΥ
εµπεριέχονται οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος
Ασφαλείας και Υγείας συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση
του Έργου στον ΚτΕ ενηµερωµένος ώστε να περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του
έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε.
Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον Ανάδοχο
µαζί µε την τεχνική µελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξη των αδαπάνως για το
∆ηµόσιο
Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής:
2.9.1 Γενικά
• Είδος έργου και χρήση αυτού
• Σύντοµη περιγραφή του έργου
• Ακριβής διεύθυνση του έργου
• Στοιχεία του κυρίου του έργου
• Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ
2.9.2 Πληροφορίες για τα υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας
2.9.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις
θέσεις εργασίας
2.9.4 Ρύθµιση της κυκλοφορίας των πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του
εργοταξίου
2.9.5 Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης των υλικών και τρόπου αποκοµιδής
αχρήστων
2.9.6 Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών
2.9.7 ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α΄βοηθειών.
2.9.8 Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες
διατάξεις π.χ ειδικοί τύποι ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή
επιχωµάτων κλπ και διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος.
2.9.9 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου,
σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου.
2.9.10 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της
εκτίµησης επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της
εκτίµησης επικινδυνότητας π.χ
Χ=Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου
Μ=Μέτρια εκτίµηση κινδύνου
Υ=Υψηλή εκτίµηση κινδύνου
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη οι πλέον απορρέοντες κίνδυνοι.
2.9.11 Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να
αποφευχθούν
2.9.12 ∆ια τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται
συγκεκριµένα µέτρα για την πρόληψή του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που
ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα ΙΙ του άρθρου 12 του Π.∆ 305/96)
Ο Φ.Α.Υ πρέπει να περιέχει τα εξής:

2.9.Α
•
•
•
•
•

Γενικά:
Είδος έργου και χρήση αυτού
Ακριβής διεύθυνση του έργου
Αριθµό αδείας
Στοιχεία του κυρίου του έργου
Στοιχεία του συντονιστή ασφαλείας και υγείας που θα συντάξει τον ΦΑΥ

2.9.Β
•
•
•

Στοιχεία απο το µητρώο του έργου
Τεχνική περιγραφή του έργου
Παραδοχές µελέτης
Τα σχέδια ¨ως κατασκευάσθη¨

2.9.Γ Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφαλείας και υγείας, τα οποία θα
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ΄όλη
τη διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ εργασίες συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού
κλπ
Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο
εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα
(ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού κλπ) στην πυρασφάλεια κλπ
3. ∆απάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του
εργοταξίου και απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να
συνυπολογισθούν από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του.

ΑΡΘΡΟ 8ο. ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Λόγω του εξαιρετικά επείγοντος ορισµένων ειδικών εργασιών και για την ταχύτερη περάτωση
τους για πρόληψη τυχόν ατυχηµάτων ή για πρόληψη ζηµιών στο έργο, λόγω επικειµένων
δυσµενών καιρικών συνθηκών, ο ανάδοχος υποχρεούται να εργασθεί υπερωριακά, κατά τις
Κυριακές και εορτές, εφ' όσον διαταχθεί γι' αυτό µε έγγραφο από την υπηρεσία, µετά από
σχετική άδεια των αρµοδίων αρχών. Ουδεµία αξίωση του αναδόχου για πρόσθετη αποζηµίωση
δεν θα γίνει δεκτή για το λόγο αυτό.

ΑΡΘΡΟ 9ο. ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του, ότι για κάθε καθολική διακοπή της κυκλοφορίας των
κατασκευαζόµενων από αυτόν οδών, απαραίτητα, θα συνεννοείται προηγουµένως µε την
Υπηρεσία και το Αρµόδιο Τµήµα της Τροχαίας κινήσεως. Ο εργολάβος υποχρεούται µε δικές
του δαπάνες να τοποθετήσει πινακίδες καθοδήγησης της κυκλοφορίας των οχηµάτων καθώς
και νυκτερινά φωτεινά σήµατα κ.λ.π. Επίσης µε δαπάνες του οφείλει να περιφράξει κάθε
επικίνδυνη για την κυκλοφορία οχηµάτων και πεζών θέση και να την επισηµάνει µε την
τοποθέτηση πινακίδων νυκτερινών σηµάτων κ.λ.π.
Επίσης ο ανάδοχος µε δαπάνη του οφείλει να τοποθετήσει σε όλα τα επιµέρους έργα που
εκτελεί και στις πιο εµφανείς θέσεις ξύλινα εµπόδια, που να αναγράφουν τον τίτλο της
∆ηµοτικής Αρχής που εκτελεί τα έργα, το ονοµατεπώνυµο και τον αριθµό
τηλεφώνου του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 10ο. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το προσωπικό που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου, γενικά, πρέπει να είναι
ειδικευµένο και πεπειραµένο για το είδος κάθε εργασίας.

Η Επίβλεψη έχει το δικαίωµα να ζητήσει την άµεση αποµάκρυνση κάθε εργάτη, τεχνίτη κ.λ.π.
εφ' όσον κατά την κρίση της, αυτός δεν κατέχει τα απαιτούµενα κατά την επιστήµη και την
πείρα προσόντα, για κανονική εκτέλεση των εργασιών που ανέλαβε ή είναι απειθής,
προκλητικός, φίλερις κ.λ.π.
Ο έλεγχος που ασκείται από τον Εργοδότη στο προσωπικό του Αναδόχου, σκοπών έχει την
διασφάλιση της τέλειας και µε οµαλό τρόπο αποπεράτωσης των τεχνικών κατασκευών και σε
καµία περίπτωση δεν θα ερµηνευθεί ότι καθιστά συµµέτοχο τον Εργοδότη στις οποιεσδήποτε
παραβάσεις του προσωπικού και τις εν γένει κακές συνέπειες λόγω ακαταλληλότητας του.

