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ΕΡΓΟ:       «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων» (Μ20) 
CPV 45214200-2 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 

Η παρούσα µελέτη αφορά στο έργο «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων» (Μ20) του ∆ήµου 

Καισαριανής. 

Προβλέπονται να γίνουν εργασίες που ενδεικτικά αφορούν σε: 

• ανακαινίσεις χρωµατισµών στα σχολικά κτίρια,  

• 3ο ∆ηµοτικό Επισκευή βρυσών αυλής και λείανση ακµών αιχµηρών µε 

τοποθέτηση ειδικού πλαστικού τεµαχίου. 

• 1ο Γυµνάσιο Πίσω αυλή, αφαίρεση ρίζας δένδρου και αποκατάστασης της 

πλακόστρωσης και µερεµέτια και γραµµογράφηση πίσω γηπέδου µπάσκετ. 

• 2ο ∆ηµοτικό Αίθουσα Σίτισης. Τοποθέτηση νιπτήρα µε πλακάκι στον καθρέπτη. 

Υλικά και όλες οι υδραυλικές και αισθητικές εργασίες. 

• 3ο Νηπιαγωγείο αντικατάσταση 4 φωτιστικών LED Οροφής / Έλεγχος και 

επισκευή πλακιδίων WC & αποκατάσταση αποχέτευσης λεκανών. 

• 4ο & 5ο Νηπιαγωγείο Αυτονόµηση του χειρισµού θέρµανσης των 2 κτιρίων µε 

ξεχωριστά χειριστήρια εντός του κάθε κτιρίου. 

• 7o ∆ηµοτικό : Θέση σε λειτουργία των εσωτερικών στο ισόγειο WC, µερεµέτια σε 

πλακίδια και έλεγχος σε είδη υγιεινής, καζανάκια, πόρτες για να µπουν σε χρήση. 

• Τοπικές επισκευές σε πλακίδια WC, και βρυσών. 

• Τοπικές επισκευές µονώσεων στο 1ο ∆ηµοτικό (στηθαία οροφής) και όπου αλλού 

απαιτηθεί. 

• Σίτες Νο 16 καθ’ υπόδειξη υγειονοµικού. 

• ∆ιαµόρφωση χώρου παιχνιδιού µε πλάκες ελαστικές ειδικές για χρήση παιδικής 
Χαράς µετά της υποδοµής στο Ειδικό Πειραµατικό. 
Επιστρώσεις εδάφους µε ελαστικά πλακίδια υδατοπερατά ασφαλείας πάχους 
4cm µε πιστοποίηση ΕΒΕΤΑΜ ή αντίστοιχου φορέα, από συγκολληµένους 
κόκκους ελαστικού µε EPDM, επιφάνεια αποχρώσεως κόκκινης όπως τα 
υφιστάµενα. Τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας να πληρούν τις απαιτήσεις των 
σχετικών κανονισµών και Προδιαγραφών ασφαλείας. Έχουν διαστάσεις 500Χ500 
mm. Αποτελούνται από ανακυκλωµένα ελαστικά (90%) και πολυουρεθάνη (10%) 
και έχουν βάρος που ποικίλει ανάλογα µε το πάχος του κάθε πλακιδίου, π.χ. 
6,65kgr ανά τεµάχιο για τα πλακίδια διαστάσεων 500 Χ 500 Χ 40 mm. Ανάλογα 
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τον προµηθευτή µπορούν να υπάρξουν µικροδιαφορές στο βάρος. Η πυκνότητα 
ποικίλει, ανάλογα µε τον προµηθευτή, ενδεικτικά από 665 kgr/m3 έως 820 
kgr/m3, έχουν αντίσταση κατά της φωτιάς (ενδεικτικά class B - DIN 4102) , 
θερµική αγωγιµότητα περίπου 0,08 W/mk, αντοχή σε εφελκυσµό, αντίσταση κατά 
χηµικών, αντίσταση κατά σπασίµατος σε παγετό, αντίσταση κατά ρωγµών σε 
παγετό (ενδεικτικά 40oC χωρίς σπασίµατα). Η κάτω επιφάνεια κάθε πλακιδίου 
είναι διαµορφωµένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των 
υδάτων κυψελωτή).Τα πλακίδια συνδέονται µεταξύ τους µε συνδετικούς πύρους 
(καβίλιες), σε εσοχές έτοιµες πάνω στις πλάκες, ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή 
λαστιχωµένη επιφάνεια και να αποφεύγεται η µετακίνησή τους. Εισάγονται 
ολόκληροι οι σύνδεσµοι στις τρύπες υποδοχής. Ενώνονται καλά οι απέναντι 
αρµοί της πρώτης και της τελευταίας σειράς. Η κόλλα που θα χρησιµοποιηθεί θα 
πρέπει να είναι εντός στοιχείου PU κόλλα. Τοποθετούνται σε διάταξη 
ψαροκόκκαλο : κάθε δεύτερη πλάκα ξεκινά σε µισή πλάκα. Για την κοπή των 
πλακών θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ισχυρό δισκοπρίονο. Τα ελαστικά πλακίδια 
τοποθετούνται επί προετοιµασµένου, λείου, επιπέδου, καθαρού και στεγνού 
δαπέδου σε κατάλληλη υπόβαση µε 3Α και καλά πατηµένο και κυλινδρισµένο 
χώµα µε ρύσεις (τα υλικά υπόβασης προσµετρώνται στην τιµή), αφού καθαριστεί 
από πέτρες, εξοµαλυνθεί πλήρως, διαστρωθεί, αλφαδιαστεί, πατηθεί και 
διαβραχεί. Η τελική επιφάνεια είναι συνεπίπεδη µε τις γειτονικές επιφάνειες από 
οποιοδήποτε υλικό, χωρίς να υπάρχει καµία υψοµετρική διαφορά που πιθανό θα 
αποτελέσει εµπόδιο για τα παιδιά και να επιτρέπει την αποξήλωση και 
αποµάκρυνση τους. Η κατασκευή θα πρέπει να εξασφαλίζει τη ΜΗ 
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ των πλακιδίων. Τα ελαστικά πλακίδια 
συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ΕΝ1177 του ΕΛΟΤ/ΕΒΕΤΑΜ ή 
αναλόγου καθώς και από τεχνική περιγραφή και φύλλο συµµόρφωσης µε τα 
απαιτούµενα χαρακτηριστικά. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και 
µικροϋλικά, ήτοι ελαστικά πλακίδια, συνδετικοί πύροι, ειδική κόλλα, εργασία 
προετοιµασίας της επιφάνειας τοποθέτησης και εργασία πλήρους κατασκευής και 
τοποθέτησης. Τιµή εµπορίου. Για ένα τετραγωνικό µέτρο πλήρως περαιωµένης 
επίστρωσης σύµφωνα µε την µελέτη, µε τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και 
την εργασία (µ2). Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

