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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
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Αριθμός Μελέτης: 2020-103                                   ΔΕ Αγίου Μηνά 2020»                                                                            

                                                                                
                                     

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν επισκευαστικές εργασίες για 

την βελτίωση των Δημοτικών κτιρίων της Δ.Ε. Αγίου Μηνά του Δήμου Χίου.  

Παρεμβάσεις θα γίνουν: στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου, στην Δημοτική 

Κοινότητα Θυμιανών και στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αγίου Μηνά.   

 

Αναλυτικά: 

α) στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου, στη θέση «Πύργος» σε δημοτικό κτίριο, θα 

γίνει αποξήλωση των ξύλινων φθαρμένων υαλοστασίων και αντικατάστασή τους με 

νέα ξύλινα σε σχέδιο όμοια με τα υπάρχοντα, θα χρωματιστούν σε απόχρωση μετά 

από υπόδειξη της υπηρεσίας, θα τοποθετηθούν σταθερές σίτες για αερισμό του 

χώρου, αποξήλωση της κεντρικής σιδερένιας εισόδου και αντικατάσταση με νέα 

δίφυλλη ασύμμετρη αλουμινίου σε χρώμα RAL τέλος θα γίνει ανακαίνιση 

χρωματισμών όλων των υπαρχόντων κουφωμάτων σε απόχρωση που θα υποδείξει η 

υπηρεσία. 

 

 
 

 

 

 



β) στην Δημοτική  Κοινότητα Θυμιανών στη θέση «Βότες» σε Δημοτικό κτίριο θα 

γίνουν εσωτερικά εργασίες αποκατάστασης της οροφής και των περιμετρικών τοίχων 

τα οποία έχουν υποστεί βλάβες εξαιτίας της υγρασίας από την ταράτσα, με καθαίρεση 

φθαρμένων επιχρισμάτων, αντικατάστασή τους με νέα, επίστρωση δαπέδου με 

πλακίδια, χρωματισμός εσωτερικών τοίχων, απομάκρυνση των φθαρμένων 

υαλοστασίων και ξύλινων θυρών και αντικατάσταση με νέα ξύλινα και θα 

τοποθετηθούν σταθερές σίτες για αερισμό του χώρου, στο W.C. θα γίνει τοποθέτηση 

νέων ειδών υγιεινής, νέων σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, νέα 

ηλεκτρολογική εγκατάσταση,  ανακατασκευή γκρεμισμένου τοίχου, επένδυση 

δαπέδου με πλακίδια, χρωματισμός οροφής, στην πλάκα θα γίνει κατασκευή νέας από 

οπλισμένο κισηρόδεμα, τέλος θα γίνει επάλειψη για στεγάνωση με τσιμεντοειδή 

υλικά. 

 

 
 

γ) στο πρώην Δημαρχιακό Κατάστημα Δήμου Αγίου Μηνά, θα γίνουν επισκευαστικές 

εργασίες στους εξωτερικούς τοίχους και ανακαίνιση των παλαιών χρωματισμένων 

επιφανειών.  

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας.  

Η επιλογή των προς ενσωμάτωση υλικών υπόκεινται στην έγκριση της επιβλέπουσας 

υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο 

τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή των υλικών, τα ενσωματούμενα υλικά θα 

προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες, η χρήση όλων 

των ενσωματούμενων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις 

οδηγίες του προμηθευτή και τις υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

 

Γενικά, δύναται με την έναρξη των εργασιών και την έλευση στο φως νέων στοιχείων 

να επανεκτιμηθούν κάποιες από τις εργασίες, να επαναπροσδιορισθούν ή και να 

ματαιωθούν αλλά και να προταθούν νέες. 



Είναι επίσης δυνατόν με απόφαση της διευθύνουσας Υπηρεσίας να συμπεριληφθεί 

στο αντικείμενο του έργου και κάθε άλλη σχετική με την επισκευή των κτιρίων 

εργασία, η οποία θα κριθεί αναγκαία για λόγους ασφάλειας. 

 

Το  έργο  χρηματοδοτείται  από πιστώσεις  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  με προϋπολογισμό 

25.500,00 μαζί  με  το  Φ.Π.Α.   

Το έργο  ανήκει στην κατηγορία των «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ».   
 

                                                   Χίος 15-07-2020  

                                                    

                   Η Συντάξασα                                                         Θεωρήθηκε                                                           

                                                                                        Με εντολή Δ/ντη Τ.Υ.Δ. Χίου 

                                                                                         Ο Προϊστάμενος Τμήματος  

                                                                                        Συγ/κών & κτιριακών έργων 

 

 

 

          Κωστίμπα Αναστασία                                                 Τσαγρής Παντελής       

          Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ                                        Πολιτικός Μηχανικός  

                                                                                                 με βαθμό A΄ 
 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : “Επισκευή 

συντήρηση διαρρύθμιση Δημοτικών 

Κτιρίων ΔΕ Αγίου Μηνά 2020»     

 

Αρ. Μελέτης:  103 /2020 

Τεύχη Δημοπράτησης 

                                         Προμέτρηση 

 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
 

Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου 

 

1. Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων: (0,95 x 1,55 x2) + (1,30 x 2,50)  

= 6,20μ2 

2. Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο: (0,50 x 1,55 x2)  = 1,55μ2 

3. Κατώφλια από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm: (1,50 x 

1,00)= 1,50μ2 

4. Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη με υαλοπίνακες: (0,95 x 1,55 x2) = 2,95μ2   

5. Σταθερές σίτες αερισμού: (0,95 x 1,55 x2) = 2,95μ2   

6. Υαλοπίνακες: (0,95 x 1,55 x2) = 2,95μ2   

7. Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη και σταθερό πάνελ: 

(2,50 x 1,30)= 3,25μ2 

8. Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς: (0,50 x 1,55 x2 x1,00)  

= 1,55μ2 

9. Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η 

διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής 

ρητίνης: (0,50 x 1,55 x2 x1,00)  = 1,55μ2 

10. Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού 

τελικού χρώματος δύο συστατικών: (0,50 x 1,55 x2 x1,00)  = 1,55μ2 

11. Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών: (0,95 x 1,55 x 1,40x 6) + 

(0,90 x 1,90 x1,00)   =14,08 τ.μ. 

