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Τεχνική Έκθεση 

 
Με την παρούσα εργασία προβλέπεται η αποσυναρμολόγηση μεταφορά και συναρμολόγηση 
λυόμενων αιθουσών σε νέα θέση. Θα μεταφερθούν λυόμενες αίθουσες ενδεικτικά :  

1. Από το πρώην Δημοτικό σχολείο Καμποχώρων. Η είσοδος στον αύλειο χώρο του 
σχολείου είναι περιορισμένη. Θα απαιτηθεί μικρός γερανός για την μεταφορά των 
τμημάτων των αιθουσών στο σημείο φόρτωσης.  

a. Μία αίθουσα διαστάσεων 3,00μ χ 6,00μ στο Κατάστημα κράτησης Χίου 
b. Δύο αίθουσες διαστάσεων 6,00 χ6,00μ στο Ανδρεάδειο. 

2. Από το Γυμνάσιο Καλλιμασιάς. Θα απαιτηθεί μικρός γερανός για την μεταφορά των 
τμημάτων των αιθουσών στο σημείο φόρτωσης. 

a. Μία αίθουσα 6,00μ χ 6,00μ στο ειδικό σχολείο.  
3. Από το Μερσινίδι θα απομακρυνθούν μία τουαλέτα διαστάσεων 3,00μ χ 4,00μ και μία 

αίθουσα 6,00μ χ 6,00μ και θα μεταφερθούν σε σημείο που θα υποδείξει η υπηρεσία. 
4. Στο ανοιχτό θέατρο Καρδαμύλων θα πραγματοποιηθούν μικρές μετακινήσεις στις  

υφιστάμενες αίθουσες διαστάσεων 3,00 χ 4,00  (τρία τεμάχια) και 3,00 χ6,00 (τρία 
τεμάχια). 

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν για κάθε μία από τις παραπάνω αίθουσες είναι : 
1. Αίθουσα διαστάσεων 6,00μ χ 6,00μ 

Η αίθουσα αποτελείται από δύο τμήματα διαστάσεων 3,00μ χ 6,00μ ενωμένα μεταξύ τους με 
κοχλίες. Θα αφαιρεθούν οι κοχλίες για να τοποθετηθούν μετά την μεταφορά της αίθουσας σε 
νέα θέση που θα υποδείξει η υπηρεσία. Η αίθουσα θα φορτωθεί σε κατάλληλο όχημα με χρήση 
γερανού, θα δεθεί ώστε να μην μετακινηθεί κατά την διάρκεια της μεταφοράς και θα 
συναρμολογηθεί εκ νέου πλήρως οριζοντιωμένη σε υφιστάμενη βάση από σκυρόδεμα.  Στην 
οριζόντια ένωση των δύο τμημάτων στην οροφή θα αφαιρεθεί η μόνωση με ασφαλτόπανο. Νέο 
ασφαλτόπανο θα τοποθετηθεί μετά την μεταφορά της.  Η κάθετη ένωση των δύο τμημάτων θα 
μονωθεί πλήρως σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Θα διακοπεί η σύνδεση με το 
δίκτυο ηλεκτροδότησης , DATA , ύδρευσης – αποχέτευσης και θα αποσυνδεθεί το δίκτυο 
γείωσης του αλεξικέραυνου. Η επανασύνδεση τους μετά την  μεταφορά θα πραγματοποιηθεί 
από συνεργείο του Δήμου.  

2. Αίθουσα διαστάσεων 3,00μ χ 6,00μ 
Η αίθουσα θα φορτωθεί σε κατάλληλο όχημα με χρήση γερανού, θα δεθεί ώστε να μην 
μετακινηθεί κατά την διάρκεια της μεταφοράς και θα τοποθετηθεί σε σημείο που θα υποδείξει 
η υπηρεσία , πλήρως οριζοντιωμένη σε υφιστάμενη βάση από σκυρόδεμα. Θα διακοπεί η 
σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, DATA, ύδρευσης – αποχέτευσης και θα αποσυνδεθεί το 
δίκτυο γείωσης του αλεξικέραυνου. Η επανασύνδεση τους μετά την  μεταφορά θα 
πραγματοποιηθεί από συνεργείο του Δήμου εκτός από την αίθουσα του καταστήματος 
Κράτησης Χίου του για την οποία ο Δήμος έχει ευθύνη μόνο για την μεταφορά της. Μεταφορά 
ενός τμήματος αίθουσας διαστάσεων 6χ6 δίχως την επανένωση τους σε νέα θέση πιστοποιείται 
ως μεταφορά αίθουσας 3,00χ6,00μ  



