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                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
                                                                                                           Κύθηρα  03-09-2018 
     ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ                
                                                                                                           Αριθ. Πρωτ.:       3288 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΥΠΟΒΟΛΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Για:  «Συντήρηση Ελικοδρομίου Δ.Κ. Αντικυθήρων» 
Ο Δήμος Κυθήρων δυνάμει  της  υπ΄αρίθμ. 135/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

(ΑΔΑ: 66ΕΝΩΛΨ-ΒΘΕ), καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένες κλειστές 

προσφορές για την πραγματοποίηση της «Συντήρηση Ελικοδρομίου Δ.Κ. Αντικυθήρων» 

όπως αναλυτικά περιγράφεται στην με αριθμό 69/2018 Μελέτη του Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. που 

επισυνάπτεται στην παρούσα και συντάχθηκε από το Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. , δηλώνοντας την τιμή που 

προσφέρουν με βάση τον προϋπολογισμό της δαπάνης, καθώς και αποδεχόμενοι πλήρως τις 

τεχνικές προδιαγραφές, για τις οποίες έλαβαν γνώση. 

Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν όσοι διαθέτουν εμπειρία στις εργασίες που 

περιλαμβάνονται στην 69/2018 Μελέτη του Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. 

Προθεσμία υποβολής προσφορών:  Παρασκευή 06.09.2018 μέχρι ώρα 11:00 μεσημβρινή.  

Οι προσφορές θα ανοιχτούν και θα αξιολογηθούν από την προς τούτο ορισθείσα Επιτροπή και 

θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό. 

Η ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας στον αναδειχθέντα ανάδοχο θα γίνει με απόφαση Δημάρχου 

η οποία θα δημοσιευθεί στην «Διαύγεια». 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει την εν υπηρεσία εντός τριών  (3) μηνών από την 

υπογραφή της σύμβασης .  

Για τη βεβαίωση της καλής εκτέλεσης ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή αξίας 5% 

του συμβατικού ποσού, προ ΦΠΑ .  

Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά το 

επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς, το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο και 

σφραγισμένο αρμοδίως, και θα είναι ευδιάκριτα σ’ αυτό: η επωνυμία, η έδρα, το ΑΦΜ και τα 

στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης. 

Επισυναπτόμενα: 

1. Μελέτη                                                                                            Ο Δήμαρχος 

2. Έντυπο προσφοράς 

                                                                                  Ευστράτιος  Αθ. Χαρχαλάκης          
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

   

Α/Α Περιγραφή εργασίας Μον.Μέτρ. Ποσότητα 

Τιμή 

Μονάδας 

 

Δαπάνη 

1 Εργάτης ανιδείκευτος  Ημερ. 8 

 

 

2 

Προετοιμασία επιχρισμένων 

επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς m2  280 

 

 

3 

Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για 

χρωματισμούς m2  10 

 

 

4 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων 
με χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως, eσωτερικών 
επιφανειών με χρήση χρωμάτων, 
ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως 

 m2  185 

 

 

5 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων 
με χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως, εξωτερικών 
επιφανειών με χρήση χρωμάτων, 
ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως m2  100 

 

 

6 

Καλύμματα φρεατίων από ελατό 

χυτοσίδηρο (ductile iron) kg 240 

 

 

7 

Στεγανωτικές επιστρώσεις με 

τσιμεντοειδή υλικά kg 150 

 

 

8 

Τοποθέτηση σιλικόνης σε   

υαλοπίνακες. τοποθετημένους σε 

υαλοστάσια από αλουμίνιο Μ.Μ. 30 

 

 

9 Ανεμούριο με κώνο 60χ240cm Τεμ. 370 

 

 

10 

Διαγράμμιση οδοστρώματος με 

θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά 

υλικό m2  19.70 

 

 

  

Άθροισμα    

  

Απολογιστικά 16.95%    

  

ΦΠΑ 24%    

  

Γενικό Σύνολο    

 
 

ΚΥΘΗΡΑ,      /    / 2018 

 

 

 

Ο/Η  ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ/Η                        
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Αρ.μελέτης    69  / 2018 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 

 
 
 

 

ΠΑΡΟΧΗ    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ         
    
   

  

Δ Η Μ Ο Σ    Κ Υ Θ Η Ρ Ω Ν 
 

 

 
 

 

ΜΕΛΕΤΗ   

 

 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  9.112,90 € 

Φ.Π.Α.  : 24% 2.187,10 € 

   ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ :  11.300,00 € 
     

 
 

 
 

 
 

 
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ :  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ   

   Εργοδηγός Τ.Ε.                                                                
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                                                                      Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ    2 0 1 8                       
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΔΗΜΟΣ  :  ΚΥΘΗΡΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ              ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ                                                              ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                                      

ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 

 

  Η παρούσα μελέτη επικαιροποιήθηκε κατόπιν του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 316  / 02- 02– 2018   

εγγράφου του Δήμου Κυθήρων και αφορά την παροχή Υπηρεσίας, συντήρηση  Δημοτικού 

Ελικοδρομίου Αντικυθήρων. 

Οι εργασίες οι οποίες θα γίνουν είναι οι παρακάτω: 

 Α.  Κοπή χόρτων, θάμνων κλπ., μεταφορά και απομάκρυνση αυτών από το   

      χώρο του Ελικοδρομίου. 

 Β. Χρωματισμοί κτιρίου εσωτερικά και εξωτερικά με πλαστικά χρώματα. 

 Γ. Διαγράμμιση χώρου  ελικοδρομίου. 

 Δ.. Καθαίρεση  κατεστραμμένων και τοποθέτηση νέων καλυμμάτων φρεατίων.  

       Οκτώ (8) τεμαχίων. 

 Ε. Μόνωση ταράτσας ελικοδρομίου με τσιμεντοειδή υλικά.  

 Στ. Αφαίρεση παλαιάς σιλικόνης και τοποθέτηση νέας διάφανης σιλικόνης μεταξύ  
        αλουμινίου και παρειών πλαισίου των  υαλοστασίων για υγρομόνωση κτιρίου  
        ελικοδρομίου 
  Ζ) Προμήθεια δύο ανεμουρίων 
     Τα απολογιστικά θα χρησιμεύσουν για την αντικατάσταση κατεστραμμένου  
     αεροθυλακίου πυρόσβεσης και τοποθέτηση μεντεσέδων στην εξωτερική πόρτα του  
  εξωτερικού χώρου του ελικοδρομίου. 
  