 

Δημοτική Κοινότητα Θυμιανών 

 

 Δημοτικό κτίριο στη θέση «Βότες» 

1. Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων: (0,85 x2,00) +(0,70 x2,10) + 

(0,70 x0,80) +(0,90 x1,90)=5,44 μ2 

2. Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων: (5,00 x 4,00) = 20,00μ2 

3. Καθαίρεση επιχρισμάτων: (4,00 x2,20 x2)+ (2,50 x2,20 x2) = 28,60μ2  

4. Επιχρίσματα: (5,00 x 4,00) + (4,00 x2,20 x2)+ (2,50 x2,20 x2) = 48,60μ2 

5. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα 

υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 

με σπατουλάρισμα  Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, 

ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.: (5,00 x 4,00) + (4,00 x2,20 x2)+ (2,50 

x2,20 x2) = 48,60μ2 

6. Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο: (0,70 x 0,50) + (0,90 x 0,50) = 0,80μ2  

7. Κατώφλια από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm: (0,85 

x0,50) +(0,70 x0,50) = 0,78μ2 

8. Υαλoστάσια ξύλινα: (0,70 x0,80) + (0,60 x0,50) =0,86 μ2 



9. Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές: (0,85 x2,00) = 1,70μ2 

10. Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς: (0,70 x0,80 x1,00) + 

(0,60 x0,50 x1,00) + (0,85 x2,00 x3,00)  = 5,96μ2 

11. Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η 

διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής 

ρητίνης: (0,70 x0,80 x1,00) + (0,60 x0,50 x1,00) + (0,85 x2,00 x3,00)= 5,96μ2 

12. Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού 

τελικού χρώματος δύο συστατικών: (0,70 x0,80 x1,00) + (0,60 x0,50 x1,00) + 

(0,85 x2,00 x3,00)= 5,96μ2 

13. Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 5,0 mm: (0,70 x0,80) + (0,90 x0,60) =1,10 μ2 

14. Σταθερές σίτες αερισμού: (0,70 x0,80) + (0,60 x0,50) =0,86 μ2 

15. ανακατασκευή W.C.: τεμάχιο 1 

16. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, Επιστρώσεις δαπέδων με 

πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm: (4,00 x 2,50) + (1,60 x 2,30) = 

13,68μ2 

17. Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια: (4,00+ 2,50) x2 = 

18. Επενδύσεις βαθμίδων: 2,00μ.μ.  

19. Λιθοδομές ανωδομών: χτίσιμο ανοιγμάτων (1,60 x 2,30 x0,50 ) + (0,90 x 1,90 

x0,50) +(0,70 x2,10 x0,50) = 3,43μ3 

20. Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου: (1,60 x 2,30 x2 ) + (0,90 x 

1,90 x2) +(0,70 x2,10 x2)=13,72μ2 

21. Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεμα.:  (5,00 x3,20 x0,15) =2,40 μ3 

22. Δομικά πλέγματα B500C (S500s): (5,00 x3,20) = 16,00μ2/ 12,5 μ2=2τεμ x 

21,50kg/τεμ= 43,00 kg 

23. Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά: (5,00 x3,50) =17,50 μ2 x 

2,00 kg/μ2= 35,00 kg 

 

Πρώην Δημαρχιακό κατάστημα Δ.Ε. Αγίου Μηνά 

 

1. Αποκατάσταση τοπικών βλαβών: 45,00μ2  

2. Καθαίρεση επιχρισμάτων: 10,00μ2 

3. Επιχρίσματα: 60,00 μ2 

4. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής 

διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. με 

σπατουλάρισμα  Εξωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής 

ή πολυβινυλικής βάσεως.: 60,00 μ2 

5. Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών:  

Βόρεια Όψη 

Είσοδος: (((1,10+4,55) x3,10) +(5,10 x3,10 x2) + (4,55 x5,10) + (3,05 x3,65) + (1,85 

x3,40))  - (1,55 x2,40 x2))  = 82,32 μ2  

Οροφος: (((11,20 x4,00) + (5,40 x4,00)+ (3,55 x4,00)+ (2,65 x0,65 x2)) – 

((2,70+2,30) x1,50)+ (1,85 x2,40)))=80,99μ2   

Ανατολική Όψη 

Ισόγειο + όροφος: (4,40 x7,50)=33,00μ2 

Όροφος: (((6,70 x4,00)+ (4,05 x4,00)+ (1,70 x10,00)) - (0,90x1,50 x3)))= 55,95μ2  

Νότια όψη 

Ισόγειο + όροφος: (5,50 x9,00)+ (5,50 x3,00) +(3,90 x8,00) + (7,20 x9,00) + (7,20 x 

