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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ  ΕΡΓΟ: Επισκευή, συντήρηση, 
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ               διαρρύθμιση Δημοτικών κτιρίων 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Ε. Καρδαμύλων και ΔΕ Αμανής    
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2020- 63               2020. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 39.000,00€ (με ΦΠΑ) 

ΚΑ:64-7331.018 

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Με το έργο «Επισκευή, συντήρηση, διαρρύθμιση , 2018» προβλέπεται να γίνουν επισκευαστικές 
εργασίες  κτιρίων στις Δημοτικές ενότητες Αμανής και Καρδαμύλων. 

Αναλυτικά  θα γίνουν οι  παρακάτω εργασίες:  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΝΗΣ 

1)Τοπική Κοινότητα Κεράμου  

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣΜΑΤΩΝ 

 Θα γίνει στεγάνωση του δώματος του Υδροθεραπευτηρίου Αγιασμάτων από την 
υγρασία. Θα προηγηθεί επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής και των 
περιμετρικών στηθαίων από σκόνες, σαθρά, υπολείμματα χρωματισμών κλπ με τρίψιμο 
και φύσημα με πεπιεσμένο αέρα. Αποφεύγουμε τον καθαρισμό με νερό. Στην ένωση του 
δώματος με τα περιμετρικά στηθαία, στα κατακόρυφα ανεστραμμένα δοκάρια, στις  
τριχοειδείς ρωγμές και στις πάσχουσες επιφάνειες, θα εφαρμόζεται αστάρι και θα 
τοποθετείται πολυεστερικό ύφασμα οπλισμού στεγανώσεων, πριν την επάλειψη με το 
στεγανωτικό υλικό. Οι τριχοειδής ρωγμές με μεγάλο βάθος θα πληρώνονται με 
σφραγιστικό αρμών.  Στη συνέχεια εφαρμόζεται το  επαλειφόμενο ελαστομερές με βάση 
τις ρητίνες (σιλανικές) σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή και την  έγκριση της 
Υπηρεσίας.  

 Θα γίνουν επισκευαστικές εργασίες στους  αναστραμένους δοκούς στην πλάκα του 

κτιρίου   σύμφωνα  με όσα περιγράφονται αναλυτικά στο τιμολόγιο της παρούσας 

μελέτης.  

 Θα επισκευαστούν τοπικά οι σαθροί σοβάδες των περιμετρικών στηθαίων και το σενάζ, 

καθώς και στην Νότια πλευρά  του κτιρίου.  

 Τέλος  θα γίνει χρωματισμός  τμημάτων  των  επιφανειών που επισκευάζονται  μετά από 

υπόδειξη της Υπηρεσίας.  

2)Τοπική Κοινότητα Βολισσού. 

Θα κατασκευαστεί εσωτερική ξύλινη πόρτα πρεσσαριστή  στο Δημαρχείο Βολισσού ώστε να 

κλείνει ο χώρος  συνεδριάσεων από το υπόλοιπους χώρους του Δημαρχείου. 
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3)Τοπική Κοινότητα Πιραμάς 

 Θα γίνουν επισκευαστικές εργασίες στις κολώνες, στους δοκούς και στην πλάκα της 

σκάλας του Δημοτικού  Σχολείου  Πιραμάς  σύμφωνα  με  όσα αναλυτικά περιγράφονται 

στο τιμολόγιο της παρούσας μελέτης  

 Τέλος  θα γίνει χρωματισμός των  επιφανειών που επισκευάζονται.  

 

4)ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΠΑΡΙΑΣ  

 Θα γίνουν εξωτερικοί χρωματισμοί στο Δημοτικό  Σχολείο Παρπαριάς.  

 Επίσης όπου  απαιτήται θα γίνει καθαίρεση επιχρισμάτων και αποκατάσταση τους. 

5)ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΝ  

Θα γίνουν εξωτερικοί χρωματισμοί στο Κοινοτικό  γραφείο Κουρουνίων.  

Επίσης όπου  απαιτείται θα γίνει καθαίρεση επιχρισμάτων και αποκατάστασή τους. 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 

1)Τοπική Κοινότητα Καρδαμύλων  

1)ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 

 Οπου  απαιτείται θα γίνει επισκευή στις  ρωγμές στις κολώνες και δοκάρια του κτιρίου 

σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στο αναλυτικό τιμολόγιο της μελέτης.   

 Οπου απαιτείται θα γίνει μόνωση των υγρασιών που  υπάρχουν στο κτίριο όπως 

περιγράφονται αναλυτικά  στην παρούσα. 

 Οπου απαιτείται καθαίρεση των σαθρών επιχρισμάτων  και αποκατάστασή τους.   

 Θα γίνει   χρωματισμός των παραπάνω επιφανειών.    

2)ΚΛΕΙΣΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ  ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 

 Κατασκευή αποστραγγιστικού αγωγού ομβρίων Φ200 στον νότιο τοίχο του   κτιρίου. 

Θα γίνει εκσκαφή σε όλο  το  μήκος του τοίχου σε βάθος 2,50  μέτρα και τα νερά θα 
οδηγηθούν στο χώρο του γηπέδου.   

 Οπου  απαιτείται θα γίνει επισκευή στις  ρωγμές στις κολώνες και δοκάρια του κτιρίου 

σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στο αναλυτικό τιμολόγιο της μελέτης.   

 Οπου απαιτείται θα γίνει μόνωση των υγρασιών που  υπάρχουν στο κτίριο.  Οι  εργασίες 

περιγράφονται αναλυτικά  παραπάνω. 

 Οπου απαιτείται καθαίρεση των σαθρών επιχρισμάτων  και αποκατάστασή τους.   

 Θα γίνει   χρωματισμός των παραπάνω επιφανειών.    



  σελ. 5 

Επίσης, θα αντιμετωπιστούν επείγουσες και αναγκαίες επεμβάσεις κατά την κρίση της 

Υπηρεσίας, κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου. 

  Το έργο αυτό ανήκει στην κατηγορία των « Οικοδομικών Έργων», είναι προϋπολογισμού κατά 

τη μελέτη 39.000€ (με  το ΦΠΑ) με πίστωση για το 2020 ποσό 39.000,00 € από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

2020.   

Προβλέπεται να εκτελεστεί  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

Ο συντάξας 

 

Μιχαήλ  Σταματουλάκης 

Πολ. Μηχ. ΤΕ με βαθμό Α΄ 

Χίος  14.04.2020 

Με εντολή Δ/ντη Τ.Υ.Δ. Χίου   

Ο Προϊστ. Τμήματος Συγκ/κών & 

Κτιριακών Έργων  

 

Παντελής Τσαγρής 

ΠΕ Πολ. Μηχ. με Α΄ Βαθμό 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ    ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΤΟΥ   ΕΡΓΟΥ:

Αριθμός Μελέτης: 2020-63

Προϋπολογισμός: 39.000,00€

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ( ΚΑ: 64-7331.018)

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΕΣ- ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΝΗΣ

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

ως άρθρο Α/22.23 70,00 τμ *0,04μ*1,7τον/κμ= 4,76

0,11 *2,3τον/κμ= 0,25

1,15 *2,5τον/κμ= 2,86

Επι μέρους σύνολον 7,88

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΠΑΡΙΑΣ

20,00 τμ *0,04μ*1,7τον/κμ= 1,36 τον

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΝ

20,00 τμ *0,04μ*1,7τον/κμ= 1,36

Επι μέρους σύνολον 10,60

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

ως άρθρο Α/22.23 20,00 τμ *0,04μ*1,7τον/κμ= 1,36

ΚΛΕΙΣΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

ως άρθρο Α/22.23 20,00 τμ *0,04μ*1,7τον/κμ= 1,36

2,40 *2,3τον/κμ= 5,52 τον

Επι μέρους σύνολον 6,88

Στρογγυλοποίηση 0,52

Γενικό Σύνολον 18,00 τον

ΔΕ  ΑΜΑΝΗΣ

ως άρθρο Α.Τ.1 10,60 ton*60km= 636,00

ΔΕ  ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

ως άρθρο Α.Τ.1 5,36 ton*40km= 214,40

Στρογγυλοποίηση 0,00

Συνολική Ποσότητα: 850,00 ton.km

ΚΛΕΙΣΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ  ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

24*0,85*1,00= 20,4 κ.μ.

ΚΛΕΙΣΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ  ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

24*0,85*1,00= 20,4 κ.μ.

ΚΛΕΙΣΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ  ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

24*0,80*1,00= 19,2 κ.μ.

Α.Τ.6 ΝΑΟΙΚ Προσαύξηση ΔΧ4

ΚΛΕΙΣΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ  ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

24*1,00*0,80= 19,2 κ.μ.

ΚΛΕΙΣΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ  ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

25  μ.μ. 24,4 μ.μ.

ως άρθρο Α/22.23

Α.Τ. 5 ΝΑΟΙΚ Α/22.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου. 

