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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 
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ΔΕ Χίου» 

Αριθμός Μελέτης: 2020-35  

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η μελέτη αυτή αφορά τις εργασίες που θα γίνουν για την ανακατασκευή του 

σιντριβανιού της κεντρικής πλατείας Χίου «Ν. Πλαστήρα». 

Το σιντριβάνι  της πλατείας Ν. Πλαστήρα αποτελείται από τρείς έκκεντρες κυκλικές 

ανοικτές δεξαμενές οι οποίες είναι διαμορφωμένες σε τρία κλιμακωτά επίπεδα.  Ο 

πίδακας βρίσκεται στην ψηλότερη δεξαμενή και το νερό παροχετεύεται διαδοχικά 

μέσω κρουνών υπερχείλισης στα χαμηλότερα επίπεδα. Τα τοιχία των δεξαμενών 

καθώς και ο πυθμένας είναι κατασκευασμένα από σκυρόδεμα. Οι επιφάνειες των 

τοιχίων και οι επιστέψεις τους είναι επενδυμένες από ορθογώνιες πλάκες μαρμάρου 

και ο πυθμένας από κεραμικά πλακίδια. 

 

Οικοδομικές εργασίες: 

Στόχος της παρέμβασης είναι η αφαίρεση των δύο μικρότερων ομόκεντρων 

δεξαμενών και διαμόρφωση της μεγαλύτερης δεξαμενής σε ένα ενιαίο επίπεδο στο 

κέντρο της οποίας θα τοποθετηθεί ο πίδακας.  

Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται η καθαίρεση των δύο ψηλότερων κυκλικών 

δεξαμενών καθώς και η αποξήλωση των επενδύσεων από πλακίδια στον πυθμένα και 

από  μάρμαρο στην εσωτερική παρειά των τοίχων της τρίτης χαμηλότερη δεξαμενής.  

Κατά την καθαίρεση λαμβάνεται μέριμνα προκειμένου να αφαιρεθούν με προσοχή οι 

επιστέψεις από ερυθρό αμωνητικό ασβεστόλιθο οι οποίες φυλάσσονται με ευθύνη του 

αναδόχου  για να επαναχρησιμοποιηθούν εφόσον απαιτηθεί.   

 Στον πυθμένα  διαστρώνεται πλάκα από σκυρόδεμα C20/25 με προσθήκη 

στεγανωτικής ρητίνης η οποία οπλίζεται με εσχάρα Φ 8/15. Για την στεγάνωση του  

αρμού που δημιουργείται μεταξύ του νέου με το παλιό μπετό τοποθετείται 

περιμετρικά, με ύλωση επί του υφιστάμενου τοιχίου,  πριν την σκυροδέτηση , 

διογκούμενο  κορδόνι μπετονίτη. Τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και 

ηλεκτρολογικών τοποθετούνται πριν την σκυροδέτηση. 

Ακολουθεί η εξομάλυνση της επιφάνειας των τοιχίων και του πυθμένα της πισίνας με 

εφαρμογή ισχυρής τσιμεντοκονίας. Οι εργασίες που εκτελούνται είναι οι ακόλουθες: 

Παρασκευή ισχυρής στεγανής στρώσης τσιμεντοκονίας (τσιμέντο: άμμος = 1:2,5) με 

την προσθήκη της οικοδομικής ρητίνης ενδεικτικού τύπου ADIPLAST, σε αναλογία 

5-10% επί του βάρους του τσιμέντου, για την εξομάλυνση της επιφάνειας της πισίνας. 

Εφαρμογή του λασπώματος με τη βοήθεια οδηγών σε πάχος 2-3 cm. Στις 

κατακόρυφες επιφάνειες, ενισχύεται η πρόσφυση της τσιμεντοκονίας με την 

εφαρμογή στρώσης «πεταχτού» ενισχυμένου με την οικοδομική ρητίνη ενδεικτικού 

τύπου ADIPLAST (τσιμέντο: άμμος: οικοδομική ρητίνη: νερό = 1:1:0,25:0,25 κατ’ 

όγκο). Το πεταχτό εφαρμόζεται με τον συνήθη τρόπο και αφού σκληρυνθεί (μετά την 

πάροδο τουλάχιστον μίας ημέρας), ακολουθεί η στρώση της τσιμεντοκονίας. Στον 

πυθμένα της πισίνας, ενισχύεται η πρόσφυση της τσιμεντοκονίας με την εφαρμογή 

συνδετικής στρώσης ενισχυμένης με την οικοδομική ρητίνη (τσιμέντο : άμμος 

οικοδομική ρητίνη: νερό = 1:1:0,5:0,5 κατ’ όγκο). Επάνω στην κατάλληλα 
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προετοιμασμένη επιφάνεια επαλείφουμε με βούρτσα και σε πάχος περίπου 2 mm το 

παχύρευστο κονίαμα με τις άνωθεν αναλογίες. Η εφαρμογή της τσιμεντοκονίας 

γίνεται όσο είναι νωπή η συνδετική στρώση. 

Στη συμβολή τοιχίων-δαπέδου της δεξαμενής, κατά την εφαρμογή της 

τσιμεντοκονίας, διαμορφώνεται ελαφρώς κοίλο «λούκι» μορφής τριγώνου με πλευρές 

4-5 cm, προκειμένου να διευκολυνθεί η επάλειψη της στεγανωτικής στρώσης και των 

εποξειδικών συστημάτων που θα ακολουθήσουν. 

