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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Ζ παξαθάησ ηερληθή πεξηγξαθή αλαθέξεηαη ζηηο Ζ/Μ εξγαζίεο γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ
ηνπ γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ζηελ Γ.Κ. Αηαιάληεο ηνπ Γήκνπ Λνθξψλ.
ΗΛΔΚΣΡΟΦΧΣΙΜΟ ΣΑΓΙΟΤ
ΓΔΝΙΚΑ : Ζ πην θάησ Σερληθή Πεξηγξαθή αλαθέξεηαη ζηνλ ειεθηξνθσηηζκφ ηνπ γεπέδνπ
Αηαιάληεο πνπ ζα είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ επηκήθπλζε ησλ σξψλ πξνπφλεζεο ή ηελ δηεμαγσγή
αγψλσλ εξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο
ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη θσηνηερληθή κειέηε απφ ππνινγηζηή φπνπ θαίλνληαη
φια ηα ζηνηρεία θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ θσηηζκνχ (ζηνηρεία πξνβνιέσλ,
αθξηβήο ζέζε ηζηψλ, ζεκεία ζθφπεπζεο ησλ πξνβνιέσλ, έληαζε θσηηζκνχ, νκνηνκνξθία θ.ι.π.)
Μέζα ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ είλαη επίζεο ε ζπλδέζεηο ησλ πηλάθσλ κε ην δίθηπν ηεο
ΓΔΓΓΖΔ.

1. ΦΧΣΟΣΔΥΝΙΚΑ : Ο θσηηζκφο αλαθέξεηαη ζε φιε ηελ αγσληζηηθή επηθάλεηα ηνπ
γεπέδνπ θαη ε έληαζε ηνπ ζα θπκαίλεηαη ζε επίπεδα πάλσ απφ 500 LUX. Ο θσηηζκφο ηνπ
γεπέδνπ επηηπγράλεηαη κε 40 ζπλνιηθά πξνβνιείο απφ ρπηνπξεζζαξηζηφ θξάκα αινπκηλίνπ πνπ
ζα θέξνπλ έλα ιακπηήξα κεηαιιηθψλ αινγνληδίσλ ηζρχνο 2 kW. Οη πξνβνιείο ζα αλαξηεζνχλ
αλά 10 ζε 4 ζηδεξνηζηνχο χςνπο 25 κέηξσλ. Ζ ζέζε ησλ ηζηψλ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο
θαλνληζκνχο ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ηα ηέξκαηα, ζε γσλία κεηαμχ 10 θαη 25
κνηξψλ ζε ζρέζε κε ην κέζν ηεο επζείαο ηνπ άνπη πνπ δηέξρεηαη απφ ην ηέξκα θαη ζε γσλία
κεγαιχηεξε απφ ηηο 5 κνίξεο ζε ζρέζε κε ην κέζν ηεο επζείαο ηνπ πιάγηνπ άνπη.
Ζ ηξνθνδφηεζε ησλ πξνβνιέσλ κε ειεθηξηθφ ξεχκα ζα γίλεηαη απφ πίλαθεο ηχπνπ PILLAR πνπ
ζα πεξηιακβάλνπλ θαη ηα φξγαλα αθήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ πξνβνιέσλ θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηε
βάζε θάζε ηζηνχ.
Ζ ηξνθνδφηεζε ησλ PILLARS κε ξεχκα ζα γίλεηαη απφ ην Γεληθφ Πίλαθα θσηηζκνχ πνπ ζα
θαηαζθεπαζζεί θαη ζα ηνπνζεηεζεί ζε κέξνο κε πξνζηηφ ζηνπο ζεαηέο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ
γεπέδνπ.
Σα θαιψδηα πνπ ζα ηξνθνδνηνχλ κε ξεχκα ηνπο πίλαθεο PILLAR ησλ ηζηψλ ζα αλαρσξνχλ απφ
ην Πίλαθα θσηηζκνχ θαη ζα νδεχνπλ ππφγεηα κέζα ζε πιαζηηθνχο ζσιήλεο απφ ζθιεξφ PVC
κέζα ζε θαλάιη επαξθψλ δηαζηάζεσλ κέρξη λα ζπλαληήζνπλ ηνπο ηζηνχο.
Αλ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ ζα θαηαζθεπαζζνχλ θάζε 20 σο 25 κέηξα ή
φπνπ ρξεηάδεηαη αιιαγή θαηεχζπλζεο θξεάηηα επίζθεςεο ησλ ειεθηξηθψλ θαισδίσλ.
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Γηα ηνλ ηειερεηξηζκφ ησλ πξνβνιέσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ρεηξηζηήξην πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζε
ρψξν πνπ ζα ππνδείμεη ε επίβιεςε ηνπ έξγνπ. Σν ρεηξηζηήξην ζα είλαη κεηαιιηθφ απφ ιακαξίλα
D.K.P. πάρνπο 1,5 ρηι.
Οη εληνιέο απφ ην ρεηξηζηήξην ζα κεηαβηβάδνληαη ζηα φξγαλα δεχμεο πνπ βξίζθνληαη ζηνπο
πίλαθεο PILLARS ησλ ηζηψλ κε θαιψδηα θαηάιιειεο δηαηνκήο πνπ ζα νδεχνπλ παξάιιεια κε ηα
θαιψδηα παξνρήο ησλ ηζηψλ κέζα ζε πιαζηηθνχο ζσιήλεο απφ PVC 10 ATM.
2. ΙΣΟΙ ΚΑΙ ΘΔΜΔΛΙΧΔΙ : Οη ζηδεξνηζηνί ζα είλαη ζηαζεξνί, βηνκεραληθνχ ηχπνπ
ζρήκαηνο θφινπξνπ ππξακίδαο κε βάζε θαλνληθφ νθηάγσλν θαη χςνο 25 κέηξα. Ο ζηδεξνηζηφο
ζα έρεη κεηαιιηθή ζπξίδα επαξθψλ δηαζηάζεσλ γηα ηελ είζνδν, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ηνπ
αθξνθηβσηίνπ ηνπ ηζηνχ. Οη θνριίεο ζηήξημεο ηεο ζπξίδαο επί ηνπ ηζηνχ ζα είλαη νξεηράιθηλνη.
Ο ηζηφο κεηά ηε πξνεξγαζία (απφμεζε, θαζαξηζκφ θαη ινηπέο εξγαζίεο ψζηε λα κελ δηαθξίλνληαη
ηα ζεκεία ξαθήο ηνπ ) ζα βάθεηαη κε κία ζηξψζε αληηζθσξηαθήο βαθήο θαη δχν ζηξψζεηο
ρξψκαηνο ληνχθνπ αλζεθηηθνχ ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, απφρξσζεο αλνηθηνχ γθξη ρξψκαηνο.
Οη ζηαζεξνί ηζηνί απφ χςνο 2,5 κ θαη πάλσ ζα θέξνπλ ζθάια αλφδνπ πνπ ζα πξνζηαηεχεηαη
απφ νξηδφληηεο ζηεθάλεο ζηε δε θνξπθήο ηνπο ζα θαηαζθεπαζζεί εμέδξα επίζθεςεο ησλ
πξνβνιέσλ.
ηε βάζε ηνπ ν ηζηφο ζα θέξεη πιάθα έδξαζεο απφ ράιπβα δηαζηάζεσλ αλαιφγσλ ηνπ θνξηίνπ
ηνπ φπσο αλαιπηηθά απηφ ππνινγίδεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο έξγσλ πνιηηηθνχ κερ/θνπ, ε νπνία
ζα ζπγθνιιεζεί κε ην θνξκφ ηνπ ηζηνχ θαη ζα θέξεη λεχξα ελίζρπζεο ζρήκαηνο νξζνγσλίνπ
ηξηγψλνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ ππνβνιή πιήξνπο θαη αλαιπηηθήο κειέηεο (ηερληθή πεξηγξαθή,
ζηνηρεία ππνινγηζκνχ, ζρέδηα) γηα ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ θαη θαηαζθεπήο ηνπ θνξκνχ, ηνπ
δηθηπψκαηνο θνξπθήο θαη ηεο βάζεο απφ ζθπξφδεκα ζηελ νπνία ζα εδξάδεηαη κε ηελ θαηάιιειε
αγθχξσζε ν ηζηφο.
3. PILLAR ΙΣΧΝ : Γηα ηε ηξνθνδφηεζε ησλ πξνβνιέσλ κε ειεθηξηθφ ξεχκα ζα
θαηαζθεπαζζνχλ ζηε βάζε θάζε ηζηνχ πίλαθεο ηχπνπ PILLAR πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ θαη ηα
φξγαλα αθήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ πξνβνιέσλ. Θα πεξηιακβάλνπλ επίζεο θαη ηνπο απαξαίηεηνπο
ηειερεηξηδφκελνπο δηαθφπηεο αέξα γηα ηηο εληνιέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ρεηξηζηήξην.
Σν θάζε PILLAR ζα εδξάδεηαη ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα θαη ζηα ζεκεία επαθήο ηνπ κε ηε βάζε
ζα θέξεη πεξηθεξεηαθή ζηδεξνγσληά ηηο 4 γσληέο ηνπ ζα ππάξρεη ζπγθνιιεκέλε ζηε
ζηδεξνγσληά ηξηγσληθή ιακαξίλα ζηελ νπνία ζα αλνηρζνχλ ηξχπεο γηα λα βηδσζνχλ ηα αγθχξηα
πνπ ζα είλαη ελζσκαησκέλα ζηε βάζε απφ ζθπξφδεκα. Σν θάζε PILLAR ζα κπνξεί λα αθαηξεζεί
κε απνθνριίσζε.
4. ΠΡΟΒΟΛΔΙ – ΛΑΜΠΣΗΡΔ : Σν ζψκα ηνπ πξνβνιέα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ
θξάκα αινπκηλίνπ θαη ζα είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλν έηζη ψζηε ζηελ εμσηεξηθή ηνπ επηθάλεηα
λα ζρεκαηίδνληαη πηεξχγηα (ςήθηξεο) γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απαγσγή ηεο ζεξκφηεηαο θαη ζα
είλαη βακκέλν κε θαηάιιειε βαθή θαη θαηφπηλ θαηάιιειεο δηαδηθαζίαο ψζηε λα είλαη εμαηξεηηθήο
αληνρήο ζε δηάβξσζε απφ λεξφ θαη UV αθηηλνβνιία.
Σν θσηηζηηθφ ζα θέξεη βξαρίνλα ζηήξημεο απφ θξάκα αινπκηλίνπ ή ράιπβα γαιβαληζκέλν θαη
βακκέλν.
Ο δηαρχηεο ζα είλαη απφ δηαθαλέο ππξίκαρν γπαιί, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 5mm κε πςειή κεραληθή
αληνρή.
Ο ρψξνο ηνπ ιακπηήξα ζα είλαη αλνηγφκελνο θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ιακπηήξα ζα γίλεηαη απφ
ην πίζσ κέξνο ηνπ πξνβνιέα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αλνηρζεί ην γπάιηλν θάιπκκα ηνπ θαη ρσξίο
λα κεηαβάιιεηαη ε ζηφρεπζε ηνπ, ελψ κε ην άλνηγκα ηνπ “δηακεξίζκαηνο” ηνπ ιακπηήξα θαη γηα
ιφγνπο αζθαιείαο ζα δηαθφπηεηαη ε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κέζσ δηαθφπηε αζθαιείαο
(καραηξσηφο δηαθφπηεο).
Θα θέξεη εζσηεξηθά ζπκκεηξηθφ θάηνπηξν απφ αλνδεησκέλν γπαιηζηεξφ αινπκίλην θαζαξφηεηαο
ηνπιάρηζηνλ 99,95%, κε ελζσκαησκέλν αληηζακβσηηθφ δηάθξαγκα επίζεο απφ αλνδεησκέλν
γπαιηζηεξφ αινπκίλην, γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ δηαρεφκελνπ θσηφο ζην πεξηβάιινλ.
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Ο πξνβνιέαο ζα θέξεη ζηεξεσκέλν πάλσ ζην ζψκα ηνπ εηδηθφ θηηίν, ην νπνίν πεξηέρεη ηνλ
εθθηλεηή θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ θαηάιιειν απνκαθξπζκέλν ζχζηεκα έλαπζεο (Ballast θαη
ππθλσηέο) ην νπνίν ζα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί κέζα ζε pillar ζηε βάζε ηνπ ηζηνχ γηα επθνιφηεξε
πξφζβαζε.
Ο πξνβνιέαο ζα θέξεη παξέκβπζκα απφ ζηιηθφλε ή άιιν αληίζηνηρν ζπλζεηηθφ πιηθφ ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη βαζκφο πξνζηαζίαο απφ εηζρψξεζε λεξνχ-ζθφλεο ηνπιάρηζηνλ IP66 θαη ζα έρεη
2
θιέκα γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο δηαηνκήο ηνπιάρηζηνλ 3x4,0mm . Θα θέξεη
θαηάιιειε δηάηαμε πνπ ζα απνηξέπεη ηελ δεκηνπξγία ζηαγνληδίσλ (ζπκππθλσκάησλ) ζην
εζσηεξηθφ ηνπ πξνβνιέα θαη ζα έρεη δείθηε πξνζηαζίαο έλαληη ρηππεκάησλ ηνπιάρηζηνλ ΗΚ08.
Ο πξνβνιέαο ζα είλαη θαηάιιεινο γηα ιακπηήξα κεηαιιηθψλ αινγνληδίσλ 2.000W/400V κε
θσηεηλή ηζρχ ηνπιάρηζηνλ 210.000lm, ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο ηνπιάρηζηνλ 5.000Κ θαη δείθηε
ρξσκαηηθήο απφδνζεο Ra≥90 ελψ ζα έρεη ζπκκεηξηθή (επξεία, κέζε ή ζπγθεληξσηηθή) δέζκε
θσηηζκνχ θαη βαζκφ απφδνζεο (LOR) κεγαιχηεξν απφ 0,75.
Θα θέξεη
-πηζηνπνηεηηθφ CE
-πηζηνπνηεηηθφ κε ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα ΔΝ60598-1 (luminairesgeneral requirements & tests) θαη ΔΝ60598-2-5 (floodlights), ζχκθσλα κε ην άξζξν 40 ηνπ
λ.4821/2014. Σν πηζηνπνηεηηθφ πνπ ζα εθδίδεηαη απφ ην δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην αλαθνξηθά κε
ην ΔΝ60598, ζα αθνξά έιεγρν ζε φιε ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο (γξακκή παξαγσγήο) ηνπ
θσηηζηηθνχ (ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ην πηζηνπνηεηηθφ ENEC).
Ζ θαηαζθεπή ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη επίζεο ζχκθσλε κε ηα πξφηππα ΔΝ61547, ΔΝ61000-3-2,
ΔΝ61000-3-3, ΔΝ55015 & ΔΝ62493.
Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ θσηηζηηθνχ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2008
γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαζψο θη ISO 14001 γηα
Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε.