3. Αίθουσα διαστάσεων 3,00μ χ 4,00μ 
Η αίθουσα θα φορτωθεί σε κατάλληλο όχημα με χρήση γερανού, θα δεθεί ώστε να μην 
μετακινηθεί κατά την διάρκεια της μεταφοράς και θα τοποθετηθεί σε σημείο που θα υποδείξει 
η υπηρεσία , πλήρως οριζοντιωμένη σε υφιστάμενη βάση από σκυρόδεμα. Θα διακοπεί η 
σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, ύδρευσης – αποχέτευσης και θα αποσυνδεθεί το δίκτυο 
γείωσης του αλεξικέραυνου. Η επανασύνδεση τους μετά την  μεταφορά θα πραγματοποιηθεί 
από συνεργείο του Δήμου. 
Η εργασία εντάχθηκε με την 511/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο τεχνικό 
πρόγραμμα του 2015 και στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α 30-6414.004. 
Προβλέπεται να εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων 
και προμηθειών των ΟΤΑ» και των N. 3852/2010, Ν.3463/06, Ν. 3536/07, Ν. 2238/94, και του 
Ν2362/95 όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα. 
Ο προϋπολογισμός της εργασίας κατά τη μελέτη ανέρχεται στο ποσό των eur 5.100,00 (χωρίς 
ΦΠΑ) και η χρηματοδότηση για το 2016 είναι  5.916,00 eur και είναι πίστωση Βιτιάδικο 
 

Χίος, 12/10/2015 

Ο εισηγητής Ο Δ/ντης της Τ.Υ. Δήμου Χίου 
 

 
 
 
 
 

Μιχαήλ Αποστολής 
Πολ. Μηχαν. ΤΕ με βαθμό Ε΄ 

 
 
 
 
 

Παπαλάνης Ελευθέριος 
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με 

βαθμό Β΄ 
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ΠοσότηταΜονάδα
Mέτρησης

ΠεριγραφήΑΑ A.T. Κωδικός
Αρθρου

1.  ΕΡΓΑΣΙΑ

1 τεμΜεταφορά λυόμενης αίθουσας διδασκαλίας διαστάσεων 6,00μ
χ 6,00μ

43 ΟΙΚ 10.08.01.Ν

2 τεμΜεταφορά λυόμενης αίθουσας διδασκαλίας διαστάσεων 3,00μ
χ 6,00μ

45 ΟΙΚ 10.08.02.Ν

3 τεμΜεταφορά λυόμενης αίθουσας διδασκαλίας διαστάσεων 3,00μ
χ 4,00μ

14 ΟΙΚ 10.08.03.Ν

4 τεμΜικρές μετακινήσεις σε υφιστάμενες αίθουσες διαστάσεων
3,00 χ 4,00  (τρία τεμάχια) και 3,00 χ6,00 (τρία τεμάχια).

16 ΟΙΚ 10.08.04.Ν

                                                                             
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                              

       ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                               Ο Προϊστάμενος          
              της Δ.Τ.Υ Δήμου Χίου  

     Αποστολής Μιχάλης         Παπαλάνης Ελευθέριος
  Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ                 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
          με Ε' Βαθμό                  με Β' Βαθμό



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Έργασία : ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ           ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ                                       ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 

ΑΙΘΟΥΣΩΝ
      Προϋπολογισμός :  5.916,00€     
      Αριθμός μελέτης :  2015-71                       

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ολική
Δαπάνη

Μερική
Δαπάνη

Ποσότητα
Κωδικός

Αναθεώρησης
Μον.
Mετρ.Είδος ΕργασιώνΑΑ A.T.