Μετά την παρέλευση τουλάχιστον 21-28 ημερών από την εφαρμογή της 

τσιμεντοκονίας, ώστε να ολοκληρωθεί η σκλήρυνσή της, η επιφάνεια του πυθμένα 

και των τοιχίων της πισίνας στεγανώνονται με την χρήση επαλειφόμενου 

στεγανωτικού κονιάματος ενδεικτικού τύπου Isomat Acuamat Elastic. 

Το στεγανωτικό κονίαμα εφαρμόζεται  σε τρείς ή τέσσερεις στρώσεις,  με ελάχιστο 

πάχος στρώσης  1mm, και οποίο οπλίζεται με πολυεστερικό ύφασμα των 30 g/m² 

1mm.  

Η τελική επιφάνεια διαμορφώνεται με την εφαρμογή  εποξειδικής βαφής σε δύο 

στρώσεις Πρώτη Αστάρωμα με το εποξειδικό αστάρι νερού  ενδεικτικού τύπου 

EPOXYPRIMER 500 και δεύτερη βαφή με την εποξειδική βαφή 2 συστατικών 

EPOXYCOAT-S. 

 

Μηχανολογικές εργασίες: 

Με την ανωτέρω παρέμβαση γίνεται πρόβλεψη για εγκατάσταση όλων των 

απαραίτητων ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων ώστε εάν απαιτηθεί μελλοντικά η 

επαναλειτουργία του συντριβανιού να μην απαιτούνται νέες εργασίες καθαιρέσεων, 

σκαψιμάτων κλπ. Προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες: 

Εγκατάσταση πλήρωσης της στάθμης νερού της λεκάνης του συντριβανιού: 

Θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα παροχή νερού Φ22 η οποία ελέγχθηκε και 

λειτουργεί ικανοποιητικά. Παράλληλα απαιτείται η τοποθέτηση βάνας διακοπής, 

φίλτρου νερού 1/2”, ηλεκτροβάνας ½” με πηνίο 24V DC και ανοιχτή βαλβίδα 

αντεπιστροφής. 

Εγκατάσταση αποχέτευσης (για άδειασμα της λεκάνης): 

Θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα εγκατάσταση αποχέτευσης. Προβλέπεται η εργασία 

καθαρισμού των σωληνώσεων αποχέτευσης και εάν απαιτηθεί η αντικατάσταση 

τυχόν σπασμένων σωληνώσεων με νέες PVC Φ100. 

Εγκατάσταση ηλεκτρολογικών καλωδιώσεων: 

Προβλέπεται η εγκατάσταση των παρακάτω καλωδιώσεων: 

1) ένα (1) καλώδιο ΝΥΥ 4x4 από τον κεντρικό πίνακα μέχρι τη λεκάνη του 

συντριβανιού, ως παροχή της αντλίας νερού 

2) δύο (2) καλώδια ΝΥΥ 5x4 από τον κεντρικό πίνακα μέχρι τη λεκάνη του 

συντριβανιού ως παροχή για τα φωτιστικά της λεκάνης 

3) ένα (1) καλώδιο ΝΥΥ 5x1,5 από τον κεντρικό πίνακα μέχρι τη λεκάνη του 

συντριβανιού για το αισθητήριο της στάθμης νερού 

4) ένα (1) καλώδιο ΝΥΥ 3x1,5 από τον κεντρικό πίνακα μέχρι τη θέση τοποθέτησης 

του αισθητήριου ανεμόμετρου 

5) ένα (1) καλώδιο ΝΥΥ 5x2,5 από τον κεντρικό πίνακα μέχρι τη λεκάνη του 

συντριβανιού για τοποθέτηση φίλτρου νερού. 

Οι ανωτέρω ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στο τιμολόγιο 

της μελέτης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της εργασίας είναι 22.784,15 € και 

υπάρχει πίστωση 25.000,00 € στον προϋπολογισμό έτους 2020 του ΚΑ εξόδων 30-

7332.058 με τίτλο  «Επισκευαστικές εργασίες συντριβανιού πλατείας Ν. 

Πλαστήρα ΔΕ Χίου» από χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 
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Οι Συντάξαντες 

 

 

 

 

 

Βελιανίτης Παρασκευάς 

ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α΄ βαθμό 

 

 

 

 

 

Πιτροπάκης Μιχαήλ 

ΤΕ Ηλεκτρολόγος με Α΄ βαθμό 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. Δ. Χίου 

 

 

 

 

 

Παπαλάνης Ελευθέριος 

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ βαθμό 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

Δ. ΧΙΟΥ                             

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μερική

Δαπάνη

Ολική

Δαπάνη

[1] [2] [4] [5] [8] [9] [10]

1 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί 

αυτοκινήτου ή σε ζώα, με 

μηχανικά μέσα

ΟΙΚ 1104 1 1,65 148,50

2 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια 

μέσου οδών καλής βατότητας

ΟΙΚ 1136 2 0,35 157,50

3 Καθαίρεση στοιχείων 

κατασκευών από οπλισμένο 

σκυρόδεμα, με εφαρμογή 

συνήθων μεθόδων καθαίρεσης

ΟΙΚ 2226 3 56,00 1.848,00

4 Καθαίρεση στοιχείων 

κατασκευών από οπλισμένο 

σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού 

εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης

ΟΙΚ 2226 4 170,00 340,00

5 Καθαίρεση πλακοστρώσεων 

δαπέδων παντός τύπου και 

οιουδήποτε πάχους  με προσοχή, 

για την εξαγωγή ακεραίων 

πλακών σε ποσοστό άνω του 

50%

ΟΙΚ 2237 5 11,20 100,80

6 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων 

παντός τύπου  χωρίς να 

καταβάλλεται προσοχή για την 

εξαγωγή ακεραίων πλακών

ΟΙΚ 2238 6 4,50 126,00

2.720,80 2.720,80

1 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας 

ή πυργογερανού  για κατασκευές 

από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C20/25

ΟΙΚ 3215 7 95,00 1.330,00

2 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος 

οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν 

το σύνολο της 

χρησιμοποιούμενης ποσότητας 

δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  για 

κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C20/25

ΟΙΚ 3223Α.6 8 22,50 315,00

3 Χαλύβδινοι οπλισμοί 

σκυροδέματος, κατηγορίας 

B500C.