ΑΡΘΡΟ 11ο: Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο
εργοτάξιο*.
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής
νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο
προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο,
ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή
επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 79), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42).

2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής
σήµανσης έργων κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.3669/08 (αρθ. 37
παρ.7).
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο
Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.)
ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02,
στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες
αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της
κατασκευής του έργου : Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των
εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των
µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη
συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆
305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49).
Για την σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι
αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε
να µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων
ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει
αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία).

----------------------------------------------------------------------------------------* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το
παράρτηµα Ι του άρθρου 12 του Π∆ 305/96.
** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζοµένων άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως
διατάξεις των : Ν.1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96, κλπ.

3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος
υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα :
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας
( ΣΑΥ ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα :
α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των
εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε
προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο
οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο
προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3
παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του
άρθρου 12 του Π∆ 305/96.
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν
τµήµα της τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆.
305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία
ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης
(τυχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την
Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε
την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής,
ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός,
κλπ).
δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα
προκύψουν λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα
απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και
υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.)
ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96
(αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει
στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.
στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο
Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους
εργαζόµενους και για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο
κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για
όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.

1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7)
και στις ΥΑ : ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.)
ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες ενσωµατώθηκαν στο Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182).
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3
παρ.4), όταν :
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν
περισσότερα του ενός συνεργεία στην κατασκευή.
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους :
Π.∆.305/96 (αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ).
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή
του έχοντος νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και
υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το
άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ.
πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε.
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική
παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η
οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 αρ. (73 και 75).
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του
Έργου και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3
παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ
περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.)
ΥΠΕΧΩ∆Ε.

3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας
Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους
από 50 εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει
στο έργο 50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4
έως 25).
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή
σε άτοµα εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες
Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από
τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας,
συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9).

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας
και ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των
ακόλουθων στοιχείων :
1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό
εργασίας, των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την
υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που
εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα
αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας
Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και
θεωρείται από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή
του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του
και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον
εκπρόσωπο των εργαζοµένων των
οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες
προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10.
Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και
µόνο.
3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του
ατυχήµατος και να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43
παρ.2β).
Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων
ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.
Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις
πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού
οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24
ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί
αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων
του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο
ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43
παρ.2γ).
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9).
3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας
(ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση
εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96
(αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.
Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις,
Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες

µηχ/κούς του αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την
διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα των
ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας,
κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.)
ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.

3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου
Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)
Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να
συσχετίζεται µε το Η Μ Α.
Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε
αναθεώρηση και εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται
παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα
του ΣΑΥ.
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του
ατυχήµατος.
4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των
εργασιών στο εργοτάξιο.
4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των
εργασιών, τα παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας :
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του
εργοταξίου µε ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων
θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1).
β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του
εργοταξίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων
ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία
στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, τµήµα II, παρ.2).
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών,
υγρών ή αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από
τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : Π∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96
(αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6).
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου
διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους
εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων
εκρήξεων
ή
αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. :
Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10),
Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού
εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων,
νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12
παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14).
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)
στους εργαζόµενους όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα
γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των
προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο
εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.∆.
1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ.
αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, Π.∆. 305/96
(αρ.9,παρ.γ).
4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας,
φόρτωση - εκφόρτωση – εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί
παράγοντες κλπ
Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή
διέλευση των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου,
σύµφωνα µε :
Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι:
«Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα
για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους
χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών »
Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52 )
και την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών
στις οδούς, κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και
η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44).
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και
να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών
ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των
εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96
(αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).
δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης,
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων
στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 305/96

[αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και. µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4],
Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30).
ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν :
α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της
οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ)
προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 3641), Π∆ 82/10.
4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας
αυτών.

- αποδεικτικά στοιχεία

Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆
304/00 (αρ.2).
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των
µηχανηµάτων (χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών
µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού
εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα
ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) : Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.1115), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και
Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ
παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34,
35).
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’,
τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα
εξής στοιχεία :
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV,
µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1).
Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή.
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα
καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α
παρ.3 και 6).

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης,
συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την
ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ).
5.Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας
και υγείας στο εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε
το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα,
πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το
είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου.
Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα :

5.1 Κατεδαφίσεις :
Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ
31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94,
Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ
Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ
3329/89 και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού
Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.

5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις :
Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ
3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95
και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.
12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ).

5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου,
Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε στέγες.
Π∆
778/80,
Π∆
1073/81
(αρ.34-44),
Ν.1430/84
(αρ.
7-10),
ΚΥΑ
16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96
(αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ).

5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες
Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9
παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ
αρ.οικ.16289/330/99.

5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης,
δεξαµενές, κλπ.)
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4
παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12).

5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων
έργων.
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί
παραγωγής ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα
των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω
από την επιφάνεια της γης.)
Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ
Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06,
Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10).
5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα
(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ
µε χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.)
Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ
3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και
παρ.13).

6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές
διατάξεις που περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και
υγείας στο εργοτάξιο.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ:
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»

A. ΝΟΜΟΙ
Ν. 495/76

ΦΕΚ

337/Α/76

Π. ∆.

395/94

ΦΕΚ 220/Α/94

Ν. 1396/83

ΦΕΚ

126/Α/83

Π. ∆.

396/94

ΦΕΚ 220/Α/94

Ν. 1430/84

ΦΕΚ

49/Α/84

Π. ∆.

397/94

ΦΕΚ 221/Α/94

Ν. 2168/ 93

ΦΕΚ

147/Α/93

Π. ∆.

