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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:
1. Στις τιµές του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης εργασίας
και που ισχύουν ενιαίες για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν στην περιοχή του υπόψη
έργου, ανεξάρτητα απο τη θέση και την έκταση αυτών, περιλαµβάνονται:
α) Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του
έργου της επικεφαλίδας, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος και των υπολοίπων τευχών
και σχεδίων, όπως αυτά αναγράφονται στη διακήρυξη του έργου.
β) Κάθε δαπάνη γενικώς, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για
την πλήρη και έντεχνη, όπως αναφέρεται ανωτέρω, εκτέλεση της µονάδος κάθε εργασίας.
Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού καθώς και
τη δυνατότητα χρησιµοποιήσεως ή όχι µηχανικών µέσων.
2. Ειδικότερα στις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται:
Α) Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους χρήσης, αποθήκευσης, φύλαξης,
επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξαιρέτως των απαραίτητων για τα έργα υλικών,
ενσωµατωµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών, µαζί µε τις απαιτούµενες
φορτοεκφορτώσεις και κάθε φύσεως διακινήσεις µέχρι την πλήρη ενσωµάτωση τους .
Β) Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών ασφάλισης υπέρ ΙΚΑ κ.λ.π., δώρων
εορτών, επιδόµατος αδείας κ.λ.π. όλου του ειδικευµένου και µη, προσωπικού γραφείων
εργοταξίου και µηχανοτεχνιτών συνεργείου εργοταξίου, εργατοτεχνιτών, χειριστών
µηχανηµάτων κ.λ.π.
Γ) Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτουµένων για τα έργα µηχανηµάτων δηλ. τα µισθώµατα,
η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση αυτών, η λόγω απόσβευσης επιβάρυνση, η επισκευή
και συντήρηση, οι ηµεραργίες απο οποιαδήποτε αιτία, η παραλαβή, η µεταφορά επι τόπου
και επιστροφή τούτων, οι άγονες µετακινήσεις τους, τα απαιτούµενα καύσιµα κ.λ.π.
∆) Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς, µέχρι τη θέση που θα
χρησιµοποιηθούν, τα υλικά γενικά λατοµείων, ορυχείων κ.λ.π.
Ε) Οι δαπάνες καθυστέρησης λόγω εργοταξιακών γενικά δυσχερειών, οι οποίες προέρχονται
απο αγωγούς κοινής ωφέλειας ή παρεµβάσεις των οργανισµών ή εταιρειών κοινής ωφέλειας
λόγω των υφιστάµενων συνθηκών κυκλοφορίας και εµποδίων ή δυσχερειών που
δηµιουργούνται απο αυτές καθώς και λόγω της µειωµένης απόδοσης των µηχανηµάτων και
εργοτεχνιτών.
ΣΤ) Οι δαπάνες καθυστέρησης λόγω πρόσθετων εργασιών και λόγω συµπληρωµατικών
µέτρων ασφαλείας για την µη παρεµπόδιση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και
άλλων µέσων για τη µετακίνηση του κοινού γενικά.
Ζ) Οι δαπάνες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των πεζών, προσωρινών
γεφυρώσεων σκαµµάτων µε πλάτος µικρότερο απο 4,00 µ.
Η) Οι δαπάνες ξύλινων και µεταλλικών περιφραγµάτων κινητών ή όχι, οι δαπάνες
µεταφοράς, προσέγγισης και αποµάκρυνσης αυτών καθώς και οι δαπάνες για την
καθηµερινή κάλυψη σκαµµάτων µε σιδηρά φύλλα λαµαρινών (όπου τούτο απαιτείται) για
την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων καθώς και ξύλινων κατασκευών
αντιστήριξης των πρανών των ορυγµάτων για την προστασία της κυκλοφορίας .
Θ) Οι δαπάνες για τις αναγκαίες τοµές ή οπές στα τοιχώµατα υφισταµένων φρεατίων
αγωγών ή τεχνικών έργων, για τις συνδέσεις των αγωγών.
Ι) Οι δαπάνες για εργαστηριακούς ελέγχους ή δοκιµές όπου αυτές απαιτούνται σύµφωνα µε
τα σχετικά άρθρα του παρόντος Τιµολογίου, της Συγγραφής Υποχρεώσεων, των Τεχνικών
Προδιαγραφών και των προηγουµένων της δηµοπρασίας, εγκυκλίων και διαταγών.
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ΙΑ) Οι κάθε είδους δαπάνες για τις χαράξεις, πασσαλώσεις, χωροσταθµήσεις, λήψεις
διατοµών, εγκαταστάσεις υψοµετρικών αφετηριών για την ακριβή εκτέλεση του έργου,
καταµετρήσεις και επιµετρήσεις γενικά, οριζοντιογραφικές απεικονήσεις των αγωγών σε
πινακίδες 1:500.
ΙΒ) Οι δαπάνες ενηµερώσεως και εξασφαλίσεως, µε σήµατα σύµφωνα µε τα ισχύοντα και
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας της κυκλοφορίας και του κοινού, απο κάθε κίνδυνο µε σήµανση
ή περίφραξη κάθε επικίνδυνου χώρου του εργοταξίου του αναδόχου και οι δαπάνες
αποκοµιδής αυτών, όταν πλέον δεν χρειάζονται.
ΙΓ) Οι δαπάνες λήψεως στοιχείων και συντάξεως, µελετών µικρών τεχνικών έργων κατά τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.
Ι∆) Οι δαπάνες προεργασίας επιφανειών για κάθε φύσεως ασφαλτικές επιστρώσεις πάνω σε
αυτές (παλιές ή νέες επιφάνειες), όπως π.χ. πικούνισµα, σκούπισµα, καθαρισµός,
αποµάκρυνση και µεταφορά των προϊόντων που παράγονται απο τις ανωτέρω εργασίες .
ΙΕ) Οι δαπάνες προµήθειας, µεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, θέρµανσης κ.λ.π. της
ασφάλτου απο τη θέση παραγωγής στη θέση ενσωµατώσεως.
3. Το ποσοστό για γενικά έξοδα και για κάθε είδους βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου
καθώς και για όφελος αυτού, δηλ. για τις δαπάνες επιστασίας, δαπάνες σηµάνσεως
εργοταξίων και για κάθε είδους κρατήσεις, φόρους, δασµούς, ασφάλιστρα, τόκους των
κεφαλαίων, τις κάθε είδους µετακινήσεις του εργατοτεχνικού προσωπικού, τις πρόσθετες
δαπάνες λόγω δυσχερειών και εµποδίων κάθε φύσεως κατά την εκτέλεση κ.λ.π. και γενικά
τα επισφαλή έξοδα λόγω κάθε είδους δυσχερειών που έχουν προβλεφθεί ή απρόβλεπτων.
Το ποσοστό αυτό (28% ή 18%) είναι ενιαίο για όλες γενικά τις εργασίες και σε οποιαδήποτε
θέση των έργων και δεν περιλαµβάνεται στις τιµές εφαρµογής του Τιµολογίου αυτού .
4. Οι εκσκαφές θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις διαστάσεις που αναφέρονται στα σχέδια ή
αυτές που αναφέρονται στα αρµόδια εγκεκριµένα τακτοποιητικά σχέδια. Εν πάση
περιπτώσει, οι συµβατικές διατοµές σκαµµάτων αγωγών καθορίζονται στα αντίστοιχα σχέδια
σωληνωτών ή χυτών αγωγών.
5. Ως συµβατικά πλάτη θεµελίων τεχνικών έργων θα λαµβάνονται στα καθοριζόµενα απο
την ΠΤΠ Τα-50.
6. Για τις εργασίες που θα εκτελεστούν κατα τις Κυριακές, αργίες γενικά και νυχτερινές ώρες
που υπολογίζονται απο της 20ής ώρας µέχρι της 6ης ώρας της εποµένης, για να τηρηθούν οι
συµβατικές τµηµατικές προθεσµίες, ο ανάδοχος θα πληρωθεί µε τις συµβατικές τιµές του
Τιµολογίου. Για την σύνταξη νέων τιµών µονάδας, ως τιµές ηµεροµισθίων εργατοτεχνιτών,
υλικών, µισθωµάτων µηχανηµάτων κ.λ.π. θα ισχύσουν αυτές που θα καθοριστούν απο την
αρµόδια Ειδική Επιτροπή ∆ιακύµανσης Τιµών για το εξάµηνο που θα γίνει η δηµοπρασία,
µαζί µε το νόµιµο ποσοστό προσαύξησης για εισφορές.
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ΤΕΧΝΙΚΗ
Εγγραφο ∆ήµου/Φορέα:
Εργο:
Κωδ. Προϋπ/σµού:

ΕΚΘΕΣΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ Ο∆Ο
ΕΥΡΩΠΗΣ ∆.∆. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
30.7323.0051

Περιγραφή:
Η παρούσα µελέτη αποτελεί αναθεώρηση της υπ'αριθµό 62/2008 αναθεωρηµένης τεχνικής
µελέτης της ΤΥ∆Κ Ηρακλείου, λόγω τροποποίησης των ενιαίων τιµολογιών οικοδοµικών και
υδραυλικών έργων που αναπροσαρµόστηκαν µε βάση τις υπ'αριθµ. ∆17α/62/3/ΦΝ437 και ∆17γ/
08/44/ΦΝ437 αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε και τροποποίησης της ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας
σύµφωνα µε τις διατάξεις του 3669/2008 Συγκεκριµένα η µελέτη αφορά εργασίες για την
κατασκευή πεζοδροµίου εκατέρωθεν της οδού Ευρώπης στην είσοδο του οικισµού
Χερσονήσου ∆.∆. Χερσονήσου. Το πεζοδρόµιο µέσου πλάτους 1,00 µέτρων θα
κατασκευαστεί από σκυρόδεµα C12/15 και µε τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων κατά
µήκος του. Οι επίστρωση του θα γίνει µε πλάκες βοτσαλωτές διαστάσεων , σχεδίων και
χρώµατος επιλογής της υπηρεσίας. Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στα 22.966,00
Ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) και η πίστωση του προέρχεται από Έσοδα.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λ. Χερσονήσου 05/08/2009
Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ/ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ήµου
Χερσονήσου