ΟΙΚ 3873 9 1,07 642,00

4 Αποστατήρες σιδηροπλισμού 

σκυροδεμάτων

ΟΙΚ 3873 10 2,20 198,00

2.485,00 2.485,00

1 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με 

τσιμεντοκονίαμα

ΟΙΚ 7122 11 14,00 420,00

2 Επιστρώσεις δαπέδων και 

περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή 

με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε 

δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm

ΟΙΚ 7337 12 14,60 1.314,00

3 Περιθώρια δώματος (λούκια) ΟΙΚ 7347 13 9,00 315,00

4 Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες 

μαρμάρου μήκους έως 2,00 m, 

από μάρμαρο σκληρό, πάχους 2 

cm

ΟΙΚ 7563 15 78,50 157,00

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΔΕ ΧΙΟΥ

ΝΑΟΙΚ 73.47 ΜΜ 35

ΝΑΟΙΚ 75.61.03 m2 2

Σύνολο : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ

3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ  - ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

ΝΑΟΙΚ 71.22 m2 30

ΝΑΟΙΚ 73.37.01 m2 90

ΝΑΟΙΚ 38.20.02 kg 600

ΝΑΟΙΚ 38.45 m2 90

Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ

ΝΑΟΙΚ 32.01.05 m3 14

ΝΑΟΙΚ 32.25.04 m3 14

ΝΑΟΙΚ 22.20.02 m2 9

ΝΑΟΙΚ 22.21.01 m2 28

ΝΑΟΙΚ 22.15.01 m3 33

ΝΑΟΙΚ 22.15.02 m3 2

ΝΑΟΙΚ 10.01.02 ton 90

ΝΑΟΙΚ 10.07.01 ton.km 450

Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

(Ευρώ)

[3] [6] [7]

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Δαπάνη (Ευρώ)

A/A Είδος Εργασιών
Κωδικός

Άρθρου

Κωδικός

Αναθεώρησης
Α.Τ.

Μον.

Mετρ.



2.206,00 5.205,80

Μερική

Δαπάνη

Ολική

Δαπάνη

[1] [2] [4] [5] [8] [9] [10]

2.206,00 5.205,80

5 Επιστρώσεις δαπέδων με 

ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, 

σκληρού έως εξαιρετικά 

σκληρού, πάχους 3 cm, σε 

αναλογία έως 5 τεμάχια ανά 

τετραγωνικό μέτρο

ΟΙΚ 7461 14 105,00 210,00

6 Επάλειψη επιφανειών 

σκυροδέματος με εποξειδικά 

υλικά

ΟΙΚ 7903 16 9,50 570,00

7 Στεγανωτικές επιστρώσεις με 

τσιμεντοειδή υλικά

ΟΙΚ 7903 17 5,60 2.688,00

8 Επίστρωση απλή με 

υαλοϋφασμα επί ασφαλτικού 

υλικού

ΟΙΚ 7914 18 1,30 156,00

9 Στεγανοποιητικά μάζας 

σκυροδέματος (πρόσμικτα 

μείωσης υδατοπερατότητας) 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

ΟΙΚ 7921 19 1,35 486,00

10 Στεγάνωση αρμού εργασίας με 

κορδόνι μπετονίτη

ΟΙΚ 7936 20 11,00 385,00

6.701,00 6.701,00

1 Εγκατάσταση βάνας διακοπής 

ολικής ροής με μπίλια ¾”, 

φίλτρου νερού ¾” ηλεκτροβάνας 

¾” με πηνίο 24V DC και 

ανοιχτής βαλβίδας 

αντεπιστροφής.

ΗΛΜ-4 21 245,00 245,00

2 Πλαστικός σωλήνας

αποχετεύσεως από σκληρό

P.V.C. πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 

100 mm

ΗΛΜ-8 22 25,00 375,00

3 Προμήθεια και τοποθέτηση 

καλωδίου J1VV-R (ΝΥΥ) 

μονόκλωνου, διατομής 4Χ4,0 

mm2

ΗΛΜ-48 23 5,10 280,50

4 Προμήθεια και τοποθέτηση 

καλωδίου J1VV-R (ΝΥΥ) 

μονόκλωνου, διατομής 5Χ4,0 

mm2

ΗΛΜ-48 24 5,40 777,60

5 Προμήθεια και τοποθέτηση 

καλωδίου Ε1VV-R (ΝΥΥ) 

πολύκλωνου, διατομής 5Χ1,5 

mm2

ΗΛΜ-48 25 4,60 253,00

6 Προμήθεια και τοποθέτηση 

καλωδίου Ε1VV-R (ΝΥΥ) 

πολύκλωνου, διατομής 3Χ1,5 

mm2

ΗΛΜ-48 26 4,40 237,60

7 Προμήθεια και τοποθέτηση 

καλωδίου J1VV-R (ΝΥΥ) 