Αναλυτική Προμέτρηση έργου:                                                                                                                          

"Επισκευή, συντήρηση, διαρρύθμιση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε Καρδαμύλων και Δ.Ε Αμανής 2020 "

ως άρθρο Α/22.10.01

Α.Τ.2 ΝΑΟΙΚ Α/10.07.01  Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής 

Α.Τ.1- ΝΑΟΙΚ Α/10.01.01  Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε 

Α.Τ. 7 ΝΑΟΙΚ Α/21.03.04 Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς 

ως άρθρο Α/22.15.01

ως άρθρο Α/22.23

ως άρθρο Α/22.10.01

Α.Τ.3 ΝΑΟΙΚ Α/21.03.04  Εκσκαφές  σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 

Α.Τ.4 ΝΑΟΙΚ Α/20.10  Επίχωση με προϊόντα εκσκαφής. 



Δ.Ε. ΑΜΑΝΗΣ

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

5*0,15*0,15= 0,11

Δ.Ε. ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

ΚΛΕΙΣΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

0,80*0,50*0,40= 0,16

Συνολική Ποσότητα: 0,37 κ.μ.

Δ.Ε. ΑΜΑΝΗΣ

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

50*0,15*0,15= 1,13

στρογγυλοποίηση: 0,02

Συνολική Ποσότητα: 1,15 κ.μ.

A.T. 10 ΝΑΟΙΚ Α/22.23  Καθαίρεση επιχρισμάτων

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

κατακόρυφα στοιχεία ταράτσας κατά 20%

(6,7+0,2+22,7+0,1*2+4,1+0,2+0,1)*(0,6+0,15)*20%= 5,13

(22,4+8,7+10,3+10,9+1,6+4,6+1,6+5,2)*(0,6+0,15)*20%= 9,80

(7,20*2*0,3+(0,25+0,2*3)*0,3)*20%= 0,92

(10,5*4*0,3+1,6*2*0,3+6,6*2*0,3)*20%= 3,50

στρογγυλοποίση: 0,66

Επι μέρους ποσότητα: 20,00 τ.μ.

Νότια  πλευρά  καθαίρεση επιχρισμάτων

10,00 * 4,00= 40,00 τ.μ

ΣΥΝΟΛΟΝ 60,00 τ.μ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΠΑΡΙΑΣ

8,00 τ.μ.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΝ

12,00 τ.μ.

ΕΠΙ   ΜΕΡΟΥΣ  ΣΥΝΟΛΟΝ 80,00 τ.μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

20,00 τ.μ.

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

20,00

ΕΠΙ   ΜΕΡΟΥΣ  ΣΥΝΟΛΟΝ 40,00

ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟΝ 120,00

2.-  ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ- ΟΡΟΦΕΣ- ΠΟΡΤΕΣ

Α.Τ.1  ΝΑΟΙΚ Α/38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

50*0,15*2+5*0,15*2= 16,50

Συνολική Ποσότητα: 16,50 τ.μ.

ΚΛΕΙΣΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ  ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

Συνολική Ποσότητα: 3,00 Κ.μ.

ΚΛΕΙΣΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ  ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

Συνολική Ποσότητα: 3,00 Κ.μ.

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 55,00

γενικά στο κτίριο 0,00

Συνολική Ποσότητα: 55,00 μ.μ.

Α.Τ.5 ΝΑΟΙΚ 52.66.01  ΣΤΕΓΗ  ΞΥΛΙΝΗ

ΚΛΕΙΣΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ  ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

Α.Τ.3 ΝΑΟΙΚ Α/Προσαυξηση  σκυροδέματος  C16/20

Α.Τ.2 ΝΑΟΙΚ Α/32.02.04 Σκυρόδεμα C16/20

Α.Τ.4 ΝΑΟΙΚ Α/49.01.01 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο 

2,00*2,50+2,00*1,50=

3,00 * 4,00

4,00 * 5,00

4,00 * 5,00

A.T.9ΝΑΟΙΚ Α/22.15.01 Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο 

Α.Τ.8 ΝΑΟΙΚ Α/22.10.01 Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 



2,60*1,25*2 6,50 τ.μ.

Α.Τ.6 ΝΑΟΙΚ 52.80.03  ΣΑΝΙΔΩΜΑ ΣΤΕΓΗΣ

ΚΛΕΙΣΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ  ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

2,60*1,25*2 6,50 τ.μ.

Α.Τ. 7 ΝΑΟΙΚ 72.11  ΕΠΙΚΕΡΑΜΩΣΗ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΔΕΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΚΛΕΙΣΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ  ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

2,85*1,35*2 7,70 τ.μ.

Α.Τ.8 ΝΑΟΙΚ 54.49  ΠΟΡΤΕΣ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  ΒΟΛΙΣΣΟΥ

3,00*2,50= 7,50 τ.μ.

3.-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Α.Τ.1 ΝΑΟΙΚ Α/71.21 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 

ως άρθρο Α/22.23

Συνολική Ποσότητα: 120,00 τ.μ.

Α.Τ. 2 ΝΑΟΙΚ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΝΗΣ

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

20*0,40 = 8,00 τ.μ.

Τοπική Κοινότητα Πιραμάς Δημοτικό Σχολείο

10*0,40= 4,00 τ.μ.

ΕΠΙ    ΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟΝ 12,00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

10*0,40 = 4,00 τ.μ.

ΚΛΕΙΣΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

40*0,40= 16,00 τ.μ.

ΕΠΙ    ΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΟΛΟΝ 20,00

Συνολική Ποσότητα: 32,00 τ.μ.

Α.Τ.3  ΝΑΟΙΚ 77.80.02 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΝΗΣ

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

40*4,00= 160,00 τ.μ.

Τοπική Κοινότητα Πιραμάς

5*4,00= 20,00 τ.μ.

Τοπική Κοινότητα Παρπαριάς

25*4,00= 100,00 τ.μ.

Τοπική Κοινότητα Κουρουνίων

25*4,00= 100,00 τ.μ.

ΕΠΙ    ΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟΝ 380,00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

25*4,00= 100,00 τ.μ.

ΚΛΕΙΣΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

24*4,00= 96,00 τ.μ.

ΕΠΙ    ΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΟΛΟΝ 196,00

Συνολική Ποσότητα: 576,00 τ.μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΝΗΣ

ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

επιφάνεια κατακόρυφων στοιχείων

κατακόρυφα στοιχεία ταράτσας 

(6,7+0,2+22,7+0,1*2+4,1+0,2+0,1)*(0,6+0,15)= 25,65

(22,4+8,7+10,3+10,9+1,6+4,6+1,6+5,2)*(0,6+0,15)*= 48,98

(7,20*2*0,3+(0,25+0,2*3)*0,3)*= 4,58

(10,5*4*0,3+1,6*2*0,3+6,6*2*0,3)*= 17,52

δάπεδα-οροφές θόλου και κλιμακοστασίου

10,2*20,7-3,3*6,7-3,14*2,7*2,7= 166,14

Α.Τ.4 ΝΑΟΙΚ Α/ 79.03ΝΤ ΜΟΝΩΣΕΙΣ Επάλειψη με ελαστομερές στεγανωτικό υλικό, 



6,7*0,2+1,6*4,6+22,4*11,20= 259,58

3,3*6,7*1,10= 24,32

7,7*9,6= 73,92

2*3,14*2,7*3= 50,87

γενικά στο κτίριο 28,45

Συνολική Ποσότητα: 700,00 τ.μ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

20*2 40,00 τ.μ.

ΚΛΕΙΣΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

40*4,00= 160,00 τ.μ.

ΕΠΙ    ΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟΝ 200,00

Συνολική Ποσότητα: 800,00 τ.μ.

Χίος, 14/04/2020

Ο συντάξας

Σταματουλάκης  Μιχαήλ



    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
              ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. ΧΙΟΥ

ΕΡΓΟ : "ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕ
ΑΜΑΝΗΣ 2020"

Αρ. Μελέτης : 63-2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

1. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί
αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα
χέρια

1 ΝΑΟΙΚ
10.01.01

18,00 13,50 243,001 tonΟΙΚ 1101

Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια
μέσου οδών καλής βατότητας

2 ΝΑΟΙΚ
10.07.01

853,00 0,35 298,552 ton.k
m

ΟΙΚ 1136

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων
με χρήση μηχανικών μέσων σε
εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

3 ΝΑΟΙΚ
20.05.01

20,40 4,50 91,803 m3ΟΙΚ 2124

Επίχωση με προϊόντα
εκσκαφών, εκβραχισμών ή
κατεδαφίσεων

4 ΝΑΟΙΚ 20.10 20,40 4,50 91,804 m3ΟΙΚ 2162

Εξυγιαντικές στρώσεις με
θραυστό υλικό λατομείου

5 ΝΑΟΙΚ 20.20 19,20 27,10 520,325 m3ΟΙΚ 2162

Προσαυξησή τιμής αδρανών
υλικών Οδοστρωσίας λόγω
ειδικών συνθηκών

6 ΝΑΟΔΟ ΔΧ1.1 19,20 4,00 76,806 m3ΟΔΟ 3221.Β

Γραμμικά στραγγιστήρια από
διάτρητους πλαστικούς
σωλήνες με περίβλημα
γεωυφάσματος με διάτρητους
σωλήνες D 200 mm

