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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ    

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΕΡΓΟ : "Επισκευή, συντήρηση 
διαρρύθμιση δημοτικών κτιρίων  ΔΕ 
Μαστιχοχωρίων και ΔΕ  Ιωνίας 
2020”  

        

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   2020-66       
KA 30-7331.218,  
ΚΑ 64-7331.019       

       

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  70.000,00€ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Με  την μελέτη αυτή  προβλέπεται να γίνουν επισκευαστικές εργασίες σε Δημοτικά 
κτίρια  της νότιας Χίου και συγκεκριμένα Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων και Ιωνίας. 
 
Τ.Κ.  Καλλιμασιάς Δ.Ε. Ιωνίας στο αγροτικό ιατρείο   
Τ.Κ.  Θολοποταμίου Δ.Ε. Ιωνίας στο αγροτικό ιατρείο   
Τ.Κ. Καλαμωτής Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων στο αγροτικό ιατρείο   
 

 Καθαίρεση και αντικατάσταση των κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα με νέα 
κουφώματα αλουμινίου. Για την θύρα εισόδου και τα υαλοστάσια 
προβλέπεται ότι θα είναι συμπαγείς σπό θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) 
αλουμινίου, ανοιγόμενα μονόφυλλα ή δίφυλλα με ή χωρίς φεγγίτη στο πάνω 
μέρος της, και πάνελ οποιουδήποτε σχεδίου,  

οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό 
κάσσας (πλαισίου) σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή, 
κτλ, τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ  και  την ΕΤΕΠ 03-08-03-00  "Πόρτες και 
παράθυρα  Αλουμινίου". (ΦΕΚ 4607Β/2019).  

θα καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις σε αντοχή  και αντίσταση  σε 
ανεμοπίεση , αεροστεγανότητα  και υδατοστεγανότητα , μηχανική αντοχή , 
αντοχή σε χρήση  , για τη θέση τους  στο κτίριο και την περιοχή  του.  Αυτά θα 
αποδεικνύονται από τη συμμόρφωση της κατασκευής των όπως 
περιγράφονται στην πιο πάνω ΕΠΕΠ (παρ.4.8) που θα επιλέγονται από 
καταλόγους συστημάτων.  

Τα παραπάνω θα αποτελούνται από προφίλ αλουμινίου  κατά CE που 
παρέχουν θερμοδιακοπή μέσω των ενσωματωμένων προφίλ υαλοενισχυμένου 
πολυαμιδίου ο δε συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας των προφίλ θα έχει τιμή 
ώστε σε συνδυασμό με τον υαλοπίνακα να  ικανοποιεί τις απαιτήσεις της 
μελέτης και  τον ισχύοντα ΚΕΝΑΚ   

 
Πλήρως κατασκευασμένα και τοποθετημένα μετά της δαπάνης όλων των 
υλικών και των εξαρτημάτων και μηχανισμών που απαιτούνται για χειροκίνητη 
λειτουργία της πόρτας/παραθύρου (μεντεσέδες, ράουλα , μηχανισμοί 
κλεισίματος και ασφάλισης , κλειδαριές και απλές χειρολαβές θυρών) και υπό 
την επίβλεψη και τις οδηγίες της υπηρεσίας.  
Συνολική επιφάνεια ανοιγμάτων και για τα τρία κτίρια 60,00μ2 περίπου. 
 



 
 
Τ.Κ. Πυργιού Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
 

 Καθαίρεση και αντικατάσταση της ξύλινης θύρας εισόδου ταμπλαδωτής από 
ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 
"Ξύλινα κουφώματα", με καθρέφτες (ταμπλάδες) από κόντρα πλακέ ή από 
μοριοσανίδες πάχους 8 mm, πλαίσιο (τελάρο) θυροφύλλων περαστό 5 x 11 
cm πλήρες στο κάτω τμήμα, ενδιάμεσες τραβέρσες πάχους 5 cm και 
πλάτους μέχρι 13 cm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως 
και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και 
μικροϋλικά καθώς και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, 
περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και 
χειρολαβών. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, 
τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων, κλειδαριές (χωνευτές ή 
εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας, σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης 
λειτουργίας, πλήρες ζεύγος χειρολαβών και κάθε μικρούλικο για την πλήρη 
στερέωση και τοποθέτηση στο έργο σύμφωνα με τις οδηγίες του 
εργοστασίου κατασκευής και τις υποδείξεις τις διευθύνουσας υπηρεσίας. 
Επιφάνειας περίπου 2,20μ2. 
 

Δημοτιικό ακίνητο Πυργιου κεντρική πλατεία  
 
Τοποθέτηση υδροροής οριζόντιας από PVC για την απορροή των όμβριων 
υδάτων και σύνδεση με κατακόρυφο τμήμα επίσης από PVC  σε θέση που 
θα υποδειχθεί για την αποφυγή συγκέντρωσης όμβριων υδάτων στην 
περιοχή.  

 
Τ.Κ.  Κοινής Δ.Ε. Ιωνίας στην κοινοτική αίθουσα 

Τ.Κ. Ολύμπων Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων στο Δημοτικό σχολείο 
 

 Σποραδική επισκευή επιχρισμάτων τριπτών - τριβιδιστών με τσιμεντοκονίαμα 
σε σημεία που θα υποδειχθούν και ειδικά στο γείσο περιμετρικά της 
κεραμοσκεπής, με την καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων, προετοιμασία 
επιφανειών κλπ σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος. Πλήρης 
περαιωμένη εργασία, με τα υλικά και μικρουλικά επί τόπου και τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που 
παρασκευάζονται επί τόπου" σε συνολική επιφάνεια και για τα δύο κτίρια 
50,00μ2 περίπου. 