 
• ∆ηµιουργία WC ΑΜΕΑ στο Ειδικό Πειραµατικό. 

• Θύρα Εισόδου Αλουµινίου µε Υαλοπίνακα στην Αίθουσα Σίτισης του 2ου 

∆ηµοτικού. 

• Αντιολισθηρό εξωτερικό χώρου πλαστικό προφίλ στις 2 εξωτερικές κλίµακες 

προς άνω αίθουσες του 2ου ∆ηµοτικού.  

• Επισκευές ξύλινων θυρών WC. 

• Τοποθέτηση 2 µπασκετών στον αύλειο χώρο του Συγκροτήµατος «Βενιζέλου» 

πιστοποιηµένες κατά ΕΝ1270. 

• Επισκευές εσχαρών απορροής οµβρίων προαυλίων. 
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• Σταδιακή Αντικατάσταση αλουµινίων στο 2ο Λύκειο:  

 Πίνακας κουφωµάτων προς αντικατάσταση στις αίθουσες  
 

Αντικατάσταση αλουµινίων 1ου ορόφου µε διπλά τζάµια.    
 Τεµ.   ∆ιάσταση ∆ιαστάση Μ2  

 όροφος  (µε φεγγίτη 50εκ.) 4  1,1 1,6 7,04  
 όροφος  (µε φεγγίτη 50εκ.) 3  3,2 1,6 15,36  

Παράθυρα  (µε φεγγίτη 50εκ.) 4  3,15 1,6 20,16  
Πίσω όψη Φεγγίτες 8  3,2 0,55 14,08  

    Σύνολο 56,64 µ2 

∆ιπλοί υαλοπίνακες (που 
αντιστοιχούν) 

51 µ2 
    

 
 
Αντικαθίστανται µε νέα κουφώµατα Αλουµινίου θερµοδιακοπτόµενα σύµφωνα µε Τ.Π της ΚΤΥΠ Α.Ε. Οι 

υαλοπίνακες είναι διπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί ασφαλείας συνολικού πάχους 22mm µε 
κρύσταλλα laminated (3mm+3mm, κενό 10mm, 3mm+3mm ). 

Οποιoδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθµού φωτοδιαπερατότητας και βαθµού φωτοανάκλασης σύµφωνα 
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "∆ιπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό". πλήρως τοποθετηµένοι µε 
ελαστικά παρεµβύσµατα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωµένη εργασία, µε υλικά και µικροϋλικά επί τόπου. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
Τα κουφώµατα αλουµινίου και η τυπολογία & το χρώµα τους θα ακολουθεί την υφιστάµενη αρχιτεκτονική του 

κτιρίου. Έτοιµα κουφώµατα αλουµινίου τυποποιηµένων ανοιγµάτων, βιοµηχανικής κατασκευής, προερχόµενα από 
πιστοποιηµένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, µε διάταξη των επιµέρους στοιχείων τους ανάλογα 
µε την "σειρά" τους, µε δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 
"Κουφώµατα Αλουµινίου", πλήρως τοποθετηµένα και στερεωµένα. Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή σε έργα µε 
µεγάλο αριθµό απλών κουφωµάτων αλουµινίου, τυποποιηµένων διαστάσεων του εµπορίου, που µπορούν να 
επιλεχθούν από καταλόγους προµηθευτών ώς προϊόντα έτοιµα προς τοποθέτηση. Στην τιµή µονάδας 
περιλαµβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωµάτων σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.  
Κουφώµατα από ανοδιωµένο αλουµίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m2.      

       

• ∆ιάφορες τοπικές επισκευαστικές εργασίες επιχρισµάτων & σκυροδεµάτων. 

 

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 80.624,80€ πλέον ΦΠΑ 24% ή 

99.974,75€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.  

Οι αναλύσεις τιµών έγιναν µε τις τιµές του εγκεκριµένου τιµολογίου της ΓΓ∆Ε.   

 
 

Η Συντάξασα µηχανικός 
 

      Ειρήνη Ταµπάκη 
        Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΡΓΟ:  «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (Μ20)»  

 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 80.624,80€ προ ΦΠΑ 24%.  