Λ. Χερσονήσου 05/08/2009
Οι Συντάξαντες

Τζαγκαράκη Στεφανία

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός
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ΓΕΝΙ ΚΗ Σ ΥΓΓΡ ΑΦ Η ΥΠΟΧΡ ΕΩΣ ΕΩΝ

Άρθρο 1ο - Αντικείµενο συγγραφής
Η παρούσα αφορά εις την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ Ο∆Ο
ΕΥΡΩΠΗΣ ∆.∆. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ του ∆ήµου Χερσονήσου.
Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις
Το έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις:
 Του 28/80 Π.∆/τος σε ότι αφορά την εκπόνηση µελετών, τις προµήθειες και τις
αρµοδιότητες των αποφαινόµενων οργάνων.
 Του Ν. 1418/84 «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως ισχύει µετά την
τροποποίηση του από τον Ν. 2229/94.
 Του Π.∆. 609/85 «Κατασκευή δηµόσιων έργων»
 Του Π.∆. 472/85
 Του Ν. 3263/04 «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των ∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
 Των Π.∆. 368/94, 286/94 και 85/94
 Του Π.∆. 171/87 περί αποφαινόµενων οργάνων και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που
εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις. (ΦΕΚ Α’ 84)
 Του Π.∆. 410/95 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α’ 231)
 Του Π.∆. 23/93 & 85/95 περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τα ∆ηµόσια Έργα
προς τις Κοινοτικές Οδηγίες όπως αυτά τροποποιήθηκαν µε το Π.∆. 334/00
 Του Ν. 2576/98 (Προσδιορισµός του συντελεστή “ρ” για την ανάδειξη αναδόχου
κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων, όπως συµπληρώθηκαν µε εγκυκλίους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.)
 Του Π.∆. 218/99
 Του Ν. 2940/01 και τις σχετικές εγκυκλίους
 Των εγκυκλίων και Υπουργικών Αποφάσεων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. και Γ.Γ.Α. που
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου.
Άρθρο 3ο - Εγκύκλιοι - Προδιαγραφές
Κατά την εκτέλεση του έργου θα ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. και ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. και θα εφαρµόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος του έργου
τεχνικές προδιαγραφές των Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. και Γ.Γ.Α., που αναφέρονται στην
ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ή το τιµολόγιο.
Άρθρο 4ο - Συµβατικά στοιχεία
Συµβατικά στοιχεία του έργου, κατά σειρά ισχύος είναι :
1)
2)
3)
4)
5)