7 ΝΑΟΙΚ
21.03.04

25,00 16,90 422,507 mΥΔΡ 6620.4

Καθαίρεση στοιχείων
κατασκευών από άοπλο
σκυρόδεμα, με χρήση
συνήθους κρουστικού
εξοπλισμού

8 ΝΑΟΙΚ
22.10.01

0,37 39,40 14,588 m3ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση στοιχείων
κατασκευών από οπλισμένο
σκυρόδεμα, με εφαρμογή
συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

9 ΝΑΟΙΚ
22.15.01

1,15 67,40 77,519 m3ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση επιχρισμάτων10 ΝΑΟΙΚ 22.23 120,00 5,60 672,0010 m2ΟΙΚ 2252

Σύνολο : 1. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 2.508,862.508,86

2. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΡΟΦΕΣ - ΠΟΡΤΕΣ

Ξυλότυποι χυτών
μικροκατασκευών

1 ΝΑΟΙΚ 38.02 16,50 22,50 371,2511 m2ΟΙΚ 3811

Προμήθεια, μεταφορά
επιτόπου, διάστρωση και
συμπύκνωση σκυροδέματος
χωρίς χρήση αντλίας  για
κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20

2 ΝΑΟΙΚ
32.02.04

3,00 84,00 252,0012 m3ΟΙΚ 3214

Προσαυξησή τιμής
σκυροδέματος λόγω ειδικών
συνθηκών

3 ΝΑΟΔΟ ΔΧ2 3,00 22,00 66,0013 m3ΟΔΟ 2532

Διαζώματα (σενάζ) από
ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα
γραμμικά δρομικών τοίχων

4 ΝΑΟΙΚ
49.01.01

55,00 16,80 924,0014 mΟΙΚ 3213

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με
γαλλικά κλπ κεραμίδια ή
τεχνητές πλάκες ανοίγματος
έως 6,00 m

5 ΝΑΟΙΚ
52.66.01

6,50 45,00 292,5015 m2ΟΙΚ 5266

Σανίδωμα στέγης με τάβλες
πάχους 2,5 cm

6 ΝΑΟΙΚ
52.80.03

6,50 22,50 146,2516 m2ΟΙΚ 5283

Επικεράμωση με κεραμίδια
γαλλικού τύπου

7 ΝΑΟΙΚ 72.11 7,70 22,50 173,2517 m2ΟΙΚ 7211

Σε μεταφορά 2.225,25 2.508,86

Σελίδα 1 από 2



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

[1] [2] [3] [5][4] [6] [7] [8] [9] [10]

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

Από μεταφορά 2.225,25 2.508,86

Θύρα πλήρης ξύλινη δρομική
με αρμοκάλυπτρα και στις δύο
όψεις

8 ΝΑΟΙΚ 54.49 7,50 95,00 712,5018 m2ΟΙΚ 5449

Σύνολο : 2. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΡΟΦΕΣ - ΠΟΡΤΕΣ 2.937,752.937,75

3. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Επιχρίσματα τριπτά -
τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

1 ΝΑΟΙΚ 71.21 120,00 13,50 1.620,0019 m2ΟΙΚ 7121

Αποκατάσταση τοπικών
βλαβών στοιχείων από
οπλισμένο σκυρόδεμα
οφειλομένων στην διάβρωση
του οπλισμού με χρήση
επισκευαστικών κονιαμάτων
και αναστολέων διάβρωσης

2 ΝΑΥΔΡ 10.19Ν 32,00 62,46 1.998,7220 m2ΟΙΚ 7331

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

3 ΝΑΟΙΚ
77.80.02

584,00 10,10 5.898,4021 m2ΟΙΚ 7785.1

Επάλειψη με ελαστομερές
στεγανωτικό υλικό, με βάση
ελλαστομερεις ριτίνες

4 ΟΙΚ
Ν\ΝΑΟΙΚ.79.03

800,00 12,00 9.600,0022 m2

Σύνολο : 3. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ 19.117,1219.117,12

24.563,73

4.421,47

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

28.985,20

4.347,78

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

ΦΠΑ 17,00%

33.332,98

5.666,61

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 38.999,59

Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ
Εγκ. 36/13-12-2001

39.000,00

Χίος       14.04.2020 Χίος        14.04.2020         

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Με εντολή Δ/ντη Τ.Υ.Δ.

Προϊστ. Τμήματος Συγκ/κών & Κτιριακών
Έργων

Μιχαήλ Σταματουλάκης
ΤΕ Πολ. Μηχ. με βαθμό Β'

Παντελής Τσαγρής
Πολ. Μηχ. με βαθμό Α'
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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
              ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. ΧΙΟΥ
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Τιμαριθμική : 2012Γ
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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1101

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων,

άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε

τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.

 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια

Τιμή ανά τόνο (ton).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

 Δια μέσου οδών καλής βατότητας.

 Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m

ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι

2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος

βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ'

άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των

προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία

σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ

02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων"

 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή

τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως

10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και

συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις

σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο
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αστερίσκος    , ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας,

λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών

επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή

χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση

με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού

υλικού από οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την

επίχωση.

Ευρώ (Αριθμητικά): 27,10

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ ΔΧ1.1 Προσαυξησή τιμής αδρανών υλικών Οδοστρωσίας λόγω ειδικών συνθηκών

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 3221.Β

Προσαύξηση της τιμής μονάδας αδρανών υλικών λατομείου για Οδοστρωσία  λόγω ειδικών συνθηκών

(θαλασσίων μεταφορών κλπ) σύμφωνα με την εγκύκλιο 33 του ΥΠΕΧΩΔΕ .

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο m3

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,00

(Ολογράφως) : τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 21.03.04 Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα
γεωυφάσματος με διάτρητους σωλήνες D 200 mm

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.4

Προμήθεια και τοποθέτηση διατρήτων πλαστικών σωλήνων από PVC ή πολυαιθυλένιο με περίβλημα

γεωυφάσματος των 200 gr/m2. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση των

σκύρων στραγγιστηρίου (μονοβάθμιο φίλτρο).

 Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 200 mm.

Τιμή ανά τρεχον μέτρο (m) πλήρως αποπερατωμένου στραγγιστηρίου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,90

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού
εξοπλισμού

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των

ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών

στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".
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Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα

πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.

Ευρώ (Αριθμητικά): 39,40

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων
μεθόδων καθαίρεσης

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων

κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η

συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους

στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων

οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα

πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως

Ευρώ (Αριθμητικά): 67,40

(Ολογράφως) : εξήντα επτά και σαράντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,

μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και

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

εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των

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

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την

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

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

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

(τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την

διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.02.04 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση
αντλίας  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και

λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη

του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

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

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και

σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης,

με χρήση οποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό,

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

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

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την

θέση σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

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

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ ΔΧ2 Προσαυξησή τιμής σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2532

Προσάυξηση της τιμής μονάδας σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών (θαλάσσίων μεταφορών κ.λ.π.)

σύμφωνα με την εγκύκλιο 33 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,00

(Ολογράφως) : είκοσι δύο

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.01 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες

Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες

μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής

και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος

άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε

προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο

ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.66.01 Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος έως
6,00 m

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5266

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση κεραμίδια γαλλικά ή ρωμαϊκά κλπ (εκτός από

βυζαντινά) ή τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυματοειδείς, σύμφωνα με την στατική

μελέτη, μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος

από το έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με

τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά μήκος και με εγκάρσιους,

συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ’ ελάχιστον

C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με επιτεγίδες 4x6 cm, χωρίς σανίδωμα, με σιδηρούς

συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λ.π.) και γενικά με υλικά,

μικροϋλικά και ικριώματα επί τόπου καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως

μέσα και μέτρα προστασίας. Η επικάλυψη με κεραμίδια τιμολογείται με τα άρθρα

της ενότητας 72.των ΝΕΤ ΟΙΚ.

Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η

επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης

του πάχους του σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση το άρθρο 52.80.

 Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως 6,00 m.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβολής.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.80.03 Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5283

Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα

και εργασία πλήρους κατασκευής.

 Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.11 Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους

ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών".