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

Τ.Κ. Ολύμπων Δ.Ε. Μαστιχοχωρίων στο κοινοτικό γραφείο 
 

 Προβλέπεται επίσης βαθύς καθαρισμός και αρμολόγημα τμήματος δυτικής 
και βορεινής όψης λιθοδομής δια  τσιμεντοκονιάματος των 450χγρ 



τσιμέντου δι άμμου λεπτοκόκκου σε βάθος 3 έως 5 cm από της επιφανείας 
του τοίχου. Σε επιφάνεια 100,00μ2. 
 

 Βερνικοχρωματισμός των τμημάτων επιφανείας προς αρμολόγηση ως 
ανωτέρω για την αδιαβροχοποίηση και συντήρηση τους. 
 

Τ.Κ.  Κοινής Δ.Ε Ιωνίας στην κοινοτική αίθουσα 
 

 Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση 
προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01 "Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με 
ασφαλτικές μεμβράνες".Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως 
υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής, η επάλειψη με 
θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η αλληλοκάλυψη των γειτονικών 
λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση καθώς και η 
σφράγιση με την ειδική ασφαλτική μαστίχη στις απολήξεις (άκρα), στις 
θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές, γωνίες και 
συναρμογές, και απολήξεις.  Σε 10 περίπου μμ στο κανάλι όμβριων υδάτων 
της κεραμοσκεπής. 
 

Τ.Κ.  Αρμολίων  Δ.Ε Μαστιχοχωρίων πυροσβεστικό κλιμάκιο (πρώην Δ.Σ.) 
 

Καθαίρεση υπάρχουσας επικεραμώσεως  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή 
για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων από το τυχόν κονίαμα, ο καταβιβασμός 
τους από τη στέγη, η διαλογή των υλικών και η συσσώρευση των άχρηστων 
υλικών προς φόρτωση. Θα γίνει έλεγχος της κεραμοσκεπής και σανίδωμα 
αυτής σε υπάρχουσα τεγίδωση με σκουρέττα.. Ακολουθεί η επίστρωση με 
ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m2, 
υδρατμοπερατή, ειδική για στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μή 
υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου, η οποία θα στηριχθεί πάνω στα καρδόνια 
σε κυματοειδής μορφή για την περίπτωση εισροής όμβριων υδάτων στα 
κεραμίδια και την διευκόλυνση διαφυγής των.  
Τέλος θα γίνει η επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου, πλήρης με 
τους απαιτούμενους ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, 
εκμεταλλευόμενοι και του τμήματος επικεραμώσεως σε καλή κατάσταση 
που καθαιρέθηκε, 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. 
Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο 
με χρήση  πλατυκέφαλων καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη 
των λωρίδων της στρώσης κατά 20 cm και η προστασία των άκρων με 
αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με το υλικό.  

Επίσης προβλέπεται η μόνωση των εσωτερικών καναλιών με ελαστομερή 
μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο 
αλουμινίου, πάχους 0,08 mm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-
01-01 "Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες". 



Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής 
καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη 
ασφαλτόκολλα, η αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης 
κατά 15 cm και η θερμοκόλληση καθώς και η σφράγιση με την ειδική 
ασφαλτική μαστίχη στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης 
σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές, γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις 

Για το τμήμα της στέγης που αποτελείται από κυματοειδή 
πολυεστερικά  φύλλα επιστέγασης προβλέπεται η αποξήλωση αυτών σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την καταβίβαση, την συσσώρευση 
των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, και την μεταφορά τους προς 
φόρτωση ή αποθήκευση. Η εκ νέου κατασκευή μονόρικτης κεραμοσκεπής 
με τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά μήκος και 
εγκάρσιους, συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, 
κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με επιτεγίδες 4x6 
cm και με σανίδωμα πάχους 18 mm από ξυλεία πριστή, με σιδηρούς 
συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λ.π.) και γενικά με 
υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και την εργασία πλήρους 
κατασκευής. Στην πλευρά στήριξης του τμήματος της μονόρικτης 
κεραμοσκεπής θα χτιστεί στηθαίο ύψους 0.60μ σε μήκος 22.20μ. το οποίο 
θα μονωθεί ομοίως με τα περιμετρικά κανάλια. Η επικεράμωση θα 
ακολουθήσει το μοτίβο της υπόλοιπης κεραμοσκεπής. 

Συνολική επιφάνεια κεραμοσκεπής περίπου 280μ2 

 
Το έργο αυτό ανήκει στην κατηγορία των έργων  «Οικοδομικών». 
Αναλυτικότερα οι ποσότητες των εργασιών που θα εκτελεστούν για την 
ολοκλήρωση του έργου φαίνονται και στην αναλυτική προμέτρηση και στον 
προϋπολογισμό σύμφωνα με τον οποίο η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 
70.000,00 € με Φ.Π.Α. και θα διατεθεί  ποσό 40.00,00 € από πιστώσεις 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και 30.000,00 €  από πιστώσεις ΣΑΤΑ για το έτος 2020. 
 