1,00)+ (0,90 x8,00) – ((0,90) x1,90 x3)) =171,27μ2  

Νότια όψη 

Ισόγειο + όροφος: (((1,70 x9,00)+ (1,70 x1,00)+ (4,40 x8,00)+ (4,10 x8,00)+ (6,50 

x4,00)) -  ((0,90x1,45 x4)+ (1,85 x2,40)))=101,34μ2 



Σύνολο: 524,87μ2   

6. Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά: ((20,00 x2) +(17,00 x 2)) x4,00= 296,00μ2 

Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

 

ΚΩΣΤΙΜΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ      

 

 



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

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ  ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ  2020 
 Αρ. Μελέτης: 2020-103 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
Τιμαριθμική : 2012Γ 

 
Σελίδα 1 από 29   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 2 από 29   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 3 από 29   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 4 από 29   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 5 από 29   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 6 από 29   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 7 από 29   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 8 από 29   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 9 από 29   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 10 από 29   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 11 από 29   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 12 από 29   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 13 από 29   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 14 από 29   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 15 από 29   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 16 από 29   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
Σελίδα 17 από 29   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

 
 

Σελίδα 18 από 29   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252 

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, 
μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και 
θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος 
εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των 
προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας". 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 2 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 
   

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 

A.T. : 3 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.54 Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252 

Καθαίρεση οροφοκονιάματος σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασία, με τα τα 
απαιτούμενα ικριώματα και την συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας". 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00 

(Ολογράφως) : εννέα 

A.T. : 4 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 
2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή 
(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε 
στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που 
παρασκευάζονται επί τόπου". 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό 
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά 
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A.T. : 5 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370 

Εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος 
οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέματος ή 
διείσδυσης χλωριόντων, οποία άχει ως αποτέλεσμα την διόγκωση του οπλισμού και 
την απολέπιση ή αποφλοίωση του σκυροδέματος. 
 
Εφαρμογή των Αρχών και των Μεθόδων Αποκατάστασης που προβλέπονατι στην σειρά 
Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, με χρήση προϊόντων που φέρουν  σήμανση CE, χημικώς 
συμβατών μεταξύ τους, εγκεκριμένων από την Υπηρεσία, μετά από τεκμηριωμένη με 
τεχνικά στοιχεία πρόταση του Αναδόχου. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως υλικών (προαναμεμιγμένων 
ινοπλισμένων επισκευαστικών κονιαμάτων κατηγορίας R3 ή R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 
για εφαρμογή με το χέρι, βελτιωτικών πρόσφυσης, αναστολέων διάβρωσης κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1504-7, υλικών προστατευτικής επάλειψης υψηλής διαπνοής κλπ), σε 
σφραγισμένες συσκευασίες που θα αναγράφουν τον τύπο και τα χαρακτηριστικά τους 
και θα φέρουν την σήμανση CE 
- η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις των επεμβάσεων 
- η τοπική αφαίρεση του σαθρού σκυροδέματος στην περιοχή της επέμβασης με χρήση 
εργαλείων πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλείων ή και εργαλείων χειρός, μέχρι την 
πλήρη αποκάλυψη των ράβδων του διαβρωμένου οπλισμού. 
- ο επιμελής καθαρισμός των ράβδων του οπλισμού με συρματόβουρτσα 
- η εφαρμογή ρευστού αναστολέα διάβρωσης επί των ράβδων οπλισμού με ρολλό ή πινέλο 
- η παρασκευή και εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματος σύμφωνα με τις οδηγίες 
του προμηθευτή για την αποκατάσταση της διατομής του στοιχείου σκυροδέματος 
στην αρχική της η τελική εξομάλυνση της επιφανείας μετά την σκληρυνση του επισκευαστικού 
κονιάματος και η εφαρμογή προστατευτικής επίστρωσης υψηλής διαπνοής, σιλοξανικής βάσεως, με 
ρολλό ή πινέλλο. 
 
 
Στις εργασίες καθαρισμού της επιφανείας επέμβασης δεν περιλαμβάνεται τυχόν 
απαιτούμενη υδροβολή, η οποία πληρώνεται ιδιάιτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
Τιμολογίου. 
 
Επιμέτρηση με βάση την επιφάνεια αποκατάστασης που προσδιορίζεται από το πλάτος 
και το ύψος της επέμβασης που προβλέπεται από την μελέτη (ορθογωνισμένη 
επιφάνεια). 
 
Επισημαίνεται ότι η επιφάνεια των επεμβάσεων θα διευρύνεται στην απαιτούμενη 
έκταση, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, εάν κατά τις εργασίες καθαρισμού 
διαπιστωθεί ότι η διάβρωση του οπλισμού  έχει προχωρήσει πέραν της αρχικώς 
προβλεφθείσας έκτασης. 
 
Επισημαίνεται επίσης ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογήσε εκτεταμένες βλάβες 
κατασκευών από σκυρόδεμα 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης. Ευρώ (Αριθμητικά): 53,60 

(Ολογράφως) : πενήντα τρία και εξήντα λεπτά 

A.T. : 6 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.01 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7531 

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, 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, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το 
εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού. 
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Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra). 
 