5. ΚΑΛΧΓΙΑ : Απφ ην Πίλαθα Φσηηζκνχ ηνπ γεπέδνπ κε μερσξηζηά θαιψδηα ηχπνπ
ΝΤΤ ζε ραληάθη βάζνπο 1 κέηξνπ θαη κέζα ζε πιαζηηθνχο ζσιήλεο απφ ζθιεξφ PVC 10 atm ζα
κεηαθεξζεί ε ηάζε ζηνπο πίλαθεο PILLAR πνπ βξίζθνληαη ζηε βάζε θάζε ηζηνχ.
Καηά κήθνο ησλ δηαδξνκψλ ησλ θαισδίσλ θαη αλ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηελ επίβιεςε ζα
θαηαζθεπαζζεί θαηάιιεινο αξηζκφο θξεαηίσλ επίζθεςεο δηαζηάζεσλ 50 Υ 50 εθ. θαη βάζνπο 1
κ. κε δηπιφ ρπηνζηδεξέλην θάιπκκα.
Γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε ησλ πξνβνιέσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ εμέδξα ησλ ηζηψλ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαιψδηα ΝΤΤ, έλα γηα θάζε πξνβνιέα πνπ ζα ηνπνζεηεζεί κέζα ζηνπο ηζηνχο
θαη ζα ζηεξεψλεηαη ζε απηνχο κε πεξηιαίκηα απφζηαζεο.
Απφ ην θνπηί δηαθιάδσζεο κέρξη ηνλ πξνβνιέα ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαιψδην ζηιηθφλεο ψζηε λα
αληέρεη ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο.
Όια ηα θαιψδηα ζα ππνινγηζζνχλ γηα πηψζε ηάζεο ην πνιχ 2,5% ηεο νλνκαζηηθήο ρακειήο
θαζηθήο ηάζεο (220 V) απφ ηνλ Τ/ ηεο Γ.Δ.Ζ. κέρξη ην πην απνκαθξπζκέλν θσηηζηηθφ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη καδί κε ηε θσηνηερληθή κειέηε λα πξνζθνκίζεη θαη ππνινγηζκφ ησλ
δηαηνκψλ ησλ θαισδίσλ θαη ησλ πηλάθσλ.
6. ΓΔΙΧΗ : Γηα ηε γείσζε ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζα θαηαζθεπαζζεί ηξίγσλν
γείσζεο ζε θαηάιιειν ζεκείν ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ. Θα παθησζνχλ ζηδεξνζσιήλεο
δηακέηξνπ 2 ½¨ θαη κήθνπο 2,5 κ ζην έδαθνο ζε δηάηαμε ηζνπιεχξνπ ηξηγψλνπ πιεπξάο 3 – 4 κ
θαη ζα ζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο κε ράιθηλν αγσγφ γείσζεο δηαηνκήο 50 ρ 5 ρηι.
Σν πην πάλσ άθξν θάζε ζσιήλα ζα βξίζθεηαη ζε βάζνο 0,4 κ θαη ζα ζθεπάδεηαη απφ θξεάηην
επίζθεςεο 30 ρ30 εθ. κε δηπιφ ρπηνζηδεξέλην θάιπκκα.
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7. ΑΝΣΙΚΔΡΑΤΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ : Γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ έλαληη
θεξαπλνχ ιφγσ ηνπ κεγάινπ χςνπο ησλ ηζηψλ θαη ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ
πεξηνρή ζα ηνπνζεηεζεί ζχζηεκα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο πνπ ζα έρεη σο εμήο :
ην πςειφηεξν ζεκείν θάζε ηζηνχ πάλσ ζε εηδηθή βάζε ζα ηνπνζεηεζεί κεηαιιηθή αθίδα. Ζ αθίδα
κέζσ ελφο ζπιιεθηεξίνπ αγσγνχ θαζφδνπ γηα ηελ απαγσγή ηνπ ξεχκαηνο ηνπ θεξαπλνχ πνπ ζα
απνηειείηαη απφ ραιχβδηλν αγσγφ Φ 70 ρηι. γαιβαληζκέλνπ ελ ζεξκψ ζα ζπλδέεηαη κε ην
ζχζηεκα γείσζεο ηνπ ηζηνχ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί γχξσ απφ ηε βάζε ηνπ ηζηνχ θαη ζα
απνηειείηαη απφ δχν νκφθεληξνπο θιεηζηνχο βξφγρνπο απφ ηαηλία 30Υ2 ρηι. ραιθνχ ζε
δηαθνξεηηθφ βάζνο ν έλαο απφ ηνλ άιιν.
Ζ εζσηεξηθή ηαηλία ζα ηνπνζεηεζεί 50 εθ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ελψ ε εμσηεξηθή
80 εθ. απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Ζ κεηαμχ ησλ δχν ηαηληψλ απφζηαζε ζα είλαη 40 εθ. Ζ
ζχλδεζε ησλ άθξσλ θάζε πεξηκεηξηθήο ηαηλίαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ ζθηθηήξα
δηαζηαπξψζεσο. Με ηνλ ίδην ζθηθηήξα ζα γεθπξψλνληαη θαη κεηαμχ ηνπο νη ηαηλίεο.
Ζ ζέζε ησλ παξαπάλσ πεξηκεηξηθψλ ηαηληψλ πξέπεη λα είλαη θαηαθφξπθε θαη απηφ επηηπγράλεηαη
κε ζηεξίγκαηα.

ΑΣΑΛΑΝΣΗ 07/11/2016
ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ

ΑΣΑΛΑΝΣΗ 07/11/2017
Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΗΛΙΑ ΓΔΧΡΓΙΣΗ
ΗΛΔΚ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ
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ΔΡΓΟ:
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΦΟΡΔΑ ΥΡΖΜ/Ζ:

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ
ΝΟΜΟ ΦΘΙΧΣΙΓΑ

ΠΖΓΖ ΥΡΖΜ/Ζ:

ΓΗΜΟ ΛΟΚΡΧΝ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ:

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ

ΗΛΔΚΣΡΟΦΧΣΙΜΟ ΓΗΠΔΓΟΤ
Γ.Κ. ΑΣΑΛΑΝΣΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ
ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
Π.Γ.Δ.
€ 297.600,00 (Με ΦΠΑ 24%)

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ : 71 / 2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

Α.Σ.

Αξζξν

Δξγαζία

Μνλάδα
Μέηξεζε
ο

Σηκή Μνλάδαο €

Πνζόηεηα

Γαπάλε €

1

ΗΛΜ
60.10.01.06Ν

Υαιίβδηλνο
ζηδεξνηζηόο
θσηηζκνύ

ΣΔΜ

12.000,00

4,00

48.000,00

2

ΗΛΜ
60.10.20.06Ν

Φσηηζηηθά ώκαηα

ΣΔΜ

1.500,00

48,00

72.000,00

ΗΛΜ
60.10.80.06Ν

Δγθαηάζηαζε
ππνδνκήο ζύλδεζεο
ππιώλσλ θσηηζκνύ
ζπκπ. Πηλάθσλ
θσηηζκνύ, πίιαξ θαη
γείσζεο

ΣΔΜ

34.000,00

1,00

34.000,00

OIK 22.56.01N

Δθζθαθέο ,
Καζαηξέζεηο ,
απνμειώζεηο λέσλ
θαη Παιαηώλ παληόο
είδνπο θαηαζθεπώλ
θαη εξγαζηώλ

ΣΔΜ

5.800,00

1,00

5.800,00

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά
επί ηόπνπ,
δηάζηξσζε θαη
ζπκπύθλσζε
ζθπξνδέκαηνο κε
ρξήζε αληιίαο ή
ππξγνγεξαλνύ θαη
C20/25

Κ.Μ.

95,00

160,00

15.200,00

Άζξνηζκα εξγαζηψλ

175.000,00

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

175.000,00

3

4

5

OIK 32.01.05
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Δ.Ο. + Δ.Δ.

Άζξνηζκα δαπάλεο
εξγαζηώλ
18%
ΤΝΟΛΟ
Απνινγηζηηθά
Αλαδόρνπ
Απξόβιεπηεο
Γαπάλεο
Δξγνιαβηθό
αληθείκελν
Πξόβιεςε γηα
αλαζεσξήζεηο
Απνινγηζηηθά
Φνξέα
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
€
Αμία εξγαζηώλ:
Φ.Π.Α. 24%:
ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΗ
€

ΑΣΑΛΑΝΣΗ 07/11/2016
ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ

ΑΣΑΛΑΝΣΗ 07/11/2017
Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΗΛΙΑ ΓΔΧΡΓΙΣΗ
ΗΛΔΚ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ

6

175.000,00
31.500,00
206.500,00

30.975,00
237.475,00
2.525,00
240.000,00
240.000,00
57.600,00
297.600,00
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ
ΔΛΛΑΓΑ
ΝΟΜΟ ΦΘΙΧΣΙΓΑ
ΓΗΜΟ ΛΟΚΡΧΝ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ

ΔΡΓΟ: ΗΛΔΚΣΡΟΦΧΣΙΜΟ ΓΗΠΔΓΟΤ
Γ.Κ. ΑΣΑΛΑΝΣΗ
ΦΟΡΔΑ ΥΡΖΜ/Ζ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ
ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
ΠΖΓΖ ΥΡΖΜ/Ζ: Π.Γ.Δ.
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: € 297.600,00 (Με ΦΠΑ 24%)

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: 71 /2016

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ
ΑΣ.1 ΑΡΘΡΟ 60.10.01.05Ν Υαιύβδηλνο ζηδεξνηζηόο θσηηζκνύ

Οη ζηδεξνηζηνί ζα είλαη ζηαζεξνί, βηνκεραληθνχ ηχπνπ ζρήκαηνο θφινπξνπ ππξακίδαο κε βάζε
θαλνληθφ νθηάγσλν θαη χςνο 25 κέηξα. Ο ζηδεξνηζηφο ζα έρεη κεηαιιηθή ζπξίδα επαξθψλ
δηαζηάζεσλ γηα ηελ είζνδν, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ηνπ αθξνθηβσηίνπ ηνπ ηζηνχ. Οη θνριίεο
ζηήξημεο ηεο ζπξίδαο επί ηνπ ηζηνχ ζα είλαη νξεηράιθηλνη.
Ο ηζηφο κεηά ηε πξνεξγαζία (απφμεζε, θαζαξηζκφ θαη ινηπέο εξγαζίεο ψζηε λα κελ δηαθξίλνληαη
ηα ζεκεία ξαθήο ηνπ ) ζα βάθεηαη κε κία ζηξψζε αληηζθσξηαθήο βαθήο θαη δχν ζηξψζεηο
ρξψκαηνο ληνχθνπ αλζεθηηθνχ ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, απφρξσζεο αλνηθηνχ γθξη ρξψκαηνο.
Οη ζηαζεξνί ηζηνί απφ χςνο 2,5 κ θαη πάλσ ζα θέξνπλ ζθάια αλφδνπ πνπ ζα πξνζηαηεχεηαη
απφ νξηδφληηεο ζηεθάλεο ζηε δε θνξπθήο ηνπο ζα θαηαζθεπαζζεί εμέδξα επίζθεςεο ησλ
πξνβνιέσλ.
ηε βάζε ηνπ ν ηζηφο ζα θέξεη πιάθα έδξαζεο απφ ράιπβα δηαζηάζεσλ αλαιφγσλ ηνπ θνξηίνπ
ηνπ φπσο αλαιπηηθά απηφ ππνινγίδεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο έξγσλ πνιηηηθνχ κερ/θνπ, ε νπνία
ζα ζπγθνιιεζεί κε ην θνξκφ ηνπ ηζηνχ θαη ζα θέξεη λεχξα ελίζρπζεο ζρήκαηνο νξζνγσλίνπ
ηξηγψλνπ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ ππνβνιή πιήξνπο θαη αλαιπηηθήο κειέηεο (ηερληθή πεξηγξαθή,
ζηνηρεία ππνινγηζκνχ, ζρέδηα) γηα ηε κέζνδν ππνινγηζκνχ θαη θαηαζθεπήο
Σηκή γηα ηζηφ πιήξσο ηνπνζεηεκέλν ζε ιεηηνπξγία

60.10.01.05Ν

Χαλύβδινορ ζιδεποιζηόρ θωηιζμού
(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΖΛΜ-101)
Σηκή αλα ηεκάρην

ΔΤΡΩ
Οινγξάθσο: Γψδεθα ρηιηάδεο επξψ
Αξηζκεηηθά: 12.000,00 επξψ
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ΑΣ.2 ΑΡΘΡΟ 60.10.20.06Ν Φσηηζηηθά ώκαηα
Σν ζψκα ηνπ πξνβνιέα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ θξάκα αινπκηλίνπ θαη ζα είλαη θαηάιιεια
δηακνξθσκέλν έηζη ψζηε ζηελ εμσηεξηθή ηνπ επηθάλεηα λα ζρεκαηίδνληαη πηεξχγηα (ςήθηξεο) γηα
ηελ απνηειεζκαηηθή απαγσγή ηεο ζεξκφηεηαο θαη ζα είλαη βακκέλν κε θαηάιιειε βαθή θαη
θαηφπηλ θαηάιιειεο δηαδηθαζίαο ψζηε λα είλαη εμαηξεηηθήο αληνρήο ζε δηάβξσζε απφ λεξφ θαη
UV αθηηλνβνιία.
Σν θσηηζηηθφ ζα θέξεη βξαρίνλα ζηήξημεο απφ θξάκα αινπκηλίνπ ή ράιπβα γαιβαληζκέλν θαη
βακκέλν.
Ο δηαρχηεο ζα είλαη απφ δηαθαλέο ππξίκαρν γπαιί, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 5mm κε πςειή κεραληθή
αληνρή.
Ο ρψξνο ηνπ ιακπηήξα ζα είλαη αλνηγφκελνο θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ιακπηήξα ζα γίλεηαη απφ
ην πίζσ κέξνο ηνπ πξνβνιέα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αλνηρζεί ην γπάιηλν θάιπκκα ηνπ θαη ρσξίο
λα κεηαβάιιεηαη ε ζηφρεπζε ηνπ, ελψ κε ην άλνηγκα ηνπ “δηακεξίζκαηνο” ηνπ ιακπηήξα θαη γηα
ιφγνπο αζθαιείαο ζα δηαθφπηεηαη ε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κέζσ δηαθφπηε αζθαιείαο
(καραηξσηφο δηαθφπηεο).
Θα θέξεη εζσηεξηθά παξαβνιηθφ (θνίιν) ζπκκεηξηθφ θάηνπηξν απφ αλνδεησκέλν γπαιηζηεξφ
αινπκίλην θαζαξφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 99,95%, κε ελζσκαησκέλν αληηζακβσηηθφ δηάθξαγκα
επίζεο απφ αλνδεησκέλν γπαιηζηεξφ αινπκίλην, γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ δηαρεφκελνπ θσηφο ζην
πεξηβάιινλ.
Ο πξνβνιέαο ζα θέξεη ζηεξεσκέλν πάλσ ζην ζψκα ηνπ εηδηθφ θηηίν, ην νπνίν πεξηέρεη ηνλ
εθθηλεηή θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ θαηάιιειν απνκαθξπζκέλν ζχζηεκα έλαπζεο (Ballast θαη
ππθλσηέο) ην νπνίν ζα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί κέζα ζε pillar ζηε βάζε ηνπ ηζηνχ γηα επθνιφηεξε
πξφζβαζε. Σν ζχζηεκα έλαπζεο ζα βξίζθεηαη εληφο ζηεγαλνχ θπηίνπ κε βαζκφ ζηεγαλφηεηαο
ΗΡ66 ηνπιάρηζηνλ.
Ο πξνβνιέαο ζα θέξεη παξέκβπζκα απφ ζηιηθφλε ή άιιν αληίζηνηρν ζπλζεηηθφ πιηθφ ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη βαζκφο πξνζηαζίαο απφ εηζρψξεζε λεξνχ-ζθφλεο ηνπιάρηζηνλ IP66 θαη ζα έρεη
2
θιέκα γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο δηαηνκήο ηνπιάρηζηνλ 3x6,0mm . Θα θέξεη
θαηάιιειε δηάηαμε πνπ ζα απνηξέπεη ηελ δεκηνπξγία ζηαγνληδίσλ (ζπκππθλσκάησλ) ζην
εζσηεξηθφ ηνπ πξνβνιέα θαη ζα έρεη δείθηε πξνζηαζίαο έλαληη ρηππεκάησλ ηνπιάρηζηνλ ΗΚ08.
Ο πξνβνιέαο ζα είλαη θαηάιιεινο γηα ιακπηήξα κεηαιιηθψλ αινγνληδίσλ 2.000W/400V, κε
θσηεηλή ηζρχ ηνπιάρηζηνλ 220.000lm, ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο ηνπιάρηζηνλ 5.000Κ θαη δείθηε
ρξσκαηηθήο απφδνζεο Ra≥90 ελψ ζα έρεη ζπκκεηξηθή (επξεία, κέζε ή ζπγθεληξσηηθή) δέζκε
θσηηζκνχ ε νπνία ζα πξνθχπηεη απφ θσηνκεηξηθφ εξγαζηήξην αλαγλσξηζκέλν απφ ηξίην θνξέα
θαη βαζκφ απφδνζεο (LOR) κεγαιχηεξν απφ 0,75.
Ο πξνβνιέαο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ CE θαη πηζηνπνηεηηθφ ENEC γηα ην
ζχλνιν ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα πξφηππα
ΔΝ60598-1 (luminaires-general requirements & tests), ΔΝ60598-2-5 (floodlights), ΔΝ61547,
ΔΝ61000-3-2, ΔΝ61000-3-3, ΔΝ55015 & ΔΝ62493.
Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ θσηηζηηθνχ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ISO9001:2008
γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαζψο θαη ISO14001:2004 γηα
Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε.
Σηκή γηα Φσηηζηηθφ ζψκα πιήξσο ηνπνζεηεκέλν ζε ιεηηνπξγία