Δαπάνη (Ευρώ)

1 2 4 5 6 7 8 9 10

Κωδικός
Αρθρου

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

3

1. ΕΡΓΑΣΙΑ

1 Μεταφορά λυόμενης αίθουσας
διδασκαλίας διαστάσεων 6,00μ χ
6,00μ

4 750,00 3.000,00ΟΙΚ ΟΙΚ11 τεμ3ΟΙΚ 10.08.01.Ν

2 Μεταφορά λυόμενης αίθουσας
διδασκαλίας διαστάσεων 3,00μ χ
6,00μ

4 250,00 1.000,00ΟΙΚ ΟΙΚ11 τεμ5ΟΙΚ 10.08.02.Ν

3 Μεταφορά λυόμενης αίθουσας
διδασκαλίας διαστάσεων 3,00μ χ
4,00μ

1 200,00 200,00ΟΙΚ ΟΙΚ11 τεμ4ΟΙΚ 10.08.03.Ν

4 Μικρές μετακινήσεις σε υφιστάμενες
αίθουσες διαστάσεων 3,00 χ 4,00
(τρία τεμάχια) και 3,00 χ6,00 (τρία
τεμάχια).

1 900,00 900,00ΟΙΚ ΟΙΚ11 τεμ6ΟΙΚ 10.08.04.Ν

5.100,00 5.100,00Σύνολο 1. ΕΡΓΑΣΙΑ

Γενικό Σύνολο

Αθροισμα
16,00 %ΦΠΑ

5.100,00
816,00

5.916,00

                                                                             
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                              

       ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                               Ο Προϊστάμενος          
              της Δ.Τ.Υ Δήμου Χίου  

     Αποστολής Μιχάλης         Παπαλάνης Ελευθέριος
  Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ                 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
          με Ε' Βαθμό                  με Β' Βαθμό



Τιμαριθμική 2012Γ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
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1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί η εργασία.

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και ισχύουν ενιαία
για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή της υπόψη έργασίας, ανεξάρτητα από την θέση αυτών
περιλαμβάνονται:
1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με τους όρους του
παρόντος.
1.2.2 "Κάθε δαπάνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη
εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το
είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων.

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε
δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.
1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [πλην Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)]
Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και
δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της
Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε
άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή
απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του
έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.
1.3.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς
τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής
τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις
απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με
αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και
ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των
ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών,
επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού,
θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης κλπ, του πάσης φύσεως
προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και
χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την
ολοκλήρωση της εργασίας, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και
λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και
αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών που είναι αναγκαίες για την
εκτέλεση της εργασίας.
1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και απομάκρυνσής τους μετά την
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους.
1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν
προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό
εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
1.3.7 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα
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έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων του Έργου.
1.3.8 Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της
πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της
αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των εργασιών σε
κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις
κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.
1.3.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων
(π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου
χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν
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 της εργασίας, 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.
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την
αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.3.10 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ.
1.3.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που
οφείλονται:
(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα
(β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η,
ΔΕΥΑx κλπ.),
(γ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,
(δ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ.
εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).
1.3.10 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης
τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για
την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την
προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές),
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών.
Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών
αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής
Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας
του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).
1.3.11 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και
απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση,
μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως
στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.
1.3.12 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται
κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.13 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου,
και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται
ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν
υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
1.3.14 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη
ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού
του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται
σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε
υπαιτιότητα του Αναδόχου.

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

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και
των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών
της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών.
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 ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει



Σελίδα 3Τιμολόγιο Μελέτης

Α.Τ. 3
Άρθρο ΟΙΚ 10.08.01.Ν

:
: Μεταφορά λυόμενης αίθουσας διδασκαλίας διαστάσεων 6,00μ χ 6,00μ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΟΙΚ11  100%

Αποσυναρμολόγηση, φόρτωση και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση λυόμενης αίθουσας
διδασκαλίας διαστάσεων 6,00μ χ 6,00μ
Η αίθουσα αποτελείται από δύο τμήματα διαστάσεων 3,00μ χ 6,00μ ενωμένα μεταξύ
τους με κοχλίες. Θα αφαιρεθούν οι κοχλίες για να τοποθετηθούν μετά την μεταφορά
της αίθουσας σε νέα θέση. Η αίθουσα θα τοποθετηθεί σε σημείο που θα υποδείξει η
υπηρεσία, θα συναρμολογηθεί εκ νέου πλήρως οριζοντιωμένη σε υφιστάμενη βάση από
σκυρόδεμα Στην οριζόντια ένωση των δύο τμημάτων στην οροφή θα αφαιρεθεί η μόνωση
με ασφαλτόπανο. Νέο ασφαλτόπανο θα τοποθετηθεί μετά την μεταφορά της.  Η κάθετη
ένωση των δύο τμημάτων θα μονωθεί πλήρως σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας
Θα διακοπεί η σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροδότησης , DATA , ύδρευσης - αποχέτευσης
και θα αποσυνδεθεί το δίκτυο γείωσης του αλεξικέραυνου. Η επανασύνδεση τους μετά
την  μεταφορά θα πραγματοποιηθεί από συνεργείο του Δήμου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 750,00

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.