Ποδιές παραθύρων από  μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 78,50 

(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ και πενήντα λεπτά 

A.T. : 7 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.20.01 Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη, περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, 
μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5421 

Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοστασίων (τζαμιλικιών) συνήθων, από ξυλεία τύπου 
Σουηδίας Α ποιότητας, περαστών, οποποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με ή χωρίς ενδιάμεση 
τραβέρσα (μεσοκάσσι) 8x8 cm για φεγγίτη, με νεροχύτη, πλαίσια φύλλων (τελάρα) 
5x7.5 cm, με ή χωρίς πηχάκια μονών ή διπλών υαλοπινάκων, με καϊτια για τους 
υαλοπίνακες 5x4 cm, νεροχύτη ατόφιο 9x9 cm, περιθώρια (περβάζια) 2x5.5 cm, 
αρμοκάλυπτρα κάσσας 2.5x2.5 cm μεγαλύτερα του τεταρτοκύκλου και αρμοκάλυπτρα 
φύλλων (μπινιά) 2x5.5 cm, κορδόνι πολυπροπυλένιου σε εγκοπή (γκινισιά) για 
εξασφάλιση ανεμοστεγανότητας και γενικά ξυλεία, σιδηρικά (εκτός από χειρολαβή 
γρύλλου) και όλα τα ανγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης και 
εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση. 
 
Υαλοστάσια περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 
9x9 cm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). Ευρώ (Αριθμητικά): 123,00 

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι τρία 

A.T. : 8 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.51 Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5451.1 

Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 
"Ξύλινα κουφώματα", από ξυλεία τύπου Σουηδίας, με τετράξυλο (κάσσα) 9x9 cm, 
αρμοκαλύπτραι 2,5x2,5 cm, θυρόφυλλα με πλαίσια (τελάρα) 5x13 cm, καθρέφτες 
(ταμπλάδες), οποιουδήποτε σχεδίου από δυο στρώσεις, από τις οποίες η εσωτερική 
με πάχος 8 mm από κόντρα πλακέ ή μοριοσανίδες, και η εξωτερική με πάχος 1,5 cm 
από ξύλα πλάτους το πολύ 7 cm, συνδεομένες μεταξύ τους με εντορμίες (γκινισιές) 
και πήχεις από σκληρή ξυλεία και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως 
και λειτουργίας (πλήν χωνευτής κλεδαριάς και χειρολαβών) και μικροϋλικά και 
εργασία για πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης και της 
εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 168,00 

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα οκτώ 

A.T. : 9 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.01.01 Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, μαλακό, πάχους 2 
cm και πλάτους 11 - 30 cm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7501 

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, 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 
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καθαρισμού. 
 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra). 
 
Κατώφλια από  μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους 11-30 cm. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 78,50 

(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ και πενήντα λεπτά 

A.T. : 10 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.01.04 Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 6,0 mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7604.2 

Υαλοπίνακες απλοί, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με στόκο και 
καρφίδες ή μεταλλικούς συνδέσμους ή με πηχίσκους (ξύλινους ή μεταλλικούς) επί 
ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 
"Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες". 
 
Υαλοπίνακες  διαφανείς, πάχους 6,0 mm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 32,40 

(Ολογράφως) : τριάντα δύο και σαράντα λεπτά 

A.T. : 11 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.02.01.03Ν Υαλόθυρα αλουμινιου διφυλλη ασύμμερη με δύο φύλλα ανοιγόμενα, με σταθερό φεγγίτη 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541 

Υαλόθυρα από αλουμίνιο, διφυλλη ασύμμετρη ανοιγόμενη σε χρώμα RAL, 
με σταθερό φεγγίτη, με υαλοπίνακες, με καιτια εσωτερικά των τζαμιών,με ισο ταμπλα 
στο κάτω μέρος, κατασκευασμένη με ανισχυμένα προφίλ, με μεντεσέδες βαρέου τύπου 3d, 
με μηχανισμούς σφαλείας 6 σημείων,σύμφωνα με  την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 
"Κουφώματα αλουμινίου", πλήρως τοποθετημένη και στερεωμένη. 
Η επιλογή της χρωματικής απόχρωσης θα γίνει  σε συνεννόηση με την υπηρεσία. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμηθεια η τοποθέτηση και στερέωση  σύμφωνα 
με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής, κλειδαριά, διπλή χειρολαβή, 
με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά 
στερέωσης και τοποθέτησης, έτοιμα προς λειτουργία. 
 
Τιμή ανά μέτρο τετραγωνικό (μ2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 500,00 

(Ολογράφως) : πεντακόσια 

A.T. : 12 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.25Ν Σταθερές σίτες αερισμού 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530 

Κινητές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση 
εισόδου εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Πλαίσιο με 
εφαρμοσμένη την σίτα, σκελετός (οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ),  μικροϋλικά και 
εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε 
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A.T. : 13 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με  χρήση 
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, 
ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο 
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί 
επιφανειών επιχρισμάτων". 
 
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού 
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 
 
Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00 

(Ολογράφως) : εννέα 

A.T. : 14 
  

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. 
 

   

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 

A.T. : 15 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.91Ν Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7791 

Ανακαίνιση οποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, με χρώματα υδατικής διασποράς 
ακρυλικής, 
 
ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως ή ελαιοχρώματοςσε δύο διαστρώσεις,με την απαιτούμενη 
προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15% της επιφανείας των παλαιών χρωμάτων. 
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00 

(Ολογράφως) : πέντε 

A.T. : 16 
  

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 
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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. : 17 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα 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 
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Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 
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 . 
 
Δομικά πλέγματα B500C. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 
σύμφωνα με την μελέτη. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,01 

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό 

A.T. : 18 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 35.01.01 Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεμα με ισχνό κισηρόδεμα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3501 

Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεμα, σε oποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασιών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη 
(χειρωνακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη 
θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω στάθμης. 
 
 
Με ισχνό κισηρόδεμα. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Ευρώ (Αριθμητικά): 73,00 

(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία 

A.T. : 19 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΔΧ2 Προσάυξηση τιμής σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Προσάυξηση της τιμής μονάδας σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών (θαλάσσίων μεταφορών κ.λ.π.) 
σύμφωνα με την εγκύκλιο 33 του ΥΠΕΧΩΔΕ. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) Ευρώ (Αριθμητικά): 22,00 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο 

A.T. : 20 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.02 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 
20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με 
αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με 
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση 
των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο 
υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της 
τελικής επιφανείας του δαπέδου. 
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Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα 
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
 
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 33,50 

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 21 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων, 
μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με  τσιμεντοκονία ή 
κόλλα πλακιδίων. 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα 
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50 

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 22 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.16 Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7736 

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,20 

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά 

A.T. : 23 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.20.01 Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως 
νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 

Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και 
χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
 
Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, 
ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης. Εφαρμογή υλικού με βάση ανόργανα 
πιγμέντα αντιδιαβρωτικής και αντισκωριακής δράσης, όπως ο ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του 
ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλας ψευδαργύρου (zinc phosphate), το οξείδιο του Αιματίτη 
( ΜΙΟ) ή με βάση αναστολείς της διάβρωσης και της σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού 
υμένα τα 50 μικρά. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). Ευρώ (Αριθμητικά): 2,20 

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά 
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A.T. : 24 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.20.04 Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή 
ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 

Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και 
χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
 
Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο 
συστατικών. Εφαρμοφή του υλικού επί κατάλληλα επεξεργασμένων μεταλλικών επιφανειών, με 
αντιδιαβρωτικά υποστρώματα δύο συστατικών, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις συνολικού πάχους ξηρού 
υμένα τελικού χρώματος τα 100 μικρά. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). Ευρώ (Αριθμητικά): 2,70 

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 25 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.41.01 Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm 
(βατήρων/μετώπων) 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7541 

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, με μάρμαρο λευκό, 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. 
 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra). 
 
Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους   3 / 2 cm.      (βατήρων/μετώπων). 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 39,00 

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα 

A.T. : 26 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 43.01.02 Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4307 

Λιθοδομές ανωδομών από αργούς λίθους και των απαιτούμενων γωνιολίθων μεγάλων (αγκωναριών) και 
μικρών (παραγκωνίων) για τοίχους υπογείου εσωτερικούς με όψεις μη εφαπτόμενες στις παριές 
εκσκαφής και τοίχους βάσεως και ισογείου μέχρι ύψους 1, 50m από τη μέση στάθμη εδάφους κάθε 
πλευράς, σύμφωνα με την μελέτη και την 
 
ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι". 
 
Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Ευρώ (Αριθμητικά): 93,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα τρία 

A.T. : 27 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 45.01.01 Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, ανωμάλου χωρικού τύπου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4501 

Διαμόρφωση όψεων λιθοδομής χωρικού τύπου, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας κατά την 
δόμηση των τοίχων με την διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια και την 
επεξεργασία τους με χονδροπελέκημα, με την κατεργασία του κονιάματος δόμησης των αρμών της 
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πρόσοψης, την απόξεση του επιφανειακού κονιάματος με κατάλληλο εργαλείο πριν αποξηρανθεί για την 
εκβάθυνση των αρμών σε βάθος 2 - 4 cm, και τον καθαρισμό της επιφανείας από τα κονιάματα με 
λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο. 
 
 
Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου. 
Διαμόρφωση με λίθους επεξεργασμένους με το σφυρί (χονδροπελέκημα). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00 

(Ολογράφως) : εννέα 

A.T. : 28 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303 

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα". 
 
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και 
στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία 
συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και 
των μεταλλικών μερών. 
 
Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν 
κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου. 
 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η 
κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές 
μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 
 
 
Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι 
εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος 
μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 29 
  

Άρθρο : ΗΛΜ 8043Ν ηλεκτρική εγκατάσταση 
   

Κωδικοί αναθεώρησης: 50% ΗΛΜ 80 
25% ΗΛΜ 10 
25% ΗΛΜ 14 

Πλήρης προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των νέων ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων ισχυρών και των ασθενών ρευμάτων του κτιρίου, περιλαμβανομένων και των αντίστοιχων 
εργασιών αποξήλωσης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και μεταφοράς όλων των καθαιρούμενων υλικών. 
 
Για την αντικατάσταση του παλαιού πίνακα με νέο χωνευτό, μίας σειράς 12 θέσεων, στο πίνακα 
μπορεί να χρησιμποιηθεί το υπάρχων διακποτικό υλικό (γενικός διακόπτης, γενική ασφάλεια, 
αυτόματο ηλεκτροπληξίας, μία ασφάλεια 10 Α,  και δυο ασφάλειες 16 Α), τοποθέτηση τουλάχιστον δύο 
ρευματοδοτών με γραμμές καλωδίων 3x2,5 mm για. Τρία φωτιστικά σημεία, με τους αντιστοίχους 
διακόπτες, την προμήθεια και εγκατάσταση δύο φωτιστικών σωμάτων τύπου αρματούρας και ενός 
φωτιστικού σώματος LED panel  με γραμμές καλωδίων διατομής 1,5 mm. 
 