60.10.20.06Ν

Φωηιζηικά ώμαηα
(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΖΛΜ-103)
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Σηκή αλα ηεκάρην

ΔΤΡΩ
Οινγξάθσο: Υίιηα Πεληαθφζηα επξψ
Αξηζκεηηθά: 1.500,00 επξψ

ΑΣ.3 ΑΡΘΡΟ 60.10.80.06Ν Δγθαηάζηαζε ππνδνκήο ζύλδεζεο ππιώλσλ θσηηζκνύ ζπκπ.
Πηλάθσλ θσηηζκνύ, πίιαξ θαη γείσζεο
1. ΚΑΛΧΓΙΑ : Απφ ην Πίλαθα Φσηηζκνχ ηνπ γεπέδνπ κε μερσξηζηά θαιψδηα ηχπνπ ΝΤΤ ζε
ραληάθη βάζνπο 1 κέηξνπ θαη κέζα ζε πιαζηηθνχο ζσιήλεο απφ ζθιεξφ PVC 10 atm ζα
κεηαθεξζεί ε ηάζε ζηνπο πίλαθεο PILLAR πνπ βξίζθνληαη ζηε βάζε θάζε ηζηνχ.
Καηά κήθνο ησλ δηαδξνκψλ ησλ θαισδίσλ θαη αλ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηελ επίβιεςε ζα
θαηαζθεπαζζεί θαηάιιεινο αξηζκφο θξεαηίσλ επίζθεςεο δηαζηάζεσλ 50 Υ 50 εθ. θαη βάζνπο 1
κ. κε δηπιφ ρπηνζηδεξέλην θάιπκκα.
Γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε ησλ πξνβνιέσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ εμέδξα ησλ ηζηψλ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαιψδηα ΝΤΤ, έλα γηα θάζε πξνβνιέα πνπ ζα ηνπνζεηεζεί κέζα ζηνπο ηζηνχο
θαη ζα ζηεξεψλεηαη ζε απηνχο κε πεξηιαίκηα απφζηαζεο.
Απφ ην θνπηί δηαθιάδσζεο κέρξη ηνλ πξνβνιέα ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαιψδην ζηιηθφλεο ψζηε λα
αληέρεη ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο.
Όια ηα θαιψδηα ζα ππνινγηζζνχλ γηα πηψζε ηάζεο ην πνιχ 2,5% ηεο νλνκαζηηθήο ρακειήο
θαζηθήο ηάζεο (220 V) απφ ηνλ Τ/ ηεο Γ.Δ.Ζ. κέρξη ην πην απνκαθξπζκέλν θσηηζηηθφ.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη καδί κε ηε θσηνηερληθή κειέηε λα πξνζθνκίζεη θαη ππνινγηζκφ ησλ
δηαηνκψλ ησλ θαισδίσλ θαη ησλ πηλάθσλ.
2. ΓΔΙΧΗ : Γηα ηε γείσζε ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζα θαηαζθεπαζζεί ηξίγσλν
γείσζεο ζε θαηάιιειν ζεκείν ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ. Θα παθησζνχλ ζηδεξνζσιήλεο
δηακέηξνπ 2 ½¨ θαη κήθνπο 2,5 κ ζην έδαθνο ζε δηάηαμε ηζνπιεχξνπ ηξηγψλνπ πιεπξάο 3 – 4 κ
θαη ζα ζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο κε ράιθηλν αγσγφ γείσζεο δηαηνκήο 50 ρ 5 ρηι.
Σν πην πάλσ άθξν θάζε ζσιήλα ζα βξίζθεηαη ζε βάζνο 0,4 κ θαη ζα ζθεπάδεηαη απφ θξεάηην
επίζθεςεο 30 ρ30 εθ. κε δηπιφ ρπηνζηδεξέλην θάιπκκα.
3. ΑΝΣΙΚΔΡΑΤΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ : Γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ έλαληη
θεξαπλνχ ιφγσ ηνπ κεγάινπ χςνπο ησλ ηζηψλ θαη ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ
πεξηνρή ζα ηνπνζεηεζεί ζχζηεκα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο πνπ ζα έρεη σο εμήο :
ην πςειφηεξν ζεκείν θάζε ηζηνχ πάλσ ζε εηδηθή βάζε ζα ηνπνζεηεζεί κεηαιιηθή αθίδα. Ζ αθίδα
κέζσ ελφο ζπιιεθηεξίνπ αγσγνχ θαζφδνπ γηα ηελ απαγσγή ηνπ ξεχκαηνο ηνπ θεξαπλνχ πνπ ζα
απνηειείηαη απφ ραιχβδηλν αγσγφ Φ 70 ρηι. γαιβαληζκέλνπ ελ ζεξκψ ζα ζπλδέεηαη κε ην
ζχζηεκα γείσζεο ηνπ ηζηνχ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί γχξσ απφ ηε βάζε ηνπ ηζηνχ θαη ζα
απνηειείηαη απφ δχν νκφθεληξνπο θιεηζηνχο βξφγρνπο απφ ηαηλία 30Υ2 ρηι. ραιθνχ ζε
δηαθνξεηηθφ βάζνο ν έλαο απφ ηνλ άιιν.
Ζ εζσηεξηθή ηαηλία ζα ηνπνζεηεζεί 50 εθ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ελψ ε εμσηεξηθή
80 εθ. απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Ζ κεηαμχ ησλ δχν ηαηληψλ απφζηαζε ζα είλαη 40 εθ. Ζ
ζχλδεζε ησλ άθξσλ θάζε πεξηκεηξηθήο ηαηλίαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ ζθηθηήξα
δηαζηαπξψζεσο. Με ηνλ ίδην ζθηθηήξα ζα γεθπξψλνληαη θαη κεηαμχ ηνπο νη ηαηλίεο.
Ζ ζέζε ησλ παξαπάλσ πεξηκεηξηθψλ ηαηληψλ πξέπεη λα είλαη θαηαθφξπθε θαη απηφ επηηπγράλεηαη
κε ζηεξίγκαηα.
4. PILLAR ΙΣΧΝ : Γηα ηε ηξνθνδφηεζε ησλ πξνβνιέσλ κε ειεθηξηθφ ξεχκα ζα
θαηαζθεπαζζνχλ ζηε βάζε θάζε ηζηνχ πίλαθεο ηχπνπ PILLAR πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ θαη ηα
φξγαλα αθήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ πξνβνιέσλ. Θα πεξηιακβάλνπλ επίζεο θαη ηνπο απαξαίηεηνπο
ηειερεηξηδφκελνπο δηαθφπηεο αέξα γηα ηηο εληνιέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ρεηξηζηήξην.
Σν θάζε PILLAR ζα εδξάδεηαη ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα θαη ζηα ζεκεία επαθήο ηνπ κε ηε βάζε
ζα θέξεη πεξηθεξεηαθή ζηδεξνγσληά ηηο 4 γσληέο ηνπ ζα ππάξρεη ζπγθνιιεκέλε ζηε
ζηδεξνγσληά ηξηγσληθή ιακαξίλα ζηελ νπνία ζα αλνηρζνχλ ηξχπεο γηα λα βηδσζνχλ ηα αγθχξηα
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πνπ ζα είλαη ελζσκαησκέλα ζηε βάζε απφ ζθπξφδεκα. Σν θάζε PILLAR ζα κπνξεί λα αθαηξεζεί
κε απνθνριίσζε.
Σηκή γηα Δγθαηάζηαζε ππνδνκήο ζχλδεζεο ππιψλσλ θσηηζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ.
Πηλάθσλ θσηηζκνχ, πίιαξ θαη γείσζεο πιήξσο ηνπνζεηεκέλα ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
60.10.80.06Ν
Δγθαηάζηαζε ππνδνκήο ζχλδεζεο ππιψλσλ θσηηζκνχ ζπκπ. Πηλάθσλ
θσηηζκνχ, πίιαξ θαη γείσζεο
(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΖΛΜ-103)
Σηκή αλά ηεκάρην ΔΤΡΩ
Οινγξάθσο: ηξηάληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο επξψ
Αξηζκεηηθά: 34.000,00 επξψ
ΑΣ. 4 ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ22.56.01Ν Δθζθαθέο , Καζαηξέζεηο , απνμειώζεηο λέσλ θαη Παιαηώλ
παληόο είδνπο θαηαζθεπώλ θαη εξγαζηώλ
Δθζθαθέο , θαζαηξέζεηο απνμειψζεηο ζε λέεο θαη παιαηέο θαηαζθεπέο θιπ πάζεο θχζεσο ζε
νηηδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ζρεδίσλ ηηο κειέηεο .
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε απνθνκηδή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη κέζν ε θνξηνεθθψξησζε θαη
ε κεηαθνξά ζηελ ζέζε απφξξηςεο ή απνζήθεπζε ζε ρψξνπο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ
ππεξεζία.
ΟΙΚ22.56.01Ν
Δθζθαθέο , Καζαηξέζεηο , απνμειψζεηο λέσλ θαη Παιαηψλ παληφο είδνπο
θαηαζθεπψλ θαη εξγαζηψλ
(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΖΛΜ-103)
Σηκή αλά ηεκάρην ΔΤΡΩ
Οινγξάθσο: πέληε ρηιηάδεο , νθηαθφζηα επξψ
Αξηζκεηηθά: 5.800,00 επξψ

ΑΣ.5 ΑΡΘΡΟ 32.01. Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε
ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνύ
Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο
νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο
θπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε κε ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο ή ππξγνγεξαλνχ θαη
ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο,
ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ,θαη ηηο ΔΣΔΠ:
01-01-01-00 "Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο",
01-01-02-00 "Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο",
01-01-03-00 "πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο",
01-01-04-00 "Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο",
01-01-05-00 "Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο",
01-01-07-00 "θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ".
Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ
έξγνπ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 ιεπηψλ απφ
ηελ αλάκημε, εθηφο εάλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε
ζπλζέζεσο.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη:
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α.
Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ
έξγνπ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ή ε πξνκήζεηα,
θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ
παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην
(εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη
ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζην εξγνηάμην πξνο
δηάζηξσζε.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο
εθάζηνηε απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ
ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε
ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε. ε νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε
πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα.
Ζ απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην γηα ηελ
επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά
κε δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ.
β.
Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδπληηθψλ
πήμεσο) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο,
επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο.
γ.
Ζ δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ
ζηάζκεο ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζχκθσλα κε ηα
θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ ηειεηψκαηνο.
δ.
πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ
κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιαο), ε δαπάλε κεηάβαζεο επί ηφπνπ, ζηεζίκαηνο θαη
επηζηξνθήο ηεο πξέζζαο ζθπξνδέκαηνο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ
ππεξρεηιίζεσλ ζθπξνδέκαηνο απφ ηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.
ε.
Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ
εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. βηνκεραληθφ δάπεδν).
Οη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πάζεο θχζεσο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, εθηφο απφ θειχθε,
αςίδεο θαη ηξνχινπο.
Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο
32.01.05

Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3215
3

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m ).

ΔΤΡΩ νινγξάθσο Δλελήληα Πέληε επξψ
Αξηζκεηηθά: 95,00 επξψ

ΑΣΑΛΑΝΣΗ 07/11/2016
ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ

ΑΣΑΛΑΝΣΗ 07/11/2017
Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΗΛΙΑ ΓΔΧΡΓΙΣΗ
ΗΛΔΚ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ
ΔΛΛΑΓΑ
ΝΟΜΟ ΦΘΙΧΣΙΓΑ
ΓΗΜΟ ΛΟΚΡΧΝ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ

ΔΡΓΟ: ΗΛΔΚΣΡΟΦΧΣΙΜΟ ΓΗΠΔΓΟΤ
Γ.Κ. ΑΣΑΛΑΝΣΗ
ΦΟΡΔΑ ΥΡΖΜ/Ζ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ
ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ
ΠΖΓΖ ΥΡΖΜ/Ζ: Π.Γ.Δ.
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ: € 297.600,00 (Με ΦΠΑ 24%)

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: 71 /2016

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΤΓΔΙΑ (.Α.Τ.)
&
ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ – ΤΓΔΙΑ (Φ.Α.Τ.)
ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Γηεύζπλζε Έξγνπ:
Ιδηνθηήηεο Έξγνπ
Γηεύζπλζε Ιδηνθηήηε Έξγνπ:
Τπόρξενη γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ .Α.Τ. &
Φ.Α.Τ.

Α.

ΓΖΠΔΓΟ Γ.Κ. ΑΣΑΛΑΝΣΖ
ΓΖΜΟ ΛΟΚΡΩΝ
ΓΖΜΑΡΥΔΗΟ, ΠΛ. ΓΖΜΑΡΥΔΗΟΤ 1,
ΑΣΑΛΑΝΣΖ
Γεσξγίηζεο Ζιίαο / Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο

ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΤΓΔΙΑ (.Α.Τ.)

ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΙΧΝ
1. Υσκαηνπξγηθά
2. θπξνδέκαηα
3. Καηαζθεπέο Ξχιηλεο ή Μεηαιιηθέο
4. Γηθηχσλ (χδξεπζεο –απνρέηεπζεοειεθηξνινγηθά)

Δθζθαθέο, βάζεηο θ.α.
Οπιηζκέλν ζθπξφδεκα, μπιφηππνη, θ.α.
Δηδηθέο θαηαζθεπέο, πηλαθίδεο θιπ
Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο

ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΣΟΤΝ
1. Πηζαλφο θίλδπλνο απφ εθηνμεπφκελα πιηθά –ζξαχζκαηα. Γήξαλζε πιηθνχ. Κίλδπλνο
πηψζεο – κεηαηφπηζεο πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ.
2. Πηζαλφο θίλδπλνο πηψζεο - κεηαηφπηζεο πιηθψλ απφ ρεηξσλαθηηθή κεηαθνξά βαξέσλ
θνξηίσλ.
3. Κίλδπλνο θνπήο ή εγθαχκαηνο θαηά ηελ ειεθηξνζπγθφιιεζε.
4. Κίλδπλνο θνπήο απφ κεηαηφπηζε πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ
ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΡΟΠΗ ΣΧΝ ΚΙΝΓΤΝΧΝ
1. Γελ πξνβιέπεηαη θαλέλαο νξαηφο θίλδπλνο πνπ ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπηζζεί εθ ησλ
πξνηέξσλ πέξαλ απφ ηνπο ζπλήζεηο έηζη θαη αιιηψο ζα ιεθζνχλ φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα
λα πξνζηαηεπζνχλ νη εξγαδφκελνη φπσο θξάλνο , κπφηεο, γάληηα θαη γπαιηά .
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2. Γελ πξνβιέπεηαη θαλέλαο νξαηφο θίλδπλνο πνπ ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπηζζεί εθ ησλ
πξνηέξσλ πέξαλ απφ ηνπο ζπλήζεηο έηζη θαη αιιηψο ζα ιεθζνχλ φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα
λα πξνζηαηεπζνχλ νη εξγαδφκελνη φπσο θξάλνο , κπφηεο, γάληηα θαη γπαιηά .
3. Γελ ππάξρεη θαλέλαο νξαηφο θίλδπλνο πέξαλ απφ απηφλ ηεο θχζεο ηεο δνπιεηάο.
4. Γελ πξνβιέπεηαη θαλέλαο νξαηφο θίλδπλνο πνπ ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπηζζεί εθ ησλ
πξνηέξσλ πέξαλ απφ ηνπο ζπλήζεηο έηζη θαη αιιηψο ζα ιεθζνχλ φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα
λα πξνζηαηεπζνχλ νη εξγαδφκελνη φπσο θξάλνο , κπφηεο, γάληηα θαη γπαιηά .
πκπιεξσκαηηθά, ζε θάζε θάζε ηνπ έξγνπ πξνηείλνληαη ηα εμήο:


























Πεξίθξαμε θαη ζήκαλζε ηνπ εξγνηαμίνπ γηα ηελ πξνζηαζία θαη έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε
ησλ δηεξρνκέλσλ ηξνρνθφξσλ. Γεκηνπξγία αζθαιψλ δηφδσλ γηα ηε δηέιεπζε ησλ πεδψλ
ζηνπο ρψξνπο θαη ηα ζεκεία πνπ νη εξγαζίεο ηνπ έξγνπ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγνχλ
θηλδχλνπο. Δπίζεο πεξίθξαμε ηνπ εξγνηαμίνπ πξνο απνθπγήλ εηζφδνπ αηφκσλ κε
ερφλησλ εξγαζία θαη δψσλ.
Πξνκήζεηα εθηφο ηνπ θξάλνπο θαη θσζθνξνχρνπ γηιέθνπ ζηνπο εξγαδφκελνπο
Καζεκεξηλή εθπαίδεπζε θαη ππελζχκηζε ησλ θηλδχλσλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο απφ ηνλ
εξγνηαμηάξρε θαη ηνλ ηερληθφ αζθαιείαο.
Καηαζθεπέο αζθαινχο πξνζπέιαζεο κέζσ ηνπ εξγνηαμίνπ.
ε φηη αθνξά ηε κεηαθνξά θνξηίσλ :
πλερή ππελζχκηζε ησλ νδεγψλ γηα απμεκέλε πξνζνρή ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο
ηνπο
Υξήζε ζεκάλζεσο γηα δηαθνπή θπθινθνξίαο – παξαθάκςεηο
Γεληθφηεξα:
Ζ Δξγαζία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο πγείαο ηνπ
εξγαδνκέλνπ.
Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα θνξάλε ηνλ θαηάιιειν ηχπν θξάλνπο. Δμαηξνχληαη νη ρψξνη
ησλ γξαθείσλ, νη θακπίλεο ησλ νρεκάησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ, ρψξνη μεθνχξαζεο
θ.ι.π.
Οη εξγαδφκελνη πξέπεη λα θνξάλε παπνχηζηα αζθαιείαο κε ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηελ
πξνζηαζία ζηε ζφια θαη φια ηα δάρηπια.
Απαηηείηαη αζθαιήο πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο.
Όινη νη νδεγνί πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηα ζήκαηα
Οη εξγαδφκελνη νθείινπλ λα αθνινπζνχλ ηηο ππνγεγξακκέλεο νδεγίεο.
Φσηηά γηα ζέξκαλζε απαγνξεχεηαη ζην εξγνηάμην.
Απαγνξεχεηαη ην αιθνφι
Δπηηξέπεηαη ε εξγαζία κφλν κε ηνλ θαηάιιειν ξνπρηζκφ.
Γελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζε απαγνξεπκέλνπο ρψξνπο εθηφο εάλ ππάξρεη ζρεηηθή θαη
έγθπξε άδεηα εξγαζίαο.
Απαγνξεχεηαη ε αιιαγή, κεηαθίλεζε ή θαηαζηξνθή νπνηνπδήπνηε εμαξηήκαηνο ή
ζήκαηνο αζθαιείαο.
Σν πξνζσπηθφ είλαη ππνρξεσκέλν λα αλαθέξεη ζεκεία πνπ κπνξεί λα εγθπκνλνχλ
θηλδχλνπο θαη λα δεηήζνπλ βνήζεηα αλ δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ θάηη.
Σν εξγνηάμην πξέπεη λα δηαηεξείηαη θαζαξφ. Όια ηα ζθνππίδηα λα ηνπνζεηνχληαη ζε
εηδηθνχο θάδνπο.
Απαγνξεχεηαη ε εξγαζία ρσξίο επαξθή θσηηζκφ.
Μφλνλ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ρεηξίδεηαη ηα κεραλήκαηα ηνπ εξγνηαμίνπ.
ηηο εξγαζίεο ζε χςνο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη πξνζηαηεπηηθά κέηξα γηα ηπρφλ πηψζε
εξγαδνκέλσλ, εξγαιείσλ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ ή πιηθψλ
ε χςε κεγαιχηεξα ησλ 2 κέηξσλ πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη πξνζηαηεπηηθά
θηγθιηδψκαηα

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην,

Ζ πξφζβαζε γίλεηαη απφ ηηο παξάπιεπξεο νδνχο.
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πξόζβαζε ζηηο ζέζεηο
εξγαζίαο:
Κπθινθνξία νρεκάησλ θαη
πεδώλ εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ:

Ζ δηέιεπζε θαη παξακνλή αηφκσλ ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ
απαγνξεχεηαη εθηφο απφ ην εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ
θαηαζθεπή πξνζσπηθφ ηνπ έξγνπ. Ζ θπθινθνξία ησλ
νρεκάησλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη απφ
ηνπο ππάξρνληεο δξφκνπο.

Υώξνη απνζήθεπζεο πιηθώλ
θαη ηξόπνο απνθνκηδήο
αρξήζησλ:

Σα βαξηά εξγαιεία αζθαιίδνληαη επί ηφπνπ, ελψ ηα κηθξφηεξα
(εξγαιεία ρεηξφο κηθξνζπζθεπέο θιπ) απνζεθεχνληαη ζηνπο
δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο κε επζχλε ησλ
εξγαηψλ πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχλ. Γελ πξνβιέπεηαη ε
δεκηνπξγία απνζεθψλ θαπζίκσλ, ιηπαληηθψλ θιπ. Οη κηθξέο
πνζφηεηεο πνπ απαηηνχληαη ζα παξαδίδνληαη θαζεκεξηλά
απφ ηα ηνπηθά πξαηήξηα θαπζίκσλ.

Δξγαζίεο ζε ύςνο:

Τπάξρνπλ εξγαζίεο ζε χςνο

πλζήθεο απνθνκηδήο
επηθίλδπλσλ πιηθώλ:

Απαηηείηαη ν αλάδνρνο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ θαηαζθεπή
πεξηθξαγκέλνπ ρψξνπ απνζήθεπζεο πιηθψλ (κπαδψλ,
ζσιήλσλ, θιπ).

Υώξνη πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη
πξώησλ βνεζεηώλ:

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεξηκλήζεη γηα ηηο επαξθείο
εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηνο θαη λα πξνβιέςεη
θαηάιιεινπο ρψξνπο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ππφ
δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο (ςχρνο, βξνρή, θαχζσλαο). ην
εξγνηάμην ζα ππάξρεη θνπηί πξψησλ βνεζεηψλ. Ζ ηαηξηθή
θάιπςε ησλ εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ ζα γίλεηαη απφ ην
Ννζνθνκείν Λακίαο.

Καηαζθεπή ηθξησκάησλ:

Σν έξγν δελ απαηηεί ηθξηψκαηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ,
ζπλεπψο δελ απαηηείηαη επηπιένλ κειέηε γηα απηά.
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Β.

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ – ΤΓΔΙΑ (Φ.Α.Τ.)

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ ηνπ γεπέδνπ Αηαιάληεο πνπ ζα είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ επηκήθπλζε ησλ σξψλ
πξνπφλεζεο ή ηελ δηεμαγσγή αγψλσλ εξαζηηερληθήο θαηεγνξίαο ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο
θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ
ΠΑΡΑΓΟΥΔ ΔΡΓΟΤ
Τιηθά
θπξνδέκαηα, νπιηζκνί , θιπ
θαηαζθεπήο :
„‟Ωο
θαηαζθεπάζζε‟‟
ζρέδηα ηνπ
έξγνπ θαη ησλ
εγθαηαζηάζεσλ

Θα πξνζαξηεζνχλ ζην Φ.Α.Τ. κε ηε κνξθή παξαξηήκαηνο ηα "σο θαηαζθεπάζηεθε"
ζρέδηα ηνπ έξγνπ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθηέιεζήο ηνπ.

ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ
Εψλεο ηδηαίηεξνπ Γελ ππάξρνπλ δψλεο ηδηαηηέξνπ θηλδχλνπ ζην εξγνηάμην .
θηλδχλνπ ζην
εξγνηάμην:
Ηδηαηηεξφηεηεο
Γελ ππάξρνπλ ηδηαηηεξφηεηεο ζηε ζηαηηθή δνκή, επζηάζεηα θαη αληνρή ηνπ έξγνπ.
ζηαηηθήο δνκήο
– επζηάζεηαο &
αληνρήο έξγνπ:
Θέζεηο
ΠΡΟΟΧΗ: Η παποχή να διακοπεί ππιν ηην έναπξη επγαζιών.
θεληξηθψλ
παξνρψλ
θαη
θεληξηθψλ
δηαθνπηψλ
ππάξρνπλ ζην
έξγν.
Θέζεηο εμφδσλ
θηλδχλνπ:
Οδνί δηαθπγήο

ην έξγν είλαη ππαίζξην – ζε αλνηρηφ ρψξν.

Έμνδνη θηλδχλνπ

ΟΥΗ

Ηδηαίηεξεο
ζηαηηθέο κειέηεο
Γίθηπα
πξνζηαζίαο
Θέζε πιηθψλ

ΟΥΗ

Εψλεο θηλδχλνπ

ΟΥΗ

Παξάπιεπξνη νδνί

ΟΥΗ
ΔΝΣΟ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ
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ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΙ
ΥΡΗΙΜΑ
ΣΟΙΥΔΙΑ
Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη θαζαξηζκνχ ησλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ ζα γίλνπλ απφ ηα θαηάιιεια
ζπλεξγεία κε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο βάζεη ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ.

ΑΣΑΛΑΝΣΗ 07/11/2016
ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ

ΑΣΑΛΑΝΣΗ 07/11/2017
Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΗΛΙΑ ΓΔΧΡΓΙΣΗ
ΗΛΔΚ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ
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ΔΡΓΟ : ΗΛΔΚΣΡΟΦΧΣΙΜΟ
ΓΗΠΔΓΟΤ Γ.Κ. ΑΣΑΛΑΝΣΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ
ΔΛΛΑΓΑ

ΦΟΡΔΑ: ΓΗΜΟ ΛΟΚΡΧΝ

ΝΟΜΟ ΦΘΙΧΣΙΓΑ
ΓΗΜΟ ΛΟΚΡΧΝ
Γ/ΝΗ ΣΔΥΝ. ΤΠΗΡΔΙΧΝ

ΠΡΟΤΠ/ΜΟ: 297.600,00 €

ΑΡ. ΜΔΛ.: 71 / 2016

ΓΔΝΙΚΗ - ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

Άξζξν 1 - Αληηθείκελν ηεο Δξγνιαβίαο
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο είλαη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Ζιεθηξνθσηηζκφο
γεπέδνπ Γ.Κ. Αηαιάληεο», ε εθπφλεζε ησλ κειεηψλ ππνινγηζκνχ ησλ ηζηψλ, ησλ βάζεσλ
ζεκειίσζεο απηψλ, ησλ δηαηνκψλ ησλ θαισδίσλ θαη ηεο θσηνηερλίαο, πνπ ζα ππνβιεζνχλ
απφ ηνλ αλάδνρν θαη ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία,ηηο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ
νδεγίεο ηεο επίβιεςεο θαη ηνπο φξνπο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζήο
ηνπ.
1.2. Σα είδε θαη νη πνζφηεηεο ησλ πξνβιεπνκέλσλ εηδψλ εξγαζηψλ πεξηέρνληαη ζηνλ
1.

πξνυπνινγηζκφ κειέηεο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 297.600,00€ κε ηα απξφβιεπηα, ηελ
αλαζεψξεζε θαη ην ΦΠΑ.

Άξζξν 2 – Αξρηθή ζπκβαηηθή ρξεκαηηθή αμία ηεο Δξγνιαβίαο
2.1 Ζ αξρηθή ζπκβαηηθή ρξεκαηηθή αμία ηεο εξγνιαβίαο είλαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ
Πξνυπνινγηζκνχ
Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ (.Π.).

Άξζξν 3 – πκβαηηθή ηηκή ηεο εξγνιαβίαο
3.1 πκβαηηθή ηηκή ηεο εξγνιαβίαο είλαη ην θαη‟ απνθνπή ηίκεκα πνπ πεξηέρεηαη ζην ηηκνιφγην
πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ.
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Άξζξν 4 – Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο
Γηα ηε παξνχζα εξγνιαβία ηζρχνπλ:
4.1 Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.
4.2 Ο Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο Γ.Ο.Κ., ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο θαη ηα δηαηάγκαηα
δνκήζεσο εληφο θαη εθηφο ζρεδίνπ.
4.3 Ο Καλνληζκφο Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο θαη ην παξάξηεκά ηνπ πνπ εγθξίζεθε κε ηελ
απφθαζε
ΔΓ 2α/01/ΦΝ310/8-3-85 ηνπ Τ.Γ.Δ.
4.4 Ο Καλνληζκφο θνξηίζεσλ Γνκηθψλ Έξγσλ πνπ αθνινπζεί ην Β.Γ ηεο 10/31-12-45 (ΦΔΚ
117Α/46).
4.5 Ο Νένο Καλνληζκφο γηα ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή έξγσλ απφ ζθπξφδεκα πνπ εγθξίζεθε
αξρηθά κε
ηε Γ11ε/0/30123/21-10-91 (ΦΔΚ 1068Β/91) θαη ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα κε ηελ
Γ11β/13/3-3-95 (ΦΔΚ 227Β/28-3-95), απνθάζεηο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.ΓΔ.
4.6 Ο Νένο Διιεληθφο Αληηζεηζκηθφο Καλνληζκφο (ΦΔΚ 613Β/12/10/92) φπσο απηφο
ηξνπνπνηήζεθε
θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηε Γ17α/04/46/ΦΝ275/20-6-95 Τπνπξγηθή Απφθαζε ΤΠΔΥΩΓΔ (ΦΔΚ
534Β/20-6-95).
4.7 Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία (ζρέδηα, ηεχρε, θιπ.) ηνπ επνκέλνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο.
4.8 Σν Π.Γ. 798/80 Πεξί κέηξσλ αζθάιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ.
4.9 Σν Π.Γ. 447/75 πεξί αζθάιεηαο ησλ ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο αζρνινπκέλσλ κηζζσηψλ.
4.10 Σν Π.Γ. 1073/81 πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε εξγνηάμηα
νηθνδνκψλ,
θιπ.
4.11 Οη θαλνληζκνί εγθαηαζηάζεσλ
4.12 Οη δηαηάμεηο ηεο ΓΔΖ.
4.13 Οη ηνπηθέο δεζκεχζεηο (Αξραηνινγηθή, Γαζηθή Τπεξεζία, γεηηλίαζε κε αγσγνχο θαη θνιψλεο
ηεο
ΓΔΖ, θιπ.).