μονόκλωνου, διατομής 5Χ2,5 

mm2

ΗΛΜ-48 27 5,00 275,00

2.443,70 2.443,70

14.350,50

18,00% 2.583,09

16.933,59

15,00% 2.540,04

ΗΛΜ 

N60.20.30.03

m 55

Σύνολο : 4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

144

ΗΛΜ 

N60.20.30.04

m 55

ΗΛΜ 

N60.20.30.04

m 54

4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ν16.13 τεμ. 1

ΑΤΗΕ

Ν8043.1.7

m 15

ΗΛΜ 

N60.20.30.03

Σύνολο : 3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ  - ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα

m 55

ΗΛΜ 

N60.20.30.03

m

ΝΑΟΙΚ 79.21 kg 360

ΝΑΟΙΚ 

79.37.01Ν

ΜΜ 35

ΝΑΟΙΚ 79.08 kg 480

ΝΑΟΙΚ 79.14 m2 120

Από μεταφορά

ΝΑΟΙΚ 74.30.13 m2 2

ΝΑΟΙΚ 79.05 kg 60

Μον.

Mετρ.
Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

(Ευρώ)

[3] [6] [7]

Σε μεταφορά

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Δαπάνη (Ευρώ)

A/A Είδος Εργασιών
Κωδικός

Άρθρου

Κωδικός

Αναθεώρησης
Α.Τ.



19.473,63Άθροισμα 



17,00% 3.310,52

22.784,15

Οι Συντάξαντες

Βελιανίτης Παρασκευάς

ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α΄ 

βαθμό

Πιτροπάκης Μιχαήλ                   

ΤΕ Ηλεκτρολόγος με Α΄ βαθμό

Παπαλάνης Ελευθέριος                                 

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ βαθμό

ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

       Χίος 9-6-2020         

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. Δ. Χίου
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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1104 

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 μηχανικά μέσα                                                

 

Τιμή ανά τόνο (ton). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,65 

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 2 
 

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

 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 

A.T. : 3 
 

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

 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): 56,00 

(Ολογράφως) : πενήντα έξι 

A.T. : 4 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.02 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού 
εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης 

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

οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 

 

Καθαιρέσεις τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κ.λπ. ή διανοίξεις οπών σε αυτά με χρήση ελαφρού 

διατρητικού εξοπλισμού (αερόσφυρες διαφόρων μεγεθών ή/και βενζινοκίνητα ή ηλεκτρικά κρουστικά και 

διατρητικά εργαλεία). 

 

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση στοιχείου καθιστούν 

ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.15.01, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται στην Μελέτη 

του Εργου. 

 

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 170,00 

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα 

A.T. : 5 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.02 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  με προσοχή, 
για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2237 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου 

Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε 

οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

 

 Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό >  50%.                 

 Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από το κονίαμα, η μεταφορά τους σε 

απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.         

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20 

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά 

A.T. : 6 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.21.01 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2238 

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου 

οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη 

των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  

 

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.                 

 .                                                                                                                                                                

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50 

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 7 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.05 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215 

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 

με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού 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",  
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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 στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών 

υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς 

διάστρωση. 

 

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), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος 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 C20/25.                                 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 95,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε 

A.T. : 8 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.25.04 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της 
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3223Α.6 

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η 

συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο 

δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού 

προσωπικού.  

 

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν 

υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο 

επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί 

μαζί με άλλα. 

 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
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 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.                                

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 

A.T. : 9 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον 

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με 

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων 

κλπ). 

 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 

οπλισμού.  

 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση 

των οπλισμών. 

 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν 

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 

ζυγολογίου. 

 

          |           Πεδίο εφαρμογής                    | 

__________|______________________________________________|______________________ 

  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.  

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο  

  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)      

__________|________|________________|____________________|_________|____________ 

          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________ 

  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154 

  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187 

  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222 

  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260 

  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302 

  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347 

  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395 

 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617      

 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888 

 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21 

 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58 

 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00 

 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47 

 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98 

 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85 

 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83 

 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31 

 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 

 

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 
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διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 

δάπεδο εργασίας.  

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 

 

 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.                                           

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 

σύμφωνα με την μελέτη. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,07 

(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά 

A.T. : 10 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.45 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων 

(αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της 

προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε 

οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,20 

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά 

A.T. : 11 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.22 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7122 

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 

cm, εις τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη 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): 14,00 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα 

A.T. : 12 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.37.01 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε 
δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7337 

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με πρώτη στρώση 

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου ή στρώση τσιμεντο-ασβεστο-κονιάματος 

των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου με άμμο χονδρόκοκκη, ή στρώση  και 

δεύτερη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη 

άμμο. 

 

 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm.                                      

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 14,60 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά 

A.T. : 13 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.47 Περιθώρια δώματος (λούκια) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7347 

Περιθώρια δώματος (λούκια) αναπτύγματος έως 0,30 m, μέσου πάχους 3,5 cm, 

αποτελούμενα από πρώτη στρώση πεταχτού τσιμεντοκινιάματος των 450 kg τσιμέντου 

και δευτέρη στρώση από τραβηκτό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg, με αυξημένο πάχος 

στα σημεία συμβολής του δώματος και του στηθαίου.  

 

Περιλαμβάνεται η εργασία μορφώσεως και συναρμογής με την επίστρωση του δώματος, 

η διαμόρφωση καμπύλου τμήματος με ακτίνα 4 έως 5 cm, με κατάλληλο καλούπι 

(απαγορεύεται η διαμόρφωση με τα χέρια ή με ύφασμα), τα υλικά και μικροϋλικά 

και η εργασία πλήρους κατασκευής. 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00 

(Ολογράφως) : εννέα 

A.T. : 14 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.30.13 Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, 
πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7461 

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες, σύμφωνα με 

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, 

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και 

καθαρισμού. 