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων,

σύρματος γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα

ικριώματα και η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με

σύρμα καθώς και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.49 Θύρα πλήρης ξύλινη δρομική με αρμοκάλυπτρα και στις δύο όψεις

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5449

Κατασκευή πλήρους θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, με κάσσα δρομική με

αρμοκάλυπτρα 2.5x2.5 cm και στις δύο όψεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με θυρόφυλλα πλήρη ή με φεγγίτη, από

μοριοσανίδες πάχους 22 mm με πλαίσια (τελάρα) από καδρόνια 5Χ7,5 cm με κατά

μήκος εντορμίες (γκινισιές) για την ενσωμάτωση των μοριοσανίδων, με πιθανές

διακοσμητικές γραμμές στις ακμές, με περιθώρια, αρμοκάλυπτρα και πηχάκια

πλαισίωης φεγγίτη και γενικά ξυλεία, σιδηρικά ανάρτησης, στερέωσης και

λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά και

εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση, περιλαμβανομένης και της

εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121

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

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

(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε
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στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα

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

παρασκευάζονται επί τόπου".

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

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.19Ν Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην
διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων
διάβρωσης

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6370

Αποκατάσταση τοπικής οξείδωσης οπλισμού  και αποκατάσταση τοπικής βλάβης του

σκυροδέματος από το λόγο αυτό  στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, όπως κολώνες,

δοκοί ,πλακών και προβόλων κτλ. , σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-01-04-00

«Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση του

οπλισμού»

Πρόκειται για εργασίες που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις αποκατάστασης σκυροδέματος

και οπλισμού , όταν δεν προβλέπεται ή απαιτείται ενίσχυση του οπλισμού ή/και  της

διατομής του σκυροδέματος.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται και η επιμέτρηση γίνεται σύμφωνα με την παρ.8

της  πιο πάνω ΕΤΕΠ.   Διευκρινίζεται ότι περιλαμβάνονται επίσης.

• Η χρήση ικριωμάτων ή άλλων μέσων  για την προσπέλαση και εργασία στις

θέσεις των επεμβάσεων

• Ο καθαρισμός  επιφάνειας αποκαλυφθέντων χαλύβδινων οπλισμών  σύμφωνα με

την ΕΠΕΠ 14-01-09-01 « Καθαρισμός επιφανείας αποκαλυφθέντων χαλύβδινων οπλισμών»

Ειδικότερα στις περιπτώσεις αποκατάστασης σε θέσεις ακμών ελάχιστη επιφάνεια

επιμέτρησης 0.50 Μ2 ανά τρέχον μήκος ακμής .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Β) Αντιδιαβρωτική προστασία οπλισμού: Το αργότερο εντός τριών ωρών από τον

καθαρισμό του οπλισμού, εφαρμόζεται τσιμεντοειδούς βάσης υλικό αντιδιαβρωτικής

προστασίας, ενός συστατικού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 - 7. Εφαρμογή

πρώτης στρώσης στην κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια του σιδηροπλισμού και μετά

την παρέλευση 0.5-2 ωρών ακολουθεί εφαρμογή δεύτερης στρώσης προστασίας και

ενίσχυσης πρόσφυσης, τόσο επί της ήδη επικαλυμμένης επιφάνειας οπλισμού, όσο και

επί της γειτνιάζουσας επιφάνειας σκυροδέματος, αφού προηγηθεί διαβροχή

υποστρώματος μέχρι κορεσμού.

Γ) Αποκατάσταση αρχικής διατομής με επισκευαστικό κονίαμα: Αμέσως μετά τη

διάστρωση του κονιάματος ενίσχυσης πρόσφυσης και όσο αυτό είναι ακόμα νωπό,

εφαρμόζεται ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα υψηλών αντοχών, ενός συστατικού

σύμφωνα με τις απαιτήσεις χαρακτηριστικών της τάξεως R4 του Ευρωπαϊκού Προτύπου

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, σε όσες

στρώσεις απαιτείται κατά περίπτωση για την αποκατάσταση της διατομής του

σκυροδέματος στις αρχικές διαστάσεις της ή σε αυτές που προβλέπονται στην μελέτη.

Η εφαρμογή του κονιάματος στο υπόστρωμα γίνεται με σπάτουλα, μυστρί ή υγρή

εκτόξευση.

Οι στρώσεις του επισκευαστικού κονιάματος πρέπει να παραμένουν υγρές επί 48 ώρες

με τακτική διαβροχή ή υγρή λινάτσα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Περιλαμβάνονται πάσης φύσεως υλικά, μικροϋλικά και εργαλεία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 62,46

(Ολογράφως) : εξήντα δύο και σαράντα έξι λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

A.T. : 21

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.

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\ΝΑΟΙΚ.79.03 Επάλειψη με ελαστομερές στεγανωτικό υλικό, με βάση ελλαστομερεις ριτίνες

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης:

Επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής από σκόνες, σαθρά, υπολείμματα χρωματισμών κτλ με

τρίψιμο και φύσημα με πεπιεσμένο αέρα. Αποφεύγουμε τον καθαρισμό με νερό.

Προμήθεια και εφαρμογή ασταριού σε περιπτώσεις που το υπόστρωμα είναι υγρό ή έχει ασφαλτικά

υπολείμματα. Οι ρωγμές πληρώνονται με σφραγιστικό αρμών.

Προμήθεια και εφαρμογή πολυεστερικού υφάσματος οπλισμού στεγανώσεων στη συμβολή της ταράτσας με

τα περιμετρικά στηθαία, τα κατακόρυφα στοιχεία, καθώς επίσης, στα σημεία που υπάρχουν

τριχοειδείς ρωγμές.

Προμήθεια και εφαρμογή επαλειφόμενου ελαστομερές στεγανωτικού υλικού με βάση τις ελαστομερείς

ρητίνες (σιλανικές ρητίνες), για τη στεγάνωση της ταράτσας.

Εφαρμόζεται σε δύο ή τρεις σταυρωτές διαδοχικές στρώσεις με ρολό ή ψεκασμό. Χρόνος αναμονής

μεταξύ των στρώσεων είναι τουλάχιστον τρεις ώρες. Συνίσταται το άπλωμα του υλικού σε πάχος όχι

μεγαλύτερο του 0,5mm/στρώση.

Η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική

πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού.

Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί

των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και

η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία. Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από

έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και τις υποδείξεις της Τεχνικής

Υπηρεσίας.

Πλήρης περαιωμένη εργασία επικάλυψης και εξομάλυνσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο  (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης

(Ολογράφως) : δώδεκα
Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,00

Χίος       14.04.2020 Χίος        14.04.2020         

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Με εντολή Δ/ντη Τ.Υ.Δ.

Προϊστ. Τμήματος Συγκ/κών &
Κτιριακών

Έργων

Μιχαήλ Σταματουλάκης
ΤΕ Πολ. Μηχ. με βαθμό Β'

Παντελής Τσαγρής
Πολ. Μηχ. με βαθμό Α'
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Άρθρο 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Το αντικείμενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των διοικητικών 

και τεχνικών όρων για την υλοποίηση του έργου  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΜΑΝΗΣ 2020»,  σε συνδυασμό με τους όρους της 

Διακήρυξης του Διαγωνισμού και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

 
Άρθρο 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

.1 Οι προς εκτέλεση εργασίες για την υλοποίηση του έργου αναλύονται στο τεύχος της 
 Τεχνικής Περιγραφής και στα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης και συνοπτικά είναι: 

Συγκεκριμένα αναλυτικά θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες ανά Τοπική Κοινότητα: 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΝΗΣ 
1)Τοπική Κοινότητα Κεράμου  
ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣΜΑΤΩΝ 

 Θα γίνει στεγάνωση του δώματος του Υδροθεραπευτηρίου Αγιασμάτων από την υγρασία. Θα 
προηγηθεί επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής και των περιμετρικών στηθαίων 
από σκόνες, σαθρά, υπολείμματα χρωματισμών κλπ με τρίψιμο και φύσημα με πεπιεσμένο 
αέρα. Αποφεύγουμε τον καθαρισμό με νερό. Στην ένωση του δώματος με τα περιμετρικά 
στηθαία, στα κατακόρυφα ανεστραμμένα δοκάρια, στις  τριχοειδείς ρωγμές και στις 
πάσχουσες επιφάνειες, θα εφαρμόζεται αστάρι και θα τοποθετείται πολυεστερικό ύφασμα 
οπλισμού στεγανώσεων, πριν την επάλειψη με το στεγανωτικό υλικό. Οι τριχοειδής ρωγμές με 
μεγάλο βάθος θα πληρώνονται με σφραγιστικό αρμών.  Στη συνέχεια εφαρμόζεται το  
επαλειφόμενο ελαστομερές με βάση τις ρητίνες (σιλανικές) σύμφωνα με τις υποδείξεις του 
κατασκευαστή και την  έγκριση της Υπηρεσίας.  

 Θα γίνουν επισκευαστικές εργασίες στους  αναστραμένους δοκούς στην πλάκα του κτιρίου   

σύμφωνα  με όσα περιγράφονται αναλυτικά στο τιμολόγιο της παρούσας μελέτης.  

 Θα επισκευαστούν τοπικά οι σαθροί σοβάδες των περιμετρικών στηθαίων και το σενάζ, 

καθώς και στην Νότια πλευρά  του κτιρίου.  

 Τέλος  θα γίνει χρωματισμός  τμημάτων  των  επιφανειών που επισκευάζονται  μετά από 

υπόδειξη της Υπηρεσίας.  