 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Άρθρο 1o 

Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τη κατασκευή του έργου «Συντήρηση 

Σχολικών Κτιρίων (Μ20)», Προϋπολογισµού 80.624,80€ πλέον ΦΠΑ 24% ή 99.974,75€ 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.  

 

Άρθρο 2ο  Προθεσµία εκτέλεσης έργου - Ποινικές ρήτρες. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να περαιώσει το σύνολο των εργασιών της παρούσης εργολαβίας εντός 

∆έκα  (10) Μηνών από την Υπογραφή της σύµβασης. 

Σε περίπτωση υπέρβασης της παραπάνω προθεσµίας ή της ενδεχόµενης χορηγηθείσης παράτασης 
αυτής από υπαιτιότητα του αναδόχου επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύµφωνα µε το άρθρο 148 του 
Ν.4412/2016. Μετά την υπέρβαση της παραπάνω προθεσµίας ο εργοδότης µπορεί να κηρύξει 
έκπτωτο τον ανάδοχο σύµφωνα  µε το άρθρο 160 του Ν.4412/2016. Ο ανάδοχος µπορεί  να 
κηρυχτεί έκπτωτος και για άλλες αιτίες  
όπως αναφέρονται στο άρθρο 160 του Ν.4412/2016. Η έγκριση των παρατάσεων των προθεσµιών 
ολικών ή τµηµατικών θα γίνεται από την Προϊσταµένη Αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 147 του 
Ν.4412/2016.  
. 

Άρθρο 3ο  Πρόγραµµα κατασκευής του έργου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην εκπόνηση - Προγράµµατος κατασκευής του έργου 

(χρονοδιάγραµµα) ανταποκρινοµένου προς τις εκ της παρούσης υποχρεώσεις, το οποίο θα 

υποβληθεί στη ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία σε προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερών από της 

υπογραφής της σύµβασης. 

Το χρονοδιάγραµµα αυτό η διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία οφείλει να εγκρίνει ή διορθώσει 

µέσα σε δέκα πέντε (15) µέρες κατά τα λοιπά σύµφωνα µε το άρθρο 145 του Ν. 4412/16. Το 

χρονοδιάγραµµα πρέπει να λαµβάνει υπόψη του τις τµηµατικές αποκλειστικές προθεσµίες που 

ορίζονται στη σύµβαση και είναι ανέκκλητες.  

Οι ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες του έργου, είναι οι ενδιάµεσοι χρόνοι όπως αυτοί αναφέρονται 

στο χρονοδιάγραµµα που θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο µετά την υπογραφή της σύµβασης. Η 

ποινική ρήτρα υπέρβασης των ενδεικτικών τµηµατικών προθεσµιών οφειλόµενης σε αποκλειστική 
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υπαιτιότητα του Αναδόχου θα επιβάλλεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν4412/16 

όπως αυτός ισχύει.  

 

Άρθρο 4ο  Εγγυήσεις-Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο 

Με την υπογραφή της Σύµβασης κατατίθεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται από το 

άρθρο 72 του Ν. 4412/16.  

Επίσης, µέσα σε προθεσµία (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος θα 

προσκοµίσει σύµφωνα µε το άρθρο 144 παρ. 4 του Ν 4412/16 ασφαλιστήριο συµβόλαιο κατά 

παντός κινδύνου (contractor’s all risk) ασφαλιστική κάλυψη του έργου µιας ή περισσοτέρων 

ασφαλιστικών  εταιρειών που µπορούν σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία να ασφαλίζουν 

τέτοια έργα. Το ποσό του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου θα είναι ίσο µε τον προϋπολογισµό 

του έργου και η διάρκειά του θα καλύπτει τον χρόνο µέχρι και την οριστική παραλαβή του 

έργου. 

 

Άρθρο 5ο  Μελέτη συνθηκών κατασκευής του έργου 

Η επίδοση της προσφοράς του ανάδοχου προϋποθέτει ότι έλαβε υπόψη του κατά τη σύνταξη της, 

τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου, δηλαδή τη θέση του έργου και των τµηµάτων του, τις 

απαιτούµενες µε κάθε µέσον µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση των υλικών, την 

κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής οδού προσπελάσεως, την ευχέρεια εξεύρεσης 

χειρών, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τις καιρικές συνθήκες και κάθε άλλη τοπική, ειδική και γενική  

συνθήκη, τα ζητήµατα που µπορεί να προκύψουν και τα οποία µπορεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο να 

επηρεάσουν το κόστος των έργων και ότι τα έργα θα εκτελεστούν κατά τη Σύµβαση και τη Μελέτη 

προς τις οποίες υποχρεούται να συµµορφωθεί ο Ανάδοχος. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται 

αζηµίως για το έργο στην σύνταξη οποίων πρόσθετων σχεδίων της µελέτης εφαρµογής απαιτηθούν 

κατά την εκτέλεση του έργου. 

 

Άρθρο 6ο  Ηµερολόγιο 

Ο Ανάδοχος µεριµνά στην τήρηση Ηµερολογίου όπως ορίζεται µε το άρθρο 146 του Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 7ο Γενικές υποχρεώσεις ανάδοχου-Προδιαγραφές 

Οι γενικές υποχρεώσεις του Ανάδοχου περιγράφονται στο άρθρο 138 του Ν 4412/16.  

Πέραν αυτών ο Ανάδοχος υποχρεούται να: 

- Φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας στο εργοτάξιο, για την έκδοση αδειών 

εργασίας από αστυνοµικές αρχές, αν απαιτείται, τη συµµόρφωση προς τις αστυνοµικές διατάξεις 

που ισχύουν, τους εργατικούς νόµους τις συλλογικές συµβάσεις, κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ. 