 

Επιστρώσεις με πλάκες  μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού,                  

πάχους  3 cm,  σε αναλογία  έως 5 τεμάχια                ανά τετραγωνικό μέτρο. 

 

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 

εξαιρετικής ποιότητος (extra). 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 105,00 

(Ολογράφως) : εκατόν πέντε 

A.T. : 15 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.61.03 Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο σκληρό, πάχους 
2 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7563 

Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 2,00 m επί τοίχων κατακορύφων ή 

κεκλιμένων οιουδήποτε ύψους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-04-00 

"Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων".  

 

Μάρμαρο σχιστό και υλικά λειοτρίψεως, επιστρώσεως (τσιμεντοκονίαμα και 

γυψοκονίαμα) και αρμολογήματος επί τόπου, ικριώματα και εργασίες κοπής, 

λειοτρίψεως, αποξέσεως επιχρισμάτων, προσεγγίσεως, τοποθετήσεως με 

τσιμεντοκονίαμα, εγχύσεως υδαρούς τσιμεντοκονιάματος μέχρι τελείας πληρώσεως 

των κενών, αρμολογήματος και καθαρισμού. Συμπεριλαμβάνονται οι εμφανείς ή 

αφανείς μεταλλικοί σύνδεσμοι από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα. 

 

Oρθομαρμαρώσεις από μάρμαρο  σκληρό πάχους 2 cm.                                

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 78,50 

(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ και πενήντα λεπτά 

A.T. : 16 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.05 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με στεγανωτικό υλικό με βάση τις εποξειδικές 

ρητίνες εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, σύμφωνα με 

τις οδηγίες του προμηθευτή για την ανάμιξη των συστατικών και την εφαρμογή 

ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος. Περιλαμβάνεται ο καθαρισμός της 

επιφανείας επαλέιψεως και το τυχόν απαιτούμενο ενισχυτικό πρόσφυσης (αστάρι, 

primer), άν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του υλικού. 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο βασικού υλικού χωρίς τιν σκληρυντή (kg) μετρούμενο προ της 

επαλείψεως. 

  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) μετρούμενο προ της επαλείψεως. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,50 

(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 17 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.08 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903 

Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης 

συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε 

επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του  υλικού επί τόπου, 

ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού 

σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή 

ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνιστάται από 

τον προμηθευτή του. 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των 

συσκευασιών που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 18 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.14 Επίστρωση απλή με υαλοϋφασμα επί ασφαλτικού υλικού 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914 

Επίστρωση απλή με υαλοϋφασμα επί ασφαλτικού υλικού, με τα υλικά επί τόπου του 

έργου την και εργασία. 

  

Για πολλαπλές στρώσεις, η παρούσα τιμή μονάδας πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό 

αυτών. 

 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας, ανά στρώση. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,30 

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα λεπτά 

A.T. : 19 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.21 Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 934-2 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7921 

Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. 
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Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους 

χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών. 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης 

που καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές 

ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος. 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) μετρούμενο πρό της διαλύσεως ή αναμίξεως. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,35 

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 20 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.37.01Ν Στεγάνωση αρμού εργασίας με κορδόνι μπετονίτη 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7936 

Στεγάνωση κατακόρυφων ή οριζόντιων αρμών εργασίας σε στοιχεία σκυροδέματος,  

με τοποθέτηση κορδόνι μπετονίτη σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του 

προμηθευτή. 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού. 

Ευρώ 

 

 

 

 

 

 

 

(Αριθμητικά) : 11,00 

 (Ολογράφως): Έντεκα 
 
 
 
 
 
 

A.T. : 21 
 

Άρθρο : Ν16.13 Εγκατάσταση βάνας διακοπής ολικής ροής με μπίλια ¾” 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-4 

Προμήθεια και τοποθέτηση βάνας διακοπής ολικής ροής με μπίλια ¾”, φίλτρου νερού ¾” ηλεκτροβάνας ¾” 

με πηνίο 24V DC και ανοιχτής βαλβίδας αντεπιστροφής, στο υφιστάμενο δίκτυο παροχής νερού του 

σιντριβανιού για πλήρωση της στάθμης. Περιλαμβάνονται η προμήθεια όλων των ανωτέρω υλικών, όλων των 

απαραίτητων μικροϋλικών για τη πλήρη εγκατάσταση καθώς και η απαιτούμενη εργασία. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 245,00 

(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα πέντε ευρώ και μηδέν λεπτά 

A.T. : 22 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8043.1.7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm. Περιλαμβάνονται 

τα υλικά και μικροϋλικά για την τοποθέτηση, η απαιτούμενη εργασία μαζί με την εργασία καθαρισμού 

και απόφραξης του υπάρχοντος δικτύου και η αντικατάσταση τυχόν κατεστραμμένων σωληνώσεων. 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00 

(Ολογράφως) : Εικοσιπέντε ευρώ και μηδέν λεπτά 

A.T. : 23 
 

Άρθρο : ΗΛΜ N60.20.30.03 Προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίου J1VV-R (ΝΥΥ) μονόκλωνου, διατομής 4Χ4,0 mm2 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-48 

Προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίου J1VV-R (ΝΥΥ) μονόκλωνου, διατομής 4Χ4,0 mm2 για τη παροχή της 

αντλίας. Περιλαμβάνονται η προμήθεια του καλωδίου και η εργασία εγκατάστασης εντός του υφιστάμενου 

υπογείου δικτύου σωληνώσεων από τον πίνακα έως τη λεκάνη του σιντριβανιού.                                      