105/95

ΦΕΚ

67/Α/95

Ν. 2696/99

ΦΕΚ

57/Α/99

Π. ∆.

455/95

ΦΕΚ 268/Α/95

Ν. 3542/07

ΦΕΚ

50/Α/07

Π. ∆.

305/96

ΦΕΚ 212/Α/96

Ν. 3669/08

ΦΕΚ

116/Α/08

Π. ∆.

89/99

Ν. 3850/10

ΦΕΚ

84/Α/10

Π. ∆.

304/00

ΦΕΚ 241/Α/00

Ν. 4030/12

ΦΕΚ

249/Α/12

Π. ∆.

155/04

ΦΕΚ 121/Α/04

Π. ∆.

176/05

ΦΕΚ

Π. ∆.

149/06

ΦΕΚ 159/Α/06

Π. ∆.

2/06

ΦΕΚ

268/Α/06

Π. ∆.

212/06

ΦΕΚ

212/Α/06

Π. ∆.

82/10

ΦΕΚ

145/Α/10

Π. ∆.

57/10

ΦΕΚ

97/Α/10

Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ

ΦΕΚ

94/Α/99

227/Α/05

∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Π. ∆.

413/77

ΦΕΚ

128/Α/77

Π. ∆.

95/78

ΦΕΚ

20/Α/78

Π. ∆.

216/78

ΦΕΚ

47/Α/78

Π. ∆.

778/80

ΦΕΚ 193/Α/80

Π. ∆.

1073/81

ΦΕΚ 260/A/81

Π. ∆.

225/89

ΦΕΚ 106/Α/89

Π. ∆.

31/90

ΦΕΚ

31/Α/90

ΚΥΑ

Π. ∆.

70/90

ΦΕΚ

31/Α/90

Π. ∆.

85/91

ΦΕΚ

38/Α/91

Π. ∆.

499/91

ΦΕΚ

180/Α/91

Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

130646/84

ΦΕΚ

154/Β/84

3329/89

ΦΕΚ

132/Β/89

ΚΥΑ 8243/1113/91

ΦΕΚ

138/Β/91

ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/9
3

ΦΕΚ

187/Β/93

ΦΕΚ

765/Β/93

ΥΑ

ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93

Γ.ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΚΥΑ αρ. 8881/94

ΦΕΚ

450/Β/94

∆. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΥΑ

αρ.οικ. 31245/93

ΦΕΚ

451/Β/93

ΥΑ

3009/2/21-γ/94

ΦΕΚ

301/Β/94

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ
Π/208/12-9-03

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08

ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/
οικ/215/31-3-08

ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94

ΦΕΚ

73/Β/94

ΦΕΚ

978/Β/95

ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95

ΦΕΚ

677/Β/95

ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96

ΦΕΚ

1035/Β/96

Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97

ΦΕΚ

113/Β/97

ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99

ΦΕΚ

987/Β/99

ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03

ΦΕΚ 1186/Β/03

ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03

ΦΕΚ

708/Β/03

ΚΥΑ αρ.6952/11

ΦΕΚ

420/Β/11

ΥΑ 3046/304/89

ΦΕΚ

59/∆/89

ΥΑ Φ.28/18787/1032/00

ΦΕΚ 1035/Β/00

ΥΑ αρ. οικ. 433/2000

ΦΕΚ 1176/Β/00

ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01

ΦΕΚ

686/Β/01

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01

ΦΕΚ

266/Β/01

ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02

ΦΕΚ

16/Β/03

ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11

ΦΕΚ

905/Β/11

ΥΑ 21017/84/09

ΦΕΚ 1287/Β/09

Πυροσβεστική διάταξη 7,
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96

ΦΕΚ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε
ΥΑ

3131.1/20/95/95

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

155/Β/96

ΑΡ.ΠΡ. 10201/12
Α∆Α:Β4Λ1Λ-ΚΦΖ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Μ.ΚΥΡΙΤΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Τµ. Μνηµείων
& Παραδοσιακών κτιρίων
Α/Α

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Αρχιτ/κου & Λ.Τ.Ε

Μ.ΚΥΡΙΤΣΗ

Θ.ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ

∆/ΝΣΗ ΕΠΙΘ. & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡ/ΝΗ
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Μ.ΚΑΡΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝ.∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥΛΤΕ
ΤΜΗΜΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ &
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ
ΚΤΗΡΙΩΝ

Γ.ΡΕΦΕΝΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ: ''Εργασίες συντήρησης και επισκευής
στο Βεάκειο Θέατρο''
Κ.Α. 15.6261.15 ΠΡΟΫΠ. 2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

19.751,00€ πλέον Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στις επείγουσες εργασίες που
απαιτείται να εκτελεστούν για την άρση της επικινδυνότητας που παρουσιάζουν
αφενός οι αποκολληθείσες διακοσµητικές επενδύσεις εκ τσιµεντοσανίδας
περιµετρικά της σκηνής του Βεάκειου Θεάτρου, αφετέρου οι ξύλινες βαθµίδες
των διαδρόµων λόγω της έντονης διάβρωσης τους.
Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τα στοιχεία και τα λοιπά τεύχη της
παρούσας µελέτης, καθώς και τις οδηγίες και εντολές που θα δίνονται κάθε
φορά από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.
Ο συνολικός προϋπολογισµός της εργασίας, κατά την µελέτη φθάνει το
ποσόν των 19.751,00ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.
Στην παρούσα εργολαβία περιλαµβάνονται εργασίες που έχουν ως στόχο
την αντικατάσταση και συντήρηση των τσιµεντοσανίδων που βρίσκονται
περιµετρικά της σκηνής του Βεάκειου Θεάτρου, οι οποίες λόγω παλαιότητας
έχουν αποκολληθεί και υπάρχει κίνδυνος σοβαρού ατυχήµατος από τυχόν
πτώση τους. Επίσης θα αντικατασταθούν οι ξύλινες βαθµίδες τους διαδρόµους