- Σε δέκα πέντε (15) µέρες από την υπογραφή της σύµβασης να υποβάλει οργανόγραµµα του 

εργοταξίου στο οποίο να περιγράφονται λεπτοµερώς, τα πλήρη στοιχεία στελεχών εξοπλισµού των 
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µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου (άρθρο 

145 του Ν. 4412/16). 

- Nα υποβάλλει το Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (∆ΕΝ απαιτείται για το συγκεκριµένο έργο) ,σε 

δύο (2 ) αντίγραφα, στην ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) 

ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης του έργου. 

- Να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης των προσκοµιζοµένων υλικών µέχρι να 

χρησιµοποιηθούν, των µηχανικών, των µεταφορικών µέσων και της εν γένει ασφαλείας του 

εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και να εκτελεί επ’ αυτού τις 

οδηγίες της Επιβλεπούσης Υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις, φέροντας την ευθύνη 

αποκλειστικά και µόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη µη εφαρµογή τους. 

- Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισµένες ειδικές εργασίες και προκειµένου να αποπερατωθούν 

γρήγορα για να προληφθούν πιθανά ατυχήµατα ή ζηµιές στο έργο ιδίως όταν αναµένονται 

δυσµενείς καιρικές συνθήκες ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να εργαστεί υπερωριακά Κυριακές 

και γιορτές εφόσον τον διατάξει η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και αφού µε δική του µέριµνα πάρει 

άδεια από τις Αρµόδιες Αρχές. 

- Κατά την εκτέλεση του έργου και σε περίπτωση ανάγκης εκπόνησης οποιασδήποτε µελέτης, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να τη συντάξει άνευ ιδιαιτέρας αµοιβής και η αµοιβή συµπεριλαµβάνεται 

ανοιγµένη στις τιµές του τιµολογίου. 

- Μεριµνά ώστε όχι µόνο να µην σταθµεύουν οχήµατα κ.λ.π. στο χώρο του έργου, αλλά και για την 

αποµάκρυνση τυχόν σταθµευόντων οχηµάτων κ.λ.π. σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές.  

 
Άρθρο 8ο  Προκαταβολές 

Προκαταβολές στον Ανάδοχο καταβάλλεται µόνο αν προβλέπεται από τη ∆ιακήρυξη της 

∆ηµοπρασίας.  

 
Άρθρο 9ο  Λογαριασµοί 

Οι λογαριασµοί συντάσσονται ανακεφαλαιωτικοί και εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 152 του 
Ν.4412/2016. Προ της πληρωµής κάθε πιστοποίησης ο ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει 
αποδείξεις των υποχρεωτικών καταβολών του στα οικεία ταµεία καθώς και βεβαιώσεις εξόφλησης 
των υποχρεώσεών του για το πιστοποιηµένο ποσό προς τους ασφαλιστικούς οργανισµούς. Για τον 
προτελικό και τον τελικό λογαριασµό έχει εφαρµογή το άρθρο 152 του Ν.4412/2016.  
 

Άρθρο 10 o  Γενικά έξοδα και όφελος του εργολάβου 

Για τα γενικά έξοδα του εργολάβου και το όφελος του προστίθεται ποσοστό στον προϋπολογισµό 

της µελέτης ποσοστό 18 %  ως άρθρο 53 του Ν4412/16. 

 

Άρθρο 11ο  Ειδικές ∆απάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 

Στα γενικά έξοδα του Αναδόχου και στο γενικό του όφελος, που ορίζεται στο άρθρο 10, 

περιλαµβάνονται και οι παρακάτω δαπάνες. 

α)  Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από τις γενικές υποχρεώσεις του Ανάδοχου όπως 

αναφέρονται στο προηγούµενο άρθρο 7. 
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β)  Η δηµοσίευση της ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας (όπου απαιτείται).  

γ)   Ο εργαστηριακός έλεγχος σ’ όλη τη διάρκεια του έργου που θα απαιτηθεί για να διαπιστωθεί 

η καταλληλότητα των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν και της εργασίας που εκτελέσθηκε, της 

διαπίστωσης των διατοµών των τµηµάτων του έργου και της εφαρµογής των Τεχνικών 

Προδιαγραφών του Υπ.Υπο.Με.∆ι., των ΕΤΕΠ και των Εγκυκλίων και διατάξεων του Υπουργείου 

Εσωτερικών. 

Σηµειώνεται ότι η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα: 

1. Να κάνει δειγµατοληψίες σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και ΕΤΕΠ Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να µεριµνά για τη λήψη των δοκιµίων και να στέλνει τα δείγµατα για έλεγχο στο 

ΚΕ∆Ε ή το ΠΕ∆Ε ή σε ιδιωτικό εργαστήριο αναγνωρισµένο από το Υπ.Υπο.Με.∆ι. Κάθε είδος 

δαπάνης που απαιτείται για τις δειγµατοληψίες βαρύνει εξολοκλήρου  τον ανάδοχο.  

2. Να ελέγχει παραστατικά στοιχεία για τα συσσωµατωµένα στο έργο υλικά (τιµολόγια, δελτία 

αποστολής κ.λ.π. ).  

δ)  Η σύνταξη τευχών Αναλυτικών Επιµετρήσεων, Πρωτοκόλλων, σχεδίων εφαρµογής, 

Ηµερολογίου, και φωτοτυπίες των στοιχείων αυτών, καθώς και η εκτύπωση Λογαριασµών ή 

Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων µε µηχανογραφικά συστήµατα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.  Είναι 

υποχρεωτική η υποβολή ηλεκτρονικών επιµετρήσεων και η υποβολή ηλεκτρονικών σχεδίων «ως 

κατασκευάστηκε» από τον Ανάδοχο. 

ε)  1. Η φωτογράφηση σε διάφορα στάδια του έργου σε ψηφιακή µορφή και η εκτύπωση ορισµένων 

από αυτές σύµφωνα µε επιλογή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

     2. Η βιντεοσκόπηση, σε διάφορα στάδια του έργου σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας 

 

Άρθρο 12ο  Άδειες 

Η φροντίδα για την έκδοση της οποιασδήποτε άδειας, εφ’ όσον απαιτηθεί, και η δαπάνη για την 

έκδοση αυτής βαρύνει τον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 13ο  Ευθύνη του Ανάδοχου για την εφαρµογή της µελέτης και για την ποιότητα του 

έργου. 

Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις, τόσο για την  εφαρµογή της µελέτης, 

όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης 

φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο 

από την ευθύνη αυτή. 

Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ’ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος, για την εκλογή των υλικών που θα 

χρησιµοποιήσει, την χρησιµοποίηση τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας σύµφωνα µε τους 

όρους της παρούσης των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και λοιπών συµβατικών 

τευχών και σχεδίων. 

Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται  ότι ισχύει στον Ν4412/16 για τα έργα. 
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Άρθρο 14ο  Τροποποίηση προϋπολογισµού 

Όλα τα όρια ή ποσοστά του άρθρου 156 του Ν. 4412/16 (αυξοµειώσεις εργασιών, νέες εργασίες) 

αναφέρονται στα αρχικά ποσά και τιµές της σύµβασης µαζί µε τα απρόβλεπτα, µειωµένα κατά το 

κατ’ εκτίµηση της Υπηρεσίας ποσό για αναθεώρηση τιµών, που περιέχεται στον Προϋπολογισµό 

µελέτης. 

 

Άρθρο 15ο  ∆ιεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο - Προσωπικό ανάδοχου. 

Το έργο διευθύνεται είτε αυτοπροσώπως από τον ανάδοχο είτε από πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του 

αποδεκτού από την Υπηρεσία, που κατ’ εφαρµογή των άρθρων 139 του Ν4412/16 πρέπει να είναι 

∆ιπλωµατούχος Μηχανικός ή Μηχανικός Τ.Ε. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για την κατασκευή του έργου το αναγκαίο τεχνικό – 

επιστηµονικό προσωπικό (∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί, Μηχανικοί ΤΕ, Εργοδηγοί και λοιποί Τεχνικοί 

και ∆ιοικητικοί- Οικονοµικοί υπάλληλοι). 

Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι µε την έγκριση της Υπηρεσίας. 

Η ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση από το 

εργοτάξιο οποιουδήποτε απασχολουµένου σ’ αυτό στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο 

για οποιοδήποτε λόγο. 

Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την έκδοση κάθε 

άδειας η οποία είναι κατά νόµου απαραίτητη, καθιστάµενος κατά νόµο ουσιαστικά και αποκλειστικά 

υπεύθυνος για κάθε παράβαση των ισχυουσών διατάξεων περί εκτελέσεως των εργασιών. 

 

Άρθρο 16ο  Εργασίες του εκτελούνται από την υπηρεσία ή άλλους αναδόχους 

Φθορές από εγκαταστάσεις και από τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση εργασιών που δεν 

συµπεριλαµβάνονται στη σύµβαση του από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο κύριος του 

έργου, να διευκολύνει την εκτέλεση τους µε τα µέσα που χρησιµοποιεί (π.χ. ικριώµατα κλπ) και να 

ρυθµίζει την εκτέλεση των εκτελούµενων απ’ αυτόν εργασιών, ούτως ώστε να µην παρεµποδίζεται η 

εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή από άλλους εργολήπτες. 

Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη και µη µόρφωση από τον ανάδοχο, οπών φωλιών και αυλακών σε 

κατασκευές από σκυρόδεµα χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού. 

Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου σε οποιαδήποτε 

κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να 

επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν ζηµιά ή τη φθορά στην προτέρα τους κατάσταση. 
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Άρθρο 17ο  Τρόπος επιµετρήσεων εργασιών 

Ως τρόπος επιµέτρησης των διάφορων ειδών εργασιών ισχύει o καθοριζόµενος από τους γενικούς 

και ειδικούς όρους του τρόπου επιµέτρησης των εργασιών των ενιαίων τιµολογίων σε συνδυασµό µε 

τα αναφερόµενα στην Τεχνική Περιγραφή του Έργου.  

Κάθε είδος εργασίας για την οποία δεν ορίζεται ιδιαίτερος τρόπος επιµέτρησης επιµετρείται και 

πληρώνεται κατά την πραγµατικώς εκτελεσθείσα ποσότητα (m3, m2, mm κλπ) µη λαµβανοµένου 

υπόψη τυχόν αντιθέτων συνηθειών. Επίσης πρέπει να γίνει και Ηλεκτρονική υποβολή 

επιµετρήσεων.  

  

Άρθρο 18ο  Απολογιστικές εργασίες. 

Η Υπηρεσία δύναται να επιβάλει στον ανάδοχο την απολογιστική εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε το 

άρθρο 154 του Ν4412/16. 

 

Άρθρο 19ο  ∆οκιµές Εγκαταστάσεων 

Ο ανάδοχος υποχρεούται, αµέσως µετά την ολική περάτωση, των  εγκαταστάσεων να κάνει µε δικά 

του µέσα, όργανα και δαπάνες τις απαιτούµενες δοκιµές, οι οποίες θα επαναλαµβάνονται µέχρι 

πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσµάτων τους, οπότε και θα συντάσσεται 

πρωτόκολλο δοκιµών που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα µηχανικό και τον ανάδοχο και θα 

περιλαµβάνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. 

Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζηµιά για την οποία ευθύνεται ο ίδιος, 

µέσα στην προθεσµία που θα του οριστεί για τον σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα 

να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ’ ευθείας, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. 

Για τη συναρµολόγηση των µηχανηµάτων ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να περιοριστεί στον 

εντός του κτιρίου χώρου, που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη και να πάρει τα κατάλληλα µέτρα για 

να µην παρεµποδίζεται η εντός του κτιρίου κυκλοφορία του εργατοτεχνικού προσωπικού άλλων 

εργολαβιών. 

 

Άρθρο 20ο  Μητρώο έργου 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από την προσωρινή 

παραλαβή, να συντάξει µε δαπάνες του και να παραδώσει σε δύο (2) αντίγραφα στην Υπηρεσία το 

µητρώο του έργου, από τα οποία το ένα θα διαβιβαστεί στον αντίστοιχο ∆ήµο. Για την προσωρινή 

παραλαβή του έργου είναι προϋπόθεση η ύπαρξη µητρώου του έργου. (Φάκελος ∆ηµόσιας 

Σύµβασης). 
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Άρθρο 21ο  Χρήση του έργου ή τµήµατος του πριν την αποπεράτωση 

Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών να χρησιµοποιεί το όλο έργο ή 

τµήµα του, αν κατά την κρίση του αυτή η χρήση είναι δυνατή. 

Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό εκτελέστηκε καλά 

και διατηρεί όλα τα δικαιώµατα του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύµφωνα µε τις 

κείµενες διατάξεις και τους συµβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις 

ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύµβαση. Η παραπάνω χρήση διέπεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 169 του Ν4412/16. 

 

Άρθρο 22ο  Υγιεινή και Ασφάλεια 

Υπενθυµίζεται ότι ο Ανάδοχος είναι ο µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των 

εργαζοµένων και είναι δική του ευθύνη η λήψη µέτρων ασφαλείας και η πιστή τήρηση της σχετικής 

νοµοθεσίας ασφαλείας. 

Η Υπηρεσία µπορεί να ελέγχει τα µέτρα ασφαλείας του Αναδόχου στα έργα, συµπεριλαµβανοµένου 

και του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας, και να ζητά πρόσθετα ή εναλλακτικά µέτρα αν το κρίνει 

απαραίτητο ή αν θεωρεί ότι ο τελευταίος δεν τηρεί τα µέτρα ασφαλείας που απαιτούνται ή ότι τα 

τηρούµενα είναι ανεπαρκή, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες του σύµφωνα 

µε το νόµο και τις σχετικές διατάξεις και χωρίς να δίνει σ’ αυτόν δικαίωµα πρόσθετης αποζηµίωσης. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε τους Νόµους, 

∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζοµένων. Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις : 

 

1. Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177Α/18.10.85) «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων» 
2. Π.∆. 17/96 (ΦΕΚ 11Α/96) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 

εργαζοµένων κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» 
3. Π.∆. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού 

εργασίας κλπ.» 
4. Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 

εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 
92/57/ΕΟΚ» 

5. Ν. 1396/83 (ΦΕΚ 126Α/15.09.83) «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις 
οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα » 

6. Π.∆. 447/75 (ΦΕΚ 142Α/75) «Περί ασφαλείας των σε οικοδοµικές εργασίες ασχολουµένων 
µισθωτών» 

7. Π.∆. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών»  
8.  Π.∆. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81) «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε 

εργοστάσια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού» 
9. Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) « Κύρωση της 62 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας που αφορά τις 

διατάξεις ασφαλείας στην οικοδοµή, βιοµηχανία κλπ.» 
10. Π.∆. 395/94 (ΦΕΚ 220Α/94) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 

χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους, σε 
συµµόρφωση προς την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» 

11. Π.∆. 396/94 (ΦΕΚ 220/94) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση απ’ 
τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς 
την οδηγία 89/656/ΕΟΚ» 
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12. Π.∆. 105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας 

στην εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/58/ΕΟΚ» 
13. Π.∆. 77/93 (ΦΕΚ 34Α/93) «Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και 

βιολογικούς παράγοντες κλπ., σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ» 
14. Π.∆. 399/94 (ΦΕΚ 221Α/94) «Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται 

µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την 
οδηγία  90/94/ΕΟΚ» 

15. Π.∆. 77/93 (ΦΕΚ 34Α/93) «Για την προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν 
λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε τις 
οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ» 

16. Π.∆. 70α/1988 (ΦΕΚ 31Α/17.02.88) «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο 
κατά την εργασία» 

17. Π.∆. 85/91 (ΦΕΚ 38Α/18.03.1991) «Προστασία των εργαζοµένων από τους  κινδύνους που 
διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την 
οδηγία 86/188/ΕΟΚ» 

18. Π.∆. 397/94 (ΦΕΚ 221Α/94) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την 
χειρονακτική διακίνηση φορτίων, που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή 
χώρα των εργαζοµένων, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 90/269/ΕΟΚ» 

19. Π.∆. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους 
εργασίας, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 89/654/ΕΟΚ» 

20. Υ.Α. 14867/825/2014 (ΦΕΚ 1241/Β’/15.05.2014) «Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων 
για θέµατα ασφάλειας και υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα» 

 

Άρθρο 23ο  Ισχύουσες διατάξεις 

Σε κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται από τα συµβατικά τεύχη του έργου, ισχύουν οι διατάξεις του 

Ν. 4412/2016 κ.λ.π. διατάγµατα σχετικά µε την εκπόνηση ∆ηµ. Έργων, όπως αυτά ισχύουν σήµερα. 

       
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  ΙΟΥΝΙΟΣ  2020                     ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ  2020 
                                                                                                              Θεωρήθηκε 

 Η Συντάξασα  Η ∆ιευθύντρια Τ.Υ. 

 

 

Ειρήνη Ταµπάκη    Κωνσταντοπούλου Βασιλική 

Πολιτικός Μηχανικός   Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΕΡΓΟ: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων» (Μ20) 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                    
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
     
    
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
  
 ΑΡΘΡΟ 1ο 
 Αντικείµενο της συγγραφής 
 
 Αυτή η ΓΣΥ αφορά το έργο «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων» (Μ20)» και 
βασίζεται στην ισχύουσα νοµοθεσία δηµοτικών και κοινοτικών έργων, η δαπάνη 
κατασκευής των οποίων βαρύνει τη διαχείριση των Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 
 
 ΑΡΘΡΟ 2ο 
 Ισχύουσες διατάξεις 
 
 Η εκτέλεση του παραπάνω έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
τις τεχνικές προδιαγραφές που διέπουν τη σύµβαση βάσει των οποίων θα εκτελεστεί το 
ανωτέρω έργο, σε συνδυασµό και µε τους όρους της ισχύουσας Ε.Σ.Υ. και τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη, µελέτες, σχέδια και έγγραφες οδηγίες της υπηρεσίας.  
 
 ΑΡΘΡΟ 3ο 
 Εγκύκλιες - Προδιαγραφές 
 
 Κατά την εκτέλεση των ∆ηµοτικών και Κοινοτικών έργων ακολουθούνται οι 
ισχύουσες διατάξεις, οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων των αρµόδιων Υπουργείων και 
εφαρµόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος του εκτελούµενου έργου Τεχνικές 
Προδιαγραφές, οι αναφερόµενες στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή στο 
Τιµολόγιο. 
 
 ΑΡΘΡΟ 4ο 
 Συµβατικά στοιχεία 
 
 Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα εγκριµένα σχέδια, τους όρους της 
διακήρυξης και τα λοιπά στοιχεία, της µελέτης που είναι κατά την σειρά προτεραιότητας 
ισχύος αυτών τα παρακάτω: 
 

1. Το συµφωνητικό. 
2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 
3. Η Οικονοµική Προσφορά. 
4. Το Τιµολόγιο ∆ηµοπράτησης  
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ),  
7. Η Τεχνική Έκθεση (Τ.Ε.).  
8. Ο Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης. 
9. Το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. 
10. Η µελέτη του έργου 

 
 ΑΡΘΡΟ 5ο 
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 Εγγύηση-προθεσµία αποπεράτωσης 
 
 Ορίζονται στην Ε.Σ.Υ. και στη διακήρυξη. Επίσης ο χρόνος υποχρεωτικής 
συντήρησης είναι κατά τα οριζόµενα στο άρθρο  171 του Ν4412/16. 
 
 ΑΡΘΡΟ 6ο 

Χρονοδιάγραµµα - Πρόοδος των έργων – Κυρώσεις λόγω καθυστέρησης 
 
 Ο ανάδοχος µε βάση την ολική και τις τµηµατικές προθεσµίες και µέσα σε 
προθεσµία 15 (δεκαπέντε) ηµερών συντάσσει και υποβάλει στην τεχνική υπηρεσία του 
∆ήµου το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 145 του 
Ν.4412/2016 
Επίσης για παραβίαση προθεσµιών του έργου έχει εφαρµογή το άρθρο 148 του 
Ν.4412/2016 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

 Περιεχόµενο των τιµών του τιµολογίου 
 
 Οι τιµές του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες τελειωµένων εργασιών και 
ο ανάδοχος δεν δικαιούται διαφορετική πληρωµή η αποζηµίωση για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας. 
 
 Σε όλες τις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται: 
  
 α) Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτούµενων για την εκτέλεση κάθε 
εργασίας µηχανηµάτων, δηλ. µισθώµατα, απαιτούµενα καύσιµα και λιπαντικά, η λόγω 
ηµεραργίας από οποιοδήποτε αιτία επιβάρυνση, οι δαπάνες παραλαβής, µεταφοράς 
επί τόπου και επιστροφής των µηχανηµάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και τα 
ασφάλιστρά τους. 
 β) Οι δαπάνες για το απαιτούµενο προσωπικό των συνεργείων και του 
µηχανικού εξοπλισµού από εργοδηγούς, µηχανοδηγούς, χειριστές, µηχανοτεχνίτες, 
τεχνίτες, ειδικευµένους και ανειδίκευτους εργάτες, για ηµεροµίσθια, ηµεραργίες, 
ασφαλίσεις, ώρες αργίας έκτακτες χρηµατικές παροχές κλπ. 
 γ) Οι δαπάνες για κάθε είδος εργασίες µε τη φορτοεκφόρτωση υλικών και τη 
µεταφορά τους µε κάθε µέσον από τον τόπο της παραγωγής ή προµήθειας επιτόπου 
στα έργα και κάθε υλικού µη ρητά κατονοµαζόµενου, αλλά ενδεχόµενα 
απαραίτητου για την πλήρη εκτέλεση κάθε εργασίας. 
 δ) Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφαλίσεων των υλικών και αποζηµιώσεων 
για την προσωρινή κατάληψη εκτάσεων για µεταφορά ή αποθήκευσή τους. 
 ε) Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων 
µηχανηµάτων και υλικών. 
 ζ) Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά θεωρείται 
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας που αναφέρεται στο 
τιµολόγιο. 
 Καµιά αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να θεµελιωθεί εκ των 
υστέρων (µετά τη συµµετοχή του αναδόχου στον διαγωνισµό) είτε για τις ποσότητες 
και τις αποστάσεις, µεταφοράς των εισερχόµενων υλικών, είτε για αποδόσεις των 
εργατοτεχνιτών, είτε για τις τιµές των ηµεροµισθίων και υλικών . 
 