  Ο προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου λκαι του ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των  

11.300,00 €  

       Η χρηματοδότηση της εργασίας προέρχεται από ιδίους πόρους και ο κωδικός είναι :  

     02.70.7336.02 

       Η εκτέλεση της υπηρεσίας  διέπεται από τις διατάξεις του 4412/16 

 

 

                                                                                                            ΠΕΙΡΑΙΑΣ    27/ 08/ 2018 
                                                                                                            Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
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                                                                                                       ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ                                            

                                                                                                          Εργοδηγός Τ.Ε.    

      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΔΗΜΟΣ  :  ΚΥΘΗΡΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ          ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ                                                         ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟΥ 
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                               
ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 

  
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  
 

 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 
περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες 
που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την 
απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν 
άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το 
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους 
εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές 
μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, 
έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

1.1.2 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 λοιπών υλικών, 
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σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων 
Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. 
οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 
συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή 
τους. 

1.1.3 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 κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των 
έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται 
ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων 
οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού 
προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού 
που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.1.4 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. 

1.1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων 
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων 
κ.λπ., 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 Έργο, καθώς και η 
αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των 
υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο 
υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, 
αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του 
συγκεκριμένου έργου. 

1.1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα 
μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των 
μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της 
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πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή 
ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., 
καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής 
τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, 
σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.1.8 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 κ.λπ.) 

1.1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες 
εργασίες/λειτουργίες του έργου, 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 του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι 
πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου 
του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το 
Έργο.  

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών 
υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία 
άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα 
(άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων 
και προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 
Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου 
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 
τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους 
για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

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

(ε)  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  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  

(ζ) 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.). 
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1.1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις 
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται 
απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των 
χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή 
σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη 
σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση 
της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω 
προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την 
πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) 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, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο 
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 
θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΩ]),  

1.1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται 
στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές 
μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με 
εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, 
πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

 1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν 
αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 
κοίτης ποταμών ή στην 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. 

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

1.1.19 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.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την 
διατήρησή τους. 

ΑΔΑ: 7ΝΚ8ΩΛΨ-302





 9 

1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. 
που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες 
εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα 
αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 
Ανάδοχος του Έργου. 

1.1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 
αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών 
κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. 
μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που 
οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των 
ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής 
του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών 
κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική 
έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς 
και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή 
ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, 
εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση 
υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, 
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την 
εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, 
δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και 
απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, 
τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων 
αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.1.26 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. 

1.1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 
άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα 
οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει 
μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή 
άλλες εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων 
(Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι 
οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το 
κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης 
του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, 
προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης 
φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 
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Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού 
των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 
περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 
διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 
ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών 
απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την 
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά 
τρόπο αποδεκτό  και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής 
χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο 
χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του 
προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί 
να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση 
ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες 
υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της 
σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 
(περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις 
προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την 
προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη 
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μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 
απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι 
δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό 
και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, 
ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. 
χρήση αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού  

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς 
αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της 
επιχείρησης, κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο 
παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών 
που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα 
του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο 
παράδειγμα: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων 
από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για 
αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται 
αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως 
μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο 
παρόν Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη 
υπάρχουσα διάμετρος. 

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής 
πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της 
χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το 
λόγο:  

     DN / 12 
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 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής 
ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της 
χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το 
λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 
παρόντος Τιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η 
υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή 
άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 
 
 
1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 
1.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

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

μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών 
επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων 
εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση 
της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων 
που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να 
διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της 
Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε 
εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί 
την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν 
Περιγραφικό Τιμολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο 
τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των 
παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ 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. 

 
1.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
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2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 
Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 
 

 Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά 
εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.  

 Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή 
αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως 
τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή 
αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν 
αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), 
χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού. 

 Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί 
εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή 
κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του 
"βράχου"περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 
m3. 

 Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί 
βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες 
κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή 
των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των 
προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι 
μειωμένη) 

 

2.2.2  ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς 
λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 

Χειρολαβές 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις 
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα 
κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις 
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης 
χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης 
(μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο 
φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή 
χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος  

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες 
πυρασφάλειας 

- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 
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- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) 
που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - 
φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής 
θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 

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

- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, 
με Master Key 

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική 
μονάδα ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων 

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα 
με τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων 
Εργων"διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος 
Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος. 

 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε 
μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως 
περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται 
κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν 
χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού.  

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική 
προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών 
κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές 
επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα 
πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη 
χρωματισμών.  
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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. 

Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, 
η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής 
συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών 
διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα 
ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται 
παρακάτω: 

 

α/α Είδος Συντελεστής 

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

α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 

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

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Υαλοστάσια : 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού 

δ) παραθύρων ρολλών 

ε) σιδερένια 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

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

 

3,70 

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

 

2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 

α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 

 

2,80 

2,00 
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α/α Είδος Συντελεστής 

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

δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

1,00 

1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά : 

α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 

β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 

1,00 

1,50 

9. Θερμαντικά σώματα : 

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των 
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής 
των θερμαντικών σωμάτων 

 

 
 
 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και 
χρώματος μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες 
ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα 
κοιτάσματα μαρμάρου των διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως προς 
το χρώμα, την σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιμές 
διάθεσης των μαρμάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και μάλιστα 
σημαντικά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. 

Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με 
μάρμαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που 
επισημαίνεται με διπλό αστερίσκο. 

2. Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης 
Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή μαλακό κατά 
περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις 
με μάρμαρο μέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα 
χρησιμοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα 
στην περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει 
την τιμή διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και σ' αυτήν να 
προσθέσει την τιμή "φατούρας" που προβλέπεται στο ΝΕΤ ΟΙΚ.  
Παράλληλα θα πρέπει να επέμβει στην περιγραφή του άρθρου και να 
εισάγει εκεί τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του μαρμάρου. 

Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο η 
επιλογή του τύπου να γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη 
Υπηρεσία. 

4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των 
Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone flooring and stair - 
Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - 
Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα από 
φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις -  Απαιτήσεις και να φέρουν 
σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 10976/244,  ΦΕΚ 973Β/18-07-2007. 
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ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

 

1 Πεντέλης Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τεφρόν 

3 Κοζάνης Λευκό 

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 

6 Μαραθώνα Γκρί 

7 Νάξου Λευκό 

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό 

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό 

10 Βέροιας Λευκό 

11 Θάσου Λευκό 

12 Πηλίου Λευκό 

 
 
 
 
 
 
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 

2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 

3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 

4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 

5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 

6 Στύρων Πράσινο 

7 Λάρισας Πράσινο 

8 Ιωαννίνων Μπεζ 

9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 

11 Διονύσου Χιονόλευκο 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 

2 Χίου Τεφρό 

3 Χίου Κίτρινο 

4 Τήνου Πράσινο 

5 Ρόδου Μπεζ 

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 

7 Βυτίνας Μαύρο 

8 Μάνης Ερυθρό 

9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 

11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 

12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 

13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 

14 Αράχωβας καφέ 
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5. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση 
αυτών (νερόλουστρο) 

6. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό 
τσιμέντο. 

 

2.2.5.  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 

 

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και 
ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.  

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος 
σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05. 

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται 
επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12. 

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο 
σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο 78.34 
και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης 
γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω 
άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του 
άρθρου 61.30. 

 Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του 
τιμολογείται με το άρθρο 79.55. 

 

 
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 Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του 

μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες 
εκτέλεσης του έργου. 

 
 Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου 

καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 
 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   
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 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη 
αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 
εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής 
κλίμακας εκσκαφές) 

0,03 

 
 

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 Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει 
ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών 
πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 

 
 

  
 
 

 ΑΡΘΡΟ 1ο 

  

77.15  Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735  
 
Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".  
Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, 
καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως 
ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με 
αντοχή στα αλκάλια. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ένα και εβδομήντα λεπτά 
         (Αριθμητικά):   1,70  

 

 ΑΡΘΡΟ 2ο 

 

     77.16  Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7736  
Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 
Καθαρισμός της επιφανείας με γυαλόχαρτο, λάδωμα με λινέλαιο διπλοβρασμένο ή 
με ειδικό μυκητοκτόνο εμποτιστικό διάλυμα βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισμα, 
καθαρισμός των ρόζων και επάλειψή τους με γομαλάκα, τρίψιμο, χονδροστοκάρισμα 
και τελικό τρίψιμο. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δύο και είκοσι λεπτά 
         (Αριθμητικά):   2,20 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

 

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

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1  
 
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα 
ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς 
προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 
"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".  
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού 
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
77.80.01 Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής 

στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εννέα  
         (Αριθμητικά) :   9,00 € 
 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

 

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

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1  
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Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα 
ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς 
προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 
"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".  
 
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού 
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

77.80.02 Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής 
βάσεως 

 

      ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δέκα και δέκα λεπτά 
         (Αριθμητικά):   10,10 € 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

 
11.01.02 Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752 
 

Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν 
γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση) 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , 
ανεξαρτήτως της φέρουσας ικανότητας. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Δύο και ενενήντα λεπτά 

  Αριθμητικώς:  2,90  

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

  

 79.08  Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903  
 

Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης 
συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε 
επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του  υλικού επί τόπου, ο 
καθαρισμός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού σύμφωνα 
με τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή ενισχυτικού 
πρόσφυσης (ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή 
του. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των 
συσκευασιών που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   πέντε και εξήντα λεπτά 

  Αριθμητικώς:  5,60  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
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   ΣΧ. 76.01.03   Τοποθέτηση σιλικόνης σε υαλοπίνακες τοποθετημένους σε  
                            υαλοστάσια από  υαλουμίνιο . 

                                       Αφαίρεση παλαιάς σιλικόνης και τοποθέτηση νέας διάφανης      
                                σιλικόνης μεταξύ αλουμινίου και παρειών πλαισίου των  
                                υαλοστασίων για υγρομόνωση κτιρίου Ελικοδρομίου.\ 

                            Τιμή ανά μέτρου μήκους τοποθετημένης σιλικόνης 
 

    ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τρία και σαράντα λεπτά 

  Αριθμητικώς:  3,40  

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

                         Ανεμούριο 
 
Κώνος ανεμουρίου 60 x 240 cm (Κόκκινο / Λευκό) -Υλικό από νάιλον με βάρος περίπου 185 
gr/m², με επίστρωση PU -Αδιάβροχο ,ανθεκτικό στην μούχλα -Ανθεκτικό σε υπεριώδες ακτίνες 
ηλίου UV -Διπλά ραμμένοι με ενισχυμένο εμπρόσθιο στρίφωμα και χάλκινους συνδετήρες -Να 
παρέχεται το κορδόνι δεσίματος του κώνου -Συμμόρφωση με τα πρότυπα ICAO Annex 14 
&FAAAC 150/5345-27 
 
Τιμή ενός τεμαχίου   
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Πεντακόσια ογδόντα 

  Αριθμητικώς:  580,00 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

 

Άρθρο Ε-17  ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ  
 

Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, 
μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό 
υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, 
συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα με την μελέτη 
σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια σήμανση οδών’’ 

 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

 η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η 
προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται) 

 η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των 
εργασιών και την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 

 ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού 
σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 

 η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)  

 η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του 
χρησιμοποιουμένου υλικού  

 η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  
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 η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την 
πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος 
 
  

Άρθρο Ε-17.2  Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά 
υλικό  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7788) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά 
            Αριθμητικά:  19,70 
 

                                                                                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
    ΠΕΙΡΑΙΑΣ  27 – 08 – 2018                                                            ΠΕΙΡΑΙΑΣ     27  – 
08 – 2018                                                       
          Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                                 
                                                                                                           ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
                                                                                                              ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ 
ΔΗΜΩΝ 
  
      
 
  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ                                                       ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΒΕΪΟΓΛΟΥ 
         ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ Τ.Ε.                                                                       ΠΟΛ/ΚΟΣ  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      

 
 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 

 
 
 
 
 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ                                             

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
  ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ                 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                          
 ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 
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1. Αντικείμενο συγγραφής 

 
Αντικείμενο της παρούσας 

συγγραφής είναι οι γενικοί και 

ειδικοί όροι με του οποίους θα 

εκτελεσθεί η εργασία με τίτλο 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ».  

o Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των  9.112,90 € πλέον 24% ΦΠΑ. 

o Είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του έτους 2018 με ΚΑ. 02.70.7336.02 και είναι 
μοναδική για αυτές τις εργασίες. 

o Θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της επιχείρησης. 

o Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται η επιχείρηση, Ανάδοχος δε ο φορέας στον οποίο 
θα ανατεθεί η παραπάνω εργασία  και ο οποίος θα πρέπει να είναι ικανός να την 
εκτελέσει. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να έχει εγγραφεί σε Επιμελητήριο, και να είναι 
ικανός να παρέχει Τεχνική βοήθεια και παρόμοιες υπηρεσίες στον τομέα της 
συμβουλευτικής.  