άνωθεν της σκηνής, λόγω του ότι οι υφιστάµενες έχουν διαβρωθεί σε τέτοιο
βαθµό που η προσπέλαση τους καθίσταται ανασφαλής.
Τέλος θα γίνει καθαίρεση των επιχρισµάτων στο χώρο των καµαρινιών
όπου απαιτείται και στην συνέχεια αποκατάστασής τους και χρωµατισµό αυτών.
Συγκεκριµένα πρόκειται να εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες:
-

Τοποθέτηση ικριωµάτων σιδηρών – σωληνωτών
Έλεγχος και αποξήλωση υφιστάµενων τσιµεντοσανίδων στα σηµεία όπου
έχουν αποκολληθεί από τον µεταλλικό σκελετό
Αποξήλωση διαβρωµένων ξύλινων βαθµίδων και πλατύσκαλων
Χειρονακτική αποκοµιδή και φορτοεκφόρτωση καθαιρεθέντων υλικών
Μεταφορές των προϊόντων µε αυτοκίνητο σε νόµιµους χώρους
απόρριψης
Τοποθέτηση νέων τσιµεντοσανίδων, επίπεδων, πάχους 12,50mm
Επισκευή και συντήρηση όσων τσιµεντοσανίδων δεν παρουσιάζουν
κίνδυνο αποκόλλησης από τον σκελετό
∆ιάστρωση επιφανειών µε ακρυλικό µικροµοριακό ή σιλικονούχο
υπόστρωµα χρωµατισµών(αστάρι).
Χρωµατισµοί τσιµεντοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς ακρυλικής
ή βινυλικής ή στυρενιοακρυλικής βάσεως νερού
Τοποθέτηση νέων βαθµίδων και πλατύσκαλων από εµποτισµένη
σουηδική ξυλεία πλάτους έως 25cm
Καθαίρεση επιχρισµάτων, αποκατάστασή τους και χρωµατισµό αυτών.

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσόν των 19.751,00€ πλέον
Φ.Π.Α
και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6261.15 του προϋπολογισµού του ∆ήµου
έτους 2016.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Μ.ΚΥΡΙΤΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Τµ. Μνηµείων
& Παραδοσιακών κτιρίων
A/A

Μ.ΚΥΡΙΤΣΗ

∆/ΝΣΗ ΕΠΙΘ. & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡ/ΝΗ
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Μ.ΚΑΡΡΑ

Γ.ΡΕΦΕΝΕΣ

/ /2016
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Αρχιτ/κου & Λ.Τ.Ε

Θ.ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝ.∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΛΤΕ
ΤΜΗΜΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ &
ΠΑΡ.ΚΤΗΡΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

''Εργασίες συντήρησης και επισκευής
στο Βεάκειο θέατρο ''
Κ.Α. 15.6261.15 ΠΡΟΫΠ. 2016
24.293,73€ µε Φ.Π.Α.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1

Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα
εκτελεστούν οι εργασίες.

1.2

Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης
εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν, ανεξάρτητα από την θέση
αυτών περιλαµβάνονται:

1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών που
αναφέρονται στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων
της µελέτης και των υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης της εργασίας.
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 των εργασιών. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις της Τελωνειακής
Νοµοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την
εκτέλεση των εργασιών, 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 των εργασιών, 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
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 εκτέλεση των εργασιών, 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 των εργασιών, 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 πλήρους κατασκευής εγκατάστασης 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.

1.3.8

Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό των εργασιών, τις µεταφορές, τα
µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές
ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων των
εργασιών.

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
εκτέλεση των εργασιών στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες
περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν
απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών,
βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά,
οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο εκτέλεσης των εργασιών, 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 των
εργασιών 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 των εργασιών, 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..

1.4

1.3.16

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.

1.3.17

Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου καθαρού
και απαλλαγµένου από ξένα 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.

1.3.18

Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών
που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.3.19

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.

1.3.20

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.

1.3.21

Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία,
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

1.3.22

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.

1.3.23

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.

1.3.24

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.

1.3.25

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.

1.3.26

Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή.

1.3.27

Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου συµπεριλαµβάνονται ,δαπάνες επιστασίας, δαπάνες
σήµανσης εργοταξίων και για κάθε είδους κρατήσεις, φόρους, δασµούς, ασφάλιστρα, τέλη,
συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωµών, κ.λ.π. για τόκους και
κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, για δαπάνες
ασφαλειών, τις κάθε είδους µετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού,για
πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εµποδίων κάθε είδους, για τα διοικητικά έξοδα, τη
λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδουςπου
έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί, στις τιµές τιµολογίου.

1.5

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των τιµολογίων εισπράξεων του Αναδόχου
επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του Έργου.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2

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.

2.1.2

Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος των εργασιών, 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.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2.1

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 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.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Α.

Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] παραπλέυρως της
αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την δαπάνη της καθαρής
µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.
Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του µεταφορικού
βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου καθορίζονται οι
3
τιµές µονάδας σε €/m .km
Σε αστικές περιοχές
- απόσταση < 5 km

0.28

- απόσταση ≥ 5 km
Με παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, µικρής
κλίµακας εκσκαφές)
- απόσταση < 5 km

0,21

- απόσταση ≥ 5 km

0,18

0,22

Εκτός πόλεως
· οδοί καλής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,20

- απόσταση ≥ 5 km

0,19

· οδοί κακής βατότητας
- απόσταση < 5 km

0,25

- απόσταση ≥ 5 km

0,21

· εργοταξιακές οδοί

- απόσταση < 3 km

0,22

- απόσταση ≥ 3 km

0,20

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

Β.

Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση
παρατίθεται η τιµή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα
βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των
κυρίων ενσωµατουµένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο
Περιγραφικό Αρθρο, η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσαρµόζει ανάλογα
εφαρµογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραµικών πλακιδίων και µαρµάρων
διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).

ΟΜΑ∆Α Α :ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Α.Τ.1

22.70ΣΧ

Αποξηλώσεις τοιχοπετασµάτων

Επιµεληµένη αποξήλωση ή αποσυναρµολόγηση τοιχοπετασµάτων (σκελετός - υλικό
πλήρωσης - επένδυση), συγκέντρωση και αποθήκευση του επαναχρησιµοποιήσιµου υλικού
και προώθηση πρός φόρτωση των πάσης φύσεως αχρήστων. Οι επιφάνειες επαφής των
αφαιρουµένων τοιχοπετασµάτων µε τα λοιπά δοµικά στοιχεία του κτιρίου θα παραδίδονται
καθαρές και λείες και θα είναι πλήρως απαλλαγµένες από προεξέχοντα στοιχεία
συνδέσµων και στηριγµάτων.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αφαιρουµένου τοιχοπετάσµατος. Στην προς
επιµέτρηση επιφάνεια συµπεριλαµβάνονται και τα τυχόν υπάρχοντα ανοίγµατα.

22.70.01ΣΧ

Για τοιχοπετάσµατα µε αµφίπλευρη επένδυση
τσιµεντοσανίδας

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) µικτής επιφανείας.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): πέντε
(Αριθµητικά): 5,00
A.T.2

22.50ΣΧ.

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων σε οποιαδήποτε θέση, µε προσοχή για την
επαναχρησιµοποίηση των υλικών, µε την µεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): τρία
(Αριθµητικά): 3,00

Α.Τ.3

22.23

Καθαίρεση επιχρισµάτων

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 (m2) πραγµατικής επιφανείας.

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): πέντε και εξήντα
(Αριθµητικά): 5,60

Α.Τ.4
10.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου
Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεµφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά,
σκύρων, χαλίκων, άµµου, αµµοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης,
κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου µεταφορικού µέσου
Τιµή ανά τόνο (ton)
10.01.01
ΕΥΡΩ

Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια

(Ολογράφως): ∆εκατρία και πενήντα.
(Αριθµητικά): 13,50
Α.Τ.5

10.07

Μεταφορές µε αυτοκίνητο
Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως.
Τιµή ανά τονοχιλιόµετρο (ton.km)

10.07.01

δια µέσου οδών καλής βατότητας
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): µηδέν και τριάντα πέντε
(Αριθµητικά): 0,35

ΟΜΑ∆Α Β :ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙ∆ΕΣ-ΞΥΛΙΝΑ ∆ΑΠΕ∆Α
Α.Τ.6

23.03

Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά

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

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): πέντε και εξήντα
(Αριθµητικά): 5,60
A.T.7

78.10

Τσιµεντοσανίδες
Τσιµεντοσανίδες, επίπεδες, πάχους 12,50 mm, οποιουδήποτε σχήµατος και διαστάσεων,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12467, µε σήµανση CE, τοποθετηµένες σε κατακόρυφη ή οριζόντια
επιφάνεια, µετά των υλικών στοκαρίσµατος των αρµών και των µέσων στερέωσης (πχ
βίδες) µε την εργασία πλήρους τοποθέτησης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
78.10.02

ΕΥΡΩ

Τσιµεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm

(Ολογράφως): τριάντα ένα και πενήντα
(Αριθµητικά): 31,50

A.T.8

78.10ΣΧ

Επισκευή υφιστάµενης διακοσµητικής επένδυσης από τσιµεντοσανίδες
Επισκευή υφιστάµενων ρηγµατωµένων τσιµεντοσανίδων πάχους 12,50mm, οποιουδήποτε
σχήµατος και διαστάσεων, στερεωµένων κατακορύφως επί µεταλλικού σκελετού, σε
οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος. Περιλαµβάνεται η εργασία επισκευής της στήριξης
των αποκολληθέντων τµηµάτων µετά των υλικών στοκαρίσµατος των αρµών και των
µέσων στερέωσης (πχ βίδες).

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): δέκα και πενήντα
(Αριθµητικά): 10,50
A.T.9

55.01ΣΧ

Βαθµίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία
Βαθµίδες και πλατύσκαλα κλίµακας ευθύγραµµης, λοξής, καµπύλης ή περιστροφικής µε
πλάτη και ύψη βαθµίδων σύµφωνα µε το σχέδιο, µε πάτηµα πάχους 4 cm, και εν γένει
υλικά κατασκευής, συναρµολόγησης, τοποθέτησης και στερέωσης και εργασία πλήρους
κατασκευής.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο βαθµίδας (m).
55.01ΣΧ

ΕΥΡΩ

Από εµποτισµένη σουηδική ξυλεία πλάτους εώς 25cm

(Ολογράφως): είκοσι πέντε
(Αριθµητικά): 25,00
A.T.10

52.81

Επενδύσεις στεγών και δαπέδων µε συνθετική ξυλεία

Επενδύσεις στεγών και δαπέδων µε συνθετική ξυλεία, επί υπάρχουσας υποδοµής, µε χρήση γαλβανισµένων ήλων διαµέτρου
3/6 mm (κορµός/κεφαλή) ελάχιστου µήκους κορµού 60 mm και ελάχιστου βάθους εισχωρήσεως 30 mm, σε κάνναβο 150x150
mm και πύκνωση στά άκρα 100x100 mm.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.
52.81.01