2)Τοπική Κοινότητα Βολισσού. 
Θα κατασκευστεί εσωτερική ξύλινη πόρτα πρεσσαριστή  στο Δημαρχείο Βολισσού ώστε να κλείνει ο 
χώρος  συνεδριάσεων από το υπόλοιπους χώρους του Δημαρχείου. 
 
 
3)Τοπική Κοινότητα Πιραμάς 

 Θα γίνουν επισκευαστικές εργασίες στις κολώνες, στους δοκούς και στην πλάκα της σκάλας 

του Δημοτικού  Σχολείου  Πιραμάς  σύμφωνα  με  όσα αναλυτικά περιγράφονται στο τιμολόγιο 

της παρούσας μελέτης  

 Τέλος  θα γίνει χρωματισμός των  επιφανειών που επισκευάζονται.  

4)ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΠΑΡΙΑΣ  

 Θα γίνουν εξωτερικοί χρωματισμοί στο Δημοτικό  Σχολείο Παρπαριάς.  

 Επίσης όπου  απαιτείται θα γίνει καθαίρεση επιχρισμάτων και αποκατάσταση τους. 

5)ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΝ  
Θα γίνουν εξωτερικοί χρωματισμοί στο Κοινοτικό  γραφείο Κουρουνίων.  
Επίσης όπου  απαιτείται θα γίνει καθαίρεση επιχρισμάτων και αποκατάστασή τους. 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 
1)Τοπική Κοινότητα Καρδαμύλων  
1)ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 

 Οπου  απαιτείται θα γίνει επισκευή στις  ρωγμές στις κολώνες και δοκάρια του κτιρίου 

σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στο αναλυτικό τιμολόγιο της μελέτης.   
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 Οπου απαιτείται θα γίνει μόνωση των υγρασιών που  υπάρχουν στο κτίριο όπως 

περιγράφονται αναλυτικά  στην παρούσα. 

 Οπου απαιτείται καθαίρεση των σαθρών επιχρισμάτων  και αποκατάστασή τους.   

 Θα γίνει   χρωματισμός των παραπάνω επιφανειών.    

2)ΚΛΕΙΣΤΟ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ  ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 

 Κατασκευή αποστραγγιστικού αγωγού ομβρίων Φ200 στον νότιο τοίχο του   κτιρίου. 

Θα γίνει εκσκαφή σε όλο  το  μήκος του τοίχου σε βάθος 2,50  μέτρα και τα νερά θα 
οδηγηθούν στο χώρο του γηπέδου.   

 Οπου  απαιτείται θα γίνει επισκευή στις  ρωγμές στις κολώνες και δοκάρια του κτιρίου 

σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στο αναλυτικό τιμολόγιο της μελέτης.   

 Οπου απαιτείται θα γίνει μόνωση των υγρασιών που  υπάρχουν στο κτίριο.  Οι  εργασίες 

περιγράφονται αναλυτικά  παραπάνω. 

 όπου απαιτείται θα γίνει καθαίρεση των σαθρών επιχρισμάτων  και αποκατάστασή τους.   

 Θα γίνει   χρωματισμός των παραπάνω επιφανειών.    

Επίσης, θα αντιμετωπιστούν επείγουσες και αναγκαίες επεμβάσεις κατά την κρίση της Υπηρεσίας, 
κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου. 

2. Όλες οι παραπάνω εργασίες αναφέρονται στο τελικό έργο περιλαμβανομένων 
ενδεχομένων συμπληρωματικών ερευνών ή/και μελετών, καθώς και οποιωνδήποτε 
προσθέτων ή βοηθητικών εργασιών που θα απαιτηθούν για την εκτέλεσή τους ή και για την 
κατασκευή προσωρινών προσβάσεων σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους λοιπούς όρους 
Δημοπράτησης. 

 
Άρθρο 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 

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

«ΕΡΓΟ»: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΚΑΙ 

Δ.Ε. ΑΜΑΝΗΣ 2020   ». 
«Κύριος του Έργου» (ΚτΕ) είναι o Δήμος Χίου. 

«Προϊσταμένη Αρχή» του έργου είναι η Οικονομική Επιτροπή Δ. Χίου στο προσυμβατικό στάδιο και το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χίου μετά την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου. 

«Διευθύνουσα  Υπηρεσία» του έργου είναι Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου που 
εδρεύει στη Χίο και στο εξής θα καλείται «Υπηρεσία» στην παρούσα και σε όλα τα τεύχη του 
διαγωνισμού. 

«Υποψήφιοι ή Διαγωνιζόμενοι» είναι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες που πληρούν τα 
κριτήρια συμμετοχής του διαγωνισμού όπως ορίζονται στο άρθρο 21 της διακήρυξης. 

«Ανάδοχος» είναι η εργοληπτική επιχείρηση ή η Κοινοπραξία που συνάπτει σύμβαση εκτέλεσης του 
έργου με τον ΚτΕ. 

Όπου γίνεται αναφορά σε προδιαγραφές, οδηγίες ή εν γένει έγγραφα που έχουν συνταχθεί από 
επιστημονικά ινστιτούτα ή/και οργανισμούς, θα λαμβάνεται υπόψη η τελευταία έκδοση αυτών. 

Όπου γίνεται αναφορά σε Νόμο ή Προεδρικό Διάταγμα ή Εγκύκλιο νοείται όπως ισχύουν με τις 
τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις τους κατά τα οριζόμενα στην Διακήρυξη. 

 
Άρθρο 4. ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΈΡΓΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

4.1 Με τον όρο "Σύμβαση" νοείται η σύμβαση που περιγράφεται στη Διακήρυξη Δημοπρασίας, 
σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, με βάση την οποία ο Ανάδοχος θα 
εκτελέσει τις εργασίες που αναφέρονται συνοπτικά στην παράγραφο 2.1 του Άρθρου 2 της 
παρούσας ΕΣΥ και αναλύονται στην Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

4.2 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία 
την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 17 
της Διακήρυξης και στο άρθρο 5 της παρούσας ΕΣΥ. 
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Άρθρο 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ – ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

5.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης των εργασιών του 
Έργου και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτησης του 
Κυρίου του Έργου κατά αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. β του άρθρου 72 του 
Ν. 4412/2016. 

5.2 Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές θα πρέπει, να έχουν εκδοθεί από το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ή 
από Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος της Ε.Ε., 
συνοδευόμενη στην τελευταία περίπτωση από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική. 
Μπορούν επίσης οι εγγυητικές επιστολές να παρέχονται και με γραμμάτια του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 

5.3 Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν την επωνυμία της επιχείρησης, 
τον τίτλο του Έργου για το οποίο δίδεται η εγγύηση, τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από 
το δικαίωμα της διζήσεως και ότι ο εκδότης αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωση να 
καταβάλλει το ποσό της εγγύησης χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση μέσα σε πέντε (5) 
ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση. 

5.4  Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές απευθύνονται προς τον Δήμο Χίου. 

5.5 Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση. 
 
Άρθρο 6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

6.1 ΓΕΝΙΚΑ 

6.1.1 Στην παρούσα σύμβαση, σχετικά με τις προθεσμίες ισχύει το άρθρο 147 του 
Ν. 4412/2016, ενώ για τις επιβαλλόμενες ποινικές ρήτρες, για υπέρβαση των 
προθεσμιών, θα έχει εφαρμογή το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. 

 ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ Η ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ του άρθρου 147 του 
Ν. 4412/2016 σχετικά με την τήρηση των προθεσμιών (συνολικής και 
τμηματικών) με τις επαπειλούμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησής τους. 

6.1.2 Η τήρηση των προθεσμιών του παρόντος άρθρου έχει ιδιαίτερη σημασία και ο 
Ανάδοχος με την υποβολή της προσφοράς του εγγυάται τον προϋπολογισμό του 
έργου και αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει με πρόσθετα συνεργεία ή 
οποιαδήποτε άλλη εντατικοποίηση του ρυθμού της εργασίας (πρόσθετες βάρδιες 
ή οποιαδήποτε άλλα μέτρα) τις καθυστερήσεις έστω και αν αυτές δεν οφείλονται 
σε υπαιτιότητα δική του, κατά τρόπο ώστε να επιτευχθεί το τελικό αποτέλεσμα 
μέσα στη συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου. Με βάση αυτόν τον 
ερμηνευτικό κανόνα θα εξετάζεται κάθε τυχόν αίτηση παράτασης προθεσμίας και 
πάντως γεγονότα παροδικά και ιδίως βραχύχρονα δεν είναι δυνατόν να 
δικαιολογήσουν παρατάσεις, αν είναι δυνατόν να καλυφθούν εκ των υστέρων 
μέσα στο συμβατικό χρόνο οι τυχόν καθυστερήσεις που προκάλεσαν τα γεγονότα 
αυτά. 