 
  

    ΧΙΟΣ   29/05/2020 

    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Συντάξασα 
 
    Με εντολή Δ/ντη Τ.Υ.Δ. Χίου                                                                          

Βασιλική Δαλαβάγκα        
Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
 

Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός 
 Με Βαθμό Α 
 
 
 
    

Παντελής Τσαγρής 
Π.Ε.Πολιτικός Μηχανικός 
 Με Βαθμό Α 

 

     

     



 



Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

             Δ   Ι   Α   Σ   Τ   Α   Σ   Ε   Ι   Σ

Α/Α    Είδος          εργασιών Θέση  έργου   Μήκος   Πλάτος Πάχος/ύψος  Ποσότης

1

ΝΑΟΙΚ 

22.22.01

Καθαίρεση επικεραμώσεων  

χωρίς να καταβάλλεται 

προσοχή για την εξαγωγή 

ακεραίων κεράμων

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΡΜΟΛΙΩΝ 22,20 11,50 255,30

-22,20 4,00 -88,80

166,50

ΠΡΟΣΑΎΞΗ

ΣΗ 10% 183,15

2 ΝΑΟΙΚ 22.45

Αποξήλωση ξυλίνων ή 

σιδηρών κουφωμάτων

αγροτικό ιατρείο 

Καλαμωτής 1,37 2,60 3,56

1,57 0,33 2 1,04

1,34 1,64 2,20

1,80 1,65 2,97

2,15 1,65 3,55

1,32 1,62 2,14

2,20 1,67 2 7,35

0,57 1,10 2 1,25

1,35 0,55 4 2,97

1,35 1,20 2 3,24

1,35 1,65 2 4,46

1,95 1,65 3,22

αγροτικό ιατρείο 

Καλλιμασιάς 1,00 2,20 2,20

1,40 1,50 2,10

1,05 1,20 2 2,52

αγροτικό ιατρείο 

Θολοποταμίου 1,00 2,20 2,20

1,23 1,50 2 3,69

0,93 1,35 1,26

0,53 0,64 0,34

0,55 1,36 0,75

0,75 1,36 2 2,04

0,55 0,85 0,47

αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων Πυργίου 1,00 2,20 2,20

57,70

3

ΝΑΟΙΚ 

22.52.01Ν

Αποξήλωση 

πολυκαρβονικών φύλλων 

επιστέγασης

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΑΡΜΟΛΙΩΝ(τμήμα 

στέγης από φύλλα 

ellenit) 22,20 4,00 88,80

4

ΝΑΟΙΚ 

46.01.02

Οπτοπλινθοδομές με 

διακένους τυποποιημένους 

οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, 

πάχους 1/2 πλίνθου 

(δρομικοί τοίχοι)

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΑΡΜΟΛΙΩΝ(τμήμα 

στέγης από φύλλα 

ellenit) για την 

κατασκευή μονόκλινης 

στέγης 22,20 0,60 13,32

ΟΜΑΔΑ 1:ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΕΡΓΟ "Επισκευή, συντήρηση διαρρύθμιση

δημοτικών κτιρίων ΔΕ Μαστιχοχωρίων και ΔΕ

Ιωνίας 2020"

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:   2020-66

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

KA 64-7331.019,  ΚΑ 30-7331.218

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  :40.000,00 € από 

ΦΙΛΟΔΗΜΟ - 30.000,00 € από ΣΑΤΑ



5

ΝΑΟΙΚ 

49.01.01

Διαζώματα (σενάζ) από 

ελαφρά οπλισμένο 

σκυρόδεμα γραμμικά 

δρομικών τοίχων

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΑΡΜΟΛΙΩΝ(τμήμα 

στέγης από φύλλα 

ellenit) για την 

κατασκευή μονόκλινης 

στέγης 22,20 22,20

6

ΝΑΟΙΚ 

52.71.01

Στέγη ξύλινη για 

επιστέγαση με πισσόχαρτο, 

ή παρεμφερές υλικό 

ανοίγματος έως 6,00 m

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

ΑΡΜΟΛΙΩΝ(τμήμα 

στέγης από φύλλα 

ellenit) για την 

κατασκευή μονόκλινης 

στέγης 22,20 4,00 88,80

7

ΝΑΟΙΚ 

52.80.01

Σανίδωμα στέγης με 

σκουρέττα

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΡΜΟΛΙΩΝ 

ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ 22,20 11,50 255,30

-22,20 4,00 -88,80

166,50

ΠΡΟΣΑΎΞΗ

ΣΗ 10% 183,15

8

ΝΑΟΙΚ 

54.40.02Ν
Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές

αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων Πυργίου 1,00 2,20 2,20

9

ΝΑΟΙΚ 

65.05.01Ν

Θύρες αλουμινίου χωρίς 

υαλοστάσιο ανοιγόμενες με 

ή χωρίς φεγγίτη

αγροτικό ιατρείο 

Καλαμωτής 1,37 2,60 3,56

αγροτικό ιατρείο 

Καλλιμασιάς 1,00 2,20 2,20

αγροτικό ιατρείο 

Θολοποταμίου 1,00 2,20 2,20

7,96

10

ΝΑΟΙΚ 

65.17.01.01

Ν

Υαλοστάσια αλουμινίου 

ανοιγόμενα μονόφυλλα ή 

δίφυλλα με ή χωρίς φεγγίτη αγροτικό ιατρείο 

Καλαμωτής είσοδος 1,57 0,33 2 1,04

1,34 1,64 2,20

1,80 1,65 2,97

ιατρείο (ανατολική και 

βορεια όψη) 2,15 1,65 3,55

1,32 1,62 2,14

αίθουσα εξέτααης 2,20 1,67 2 7,35

χωροι υγιεινής 0,57 1,10 2 1,25

δυτική όψη και βόρεια 1,35 0,55 4 2,97

1,35 1,20 2 3,24

ανατολική όψη 1,35 1,65 2 4,46

1,95 1,65 3,22



αγροτικό ιατρείο 

Καλλιμασιάς 

προθάλαμος 1,40 1,50 2,10

ιατρείο 1,05 1,20 2 2,52

αγροτικό ιατρείο 

Θολοποταμίου 1,23 1,50 2 3,69

0,93 1,35 1,26

0,53 0,64 0,34

0,55 1,36 0,75

0,75 1,36 2 2,04

0,55 0,85 0,47

47,53

11

ΝΑΟΙΚ 

71.01.05Ν

Βαθύς καθαρισμός και 

αρμολόγημα ακατεργάστων 

όψεων αργολιθοδομών

κοινοτικό γραφείο 

Ολύμπων 25,00 3,75 93,75

12

ΝΑΟΙΚ 

Ν7121

Σποραδική επισκευή 

επιχρισμάτων ΔΣ Ολύμπων 25,00 1,00 25,00

κοινοτική αίθουσα 

Κοινής 25,00 1,00 25,00

50,00

13 ΝΑΟΙΚ 72.11

Επικεράμωση με κεραμίδια 

γαλλικού τύπου

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΡΜΟΛΙΩΝ 22,20 11,50 255,30

255,30

ΠΡΟΣΑΎΞΗ

ΣΗ 10% 280,83

14

ΟΙΚ 

76.27.03.01

Διπλοί θερμομονωτικοί - 

ηχομονωτικοί - 

ανακλαστικοί, ενεργειακοί 

(low-e)