 

2. Ισχύουσες διατάξεις          

Η Υπηρεσία υλοποιείται ως «δημόσια σύμβαση γενικών υπηρεσιών» κατά την έννοια της περίπτωσης (β) 

της παραγράφου 9 του άρθρου 2 «Ορισμοί» (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο β' της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-

2016), λαμβανομένων υπόψη των προβλεπόμενων καταργούμενων και μεταβατικών διατάξεων και, 

ειδικότερα: 

 του άρθρου376 «Μεταβατικές διατάξεις» (άρθρα 90 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 106 

παρ. 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) και, 

 του άρθρου377 «Καταργούμενες διατάξεις». 

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει στο πλαίσιο των ειδικότερων διατάξεων:  

 της υπ. αρ. 35130/739/09.08.2010 τ. Β’ ΦΕΚ 1291/2010 ΚΥΑ Οικονομικών και Εσωτερικών, 

(αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95) σύμφωνα με την οποία, 

ο προϋπολογισμός της απευθείας ανάθεσης των δημόσιων συμβάσεων που αφορούν στην 

παροχή υπηρεσιών δεν ξεπερνάει το όριο των 20.000 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.  

 του Ν. 3853/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 

Πρόγραμμα Καλλικράτης»  

Για τις διαδικασίες σύναψης της παρούσας δημόσιας σύμβασης γενικών υπηρεσιών κατά την έννοια 

του Ν. 4412/2016, θα ληφθούν επιπρόσθετα υπόψη οι ακόλουθες διατάξεις, όπου αυτές 

συμπληρώνουν το Νόμο 4412/2016 και εξειδικεύουν τις πράξεις των Υπηρεσιών του Δήμου και, όπου 

αυτές δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του παραπάνω Νόμου. 

                       ΔΗΜΟΣ                   ΚΥΘΗΡΩΝ  

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟΥ 
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 69/2018 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ € 11.300,00 με Φ.Π.Α. 
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Οι διατάξεις αυτές έχουν ως εξής: 

 

 το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν.3536/2007 

 του Π.Δ. 60/2007, όπως ισχύει και εφαρμόζεται 

 τα άρθρα 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

 η παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  

 το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  

 ο Ν.3871/2010 και το ΠΔ. 113/2010,  

 ο Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α, 13.07.2010) με τις τροποποιήσεις του ως ισχύει, για τις διαδικασίες 

διαφάνειας – δημοσιότητας δαπανών και εγκυρότητας αποφάσεων,  

 ο Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107Α , 9.5.2013), παράγραφος Ζ, περί ενσωμάτωσης της 2011/7/ΕΕ 

οδηγίας για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων των πληρωμών.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 (Εγγυήσεις), για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το 

ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης.  

 

3.  Συμβατικά στοιχεία  
 

 Τα συμβατικά στοιχεία της συσταθησομένης συμβάσεως που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή κατά 

σειρά ισχύος είναι : 

111...    Το Τιμολόγιο Προσφοράς. 
222...    Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς. 
333...    Η Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. 

    

 
 
 
 

 
4.  Σύμβαση 
 

Ο ανάδοχος, μετά την πρόσκληση σύμφωνα με τον Νόμο, υποχρεούται να προσέλθει σε 
ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) 
ημερών για να υπογράψει τη σύμβαση 

 Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης του έργου καθορίζεται σε τέσσερα  (4) μήνες από την 
ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης των εργασιών. 
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5.  Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασίας 

 
 Η παρακολούθηση της εργασίας θα γίνεται ανά 15νθήμερο από την οικεία επιτροπή 
παραλαβής και θα γίνονται προφορικά παρατηρήσεις επί της παροχής των συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. 

          

 Η έναρξη της ΕΡΓΑΣΙΑΣ δηλαδή αυτά που περιγράφονται στο Άρθρο 1 του Τιμολογίου 
Μελέτης θα γίνει το αργότερο 15 ημερολογιακές ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης.
  

 Το χρονοδιάγραμμα εργασιών είναι το παρακάτω και οι πιθανές αποκλίσεις θα γίνονται σε 
συνεννόηση με την Επιτροπή Παραλαβής.  

 
στάδιο 1ο 

 Προσαρμογή-ενημέρωση των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων της επιχείρησης 
 Ενσωμάτωση κειμένων και υλικού στην εφαρμογή 
 Άμεση πρόσβασης των χρηστών σε σημαντικές πληροφορίες και ανακοινώσεις 

 

δυο (2) εβδομάδες μετά την υπογραφή της σύμβασης 

στάδιο 2ο 
 

 Δημιουργία αμφίδρομης επικοινωνία μεταξύ της επιχείρησης και των χρηστών  
 Αποστολή μηνυμάτων και ειδήσεων με την τεχνολογία Push Notifications 

 
τέσσερις (4) εβδομάδες μετά την υπογραφή της σύμβασης 
 
στάδιο 3ο 
 

 Διασύνδεση με τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων της επιχείρησης 

 Σύνδεση της εφαρμογής με υφιστάμενες ιστοσελίδες της επιχείρησης  
 Παροχή πρόσβασης στο σύστημα αναφορών προβλημάτων 
 Ανάπτυξη λειτουργιών και πρόσβασης των χρηστών μέσω της εφαρμογής (πχ αιτήσεις, 

υποβολή στοιχείων κ.α) 

 
έξι (6) εβδομάδες μετά την υπογραφή της σύμβασης 
 
 

στάδιο 4ο 

 
 Υπηρεσίες Υποστήριξης  
 ενημέρωση της εφαρμογής για όλο το χρόνο της σύμβασης  
 απεριόριστος αριθμός αναρτήσεων και ειδήσεων  
 απεριόριστος αριθμός μηνυμάτων Push Notifications  
 τηλεφωνική Υποστήριξη των χρηστών σε όλες τις εργάσιμες ώρες και ημέρες  
 ανάπτυξη νέων λειτουργιών   
 διεκπεραίωσης εσωτερικών διαδικασιών  
 προώθηση της εφαρμογής μέσω έντυπου υλικού στις υπηρεσίες του δήμου  
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 προώθηση της εφαρμογής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  
 διαχείριση της αποστολής μηνυμάτων  
 διαχείριση της εφαρμογής στο appstore και google play 
 

οχτώ (8) εβδομάδες μετά την υπογραφή της σύμβασης 

  

Σε περίπτωση που υπάρξει αποδεδειγμένη παράβαση των όρων του Άρθρου 5 της παρούσης 
Συγγραφής υποχρεώσεων, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη 
των παραδοτέων και την επανάληψη της εργασίας μέχρι την επίτευξη του επιθυμητού 
αποτελέσματος, χωρίς καμία  οικονομική ή άλλη επιβάρυνση του Εργοδότη. Εφ’ όσον ο 
ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της προθεσμίας 
που θα ορίσει, ο εργοδότης δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για 

λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντά του 
τρόπο.  

    

6.  Ποινικές ρήτρες-Έκπτωση του αναδόχου 

 Ο Ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των όρων της σύμβασης. 
Οποιαδήποτε μεταβολή ή παραποίησή της επισύρει ποινή ανάλογη με το μέγεθος και τη 
διάρκεια της παράβασης.         
 Αν αποδεδειγμένα δεν τηρηθούν οι συμβατικοί όροι από τον Ανάδοχο, τότε αυτός 
κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ του Δήμου Σαρωνικού. 

    

7.  Λοιπά έξοδα 

Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο 
του παρόντος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τον εξοπλισμό των θέσεων εργασίας 
με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, εκτυπωτές, φαξ, τηλεφωνικές συσκευές, πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, κ.λπ. στην έδρα του ή σε χώρους της επιλογής του δεδομένου ότι οι χώροι εργασίας 
αφορούν στον ίδιο τον ανάδοχο.  

  

Οι τυχόν απαιτούμενες μετακινήσεις για την ορθή υλοποίηση του εν λόγω έργου αποτελούν 
υποχρέωση του Αναδόχου και πραγματοποιούνται με δικά του μέσα, χωρίς επιπλέον 
οικονομική επιβάρυνση της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων – Αντικυθήρων. .  

 

8.  Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και 
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης, πλην του Φ.Π.Α. που 
βαρύνει τον Δήμο 

 
 
9.  Παραλαβή 
 Η παραλαβή της εκτελεσθείσας εργασίας θα γίνεται από την οικεία επιτροπή. 
 Σε περίπτωση που υπάρξει αποδεδειγμένη παράβαση των όρων των Άρθρων 5 και 6 της 
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παρούσης Συγγραφής υποχρεώσεων, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τελεία 

απόρριψη των παραδοτέων και την επανάληψη της εργασίας μέχρι την επίτευξη του 
επιθυμητού αποτελέσματος, χωρίς καμία  οικονομική ή άλλη επιβάρυνση του Εργοδότη. 

 Εφ’ όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της  
προθεσμίας που θα ορίσει, ο εργοδότης δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε 
βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα 
συμφέροντά του τρόπο.  

 

10.  Πληρωμές 
 

Η πληρωμή θα είναι σταδιακή ανάλογα με τις εκτελεσθείσες εργασίες, όπως αυτές 

αντιστοιχούν στα παραδοτέα τα οποία θα υποβάλλονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του 
Άρθρου 5 του παρόντος, και την οικονομική προσφορά του αναδόχου.   

 

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με χρηματικές εντολές του εργοδότη που θα εκδοθούν μετά 
την παραλαβή των παραδοτέων στοιχείων και βάσει σχετικής εκκαθαρίσεως αυτού και 
πιστοποιήσεως και θα συνοδεύονται από πρωτόκολλο παραλαβής υπό της οικείας Επιτροπής 
και Τιμολόγιο του Αναδόχου μετά δυο αντιγράφων. 

 
 

    
                                                                                                                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
     ΠΕΙΡΑΙΑΣ   27  –   08   – 2018                                                        ΠΕΙΡΑΙΑΣ      27   -  08   - 2018                                                      
               Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                       Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                                 
                                                                                                                   ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
                                                                                                                      ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 
 
 
  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ 
              ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ Τ.Ε.                                                                           ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ 
                                                                                                                     ΠΟΛ/ΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ, ΕΡΓΩΝΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

   Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ                      ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  
Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ                                                       ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 

  ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                      
    ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 

 

 

 

Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ) 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) 

(Π.Δ. 305/96, ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 3,4,5,6,8,9,10) 
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ΤΜΗΜΑ Α΄ 
 

Γενικά 
Είδος του έργου και χρήση αυτού :   Συντήρηση Δημοτικου Ελικοδρομίου ΑΝΤΙΚΥΘΉΡΩΝ. 

Σύντομη περιγραφή του έργου: Α.  Κοπή χόρτων, θάμνων κλπ., μεταφορά και απομάκρυνση αυτών από 

το  χώρο του Ελικοδρομίου. 

 Β. Χρωματισμοί κτιρίου εσωτερικά και εξωτερικά με πλαστικά χρώματα. 

 Γ. Διαγράμμιση χώρου  ελικοδρομίου. 

 Δ.. Καθαίρεση  κατεστραμμένων και τοποθέτηση νέων καλυμμάτων φρεατίων.  

       Οκτώ (8) τεμαχίων. 

 Ε. Μόνωση ταράτσας ελικοδρομίου με τσιμεντοειδή υλικά.  

 Στ. Αφαίρεση παλαιάς σιλικόνης και τοποθέτηση νέας διάφανης σιλικόνης μεταξύ  

        αλουμινίου και παρειών πλαισίου των  υαλοστασίων για υγρομόνωση κτιρίου  

        ελικοδρομίου 

  Ζ) Προμήθεια δύο ανεμουρίων 

     Τα απολογιστικά θα χρησιμεύσουν για την αντικατάσταση κατεστραμμένου  

     αεροθυλακίου πυρόσβεσης και τοποθέτηση μεντεσέδων στην εξωτερική πόρτα του  

  εξωτερικού χώρου του ελικοδρομίου. 

 

1. Στοιχεία του κυρίου της έργασίας:  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

2. Στοιχεία του υποχρέου για την εκπόνηση του ΣΑΥ: Θεμιστοκλής Μπουλούτας 

 

                                                                                       Εργοδηγός Τ.Ε. ΤΗΛ 2121601660 

 

3. Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης και των εφαρμοζόμενων κατά φάση μεθόδων εργασίας. 

 

1.1 
 

Εργάτης ανιδείκευτος  

1.2 
 

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς 

1.3 
 

Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς 

1.4 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 

στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, eσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, 

ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 

1.5 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 

στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, 

ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 

1.6 
Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 

1.7 
 

Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά 

1.8 
 

Τοποθέτηση σιλικόνης σε υαλοπίνακες.τοποθετημένους σε υαλοστάσια από αλουμινιο 

1.9 
 

Ανεμούριο με κώνο 60χ240cm 
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1.10 
 

Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό  

  

 

ΤΜΗΜΑ Β΄ 

 
Κίνδυνοι που ενδέχεται να εμφανιστούν κατά την εκτέλεση της εργασίας 

Οδηγίες Σύνταξης 
Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες, που συντίθενται οριζόντια μεν από προκαταγεγραμμένες «πηγές 

κινδύνων», κατακόρυφα δε από μη προκαθορισμένες «φάσεις και υποφάσεις εργασίας». Ο συντάκτης του ΣΑΥ: 

1) Αντιστοιχίζει τις φάσεις – υποφάσεις του χρονοδιαγράμματος του μελετούμενου έργου όπως αυτές 

απαριθμούνται στο παραπάνω σημείο Α.5 του ΣΑΥ, σε θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας, είναι 

ενσωματωμένο σε όλους τους πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης περισσότερων φάσεων / υποφάσεων, θα 

πρέπει να γίνει αντίστοιχη προσαρμογή του πινακιδίου). 

2) Για κάθε επιμέρους φάση / υπόφαση εκτέλεσης του έργου, επισημαίνει τους κινδύνους που, κατά την κρίση 

του, ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η επισήμανση γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1, 2, ή 3 στους 

κόμβους του πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται η πιθανή πηγή κινδύνου. Η χρήση των αριθμών είναι 

υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων.  

Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: 

είτε (i) η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση / υπόφαση εργασίας (π.χ. 

κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεμελίων δίπλα σε παλαιά οικοδομή), 

είτε (ii) οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων 

(π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι μικρής συνεκτικότητας ή υδροφορεί, 

κλπ.), 

είτε (iii) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να συμβεί είναι περιορισμένη (π.χ. 

κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης 

εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων). 

Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου: 

είτε (i) η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι 

τραυματισμών από ανατροπές υλικών, σε οικοδομικό εργοτάξιο), 

είτε (ii) δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση οχημάτων σε 

ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο),  

είτε (iii) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι 

από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες καύσωνα). 

Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως «ενδιάμεσες» των 1 και 3 περιπτώσεις. 
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ΤΜΗΜΑ Γ 

 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
 

Για κάθε «πηγή κινδύνων» που έχει επισημανθεί στους πίνακες του τμήματος Β (στήλη 1), 

καταγράφονται οι φάσεις/υποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης (στήλη 2), 

αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη μέτρων 

προστασίας (στήλη 3), και συμπληρώνονται τα κατά την κρίση του συντάκτη αναγκαία 

πρόσθετα ή ειδικά μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή 

απαιτήσεις του έργου (στήλη 4) 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 

ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝ

ΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

(*) 

(4) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

(**) 

02401 Φ1.1 έως Φ1.10   ΠΔ 1073/81: άρθρο 46 

και ΠΔ 95/78 

 

05306 Φ1.1 έως Φ1.10    Να λαμβάνεται μέριμνα για την σωστή 

συσκευασία των φορτίων 

05309 Φ1.1 έως Φ1.10   ΠΔ 1073/81: άρθρο 91  

07202 Φ1.1 έως Φ1.10   ΠΔ 1073/81: άρθρα 

49,80,81 και ΠΔ 395/94 

 

10102 Φ1.1 έως Φ1.10   ΠΔ 396/94: άρθρα 3,4 

και Παράρτημα ΙΙ παρ.2 

ΠΔ 85/91 

Να χρησιμοποιούνται μέσα ατομικής 

προστασίας της ακοής (κυρίως για τους 

χειριστές (JCB, bobcat κλπ.)) 

10103 Φ1.1 έως Φ1.10   ΠΔ 1073/81:άρθρο 30,  

ΠΔ 396/94: άρθρο 7 και 

Παράρτημα ΙΙ παρ.4 

 

10106 Φ1.1 έως Φ1.10    Το προσωπικό να είναι κατάλληλα 

ενδεδυμένο 

10107 Φ1.1 έως Φ1.10    Το προσωπικό να είναι κατάλληλα 

ενδεδυμένο 

 

(*) Αναφέρονται οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα 

(π.χ. άρθρο 38 παρ.3 του π.δ.1073/81) 

(**) Περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία 

των εργαζομένων, αλλά δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι επαρκής 
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για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που 

πρέπει να ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ. Άρθρο 3, παρ.5 του 

π.δ.305/96) 
 

 

ΤΜΗΜΑ Δ΄ 

 

Πρόσθετα στοιχεία 
 

Οδηγίες Σύνταξης 
Σχεδιάζεται στον προβλεπόμενο χώρο αυτού του εντύπου ή επισυνάπτεται σχεδιάγραμμα της θέσης του έργου, στο 

οποίο θα φαίνονται με χαρακτηριστικό και εύκολα αντιληπτό τρόπο (π.χ. διαφορετικό χρώμα, διαφορετικό είδος ή 

πάχος γραμμών κλπ.) ή και περιγραφικά τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας 

2. Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου 

3. Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού 

4. Χώροι αποθήκευσης 

5. Χώροι συλλογής άχρηστων και επικίνδυνων υλικών (θα περιγράφεται και ο τρόπος αποκομιδής τους) 

6. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών  

7. Άλλα σημεία, χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων  
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ΤΜΗΜΑ Ε΄ 

 

Νομοθετικά κείμενα για τη λήψη μέτρων προστασίας 
 

Πλήρης φάκελος των νομοθετικών διατάξεων, των οποίων έχει γίνει αναφορά στον πίνακα του τμήματος Γ΄ του 

ΣΑΥ υπάρχει στην Υπηρεσία. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

 ΠΕΙΡΑΙΑΣ    27 – 08 – 2018                                                               ΠΕΙΡΑΙΑΣ  27- 08 – 2018                                                     

          Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                                 

                                                                                                           ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

                                                                                                              ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 

                                                                                                                 

                

 

  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ                                                        ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ 

         ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ Τ.Ε.                                                                       ΠΟΛ/ΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ, ΕΡΓΩΝΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

   Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ                      ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  
Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ                                                       ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 
  ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                      

    ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
(Φ.A.Y.) 

(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) 
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ΤΜΗΜΑ Α 

 

Γενικά 
 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: 
  «  Συντήρηση Δημοτικού Ελικοδρομίου Αντικυθήρων»  

 

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου:    ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 

3. Αριθμός έγκρισης της μελέτης:   69/2018 
 
 
 

4. 
Στοιχεία των κυρίων του έργου 

(καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό / αρχικούς 
ιδιοκτήτες και συμπληρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της έργασίας, όποτε 
επέρχεται κάποια αλλαγή στη συνολική ή στις επί μέρους ιδιοκτησίες): 

 

Ονοματεπώνυμ
ο 

Διεύθυνση Ημερ/νία 
κτήσεως 

Τμήμα του έργου 
όπου υπάρχει 

ιδιοκτησία 

Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΑ    

  ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 
2 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ  

 

 100% 

    

    

    

 

5. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ:  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ –  
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ Τ.Ε. 
 
 

 

6. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: 
 

 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερ/νία αναπροσαρμογής 
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ΤΜΗΜΑ Β 

 
 Μητρώο του έργου – Συμπληρώνεται κατά τη φάση της μελέτης 

 

1.1 
 
Εργάτης ανιδείκευτος  

1.2 
 
Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς 

1.3 
 
Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς 

1.4 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, eσωτερικών 
επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως 

1.5 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, εξωτερικών επιφανειών 
με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως 

1.6 Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 

1.7 
 
Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά 

1.8 
 
Τοποθέτηση σιλικόνης σε υαλοπίνακες.τοποθετημένους σε υαλοστάσια από 
αλουμινιο 

1.9 
 
Ανεμούριο με κώνο 60χ240cm 

1.10 
 
Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό  

Α. ΥΛΙΚΑ 

2.Α.1 Κατηγορίες σκυροδέματος     C12/15, C16/20 

2.Α.2 Κατηγορίες χάλυβα Β500c 

2.Α.3 Λιθορριπές πάχους 50 εκ. 20-50 kg 

2.Α.4 Αμμοχάλικο  

 
 

 

 
 

 

 

Β. ΕΔΑΦΟΣ 

2.Β.1 Επιτρεπόμενη τάση εδάφους ΜPa 0,25 

2.Β.2 Δείκτης εδάφους Ks( KPa / cm) 300 

2.Β.3 Συντελεστής τριβής εδάφους - σκυροδέματος 0,70 

2.Β.4   

Γ. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2.Γ.1 Σεισμικότητα περιοχής ΙΙ 

2.Γ.2 Σεισμική επιτάχυνση του εδάφους α = 0,16 

2.Γ.3 Κατηγορία εδάφους Α 
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2.Γ.4   

Δ. ΦΟΡΤΙΑ 

2.Δ.1 Ίδιο βάρος οπλισμένου σκυροδέματος 25.00 KN/m2 

2.Δ.2 Ίδιο βάρος γαιών 20.00 KN/m2 

2.Δ.3   

 

3. “Ως κατεσκευάσθη” σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων, 
επισυνάπτονται σε παράρτημα, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής. 
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ΤΜΗΜΑ Γ 

 

Επισημάνσεις 

 

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους 
μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές - επισκευαστές του.  
Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία: 
 

1. Θέσεις δικτύων 

 1.1 ύδρευσης 

 1.2 αποχέτευσης 

 1.3 ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης) 
 1.4 παροχής διαφόρων αερίων 

 1.5 παροχής ατμού 

 1.6 κενού 

 1.7 ανίχνευσης πυρκαγιάς 

 1.8 πυρόσβεσης 

 1.9 κλιματισμού 

 1.10 θέρμανσης 

 1.11 λοιπών δικτύων εντός των δομικών στοιχείων του έργου (μη ορατών) 
 1.12 λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν 

εντοπισθεί ή με οποιοδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται 
ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά ενδεχόμενες μεταγενέστερες 
εργασίες 
 

 Ουδεμία 
 

2. Σημεία των κεντρικών διακοπτών 
Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγουμένης 
παραγράφου 1 
 

 Ουδεμία 
 

3. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν 
κίνδυνο  

 3.1 αμίαντος και προϊόντα αυτού 

 3.2 υαλοβάμβακας 

 3.3 πολυουρεθάνη 

 3.4 πολυστερίνη 

 3.5 άλλα υλικά 
 

 Ουδεμία 
 

4. Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του κτιρίου 
Σημειώνονται οι ιδιαιτερότητες στο σύνολο ή σε επιμέρους στοιχεία του έργου 
(π.χ. περιπτώσεις προκατασκευής, προέντασης, σημειακών φορτίων, κλπ.) 
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 Ουδεμία 
 

5. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου. 
 

 Ουδεμία 
 

6. Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας 
 

 Ουδεμία 
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7. Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση 
 

 Ουδείς 
 

8. Άλλες ζώνες κινδύνου 
 

 Ουδεμία 
 

9. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία (για λόγους π.χ. εξαερισμού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων, 

απομάκρυνσης υδάτων, κλπ.) 

 

 Ουδεμία 
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ΤΜΗΜΑ Δ 

 

Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία 
 

(Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων 
κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισμού, 
επισκευής, κλπ) καθ΄ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για 
τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. Μπορούν εδώ να αναφερθούν – π.χ. 
– κατά πόσο το κτίσμα διαθέτει από κατασκευής μηχανισμό ή εγκατάσταση για την 
εκτέλεση επισκευών στις εξωτερικές του επιφάνειες, ή αν υπάρχουν προβλέψεις 
για την εγκατάσταση τέτοιου μηχανισμού, ποιες και σε ποια σημεία, κλπ.) 
 

1. Εργασίες σε στέγες 
Οι οδηγίες θα αναφέρονται κυρίως στην αποφυγή των κινδύνων πτώσης από 
τα πέρατα της στέγης ή διαμέσου αυτής, αν είναι κατασκευασμένη από υλικά 
ανεπαρκούς αντοχής. 
 
Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες. 
 

2. Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς 
 
Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες. 
 

3. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου 
 
Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες. 
 

4. Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, 

φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες 

 
Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες. 
 

5. Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς 
 
Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες. 
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ΤΜΗΜΑ Ε 

 

Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των 
εγκαταστάσεών του 

 

 

    Σε ετήσια βάση θα πρέπει να ελέγχεται το ελικοδρόμιο και να συντηρείται και 
να επισκευάζεται 

 στα τμήματα τα οποία έχουν υποστεί ζημιές.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 ΠΕΙΡΑΙΑΣ    27 – 08 – 2018                                                             ΠΕΙΡΑΙΑΣ  27-  
08 – 2018                                                       
          Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                                 
                                                                                                           ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
                                                                                                              ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ 
ΔΗΜΩΝ 
                                                                                                                 
                
 
  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ                                                        ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΒΕΪΟΓΛΟΥ 
         ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ Τ.Ε.                                                                       ΠΟΛ/ΚΟΣ  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
   

ΔΗΜΟΣ :     
ΚΥΘΗΡΩΝ 

   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
:  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑ/ΜΟΥ 
    

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
    

  
   Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 

    
   

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
   

  
    Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιώτικων Δήμων 

        ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

          

Α/Α Περιγραφή εργασίας Α.Τ. 
κωδικόε 

νέου 
άρθρου 

Κωδ. 
Αναθ. 

Μον. 
Μετρ. 

Ποσότητα Μελέτης 

1 

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για 
χρωματισμούς 

1 77.15 ΟΙΚ 7735 Μ2 

Τοιχία εξωτερικά 
2χ(10,00+5,00)χ3,20=96,00               

Εσωτερικά οροφή 4,60χ9,60= 44,1 
τοιχία                                                         

2χ(9,60+4,60 4,60+4,60) χ3,00=140,40                     
Σύνολο               280,56 

2 Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς 2 77.16 ΟΙΚ 7736 Μ2 3χ0,90χ3,00=8.10 

3 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως, eσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής 
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 

3 77.80.01 
ΟΙΚ 
7785.1 

Μ2 

  Εσωτερικά οροφή 4,60χ9,60= 44,16  
τοιχία                                                       
2χ(9,60+4,60 4,60+4,60) χ3,00=140,40                    
Σύνολο                     184,16 

4 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως, εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής 
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 

4 77.80.02 
ΟΙΚ 
7785.1 

Μ2 Τοιχία εξωτερικά 
2χ(10,00+5,00)χ3,20=96,00                 

5 Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 5 11.01.02 
ΥΔΡ 
6752 

kg 8Χ30=240,00 

6 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά 6 79.08 ΟΙΚ 7903 kg Ταράτσα   ελ. 5,00χ10,00χ3,00=150,00 

7 
Τοποθέτηση σιλικόνης σε   υαλοπίνακες.τοποθετημένους σε 
υαλοστάσια από αλουμινιο 

7 
ΣΧ.  

76.01.03 
ΟΙΚ 
7604.1 

Μ.Μ 30.00 

8 Ανεμούριο με κώνο 60χ240cm 8     ΤΕΜ 2.00 
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9 
Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά 
υλικό  

9 Ε.17.2 
ΟΔΟ-
2652 

Μ2 50.00 

              

              

              

              

 

  
      

  
 

 ΠΕΙΡΑΙΑΣ  27 - 08 -2018 
  

     

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
  

     
     

     
     

     
 

  
  

 
    

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ 
  

 

 

 

ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
    

  
   Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ 

    
   

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
   

  
    Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιώτικων Δήμων 

        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

          

Α/Α Περιγραφή εργασίας Α.Τ. κωδικόε νέου άρθρου 
Κωδ. 
Αναθ. 

Μον. 
Μετρ. 

Ποσότητα 
Μελέτης 

Τιμή 
Μονάδος 

Δαπάνη   

1 Εργάτης ανιδείκευτος  1   00.1 ημερ 8.00 104.49 835.92   

2 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς 2 77.15 ΟΙΚ 7735 Μ2 280.00 1.70 476.00   

3 Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς 3 77.16 ΟΙΚ 7736 Μ2 10.00 2.20 22.00   
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4 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως, eσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής 
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 

4 77.80.01 
ΟΙΚ 
7785.1 

Μ2 185.00 9.00 1,665.00   

5 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως, εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής 
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 

5 77.80.02 
ΟΙΚ 
7785.1 

Μ2 100.00 10.10 1,010.00   

6 Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 6 11.01.02 
ΥΔΡ 
6752 

kg 240.00 2.90 696.00   

7 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά 7 79.08 ΟΙΚ 7903 kg 150.00 5.60 840.00   

8 
Τοποθέτηση σιλικόνης σε   υαλοπίνακες.τοποθετημένους σε 
υαλοστάσια από αλουμινιο 

8 
ΣΧ.  76.01.03 ΟΙΚ 

7604.1 
Μ.Μ 30.00 3.40 102.00   

9 Ανεμούριο με κώνο 60χ240cm 9     ΤΕΜ 2.00 580.00 1,160.00   

10 
Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά 
υλικό  

10 Ε.17.2 
ΟΔΟ-
2652 

Μ2 50.00 19.70 985.00   

 
  

      
Αθροισμα  7,791.92 

 
       

Γ.Ε. & Ο.Ε. 
0% 

0.00 

 

  
 

           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
    

Σύνολο 7,791.92 

 

 ΠΕΙΡΑΙΑΣ   27 – 08 -2018 
 

       ΠΕΙΡΑΙΑΣ  27 – 08 - 
2018     

Απρόβλεπτα 0.00 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
   

Σύνολο 7,791.92 

 
  

   ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ     

Απολογιστικά 1,320.98 

 
 

      ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 
   

Σύνολο 9,112.90 

 
  

  
   

Φ.Π.Α. 24% 2,187.10 

 
        

  

 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ 
 

  
   

Γενικό 
Σύνολο 

11,300.00 

 

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ Τ. Ε. ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ 
     

  

      ΠΟΛΙΤΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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