Άξζξν 5 – εηξά ηζρύνο ηεπρώλ θαη ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο
1. Σα ηεχρε θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη δεκνπξάηεζεο αιιεινζπκπιεξψλνληαη, είλαη
δε
θαηά ζεηξά ηζρχνο ηνπο (ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ φξσλ πνπ πεξηέρνπλ) ηα
παξαθάησ:
5.1.1. Ζ δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο, κεηά ηνπ παξαξηήκαηνο ησλ πηλάθσλ ζρεδίσλ ηεο
κειέηεο
δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ.
5.1.2. Σν ηηκνιφγην πξνζθνξάο κε ην θαη‟ απνθνπή ηίκεκα
5.1.3. Ο πξνυπνινγηζκφο πξνζθνξάο κε ην θαη‟ απνθνπή ηίκεκα
5.1.4 Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ
5.1.5 Οη Σερληθέο Πεξηγξαθέο θαη Πξνδηαγξαθέο Οηθνδνκηθψλ Δξγαζηψλ θαη
Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ.
5.1.6 Οη Σερληθέο κειέηεο δεκνπξάηεζεο ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ θαη ησλ
Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ, (ζρέδηα αξρηηεθηνληθά,
ηνπνγξαθηθφ,
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Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ιεπηνκεξεηψλ, πίλαθεο εξγαζηψλ)
5.1.7 Σν ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, φπσο ηειηθά ζα εγθξηζεί απφ ηελ
Τπεξεζία
5.1.8 Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο Τπεξεζίαο.
5.1.9 Ζ αλάιπζε ηηκψλ ησλ θαη‟ απνθνπή ηηκεκάησλ πνπ ηζρχεη κφλν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ
ηνπ
«ζ» ηνπ Π.Γ. 286/94.
2. ε πεξίπησζε ηπρφλ αζπκθσλίαο ζην πεξηερφκελν ελφο θαη ηνπ απηνχ απφ ηα παξαπάλσ
ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 5.1. ηνπ παξφληνο άξζξνπ ε ηειηθή
επηινγή ζα αλήθεη ζηε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Γήκνπ Λνθξψλ θαη ν αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί αλαληίξξεηα ζ‟ απηήλ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη λα πξνβάιιεη
νπνηαδήπνηε απαίηεζε γηα απνδεκίσζε, απφ απηή ηελ αηηία.

Άξζξν 6 – Μειέηε ησλ ζπλζεθώλ θαη όξσλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ

6.1. Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζηε δεκνπξαζία απνηειεί ακάρεην ηεθκήξην φηη ν αλάδνρνο:
6.1.1. Έρεη επηζθεθζεί θαη ειέγμεη ηε ηνπνζεζία, ηελ δηακφξθσζε θαη ηε θχζε ηνπ εδάθνπο
ηνπ
γεπέδνπ ηνπ έξγνπ (αζιεηηθφο ρψξνο γεπέδνπ Γ.Κ. Αηαιάληεο ) θαη έρεη ιάβεη πιήξε
γλψζε ησλ γεληθψλ εηδηθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο ηνπ.
6.1.2. Έρνπλ κειεηεζεί κε θάζε πξνζνρή, ηα ζρέδηα θαη ηα ηεχρε ηεο κειέηεο θαη
δεκνπξάηεζεο
ηνπ έξγνπ θαη φηη ζα ζπκκνξθσζεί απφιπηα κε απηά γηα ηε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ
θαηαζθεπήο ηνπ.
6.1.3. Αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο
παξαπάλσ
εηδηθέο ζπλζήθεο θαη φξνπο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη φηη δελ απαιιάζζεηαη απφ ηελ
επζχλε πνπ έρεη γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ
ππνρξεψζεηο,
αλ παξέιεηςε λα ελεκεξσζεί κε θάζε δπλαηή ιεπηνκέξεηα ή λα δεηήζεη θάζε
πιεξνθνξία,
πνπ έρεη ζρέζε κε ηε κειέηε ησλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ γεληθά.

Άξζξν 7 – Πξνζεζκίεο
7.1. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζθεπάζεη θαη λα απνπεξαηψζεη ην έξγν κέζα ζε
πξνζεζκία 90 ζπλνιηθά εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο
ζχκβαζεο.
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Άξζξν 8 – Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ

1. Μέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο
κε βάζε ηελ νιηθή θαη ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, ζπληάζζεη θαη ππνβάιιεη ζηε δηεπζχλνπζα
ππεξεζία ην ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
145 παξ. 1 ηνπ Ν.4412/2016
2. Ζ δηεπζχλνπζα ππεξεζία εγθξίλεη κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο ην ρξνλνδηάγξακκα θαη
κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ ζρεηηθά κε ηε ζεηξά θαη ηε δηάξθεηα
θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ρξνληθήο θιηκάθσζεο ησλ πηζηψζεσλ,
κέζα ζηα φξηα ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ
άξζξνπ 145 ηνπ Ν.4412/2016.
3. Σν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ζπκβαηηθφ ζηνηρείν ηνπ έξγνπ. Αλαπξνζαξκνγέο
ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εγθξίλνληαη φηαλ κεηαβιεζνχλ νη πξνζεζκίεο, ην αληηθείκελν ή νη
πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ. Ζ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ δελ
κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη πέξα ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Ζ
κε ηήξεζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή
ησλ δηνηθεηηθψλ θαη παξεπφκελσλ ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ θαη απνηειεί ιφγν έθπησζεο ηνπ
αλαδφρνπ.
4. Σν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
Σν ρξνλνδηάγξακκα αλαιχεη αλά κνλάδα ρξφλνπ θαη πάλησο αλά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν ηηο
εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα εθηειεζζνχλ.
5. Σν ρξνλνδηάγξακκα ζπληάζζεηαη κε ηε κνξθή ηεηξαγσληθνχ πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ
πην πάλσ ρξνληθή αλάιπζε ησλ πνζνηήησλ αλά εξγαζία ή νκάδα εξγαζηψλ θαη ζπλνδεχεηαη
απφ γξακκηθφ δηάγξακκα θαη ζρεηηθή έθζεζε.Σν σο άλσ πξφγξακκα θαηαζθεπήο
ζπληάζζεηαη κε βαζηθή επηδίσμε ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ.
6. ε έξγα πξνυπνινγηζκνχ άλσ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ (1.000.000,00) € είλαη ππνρξεσηηθή ε
ζχληαμε ηεπρψλ ή δηαγξακκάησλ ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν ηεο δηθηπαθήο αλάιπζεο (παξ.3
ηνπ άξζξνπ 145, Ν.4412/2016).
7. O αλάδνρνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ππνρξενχηαη επίζεο κέζα ζε έλαλ (1) κήλα απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα ζπληάμεη θαη λα ππνβάιεη νξγαλφγξακκα ηνπ εξγνηαμίνπ, ζην
νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα πιήξε ζηνηρεία ζηειερψλ, εμνπιηζκνχ θαη
κεραλεκάησλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ε εξγνηαμηαθή αλάπηπμε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ.
8. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλε ηνπ λα παξαθνινπζεί αλειιηπψο ηελ εθαξκνγή ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη λα ην αλαπξνζαξκφδεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνπ μέθπγε απφ
απηφ, νχησο ψζηε λα ηεξεζεί ηειηθά πηζηά ε ζπλνιηθή πξνζεζκία απνπεξάησζεο ηνπ φινπ
έξγνπ.
9. Ζ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πνπ είλαη απφ ηηο πην βαζηθέο
ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ, ζα παξαθνινπζείηαη απζηεξά απφ ηελ επίβιεςε θαη ζε
πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ν αλάδνρνο κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο, χζηεξα απφ εηδηθή
πξφζθιεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο ην έξγν Τπεξεζίαο.

Άξζξν 9 - Τπέξβαζε Πξνζεζκηώλ - Πνηληθέο Ρήηξεο.
1. Γηα θάζε εκεξνινγηαθή εκέξα ππέξβαζεο, κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ηεο ζπλνιηθήο
πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ φινπ έξγνπ, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν
148 ηνπ Ν.4412/2016.
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2. Ζ πνηληθή ξήηξα πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο
πξνζεζκίαο νξίδεηαη ζε δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ θαη
επηβάιιεηαη γηα αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηε
ζχκβαζε αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο. Γηα ηηο επφκελεο εκέξεο κέρξη αθφκα δεθαπέληε ηνηο
εθαηφ (15%) ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, ε πνηληθή ξήηξα γηα θάζε εκέξα νξίδεηαη ζε
είθνζη ηνηο εθαηφ(20%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ. Ωο κέζε εκεξήζηα αμία λνείηαη ην
πειίθν ηνπ ζπλνιηθνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, καδί κε ην πνζφ ησλ ηπρφλ
ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ ρσξίο ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), πξνο ηε
ζπλνιηθή πξνζεζκία ηνπ έξγνπ. Οη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ ππέξβαζε ηεο
ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβνχλ ζπλνιηθά πνζνζηφ έμη ηνηο εθαηφ (6%)
ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. (άξζξν 148 παξ. 2 ηνπ Ν.4412/2016).
3. Οη πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη
παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ ακέζσο επφκελν ινγαξηαζκφ ηνπ έξγνπ.
4. Ζ πνηληθή ξήηξα γηα ηελ ζπλνιηθή πξνζεζκία είλαη αλέθθιεηε (148 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016).

Άξζξν 10 – Πξνζσπηθό αλαδόρνπ – Γηεύζπλζε ησλ έξγσλ από ηνλ αλάδνρν
1.

2.

Σν έξγν δηεπζχλεηαη θαη επηβιέπεηαη – παξαθνινπζείηαη επί ηφπνπ εθ κέξνπο ηεο αλαδφρνπ
επηρείξεζεο απφ πιεξεμνχζην αληηπξφζσπφ ηεο απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία, πνπ πξέπεη
λα είλαη Γηπισκαηνχρνο Πνι/θφο Μερ/θφο ή Αξρ/θησλ Μερ/θφο ή Γηπι. Ζι/γνο – Μερ/γνο
Μερ/θφο, ή θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ αλάδνρν εθ‟ φζνλ έρεη ηα απφ ηνλ λφκν δηθαηψκαηα γηα ηελ
επίβιεςε ηέηνηνπ έξγνπ ζε πεξίπησζε αηνκηθήο επηρείξεζεο.
Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο, εθηφο απφ ηνλ Πνι/θφ ή Αξρ/θησλ Μερ/θφ
ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη έλα Γηπι. Ζι/γν ή Μερ/γν Μερ/θφ, θαζψο θαη ηνπο αλαγθαίνπο
Τπνκεραληθνχο Δξγνδεγνχο θαη ινηπνχο ηερληθνχο θαη δ/θνχο - νηθνλνκηθνχο ππαιιήινπο

Άξζξν 11 – Αλαζεώξεζε
1.
2.

Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, έρνπλ εθαξκνγή νη
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.
Δηδηθφηεξα γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ηκεκάησλ ησλ έξγσλ πνπ
εθηεινχληαη θαη απνηηκψληαη κε θαη‟ απνθνπή ηίκεκα ζα εθαξκφδνληαη νη πίλαθεο ηνπ
άξζξνπ 14ηεο παξνχζαο.

Άξζξν 12 – Απμνκεηώζεηο εξγαζηώλ-Νέεο εξγαζίεο-Καλνληζκόο ηηκώλ κνλάδαο λέσλ
εξγαζηώλ – πκπιεξσκαηηθή ζύκβαζε
1. Αλ κεηά απφ απαίηεζε ηεο ππεξεζίαο θαη ζε εηδηθέο κφλν πεξηπηψζεηο παξαζηεί αλάγθε
εθηέιεζεο λέσλ εξγαζηψλ ή κε εθηέιεζεο ζπκβαηηθψλ, ζα εθαξκφδεηαη αλάινγα ην άξζξν
156 ηνπ Ν. 4412/2016.
2. Αλ ε αξηηφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ επηβάιιεη ηελ αλάγθε εθηέιεζεο λέσλ επί
κέξνπο εξγαζηψλ, χζηεξα πάληνηε απφ έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο, ζα ζπληάζζεηαη
αληίζηνηρα Πξσηφθνιιν Καλνληζκνχ Σηκψλ Μνλάδνο Νέσλ Δξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο (παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν.4412/2016). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ
πεξίπησζε ηεο κε εθηέιεζεο ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα θαη‟ απνθνπή
ηηκήκαηα ή θαη ηελ εθηέιεζε ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ κελ ζηα θαη‟
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3.
4.

5.

6.
7.

απνθνπή ηηκήκαηα αιιά ζε πνζφηεηεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε
θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζην ηηκνιφγην κειέηεο εξγαζηψλ κε ηηκέο κνλάδνο.
Ζ θνζηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ ζα γίλεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5.α, β,
γ ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν.4412/2016 .
Πξνθεηκέλνπ γηα λέα επί κέξνπο εξγαζία πνπ αθνξά ην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ εθηειείηαη κε
ηηκέο κνλάδνο, ε ηηκή ηεο πνπ ζα θαλνληζηεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ 2. θαη 3. ζα κεηψλεηαη
θαηά ην πξνζθεξζέλ απφ ηνλ αλάδνρν πνζνζηφ έθπησζεο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο ζηελ
νπνία ππάγεηαη θαη ζα πξνζαπμάλεηαη θαηά ην εξγνιαβηθφ πνζνζηφ (18%) γηα γεληθά έμνδα
θαη φθεινο ηνπ αλαδφρνπ.
Πξνθεηκέλνπ γηα λέα επί κέξνπο εξγαζία ή εξγαζία ζε πνζφηεηα επί πιένλ ή επί έιαην ηεο
πξνβιεπνκέλεο απφ ηελ κειέηε πνπ αθνξά ζην ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ εθηειείηαη κε θαη'
απνθνπή ηίκεκα ε ηηκή ζα θαλνλίδεηαη, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 23.3
Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 153 ηνπ
Ν.4412/2016.
Οη κεηαβνιέο ησλ εξγαζηψλ (αχμεζε ή κείσζε) θαζψο θαη νη λέεο εξγαζίεο πνπ ζα
εθηειεζζνχλ γίλνληαη ζπκβαηηθφ αληηθείκελν κε ζχληαμε αλαθεθαιαησηηθνχ πίλαθα εξγαζηψλ
θαη έγθξηζε ηνπ απφ ηελ Πξντζηακέλε Αξρή. Γεληθά γηα ηελ δηαδηθαζία ζχληαμεο θαη έγθξηζεο
ηνπ (Α.Π.Δ) εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 156 ηνπ Ν.4412/2016.

Άξζξν 13 - Γεληθά Έμνδα, Όθεινο θιπ. Αλαδόρνπ (Δξγνιαβηθό Πνζνζηό), Δπηβαξύλζεηο
1.
2.

3.
4.

5.

ηελ παξνχζα εξγνιαβία ηζρχεη εξγνιαβηθφ πνζνζηφ 18% ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζην
θαη΄απνθνπήλ ηίκεκα.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη θαη ηπρφλ αλαγθαίεο απνινγηζηηθέο εξγαζίεο
φηαλ ηνπ δνζεί εηδηθή εληνιή απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. ηελ πεξίπησζε απηή
θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν θαη πεξηιακβάλεηαη ζηελ πηζηνπνίεζε ε πξαγκαηηθή δαπάλε
πνπ πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηα λφκηκα απνδεηθηηθά πιεξσκήο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
εξγαζηψλ. Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ε θείκελε λνκνζεζία.Γελ ρνξεγείηαη εξγνιαβηθφ πνζνζηφ
επί ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ πνπ ηπρφλ ζα ρνξεγήζεη ν εξγνδφηεο ζηνλ εξγνιάβν γηα
ελζσκάησζε ζην έξγν.
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη
επηβαξχλεηαη κε ηηο πξνβιεπφκελεο γηα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ Π.Γ.Δ. έξγα θξαηήζεηο.
Πξηλ απφ ηελ είζπξαμε νπνηνπδήπνηε ινγ/ζκνχ ε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα
πξνζθνκίζεη:
α) Δπίζεκν ηηκνιφγην γηα ηα πνζά ηνπ ινγ/ζκνχ.
β) Βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο.
γ) Απφδεημε πξνθαηαβνιήο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ζην Γεκ. Σακείν
δ) Απνδείμεηο πιεξσκήο ησλ ππέξ ΣΜΔΓΔ, ΔΜΠ θαη ΣΔΔ θξαηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη
αλσηέξσ.
ε) Βεβαίσζε ηνπ ΗΚΑ φηη εμφθιεζε ηηο πξνο ΗΚΑ θαη ΣΔΑΔΓΔΔ ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηελ
εξγαζία πνπ εθηειέζζεθε.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη θφξνη, ηέιε, θξαηήζεηο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο
λφκηκεο επηβαξχλζεηο φπσο ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν πνπ δεκηνπξγείηαη ε ππνρξέσζε
θαηαβνιήο ηνπο. Καη‟ εμαίξεζε απμνκεηψζεηο δηαθφξσλ εηζθνξψλ ή άιινη θφξνη ηνπ
δεκνζίνπ πνπ βαξχλνπλ άκεζα ην εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν κφλν
ζην κέηξν πνπ ίζρπαλ θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. Σπρφλ κεηαγελέζηεξεο
απμνκεηψζεηο, απμνκεηψλνπλ αληίζηνηρα ην νθεηιφκελν εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα. Σα δπν
πξνεγνχκελα εδάθηα δελ ηζρχνπλ γηα ην θφξν εηζνδήκαηνο ή ηηο ηπρφλ παξαθξαηήζεηο
έλαληη ηνπ.
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6.

Ο ΦΠΑ ζην πνζφ θάζε ινγ/ζκνχ βαξχλεη ηνλ εξγνδφηε θαη θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν
ζχκθσλα κε ην Ν.1642/86 θαη ηηο εξκελεπηηθέο δηαηάμεηο απηνχ πνπ εθδφζεθαλ ή ζα
εθδνζνχλ.

Άξζξν 14 – Δπηκέηξεζε εξγαζηώλ
1.
2.

Γηα ηνλ ηξφπν επηκέηξεζεο ησλ εξγαζηψλ απηψλ πνπ ζπληζηνχλ έλα ζχλνιν ηζρχεη ε
κνλάδα Σεκ.1
Πξνζσξηλή επηκέηξεζε γηα θάζε ηκήκα ηνπ φινπ έξγνπ ζα γίλεηαη ζε πνζνζηφ ηεο κνλάδαο
«Σεκ.1» πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο πίλαθεο Α, Β, Γ, θαη Γ γηα θάζε θαηεγνξία θαη θάζε
εξγαζηψλ, αλάινγα κε ηελ πξφνδν ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο ηνπ φινπ έξγνπ. Με βάζε ηελ
πξνζσξηλή απηή επηκέηξεζε ζα γίλνληαη ηκεκαηηθέο πιεξσκέο ηνπ θαη΄απνθνπή
ηηκήκαηνο. Οη ηκεκαηηθέο απηέο πιεξσκέο δελ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πξαγκαηηθή δαπάλε
γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αληηζηνίρνπ πνζνζηνχ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ αιιά απνηεινχλ ην
ζπκβαηηθφ ηξφπν πιεξσκήο ηνπ πνπ ν αλάδνρνο δέρεηαη αλεπηθχιαθηα κε ηε ζπκκεηνρή
ηνπ ζην δηαγσληζκφ. Ζ επίβεςε κπνξεί λα θαζνξίζεη θαη ππνπνζνζηφ πιεξσκήο γηα θάζε
θαηεγνξία θαη θάζε εξγαζηψλ.

Άξζξν 15 –Πξνθαηαβνιή γηα Γαπάλεο Πξνκήζεηαο Τιηθώλ ή Μεραλεκάησλ.
Γελ πξνβιέπεηαη θαηαβνιή πξνθαηαβνιήο ζηνλ αλάδνρν.
Άξζξν 16 – Λνγαξηαζκνί, Πηζηνπνηήζεηο
1. Οη πηζηνπνηήζεηο, νη εληνιέο πιεξσκψλ θαη νη επηκεηξήζεηο ησλ εθηεινπκέλσλ έξγσλ ζα
γίλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν.4412/2016, ηνπο φξνπο ηεο εξγνιαβηθήο
ζχκβαζεο θαη ηεο παξνχζαο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ. Οη πηζηνπνηήζεηο κε επζχλε
ηνπ αλαδφρνπ, ππνγξάθνληαη απφ απηφλ θαη ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία, ζηα απαηηνχκελα
αληίηππα, αλά κεληαία ρξνληθά δηαζηήκαηα.
2. ηνπο ινγαξηαζκνχο πεξηιακβάλνληαη επίζεο ε αλαζεψξεζε ηηκψλ, απνδεκηψζεηο θάζε είδνπο
πνπ έρνπλ εγθξηζεί, αληίηηκν απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ κέζσ ηεο εξγνιαβίαο
θαη θάζε άιιε εγθεθξηκέλε δαπάλε πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν. Απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο
αθαηξνχληαη φιεο νη εθθαζαξηζκέλεο απαηηήζεηο ηνπ εξγνδφηε θαη ηδίσο πνηληθέο ξήηξεο,
πεξηθνπέο ηηκψλ ησλ άξζξσλ 159 θαη 170 ηνπ Ν.4412/2016, ζπκπιεξσκαηηθή θξάηεζε
εγγχεζεο, αλ γη‟ απηή δελ έρνπλ θαηαηεζεί εγγπεηηθέο επηζηνιέο, νπφηε γίλεηαη ζρεηηθή κλεία,
απφζβεζε πξνθαηαβνιψλ, παξαθξάηεζε αμίαο ηπρφλ ρνξεγνχκελσλ πιηθψλ, πιεξσκέο πνπ
έγηλαλ ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ θαη γεληθά θάζε απαίηεζε ηνπ εξγνδφηε πνπ
δελ έρεη ηθαλνπνηεζεί κε άιινλ ηξφπν.
3 Οη ινγαξηαζκνί ζπληάζζνληαη πάληνηε αλαθεθαιαησηηθνί θαη γηα ηελ πιεξσκή ζπλνδεχνληαη
κφλν
απφ αλαθεθαιαησηηθφ ζπλνπηηθφ πίλαθα ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζζεθαλ απφ ηελ αξρή ηνπ
έξγνπ, ηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία ησλ ηπρφλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ, ην ζπλνπηηθφ πίλαθα ηεο
αλαζεψξεζεο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
4. Πξηλ απφ ηελ είζπξαμε ησλ πηζηνπνηήζεσλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ηα
παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά:
- ηηκνιφγην ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα Οηθνλνκηθή Δθνξία,
- βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο,
- βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο,

23

17REQ002054442 2017-10-06
- γξακκάηην είζπξαμεο ηεο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πξνθαηαβνιήο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ
αληηζηνηρεί ζηελ πηζηνπνίεζε.
5. Ο ηειηθφο ινγαξηαζκφο εθδίδεηαη βάζεη ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ θαη
ηεο
ζρεηηθήο εγθξηηηθήο απφθαζεο απηνχ. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία απνηεινχλ ηα κφλα δηθαηνινγεηηθά
γηα ηελ έθδνζε ηνπ εμνθιεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, αληίηππα δε ή αληίγξαθα απηψλ επηζπλάπηνληαη ζ‟
απηφλ. Πξηλ απφ ηε ζεψξεζε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ θαζψο θαη φισλ ησλ ελδηάκεζσλ
ινγαξηαζκψλ, ν αλάδνρνο πξέπεη λα θέξεη βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηνπ ΗΚΑ
θαη ινηπψλ Σακείσλ φηη εμνθιήζεθαλ φιεο νη ζρεηηθέο κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο .
6. Γεληθά γηα φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο, πξνψζεζεο θαη πιεξσκήο ηνπ εξγνιαβηθνχ
αληαιιάγκαηνο έρνπλ ηζρχ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 152 ηνπ Ν.4412/2016.

Άξζξν 17 – Αξηηόηεηα θαηαζθεπώλ – κειέηε ηνπ έξγνπ-ηξνπνπνηήζεηο κειέηεο
1.

2.

3.

4.

Ο ππφ ησλ ζπκβαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εξγνιαβίαο (ζρέδηα, ηηκνιφγην, ηερλ. πεξηγξαθή, θιπ)
θαζνξηζκφο νπνηνλδήπνηε ζηνηρείσλ θαη νδεγηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά ηηο
πξνβιεπφκελεο επί κέξνπο δηαζηάζεηο θαη ηξφπν εθηέιεζεο δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν
απφ ηελ ππνρξέσζε λα ιάβεη θάζε κέηξν γηα ηελ άξηηα εθηέιεζε θαη εκθάληζε ησλ
δηαθφξσλ θαηαζθεπψλ, πνπ ζπλζέηνπλ θάζε επηθάλεηα ή ρψξν ή ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ.
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ φξσλ δηεπθξηλίδεηαη φηη έζησ θαη αλ δελ νξίδεηαη θάηη απφ
ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ή απφ άιια ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο ή ηέινο απφ ηηο έγγξαθεο
νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο, θάζε απιφ ή ζχλζεην ηκήκα ηνπ θηηξίνπ πξέπεη λα είλαη άξηην, ηφζν
σο πξνο ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ άςνγε εκθάληζε, φζν θαη σο πξνο ηελ άκεζε ζχλδεζε ηνπ
κε ηα ππφινηπα (εζσηεξηθά ή γεηηνληθά) ηκήκαηα ηνπ θηηξίνπ.
ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί θάπνηα παξάιεηςε ή ειάηησκα ηεο θαηαζθεπήο ν αλάδνρνο
ππνρξενχηαη ζηε ζπκπιήξσζε ή επαλφξζσζε ζην ρξφλν πνπ ζα νξίζεη ε Τπεξεζία,
αιιηψο ε Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα εθηειέζεη απηφ ζε βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ,
«άλεπ εηέξνπ» θαη κε ηελ ηηκή πνπ ζα δεηήζεη ν λένο θαηαζθεπαζηήο.
Ο αλάδνρνο πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε
ζπζρεηηζκφ θαη αξηζκεηηθφ έιεγρν ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηνηρείσλ θαη ζε πεξίπησζε
αζπκθσλίαο λα δεηήζεη έγθαηξα θαη έγγξαθα απφ ηνλ εξγνδφηε ηε ζρεηηθή δηφξζσζε,
ρσξίο λα έρεη δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί ηα ζηνηρεία απηά ρσξίο ηελ έγγξαθε εληνιή ηνπ
εξγνδφηε, θαζψο ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη πηζηά ηα ζρέδηα ηεο
κειέηεο ηνπ έξγνπ θαη ηα θαζνξηδφκελα ζηα ηεχρε ηε κειέηεο απηήο θαη απηφ πνπ ππέβαιε
θαη εγθξίζεθαλ απφ ηελ ππεξεζία, πνπ κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο απνηεινχλ ζπκβαηηθφ ηκήκα
ηεο κειέηεο.

Άξζξν 18 – Πνηόηεηα θαη πξνέιεπζε πιηθώλ, έηνηκσλ ή εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντόλησλ
Διαηηώκαηα
- Παξάιεηςε ζπληήξεζεο
1.

Όια ηα πιηθά θιπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο αγνξάο,
ρσξίο βιάβεο ή ειαηηψκαηα. Σα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε ηα
ζπκβαηηθά δεδνκέλα, ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη πξνδηαγξαθέο ησλ ππνπξγείσλ
Γεκνζίσλ Έξγσλ, Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο, αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απφιπηεο
έγθξηζεο ηεο επίβιεςεο, ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε, ηηο δηαζηάζεηο, ηελ αληνρή, ηελ
πνηφηεηα, ηελ εκθάληζε θιπ.
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Αλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ε επίβιεςε ζεσξεί φηη ηα πξνο ρξεζηκνπνίεζε πιηθά
δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ ή γεληθά είλαη αθαηάιιεια δηαηάζζεηαη απφ
ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ε κε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ. Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί ηα
πιηθά δελ ρξεζηκνπνηνχληαη αλ δελ θξηζεί ε θαηαιιειφηεηά ηνπο απφ ηα εξγαζηήξηα ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ ή Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ή άιια θξαηηθά
εξγαζηήξηα. Ζ δαπάλε γηα ηηο εξγαζηεξηαθέο έξεπλεο πξνθαηαβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν
θαη ηνλ βαξχλεη ηειηθά, αλ απνδεηρζεί ε αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ. ηελ αληίζεηε
πεξίπησζε ε δαπάλε βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη απνδίδεηαη ζηνλ αλάδνρν απφ ηηο
πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ.
3.
Αλ θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή νπνηαδήπνηε
εξγαζία
παξνπζηάζεη ειαηηψκαηα πνπ δελ απνθαζίζηαληαη απφ ηνλ αλάδνρν, θνηλνπνηείηαη ζε απηφλ
εηδηθή δηαηαγή ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Ζ εηδηθή δηαηαγή πξνζδηνξίδεη ηα ειαηηψκαηα θαη
ηάζζεη εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο. ηελ απνθαηάζηαζε κπνξεί λα
πεξηιακβάλεηαη ε θαζαίξεζε ησλ ειαηησκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη ε αλαθαηαζθεπή ηνπο, αλ απηφ
επηβάιιεηαη. Αλ ην ειάηησκα δελ είλαη νπζηψδεο θαη ε απνθαηάζηαζή ηνπ απαηηεί δπζαλάινγεο
δαπάλεο κε ηελ εηδηθή δηαηαγή θαζνξίδεηαη πνζνζηφ κείσζεο ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηηο
αληίζηνηρεο εξγαζίεο.
4. Ζ έλζηαζε ηνπ αλαδφρνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο εηδηθήο δηαηαγήο πνπ πξνβιέπεη ε
πξνεγνχκελε παξάγξαθνο αζθείηαη ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζή ηεο. Με ηελ εκπξφζεζκε έλζηαζε αλαζηέιιεηαη ε ππνρξέσζε εθηέιεζεο ησλ
εξγαζηψλ κέρξηο φηνπ εθδνζεί απφθαζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο ζηελ έλζηαζε. Σν αλαζηαιηηθφ
απνηέιεζκα ηεο έλζηαζεο δελ επέξρεηαη ή αίξεηαη, αλ ν πξντζηάκελνο ηεο δηεπζχλνπζαο
ππεξεζίαο ραξαθηεξίζεη κε δηαηαγή ηνπ ην ειάηησκα σο επηθίλδπλν. ηελ πεξίπησζε απηή νη
εξγαζίεο γηα ηελ άξζε ηνπ ειαηηψκαηνο ή νη εξγαζίεο πνπ νξίδνληαη ζηε δηαηαγή γηα ηελ
απνηξνπή ησλ θηλδχλσλ εθηεινχληαη ακέζσο απφ ηνλ αλάδνρν. Ζ πξντζηακέλε αξρή
απνθαίλεηαη νξηζηηθά επί ηεο ελζηάζεσο θαη γηα λα εθδψζεη ηελ απφθαζή ηεο κπνξεί λα δηαηάμεη
ηε δηελέξγεηα απηνςίαο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο έξεπλαο, αλ ην θξίλεη απαξαίηεην. Ο αλάδνρνο
είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηελ απφθαζε απηή.
5. Γεληθά έρνπλ εθαξκνγή φιεο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Ν.4412/2016, θαζψο θαη ηνπ
άξζξνπ 170 ηνπ Ν.4412/2016, πνπ πξνβιέπνπλ ηηο δηαδηθαζίεο απνθαηάζηαζεο ειαηησκάησλ
ζηα έξγα θαη παξαιαβήο.
2.

Άξζξν 19 – Πνηόηεηα θαη ηξόπνο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ
1.

2.

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο απφ εηδηθεπκέλν
πξνζσπηθφ, θαηά ηξφπν άκεκπην απφ ηερληθή άπνςε θαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο εληνιέο ησλ αξκνδίσλ
νξγάλσλ ηεο επίβιεςεο ηνπ έξγνπ.
17.2 Σν Πξφγξακκα Πνηφηεηαο ηνπ Έξγνπ (Π.Π.Δ), (άξζξν 158 ηνπ Ν.4412/2016) πνπ ζα
ππνβάιεη ν αλάδνρνο κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ην νπνίν ζα
πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ απνθάζεσλ ΓΔΔΠ/νηθ.502/13.10.2000
(ΦΔΚ 1265 Β ) ΓΗΠΑΓ/νηθ. 611/24.7.2001 (ΦΔΚ 1013 Β ), ΓΗΠΑΓ/νηθ.501/1.7.2003 (ΦΔΚ
928 Β ) ηνπ Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ θαη ησλ
απνθάζεσλ: α) ΓΔΔΠΠ/νηθ.4/ 19.1.2001 (ΦΔΚ 94 Β ), β) ΓΔΔΠΠ/νηθ.110/12.5.2003 (ΦΔΚ
624 Β ) ηνπ Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Έξγσλ, θαζψο θαη γ)
ε Γ14/43309/5.3.2001 (ΦΔΚ 332 Β ) ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη
Γεκφζησλ Έξγσλ, ζα απνηειεί ην εζσηεξηθφ θαλνληζηηθφ έγγξαθν ηνπ έξγνπ θαη ζα
παξέρεη φια ηα εξγαιεία παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ, ζπγθέληξσζεο ησλ ζηνηρείσλ,
ηεθκεξίσζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζηεί θαη αξρεηνζέηεζήο ηνπο. εκεηψλεηαη φηη
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3.

γηα ηα έξγα ησλ νπνίσλ ν πξνυπνινγηζκφο είλαη κηθξφηεξνο ηνπ 1.500.000,00 €, δελ
απαηηείηαη πξφγξακκα πνηφηεηαο έξγνπ.
Σν Π.Π.Δ. ζα ελζσκαηψλεη θαη ζα θσδηθνπνηεί φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ,
ζα πεξηγξάθεη ηηο θάζεηο αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ θαη ηηο αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο, ζε
πιήξε ελαξκφληζε κε ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη ζα θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν
νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηνλ ηξφπν θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο
ζπγθέληξσζεο θαη αξρεηνζέηεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή.

Άξζξν 20- Ηκεξνιόγην Έξγνπ - Καηακέηξεζε Αθαλώλ Δξγαζηώλ
1.
2.

3.

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα ηεξεζεί εκεξνιφγην έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 146
ηνπ Ν.4412/2016. Ζ ηήξεζε εκεξνινγίνπ είλαη βαζηθφο ζπκβαηηθφο φξνο.
Ο εξγνιάβνο έρεη ηελ ππνρξέσζε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ λα ζπληάζζεη θαη λα
ππνβάιεη γηα έιεγρν, ιεπηνκεξή δηαγξάκκαηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε θάηνςε θαη
ζρεκαηηθή ηνκή, φπσο εθηεινχληαη, επί ησλ νπνίσλ ζα ζεκεηψλνληαη νη δηαζηάζεηο ή ην
βάζνο ησλ εθάζηνηε εθηεινπκέλσλ ηκεκάησλ, είηε είλαη εκθαλή είηε αθαλή.
Γηα ηηο αθαλείο εξγαζίεο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν, ζα θαηαξηίδνληαη θαηά ην ρξφλν
εθηέιεζεο ηνπο θαη πνηέ εθ ησλ πζηέξσλ πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ, άξζξν 151 θαη
136 παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016, φπνπ ζα βεβαηψλεηαη φηη απηέο εθηειέζηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο
πξνδηαγξαθέο θαη ηε κειέηε, αιιηψο ζα ζεσξνχληαη άθπξεο θαη νη εξγαζίεο φηη δελ
εθηειέζηεθαλ θαη ζπλεπψο δελ δχλαληαη λα πηζηνπνηεζνχλ.

Άξζξν 21 - Δπζύλε Αλαδόρνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ έξγνπ
1.

2.

χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
κειεηψλ φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη αληνρή ησλ έξγσλ, κφλνο ππεχζπλνο είλαη ν
αλάδνρνο, ν δε ππφ ηεο Τπεξεζίαο αζθνχκελνο θάζε θχζεο έιεγρνο δελ ηνλ απαιιάζζεη
απφ ηελ επζχλε απηή.
Δπίζεο ν αλάδνρνο είλαη εμ‟ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηελ εθινγή ησλ πιηθψλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζεη, ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο θαη ηελ εθηέιεζε γεληθά ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ
ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ.

Άξζξν 22 - Πξνζσξηλή Παξαιαβή - Υξόλνο Τπνρξεσηηθήο πληήξεζεο ηνπ ΈξγνπΟξηζηηθή Παξαιαβή - Γηνηθεηηθή Παξαιαβή γηα Υξήζε.
1.
2.
3.
4.

Γηα ηελ βεβαίσζε πεξάησζεο ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 168 ηνπ
Ν.4412/2017
Γηα ηελ δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 169 ηνπ
Ν.4412/2016
Γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 170
ηνπΝ.4412/2016.
Γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ Ν.
4412/2016.
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Άξζξν 23 – Γνθηκέο εγθαηαζηάζεσλ
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ακέζσο κεηά ηελ νιηθή πεξάησζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ λα θάλεη
κε δηθά ηνπ κέζα, φξγαλα θαη δαπάλεο ηηο απαηηνχκελεο δνθηκέο νη νπνίεο ζα
επαλαιακβάλνληαη κέρξη πιήξνπο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηεηψλ απνηειεζκάησλ ηνπο,
νπφηε θαη ζα ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν δνθηκψλ πνπ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα
κεραληθφ θαη ηνλ αλάδνρν θαη ζα πεξηιακβάλεηαη ζην πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο
παξαιαβήο.
Οη δνθηκέο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο.
Ο αλάδνρνο νθείιεη κε ηελ απνπεξάησζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πξηλ απφ ηελ παξαιαβή
ηνπο, λα ζπληάμεη ρσξίο πξφζζεηε ακνηβή θαη λα ππνβάιιεη ζηελ επίβιεςε ζε ηξία
αληίγξαθα, πιήξεηο θαη ιεπηνκεξεηαθέο νδεγίεο ρεηξηζκνχ, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ
εγθαηαζηάζεσλ πνπ εθηειέζηεθαλ απφ απηφλ.
Ο αλάδνρνο νθείιεη επίζεο πξηλ απφ ηελ παξάδνζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ λα δηδάμεη ζην
πξνζσπηθφ ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ ηε ρξήζε θαη ην ρεηξηζκφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ νθείιεη λα επηζεσξεί θαηά
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη λα ηηο δηαηεξεί ζε άξηζηε θαηάζηαζε, ρσξίο
πξφζζεηε ακνηβή γη΄απηφ.
ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ επαλνξζψζεη βιάβε ε δεκία γηα ηελ νπνία επζχλεηαη ν
ίδηνο, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ζα ηνπ νξηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ, ν θχξηνο ηνπ έξγνπ έρεη
δηθαίσκα λα εθηειέζεη ηελ επαλφξζσζε απηή απεπζείαο, ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ.

Άξζξν 24 – Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα – Φσηνγξαθίεο
1.

2.
3.

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη ζηελ Δπίβιεςε ιεπηνκεξή πίλαθα κε ηα
πιήξε θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία θάζε είδνπο, δειαδή πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο, ηζρχνο,
παξνρψλ, απνδφζεσλ, ιεηηνπξγίαο, ξπζκίζεσο, βάξνπο θιπ. κε απεηθνλίζεηο, ζρέδηα,
θσηνγξαθίεο, θαηαιφγνπο, θιπ. έηζη ψζηε λα κπνξεί ε Δπίβιεςε πξηλ απφ ηελ παξαγγειία
θάζε είδνπο, λα ην ζπγθξίλεη κε ην πξνδηαγξαθφκελν θαη λα ην εγθξίλεη ή απνξξίπηεη. ηελ
δεχηεξε πεξίπησζε ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνηείλεη άιια είδε ζε ηαθηή
πξνζεζκία.
Δάλ θαη απηά δελ γίλνπλ δεθηά απφ ηελ επίβιεςε, απηή ζα ππνδείμεη ζηνλ αλάδνρν πνηα
είδε ζα πξνζθνκίζεη θαη απηφο ζα ηα απνδερζεί ρσξίο θακηά αληίξξεζε.
Με ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαη πξηλ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ν αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη λα παξαδψζεη ζηελ ππεξεζία ζε δχν
αληίγξαθα:
Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ζε θιίκαθα 1:200 κε ηελ ηειηθή δηάηαμε ησλ ηζηψλ θσηηζκνχ, ηε
ζέζε ηνπ Μ/, ηηο νδεχζεσλ ησλ θαισδηψζεσλ, ηνπο πίλαθεο ησλ ηζηψλ θαη ην γεληθφ
πίλαθα ηνπ ζηαδίνπ
Αθξηβή δηαγξάκκαηα ζε θιίκαθα 1:50 ζεκειηψζεσλ-μπινηχπσλ (θαηφςεσλ-ηνκψλ) κε ηνλ
νπιηζκφ, ζηα νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ,
φπσο βάζε, δηαζηάζεηο, ζέζεηο, δηαηνκέο θιπ, πιήξσο αληαπνθξηλφκελα ζηα πξαγκαηηθά
εθηειεζζέληα.
Καηαζθεπαζηηθά αξρηηεθηνληθά ζρέδηα ζε θιίκαθα 1:50
Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε θιίκαθα 1:100, φπσο αθξηβψο απηέο
εθηειέζηεθαλ, πνπ λα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξή δηαγξάκκαηα δηάηαμεο θαη εθηέιεζεο
ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζρέδηα θάηνςεο, φπνπ ζα ζεκεηψλεηαη ε ζέζε, ην κέγεζνο θαη ε
ζπλδεζκνινγία ησλ ζπζθεπψλ, ησλ κεραλεκάησλ, ησλ θσηηζηηθψλ θιπ.
Αθξηβή δηαγξάκκαηα ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ ησλ ηζηψλ, ηνπ γεληθνχ πίλαθα θαη ηεο
δηακφξθσζεο ηνπ Τ/, αληαπνθξηλφκελα πιήξσο πξνο ηα εθηειεζζέληα έξγα.
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3.6. Γηάγξακκα ηεο ηξάπεδαο ρεηξηζκνχ θσηηζκνχ
4.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πάξεη θαη εθηππψζεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο έγρξσκεο
θσηνγξαθίεο ηνπ ζηαδίνπ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, θαηά ηηο πην ελδηαθέξνπζεο
θάζεηο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ. Οη θσηνγξαθίεο ζα
πξέπεη λα είλαη επθξηλείο, ζε ηξία αληίηππα.

Άξζξν 25 - Δξγαζίεο Δθηεινύκελεο από ηελ Τπεξεζία ή από άιινπο Δξγνιάβνπο –
Φζνξέο από εγθαηζηάζεηο θαη από ηνλ αλάδνρν
1.

2.

3.

4.

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κελ παξαθσιχεη ηεο εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απφ άιινπο
εξγνιάβνπο ζε εξγαζίεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζχκβαζε ηνπ θαη λα δηεπθνιχλεη
απηνχο κε ηα ρξεζηκνπνηνχκελα απφ απηφλ κέζα (ηθξηψκαηα, θιπ), ξπζκίδνληαο ηελ ζεηξά
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαηά ηξφπν ψζηε λα κελ παξεκβάιινληαη εκπφδηα ζηηο
εθηεινχκελεο εξγαζίεο απφ ηνλ εξγνδφηε ή απφ άιινπο εξγνιάβνπο.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλνιηγεη, λα κνξθψλεη θαη λα επαλαθέξεη ζηελ αξρηθή
θαηάζηαζε ηηο απαηηνχκελεο κε βάζε ηελ ειεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε θαη νδεγίεο ηεο
επίβιεςεο, νπέο δηέιεπζεο, θσιηέο θαη αχιαθεο γηα ηνλ εγθηβσηηζκφ ζσιήλσλ ή
νπνησλδήπνηε άιισλ ζηνηρείσλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ, ρσξίο θακηά ηδηαίηεξε απνδεκίσζε
γηαηί νη ζρεηηθέο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά.
Οπνηαδήπνηε θζνξά ή δεκηά πνπ πξνθιεζεί απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ζε
νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή, βαξχλεη ηνλ αλάδνρν, πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ
απνθαηαζηήζεη θαη λα επαλαθέξεη ηηο δεκηέο ή ηε θζνξά ζηελ πξνηέξα ηνπο θαηάζηαζε.
Απαγνξεχεηαη ξεηά ε δηάλνημε ή κφξθσζε απφ ηνλ αλάδνρν νπψλ, θσιεψλ ή απιάθσλ ζε
θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ επηβιέπνληα κεραληθνχ.

Άξζξν 26 -θπξνδέκαηα
1.

2.

3.
4.

5.

Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα, νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο
(C16/20,C20/25 θιπ.), ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί πιήξσο πξνο ηηο
δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ ηερλνινγίαο ζθπξνδέκαηνο ζχκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε
Γ17α/116/4/ΦΝ 429, ΦΔΚ 1329/Β/6-11-00 ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ πεξί «Έγθξηζεο
Διιεληθνχ Καλνληζκνχ γηα ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή έξγσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα» θαη
ηελ Γ 17 α/141/3/ΦΝ 275,ΦΔΚ 2184/ Β/ 20-12-99 Τπνπξγηθή Απφθαζε ΠΔΥΩΓΔ πεξί
«Δγθξηζεο Διιεληθνχ Αληηζεηζκηθνχ Καλνληζκνχ» νη νπνίεο εθαξκφδνληαη κε ηελ Γ 17 α/
160/5/ΦΝ 429/11-12-00 (ΦΔΚ 1564/Β/22-12-2000) πεξί «Απνθιεηζηηθήο Δθαξκνγήο ηνπ
ΔΚΩ 2000» ηελ 1ε –7-2001 θαη ηνπ ΔΑΚ 30-6-2001.
Γηα θάζε θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε θαη
θξνληίδα λα αλαζέηεη ηελ κειέηε ζπλζέζεσο ησλ πιηθψλ παξαζθεπήο ηνπ ζε
αλαγλσξηζκέλν Δξγαζηήξην.
Ζ ζπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη κε ρξήζε δνλεηνχ ρσξίο ηδηαίηεξε
απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ.
Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα εθηεινχληαη δνθηκέο αληνρήο κε ιήςε δνθηκίσλ θαηά
ηελ δηάζηξσζε απηψλ.Ζ ιήςε δνθηκίσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε εληνιή ηεο επηβιέςεσο θαη
κε ππφδεημή ηεο. Ζ ζξαχζε ησλ δνθηκίσλ ζα δηελεξγείηαη ζην αξκφδην εξγαζηήξην ηνπ
Τ.Γ.Δ. ηεο πεξηνρήο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ.
Γεηγκαηνιεςία κε ιήςε ππξήλσλ (θαξφησλ) ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη φηαλ ηα
απνηειέζκαηα ζξαχζεο ησλ δνθηκίσλ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθά ή φηαλ ε Τπεξεζία
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ακθηβάιιεη γηα ηελ επηηεπρζείζα αληνρή γηα δηαθφξνπο ιφγνπο, (π.ρ. παγεηφο, θιπ.). Οη
δαπάλεο ησλ δεηγκαηνιεςηψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν ηνπ
έξγνπ κέρξη πνζνζηνχ 1% ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο.
Άξζξν 27 - Υξήζε ησλ Έξγσλ πξν ηεο Απνπεξαηώζεσο
Σν έξγν παξαδίδεηαη πξνο ρξήζε θαηά θαλφλα κεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ.
Καη‟ εμαίξεζε θαη κε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο κπνξεί λα παξαδνζεί θαη λσξίηεξα
πξνο ρξήζε, ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ πεξί ηεο θαηαζηάζεψο ηνπ πξνο ρξήζε έξγνπ. Σν πξαθηηθφ
ζπληάζζεηαη κεηαμχ ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη ηνπ επηβιέπνληα αθελφο θαη ηνπ αλαδφρνπ
αθεηέξνπ.
Δάλ ν αλάδνρνο παξφιν φηη εηδνπνηήζεθε, δελ παξαζηεί ην πξαθηηθφ ζπληάζζεηαη ελ
απνπζία ηνπ θαη ηνπ θνηλνπνηείηαη. Σν απηφ εθαξκφδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο
αξλεζεί λα ππνγξάςεη ην πξαθηηθφ. Ζ παξάδνζε πξνο ρξήζε δελ αλαπιεξψλεη ηελ παξαιαβή
ηνπ έξγνπ. Γηα ηηο βιάβεο απφ ηελ ρξήζε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.