Υαλοπίνακες με argon 

συνολικού πάχους 24 mm 

(κρύσταλλο laminated 

3mm+3mm κενό 12 mm,

κρύσταλλο laminated 

3mm+3mm)

αγροτικό ιατρείο 

Καλαμωτής

αγροτικό ιατρείο 

Καλλιμασιάς

αγροτικό ιατρείο 

Θολοποταμίου 40,00

15 ΝΑΟΙΚ 77.62Ν

Βερνικοχρωματισμοί επί 

πέτρινων επιφανειών

κοινοτικό γραφείο 

Ολύμπων 25,00 3,75 93,75

16

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.

κοινοτική αίθουσα 

Κοινής 100,00

ΔΣ Ολύμπων 25,00

125,00

17 ΝΑΟΙΚ 77.99

Προσαύξηση τιμής 

χρωματισμών πάσης 

φύσεως λόγω προσθέτου 

ύψους ΔΣ Ολύμπων 25,00

18

ΝΑΟΙΚ 

79.11.03Ν

Επιστρώσεις με 

ελαστομερείς μεμβράνες 

ασφαλτικής βάσεως με 

επίστρωση προστασίας 

από φύλλο αλουμινίου, 

πάχους 0,08 mm

κοινοτική αίθουσα 

Κοινής 8,50 1,00 8,50



ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΡΜΟΛΙΩΝ 

ΚΑΝΆΛΙΑ 

ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΉΣ 22,20 1,50 33,30

22,20 1,50 33,30

7,50 1,50 11,25

7,50 1,50 11,25

97,60

19

ΟΙΚ 

Ν11.15.03

Οριζόντιο τμήμα υδρορροής 

από PVC περιμετρικά της 

στέγης , για την απορροή 

των όμβριων της στέγης.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΓΙΟΥ 5,00

20

ΟΙΚ 

Ν11.15.03Β

Κατακόρυφο  τμήμα 

υδρορροής από PVC για 

την απορροή των ομβρίων 

της στέγης.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΡΜΟΛΙΩΝ 

ΚΑΝΆΛΙΑ 

ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΉΣ

ΔΣ Ολύμπων

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΓΙΟΥ 10,00

21 ΝΑΟΙΚ 79.10

Επίστρωση με ελαστομερή 

υδρατμοπερατή μεμβράνη

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΡΜΟΛΙΩΝ 22,20 11,50 255,30

255,30

ΠΡΟΣΑΎΞΗ

ΣΗ 10% 280,83

ΧΙΟΣ  29 /05/2020
Η Συντάξασα

Βασιλική Δαλαβάγκα    

Π.Ε.Πολ. Μηχανικός

 Με Βαθμό Α



ΕΡΓΟ : "Επισκευή, συντήρηση διαρρύθμιση δημοτικών
κτιρίων  ΔΕ Μαστιχοχωρίων και ΔΕ  Ιωνίας 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. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Καθαίρεση επικεραμώσεων
χωρίς να καταβάλλεται
προσοχή για την εξαγωγή
ακεραίων κεράμων

1 ΝΑΟΙΚ
22.22.01

183,15 6,70 1.227,111 m2ΟΙΚ 2241

Αποξήλωση ξυλίνων ή
σιδηρών κουφωμάτων

2 ΝΑΟΙΚ 22.45 57,70 16,80 969,362 m2ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση πολυκαρβονικών
ή  πολυεστερικών φύλλων
επιστέγασης

3 ΝΑΟΙΚ 22.52.Ν 88,80 1,50 133,203 m2

Οπτοπλινθοδομές με
διακένους τυποποιημένους
οπτοπλίνθους 6x9x19 cm,
πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί
τοίχοι)

4 ΝΑΟΙΚ
46.01.02

13,32 19,50 259,744 m2ΟΙΚ 4622.1

Διαζώματα (σενάζ) από
ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα
γραμμικά δρομικών τοίχων

5 ΝΑΟΙΚ
49.01.01

22,20 16,80 372,965 mΟΙΚ 3213

Στέγη ξυλίνη για επιστέγαση με
πισσόχαρτο, ή παρεμφερές
υλικό ανοίγματος έως 6,00 m