Τα καλώδια ισχυρών ρευματων θα είναι τύπου A05VV-U (NYM), και το καλώδιο ασθενών θα είναι τύπου 
UTP CAT 5 4 ζευγών, τηλεφωνικό ρευματοδότή χωνευτό τύπου RJ11, κουτιά διακλαδώσεως, καθώς και 
κάθε άλλη εργασία, υλικά και μικροϋλικά, όπως απαιτούνται για την πλήρη και ορθή λειτουργία. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται με την περαίωση των εγκαταστάσεων να παραδώσει πλήρη κατασκευαστικά 
σχέδια καθώς και μετρήσεις της εγκαάστασης σύμφωνα με των ισχύων κανισμό ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων. 
 
Στο κατ' αποκοπή τίμημα περιλαμβάνονται η πλήρη τοποθέτηση, οι συνδέσεις, οι δοκιμές και 
μετρήσεις της εγκατάστασης και όλες οι αύλακες και οπές οι οποίες θα κριθεί απαραίτητο να 
διανοιχθούν ή να διευρυνθούν για την διέλευση των δικτύων και λοιπές συναφείς οικοδομικές 
εργασίες. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 500,00 

(Ολογράφως) : πεντακόσια 

A.T. : 30 
    

Άρθρο : ΑΤΗΕ 80.43Ν Υδρευση - Αποχετευση 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Για την εγκατάσταση υδρευσης – αποχέτευσης, στο κατ΄αποκοπή τμήμα περιλαμβάνεται, 
η πλήρη εγκατάσταση των φθορών των σημείων κατά την απομάκρυνση των σωλήνων 
παροχής νερού και των ειδών υγιεινής 
Η εγκατάσταση δικτύου αποχέτευσης, από σκληρό P.V.C. πίεσης τουλάχιστον 6 atm διαμέτρου 
Φ 100 mm,  και η τοποθέτηση λεκανης, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά, 
σωλήνες, συστολές, γωνιές, ταφ, ταπες κ.λπ. ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την σωστή 
λειτουργία της. 
Τοποθέτηση νιπτήρα και συνδεση με σιφώνι στο δικτυοΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗς ΜΕ ΣΩΛΉΝΑ φ50 
τουλάχιστον 6 atm  με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά, σωλήνες, συστολές, 
γωνιές, ταφ, ταπες κ.λπ. ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την σωστή λειτουργία της. 
η εγκατάσταση των σωλήνων παροχής νερού, με σωλήνα από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο 
HEL διαμέτρου  Φ16 με σπιράλ Φ28, έως το δοχείο πλύσεως της λεκανης (ευρωπαϊκού τύπου) 
με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά, σωλήνες, γωνιές, ταφ, βάνες κ.λπ. ότι 
άλλο κρίνεται απαραίτητο για την σωστή λειτουργία της σύνδεση αυτής με το δοχείο πλύσεως. 
η εγκατάσταση των σωλήνων παροχής νερού, με σωλήνα από πολυαιθυλένιο PE διαμέτρου Φ16 , 
στο νιπτήρα, με όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά, σωλήνες, γωνιές, ταφ, βάνες κ.λπ. 
Προμήθεια και τοποθέτηση λεκάνης, δοχείου πλύσεως , νιπτήρας, βρύση. 
Υλικά μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης , 
έτοιμα για τη σωστή λειτουργία. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236 
Τιμή τεμαχίου (τεμ.) εργασίας πλήρως περαιωμένης 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)εργασίας πλήρως περαιωμένης 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 600,00 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

εξακόσια 

15-07-2020 15-07-2020  

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

Προϊστ. Τμήματος Συγκ/κών & 
Κτιριακών 

 
Έργων 

 

     

Κωστίμπα Αναστασια 
ΤΕ Τοπογράφος  Μηχ. με βαθμό Α' 

 
Παντελής Τσαγρής 

Πολ. Μηχ. με βαθμό Α' 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. ΧΙΟΥ 

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ  ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ  2020 
 

Αρ. Μελέτης : 2020-103 
    

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

A/A Είδος Εργασιών 
Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης 

Α.Τ. 
Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

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

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

1 Καθαίρεση επιχρισμάτων ΝΑΟΙΚ 22.23 ΟΙΚ 2252 1 m2 40,00 5,60 224,00 
 

2 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών 
κουφωμάτων 
 

ΝΑΟΙΚ 22.45 ΟΙΚ 2275 2 m2 12,00 16,80 201,60 
 

3 Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων ΝΑΟΙΚ 22.54 ΟΙΚ 2252 3 m2 20,00 9,00 180,00 
 

4 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά 
με τσιμεντοκονίαμα 
 

ΝΑΟΙΚ 71.21 ΟΙΚ 7121 4 m2 110,00 13,50 1.485,00 
 

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

ΝΑΥΔΡ 10.19 ΥΔΡ 6370 5 m2 45,00 53,60 2.412,00 
 

6 Ποδιές παραθύρων από 
μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm 
 

ΝΑΟΙΚ 
75.31.01 
 

ΟΙΚ 7531 6 m2 3,00 78,50 235,50 
 

7 Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη, 
περιστρεφόμενα περί οριζόντιο 
ή κατακόρυφο άξονα, 
μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με 
κάσσα 9x9 cm 
 

ΝΑΟΙΚ 
54.20.01 
 

ΟΙΚ 5421 7 m2 4,00 123,00 492,00 
 

8 Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές ΝΑΟΙΚ 54.51 ΟΙΚ 5451.1 8 m2 2,00 168,00 336,00 
 

9 Κατώφλια και περιζώματα 
(μπορντούρες) επιστρώσεων 
από μάρμαρο, μαλακό, πάχους 
2 cm και πλάτους 11 - 30 cm 
 

ΝΑΟΙΚ 
75.01.01 
 

ΟΙΚ 7501 9 m2 2,50 78,50 196,25 
 

10 Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου 
ή μεταλλικού σκελετού, 
διαφανείς, πάχους 6,0 mm 
 

ΝΑΟΙΚ 
76.01.04 
 

ΟΙΚ 7604.2 10 m2 5,00 32,40 162,00 
 

11 Υαλόθυρα αλουμινιου διφυλλη 
ασύμμερη με δύο φύλλα 
ανοιγόμενα, με σταθερό φεγγίτη 
 

ΝΑΟΙΚ 
65.02.01.03Ν 
 

ΟΙΚ 6541 11 μ2 3,30 500,00 1.650,00 
 

12 Σταθερές σίτες αερισμού ΝΑΟΙΚ 65.25Ν ΟΙΚ 6530 12 m2 4,00 45,00 180,00 
 

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

ΝΑΟΙΚ 
77.80.01 
 

ΟΙΚ 7785.1 13 m2 50,00 9,00 450,00 
 

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

ΝΑΟΙΚ 
77.80.02 
 

ΟΙΚ 7785.1 14 m2 60,00 10,10 606,00 
 

15 Ανακαίνιση παλαιών 
χρωματισμένων επιφανειών 
 

ΝΑΟΙΚ 77.91Ν ΟΙΚ 7791 15 m2 550,00 5,00 2.750,00 
 

16 Στεγανωτικές επιστρώσεις με 
τσιμεντοειδή υλικά 
 

ΝΑΟΙΚ 79.08 ΟΙΚ 7903 16 kg 35,00 5,60 196,00 
 

  

  

            
Σε μεταφορά 11.756,35  
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A/A Είδος Εργασιών 
Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης 

Α.Τ. 
Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

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

Από μεταφορά 11.756,35  

17 Χαλύβδινοι οπλισμοί 
σκυροδέματος, Δομικά 
πλέγματα B500C 
 

ΝΑΟΙΚ 
38.20.03 
 

ΟΙΚ 3873 17 kg 43,00 1,01 43,43 
 

18 Κατασκευή στρώσεων από 
κισηρόδεμα με ισχνό 
κισηρόδεμα 
 

ΝΑΟΙΚ 
35.01.01 
 

ΟΙΚ 3501 18 m3 3,00 73,00 219,00 
 

19 Προσάυξηση τιμής 
σκυροδέματος λόγω ειδικών 
συνθηκών 
 

ΝΑΟΙΚ ΔΧ2 
 

19 m3 3,00 22,00 66,00 
 

20 Επιστρώσεις δαπέδων με 
κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, 
διαστάσεων 30x30 cm 
 

ΝΑΟΙΚ 
73.33.02 
 

ΟΙΚ 7331 20 m2 14,00 33,50 469,00 
 

21 Περιθώρια (σοβατεπιά) από 
κεραμικά πλακίδια 
 

ΝΑΟΙΚ 73.35 ΟΙΚ 7326.1 21 ΜΜ 14,00 4,50 63,00 
 

22 Προετοιμασία ξυλίνων 
επιφανειών για χρωματισμούς 
 

ΝΑΟΙΚ 77.16 ΟΙΚ 7736 22 m2 8,00 2,20 17,60 
 

23 Αντισκωριακές βαφές, 
εφαρμογή αντισκωριακού 
υποστρώματος ενός 
συστατικού βάσεως νερού η 
διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής 
ή τροποποιημένης αλκυδικής ή 
ακρυλικής ρητίνης 
 

ΝΑΟΙΚ 
77.20.01 
 

ΟΙΚ 7744 23 m2 8,00 2,20 17,60 
 

24 Αντισκωριακές βαφές, 
εφαρμογή αντισκωριακού 
εποξειδικού, πολυουρεθανικού 
ή ακρυλικού τελικού χρώματος 
δύο συστατικών 
 

ΝΑΟΙΚ 
77.20.04 
 

ΟΙΚ 7744 24 m2 8,00 2,70 21,60 
 

25 Επενδύσεις βαθμίδων μήκους 
έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, 
πάχους 3 / 2 cm 
(βατήρων/μετώπων) 
 

ΝΑΟΙΚ 
75.41.01 
 

ΟΙΚ 7541 25 ΜΜ 2,00 39,00 78,00 
 

26 Λιθοδομές ανωδομών με 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 
1/2 των 150 kg τσιμέντου 
 

ΝΑΟΙΚ 
43.01.02 
 

ΟΙΚ 4307 26 m3 3,50 93,00 325,50 
 

27 Διαμόρφωση όψεων 
λιθοδομών χωρικού τύπου, 
ανωμάλου χωρικού τύπου 
 

ΝΑΟΙΚ 
45.01.01 
 

ΟΙΚ 4501 27 m2 14,00 9,00 126,00 
 

28 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά ΝΑΟΙΚ 23.03 ΟΙΚ 2303 28 m2 296,00 5,60 1.657,60 
 

29 ηλεκτρική εγκατάσταση ΗΛΜ 8043Ν 50% ΗΛΜ 80 
25% ΗΛΜ 10 
25% ΗΛΜ 14 

29 ΤΕΜ 1,00 500,00 500,00 
 

30 Υδρευση - Αποχετευση ΑΤΗΕ 80.43Ν 
 

30 ΤΕΜ 1,00 600,00 600,00 
 

 
Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 15.960,68 15.960,68 

  

  

           
Σε μεταφορά  15.960,68 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

ΑΑ Είδος Εργασιών 
Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης 

Α.Τ. 
Μον. 
Mετρ. 

Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Άθροισμα  15.960,68 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 2.872,92 

Άθροισμα  18.833,60 

Απρόβλεπτα 15,00% 2.825,04 

Άθροισμα 
 

21.658,64 

Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ 115,44 

Άθροισμα 
 

21.774,08 

ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών 20,78 

Άθροισμα  21.794,86 

ΦΠΑ 17,00% 3.705,13 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  25.499,99 

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

 25.500,00 
            

15-07-2020 15-07-2020  

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

Προϊστ. Τμήματος Συγκ/κών & Κτιριακών 
Έργων 

    

       

Κωστίμπα Αναστασια 
ΤΕ Τοπογράφος  Μηχ. με βαθμό Α' 

 
Παντελής Τσαγρής 

Πολ. Μηχ. με βαθμό Α' 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 103-2020 

 
 

ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ: 25.500,00 € 
ΠΙΣΤΩΣΗ: 25.500,00 € (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ) 

 
 
ΚΑ: 30-7331.015 
CPV: 45300000-0 
 
 
 
 
 

Ε.Σ.Υ. 
 
 
 
 
 

ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 2020» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΧΙΟΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 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  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 2020»,  σε συνδυασμό με τους όρους της Διακήρυξης του 

Διαγωνισμού και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

 
Άρθρο 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
2.1  Αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος Τεχνικής Περιγραφής της παρούσας μελέτης. 

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»: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 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. β του άρθρου 72 του 
Ν. 4412/2016. 

5.2 Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές θα πρέπει, να έχουν εκδοθεί από το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ή 
από Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος της Ε.Ε., 
συνοδευόμενη στην τελευταία περίπτωση από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική. 
Μπορούν επίσης οι εγγυητικές επιστολές να παρέχονται και με γραμμάτια του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. 
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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 τέσσερις (4) 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. 
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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 ενα (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει όλες τις εργασίες αποκατάσταση τοπικών βλαβών 
από οπλισμένο σκυρόδεμα και  ανακαίνισης χρωματισμών.  

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

Όχι αργότερα από δυο (2) μήνες από το πέρας της 1
ης

 Ε.Π., ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες καθαίρεσης, επιχρίσματα, 
χρωματισμοί, ύδρευση – αποχέτευση, ηλεκτρική εγκατάσταση, χτίσιμο και 
αρμολόγημα λιθοδομών, κουφώματα,  σήτες αερισμού, πλακάκια, στρώσιμο 
ταράτσας με κισσιροδεμα,και επίστρωση με τσιμεντοειδή υλικά.  

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

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

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

6.4 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 

Γενικά, παράταση προθεσμιών δεν θα αναγνωρισθεί στον Ανάδοχο με δικαιολογία την 
άγνοια των εδαφικών συνθηκών της περιοχής του Έργου, την εξασφάλιση οδών 
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 
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 1. Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με αιτιολογημένη Απόφαση της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Η 
κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της συνολικής και των αποκλειστικών 
τμηματικών προθεσμιών δεν ανακαλείται. Με ίδια απόφαση αίρονται οι ποινικές ρήτρες για 
τις ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες, αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική 
προθεσμία και τις τυχόν εγκεκριμένες γενικές παρατάσεις. 

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

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

7.2. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

 1. Για υπαίτια από μέρους του Αναδόχου υπέρβαση της συνολικής χρονικής προθεσμίας 
του άρθρου 12 της Διακήρυξης, λόγω της ανάγκης περαίωσης του έργου εντός της 
προθεσμίας αυτής επιβάλλονται στον ανάδοχο για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής 
προθεσμίας ποινικές ρήτρες οι οποίες ορίζονται σε ποσοστό 15% της μέσης ημερήσιας 
αξίας του έργου, επιβαλλόμενες για αριθμό ημερών έως το 20% της προβλεπομένης από 
την παρούσα αρχικής συνολικής προθεσμίας. Για τις επόμενες ημέρες μέχρι ακόμα 15% 
της αρχικής συνολικής προθεσμίας, η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα ορίζεται σε ποσοστό 
20% της μέσης ημερήσιας αξίας του έργου, συμφώνως προς τα οριζόμενα στο άρθρο 49, 
παρ. 2 του Ν. 3669/08. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.2.2 Η Υπηρεσία εγκρίνει αυτό/ά όπως υποβλήθηκε/καν ή όπως θα το/α 
τροποποιήσει, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημερολογιακές μέρες από την υποβολή 
του. 

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

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

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

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

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

 
Άρθρο 9.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

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

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

9.3 Το έργο χρηματοδοτείται από 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. 
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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 ανοιγμένη στην τιμή προσφοράς του αναδόχου. 

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

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

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

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

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

 
Άρθρο 13.  ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

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

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

 
Άρθρο 14.   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

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

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

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



 

Σελίδα 10 από 10 

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 
172 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. 

 

 
 

Η συντάξασα 
 
 

Κωστίμπα Αναστασία 
Τοπ. Μηχ. TΕ με βαθμό Α΄ 

Χίος  15/07/2020 
Με εντολή Δ/ντη ΤΥ Δήμου Χίου 

Ο προϊσ/νος Συγκ/κων και Κτιρ/κών 
Έργων 

 
 

Παντελής Τσαγρής 
Πολ. Μηχ. ΠΕ με Α΄ Βαθμό 
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