ΕΥΡΩ

Με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm

(Ολογράφως): τριάντα εννέα
(Αριθµητικά): 39,00

ΟΜΑ∆Α Γ : ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

A.T.11

77.28

Ακρυλικό µικροµοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωµα
χρωµατισµών (αστάρι) επί µη µεταλλικών επιφανειών
Ακρυλικό µικροµοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωµα χρωµατισµών
(αστάρι) επί µή µεταλλικών επιφανειών (π.χ. νέα και παλαιά επιχρίσµατα, σκυρόδεµα,
οπτόπλινθοι, γυψοσανίδες, και µοριoσανίδες). Υλικό µε βάση υδατοδιαλυτές
µικροµοριακές ακρυλικές ρητίνες ή ρητίνες σιλικονούχου βάσεως σύµφωνα µε τις οδηγίες
του κατασκευαστή, προετοιµασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιµεληµένο τρίψιµο µε
γυαλόχαρτο µετά την πρώτη στρώση και δεύτερη στρώση,
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): τρία και τριάντα πέντε
(Αριθµητικά): 3,35
A.T.12

77.84ΣΧ Χρωµατισµοί επιφανειών τσιµεντισανίδων µε χρώµα υδατικής
διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού
Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύµφωνα µε την µελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων".
Προετοιµασία των επιφανειών, εφαρµογή ειδικής γάζας στις συναρµογές των
γυψοσανίδων, αστάρωµα µε υλικό έµφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την µείωση
της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώµατος ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου και εργασία.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
77.84.01ΣΧ Χωρίς σπατουλάρισµα της τσιµεντοσανίδας

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): εννέα
(Αριθµητικά): 9,00
A.T.13

71.31

Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα
Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα 1:2, σε τρεις στρώσεις, 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

(Ολογράφως): έντεκα και είκοσι
(Αριθµητικά): 11,20
A.T.14

77.17

Σπατουλάρισµα προετοιµασµένων επιφανειών
Σπατουλάρισµα προετοιµασµένης επιφανείας σύµφωνα µε την µελέτη και τις ΕΤΕΠ 0310-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων" και 03-10-05-00 "Χρωµατισµοί
ξύλινων επιφανειών".
Τρίψιµο µε γυαλόχαρτο για την µόρφωση λείας επιφανείας, εφαρµογή πρώτης στρώσεως
υλικού σπατουλαρίσµατος, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο, εφαρµογή δεύτερης στρώσης,
διασταυρουµένης προς την προηγούµενη, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισµα.
Εναλλακτικά, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο για την µόρφωση λείας επιφάνειας εφαρµογή
πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσµατος µε τσιµεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό σε
µορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσµατος έτοιµου προς χρήση, τρίψιµο µε
γυαλόχαρτο, εφαρµογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσµατος, τελικό
τρίψιµο µε γυαλόχαρτο.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
77.17.01

Επιφανειών επιχρισµάτων ή σκυροδεµάτων

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): τρία και σαράντα
(Αριθµητικά): 3,40
A.T.15

77.80

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

ΕΥΡΩ

Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

(Ολογράφως): εννέα
(Αριθµητικά): 9,00
A.T.16

77.54

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών
ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή µατ ή σαγρέ). Υλικά επί τόπου
και εργασία, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωµατισµοί ξύλινων
επιφανειών".
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

ΕΥΡΩ

Ολογράφως): έξι και εβδοµήντα
(Αριθµητικά): 6,70
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)
(Π.∆. 305/96 ΑΡΘΡΟ 3 παρ. 3-10)
ΕΡΓΑΣΙΑ: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής στο Βεάκειο Θέατρο»
ΘΕΣΗ : Βεάκειο Θέατρο, ∆ήµος Πειραιά
Α.

ΓΕΝΙΚΑ

1. ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Πρόκειται για εργασίες που έχουν ως στόχο την αντικατάσταση και συντήρηση
των τσιµεντοσανίδων που βρίσκονται περιµετρικά της σκηνής του Βεάκειου
Θεάτρου, οι οποίες λόγω παλαιότητας έχουν αποκολληθεί και υπάρχει κίνδυνος
σοβαρού ατυχήµατος από τυχόν πτώση τους. Επίσης θα αντικατασταθούν οι
ξύλινες σανίδες στους διαδρόµους άνωθεν της σκηνής, λόγω του ότι οι
υφιστάµενες έχουν διαβρωθεί σε τέτοιο βαθµό που η προσπέλαση τους
καθίσταται ανασφαλής.
Τέλος θα γίνει καθαίρεση των επιχρισµάτων στο χώρο των καµαρινιών όπου
απαιτείται και στην συνέχεια αποκατάστασής τους και χρωµατισµό αυτών.
Συγκεκριµένα θα εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες:
- Τοποθέτηση ικριωµάτων σιδηρών – σωληνωτών
- Έλεγχος και αποξήλωση υφιστάµενων τσιµεντοσανίδων στα σηµεία όπου
έχουν αποκολληθεί από τον µεταλλικό σκελετό
- Αποξήλωση διαβρωµένων ξύλινων σανίδων
- Χειρονακτική αποκοµιδή και φορτοεκφόρτωση καθαιρεθέντων υλικών
- Μεταφορές των προϊόντων µε αυτοκίνητο σε νόµιµους χώρους
απόρριψης
- Τοποθέτηση νέων τσιµεντοσανίδων, επίπεδων, πάχους 12,50mm
- Επισκευή και συντήρηση όσων τσιµεντοσανίδων δεν παρουσιάζουν
κίνδυνο αποκόλλησης από τον σκελετό
- ∆ιάστρωση επιφανειών µε ακρυλικό µικροµοριακό ή σιλικονούχο
υπόστρωµα χρωµατισµών(αστάρι).
- Χρωµατισµοί τσιµεντοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς ακρυλικής
ή βινυλικής ή στυρενιοακρυλικής βάσεως νερού
- Τοποθέτηση νέων ξύλινων σανίδων από εµποτισµένη σουηδική ξυλεία
πλάτους έως 25cm
- Καθαίρεση επιχρισµάτων, αποκατάστασή τους και χρωµατισµό αυτών.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Πρόκειται για επείγουσες εργασίες άρσης της επικινδυνότητας που
παρουσιάζουν αφενός οι αποκολληθείσες διακοσµητικές επενδύσεις εκ
τσιµεντοσανίδας περιµετρικά της σκηνής του Βεάκειου Θεάτρου, αφετέρου οι
ξύλινες σανίδες των διαδρόµων άνωθεν της σκηνής λόγω της έντονης
διάβρωσης τους καθώς και καθαίρεση και αποκατάσταση των επιχρισµάτων στα
καµαρίνια όπου απαιτείται.
Η κατασκευή όλων των ανωτέρω θα γίνει σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση της
Υπηρεσίας.
3. ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ Σ.Α.Υ.
Τα προσόντα των συντονιστών κατά την εκπόνηση της µελέτης που
αφορούν τις εργασίες είναι αυτά που σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις
παρέχουν το δικαίωµα υπογραφής της συγκεκριµένης µελέτης.
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
• Ικριώµατα σιδηρά - σωληνωτά
• Εργασίες καθαιρέσεων και αποξηλώσεων
• Εργασίες αντικατάστασης - επισκευής τσιµεντοσανίδων
• Χρωµατισµοί τσιµεντοσανίδων
• Τοποθέτηση νέων ξύλινων σανίδων
• Επιχρίσµατα

Β.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. Κίνδυνος πτώσης των εργαζοµένων από ύψος, εργασία σε πέρατα
πλακών, ανοίγµατα, κίνδυνος από πτώση υλικών και αντικειµένων.
Γ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ .
1. Λήψη µέτρων ατοµικής προστασίας όπως ζώνες ασφαλείας, κράνη και
οποιαδήποτε άλλα µέτρα προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.

∆. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Προσπέλαση στο εργοτάξιο, πρόσβαση στις θέσεις εργασίας.
∆εν απαιτείται ιδιαίτερη µέριµνα πέραν των συνηθισµένων.
2. Κυκλοφορία οχηµάτων και πεζών εντός του εργοταξίου.
∆εν απαιτείται ιδιαίτερη µέριµνα πέραν των συνηθισµένων.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: / /2016
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
& ΠΑΡ. ΚΤΙΡΙΩΝ
Α/Α

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ –Λ.Τ.Ε.

Μ.ΚΥΡΙΤΣΗ

Μ.ΚΥΡΙΤΣΗ

Θ.ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΕΝ.∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ-ΛΤΕ
ΤΜΗΜΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ &
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
(Φ.Α.Υ.)
(Π.∆. 305/96 ΑΡΘΡΟ 3 παρ.3 – 11)
ΕΡΓΑΣΙΑ: «Εργασίες συντήρησης και επισκευής στο Βεάκειο Θέατρο»
ΘΕΣΗ: Βεάκειο Θέατρο, ∆ήµος Πειραιά

Α.

ΓΕΝΙΚΑ

1. ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πρόκειται για εργασίες που έχουν ως στόχο την αντικατάσταση και συντήρηση
των τσιµεντοσανίδων που βρίσκονται περιµετρικά της σκηνής του Βεάκειου
Θεάτρου, οι οποίες λόγω παλαιότητας έχουν αποκολληθεί και υπάρχει κίνδυνος
σοβαρού ατυχήµατος από τυχόν πτώση τους. Επίσης θα αντικατασταθούν οι
ξύλινες σανίδες στους διαδρόµους άνωθεν της σκηνής, λόγω του ότι οι
υφιστάµενες έχουν διαβρωθεί σε τέτοιο βαθµό που η προσπέλαση τους καθίσταται
ανασφαλής.
Τέλος θα γίνει καθαίρεση των επιχρισµάτων στο χώρο των καµαρινιών όπου
απαιτείται και στην συνέχεια αποκατάστασής τους και χρωµατισµό αυτών.
Συγκεκριµένα θα εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες:
- Τοποθέτηση ικριωµάτων σιδηρών – σωληνωτών
- Έλεγχος και αποξήλωση υφιστάµενων τσιµεντοσανίδων στα σηµεία όπου
έχουν αποκολληθεί από τον µεταλλικό σκελετό
- Αποξήλωση διαβρωµένων ξύλινων βαθµίδων και πλατύσκαλων
- Χειρονακτική αποκοµιδή και φορτοεκφόρτωση καθαιρεθέντων υλικών
- Μεταφορές των προϊόντων µε αυτοκίνητο σε νόµιµους χώρους απόρριψης
- Τοποθέτηση νέων τσιµεντοσανίδων, επίπεδων, πάχους 12,50mm
- Επισκευή και συντήρηση όσων τσιµεντοσανίδων δεν παρουσιάζουν κίνδυνο
αποκόλλησης από τον σκελετό
- ∆ιάστρωση επιφανειών µε ακρυλικό µικροµοριακό ή σιλικονούχο
υπόστρωµα χρωµατισµών(αστάρι).
- Χρωµατισµοί τσιµεντοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιοακρυλικής βάσεως νερού
- Τοποθέτηση νέων ξύλινων σανίδων από εµποτισµένη σουηδική ξυλεία
πλάτους έως 25cm
- Καθαίρεση επιχρισµάτων, αποκατάστασή τους και χρωµατισµό αυτών.
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Πρόκειται για επείγουσες εργασίες άρσης της επικινδυνότητας που παρουσιάζουν
αφενός οι αποκολληθείσες διακοσµητικές επενδύσεις εκ τσιµεντοσανίδας
περιµετρικά της σκηνής του Βεάκειου Θεάτρου, αφετέρου οι ξύλινες σανίδες των
διαδρόµων άνωθεν της σκηνής λόγω έντονης διάβρωσης τους.
Η κατασκευή όλων των ανωτέρω θα γίνει σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση της
Υπηρεσίας.
3. ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ Φ.Α.Υ.
Τα προσόντα των συντονιστών κατά την εκπόνηση της µελέτης που αφορούν
τις εργασίες είναι αυτά που σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις παρέχουν το
δικαίωµα υπογραφής της συγκεκριµένης µελέτης.
Β. ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η πραγµατοποίηση των εργασιών µπορεί να αναλυθεί στις κάτωθι φάσεις:
• Ικριώµατα σιδηρά - σωληνωτά
• Εργασίες καθαιρέσεων και αποξηλώσεων
• Εργασίες αντικατάστασης - επισκευής τσιµεντοσανίδων
• Χρωµατισµοί τσιµεντοσανίδων
• Τοποθέτηση νέων ξύλινων βαθµίδων
• Επιχρίσµατα
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2. ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Θα προσαρτηθούν στο Φ.Α.Υ. µε τη µορφή παραρτήµατος, µετά την
ολοκλήρωση της εκτέλεσής του.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Μ.ΚΥΡΙΤΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ: / /2016
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ο ∆/ΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ & Λ.Τ.Ε.
& ΠΑΡ. ΚΤΙΡΙΩΝ
Α/Α