6 ΝΑΟΙΚ
52.71.01

88,80 45,00 3.996,006 m2ΟΙΚ 5271

Σανίδωμα στέγης με
σκουρέττα

7 ΝΑΟΙΚ
52.80.01

183,15 16,75 3.067,767 m2ΟΙΚ 5281

Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές8 ΝΑΟΙΚ
54.40.02Ν

2,20 580,00 1.276,008 τμ

Θύρες αλουμινίου χωρίς
υαλοστάσιο ανοιγόμενες με ή
χωρίς φεγγίτη

9 ΝΑΟΙΚ
65.05.01Ν

7,96 220,00 1.751,209 m2ΟΙΚ 6504

Υαλοστάσια αλουμινίου
ανοιγόμενα μονόφυλλα ή
δίφυλλα με ή χωρίς φεγγίτη

10 ΝΑΟΙΚ
65.17.01.01Ν

47,53 250,00 11.882,5010 m2ΟΙΚ 6504

Βαθύς καθαρισμός και
αρμολόγημα ακατεργάστων
όψεων αργολιθοδομών

11 ΝΑΟΙΚ
71.01.05Ν

93,75 18,72 1.755,0011 m2ΟΙΚ 7102

Σποραδική επισκευή
επιχρισμάτων

12 ΝΑΟΙΚ Ν7121 50,00 26,83 1.341,5012 m2ΟΙΚ 7331

Επικεράμωση με κεραμίδια
γαλλικού τύπου

13 ΝΑΟΙΚ 72.11 280,83 22,50 6.318,6813 m2ΟΙΚ 7211

Διπλοί θερμομονωτικοί -
ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί,
ενεργειακοί (low-e)
Υαλοπίνακες με argon
συνολικού πάχους 24 mm
(κρύσταλλο laminated
3mm+3mm κενό 12 mm,
κρύσταλλο laminated
3mm+3mm)

14 ΟΙΚ
76.27.03.01

40,00 95,00 3.800,0014 m2ΟΙΚ 6504

Βερνικοχρωματισμοί επί
πέτρινων επιφανειών

15 ΝΑΟΙΚ 77.62Ν 93,75 8,00 750,0015 m2

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

16 ΝΑΟΙΚ
77.80.02

125,00 10,10 1.262,5016 m2ΟΙΚ 7785.1

Προσαύξηση τιμής
χρωματισμών πάσης φύσεως
λόγω προσθέτου ύψους

17 ΝΑΟΙΚ 77.99 39,00 0,34 13,2617 m2ΟΙΚ 7797

Σε μεταφορά 40.176,77

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 40.176,77

Επιστρώσεις με ελαστομερείς
μεμβράνες ασφαλτικής
βάσεως με επίστρωση
προστασίας από φύλλο
αλουμινίου, πάχους 0,08 mm

18 ΝΑΟΙΚ
79.11.03Ν

97,60 13,50 1.317,6018 μ2

Οριζόντιο τμήμα υδρορροής
από PVC περιμετρικά της
στέγης , για την απορροή των
όμβριων της στέγης.

19 ΟΙΚ Ν11.15.03 5,00 25,74 128,7019 μμ ΟΙΚ 7347

Κατακόρυφο  τμήμα
υδρορροής από PVC για την
απορροή των ομβρίων της
στέγης.

20 ΟΙΚ Ν11.15.03Β 10,00 24,74 247,4020 μμ ΟΙΚ 7347

Επίστρωση με ελαστομερή
υδρατμοπερατή μεμβράνη

21 ΝΑΟΙΚ 79.10 280,83 7,90 2.218,5621 m2ΟΙΚ 7912

Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 44.089,0344.089,03

44.089,03

7.936,03

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

52.025,06

7.803,76

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

ΦΠΑ 17,00%

59.828,82

10.170,90

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 69.999,72

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

70.000,00

                      

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕΟι μελετητές

Βάσια Δαλαβάγκα
Πολιτικός Μηχανικό με Α βαθμό ΧΙΟΣ 29/05/2020

Με εντολή Δ/ντη Τ.Υ.Δ.
 Ο Προϊστάμενος Τμήματος
 Συγ/κών & κτιριακών έργων

Παντελής  Τσαγρής
 Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός με

A΄ Βαθμό

Σελίδα 2 από 2
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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.22.01 Καθαίρεση επικεραμώσεων  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
κεράμων

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2241

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε

στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η

συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση.

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων

 0

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και

πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με

προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.52.Ν Αποξήλωση πολυκαρβονικών ή  πολυεστερικών φύλλων επιστέγασης

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης:

Αποξήλωση πολυκαρβονικών ή πολυεστερικών και λοιπών διαφώτιστων φύλλων επιστέγασης, σε

οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την καταβίβαση, την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς

φόρτωση, και την μεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

1,50

ένα και πενήντα λεπτά

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,50

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.01.02 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2
πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4622.1

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε

οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος

παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.

 Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
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Ευρώ (Αριθμητικά): 19,50

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και πενήντα λεπτά

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

A.T. : 5

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 52.71.01 Στέγη ξυλίνη για επιστέγαση με πισσόχαρτο, ή παρεμφερές υλικό ανοίγματος έως 6,00 m

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5271

Στέγη ξυλίνη, με άνοιγμα έως 6.00 m, για επιστέγαση με πισσόχαρτο, ή παρεμφερές

υλικό, 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 εγκάρσιους, συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή,

κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με επιτεγίδες 4x6 cm και

με σανίδωμα πάχους 18 mm από ξυλεία πριστή, με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια,

αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λ.π.) και γενικά με υλικά, μικροϋλικά και

ικριώματα καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως

μέσα και μέτρα προστασίας. Η επικάλυψη με πισσόχαρτο κλπ 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.

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.80.01 Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5281

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

και εργασία πλήρους κατασκευής.

 Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,75

(Ολογράφως) : δέκα έξι και εβδομήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.40.02Ν Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης:

Κατασκευή θύρας ταμπλαδωτής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με καθρέφτες (ταμπλάδες) από

κόντρα πλακέ ή από μοριοσανίδες πάχους 8 mm, πλαίσιο (τελάρο) θυροφύλλων

περαστό 5 x 11 cm πλήρες στο κάτω τμήμα, ενδιάμεσες τραβέρσες πάχους 5 cm και

πλάτους μέχρι 13 cm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και

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

και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, περιλαμβανομένης και της

εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων,

κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας, σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης

λειτουργίας, πλήρες ζεύγος χειρολαβών και κάθε μικρούλικο για την πλήρη στερέωση και τοποθέτηση

στο έργο σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής και τις υποδείξεις τις διευθύνουσας

υπηρεσίας.

 Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 580,00

(Ολογράφως) : πεντακόσια ογδόντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.05.01Ν Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο ανοιγόμενες με ή χωρίς φεγγίτη

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6504

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502

Θύρες συμπαγείς σπό θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, ανοιγόμενες μονόφυλλες

ή δίφυλλες, με ή χωρίς φεγγίτη στο πάνω μέρος τους, και πάνελ οποιουδήποτε σχεδίου,

οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου)

σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή, κτλ, τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ

και  την ΕΤΕΠ 03-08-03-00  "Πόρτες και παράθυρα  Αλουμινίου". (ΦΕΚ 4607Β/2019).

Οι προς εγκατάσταση πόρτες, παράθυρα, φεγγίτες, σταθερά υαλοστάσια θα καλύπτουν

πλήρως τις απαιτήσεις σε αντοχή  και αντίσταση  σε ανεμοπίεση , αεροστεγανότητα

και υδατοστεγανότητα , μηχανική αντοχή , αντοχή σε χρήση  , για τη θέση τους  στο

κτίριο , την περιοχή  του κτιρίου και τις διαστάσει τους .  Αυτά θα αποδεικνύονται

από τη συμμόρφωση της κατασκευής πορτών /παραθύρων όπως περιγράφονται στην πιο

πάνω ΕΠΕΠ (παρ.4.8) που θα επιλέγονται από καταλόγους συστημάτων.

 Τα παραπάνω θα αποτελούνται από προφίλ αλουμινίου  κατά CE που παρέχουν

θερμοδιακοπή μέσω των ενσωματωμένων προφίλ υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου ο δε

συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας των προφίλ θα έχει τιμή ώστε σε συνδυασμό με τον

υαλοπίνακα να  ικανοποιεί τις απαιτήσεις της μελέτης και  τον ισχύοντα ΚΕΝΑΚ

Πλήρως κατασκευασμένα και τοποθετημένα μετά της δαπάνης όλων των υλικών και των

εξαρτημάτων και μηχανισμών που απαιτούνται για χειροκίνητη λειτουργία της πόρτας/

παραθύρου (μεντεσέδες, ράουλα , μηχανισμοί κλεισίματος και ασφάλισης , κλειδαριές

και απλές χειρολαβές θυρών).

Περιλαμβάνονται επίσης  στην τιμή τα αναφερόμενα στον τρόπο επιμέτρησης της πιο

πάνω ΕΤΕΠ (παρ. 7)

Δεν περιλαμβάνεται τυχόν κατασκευή και τοποθέτηση ψευτοκασών, τυχόν πάνελ αλουμινίου,

ούτε ειδικά εξαρτήματα λειτουργίας (π.χ. μηχανισμοί επαναφοράς , μπάρες πανικού ,

αυτοματισμοί κτλ) .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 220,00

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.17.01.01Ν Υαλοστάσια αλουμινίου ανοιγόμενα μονόφυλλα ή δίφυλλα με ή χωρίς φεγγίτη

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6504

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6519

Υαλοστάσια αλουμινίου μονόφυλλα ή δίφυλλα ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο

άξονα μεμονωμένα ή όχι (είτε  αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος

είτε όχι) ), με ή χωρίς σταθερό ή ανοιγόμενο φεγγίτη οποιασδήποτε αναλογίας

διαστάσεων και διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου),

σύμφωνα με τη μελέτη , τα σχέδια , την τεχνική περιγραφή ,  κτλ  , τις απαιτήσεις

του ΚΕΝΑΚ  και  την ΕΤΕΠ 03-08-03-00  "Πόρτες και παράθυρα  Αλουμινίου". (ΦΕΚ 4607Β/2019).

Οι προς εγκατάσταση πόρτες , παράθυρα , φεγγίτες , σταθερά υαλοστάσια θα καλύπτουν

πλήρως τις απαιτήσεις  σε αντοχή  και αντίσταση  σε ανεμοπίεση , αεροστεγανότητα

και υδατοστεγανότητα , μηχανική αντοχή , αντοχή σε χρήση  , για τη θέση τους  στο

κτίριο , την περιοχή  του κτιρίου και τις διαστάσει τους .  Αυτά θα αποδεικνύονται

από τη συμμόρφωση της κατασκευής πορτών /παραθύρων όπως περιγράφονται στην πιο πάνω

ΕΤΕΠ (παρ.4.8) που θα επιλέγονται από καταλόγους συστημάτων.

 Τα παραπάνω θα αποτελούνται από προφίλ αλουμινίου  κατά CE, που παρέχουν

θερμοδιακοπή μέσω  ενσωματωμένων προφίλ υαλοενισχυμένου πολυαμιδίου και θα δύνανται

να φέρουν υαλοπίνακες οι οποίοι θα  ικανοποιούν τις απαιτήσεις της μελέτης και

τον ισχύοντα ΚΕΝΑΚ .

Πλήρως κατασκευασμένα και τοποθετημένα μετά της δαπάνης όλων των υλικών και των

εξαρτημάτων και μηχανισμών που απαιτούνται για χειροκίνητη λειτουργία της πόρτας

παραθύρου (μεντεσέδες, ράουλα , μηχανισμοί κλεισίματος και ασφάλισης , κλειδαριές

και απλές χειρολαβές θυρών).

Περιλαμβάνονται επίσης  στην τιμή τα αναφερόμενα στον τρόπο επιμέτρησης της πιο

πάνω ΕΤΕΠ (παρ. 7)

Δεν περιλαμβάνεται τυχόν κατασκευή και τοποθέτηση ψευτοκασών ούτε ειδικά εξαρτήματα

λειτουργίας (π.χ. μηχανισμοί επαναφοράς , μπάρες πανικού , αυτοματισμοί κτλ).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 250,00

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.01.05Ν Βαθύς καθαρισμός και αρμολόγημα ακατεργάστων όψεων αργολιθοδομών

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7102

Βαθύς καθαρισμός και αρμολόγημα ακατεργάστων όψεων αργολιθοδομών ή γωνιολιθοδομών επί

οιουδήποτε ύψους, δια  τσιμεντοκονιάματος των 450χγρ τσιμέντου δι άμμου λεπτοκόκκου σε βάθος 3

έως 5 cm από της επιφανείας του τοίχου.