Α.Τ. 4
Άρθρο ΟΙΚ 10.08.03.Ν

:
: Μεταφορά λυόμενης αίθουσας διδασκαλίας διαστάσεων 3,00μ χ 4,00μ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΟΙΚ11  100%

Φόρτωση και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση λυόμενης αίθουσας διδασκαλίας
διαστάσεων 3,00μ χ 4,00μ
Η αίθουσα θα φορτωθεί σε κατάλληλο όχημα με χρήση γερανού, θα δεθεί ώστε να μην
μετακινηθεί κατά την διάρκεια της μεταφοράς και θα συναρμολογηθεί εκ νέου πλήρως
οριζοντιωμένη σε υφιστάμενη βάση από σκυρόδεμα σε σημείο που θα υποδείξει η
υπηρεσία. Θα διακοπεί η σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, ύδρευσης -
αποχέτευσης και θα αποσυνδεθεί το δίκτυο γείωσης του αλεξικέραυνου. Η
επανασύνδεση τους μετά την  μεταφορά θα πραγματοποιηθεί από συνεργείο του Δήμου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΔΙΑΚΟΣΙΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 200,00

Α.Τ. 5
Άρθρο ΟΙΚ 10.08.02.Ν

:
: Μεταφορά λυόμενης αίθουσας διδασκαλίας διαστάσεων 3,00μ χ 6,00μ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΟΙΚ11  100%

Φόρτωση και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση αίθουσας διδασκαλίας διαστάσεων
3,00μ χ 6,00μ
Η αίθουσα θα φορτωθεί σε κατάλληλο όχημα με χρήση γερανού, θα δεθεί ώστε να μην
μετακινηθεί κατά την διάρκεια της μεταφοράς και θα συναρμολογηθεί εκ νέου πλήρως
οριζοντιωμένη σε υφιστάμενη βάση από σκυρόδεμα σε σημείο που θα υποδείξει η
υπηρεσία. Θα διακοπεί η σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, DATA, ύδρευσης -
αποχέτευσης και θα αποσυνδεθεί το δίκτυο γείωσης του αλεξικέραυνου. Η
επανασύνδεση τους μετά την  μεταφορά θα πραγματοποιηθεί από συνεργείο του Δήμου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).



Σελίδα 4Τιμολόγιο Μελέτης

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 250,00

Α.Τ. 6
Άρθρο ΟΙΚ 10.08.04.Ν

:
: Μικρές μετακινήσεις σε υφιστάμενες αίθουσες διαστάσεων 3,00 χ 4,00  (τρία

τεμάχια) και 3,00 χ6,00 (τρία τεμάχια).
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ ΟΙΚ11  100%

Φόρτωση και μεταφορά σε απόσταση έως 300μ σε υφιστάμενες αίθουσες διαστάσεων 3,00
χ 4,00  (τρία τεμάχια) και 3,00 χ6,00 (τρία τεμάχια).
Οι αίθουσες θα φορτωθούν σε κατάλληλο όχημα με χρήση γερανού, θα δεθούν ώστε να
μην μετακινηθούν κατά την διάρκεια της μεταφοράς και θα συναρμολογηθούν εκ νέου
πλήρως οριζοντιωμένες σε υφιστάμενη βάση από σκυρόδεμα σε σημείο που θα υποδείξει
η υπηρεσία. Η επανασύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, ύδρευσης - αποχέτευσης
και του δίκτυο γείωσης του αλεξικέραυνου μετά την  μεταφορά θα πραγματοποιηθεί
από συνεργείο του Δήμου.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ
900,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

                                                                             
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                              

       ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                               Ο Προϊστάμενος          
              της Δ.Τ.Υ Δήμου Χίου  

     Αποστολής Μιχάλης         Παπαλάνης Ελευθέριος
  Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ                 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
          με Ε' Βαθμό                  με Β' Βαθμό
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ  
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ          ΑΙΘΟΥΣΩΝ 
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  2015 - 91   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.916,00 € 
        