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 

 

Σελίδα 26 από 28 



Τιμολόγιο δημοπράτησης 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,10 

(Ολογράφως) : πέντε ευρώ και δέκα λεπτά 

A.T. : 24 
 

Άρθρο : ΗΛΜ N60.20.30.03 Προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίου J1VV-R (ΝΥΥ) μονόκλωνου, διατομής 5Χ4,0 mm2 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-48 

Προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίου J1VV-R (ΝΥΥ) μονόκλωνου, διατομής 5Χ4,0 mm2 για τη παροχή των 

φωτιστικών του σιντριβανιού. Περιλαμβάνονται η προμήθεια του καλωδίου και η εργασία εγκατάστασης 

εντός του υφιστάμενου υπογείου δικτύου σωληνώσεων από τον πίνακα έως τη λεκάνη του σιντριβανιού.                                      

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,40 

(Ολογράφως) : πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά 

A.T. : 25 
 

Άρθρο : ΗΛΜ N60.20.30.04 Προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίου Ε1VV-R (ΝΥΥ) πολύκλωνου, διατομής 5Χ1,5 mm2 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-48 

Προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίου Ε1VV-R (ΝΥΥ) πολύκλωνου, διατομής 5Χ1,5 mm2 για το αισθητήριο 

στάθμης νερού της λεκάνης του σιντριβανιού. Περιλαμβάνονται η προμήθεια του καλωδίου και η εργασία 

εγκατάστασης εντός του υφιστάμενου υπογείου δικτύου σωληνώσεων από τον πίνακα έως τη λεκάνη του 

σιντριβανιού.                                      

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 

 
Ευρώ (Αριθμητικά): 4,60 

(Ολογράφως) : τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά 

A.T. : 26 
 

Άρθρο : ΗΛΜ N60.20.30.04 Προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίου Ε1VV-R (ΝΥΥ) πολύκλωνου, διατομής 3Χ1,5 mm2 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-48 

Προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίου Ε1VV-R (ΝΥΥ) πολύκλωνου, διατομής 3Χ1,5 mm2 για το αισθητήριο 

ανεμομέτρου του σιντριβανιού. Περιλαμβάνονται η προμήθεια του καλωδίου και η εργασία εγκατάστασης 

εντός του υφιστάμενου υπογείου δικτύου σωληνώσεων από τον πίνακα έως και την κορυφή του ιστού που 

θα τοποθετηθεί το ανεμόμετρο.                                                                  

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 

 

 Ευρώ (Αριθμητικά): 4,40 

(Ολογράφως) : τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά 

A.T. : 27 
 

Άρθρο : ΗΛΜ N60.20.30.03 Προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίου J1VV-R (ΝΥΥ) μονόκλωνου, διατομής 5Χ2,5 mm2 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ-48 

Προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίου J1VV-R (ΝΥΥ) μονόκλωνου, διατομής 5Χ2,5 mm2 για τη παροχή του 

φίλτρου νερού του σιντριβανιού. Περιλαμβάνονται η προμήθεια του καλωδίου και η εργασία εγκατάστασης 

εντός του υφιστάμενου υπογείου δικτύου σωληνώσεων από τον πίνακα έως τη λεκάνη του σιντριβανιού.                                      

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 

 

 
Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00 

(Ολογράφως) : πέντε ευρώ και μηδέν λεπτά 
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Τιμολόγιο δημοπράτησης 

Χίος 09-06-2020 
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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 «Επισκευαστικές εργασίες συντριβανιού 

πλατείας Ν. Πλαστήρα ΔΕ Χίου» του Δήμου Χίου σε συνδυασμό με τους όρους της Διακήρυξης του 

Διαγωνισμού και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

 

Άρθρο 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

2.1 Το σιντριβάνι  της πλατείας Ν. Πλαστήρα αποτελείται από τρείς έκκεντρες κυκλικές ανοικτές δεξαμενές οι 

οποίες είναι διαμορφωμένες σε τρία κλιμακωτά επίπεδα.  Ο πίδακας βρίσκεται στην ψηλότερη δεξαμενή και το 

νερό παροχετεύεται διαδοχικά μέσω κρουνών υπερχείλισης στα χαμηλότερα επίπεδα. Τα τοιχία των δεξαμενών 

καθώς και ο πυθμένας είναι κατασκευασμένα από σκυρόδεμα. Οι επιφάνειες των τοιχίων και οι επιστέψεις 

τους είναι επενδυμένες από ορθογώνιες πλάκες μαρμάρου και ο πυθμένας από κεραμικά πλακίδια. 
Οικοδομικές εργασίες: 

Στόχος της παρέμβασης είναι η αφαίρεση των δύο μικρότερων ομόκεντρων δεξαμενών και διαμόρφωση της 

μεγαλύτερης δεξαμενής σε ένα ενιαίο επίπεδο στο κέντρο της οποίας θα τοποθετηθεί ο πίδακας.  

Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται η καθαίρεση των δύο ψηλότερων κυκλικών δεξαμενών καθώς και η 

αποξήλωση των επενδύσεων από πλακίδια στον πυθμένα και από  μάρμαρο στην εσωτερική παρειά των τοίχων 

της τρίτης χαμηλότερη δεξαμενής.  Κατά την καθαίρεση λαμβάνεται μέριμνα προκειμένου να αφαιρεθούν με 

προσοχή οι επιστέψεις από ερυθρό αμωνητικό ασβεστόλιθο οι οποίες φυλάσσονται με ευθύνη του αναδόχου  

για να επαναχρησιμοποιηθούν εφόσον απαιτηθεί.   