6.1.3 Ο Ανάδοχος δεν έχει κανένα δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση στην 
περίπτωση που για να τηρήσει τη συνολική και τις τμηματικές προθεσμίες 
χρειαστεί να κάνει πρόσθετα νυκτερινά συνεργεία, να πραγματοποιήσει 
υπερωρίες, εργασίες σε ημέρες αργίας κ.λ.π., πέρα από αυτές που είχε 
προβλέψει στη σύνταξη της προσφοράς του ή μετά την υπογραφή της σύμβασης 
σε οποιονδήποτε επί μέρους προγραμματισμό των εργασιών ή εκθέσεως ή άλλο 
στοιχείο που υποβάλλει στην Υπηρεσία ή κατά οποιονδήποτε άλλο χρόνο. 

6.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΠENTE (5) μήνες και αρχίζει 
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

6.3 ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  

Εκτός από την συνολική προθεσμία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τις 
παρακάτω αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες (με την έννοια της παραγράφου 4α του 
άρθρου 147 του Ν. 4412/2016), για παράδοση τμημάτων του Έργου: 

1 Έννοιες 
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Εκτός από την συνολική προθεσμία, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει : 

(1) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (με την έννοια της παραγράφου 4α 
του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016), για παράδοση τμημάτων του έργου, που η 
έγκαιρη αποπεράτωσή τους έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Κύριο του Έργου.  

(2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (με την έννοια της παραγράφου 4β του 
άρθρου 147 του Ν. 4412/2016), που καθορίζονται ως σταθμοί ενδιάμεσου ελέγχου 
της προόδου του έργου. 

Όλες οι τμηματικές προθεσμίες προσμετρώνται σε ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα 
υπογραφής της Σύμβασης. 

2. Αποκλειστικές Τμηματικές Προθεσμίες (Α.Π.)  

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

Όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 
Σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία για 
έγκριση το "Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής" του Έργου, όπως προβλέπεται από το 
σχετικό άρθρο της παρούσας Ε.Σ.Υ. 

Η παρούσα προθεσμία τίθεται κατ' εφαρμογή της παραγρ. 1 του άρθρου 145 του 
Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα. 

  (2) Δεύτερη Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία  (2
η
 Α.Π.) 

Όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της   
Σύμβασης ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει υποβάλει το οργανόγραμμα του εργοταξίου 
με την κατανομή των αρμοδιοτήτων και την περιγραφή των θέσεων εργασίας, με 
βάση τα αναφερόμενα στο σχετικό άρθρο της παρούσας Ε.Σ.Υ. 

Η παρούσα προθεσμία τίθεται κατ' εφαρμογή της παραγρ. 4 του άρθρου 145 του 
Ν. 4412/2016. 

3. Ενδεικτικές Τμηματικές Προθεσμίες (Ε.Π.)  

1. Γενικά 

(1) Για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και χρονική παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων θα υπάρχουν Ενδεικτικές Τμηματικές Προθεσμίες. 

Οι προθεσμίες αυτές θα περιληφθούν στο "Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής" του 
έργου που θα υποβάλει ο Ανάδοχος. 

(2) Οι αναφερόμενες ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες έχουν το νόημα επιθυμητών 
μέγιστων, ο οριστικός δε καθορισμός τους θα γίνει, κατά την έγκριση του 
"Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής" του έργου. 

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

Όχι αργότερα από ένα (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει όλες τις χωματουργικές εργασίες, και τις 
καθαιρέσεις.  

3. Δεύτερη Ενδεικτική Τμηματική Προθεσμία  (2
η
 Ε.Π.) 

Όχι αργότερα από πέντε (5) μήνες από το πέρας της 1
ης

 Ε.Π., ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει τα επιχρίσματα,τις επισκευές φέροντος 
οργανισμού τις μονώσεις, τις τσιμεντοστρώσεις, και τους χρωματισμούς. 

4. Τρίτη Ενδεικτική Τμηματική Προθεσμία  (3
η
 Ε.Π.) 

Όχι αργότερα από ένα (1) μήνα από το πέρας της 2
ης

 Ε.Π., ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει το σύνολο των εργασιών της σύμβασης. 

6.4 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 

Γενικά, παράταση προθεσμιών δεν θα αναγνωρισθεί στον Ανάδοχο με δικαιολογία την 
άγνοια των εδαφικών συνθηκών της περιοχής του Έργου, την εξασφάλιση οδών 
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προσπέλασης στον τόπο του έργου, του χρόνου λειτουργίας των πηγών προμήθειας 
υλικών, την αδυναμία έγκαιρης εξεύρεσης εργατών, μηχανημάτων και υλικών από την 
Ελληνική ή/και ξένη Βιομηχανία, τον εκτελωνισμό υλικών, εφοδίων και μηχανημάτων, που 
τυχόν θα εισάγει από το εξωτερικό και τις διατυπώσεις έκδοσης των κάθε φύσεως αδειών. 

 
 

Άρθρο 7. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

7.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 1. Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με αιτιολογημένη Απόφαση της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Η 
κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της συνολικής και των αποκλειστικών 
τμηματικών προθεσμιών δεν ανακαλείται. Με ίδια απόφαση αίρονται οι ποινικές ρήτρες για 
τις ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες, αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική 
προθεσμία και τις τυχόν εγκεκριμένες γενικές παρατάσεις. 

 2. Οι ποινικές ρήτρες αυτές είναι επιπρόσθετες στις ποινικές ρήτρες, ή πρόστιμα, που 
προβλέπονται για παραλείψεις ενεργειών του Αναδόχου στους λοιπούς όρους της 
παρούσας Ε.Σ.Υ. και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης. 

 3. Σε περίπτωση που υποβληθεί λογαριασμός από τον ανάδοχο πριν την έκδοση της 
απόφασης επιβολής ποινικών ρητρών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να 
εκδώσει τη σχετική απόφαση και να επιστρέψει τον λογαριασμό στον ανάδοχο, πριν την 
παρέλευση διμήνου από την υποβολή του, ζητώντας να συμπεριλάβει σε αυτόν τις 
επιβληθείσες ποινικές ρήτρες. 

7.2. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

 1. Για υπαίτια από μέρους του Αναδόχου υπέρβαση της συνολικής χρονικής προθεσμίας 
του άρθρου 12 της Διακήρυξης, λόγω της ανάγκης περαίωσης του έργου εντός της 
προθεσμίας αυτής επιβάλλονται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής 
προθεσμίας ποινικές ρήτρες οι οποίες ορίζονται σε ποσοστό 15% της μέσης ημερήσιας 
αξίας του έργου, επιβαλλόμενες για αριθμό ημερών έως το 20% της προβλεπομένης από 
την παρούσα αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα 15% 
της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε ποσοστό 
20% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου, συμφώνως προς τα οριζόμενα στο άρθρο 148, 
του Ν.4412/2016. 

 2. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας 
δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού 
της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. 

 3. Το σύνολο των επιβαλλομένων ποινικών ρητρών για τις τμηματικές προθεσμίες δεν 
μπορεί να υπερβεί σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού ποσού της σύμβασης, 
χωρίς Φ.Π.Α.. 

 4. Οι προθεσμίες υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες και τα ποσά και οι 
προθεσμίες, όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, χωρίς παρατάσεις ή αναθεώρηση. 

 5. Για την εφαρμογή των ποινικών ρητρών, η Μέση Ημερήσια Αξία του Έργου 
(Μ.Η.Α.Ε.) προκύπτει ως το πηλίκο του συνολικού χρηματικού ποσού της Σύμβασης, μαζί 
με το ποσό των τυχών συμπληρωματικών συμβάσεων (χωρίς την αναθεώρηση και το 
Φ.Π.Α.), προς τη συνολική προθεσμία του Έργου, δηλαδή το άθροισμα της συμβατικής 
προθεσμίας της αρχικής και των τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων. Η Μέση Ημερήσια 
Αξία του Έργου (Μ.Η.Α.Ε.) δεν μεταβάλλεται με τη χορήγηση παρατάσεων στην 
προθεσμία εκτέλεσης του έργου. 

7.3 ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

7.3.1 Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 
συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη 
σύμβαση ή το νόμο, κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016. 

7.3.2  Αν υφίσταται λόγος έκπτωσης, κοινοποιείται στον ανάδοχο ειδική πρόσκληση της 
διευθύνουσας υπηρεσίας, η οποία αναφέρεται απαραίτητα στις διατάξεις του 
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άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελέσει ο ανάδοχος μέσα στην 
τασσόμενη προθεσμία. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη, δηλαδή 
ανάλογη του χρόνου που απαιτείται κατά την κοινή αντίληψη για την εκτέλεση 
των εργασιών ή των ενεργειών. Δεν μπορεί πάντως να είναι μικρότερη από δέκα 
(10) ημέρες, ούτε και μεγαλύτερη από τριάντα (30) ημέρες. 