Η εργασία περιλαμβάνει:

α) Την καθολική αφαίρεση των σαθρών κονιαμάτων και των αποκολλημένων μικρολίθων (τσιβικωμάτων)

στην οριζόντια και κάθετη δομή των αρμών σε βάθος 3 έως 5 cm.

β) Την πλήρη απαλλαγή των επιφανειών και των αρμών από κάθε ίχνος ξένου σώματος, όπως, σάπιες

ξυλοδεσιές, σαθροί και ετοιμόρροποι λίθοι, κ.λ.π.

γ) Την πλήρη εργασία καθαρισμού των επιφανειών και αρμών από κάθε ίχνος σκόνης με γενικό

πλύσιμο άφθονου ύδατος και ελεγχόμενης πίεσης.

δ) Η πλήρωση με ασβεστοτσιμεντοκονία, η σύνθεσητου οποίου θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές

της αρχιτεκτονικής μελέτης, η συμπίεση, η μόρφωση, ο τελικός καθαρισμός, τα απαιτούμενα

ικριώματα, η διαβροχή κλπ.

Η εργασία θα εκτελεσθεί μετά ιδιαίτερης προσοχής με την χρήση κατάλληλων μικρών εργαλείων

χειρός τεχνίτη, ματσακόνι ή θραπίνας ή καλεμιού ή βελονιού, κ.λ.π., ή με την χρήση ελαφρών

ηλεκτροκίνητων εργαλείων (κατόπιν έγκρισης των επιβλέποντων μηχανικών του έργου). Ήτοι

μίρκοϋλίκά, ικριώματα, εργαλεία και εργασία πλήρους καθαρισμού των αρμών της φέρουσας

τοιχοποιίας μετά ιδιαίτερης προσοχής και επιμέλειας, χωρίς φθορές και ζημιές στους υγιείς

λίθους του μνημείου και στις παρακείμενες κατασκευές, σε οιοδήποτε ύψος, στάθμη και θέση στο

έργο σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής και τις εντολές των επιβλέποντων μηχανικών. Περιλαμβάνεται

η συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης σε θέσεις προς μεταφορά. Επιμετρούμενος όγκος αχρήστων
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προϊόντων πάχους 0,03 m3/m2.

(1 m2 επιφάνειας λιθοδομών)

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,72

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και εβδομήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν7121 Σποραδική επισκευή επιχρισμάτων

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331

Σποραδική επισκευή επιχρισμάτων τριπτών - τριβιδιστών με τσιμεντοκονίαμα ως εν

άρθρο 71.21 ή μαρμαροκονίαμα ως εν άρθρο 71.31 επί τοίχων ή οροφών, ήτοι

καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων, προετοιμασία επιφανειών κλπ σε οποιασδήποτε στάθμη

από το έδαφος. Πλήρης περαιωμένη εργασία, με τα υλικά και μικρουλικά επί τόπου

και τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας,σύμφωνα με

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

επί τόπου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Περιλαμβάνονται πάσης φύσεως υλικά, μικροϋλικά και εργαλεία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 26,83

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και ογδόντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.11 Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου

A.T. : 13

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 : ΟΙΚ 76.27.03.01 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί, ενεργειακοί (low-e)  Υαλοπίνακες με
argon συνολικού πάχους 24 mm (κρύσταλλο laminated 3mm+3mm κενό 12 mm,
κρύσταλλο laminated 3mm+3mm)

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6504

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, και ενεργειακοί

(low-e) υαλοπίνακες πολλααπλοί(laminated), oποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού

φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". Πλήρως τοποθετημένοι με

ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη με συντελεστή θεροπερατότητος του υαλοπίνακα

Ug = 1,8 W/m2K ή μικρότερου Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά

επί τόπου.

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους :24 mm, (κρύσταλλο εσωτ. κρύσταλλο laminated 3mm+3mm low-e,

κενό 12

mm με πλήρωση argon, κρύσταλλο εξωτκρύσταλλο laminated 3mm+3mm low-e). θερματοπερατότητα

Ug<=1,8W/m2K

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 95,00

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.62Ν Βερνικοχρωματισμοί επί πέτρινων επιφανειών

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης:

Βερνικοχρωματισμοί επί πέτρινων επιφανειών με εποξειδικά, πολυουρεθανικά ή ακρυλικά συστήματα

δύο συστατικών που περιλαμβάνει τρίψιμο με ψιλό γυαλόχαρτο και εφαρμογή δύο στρώσεων

εποξειδικού ή πολυουρεθανικούβερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και

εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,00

(Ολογράφως) : οκτώ

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. : 16

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 : ΝΑΟΙΚ 77.99 Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7797

Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου

ύψους, πέραν των 5,00 m ύψους από του κατά περίπτωσιν δαπέδου εργασίας

(εδάφους, πεζοδρομίου, δαπέδου, ορόφου, εξωστών).

Το παρόν άρθρο δεν αφαρμόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή ικριωμάτων για

την εκέλεση εργασιών επί κατακορύφων επιφανειών ή οροφών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,34

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.11.03Ν Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση προστασίας
από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης:

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο

αλουμινίου, πάχους 0,08 mm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01 "Στεγανοποίηση

δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας

εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων

της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση καθώς και η σφράγιση με την ειδική ασφαλτική μαστίχη

στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές, γωνίες και

συναρμογές, και απολήξεις.
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Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) καλυπτομένης επιφανείας 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν11.15.03 Οριζόντιο τμήμα υδρορροής από PVC περιμετρικά της στέγης , για την απορροή των
όμβριων της στέγης.