Η παρούσα διακήρυξη,
το τιµολόγιο µελέτης
ο προϋπολογισµός µελέτης,
ο προϋπολογισµός προσφοράς
η Ε.Σ.Υ.
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6) η Γ.Σ.Υ.
7) οι τεχνικές προδιαγραφές,
8) η τεχνική περιγραφή του έργου,
9) Φ.Α.Υ. – Σ.Α.Υ.
10) το χρονοδιάγραµµα έργου
11) τα τεχνικού περιεχοµένου στοιχεία – διαγράµµατα,
12) τα σχέδια µελέτης και
13) οι ισχύουσες αναλύσεις τιµών και περιγραφικά τιµολόγια των διαφόρων κατηγοριών
έργων του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων στην περίπτωση ανάγκης σύνταξης πρωτοκόλλου
κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών, για τις οποίες δεν υπάρχουν συµβατικές τιµές για
παρόµοιες ανάλογες εργασίες.
Άρθρο 5ο - Εγγύηση-Προθεσµία αποπεράτωσης
Αυτά ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή την ∆ιακήρυξη.
Άρθρο 6ο - Πρόοδος έργων - Κυρώσεις λόγω καθυστερήσεως
Το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου που περιέχεται στη µελέτη - αν περιέχεται
α)
- παρέχει ενδεικτικά την πρόοδο των επί µέρους εργασιών µέσα στην συνολική προθεσµία
αποπεράτωσης αυτού, όπως προβλέπεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ή την
διακήρυξη. Η υπηρεσία µπορεί να εγκρίνει τροποποίηση του διαγράµµατος αυτού, εφ' όσον
προ της ενάρξεως των εργασιών υποβληθεί αίτηση του αναδόχου και δεν συνεπάγεται
παράταση της συµβατικής προθεσµίας εκτελέσεως του όλου έργου.
β)
Όταν δεν έχει συνταχθεί χρονοδιάγραµµα της εκτέλεσης του όλου έργου, οι
τµηµατικές προθεσµίες εκτέλεσης των επί µέρους εργασιών, καθορίζονται από την υπηρεσία
µε πίνακες εργασιών που κοινοποιούνται στον ανάδοχο.
γ)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει αρκετό και κατάλληλο προσωπικό και µηχανικά
µέσα και να εφαρµόσει υπερωρίες, νυχτερινά συνεργεία και εργασία σε ηµέρες αργίας αν
αυτό απαιτεί η καλή και εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου, χωρίς να δικαιούται πρόσθετη
αποζηµίωση γι' αυτό. Η υπηρεσία µπορεί οποτεδήποτε να απαιτήσει από τον ανάδοχο να
αυξήσει τον αριθµό των συνεργείων, τις υπερωρίες και τον αριθµό των µηχανηµάτων, αν
κρίνει ότι ο ρυθµός προόδου του έργου δεν είναι ικανοποιητικός.
δ)
Εάν ο ανάδοχος δεν περατώσει τις εργασίες στα όρια της προθεσµίας που ορίζει το
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου ή ο πίνακας εργασιών, κηρύσσεται έκπτωτος µε τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 47 του Π.∆/τος 609/85.
ε)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να κρατάει λεπτοµερές ηµερολόγιο εργασίας και καιρικών
συνθηκών. Το ηµερολόγιο υπογράφεται καθηµερινώς υπό αυτού ή εκπροσώπου της
υπηρεσίας στις επί τόπου επισκέψεις.
Άρθρο 7ο - Περιεχόµενο των τιµών του τιµολογίου
Οι τιµές του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρωσης περαιωµένων εργασιών. Ο
ανάδοχος δεν δικαιούται καµία άλλη πληρωµή ή αποζηµίωση για την πλήρη και έντεχνο
εκτέλεση κάθε εργασίας.
Έτσι σε όλες τις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται:
α)
Οι δαπάνες λειτουργίας των µηχανηµάτων που χρειάζονται για την εκτέλεση κάθε
εργασίας, ήτοι τα µισθώµατα, τα απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά, η επιβάρυνση από
ηµεραργίες µε οποιαδήποτε αιτία, οι δαπάνες παραλαβής, µεταφοράς επί τόπου και
επιστροφής των µηχανηµάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρά τους.
β)
Οι δαπάνες για το προσωπικό των συνεργείων και του µηχανικού εξοπλισµού
(εργοδηγοί, µηχανοδηγοί, χειριστές, µηχανοτεχνίτες, τεχνίτες ειδικευµένοι και ανειδίκευτοι
εργάτες) για ηµεροµίσθια αυτών, ηµεραργίες, ασφαλίσεις, ώρες αργίας, έκτακτες χρηµατικές
παροχές κ.λ.π.
γ)
Η αξία των υλικών που χρειάζονται για κάθε είδους εργασίας περιλαµβανοµένων των
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φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών αυτών µε οποιοδήποτε µέσο, από τον τόπο παραγωγής
ή προµήθειας έως τον τόπο των έργων.
δ)
Οι δαπάνες για ενδεχόµενη κάθε είδους ασφάλιση των υλικών και αποζηµιώσεις για
την προσωρινή κατάληψη εκτάσεων για µεταφορά ή αποθήκευσή τους.
ε)
Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, µηχανηµάτων και
υλικών.
στ)
Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονοµάζεται συγκεκριµένα, αλλά απαραίτητη για την
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας που ορίζει η τιµή του τιµολογίου.
Ουδεµία αξίωση ή διαµφισβήτηση είναι δυνατόν να θεµελιωθεί εκ των υστέρων, είτε ως
προς τις ποσότητες και τις αποστάσεις µεταφοράς των υλικών κάθε εργασίας, είτε ως προς
τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, είτε ως προς τις τιµές των ηµεροµισθίων και υλικών µετά
την συµµετοχή του αναδόχου εις τον διαγωνισµό.
Άρθρο 8ο - Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου
Στο άρθρο 5 παρ. 4 του 609/85 Π.∆/τος ορίζεται ποσοστό για τα γενικά έξοδα και όφελος
αναδόχου και καταβάλλεται επί της αξίας των εργασιών που εκτελούνται µε τις τιµές του
τιµολογίου ή των πρωτοκόλλων. Σ' αυτό το ποσοστό περιλαµβάνονται:
α)
Οι µισθοί και κάθε είδους αποζηµιώσεις ασφαλίσεις και έξοδα κινήσεως του
διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του αναδόχου.
β)
Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του εν γένει προσωπικού του αναδόχου και οι
δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση,
θέρµανση κ.λ.π.)
γ)
Τα έξοδα συµµετοχής στον διαγωνισµό, σύµβασης, εγκατάστασης εκτέλεσης και
παραλαβής των έργων.
δ)
Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγύησης, τόκοι κίνησης κεφαλαίων και άλλες κάθε
είδους επιβαρύνσεις.
ε)
Έξοδα εφαρµογής των εγκεκριµένων χαράξεων, δοκιµής των υλικών και δοκιµών εν
γένει για την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία.
στ)
Έξοδα ασφάλισης ή αποζηµίωσης ατυχηµάτων του προσωπικού του εργολάβου και
κάθε είδους αποζηµίωσης προς τρίτους.
ζ)
Έξοδα καθαρισµού των έργων και του εργοταξίου και αποκόµισης των προϊόντων σε
θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνοµία.
η)
Κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ειδικά, αλλά είναι αναγκαία για την ορθή,
έντεχνη και σύµφωνη προς τα συµβατικά στοιχεία εκτέλεσης των εργασιών ή απαιτούµενη
για την τακτοποίηση των έργων από κάθε πλευρά, σε σχέση προς τις κείµενες διατάξεις,
καθώς και κάθε είδους επισφαλή έξοδα.
θ)
Το όφελος του αναδόχου.
Άρθρο 9ο - Ποιότητα υλικών - Έλεγχος υλικών - ∆είγµατα
Τα υλικά οφείλουν να είναι αρίστης ποιότητας και σύµφωνα µε τους όρους των αντίστοιχων
τεχνικών προδιαγραφών.
∆είγµατα υλικών πρέπει να υποβάλλονται προς έγκριση πριν χρησιµοποιηθούν. Υλικά και
άλλα είδη που χρησιµοποιήθηκαν χωρίς έγκριση, θα απορρίπτονται αν βρεθούν ακατάλληλα.
Τα απαραίτητα δείγµατα και περιγραφικά στοιχεία θα παραδίδονται εγκαίρως προ της
χρήσεως και θα εξετάζονται από την υπηρεσία. Αν είναι ανάγκη τα δείγµατα θα
αποστέλλονται για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο δοκιµής υλικών .
Άρθρο 10ο - Αναλογία Υλικών
Εφαρµόζονται µε ακρίβεια και προσοχή οι αναλογίες υλικών που ορίζει το τιµολόγιο και η
συγγραφή υποχρεώσεων. Η άµµος και το αµµοχάλικο πρέπει να κοσκινίζονται και να
µετρούνται µε κιτία ορισµένων διαστάσεων για να είναι στις σωστές αναλογίες .
Άρθρο 11ο - Μηχανικός εξοπλισµός
Ο µηχανικός εξοπλισµός, αν χρειάζεται τέτοιος για το έργο, προβλέπεται να καθορίζεται κάθε
φορά στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. Ο εξοπλισµός αυτός ή διατίθεται από τον
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ανάδοχο ή εξασφαλίζεται µε φροντίδα και έξοδα δικά του. Η υπηρεσία δεν αναλαµβάνει
καµία υποχρέωση ή ευθύνη γι' αυτά.
Άρθρο 12ο - Ατυχήµατα και ζηµιές
Οι ανάδοχοι έργων που εκτελούνται εντός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α., υποχρεούνται να
ασφαλίσουν σ' αυτό το προσωπικό τους.
Σε περιπτώσεις έργων που εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών περιοχών Ι.Κ.Α., οι ανάδοχοι
υποχρεούνται να συνεχίσουν την ασφάλιση του προσωπικού που είναι ασφαλισµένο στο
Ι.Κ.Α. και δεν έχει διακοπεί η ασφάλισή του. Το υπόλοιπο προσωπικό υποχρεούται επίσης να
ασφαλίσει σε αναγνωρισµένη από το ∆ηµόσιο ασφαλιστική εταιρεία.
Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα στο σύνολό τους, ήτοι εργοδοτική εισφορά και εισφορά
εργαζοµένου, βαρύνει τον ανάδοχο. Σε καµία περίπτωση δεν επιβαρύνεται ο εργοδότης µε
αποζηµιώσεις ατυχηµάτων του εν γένει προσωπικού του αναδόχου, ως και µε αποζηµιώσεις
για ζηµιές που προκάλεσε το προσωπικό του αναδόχου και τα µεταφορικά του µέσα σε ξένη
ιδιοκτησία και σε έργα του ∆ηµοσίου, ∆ήµων και Κοινοτήτων και κάθε είδους κοινωφελή
έργα.
Άρθρο 13ο - Φόροι - Τέλη και Κρατήσεις
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόµιµους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που
ισχύουν την ηµέρα διενεργείας του διαγωνισµού. Υποχρεούται να πληρώνει το
εργατοτεχνικό προσωπικό, τα δώρα και τα επιδόµατα που ορίζονται µε απόφαση του
Υπουργείου Εργασίας, λόγω Πάσχα και Χριστουγέννων, ηµερών υποχρεωτικής αργίας και
άδειας.
Εάν µετά την ηµεροµηνία που έγινε ο διαγωνισµός επιβληθούν φόροι, τέλη και κρατήσεις ή
καταργηθούν άλλοι που υπάρχουν, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επί πλέον ή εκπίπτεται
αντίστοιχα από τους λογαριασµούς του αναδόχου προσθέτοντας ή αφαιρώντας το ποσόν
που πραγµατικά πληρώθηκε ή εξοικονοµήθηκε.
Άρθρο 14ο - Μελέτη συνθηκών του έργου
Ο εργολάβος που µειοδοτεί θεωρείται ότι έλαβε υπ' όψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς
του, τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου ήτοι την θέση του έργου και των µερών
αυτού, τις απαραίτητες µε κάθε µέσο µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και εναποθήκευση
των υλικών, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής οδών προσπέλασης, την
ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, καιρικές συνθήκες, την
κατάσταση των ρευµάτων και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες
ζητήµατα που µπορεί να προκύψουν και κατά κάποιο τρόπο να επηρεάσουν το κόστος των
έργων και ότι τα έργα θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τη σύµβαση στην οποία υποχρεούται να
συµµορφωθεί ο ανάδοχος.
Άρθρο 15ο - Φύλαξη υλικών, έργων, άλλων κατασκευών και µέσων - Προστασία
βλάστησης
α)
Ο ανάδοχος θα φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα εις χείρας του
υλικά και µέσα, καθώς και τις εργασίες που εκτελούνται. Σχετικές διαταγές της υπηρεσίας
εκτελούνται υπ' αυτού, σε αντίθετη περίπτωση τα µέτρα φύλαξης, προστασίας ή
διατήρησης, τα λαµβάνει ο εργοδότης και καταλογίζει τις δαπάνες σε βάρος του αναδόχου .
β)
Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει τα κατάλληλα µέτρα φύλαξης και προστασίας κάθε
είδους κοινωφελών έργων που βρίσκονται ή εκτελούνται κοντά στα έργα του, ώστε να
προλαµβάνονται ζηµιές σε αυτά ή διακοπή της λειτουργίας τους. Ζηµιές που προκλήθηκαν
από αµέλειες του αναδόχου επανορθώνονται αµέσως απ' αυτόν, αλλιώς η επανόρθωση
γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου.
γ)
Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και τις
καλλιεργηµένες εκτάσεις της περιοχής του έργου και ευθύνεται για κάθε κοπή δένδρων,
θάµνων και καταστροφή φυτείας, που δεν είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου.
δ)
Ο ανάδοχος οφείλει να προστατεύει από ρυπάνσεις το περιβάλλον και να φροντίζει
για την αποκατάσταση φθορών του περιβάλλοντος που οφείλονται σε αµέλεια ή έλλειψη
απαραιτήτων µέτρων κατά την εκτέλεση του έργου.
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Άρθρο 16ο - Πρόληψη ατυχηµάτων - Μέτρα υγιεινής και ασφαλείας της
κυκλοφορίας
Ο ανάδοχος, ανεξάρτητα, άσχετα από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπουν οι
νόµοι, λαµβάνει µέτρα για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του και κάθε τρίτο, ως
και για την παροχή πρώτων βοηθειών σ' αυτούς.
Γαιώδη ορύγµατα υποστηρίζονται πάντοτε, γενικά δε τα ορύγµατα σε κατοικηµένους χώρους
επιπροσθέτως, επισηµαίνονται µε φώτα τη νύχτα.
∆ιαταγές της υπηρεσίας σχετικές µε την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρµόζονται µε
ευθύνη και έξοδα του αναδόχου.
Ο ανάδοχος διατηρεί το απαραίτητο φαρµακευτικό υλικό για πρώτες βοήθειες.
Άρθρο 17ο - Χρήση έργου προ της αποπεράτωσης
Ο εργοδότης δικαιούται να παραλάβει και κάνει χρήση κάθε τµήµατος του έργου που
περατώθηκε µερικώς ή ολικώς, χωρίς να θεωρείται ότι αυτό αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε
εργασίας µη σύµφωνης προς τη σύµβαση. Αν η ανωτέρω κατοχή ή χρήση προκαλέσει
καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών, τότε χορηγείται από τον εργοδότη ανάλογη
παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου. Σε περίπτωση που η χρήση του έργου από
τον εργοδότη προ της αποπεράτωσής του, συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τον
ανάδοχο, τότε ο εργοδότης καταβάλλει σ’ αυτόν τις δαπάνες αυτές που πραγµατικά
δικαιολογούνται.
Άρθρο 18ο - Τοπογραφικές εργασίες - Εφαρµογές επί του εδάφους
Κάθε εργασία αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας για την εφαρµογή των εγκεκριµένων
χαράξεων στο έδαφος εκτελείται µε φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου, µε οδηγίες της
υπηρεσίας που ελέγχει την ακρίβεια σύµφωνα µε τους κανονισµούς. Οι δαπάνες των
ανωτέρω εργασιών σε υλικά, τεχνικά µέσα και προσωπικό βαρύνουν τον ανάδοχο.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, µε βάση την εγκεκριµένη
µελέτη του έργου και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, να προβεί µπροστά σε αντιπρόσωπο της
Υπηρεσίας, στην εφαρµογή της µελέτης πάνω στο έδαφος, στις πασσαλώσεις και στις
χωροσταθµήσεις των αξόνων του έργου, στον έλεγχο και στη λήψη των συµπληρωµατικών
στοιχείων, που απαιτούνται για την προσαρµογή και συµπλήρωση των εγκεκριµένων
στοιχείων της µελέτης καθώς και στη σήµανση της περιοχής, που καταλαµβάνεται από το
έργο.
Άρθρο 19ο - Απαλλοτριώσεις
Οι απαλλοτριώσεις που χρειάζονται για την εκτέλεση των έργων γίνονται µε φροντίδα του
εργοδότη σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις. Τον εργοδότη βαρύνουν οι αποζηµιώσεις που
θα οριστούν τελικά σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης του έργου λόγω
απαλλοτριώσεων και όχι λόγω υπαιτιότητας του αναδόχου, ο εργοδότης εκτός του να δώσει
ανάλογη παράταση προθεσµίας, καµία άλλη ευθύνη ή υποχρέωση για αποζηµίωση έχει,
έναντι του αναδόχου.
Άρθρο 20ο - Κρατήσεις
Σχετική εγκύκλιος υπ' αριθµ. 29417/85/1967.
Α΄) Εάν το έργο εκτελείται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού:
α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)
ζ)
η)

2% ΤΑ∆ΚΥ,
1% ΤΥ∆Κ,
1% ΤΠΕ∆Ε,
1% ΤΣΜΕ∆Ε,
0,2% ΤΣΜΕ∆Ε,
0,5 % ΕΜΠ,
0,2% ΤΕΕ,
0,6% ΤΣΜΕ∆Ε.
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Β΄) Εάν το έργο εκτελείται από πιστώσεις ∆ηµοσίων Επενδύσεων, ο ανάδοχος υπόκειται
µόνον στις επιβαρύνσεις µε τα στοιχεία (δ), (ε), (στ) και (η) καθώς και στις ασφαλιστικές
εισφορές.
Άρθρο 21ο - Τελικός (εξοφλητικός) λογαριασµός
Θα εκδοθεί βάσεις των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου και
της σχετικής εγκριτικής απόφασης της ∆ιεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης .
Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τα µόνα δικαιολογητικά έκδοσης του εξοφλητικού λογαριασµού,
αντίτυπα δε ή αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται εις αυτόν.
Προ της θεώρησης του λογαριασµού αυτού θα προσκοµίσει ο ανάδοχος βεβαίωση του
αρµοδίου υποκαταστήµατος του Ι.Κ.Α. ότι εξόφλησε όλες τις σχετικές µε την εκτέλεση του
έργου ασφαλιστικές εισφορές.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λ. Χερσονήσου 05/08/2009
Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ/ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ήµου
Χερσονήσου

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός
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Λ. Χερσονήσου 05/08/2009
Οι Συντάξαντες

Τζαγκαράκη Στεφανία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ήµου
Χερσονήσου

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ
Ο∆Ο ΕΥΡΩΠΗΣ ∆.∆. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Προϋπολογισµός: 22.966,00 ΕΥΡΩ
Χρηµατοδότηση: Εσοδα

ΕΙ ∆Ι ΚΗ Σ ΥΓΓΡ ΑΦ Η ΥΠΟΧΡ ΕΩΣ ΕΩΝ
Α. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι η διατύπωση των
Ειδικών και Τεχνικών όρων σύµφωνα µε τους οποίους και σε συνδυασµό µε τους λοιπούς
όρους της Σύµβασης τα λοιπά συµβατικά τεύχη τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τα
σχέδια και διαγράµµατα που έχουν εγκριθεί, καθώς και τις έγγραφες οδηγίες της ∆/νουσας
το έργο Υπηρεσίας, πρόκειται να κατασκευαστεί το έργο που αναφέρεται στο 3ο άρθρο των
ειδικών όρων της υπόψη Ε.Σ. και πρόκειται να συσταθεί η σχετική εργολαβική σύµβαση.
Οι βασικοί γενικοί όροι για την κατασκευή του έργου περιέχονται στη Ε.Σ.Υ. για έργα
∆ηµοσίου που έχει εγκριθεί µε την αριθµ. ΓΓΑ/257/659/Φ.4/11-3-1974 και εφαρµόζονται
εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις των Ν.1418/1985, Ν.2229/1994, Ν.
2372/1996, Ν.2539/1997, Ν.2576/1998, Ν.2940/2001 και των Π.∆. 609/1985, Π.∆.
171/1987, Π.∆. 286/1994, Π.∆. 305/1996, Π.∆. 402/1996 και Ν. 3263/04.
ΑΡΘΡΟ 2ο - Αντικείµενο εργολαβίας
Το τεχνικό κείµενο της υπόψη εργολαβίας είναι αυτό που περιγράφεται στο τεύχος της
Τεχνικής Έκθεσης της παρούσης µελέτης.
ΑΡΘΡΟ 3ο - Γενική ισχύς Τιµολογίου
3.1 Στις τιµές του προϋπολογισµού και του Τιµολογίου της Υπηρεσίας περιλαµβάνονται κάθε
σχετική δαπάνη όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 34 του Π.∆. 609/1985. "Γενικές
υποχρεώσεις ανάδοχου για την καλή και έντεχνη εκτέλεση του έργου."
3.2 Η προσφορά για την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ Ο∆Ο
ΕΥΡΩΠΗΣ ∆.∆. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ δίδεται µε πλήρη ευθύνη του αναδόχου και µετά από
εκτίµηση και συνδυασµό των µέσων που διαθέτει των πραγµατικών δεδοµένων εκτέλεσης
του έργου και αποδεικνύει ότι έλαβε γνώση όλων των γενικών ειδικών και τεχνικών όρων
που αποτελούν συµβατική υποχρέωσή του.
ΑΡΘΡΟ 4ο - Μηχανικός εξοπλισµός - Εργαλεία - Υλικά
Ο ανάδοχος πρέπει να προµηθευτεί µε δικές του δαπάνες όλα τα µηχανήµατα, τα εργαλεία
ώς και τα µεταφορικά µέσα, που είναι αναγκαία για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του
έργου που αναλαµβάνει, ο κύριος του έργου µπορεί να διαθέσει στον ανάδοχο τα υλικά που
απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου.
ΑΡΘΡΟ 5ο - Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου
Μέσα σε 15 µέρες από την υπογραφή της σύµβασης του έργου ο ανάδοχος οφείλει να
υποβάλλει στην ∆/νουσα Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου που θα
ανταποκρίνεται στις συµβατικές του υποχρεώσεις.
Για την σύνταξη, έγκριση και αναθεώρηση του χρονοδιαγράµµατος ισχύουν οι διατάξεις του
άρθρου 5 του Ν.2229/94. Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να δέχεται τις αναπροσαρµογές
του προγράµµατος καθώς και τις απαιτούµενες παρατάσεις των προθεσµιών λόγω
αυξοµείωσης των χορηγουµένων πιστώσεων.
Παράταση της συνολικής προθεσµίας και των τµηµατικών εγκρίνεται σύµφωνα µε τις
συνδυασµένες διατάξεις του 2ου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 5 και τις παρ. 2 και 3 του
άρθρου 10 του Ν. 1418/1984.
Η έγκριση των παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταµένη αρχή ύστερα από αίτηση του
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αναδόχου και αναλυτικότερα σύµφωνα µε το άρθρο 36 του Π.∆. 609/1985.
Σε περίπτωση υπέρβασης της συνολικής προθεσµίας και των τµηµατικών προθεσµιών από
υπαιτιότητα του αναδόχου έστω και αν εγκριθεί παράταση (ειδική) επιβάλλονται ποινικές
ρήτρες (παρ.9 του άρθρου 36 Π.∆.609/1985).
Εφαρµόζεται το άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 και το άρθρο 41 του Π.∆. 609/1985.
Το ποσό της δαπάνης αναθεώρησης καταβάλλεται από πιστώσεις του έργου.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Χρόνος έναρξης της συµβατικής προθεσµίας καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Π.∆.
609/1985 και το Π.∆. 171/1987.
ΑΡΘΡΟ 7ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης
7.1 Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3263/04.
7.2 Συµπληρωµατική εγγύηση ίδιου ποσοστού κατατίθεται και σε κάθε µεταγενέστερη
επαύξηση του ποσού της σύµβασης.
7.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε τις κρατήσεις που γίνονται σε κάθε
πληρωµή σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 27 του Π.∆. 609/1985.
ΑΡΘΡΟ 8ο - Ηµερολόγιο έργου
Το ηµερολόγιο του έργου µε τα στοιχεία και τις παρατηρήσεις του άρθρου 33 του Π.∆.
609/1985 τηρείται µε µέριµνα του ανάδοχου.
ΑΡΘΡΟ 9ο - Επιµετρήσεις
9.1 Τα διακριτά µέρη του έργου ο ανάδοχος στο τέλος κάθε µήνα συντάσσει επιµετρήσεις
για τις εργασίες του προηγούµενου µήνα και τις υποβάλλει για έλεγχο στη ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία αφού υπογράψει µε την ένδειξη όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο.
9.2 Μέσα σε δύο (2) µήνες το αργότερο από την βεβαιωµένη περαίωση του έργου ο
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει τυχόν επι-µέρους επιµετρήσεις που λείπουν από
την τελική επιµέτρηση. Η διαδικασία ελέγχου της τελικής επιµέτρησης ολοκληρώνεται από
την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µέσα σε δύο µήνες από την υποβολή της.
Λοιπά θέµατα για τις επιµετρήσεις ορίζονται στο άρθρο 38 του Π.∆. 609/1985.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Μέτρα για την απόλυτη διεξαγωγή της συγκοινωνίας στην περιοχή του έργου κατά την
διάρκεια των εργασιών.
10.1 Κάθε σχετική δαπάνη, που απαιτείται για την σήµανση και εξασφάλιση συνεχούς και
απόλυτης διεξαγωγής της κυκλοφορίας αυτοκινήτων στην περιοχή του έργου, βαρύνει τον
ανάδοχο και λήφθηκε υπόψη κατά την επίδοση της προσφοράς του.
10.2 Ο ανάδοχος καθίσταται ο µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που
θα οφείλεται στη µη λήψη απαραίτητων µέτρων ασφαλείας.
ΑΡΘΡΟ 11ο - Ισχύουσες διατάξεις και τεχνικές προδιαγραφές
Η εργολαβική σύµβαση διέπεται από:
Α) Τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 και Ν. 3263/2004 ∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις
Β) Τις διατάξεις του Π.∆. 609/1985 Κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων και του Π.∆. 171/87.
Γ) Τις διατάξεις του Π.∆. 472/1985, του Π.∆. 286/94, του Π.∆. 402/96, του Ν.2372/96, του
Ν.2539/97 και του Ν.2576/98
∆) Τον ∆.Κ.Κ.
Ε) Οι πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές έργων οδοποιίας της τέως ∆/σης Γ3β του ΥΠ.∆.Ε.
που έχουν εκδοθεί από το 1966 και µετά.
ΣΤ) Οι προσωρινές πρότυπες προδιαγραφές έργων οδοποιίας (Κωδικοποίηση 1964) της ∆/
σης Γ3β του ΥΠ.∆.Ε. που έχουν καταργηθεί.
Ζ) Όλες οι Π.Τ.Π. πέραν των ανωτέρων που έχουν εκδοθεί µέχρι σήµερα και ισχύουν για
την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων.
Η) Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 1997 και η Εγκύκλιος Ε7 που τέθηκαν σε ισχύ
από τις 17.10.97
Θ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τις οδηγίες ποιοτικού ελέγχου, που έχει καθορίσει
η Υπηρεσία µε το 21203/5-11-1998 έγγραφο της.
ΑΡΘΡΟ 12ο - Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους - Χρηµατοδότηση - Φόροι
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12.1 Το ποσοστό για έξοδα και όφελος καθορίζεται σε 28% και διευκρινίζεται ότι οι τιµές
του Τιµολογίου δεν περιέχουν το παραπάνω ποσοστό.
12.2 Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από πιστώσεις Εσοδα και οι πληρωµές του ανάδοχου θα
υπόκεινται σε όλες της νόµιµες κρατήσεις.
ΑΡΘΡΟ 13ο - Έδρα επιχείρησης - ∆ιορισµός
Κατά την υπογραφή της σύµβασης και σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 26 του Π.∆.
609/1985 ο ανάδοχος, δηλώνει την έδρα της επιχείρησης και την ακριβή διεύθυνσή της και
σε περίπτωση που αυτή είναι εκτός Νοµού, υποχρεωτικά διορίζει αντίκλητο του, κάτοικο Ν.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Εκχώρηση έργου σε τρίτους απαγορεύεται χωρίς την έγκριση του φορέα
κατασκευής του έργου.
ΑΡΘΡΟ 14ο - ∆ιεύθυνση Εργων - Εκλογή προσωπικού - Μηχανικά µέσα
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει για το έργο όλο το απαιτούµενο προσωπικό,
µηχανήµατα, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους, εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα µέσα. Τα
υλικά µπορεί να διατίθενται στον εργολάβο από τον κύριο του έργου.
Η ∆/νση των έργων από την πλευρά του ανάδοχου στον τόπο κατασκευής γίνεται από
τεχνικό που έχει τα κατάλληλα προσόντα και είναι αποδεκτός από την Υπηρεσία .
ΑΡΘΡΟ 15ο - Πινακίδες ενδεικτικές του έργου που κατασκευάζεται
Εφόσον το ζητήσει η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη
στην προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ενδεικτικών του έργου που εκτελείται.
ΑΡΘΡΟ 16ο - Πηγές λήψης υλικών
Αν δεν καθορίζονται από τη σύµβαση οι πηγές λήψεως υλικών, ο ανάδοχος υποχρεούται να
βρει και να δηλώσει στη ∆/νουσα Υπηρεσία της πηγές που θα χρησιµοποιήσει για την
κατασκευή του έργου.
ΑΡΘΡΟ 17ο - Προθεσµίες - Παράταση - Ποινικές ρήτρες
Ολικές και τµηµατικές προθεσµίες.
Παράταση της προθεσµίας περαίωσης δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο.
Αν ισχυριστεί άγνοια των τοπικών συνθηκών της περιοχής εκτέλεσης του έργου, άγνοια
χρόνου εκµετάλλευσης των πηγών λήψεων αδρανών υλικών (λατοµεία κ.λ.π.) των δανείων
υλικών επιχωµάτων (χειµάρρων, ορυχείων κ.λ.π.), άγνοια σύγχρονης εκµετάλλευσης των
πηγών λήψεως που θα χρησιµοποιηθούν για το δρόµο και από τυχόν άλλες εν ενεργεία
εργολαβίες κοντά στις υπάρχουσες πηγές (ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος χωρίς δαπάνη
του ∆ηµοσίου να δηµιουργήσει νέες κατάλληλες θέσεις για να κατασκευάσει νέους δρόµους
για προσπέλαση), άγνοια της καταστάσεως των δρόµων προσπελάσεως των πηγών που θα
χρησιµοποιηθούν και των συνθηκών διανοίξεως καινούργιων, άγνοια των κλιµατολογικών
συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή ή άγνοια δυνατότητας εξευρέσεως εργατών,
µηχανηµάτων κ.λ.π.
Στο χρονοδιάγραµµα κατασκευής που προβλέπεται από το άρθρο 32 του Π.∆. 609/1985 να
υποβάλλει ο ανάδοχος, πρέπει να λάβει υπόψη του και τις ακόλουθες τµηµατικές
προθεσµίες:

Συνολική προθεσµία περαίωσης 75 ηµέρες
ΑΡΘΡΟ 18ο - Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου οριστική παραλαβή
του
18.1 Ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί δωρεάν τα έργα σε άριστη κατάσταση
µέχρι της παραλαβής τους και να επιδιορθώνουµε δαπάνες του κάθε φθορά που προέρχεται
από διάφορες αιτίες.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54 του Π.∆. 609/1985 ο χρόνος εγγύησης του έργου
µπορεί να καθορίζεται και µικρότερος των 15 µηνών. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του
άρθρου 55 του Π.∆. 609/1985 οριστική παραλαβή.
18.2 Η οριστική παραλαβή του έργου πρέπει να διενεργηθεί µέσα σε δύο µήνες, από τότε
που λήγει ο χρόνος εγγύησης που καθορίζεται µε το άρθρο 54 του Π.∆. 609/1985. Γενικά
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 55 του Π.∆. 609/1985 οριστική παραλαβή.
18.3 Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγυήσεως ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις δαπάνες
αποκαταστάσεως τόσο του έργου που κατασκευάζεται απ’αυτόν όσο και τυχόν άλλων
συµπληρωµατικών έργων, που θα κατασκευαστούν κατόπιν πάνω στο έργο (επίχωµα,
οδοστρωσίας ασφαλτικής επίστρωσης, συµπληρωµατικής στρώσεως ερεισµάτων κ.λ.π.),
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πάντα µέσα στο χρόνο εγγυήσεων και εφόσον οι φθορές και γενικά ζηµίες που οφείλονται
σε αιτίες πληµµελούς κατασκευής των έργων, που έχουν αναληφθεί απ’αυτόν.
ΑΡΘΡΟ 19ο - Αυξοµειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. - Ανάλυση τιµών
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει, εφόσον η αρτιότητα του έργου το επιβάλλει
εργασίες πέραν των συµβατικών ποσοτήτων ως και νέων, που δεν προβλέπονται στη
σύµβαση µε τις συµβατικές τιµές ή µε τις νόµιµα κανονιζόµενες τιµές µονάδας νέων
εργασιών αντίστοιχα µέχρι δαπάνης 50%.
Συµβατικά τιµολόγια ανάλυσης τιµών και περιγραφικά τιµολόγια, βάσει των οποίων
κανονίζονται Τ.Μ.Μ.Ε. κατά τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.∆. 609/1985 όπως
τροποποιήθηκε το Π.∆. 286/94 και το Π.∆. 402/96.
- Η ΑΤΕΟ και το αντίστοιχο Π.Τ.Ε.Ο που εγκρίθηκε µε την αριθµ. Γ3β/
0/12/γ34-Ω/20-10-1975 απόφαση του ΥΠ.∆.Ε.
- Η ΑΤΟΕ και το αντίστοιχο αναλυτικό τιµολόγιο που εγκρίθηκε µε την αριθµ.
Ε7/1253/155/16-1-1976 απόφαση της τέως Υπηρεσίας Οικισµού του ΥΠ.∆.Ε.
ΑΡΘΡΟ 20ο - Τοπογραφικές εργασίας - Εφαρµογή του εδάφους
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το κατάλληλο επιστηµονικό και το τεχνικό προσωπικό
και τα απαραίτητα µέσα και όργανα, για την εφαρµογή και τη χάραξη του εδάφους των
σχεδίων της συµβάσεως, του καθορισµού των υψοµετρικών σταθµών και γενικά κάθε
τοπογραφικής φύσεως εργασία, που θεωρείται απαραίτητη για την κατασκευή επιστηµονικά
άρτιου έργου.
ΑΡΘΡΟ 21ο - Απολογιστικές εργασίες
Αν δεν είναι δυνατός ο καθαρισµός τιµής εργασιών δια Π.Κ.Ν.Τ.Μ., αυτές εκτελούνται
απολογιστικά, µόνο ύστερα από έγγραφη αίτηση του αναδόχου προς την επιβλέπουσα
υπηρεσία και έγγραφη έγκριση της υπηρεσίας και του εργοδότη, που θα καθορίσει και τους
όρους εκτέλεσης, διαφορετικά και αποζηµίωση δεν καταβάλλεται στον ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 22ο - Αρχαιότητες
Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει αµελλητί στην επιβλέπουσα υπηρεσία τυχόν
εµφάνιση κατά την κατασκευή του έργου αρχαιοτήτων, µε άµεση εφαρµογή των κειµένων,
περί Αρχαιοτήτων, ∆ιατάξεων.
ΑΡΘΡΟ 23ο
Η επιτόπου του έργου παρουσία τεχνικού στελέχους (τουλάχιστον εργοδηγού)
____________________________ που έχει τα κατάλληλα προσόντα, είναι υποχρεωτική
σύµφωνα µε τον Ν 2229/94.
ΑΡΘΡΟ 24ο - Μέτρα Ασφαλείας
24.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους
Νόµους, ∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας, που
αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
µερικές σχετικές διατάξεις όπως π.χ.:
- Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας (άρθρ. 9, 44, 47) για σήµανση εκτελουµένων έργων, έργα
επί οδών, αποθέσεις υλικών κ.λ.π.
- Το Π.∆. 305/96 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να
εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια" (Οδηγία 92/57 ΕΟΚ)
- Το Π.∆. 17/96 "Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων σε
συµµόρφωση µε τις Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ"
- Το Π.∆. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α) "Περί ασφάλειας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις
ασχολουµένων µισθωτών"
- Ο Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337 Α) "Περί όπλων και εκρηκτικών υλικών"
- Το Π.∆. 413/77 (ΦΕΚ 128 Α) "Περί αγοράς µεταφοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών
υλών".
- Το Π.∆ 778/80 (ΦΕΚ 193 Α) "Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών
εργασιών"
- Το Π.∆. 1073/81 (ΦΕΚ 260 Α) "Περί µέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση εργασιών σε
εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού "
- Ο Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49/Α) "Κυρώσεις της διεθνούς σύµβασης εργασίας που αφορά στις
διατάξεις ασφαλείας στην οικοδοµή, βιοµηχανία κ.λ.π."
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- Η Υπουργική απόφαση 3046/304/30-1-89 (ΦΕΚ 59/∆) "Κτιριοδοµικός κανονισµός" (Ειδικά
το Άρθρο 5, παράγρ. 4.2 για τη χρήση εκρηκτικών)
- Η Υπουργική απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 31245/οικ/22-5-93 "Συστάσεις για κατεδαφίσεις
κτιρίων", µε κατ' αναλογία εφαρµογή της σε κατεδαφίσεις υπαρχόντων τεχνικών έργων
(συγκοινωνιακών έργων κ.λ.π.)
Σύµφωνα µε τα Π.∆ 305/96 και Π.∆ 17/96 ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος εντός
προθεσµίας 25 ηµερών, από την υπογραφή της σύµβασης, να υποβάλλει στην υπηρεσία
τη δήλωση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ), Συντονιστού Υ & Α κατά την
κατασκευή (ΣΥΑ) και Γιατρού Ασφάλειας (ΓΑ), καθώς και τη σχετική γνωστοποίηση των
στοιχείων αυτών προς το ΚΕ.Π.Ε.Κ. του Νοµού.
Επίσης ο ανάδοχος και εάν δεν υπάρχει ο κύριος του έργου, είναι υποχρεωµένος να
καταρτίσει και να υποβάλλει στη ∆/ση του έργου υπηρεσία, εντός προθεσµίας 25 ηµερών
, από την υπογραφή της σύµβασης, (πάντως πριν από την έναρξη του έργου) σχέδιο
ασφάλειας και υγείας και φάκελο ασφάλειας και υγείας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν.
305/96.
24.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για τον εφοδιασµό των θέσεων εργασίας µε
πόσιµο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να εξασφαλίσει µέσα παροχής
πρώτων βοηθειών, να κατασκευάσει και να τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά
σήµατα επισήµανσης και απαγορεύσεις προσεγγίσεις επικίνδυνων θέσεων, καθώς και
προειδοποιητικές και συµβουλευτικές πινακίδες τόσο για τους εργαζόµενους, όσο και για
τους κινούµενους στους χώρους εργοταξίων ή/και στις περιοχές εκτέλεσης των εργασιών ή
κοντά σ’ αυτές.
24.3 Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της
Υπηρεσίας µετά των εκάστοτε Συµβούλων της και κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο
χώρο του Έργου µετά από σχετική έγκριση, τα απαιτούµενα, κατά περίπτωση εργασίας,
ατοµικά και οµαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως ενδεικτικά:
κράνη, γυαλιά, µάσκες ηλεκτροσυγκολλητών κ.λ.π. Κατά την τυχόν εκτέλεση νυκτερινής
εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούµενο ισχυρό φωτισµό για την
ασφάλεια του προσωπικού και κάθε τρίτου.
24.4 Για την προστασία και αντιµετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των εργοταξιακών
χώρων και στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών , ο Ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει:
24.4.1 Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης.
24.4.2 Για τον περιοδικό καθορισµό των χώρων από επικίνδυνα, για ανάφλεξη, υλικά και την
κατάλληλη διάθεσή τους.
24.4.3 Να µην πραγµατοποιεί εργασίες κολλήσεων ή και άλλες ανοικτής πυράς κοντά σε
χώρους αποθήκευσης καυσίµων ή άλλων εύφλεκτων υλών του εργοταξίου και των
γειτονικών ιδιοκτησιών που ανήκουν.
24.4.4 Για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών, που θα γίνεται κατόπιν και
σύµφωνα µε σχετική άδεια.
24.5 Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραµένει µόνος
και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων στα έργα και είναι δική του
ευθύνη η λήψη των ενδεδειγµένων και ορθών µέτρων ασφαλείας και η τήρηση των
σχετικών κανονισµών. Για θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν γενικά, όσα ορίζονται από
την Ελληνική Νοµοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή, θα
εφαρµόζονται οι διεθνείς κανονισµοί πρόληψης ατυχηµάτων.
24.6 Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την αποφυγή
ζηµιών και ατυχηµάτων από τη χρήση εκρηκτικών υλών, όπως π.χ. ελεγχόµενες εκρήξεις,
συστήµατα συναγερµού για την αποµάκρυνση ατόµων από τους χώρους των εκρήξεων,
λήψη προστατευτικών µέτρων για υπερκείµενες ή παρακείµενες κατασκευές και ιδιοκτησίες
κ.λ.π., εφόσον βεβαίως του επιτραπεί από την Υπηρεσία να χρησιµοποιήσει εκρηκτικές ύλες
στις εκσκαφές.
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24.7 Ολες οι δαπάνες, που συνεπάγονται τα παραπάνω, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα
πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του, κατά
ανηγµένο τρόπο στις τιµές του Τιµολογίου Προσφοράς αυτού.
ΑΡΘΡΟ 25ο - Τελικές ∆ιατάξεις
25.1 Με την υποβολή της προσφοράς του προϋποτίθεται ότι ο διαγωνιζόµενος έχει λάβει
γνώση των δυσχερειών στην περιοχή των έργων (όπως γίνεται λεπτοµερειακή αναφορά σε
άλλες θέσεις των τευχών δηµοπράτησης) των στοιχείων εδάφους (µε τυχόν σύνταξη από
µέρους του γεωλογικής µελέτης και εκτέλεση δικών του γεωτρήσεων ή και φρεάτων και
δική του γεωτεχνική αξιολόγηση) και είναι απόλυτα ενήµερος των συνθηκών εκτέλεσης του
έργου από κάθε πλευρά, της κατάστασης των απαλλοτριώσεων και του τρόπου που θα
αποδοθεί ελεύθερη η συνολικά απαιτούµενη λωρίδα για την εκτέλεση των έργων, πηγών και
υλικών κάθε είδους κ.λ.π., όπως και των ενδεχοµένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, από
οποιοδήποτε λόγο ή την παρέµβαση Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας και ότι έχει λάβει υπόψη
του, ότι δεν θα του αναγνωρισθεί καµία απαίτηση σχετική µε αποζηµίωση κατά
οποιονδήποτε τρόπο, λόγω των παραπάνω τοπικών συνθηκών, των καθυστερήσεων, των
δυσχερειών κάθε είδους και τέλος ότι έχει µελετήσει τα υπάρχοντα εγκεκριµένα
διαγράµµατα της µελέτης, καθώς και τα συµβατικά στοιχεία που συνιστούν, µαζί µε αυτήν
την Ε.Σ.Υ., τη βάση της προσφοράς του.
25.2 Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος
για οποιοδήποτε ατύχηµα ήθελε συµβεί στο προσωπικό του, ή σε οποιοδήποτε τρίτο, από
οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση µε το έργο.
25.3 Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και η Σύµβαση Κατασκευής του Εργου που
θα γίνει µε βάση αυτή, ερµηνεύεται, διέπεται και συµπληρώνεται από όλη την Ελληνική
Νοµοθεσία και ειδικότερα, σε τεχνικά θέµατα, από τις διατάξεις περί εκτέλεσης ∆ηµοσίων
Έργων, όπως καθορίζονται µε το Ν. 1418/84, το Ν. 3263/04, το σχετικό Π.∆. 609/85, το Ν.
2229/94 (ΦΕΚ 138 Α/31-8-94), το Π.∆. 286/94 (ΦΕΚ 148 Α/14-9-94), το Ν. 2392/96, την
Εγκ. 8/96, το Π.∆. 402/96 και την Εγκ. 38/96, µε τις τυχόν άλλες διατάξεις που θα έχουν
εκδοθεί και θα ισχύουν κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς.
Σχετικά ισχύουν τα αναφερόµενα στη εισαγωγή της ∆ιακήρυξης.
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Για εργολαβίες που χρηµατοδοτούνται απο Π.∆.Ε. ισχύουν µόνο οι κρατήσεις ∆3, Ε3,
Η3, Θ3.
Οι κρατήσεις ∆4 και Ε4 ισχύουν µόνο όταν ο προµηθευτής εκτελεί και το έργο.
Οι κρατήσεις Α3, Β3, Γ3, Ζ3 δεν ισχύουν όταν το έργο χρηµατοδοτείται από Π.∆.Ε.
Οι κρατήσεις ∆5 και Ε5 ισχύουν µόνο όταν ο προµηθευτής εκτελεί και το έργο.
Οι κρατήσεις Β5, ∆5, Ε5, Ζ5 δεν ισχύουν όταν το έργο χρηµατοδοτείται από Π.∆.Ε.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λ. Χερσονήσου 05/08/2009
Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ήµου
Χερσονήσου

Λ. Χερσονήσου 05/08/2009
Οι Συντάξαντες

Τζαγκαράκη Στεφανία

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός
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ΑΡΘΡΟ 1ο
Αρθρο:
Αρθρο : 22.10.01

Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα
Καθαίρεση και τεµαχισµός µεµονωµένων στοιχείων αόπλου σκυροδέµατος παντός είδους,
σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του
πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, των ικριωµάτων και προσωρινών
αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, µετά από τεµαχισµό του όγκου
σκυροδέµατος, στις θέσεις φόρτωσης. Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως
ΕΥΡΩ:
ΕΥΡΩ : 66,20 (εξήντα έξι Ευρώ και είκοσι λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 2ο
Αρθρο:
Αρθρο : 22.20.02

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιµέντου,
µαρµάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών, σχιστολίθου, κλπ), µε το
κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το εδάφος, µε την συσσώρευση
των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)
Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2237
Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των ακεραίων χρησίµων πλακών από το κονίαµα, η
µεταφορά τους σε απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήµατα.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό µέτρο (m2)
ΕΥΡΩ:
ΕΥΡΩ : 6,70 (έξι Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 3ο
Αρθρο:
Αρθρο : ∆-01

ΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2269)
Για την ευθύγραµµη και συνεχή τοµή πάχους µέχρι 0,15 µ σε οδόστρωµα οποιουδήποτε
πάχους και τύπου, από ασφαλτοσκυρόδεµα ή σκυρόδεµα άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο, η
οποία γίνεται αποκλειστικά και µόνον µε χρήση ειδικού ασφαλτοκόπτη µε µηχανικό τροχό
(π.χ. τύπου TCC3 VIBROM ROBIN) ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα
χαραγµένα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το οδόστρωµα από φθορές κατά τη
διάρκεια των εργασιών.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτούνται για την έντεχνη
εκτέλεση της κοπής ως άνω στις απαιτούµενες και καθορισµένες θέσεις, ενώ η καθαίρεση
του αποκοπτόµενου τµήµατος και η αποµάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, θα
πληρωθούν µε το άρθρο «Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες» του παρόντος
Τιµολογίου.
Το παρόν άρθρο δεν αφορά κοπές ασφαλτοσκυροδέµατος, που απαιτούνται για την
κατασκευή ασφαλτικών στρώσεων είτε αφορούν παλιό είτε προσφάτως διαστρωθέν
ασφαλτοσκυρόδεµα (ενώσεις, αρµοί διακοπής εργασίας κ.λ.π.), η δαπάνη των οποίων
περιλαµβάνεται ανηγµένα στα αντίστοιχα άρθρα κατασκευής ασφαλτικών εργασιών.
Τιµή ανά µέτρο µήκους τοµής πάχους µέχρι 0,15µ σε οδόστρωµα αόπλου ή ελαφρώς
οπλισµένου σκυροδέµατος ή ασφαλτοσκυροδέµατος
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : µέτρο
ΕΥΡΩ:
ΕΥΡΩ : 0,99 (ενενήντα εννέα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 4ο
Αρθρο:
Αρθρο : 10.02

Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων µεταφορικών µέσων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1103
Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια οποιουδήποτε υλικού επί µεταφορικού µέσου διακινουµένου
µε τα χέρια (π.χ. σε χειράµαξα, ζεµπίλια κλπ)
Τιµή ανά τόννο (ton)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton)

ΕΥΡΩ:
ΕΥΡΩ : 7,50 (επτά Ευρώ και πενήντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 5ο
Αρθρο:
Αρθρο: 10.07.01

Μεταφορές µε αυτοκίνητο
Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως.
Τιµή ανά τοννοχιλιόµετρο (ton.km)δια µέσου οδών καλής βατότητας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τοννοχιλιόµετρο (ton.km)
ΕΥΡΩ:
ΕΥΡΩ : 0,40 (σαράντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 6ο
Αρθρο:
Αρθρο : Β-29.2.2

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 C12/15 (Β10) κοιτοστρώσεων, περιβληµάτων
αγωγών, εξοµαλυντικών στρώσεων κλπ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2531)
Για την κατασκευή σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης, από θραυστό υλικό λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων
µέγιστου κόκκου, µε χρήση τσιµέντου κατάλληλου τύπου, κατηγορίας, αντοχής και
ποσότητας, ως και τυχόν αναγκαίων πρόσθετων ρευστοποιητικών, υπερρευστοποιητικών,
αερακτικών, σταθεροποιητικών κλπ. υλικών, για τεχνικά έργα κάθε είδους και οποιουδήποτε
ανοίγµατος και ύψους καθώς και για έργα σηράγγων.
Στις τιµές περιλαµβάνονται -η δαπάνη προµήθειας, µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση
στον τόπο ενσωµάτωσης και ενσωµάτωσης κάθε υλικού, και κάθε εργασίας που
απαιτούνται σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ., εν ξηρώ ή µέσα σε νερό, -η δαπάνη προσκόµισης,
τοποθέτησης, χρήσης και αποµάκρυνσης µετά το τέλος των εργασιών των πάσης φύσεως
αναγκαίων ικριωµάτων, των ξυλοτύπων επιπέδων καµπύλων ή στρεβλών επιφανειών και
γενικότερα του απαιτούµενου εξοπλισµού και των βοηθητικών εγκαταστάσεων για
προώθηση ή προβολοδόµηση, -η δαπάνη των µηχανηµάτων παραγωγής, µεταφοράς,
άντλησης, ανύψωσης, καταβιβασµού, ανάµειξης, δόνησης κλπ., -η δαπάνη διαµόρφωσης
των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόµηση καθώς και
η δαπάνη µερικής ή ολικής απώλειας των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων,
κυλινδρικών ή άλλης µορφής κενών, -η δαπάνη συντήρησης του σκυροδέµατος µε
οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικό υγρό κ.λ.π.) µέχρι τη σκλήρυνσή του, η δαπάνη
επεξεργασίας των κατασκευαστικών αρµών.
Ανηγµένα περιλαµβάνονται -οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,
-οι δαπάνες των µελετών και σχεδιασµού της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών
εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις
µεθόδους προβολοδόµησης, προώθησης και προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών), -η
δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων, σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ. και τους
άλλους όρους δηµοπράτησης, -καθώς και οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα
ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 µ. ανά κλάδο για
τη διέλευση της κυκλοφορίας εφόσον κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία. Επίσης
περιλαµβάνεται η επιρροή της διαµόρφωσης των χαρακτηριστικών του σκυροδέµατος,
ώστε να εξασφαλιστεί, εκτός από τη θλιπτική αντοχή και ο κατάλληλος τύπος του
επιφανειακού τελειώµατος, που καθορίζεται από την εγκεκριµένη µελέτη, τους όρους
δηµοπράτησης ή τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η
απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε.
Στις τιµές περιλαµβάνεται επίσης ανηγµένα η δαπάνη για την κατασκευή τελειωµάτων
επιφανειών σε επαφή µε ξυλότυπο σύµφωνα µε την Τ.Σ.Υ.
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία σε πραγµατικούς όγκους,
σύµφωνα µε τη µελέτη και τις εντολές της Υπηρεσίας (αφαιρουµένων των οποιωνδήποτε
κενών που διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος κλπ.) όπως
αναφέρεται στην Τ.Σ.Υ. µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως σε
περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραµµικών
σκοτιών διατοµής µέχρι 10cm2 και επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5cm χωρίς
αποζηµίωση των υλικών και εργασίας κατασκευής τους. Η επιµέτρηση του όγκου
σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται µε βάση τις
διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που
διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος
του κάτω πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν
διαµορφούµενη µετά από εκσκαφή.
Οι τιµές του σκυροδέµατος είναι γενικής εφαρµογής, ανεξάρτητα του αν πρόκειται για
προκατασκευή ή συµβατική κατασκευή, αν πρόκειται για χυτό ή αντλητό και αν κάθε
στοιχείο της κατασκευής ολοκληρώνεται σε µία φάση εργασιών ή εκτελείται τµηµατικά,
σύµφωνα µε την τεχνική µελέτη, ή λόγω τοπικών περιορισµών (εξασφάλιση της
κυκλοφορίας, πρόσκτηση αναγκαίας εδαφικής λωρίδας κλπ.) ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
Κατά τα λοιπά, σχετικά µε το περιεχόµενο της τιµής µονάδας, ισχύουν τα αναφερόµενα
στην Τ.Σ.Υ.
Για την απαιτούµενη αντοχή σε θλίψη (fa), την µέση αντοχή σε θλίψη (fm) κλπ., τα κριτήρια
συµµόρφωσης και οτιδήποτε άλλο σχετικό µε την τεχνολογία του σκυροδέµατος, ισχύει ο
Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 1997 (ΦΕΚ 315 Β/17.4.97),όπως περιλαµβάνεται
στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.
Σκυρόδεµα C12/15 (Β10) άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο, χρησιµοποιούµενο για την
κατασκευή κοιτοστρώσεων τεχνικών έργων, εξοµαλυντικών στρώσεων, µόρφωσης κλίσεων,
περιβληµάτων και έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών, όπως προκατασκευασµένοι
τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης, αµιαντοτσιµεντοσωλήνες, σιδηροσωλήνες κάθε είδους,
στρώσης φθοράς µέσα σε οχετούς, επένδυσης κοίτης ρεµάτων κλπ.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής σκυροδέµατος
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό µέτρο
ΕΥΡΩ:
ΕΥΡΩ : 86,50 (ογδόντα έξι Ευρώ και πενήντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 7ο
Αρθρο:
Αρθρο : 38.02

Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811
Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώµατα για την
διαµόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθµίδων, περιζωµάτων εµβαδού
µέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οιονδήποτε όροφο υπό ή υπέρ το έδαφος. Στην τιµή
συµπεριλαµβάνεται η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία
ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης
όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας.
ΕΥΡΩ:
ΕΥΡΩ : 17,30 (δεκαεπτά Ευρώ και τριάντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 8ο
Αρθρο:
Αρθρο : 38.20.03

Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 1422-2
/ 1423-3 : 2006 και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέµατος, κάθε διαµέτρου,
έτοιµοι επί οποιωνδήποτε τµηµάτων έργου.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
∆οµικά πλέγµατα B500C (S500s)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : χιλιόγραµµο (kg)
ΕΥΡΩ:
ΕΥΡΩ : 1,10 (ένα Ευρώ και δέκα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 9ο
Αρθρο:
Αρθρο : Β-51

ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕ∆Α ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2921)
Για την πλήρη τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα κατηγορίας
C 12/15, διατοµής 0.15Χ0.30 µ. µε απότµηση, σύµφωνα µε τις Π.Τ.Π., προς κατασκευή
κρασπέδων, νησίδων ασφαλείας, πεζοδροµίων, κόµβων κ.λ.π., τα οποία θα
παρασκευάζονται στο εργοστάσιο µε ταυτόχρονη δόνηση και συµπίεση, αποκλειοµένης της
παρασκευής τους επί τόπου του έργου µε αυτοσχέδιους ξυλότυπους.
Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας και µεταφοράς των κρασπέδων και όλων
των απαιτούµενων υλικών πλην του σκυροδέµατος της βάσης έδρασης, η δαπάνη για την

τοποθέτησή τους σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις από τα σχέδια
οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, µε χρήση τεµαχίων µήκους όχι µικρότερου των 0,50 µ.
µε λεία επιφάνεια, η δαπάνη τέλειας στερέωσης των κρασπέδων µε κατασκευή πίσω από
αυτά ενός συνεχούς πρίσµατος διατοµής 0,10Χ0,20µ από σκυρόδεµα κατηγορίας C 8/10, η
δαπάνη εγκιβωτισµού τους, η δαπάνη αρµολογήµατος µε τσιµεντοκονία αναλογίας 650 χγρ
τσιµέντου ανά µ3 άµµου καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτείται
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου µε χωρίς τη βάση έδρασής του.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : µέτρο
ΕΥΡΩ:
ΕΥΡΩ : 7,70 (επτά Ευρώ και εβδοµήντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 10ο
Αρθρο:
Αρθρο : ΑΤΟΕ 7316 ΣΧΕΤ 5

Επιστρώσεις µε πλάκες βοτσαλωτές, οποιασδήποτε διαστάσεως και πάχους 3 έως 5 cm,
µεθ΄αρµών µεγίστου πλάτους 5 mm τοποθετουµένων επί υποστρώµατος πάχους 2 cm, εκ
τσιµεντοασβεστοκονιάµατος των 350Kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου. Επιφάνεια, υφή,
χρώµα και διαστάσεις πλακών σύµφωνα µε τις επιλογές της Υπηρεσίας, κατά τα λοιπά ως
εν 7301.
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Μ2
ΕΥΡΩ:
ΕΥΡΩ : 24,00 (είκοσι τέσσερα )

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λ. Χερσονήσου 05/08/2009
Ο Προϊστάµενος ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ/ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ήµου
Χερσονήσου

Λ. Χερσονήσου 05/08/2009
Οι Συντάξαντες

Τζαγκαράκη Στεφανία

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ήµου
Χερσονήσου

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ

ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΕΥΡΩΠΗΣ ∆.∆. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Προϋπολογισµός: 22.966,00 ΕΥΡΩ
Χρηµατοδότηση: Εσοδα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 1ο

Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα Με εφαρµογή
συνήθων µεθόδων καθαίρεσης
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 9,00
ΑΡΘΡΟ 2ο

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους Με προσοχή,
για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό µέτρο (m2)
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 40,00
ΑΡΘΡΟ 3ο

ΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : µέτρο
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 180,00
ΑΡΘΡΟ 4ο

Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων µεταφορικών µέσων
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton)
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 10,00
ΑΡΘΡΟ 5ο

Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου οδών καλής βατότητας
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τοννοχιλιόµετρο (ton.km)
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 50,00
ΑΡΘΡΟ 6ο

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 C12/15 (Β10) κοιτοστρώσεων, περιβληµάτων
αγωγών, εξοµαλυντικών στρώσεων κλπ
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό µέτρο
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 30,00
ΑΡΘΡΟ 7ο

Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας.
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 50,00
ΑΡΘΡΟ 8ο

Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος ∆οµικά πλέγµατα B500C (S500s)
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : χιλιόγραµµο (kg)
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 350,00
ΑΡΘΡΟ 9ο

ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕ∆Α ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : µέτρο
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 250,00
ΑΡΘΡΟ 10ο

Επιστρώσεις µε πλάκες βοτσαλωτές
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Μ2
() ΠΟΣΟΤΗΤΑ : 250,00

Λ. Χερσονήσου 05/08/2009
Οι Συντάξαντες
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Τζαγκαράκη Στεφανία

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός

2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆ήµου
Χερσονήσου

∆ΗΜΟΣ: Χερσονήσου
ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ
Ο∆Ο ΕΥΡΩΠΗΣ ∆.∆. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡ ΟΥΠΟΛ ΟΓΙ Σ ΜΟΣ ΜΕ Λ Ε Τ ΗΣ
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

ΤΙΜΗ Μ.
Μ.

∆ΑΠΑΝΗ

Καθαίρεση µεµονωµένων
κυβικό µέτρο (m3)
22.10.01
9,00
66,20
στοιχείων κατασκευών από άοπλο πραγµατικού όγκου
σκυρόδεµα Με εφαρµογή
προ της
συνήθων µεθόδων καθαίρεσης
καθαιρέσεως
Καθαίρεση πλακοστρώσεων
τετραγωνικό µέτρο
22.20.02
40,00
6,70
δαπέδων παντός τύπου και
(m2)
οιουδήποτε πάχους Με προσοχή,
για την εξαγωγή ακεραίων
πλακών σε ποσοστό > 50%
ΚΟΠΗ
µέτρο
∆-01
180,00
0,99
ΑΣΦΑΛΤΟΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια
Τιµή ανά τόννο (ton)
10.02
10,00
7,50
υλικών επί χειροκινήτων
µεταφορικών µέσων
Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια
Τιµή ανά
10.07.01
50,00
0,40
µέσου οδών καλής βατότητας
τοννοχιλιόµετρο
(ton.km)
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ -ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ :
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
κυβικό µέτρο
Β-29.2.2
30,00
86,50
C12/15 C12/15 (Β10)
κοιτοστρώσεων, περιβληµάτων
αγωγών, εξοµαλυντικών
στρώσεων κλπ
Ξυλότυποι χυτών
τετραγωνικό µέτρο
38.02
50,00
17,30
µικροκατασκευών
(m2) αναπτύγµατος
επιφανείας.
Χαλύβδινοι οπλισµοί
χιλιόγραµµο (kg)
38.20.03
350,00
1,10
σκυροδέµατος ∆οµικά πλέγµατα
B500C (S500s)
ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕ∆Α ΑΠΟ
µέτρο
Β-51
250,00
7,70
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ
ΤΟΥΣ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ -ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ :
Επιστρώσεις µε πλάκες
Μ2
ΑΤΟΕ 7316 ΣΧΕΤ
250,00
24,00
βοτσαλωτές
5
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ :

ΜΟΝΑ∆Α

ΚΩ∆.
ΚΩ∆ .ΑΡ.
ΑΡ.

ΠΟΣΟΤ .

595,80

ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡ . (ΕΟ
( ΕΟ+
ΕΟ+ΕΕ)
ΕΕ) 28%:
28% :
ΑΘΡΟΙΣΜΑ :
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%
15 % ) :
∆ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ :
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :
ΣΥΝΟΛΟ:
ΣΥΝΟΛΟ :
∆ΙΑΦ.
∆ΙΑΦ . & ΦΠΑ 19%:
19 %:
ΣΥΝΟΛΟ Ι :
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ):
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Τζαγκαράκη Στεφανία
1

268,00

178,20
75,00

20,00

1.137,00
2.595,00

865,00

385,00

1.925,00

5.770,00
6.000,00
6.000,00
12.907,00
3.613,96
16.520,96
2.478,14
18.999,10
300,00
19.299,10
3.666,83
22.965,93
22.966,00

Σταύρος Κασωτάκης
Πολιτικός Μηχανικός

2