Μ.ΚΥΡΙΤΣΗ

Θ.ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ - ΛΤΕ
ΤΜΗΜΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΠΑΡ. ΚΤΙΡΙΩΝ

''Εργασίες συντήρησης και επισκευής στο Βεά
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ( 24.293,73€ µε Φ.Π.Α.)
Κ.Α. 15.6261.15 ΠΡΟΫΠ.2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ( 24.293,73€ µε Φ.Π.Α.)
15.6261.15 ΠΡΟΫΠ.2016
Α/Α

ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κωδικός
άρθρου

Κ.Α.
Μονάδα

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Τιµή
Μονάδας

∆ΑΠΑΝΕΣ

ΜΕΡΙΚΗ

2

ΟΜΑ∆Α Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
22.70ΣΧ
Αποξήλωση τοιχοπετασµάτων
22.70.01ΣΧ.
Για τοιχοπετάσµατα µε αµφίπλευρη επένδυση
τσιµεντοσανίδας
22.50ΣΧ.
Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων ή επενδύσεων

3

Καθαίρεση επιχρισµάτων

22.23

4

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου

10.01

1

5

6
7
8
9

10

m2

140,00

5,00

700,00

m2

100,00

3,00

300,00

m2

15,00

5,60

84,00

15,00

13,50

202,50

Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια

10.01.01

ton

Μεταφορές µε αυτοκίνητο
δια µέσου οδών καλής βατότητας

10.07
10.07.01

ton.km

400,00

0,35

140,00
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑ∆ΑΣ
Α΄ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

ΟΜΑ∆Α Β:ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙ∆ΕΣ-ΞΥΛΙΝΑ
∆ΑΠΕ∆Α
23.03
Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά
78.10
Τσιµεντοσανίδες
78.10.02
Τσιµεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm

m2

150,00

5,60

840,00

m2

280,00

31,50

8.820,00

Επισκευή υφιστάµενης διακοσµητικής
επένδυσης από τσιµεντοσανίδες
Βαθµίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία

78.10ΣΧ

m2

60,00

10,50

630,00

Από εµποτισµένη σουηδική ξυλεία πλάτους
εώς 25cm
Επενδύσεις στεγών και δαπέδων µε συνθετική
ξυλεία
Με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20mm

55.01ΣΧ

m2

140,00

25,00

3.500,00

m2

5,00

39,00

195,00

52.81
52.81.01

ΣΥΝΟΛΟ 13.
ΟΜΑ∆ΑΣ 985
Β΄ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
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ΟΜΑ∆Α Γ:ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
11

12

13
14

77.28
Ακρυλικό µικροµοριακό ή σιλικονούχο (silanesiloxane) υπόστρωµα χρωµατισµών (αστάρι)
επί µη µεταλλικών επιφανειών
77.84ΣΧ
Χρωµατισµοί επιφανειών τσιµεντοσανίδων µε
χρώµα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού,
77.84.01ΣΧ.
χωρίς σπατουλάρισµα της τσιµεντοσανίδας

Επιχρίσµατα τριπτά-τριβιδιστά µε
µαρµαροκονία
Σπατουλάρισµα προετοιµασµένων επιφανειών
Επιφανειών επιχρισµάτων ή σκυροδεµάτων

15

16

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε
χρώµατα υδατικής διασποράς ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων,
ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή
πολυβινυλικής βάσεως
Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών
µε χρώµατα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητίνων,
βάσεως νερού ή διαλυτού

m2

320,00

3,35

1.072,00

m2

320,00

9,00

2.880,00

m2

15,00

11,20

168,00

m2

15,00

3,40

51,00

77.80.01

m2

15,00

9,00

135,00

77.54

m2

5,00

6,70

33,50

71.31
77.17
77.17.01
77.80

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΜΑ∆ΑΣ
Γ΄ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.
19.751,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
Α, Β΄, Γ΄:
Φ.Π.Α. 23
%:
ΣΥΝΟΛΟ :

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

4.542,73
24.293,73

Πειραιάς, / /2016
ΘΕΩΡΗΘ
ΗΚΕ
Ο ∆/ΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ Λ.Τ.Ε.

& ΠΑΡΑ∆. ΚΤΙΡΙΩΝ
Α/Α

Μ.ΚΥΡΙΤΣΗ

Μ.ΚΥΡΙΤΣΗ

∆/ΝΣΗ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡ/ΝΗ

Ο

∆/ΝΤΗΣ
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4.3
39,
50

Θ.
ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ

