ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟ-ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ:¨Κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου
στους χώρους του συνεργείου
επισκευής και συντήρησης
οχηµάτων και µηχανηµάτων
Προϋπολογισµός: 8.129,00 € πλέον Φ.Π.Α
Κ.Α : 20.6261.51

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην εκτέλεση των κάθε είδους εργασιών
επισκευών σε ∆ηµοτικά κτίρια
ΑΡΘΡΟ 2ο. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
α) Του Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
β) Του Π.∆ 28/1980 ¨Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ
(ΦΕΚ 11/Α).
γ) Ο Ν. 2362/95 άρθρο 83 και η Υ.Α 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ-1291/Β/118-2010)
ΑΡΘΡΟ 3ο. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
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
Οι
συµµετέχοντες
πρέπει
να
προσκοµίσουν
Πιστοποιητικό
Επιµελητηρίου, 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. 2% ΤΑ∆ΚΥ.
2. 8% Φόρος εισοδήµατος
3. Ασφαλιστικές εισφορές
4.
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.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 1-11-2013
H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤ/Η
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ

∆. Μ. ΚΑΡΡΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Α. ΜΗΛΙΑΣ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Χ. ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην εργασία: ¨Κατασκευή
βιοµηχανικού δαπέδου στους χώρους του συνεργείου επισκευής και συντήρησης
οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου¨ προϋπολογισµού € 8.129,00 πλέον του
Φ.Π.Α
ΑΡΘΡΟ 2ο. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
α) Του Ν. 3463/8-6-2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
β) Του Π.∆ 28/1980 ¨Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών των ΟΤΑ
(ΦΕΚ 11/Α).
γ) Ο Ν. 2362/95 άρθρο 83 και η Υ.Α 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ-1291/Β/118-2010)
ΑΡΘΡΟ 3ο. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η συνολική προθεσµία αποπερατώσεως του εργασιών ορίζεται σε πενήντα (50)
ηµέρες.
Όλες οι προθεσµίες αρχίζουν από την υπογραφή της σύµβασης. Παράταση της
συνολικής προθεσµίας εγκρίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του Π.∆
28/80.
ΑΡΘΡΟ 4ο. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος καταθέτει εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης, ποσού ίσου µε το 5% του προϋπολογισµού της υπηρεσίας, που αφορά
την καλή εκτέλεση του εργασιών και την πιστή εφαρµογή των όρων της σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 5ο. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Οι λογαριασµοί συντάσσονται ανακεφαλαιωτικά και στηρίζονται στις καταµετρήσεις
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∆ΟΧΟΥΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την τήρηση της τάξης και της καθαριότητας
στο εργοτάξιο του για την έκδοση τυχόν απαιτούµενων 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 εκτελεστούν 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 εργασιών, 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 τις εργασίες 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 υποχρέου 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 εργασιών
• Ακριβής διεύθυνση των εργασιών
• 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 των εργασιών
• Παραδοχές µελέτης
• Τα σχέδια ¨ως κατεσκευάσθη¨
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. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το προσωπικό που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση των εργασιών, 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, σκοπό
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.

H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 1-11-2013
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤ/Η
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ

Μ. ΚΑΡΡΑ

∆. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Α. ΜΗΛΙΑΣ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Χ. ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ:¨Κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου
στους χώρους του συνεργείου
επισκευής και συντήρησης οχηµάτων
και µηχανηµάτων
Προϋπολογισµός: 8.129,00 € πλέον Φ.Π.Α

Κ.Α : 20.6261.51

∆/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟ-ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα µελέτη αφορά στις εργασίες για την κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου στο σταθµό
αυτοκινήτων του ∆ήµου επί της οδού Ρετσίνα 45 και συγκεκριµένα στο χώρο επισκευών και συντήρησης
οχηµάτων και µηχανηµάτων και σε τµήµα του αυλείου χώρου. Επίσης θα γίνει και εποξειδική βαφή του
δαπέδου σε δύο στρώσεις µε υλικά τύπου sintecno Η βαφή πρέπει να έχει πολύ καλή ανθεκτικότητα στη
τριβή, έναντι έκθεσης σε νερό, έλαια, διαλύµατα αλάτων και διαλυµάτων οξέων. Θα προηγηθεί
αστάρωµα της επιφάνειας µε ειδικό εποξειδικό αστάρι
Για την κατασκευή θα γίνουν οι κάτωθι ενέργειες:
1. Αγρίεµα της επιφάνειας του δαπέδου για την καλύτερη πρόσφυση του νέου δαπέδου στο ήδη
υπάρχον
2. Λήψη αλφαδιών σε όλη την επιφάνεια
3. Καλούπωµα όπου χρειάζεται
4. Τοποθέτηση δοµικού πλέγµατος σε όλη την επιφάνεια (Τ-131)
5. Ενδυνάµωση του σκυροδέµατος µε την προσθήκη ινών πολυπροπυλενίου για την αποφυγή
ρηγµατώσεων
6. Μεταφορά του σκυροδέµατος µε ειδικό µηχάνηµα στο χώρο διάστρωσης
7. Πέρασµα ειδικής ρητίνης σε όλη την επιφάνεια του σκυροδέµατος για την καλύτερη
συγκόλληση της νέας επιφάνειας που θα δηµιουργηθεί επάνω στην ήδη υπάρχουσα
8. ∆ιάστρωση του σκυροδέµατος µε τις απαραίτητες κλίσεις
9. ∆ονητική λείανση της επιφανείας σκυροδέµατος µε χρήση µηχανικών µέσων.
10. Πρώτη διάστρωση ειδικού µίγµατος σκληρυντή χαλαζία µε χαλαζιακά αδρανή και ταυτόχρονη
διασπορά ειδικής βιοµηχανικής ύλης τσιµεντοειδούς υλικού. ∆εύτερη διάστρωση ειδικού
µίγµατος σκληρυντικού υλικού µε βιοµηχανική ύλη και µίγµατος τσιµεντοειδούς υλικού
υψηλής ποιότητας µε πρόσµικτα τιτανίου, κορουνδίου, σµύριδας κλπ. Συνεχής διάστρωση
σκληρυντικού υλικού 2,50 έως 3,50 Kgr/m2 συνεχής επεξεργασία µε λειαντικά µηχανικά µέσα.
11. Επεξεργασία της επιφάνειας µε ειδικό µηχάνηµα (ελικόπτερο) ώστε να γίνει λεία και άφθαρτη
12. Κόψιµο αρµών διαστολής και γέµισµα µε ειδική ακρυλική µαστίχα.
Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν είναι:
1. Σκυρόδεµα C20/25, πάχους 15 εκ
2. ∆οµικό πλέγµα Τ-131
3. Ίνες πολυπροπυλενίου
4. Υλικά του βιοµηχανικού δαπέδου (τσιµέντα, χαλαζιακή άµµος κλπ )
5. Ειδική ρητίνη
Στη συνέχεια και στους χώρους που θα γίνει εποξειδική βαφή, θα γίνει τρίψιµο της επιφάνειας
του βιοµηχανικού δαπέδου, αστάρωµα µε ειδικό εποξειδικό αστάρι και εποξειδική βαφή σε δύο
στρώσεις.
Ο ανάδοχος θα παρέχει εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους.
Ο προϋπολογισµός της εργασίας ανέρχεται στο ποσόν των 8.129,00 € πλέον του Φ.Π.Α
Η εργασία περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το έτος 2013 µε ΚΑ 20.6261.51
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 1-11-2013

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ

∆/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΙΘ ΈΡΓΩΝ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤ/Η
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ

Μ. ΚΑΡΡΑ

∆. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Α. ΜΗΛΙΑΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Χ. ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ: ¨Κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου στους χώρους

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆/ΝΣΗ ΑΡΧ/ΚΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧ/ΚΟ-ΜΕΛΕΤΩΝ &ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

του συνεργείου επισκευής και συντήρησης οχηµάτων και
µηχανηµάτων¨
ΚΑ: 20.6261.51

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α/Α

Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου

Α.Τ.

Μονάδα

Τιµή
Μονάδας

Ποσότητα

1

Κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου

1

m2

27,00

238,00

2

Εποξειδική βαφή δαπέδου

2

m2

13,00

131,00

Μερική
δαπάνη

Ολική δαπάνη

6.426,0
0
1.703,0
0

Σύνολο ∆απάνης κατά τη µελέτη (χωρίς Φ.Π.Α) =
Φ.Π.Α 23%

8.129,00
1.869,67

Σύνολο ∆απάνης κατά τη µελέτη µε Φ.Π.Α=

9.998,67

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΙΣΤ/Η ΑΡΧ/ΚΟΥ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ

Χ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ

1-112013
Ο ∆ΝΤΗΣ
ΑΡΧ/ΚΟΥ

∆. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Ο ∆/ΝΤΗΣ

Μ. ΚΑΡΡΑ

Α. ΜΗΛΙΑΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Χ. ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ