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  
 

Άρθρο 1ο :     Αντικείμενο συγγραφής 
Με την παρούσα εργασία προβλέπεται η αποσυναρμολόγηση μεταφορά και συναρμολόγηση λυόμενων 
αιθουσών σε νέα θέση. Θα μεταφερθούν λυόμενες αίθουσες ενδεικτικά :  

1. Από το πρώην Δημοτικό σχολείο Καμποχώρων, 
a. Μία αίθουσα διαστάσεων 3,00μ χ 6,00μ στο Κατάστημα κράτησης Χίου 
b. Δύο αίθουσες διαστάσεων 6,00 χ6,00μ στο Ανδρεάδειο  

2. Από το Γυμνάσιο Καλλιμασιάς 
a. Μία αίθουσα 6,00μ χ 6,00μ στο ειδικό σχολείο 

3. Από το Μερσινίδι θα απομακρυνθούν μία τουαλέτα διαστάσεων 3,00μ χ 4,00μ και μία αίθουσα 
6,00μ χ 6,00μ και θα μεταφερθούν σε σημείο που θα υποδείξει η υπηρεσία 

4. Στο ανοιχτό θέατρο Καρδαμύλων θα πραγματοποιηθούν μικρές μετακινήσεις στις  υφιστάμενες 
αίθουσες διαστάσεων 3,00 χ 4,00  (τρία τεμάχια) και 3,00 χ6,00 (τρία τεμάχια). 

Άρθρο 2ο :     Ισχύουσες διατάξεις 
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 
• του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» 
• Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 
• του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α΄114) του άρθρου 209 παρ. 1, παρ. 4, όπως αναδιατυπώθηκε με την με 

την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 και όπως προστέθηκε με τον Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 
263Α΄) άρθρ. 20 παρ. 13 και 273 παρ. 

• του άρθρου 55 παρ.1 του Ν. 2238/94 
• το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄)  
• την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 35130/739 (ΦΕΚ Β΄ 1291/11.8.2010) 
• την εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αριθμ. 

21437/5.5.2011 
Άρθρο 3ο :     Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Το τιμολόγιο μελέτης  
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  
γ. Τεχνική περιγραφή –μελέτη  

Άρθρο 4ο :     Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας  
     Δέκα μήνες από την υπογραφεί της σύμβασης  
 
Άρθρο 5ο :     Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της εργασίας και ευθύνεται για την 
καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας. 
 
Άρθρο 6ο :     Παραλαβή εργασιών 
Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου  63 παρ 
3 του ΠΔ 28/80.  
Άρθρο 7ο :     Υποχρεώσεις του εντολέα  
    Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία κρίνονται απαραίτητα  
για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.  
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Άρθρο 8ο :    Ανωτέρα βία 
      Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί 
έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια 
και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και 
απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις 
οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, 
ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία 
υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και 
τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 
     Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα. 

 
 Άρθρο 9ο :     Αναθεώρηση τιμών  
    Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν 
σταθερές και αμετάβλητες .   

      
Άρθρο 10ο :     Τρόπος πληρωμής 
 Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 5.196,00 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%, για το διάστημα ισχύος της εντολής. Η καταβολή του ως άνω 
ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του εντολοδόχου και ανάλογα 
με την πρόοδο των εργασιών. Μπορεί να γίνει τμηματική πληρωμή σύμφωνα με την πορεία των 
εργασιών Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. 
Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή 
και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 
 
Άρθρο 11ο :     Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, 
τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά την 
ημέρα της δημοπρασίας. 
 
Άρθρο 11ο :     Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών 
Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια που θέτει η σχετική 
νομοθεσία για ανάλογους χώρους.   
 
Άρθρο 12ο :     Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή του όλου του αντικειμένου της 
συμβάσεως, χωρίς απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Η απόφαση αυτή παρέχεται εφ’ 
όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα που εγγυώνται, κατά την κρίση του 
συμβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύμβασης και εγκρίνεται από το Γενικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας.  
 
 Άρθρο 13ο :     Επίλυση διαφορών 
Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 273 παρ.1 και 2 του Ν.3463/2006. 
                                 

Χίος 12/10/2015 
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                               

       ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                     Ο Προϊστάμενος           
                       της Δ.Τ.Υ Δήμου Χίου   
 
 
 
 
     Αποστολής Μιχάλης                       Παπαλάνης Ελευθέριος 
  Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ                        ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός 
          με Ε' Βαθμό                         με Β' Βαθμό 