Άξζξν 28 - Δγθαηαζηάζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ Κνηλήο Χθέιεηαο
Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φηη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ ελδέρεηαη λα
ππάξρνπλ ελαέξηεο ή ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ θνηλήο σθέιεηαο
πνπ πξέπεη λα κεηαηνπηζζνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο απηέο. Με ηηο εξγαζίεο απηέο ν αλάδνρνο
νπδεκία νηθνλνκηθή ή ηερληθή αλάκημε ζα έρεη ππνρξενχηαη φκσο λα δηεπθνιχλεη απξνθάζηζηα
ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ ρσξίο λα δηθαηνχηαη ηδηαίηεξε απνδεκίσζε
ιφγσ
θαζπζηέξεζεο ή δπζρεξεηψλ πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηνχλ ζηα ππ‟ απηνχ εθηεινχκελα έξγα.

Άξζξν 29 - Καζαξηζκόο Δξγνηαμίνπ, Καηαζθεπώλ θαη Δγθαηαζηάζεσλ
Πξν ηεο παξαδφζεσο πξνο ρξήζε ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αθαηξέζεη θαη
λα απνκαθξχλεη απφ ην εξγνηάμην θάζε πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην
άξζξν 16 ηεο παξνχζεο, θάζε πξνζηαηεπηηθή θαηαζθεπή, ηα απνξξίκκαηα, εξγαιεία θαη
ηθξηψκαηα, κεραλήκαηα, πιηθά πιενλάδνληα ρξήζηκα ή άρξεζηα, πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο
κεραλεκάησλ, θιπ. λα άξεη θάζε βνεζεηηθφ έξγν θιπ. πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία
ζαλ άρξεζην ή επηδήκην γηα ηελ κεηέπεηηα ιεηηνπξγία π.ρ. ησλ θηηξίσλ, λα ηζνπεδψζεη ηνπο
ρψξνπο επί ησλ νπνίσλ απηά ήηαλ εγθαηεζηεκέλα, λα παξαδψζεη δε ηειείσο θαζαξέο ηφζν ηηο
θαηαζθεπέο φζν θαη ηνπο γχξσ ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ.
Αλ εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηεο εγγξάθνπ ππνκλήζεσο απφ ηε Γηεπζχλνπζα
Τπεξεζία δελ πξνβεί ζηελ έλαξμε θαη εληφο εχινγεο πξνζεζκίαο πεξάησζε ησλ αλσηέξσ
εξγαζηψλ, απηέο εθηεινχληαη ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ, απφ ηελ Τπεξεζία πέξα ηεο κε εθδφζεσο
βεβαίσζεο εκπξφζεζκεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηνο απηνχ γηα ην ιφγν απηφ.

Άξζξν 30 - ήκαλζε θαηά ην ηάδην Δθηέιεζεο ησλ Δξγαζηώλ
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη κε δαπάλε θαη επζχλε ηνπ ζηελ πξνκήζεηα θαη
ηνπνζέηεζε ησλ απαηηνχκελσλ ζεκάησλ θαη πηλαθίδσλ ελ γέλεη αζθαιείαο θαζψο θαη ηνπ θνξέα
ρξεκαηνδφηεζεο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε επζχλεηαη πνηληθψο θαη αζηηθψο γηα θάζε αηχρεκα
νθεηιφκελν ζηελ παξάιεηςε απηή.
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Άξζξν 31 - Βιάβεο ζηα έξγα - Αλαγλώξηζε Απνδεκηώζεσλ
1. Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακηά απνδεκίσζε απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε
βιάβε επέξρεηαη ζην έξγν, γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή απψιεηα πιηθψλ θαη γεληθά γηα
νπνηαδήπνηε δεκηά ηνπ πνπ νθείιεηαη ζε ακέιεηα, απξνλνεζία ή αλεπηηεδεηφηεηα απηνχ ή ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ ή ζε κε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, εθηφο
απφ ηηο πεξηπηψζεηο ππαηηηφηεηαο ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ή αλσηέξαο βίαο ηνπ
ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν.4412/2016.Ο αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηηο βιάβεο πνπ ηνλ βαξχλνπλ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο.
2. Μέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ γηα βιάβεο απφ
νπνηαδήπνηε αηηία εθηφο αλ απηέο νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ.
Αλ ην έξγν παξαδνζεί γηα ρξήζε πξηλ απφ ηελ παξαιαβή νη βιάβεο απφ ηε ρξήζε, εθφζνλ
δελ νθείινληαη ζε θαθή πνηφηεηα ηνπ έξγνπ, βαξχλνπλ ηνλ θχξην απηνχ. Καηά ηα ινηπά
ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 157 ηνπ Ν. 4412/2016.
3. Καη‟ εμαίξεζε γηα βιάβεο ηνπ έξγνπ ή ησλ κφληκσλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ζηνλ ηφπν
ηνπ έξγνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ αλσηέξα βία, αλαγλσξίδεηαη ζηνλ αλάδνρν δηθαίσκα
απνδεκίσζεο αλάινγεο κε ηε δεκία, ην πνζφ ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη κε ζπλεθηίκεζε ηνπ
είδνπο θαη ηεο έθηαζεο ησλ βιαβψλ θαη ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 157 ηνπ Ν. 4412/2016. Γηα ηελ
απνθαηάζηαζε βιαβψλ ή δεκηψλ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο
γηα ηηο νπνίεο ζα ηνπ δνζεί εληνιή θαη ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 7 ηνπ
άξζξνπ 157 ηνπ Ν.4412/2016. Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ
απφ αλσηέξα βία κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ εθηέιεζεο ησλ
εξγαζηψλ γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα.
4. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηνξζψζεη κέζα ζε νξηδφκελε απφ ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο εχινγε
πξνζεζκία ηα ειαηηψκαηα ηνπ έξγνπ, πνπ ζα δηαπηζησζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο
θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή. Αλ ε πξνζεζκία απηή πεξάζεη άπξαθηε, ν θνξέαο
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κπνξεί λα εθηειέζεη ηε δηφξζσζε ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν, κε ηελ επηθχιαμε πάληνηε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν
έθπησην. Αλ ην ειάηησκα δελ είλαη νπζηψδεο θαη ε δηφξζσζή ηνπ απαηηεί δπζαλάινγεο
δαπάλεο γίλεηαη ζρεηηθή κείσζε ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο. Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη
θακηά απνδεκίσζε απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε βιάβε επέξρεηαη ζηα έξγα, γηα
νπνηαδήπνηε θζνξά ή απψιεηα πιηθψλ θαη γεληθά γηα νπνηαδήπνηε δεκία πνπ νθείιεηαη ζε
ακέιεηα, απξνλνεζία ή αλεπηηεδεηφηεηα απηνχ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ή ζε κε ρξήζε ησλ
θαηάιιεισλ κέζσλ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ππαηηηφηεηαο ηνπ
θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ή αλσηέξαο βίαο. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα
απνθαηαζηήζεη ηηο βιάβεο πνπ ηνλ βαξχλνπλ κε δηθέο ηνπ δαπάλεο.
5. Γεληθά γηα ηηο βιάβεο ζηα έξγα θαη ηελ αλαγλψξηζε απνδεκηψζεσλ έρνπλ εθαξκνγή φιεο νη
πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 157 ηνπ Ν.4412/2016.

Άξζξν 32 - Βεβαίσζε Πεξάησζεο Δξγαζηώλ
1.

Όηαλ ιήμεη ε πξνζεζκία πεξάησζεο ηνπ ζπλφινπ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ ν επηβιέπσλ
αλαθέξεη ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία αλ ηα έξγα έρνπλ πεξαησζεί θαη έρνπλ ππνζηεί
ηθαλνπνηεηηθά ηηο δνθηκαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ζχκβαζε ή αλ ηα έξγα δελ έρνπλ
πεξαησζεί νπφηε αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο πνπ απνκέλνπλ γηα εθηέιεζε. Αλ νη
εξγαζίεο έρνπλ πεξαησζεί ν Πξντζηάκελνο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο εθδίδεη βεβαίσζε
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2.

3.

γηα ηνλ ρξφλν πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ (βεβαίσζε πεξάησζεο ησλ εξγαζηψλ). Ζ
βεβαίσζε απηή δελ αλαπιεξψλεη ηελ παξαιαβή ησλ έξγσλ, ε νπνία δηελεξγείηαη ζχκθσλα
κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ. Σελ έθδνζε βεβαίσζεο κπνξεί λα δεηήζεη
ν αλάδνρνο θαη πξηλ απφ ηελ ιήμε ησλ πξνζεζκηψλ, αλ έρεη πεξαηψζεη ηα έξγα.
Αλ ζηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ πεξαησζεί δηαπηζησζνχλ επνπζηψδεηο κφλν ειιείςεηο πνπ δελ
επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ έξγνπ, ν Πξντζηάκελνο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο
γλσζηνπνηεί κε δηαηαγή ηνπ πξνο ηνλ αλάδνρν ηηο ειιείςεηο πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί θαη
ηάζζεη εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή ε βεβαίσζε
πεξάησζεο εθδίδεηαη κεηά ηελ εθπξφζεζκε απνθαηάζηαζε ησλ ειιείςεσλ θαη αλαθέξεη ην
ρξφλν πνπ πεξαηψζεθε ην έξγν ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο απνθαηάζηαζεο.
Αλ νη εξγαζίεο δελ έρνπλ πεξαησζεί ή νη ειιείςεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ δελ είλαη
επνπζηψδεηο ή αλ δελ πεξαηψζεθαλ απφ ηνλ αλάδνρν εκπξφζεζκα νη εξγαζίεο
απνθαηάζηαζεο επνπζησδψλ ειιείςεσλ ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν
εθαξκφδνληαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016.

Άξζξν 33 - Γεληθέο Τπνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ
Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ
δηαηάμεσλ θαη ησλ θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ ή ζην
πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη γηα ηελ ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο
ηνπ πεξηβάιινληνο.
Ο αλάδνρνο έρεη φιε ηελ επζχλε γηα ηελ αλεχξεζε πεγψλ θαη ρξεζηκνπνίεζε αδξαλψλ πιηθψλ
πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ ην εκπφξην, πάληα κεηά απφ έγθξηζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. Ο
αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εηδνπνηήζεη ηελ Πξντζηάκελε Αξρή αλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ
έξγσλ βξεζνχλ αξραηφηεηεο ή νπνηαδήπνηε έξγα ηέρλεο ψζηε λα εθαξκνζηνχλ νη δηαηάμεηο γηα
ηηο αξραηφηεηεο.
Ο αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 305/96 (ΦΔΚ 212/Α/28-8-96)
«Πεξί αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο εξγαδνκέλσλ ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα».
Ο αλάδνρνο, πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ, ππνρξενχηαη λα νξίζεη ζπληνληζηή γηα
ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96.
Ο αλάδνρνο κε επζχλε ηνπ ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ λα ηεξεί θαη λα εθαξκφδεη
ζην εξγνηάμην ην ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο θαη ην Φάθειν Αζθάιεηαο θαη Τγείαο.
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε ησλ εξγαζηψλ θαη ηηο ελδερφκελεο
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ έξγνπ λα αλαπξνζαξκφδεη ην ρέδην θαη ην Φάθειν Αζθάιεηαο θαη Τγείαο,
ψζηε λα πεξηέρνληαη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ έηζη φπσο απηφ θαηαζθεπάδεηαη.

Άξζξν 34- Πηζηνπνηεηηθό Διέγρνπ - Άδεηεο Λεηηνπξγίαο Δγθαηαζηάζεσλ - Γνθηκέο
Δγθαηαζηάζεσλ
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνρσξεί έγθαηξα ζηηο ππνβαιιφκελεο ελέξγεηεο πξνο
αξκφδηεο θξαηηθέο αξρέο, ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΔΔΤ, ΟΑΠ, θιπ. γηα φζεο εγθαηαζηάζεηο πξνβιέπεηαη απφ
ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία κε ζθνπφ ηελ ιήςε:
Πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ εθηειεζζέλησλ εγθαηαζηάζεσλ, (π.ρ. ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο).
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν αλάδνρνο πξέπεη λα πξνρσξεί ζε φιεο ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο κε δηθέο ηνπ
δαπάλεο, (ν εξγνδφηεο ζα πεξηνξίδεηαη ζηελ ππνγξαθή κφλν φζσλ εγγξάθσλ απαηηνχλ
ππνγξαθή ηνπ ηδηνθηήηε) θαη δελ ζα δηθαηνχηαη ηδηαίηεξε ακνηβή, επεηδή ζεσξείηαη φηη νη ζρεηηθέο
δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ. Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο φηη νη δαπάλεο
ζπλδέζεσλ ησλ δηθηχσλ ΟΣΔ, ΓΔΖ, ΔΔΤ, ΓΑΠ θιπ., δελ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.
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Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο πξνβεί κε ίδηα κέζα, φξγαλα θαη δαπάλε ζηηο απαηηνχκελεο
δνθηκέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα επαλαιακβάλνληαη κέρξη πιήξε ηθαλνπνίεζε ησλ
απαηηεηψλ απνηειεζκάησλ νπφηε ζα ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν δνθηκψλ ππνγεγξακκέλν απφ
ηνλ επηβιέπνληα Μεραληθφ θαη ηνλ αλάδνρν θαη ζα ζεσξείηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο
παξαιαβήο.

Άξζξν 35 - Δληζάζεηο-Αηηήζεηο Θεξαπείαο-Γηαθζηηθή Δπίιπζε δηαθνξώλ.
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. ε
πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ, έρνπλ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή κφλν νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε
δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθσληψλ επί εθηέιεζεο έξγσλ (ελζηάζεηο – αηηήζεηο ζεξαπείαο –
δηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ).

ΑΣΑΛΑΝΣΗ 07/11/2016
ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ

ΑΣΑΛΑΝΣΗ 07/11/2017
Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΗΛΙΑ ΓΔΧΡΓΙΣΗ
ΗΛΔΚ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ
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