 Στον πυθμένα  διαστρώνεται πλάκα από σκυρόδεμα C20/25 με προσθήκη στεγανωτικής ρητίνης η οποία 

οπλίζεται με εσχάρα Φ 8/15. Για την στεγάνωση του  αρμού που δημιουργείται μεταξύ του νέου με το παλιό 

μπετό τοποθετείται περιμετρικά, με ύλωση επί του υφιστάμενου τοιχίου,  πριν την σκυροδέτηση , διογκούμενο  

κορδόνι μπετονίτη. Τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτρολογικών τοποθετούνται πριν την 
σκυροδέτηση. 

Ακολουθεί η εξομάλυνση της επιφάνειας των τοιχίων και του πυθμένα της πισίνας με εφαρμογή ισχυρής 

τσιμεντοκονίας. Οι εργασίες που εκτελούνται είναι οι ακόλουθες: 

Παρασκευή ισχυρής στεγανής στρώσης τσιμεντοκονίας (τσιμέντο: άμμος = 1:2,5) με την προσθήκη της 

οικοδομικής ρητίνης ενδεικτικού τύπου ADIPLAST, σε αναλογία 5-10% επί του βάρους του τσιμέντου, για την 

εξομάλυνση της επιφάνειας της πισίνας. Εφαρμογή του λασπώματος με τη βοήθεια οδηγών σε πάχος 2-3 cm. 

Στις κατακόρυφες επιφάνειες, ενισχύεται η πρόσφυση της τσιμεντοκονίας με την εφαρμογή στρώσης 

«πεταχτού» ενισχυμένου με την οικοδομική ρητίνη ενδεικτικού τύπου ADIPLAST (τσιμέντο: άμμος: 

οικοδομική ρητίνη: νερό = 1:1:0,25:0,25 κατ’ όγκο). Το πεταχτό εφαρμόζεται με τον συνήθη τρόπο και αφού 

σκληρυνθεί (μετά την πάροδο τουλάχιστον μίας ημέρας), ακολουθεί η στρώση της τσιμεντοκονίας. Στον 

πυθμένα της πισίνας, ενισχύεται η πρόσφυση της τσιμεντοκονίας με την εφαρμογή συνδετικής στρώσης 
ενισχυμένης με την οικοδομική ρητίνη (τσιμέντο : άμμος οικοδομική ρητίνη: νερό = 1:1:0,5:0,5 κατ’ όγκο). 

Επάνω στην κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια επαλείφουμε με βούρτσα και σε πάχος περίπου 2 mm το 

παχύρευστο κονίαμα με τις άνωθεν αναλογίες. Η εφαρμογή της τσιμεντοκονίας γίνεται όσο είναι νωπή η 

συνδετική στρώση. 

Στη συμβολή τοιχίων-δαπέδου της δεξαμενής, κατά την εφαρμογή της τσιμεντοκονίας, διαμορφώνεται 

ελαφρώς κοίλο «λούκι» μορφής τριγώνου με πλευρές 4-5 cm, προκειμένου να διευκολυνθεί η επάλειψη της 

στεγανωτικής στρώσης και των εποξειδικών συστημάτων που θα ακολουθήσουν. 

Μετά την παρέλευση τουλάχιστον 21-28 ημερών από την εφαρμογή της τσιμεντοκονίας, ώστε να ολοκληρωθεί 

η σκλήρυνσή της, η επιφάνεια του πυθμένα και των τοιχίων της πισίνας στεγανώνονται με την χρήση 

επαλειφόμενου στεγανωτικού κονιάματος ενδεικτικού τύπου Isomat Acuamat Elastic. 

Το στεγανωτικό κονίαμα εφαρμόζεται  σε τρείς ή τέσσερεις στρώσεις,  με ελάχιστο πάχος στρώσης  1mm, και 

οποίο οπλίζεται με πολυεστερικό ύφασμα των 30 g/m² 1mm.  
Η τελική επιφάνεια διαμορφώνεται με την εφαρμογή  εποξειδικής βαφής σε δύο στρώσεις Πρώτη Αστάρωμα 

με το εποξειδικό αστάρι νερού  ενδεικτικού τύπου EPOXYPRIMER 500 και δεύτερη βαφή με την εποξειδική 

βαφή 2 συστατικών EPOXYCOAT-S. 

Μηχανολογικές εργασίες: 

Με την ανωτέρω παρέμβαση γίνεται πρόβλεψη για εγκατάσταση όλων των απαραίτητων 

ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων ώστε εάν απαιτηθεί μελλοντικά η επαναλειτουργία του συντριβανιού να μην 

απαιτούνται νέες εργασίες καθαιρέσεων, σκαψιμάτων κλπ. Προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες: 

Εγκατάσταση πλήρωσης της στάθμης νερού της λεκάνης του συντριβανιού: 



Θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα παροχή νερού Φ22 η οποία ελέγχθηκε και λειτουργεί ικανοποιητικά. 

Παράλληλα απαιτείται η τοποθέτηση βάνας διακοπής, φίλτρου νερού 1/2”, ηλεκτροβάνας ½” με πηνίο 24V DC 

και ανοιχτή βαλβίδα αντεπιστροφής. 

Εγκατάσταση αποχέτευσης (για άδειασμα της λεκάνης): 

Θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα εγκατάσταση αποχέτευσης. Προβλέπεται η εργασία καθαρισμού των 

σωληνώσεων αποχέτευσης και εάν απαιτηθεί η αντικατάσταση τυχόν σπασμένων σωληνώσεων με νέες PVC 
Φ100. 