 
 
Άρθρο 8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

8.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

8.1.1 Ο Ανάδοχος εντός χρονικού διαστήματος  δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών 
από την υπογραφή της Σύμβασης (σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 145 του 
Ν. 4412/2016), θα συντάξει και θα υποβάλει προς έγκριση το "Χρονοδιάγραμμα 
Κατασκευής του Έργου" (1η έκδοση). 

8.1.2 Το πρόγραμμα αυτό και ο πίνακας πρόβλεψης και ελέγχου της φυσικής προόδου 
του Έργου καταρτίζονται με βάση τα στοιχεία που έχουν δοθεί στον Ανάδοχο και 
τους λοιπούς όρους της Σύμβασης. 

8.1.3 Ο Ανάδοχος καταρτίζει το αρχικό πρόγραμμα και τα υποπρογράμματα του Έργου 
-αλλά και τις επόμενες ενημερώσεις και αναπροσαρμογές τους, αν απαιτείται- και 
τα υποβάλλει στην Υπηρεσία με τον παρακάτω τρόπο: 

(1) Διάγραμμα δικτυωτής ανάλυσης, με απεικόνιση των δραστηριοτήτων στους 
κόμβους, στο οποίο θα επισημαίνεται ή/οι κρίσιμη/ες διαδρομή/ες και οι 
σχέσεις αλληλουχίας των δραστηριοτήτων. 

(2) Πίνακα με τις ημερομηνίες ενωρίτερης/αργότερης έναρξης και λήξης και το 
ολικό και ελεύθερο περιθώριο των δραστηριοτήτων. 

(3) Μία γραφική απεικόνιση του χρονοδιαγράμματος με την τεχνική των 
διαγραμμάτων GANT, κατά τρόπο που να φαίνονται οι κρίσιμες 
δραστηριότητες και το περιθώριο των μη κρίσιμων ενεργειών. 

(4) Πίνακα "Πρόβλεψης και Ελέγχου της Φυσικής Προόδου του Έργου", ο 
οποίος θα περιλαμβάνει σε στήλες τα είδη εργασιών που αναφέρονται 
παραπάνω, την πρόβλεψη των προς εκτέλεση εργασιών και την 
προβλεπόμενη απορρόφηση σε τακτά χρονικά διαστήματα που θα συμφω-
νηθούν με την Υπηρεσία.  

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

(6) Τα ιστογράμματα χρήσης κάθε πόρου και ο προγραμματισμός-κατανομή της 
διαθεσιμότητας των πόρων (resource availability profile). 

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

 Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην λογική του δικτύου, στην 
αλληλουχία των δραστηριοτήτων, στον ρεαλισμό στους χρόνους και στους διαθέσιμους 
πόρους. 

 Αυτό σημαίνει ότι το "δίκτυο" θα πρέπει να είναι ένα συνεπές σύστημα για τον σχεδιασμό 
(planning), χρονοπρογραμματισμό, παρακολούθηση (monitoring) και έλεγχο (controlling) 
του έργου. 

 Τα παραπάνω στοιχεία, υποβάλλονται σε πέντε σειρές, εκτός αν άλλως συμφωνηθεί με την 
Υπηρεσία, τόσο εκτυπωμένα σε χαρτί, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή που θα συμφωνηθεί 
με την Υπηρεσία, για έλεγχο και περαιτέρω αξιοποίησή τους από αυτήν. 

8.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

8.2.1 Το αρχικό χρονοδιάγραμμα και κάθε μεταγενέστερη ενημέρωση ή αναθεώρηση 
του προγράμματος του Έργου ή/και των υποπρογραμμάτων του, υποβάλλονται 
από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση. 

8.2.2 Η Υπηρεσία εγκρίνει αυτό/ά όπως υποβλήθηκε/καν ή όπως θα το/α 
τροποποιήσει, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημερολογιακές μέρες από την υποβολή 
του. 
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8.2.3 Καθυστέρηση για έγκριση από την Υπηρεσία μεγαλύτερη από την παραπάνω 
προθεσμία των δέκα (15) ημερών συνεπάγεται την αποδοχή του υποβληθέντος. 

8.2.4 Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστημα μέχρι και την δέκατη πέμπτη (15η) μέρα 
από την υποβολή για έγκριση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου θα 
ενεργεί σύμφωνα με το δικό του χρονοδιάγραμμα, φέροντας ακέραια την ευθύνη, 
αν αυτό αντίκειται στους όρους των τευχών δημοπράτησης. Για τον λόγο αυτό 
θεωρείται, ως συμβατικός όρος, ότι η διαδικασία της κατάρτισης και έγκρισης, ή 
μεταβολής του χρονοδιαγράμματος δεν επιφέρει καθυστέρηση. 

8.2.5 Σε περίπτωση παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί του χρονοδιαγράμματος που 
θα υποβληθεί, αυτό θα ανασυνταχθεί για να περιλάβει τις παρατηρήσεις και θα 
επανυποβληθεί για έγκριση εντός 5 ημερών από της κοινοποιήσεως των παρα-
τηρήσεων. 

8.2.6 Μετά την οριστικοποίηση του προγράμματος (αρχικού ή μεταγενέστερης 
ενημέρωσης) και την έγκριση από την Υπηρεσία, αυτό εφαρμόζεται υποχρεωτικά 
από τον Ανάδοχο, συγκρίνεται με την πραγματοποιούμενη πρόοδο και 
ενημερώνεται ή αναπροσαρμόζεται. 

8.2.7 Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης του αρχικού εγκεκριμένου χρονο-
διαγράμματος, για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις 
και τους όρους της παρούσας, συντάσσεται νέο προσαρμοσμένο 
χρονοδιάγραμμα για το οποίο ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στο παρόν άρθρο. 

 
Άρθρο 9.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

9.1 Η χρηματοδότηση του Έργου θα γίνει από τον ΚτΕ με διαδοχικές πληρωμές, ανάλογα με 
την πρόοδο των εργασιών. 

9.2 Με την επιφύλαξη ισχύος της προηγούμενης παραγράφου, ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη 
εξασφάλισης επαρκούς Κεφαλαίου Κίνησης, προς κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών 
που μπορεί να προκύπτουν λόγω χρονικών διαφορών μεταξύ πραγματοποίησης μιας 
δαπάνης και πιστοποίησης - πληρωμής του αντίστοιχου ποσού από τον ΚτΕ. 

9.3 Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  και υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά. 

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

10.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί ημερολόγιο Έργου σύμφωνα με το άρθρο 146 του 
Ν. 4412/2016. 

10.2 Με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου, θα καταρτιστούν βιβλιοδετημένα τεύχη με 
διπλότυπες αριθμημένες σελίδες για: 

10.2.1 την τήρηση ημερολογίου του Έργου, 

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

10.2.3 αρχείου ποιοτικού ελέγχου, και 

10.2.4 βιβλίο επιβεβαίωσης αφανών εργασιών. 

10.3 Κατά τον χρόνο εγγύησης ο Ανάδοχος εξακολουθεί να τηρεί το ημερολόγιο του έργου 
συμπληρώνοντάς το μόνο τις μέρες που διενεργείται επιθεώρηση αυτού ή συντήρηση ή 
συμβαίνουν άλλα σημαντικά γεγονότα. Το ημερολόγιο κατά την περίοδο αυτή τηρείται 
όπως ορίζει η Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

10.4 Σε περίπτωση που στο Έργο εργάζονται περισσότερες από μία βάρδιες θα 
συμπληρώνεται ένα φύλλο ανά βάρδια. 

10.5 Το αρχείο ποιοτικού ελέγχου πρέπει να είναι συμβατό με το πρόγραμμα διασφάλισης 
ποιότητας του Έργου. 
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Άρθρο 11.  ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

11.1  Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων μέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε 
εργασία παρουσιάσει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται 
σε αυτόν ειδική διαταγή της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με την ειδική διαταγή 
προσδιορίζονται τα ελαττώματα, καθορίζεται αν είναι ουσιώδη, επουσιώδη ή και επικίνδυνα 
και τάσσεται εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση μπορεί 
να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή τους, αν 
αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί 
δυσανάλογες δαπάνες με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του 
αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή μπορεί 
να περιλαμβάνει και την εκτέλεση ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό του 
ελαττώματος. 

11.2 Ειδική διαταγή περικοπής του εργολαβικού ανταλλάγματος μπορεί να εκδοθεί, κατά την 
κρίση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, και στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος δεν είναι 
συνεπής σε συμβατικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με την εκτέλεση εργασιών, όπως 
π.χ. πλημμελής τήρηση του ημερολογίου του έργου ή του προγράμματος ποιότητας έργου, 
παράλειψη εκτέλεσης όλων των απαιτούμενων εργαστηριακών ελέγχων και οποιαδήποτε 
άλλη υποχρέωση θεωρείται ότι είναι ανοιγμένη στην τιμή προσφοράς του αναδόχου. 

 
Άρθρο 12.  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ – 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ  

12.1  Μετά το πέρας των εργασιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση του Έργου εκδίδεται 
βεβαίωσης περάτωσης του Έργου σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν. 4412/2016. 

12.2 Η προσωρινή παραλαβή του Έργου θα γίνεται μετά την πλήρη περαίωση της κατασκευής 
των προβλεπομένων έργων και την εκπλήρωση όλων των σχετικών υποχρεώσεων του 
Αναδόχου. 

12.3 Πριν την προσωρινή παραλαβή είναι δυνατή η παράδοση σε χρήση μέρους ή και 
ολόκληρου του έργου (διοικητική παραλαβή) σύμφωνα με το άρθρο 169 του Ν. 4412/2016. 

12.4 Διευκρινίζεται ότι η παράδοση σε χρήση δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση την 
παραλαβή του έργου (προσωρινή ή οριστική). 

 
Άρθρο 13.  ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

13.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις για δοκιμές και να θέσει σε λειτουργία 
τις εγκαταστάσεις με δικές του δαπάνες, όπως ειδικότερα προβλέπεται στα σχετικά τεύχη. 

13.2 Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέσει προσωπικό, συσκευές και ότι άλλο χρειάζεται για τις 
δοκιμές που θα εκτελούνται είτε από τον ίδιο είτε από την Υπηρεσία και θα έχει την ευθύνη 
για την μεταφορά και παράδοση των δειγμάτων σε εργαστήρια δοκιμών. 

 
Άρθρο 14.   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

14.1 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί το Έργο, για δεκαπέντε (15) μήνες μετά την 
έκδοση της Βεβαίωσης Περάτωσης Εργασιών του άρθρου 12, αν μέσα σε δύο μήνες από 
την έκδοση της βεβαίωσης υποβληθεί από τον Ανάδοχο η τελική επιμέτρηση σύμφωνα με 
το άρθρο 171 του Ν. 4412/2016. Άλλως από την ημερομηνία που υποβλήθηκε ή με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο συντάχθηκε η τελική επιμέτρηση. Μετά την πάροδο του ανωτέρω 
διαστήματος της συντήρησης ενεργείται η οριστική παραλαβή. 

14.2 Η Υπηρεσία και ο Ανάδοχος θα επιθεωρούν από κοινού το Έργο ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα κατά την περίοδο της συντήρησης με σκοπό την αποκάλυψη τυχόν 
προβλημάτων και ελλείψεων. 

14.3 Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση, με δική του οικονομική επιβάρυνση, όλων 
των εργασιών επισκευών, διορθώσεων ή ανακατασκευών και για την επανόρθωση όλων 
των ελλείψεων, συρρικνώσεων, ατελειών ή άλλων μειονεκτημάτων που τυχόν εμφανισθούν 
στο Έργο μέσα στο χρόνο συντήρησης. 

14.4 Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης, που 
σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελούν υποχρέωσή του, σε εύλογο χρόνο και σε βαθμό 
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που να ικανοποιούν λογικά την Υπηρεσία, η Υπηρεσία δικαιούται να εκτελέσει αυτές εις 
βάρος και δια λογαριασμό του. 

14.5 Η οριστική παραλαβή του Έργου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
172 του Ν. 4412/2016  μετά την εκπλήρωση όλων των σχετικών υποχρεώσεων του 
Αναδόχου. 

 

 
Άρθρο 15.   ΜΗΤΡΩΟ  ΕΡΓΟΥ 

15.1.  Το μητρώο ανάγεται στη ανασύνταξη όλων των σχεδίων της μελέτης, για την απεικόνιση του 
έργου όπως ακριβώς κατασκευάστηκε (σχέδια "as built"). Επίσης στην σύνταξη σχεδίου 
(οριζοντιογραφία) του έργου που εκτελέσθηκε σε συσχετισμό με τα έργα που τυχόν 
προϋπήρχαν στην περιοχή του έργου. Το σχέδιο αυτό θα συμπληρωθεί με τα τεχνικά και 
οικονομικά στοιχεία. Όλα τα ανωτέρω θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο σε έξι (6) αντίτυπα 
κατά την υποβολή της σχετικής αίτησής του περί περαίωσης του έργου. Το μητρώο θα 
συνοδεύεται από τις φωτογραφίες. 

15.2.   Ο Ανάδοχος υποχρεούται, με έξοδά του, στη λήψη φωτογραφιών πριν την έναρξη των 
εργασιών, κατά το χρόνο κατασκευής του έργου και μετά την ολοκλήρωσή του. Στο πίσω 
μέρος της φωτογραφίας θα αναγράφεται η ημερομηνία που λήφθηκε και τα τεχνικά και 
οικονομικά στοιχεία του έργου. 

15.3.  Η σύνταξη του μητρώου του έργου αποτελεί τμήμα της εργολαβίας, σε περίπτωση δε που ο 
Ανάδοχος δεν το συντάξει εμπρόθεσμα, η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα εκτελέσει την εργασία 
με οποιοδήποτε άλλο μέσο και θα κοστολογήσει τις δαπάνες τις εργασίας αυτής σε βάρος 
και για λογαριασμό του Αναδόχου και επιπλέον των δαπανών αυτών θα επιβάλλει στον 
Ανάδοχο ποινική ρήτρα. 
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Ο συντάξας 
 
 

Μιχαήλ Σταματουλάκης      
Πολ. Μηχανικός ΤΕ με Α’ Βαθμό 

 
 

Χίος  14/04/2020 
 

Με εντολή προϊστ/νου Δ/νσης Τ.Υ.Δ. Χίου 
Ο  Προϊστάμενος  του τμήματος 

Συγκοινωνιακών  & Κτιριακών Έργων 
 

 
 
             Παντελής Τσαγρής  

ΠΕ Πολ. Μηχ. με Α΄ Βαθμό 
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ΕΡΓΟ : "ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
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Αρ. Μελέτης : 63-2020

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός
Άρθρου

Τίτλος Αρθρου

Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:

ΟΙΚ Ν\ΝΑΟΙΚ.79.03 22 Επάλειψη με ελαστομερές στεγανωτικό υλικό, με βάση ελλαστομερεις ριτίνες

ΝΑΟΙΚ 10.01.01 1 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια

ΝΑΟΙΚ 10.07.01 2 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας

ΝΑΟΙΚ 20.20 5 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

ΝΑΟΙΚ 21.03.04 7 Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεωυφάσματος με διάτρητους σωλήνες D 200 mm

ΝΑΟΙΚ 49.01.01 14 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων

ΝΑΟΙΚ 52.66.01 15 Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος έως 6,00 m

ΝΑΟΙΚ 52.80.03 16 Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm

ΝΑΟΔΟ ΔΧ1.1 6 Προσαυξησή τιμής αδρανών υλικών Οδοστρωσίας λόγω ειδικών συνθηκών

ΝΑΟΔΟ ΔΧ2 13 Προσαυξησή τιμής σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών

ΝΑΥΔΡ 10.19Ν 20 Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και
αναστολέων διάβρωσης

* Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματοςΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-01-00

Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος01-01-01-00ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 01-01-01-00

ΝΑΟΙΚ 32.02.04 12 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Διάστρωση σκυροδέματοςΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-0001-01-02-00

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:

ΝΑΟΙΚ 32.02.04 12 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

* Συντήρηση σκυροδέματοςΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-03-00

Συντήρηση του σκυροδέματος01-01-03-00ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 01-01-03-00

ΝΑΟΙΚ 32.02.04 12 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

* Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματοςΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-04-00

Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος01-01-04-00ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 01-01-04-00

ΝΑΟΙΚ 32.02.04 12 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματοςΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-0001-01-05-00

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:

ΝΑΟΙΚ 32.02.04 12 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
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Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Άρθρων

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός
Άρθρου

Τίτλος Αρθρου

Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευώνΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-0001-01-07-00

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:

ΝΑΟΙΚ 32.02.04 12 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)ΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-04-00-0001-04-00-00

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:

ΝΑΟΙΚ 38.02 11 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών ΈργωνΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-04-00-0002-04-00-00

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:

ΝΑΟΙΚ 20.05.01 3 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη

Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργωνΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-07-02-0002-07-02-00

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:

ΝΑΟΙΚ 20.10 4 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

Eπιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπουΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-03-01-0003-03-01-00

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:

ΝΑΟΙΚ 71.21 19 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

Επικεραμώσεις στεγώνΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-05-01-0003-05-01-00

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:

ΝΑΟΙΚ 72.11 17 Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου

Ξύλινα ΚουφώματαΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-01-0003-08-01-00

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:

ΝΑΟΙΚ 54.49 18 Θύρα πλήρης ξύλινη δρομική με αρμοκάλυπτρα και στις δύο όψεις

Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτωνΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-02-0003-10-02-00

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:

ΝΑΟΙΚ 77.80.02 21 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίαςΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 14-02-01-0114-02-01-01

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:

ΝΑΟΙΚ 22.23 10 Καθαίρεση επιχρισμάτων

Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσαΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 15-02-01-0115-02-01-01

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:

ΝΑΟΙΚ 22.10.01 8 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού

ΝΑΟΙΚ 22.15.01 9 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης
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