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7347

Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση οριζοντίου δικτύου για την απορροή των ομβρίων

περιμετρικά της στέγης εξ’ ολοκλήρου από PVC το οποίο θα αποτελείται από

 πλαστική ημικυλινδρική διατομή Φ125 ± 5 συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων

γωνιών, βοηθητικών τεμαχίων,ταυ κατεβασιάς, απορροών, στηριγμάτων, ταπών,

σχαρών (προστατευτικό κατεβασιάς), διαστολικών συνδέσεων κλπ και γενικά κάθε

υλικό, μικρουλικό και  εργασία που απαιτείται για εργασία πλήρως αποπερατωμένη

σύμφωνα με τις προδιαγραφές των υλικών και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα ικριώματα.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,74

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΟΙΚ Ν11.15.03Β Κατακόρυφο  τμήμα υδρορροής από PVC για την απορροή των ομβρίων της στέγης.

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7347

Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση κατακόρυφου  δικτύου για την απορροή των ομβρίων

περιμετρικά της στέγης εξ’ ολοκλήρου από πλαστικό το οποίο θα αποτελείται

από πλαστικη κυλινδρική διατομή Φ75 ± 5 συμπεριλαμβανομένων

των απαραίτητων γωνιών, διακλαδώσεων, απορροών,  στηριγμάτων,

απολήξεων κλπ και γενικά κάθε υλικό, μικρουλικό και εργασία που απαιτείται

 για εργασία πλήρως αποπερατωμένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές

 των υλικών και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα ικριώματα.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 24,74

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.10 Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m2,

υδρατμοπερατή, ειδική για στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μή υφαντές

ίνες πολυπροπυλενίου.

Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση

πλατυκέφαλων καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της

στρώσης κατά 20 cm και η προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με

το υλικό.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά).
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(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά
Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,90

                      

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Βάσια Δαλαβάγκα
Πολιτικός Μηχανικό με Α βαθμό ΧΙΟΣ 29/05/2020

Με εντολή Δ/ντη Τ.Υ.Δ.
 Ο Προϊστάμενος Τμήματος
 Συγ/κών & κτιριακών έργων

Παντελής  Τσαγρής
 Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός με

A΄ Βαθμό
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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 

«Επισκευή, συντήρηση διαρρύθμιση δημοτικών κτιρίων  ΔΕ Μαστιχοχωρίων 
και ΔΕ  Ιωνίας 2020» 

         σε συνδυασμό με τους όρους της Διακήρυξης του Διαγωνισμού και τα λοιπά τεύχη         

δημοπράτησης. 

 

Άρθρο 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

2.1 Οι προς εκτέλεση εργασίες για την υλοποίηση του έργου αναλύονται στο τεύχος 

της  Τεχνικής Περιγραφής και στα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης και συνοπτικά είναι: 

 Καθαιρέσεις 

 Αντικατάσταση Κουφωμάτων 

 Επιχρίσματα-Χρωματισμοί-επισκευή κεραμοσκεπής-Μονώσεις 

 

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»: «Επισκευή, συντήρηση διαρρύθμιση δημοτικών κτιρίων  ΔΕ 
Μαστιχοχωρίων και ΔΕ  Ιωνίας 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. 

 

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 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 δέκα (10) 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 

      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 τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, 

ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει όλες τις εργασίες 

μονώσεων, επιχρισμάτων, επισκευής κεραμοσκεπών στο σύνολο των 

Τ.Κ Δ.Ε.ΙΩΝΙΑ και ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ Νότιας Χίου όπως θα 

υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

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

Όχι αργότερα από τέσσερις (4) μήνες από το πέρας της 1
ης

 Ε.Π., ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει όλες τις καθαίρεσης και 

αντικατάστασης κουφωμάτων στα κτίρια των  Τ.Κ Δ.Ε.ΙΩΝΙΑΣ και 

ΜΑΣΤΙΧΙΟΧΩΡΙΩΝ Νότιας Χίου όπως θα υποδειχθεί από την 

Υπηρεσία. 

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

Όχι αργότερα από δύο (2) μήνες από το πέρας της 2
ης

 Ε.Π.,  ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει όλες τις υπόλοιπες 

εργασίες 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 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. 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 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 δραστηριο-

τήτων 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 κρίσι-

μες 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-κα-

τανομή της διαθεσιμότητας των πόρων (resource availability profile). 

(7) Αιτιολογική έκθεση για τον εν γένει σχεδιασμό του χρονοδιαγράμ-

ματος. 

 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 συμφω-

νηθεί με την Υπηρεσία, τόσο εκτυπωμένα σε χαρτί, όσο και σε ηλεκτρονική μορ-

φή 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 μεταγενέστε-

ρης 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 προσαρ-

μοσμένο 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 πιστώσεις ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΣΑΤΑ 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 διασφά-

λισης 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 επιβά-

ρυνση, όλων των εργασιών επισκευών, διορθώσεων ή ανακατασκευών και για την 

επανόρθωση όλων των ελλείψεων, συρρικνώσεων, ατελειών ή άλλων μειονε-

κτημάτων που τυχόν εμφανισθούν στο Έργο μέσα στο χρόνο συντήρησης. 

14.4 Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση εργασιών αποκατά-

στασης, που σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελούν υποχρέωσή του, σε εύλογο 

χρόνο και σε βαθμό που να ικανοποιούν λογικά την Υπηρεσία, η Υπηρεσία δι-

καιούται 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 "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. 

 

 

 

 

 

 

                Χίος   29 -05- 2020 
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Βασιλική Δαλαβάγκα        
Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
 

Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός 
 Με Βαθμό Α 
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