Εγκατάσταση ηλεκτρολογικών καλωδιώσεων: 

Προβλέπεται η εγκατάσταση των παρακάτω καλωδιώσεων: 

1) ένα (1) καλώδιο ΝΥΥ 4x4 από τον κεντρικό πίνακα μέχρι τη λεκάνη του συντριβανιού, ως παροχή της 

αντλίας νερού 

2) δύο (2) καλώδια ΝΥΥ 5x4 από τον κεντρικό πίνακα μέχρι τη λεκάνη του συντριβανιού ως παροχή για τα 

φωτιστικά της λεκάνης 

3) ένα (1) καλώδιο ΝΥΥ 5x1,5 από τον κεντρικό πίνακα μέχρι τη λεκάνη του συντριβανιού για το αισθητήριο 

της στάθμης νερού 

4) ένα (1) καλώδιο ΝΥΥ 3x1,5 από τον κεντρικό πίνακα μέχρι τη θέση τοποθέτησης του αισθητήριου 

ανεμόμετρου 

5) ένα (1) καλώδιο ΝΥΥ 5x2,5 από τον κεντρικό πίνακα μέχρι τη λεκάνη του συντριβανιού για τοποθέτηση 
φίλτρου νερού. 

Οι ανωτέρω ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στο τιμολόγιο της μελέτης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εργασίας είναι 22.784,15 € και υπάρχει πίστωση 25.000,00 € στον 

προϋπολογισμό έτους 2020 του ΚΑ εξόδων 30-7332.058 με τίτλο  «Επισκευαστικές εργασίες συντριβανιού 

πλατείας Ν. Πλαστήρα ΔΕ Χίου» από χρηματοδότηση ΣΑΤΑ. 

Λεπτομέρειες για το είδος και τις ποσότητες ανά τμήμα παρουσιάζονται στις αναλυτικές προμετρήσεις και τις 

τεχνικές προδιαγραφές 

2.2 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»: «Επισκευαστικές εργασίες συντριβανιού πλατείας Ν. Πλαστήρα ΔΕ Χίου». 

«Κύριος του Έργου» (ΚτΕ) είναι oΔήμος Χίου 

«Προϊσταμένη Αρχή» του έργου είναι  ο ΔήμοςΧίου 
«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. 

 

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. 1β  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 του 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 καταβάλ-

λει 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 σε περίπτωση που το έργο 

ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα). 

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 δύο (2) μήνες και αρχίζει από την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

6.3 ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Δεν υπάρχουν τμηματικές προθεσμίες: 

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 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 παραγρ. 2 του άρθρου 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. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της εγκεκριμένης 

προθεσμίας Ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου και 

επιβάλλεται για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης από τη 

σύμβαση αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα δεκαπέντε τοις εκατό 

(15%) της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε είκοσι τοις 

εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου. Ως μέση ημερήσια αξία νοείται το πηλίκο της 

αξίας της σύμβασης δηλαδή του συνολικού χρηματικού ποσού της σύμβασης, μαζί με το ποσό των 

συμπληρωματικών συμβάσεων και χωρίς το Φόρο  Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), προς την 

εγκεκριμένη προθεσμία του έργου δηλαδή αρχική συνολική προθεσμία και όλες οι παρατάσεις που 

έχουν εγκριθεί μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου. Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για την 

υπέρβαση της εγκεκριμένης προθεσμίας δεν   επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι τοις 
εκατό (6%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. Εφόσον στη σύμβαση ορίζονται τμηματικές 

προθεσμίες, ορίζεται υποχρεωτικά και το ποσοστό των ποινικών ρητρών ανά ημέρα υπέρβασης, 

καθώς και ο συνολικός χρόνος για την επιβολή τους. Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας για 

υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να ξεπεράσει σε ποσοστό το τρία τοις εκατό 

(3%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.. Σε περίπτωση που κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης 

κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης ήταν ο χρόνος περαίωσης του έργου κατά τα 



οριζόμενα στην περίπτωση δ' της παρ. 2 του άρθρου 86, οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται, για 

την υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών καθορίζονται συνολικά σε ποσοστό επί της αξίας της 

σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο ισούται με το γινόμενο «α.εχ», αλλά δεν μπορεί να είναι 

μικρότερο του τρία τοις εκατό (3%), όπου: «εχ» είναι η χρονική έκπτωση της προσφοράς του 

αναδόχου και «α» είναι ο συντελεστής βαρύτητας της χρονικής έκπτωσης, που ορίστηκε στη 

διακήρυξη 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 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 δεκαπέντε (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 συμφωνηθούν 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 (resourceavailabilityprofile). 

(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 δεκαπέντε (15) ημερολογιακές μέρες από την υποβολή του. 

8.2.3 Καθυστέρηση για έγκριση από την Υπηρεσία μεγαλύτερη από την παραπάνω προθεσμία 
των δεκαπέντε (15) ημερών συνεπάγεται την αποδοχή του υποβληθέντος. 

8.2.4 Ο Ανάδοχος κατά το χρονικό διάστημα μέχρι και την δεκαπέντε (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 παρατηρήσεων. 

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 χρονοδιαγράμματος, 
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. 

 

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. 

 

 

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 
ανηγμένη 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 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 169 του 

Ν. 4412/2016. μετά την εκπλήρωση όλων των σχετικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 15     ΜΗΤΡΩΟ ΈΡΓΟΥ 

15.1.  Το μητρώο ανάγεται στη ανασύνταξη όλων των σχεδίων της μελέτης, για την απεικόνιση του έργου 

όπως ακριβώς κατασκευάστηκε (σχέδια "asbuilt"). 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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