 ΑΡΘΡΟ 8ο 
 Ποσοστό Γενικών εξόδων-οφέλους του αναδόχου 
 

 Όπως αναφέρεται στην ΕΣΥ ο προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται σε 

80.624,80€ € πλέον ΦΠΑ 24% ή 99.974,75€ € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%.  
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Το έργο χρηµατοδοτείται από  ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ τα δε γενικά έξοδα και το 
εργολαβικό όφελος ορίζονται σε ποσοστό 18% σύµφωνα µε το άρθρο 53 του Ν. 
4412/2017 
 
Στο ποσοστό αυτό των γενικών εξόδων και οφέλους του εργολάβου περιλαµβάνονται: 
 α) Οι µισθοί και κάθε είδους αποζηµίωση, ασφαλίσεις και έξοδα κίνησης του 
διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του αναδόχου. 
 β) Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης όλου του προσωπικού του αναδόχου και 
οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ύδρευση 
κλπ.) 
 γ) Τα έξοδα συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύναψης σύµβασης, 
εγκατάστασης, εκτέλεσης και παραλαβής των έργων. 
 δ) Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγύησης, τόκοι κίνησης κεφαλαίων και 
όποιες άλλες επιβαρύνσεις. Ειδικά για το Φ.Π.Α. εφαρµόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις και εγκύκλιες του Υπουργείου Οικονοµικών. 
 ε) Έξοδα εφαρµογής των χαράξεων, δοκιµής των υλικών και δοκιµών γενικά 
για την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία. 
 στ) Έξοδα ασφάλισης ή αποζηµίωσης ατυχηµάτων του προσωπικού του 
εργολάβου και κάθε φύσης αποζηµίωσης προς τρίτους. 
 ζ) Έξοδα καθαρισµού του εργοταξίου, αποµάκρυνσης των προϊόντων σε θέση 
που επιτρέπεται από την αστυνοµία. 
 η) Κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι αναγκαία 
για την ορθή, έντεχνη και σύµφωνη µε τα συµβατικά στοιχεία εκτέλεση εργασιών 
η απαιτούµενη για την τακτοποίηση των έργων από κάθε πλευρά σχετικά µε τις 
κείµενες διατάξεις και κάθε είδους επισφαλή έξοδα. 
 θ) Το όφελος του αναδόχου (εργολαβικό). 
  

ΑΡΘΡΟ 9ο 
 Ποιότητα υλικών - έλεγχος - δείγµατα 
 
 Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των 
αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών. 
 ∆είγµατα υλικών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν από τη 
χρησιµοποίηση. Υλικά και άλλα είδη που χρησιµοποιούνται χωρίς έγκριση θα 
απορρίπτονται αν διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους. Τα απαιτούµενα δείγµατα και 
περιγραφικά στοιχεία παίρνονται έγκαιρα πριν από τη χρήση και εξετάζονται από την 
υπηρεσία. Στη συνέχεια, όταν απαιτείται, τα δείγµατα στέλνονται για εξέταση σε 
κατάλληλο κρατικό εργαστήριο δοκιµής υλικών. Γι αυτό συσκευάζονται κατάλληλα και 
αναγράφουν το όνοµα του υλικού και εργοστασίου για τα υλικά εµπορίου, ενώ για τα 
αδρανή, τον τόπο προέλευσης, την ονοµασία και την τοποθεσία του έργου, το όνοµα 
του αναδόχου και ακόµα το ότι τα υλικά που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν 
ανταποκρίνονται προς το δείγµα. Επίσης αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον οποίο 
θα υποβληθούν τα υλικά. 
 
 ΑΡΘΡΟ 10ο 
 Αναλογίες υλικών - Μηχανικός εξοπλισµός 
 
 Ο απαιτούµενος µηχανικός εξοπλισµός για την εκτέλεση του έργου, 
προβλέπεται και καθορίζεται στην Ε.Σ.Υ. και (ενδεικτικά) στις αναλύσεις των άρθρων. 
 Ο εξοπλισµός αυτός αν δεν διατίθεται από τον ανάδοχο θα βρίσκεται µε µέριµνα 
και δαπάνες δικές του, ενώ η υπηρεσία δεν θα έχει καµιά υποχρέωση ή ευθύνη. 
  
ΑΡΘΡΟ 11ο 
 Φύλαξη υλικών-έργων-υπαρχουσών κατασκευών-µέσων προστασίας 
 βλάστησης. 
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 α) Ο ανάδοχος φυλάει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και 
µέσα που διαθέτει, όπως και τα τµήµατα του έργου που έχουν εκτελεστεί. 
Σχετικές εντολές της υπηρεσίας εκτελούνται από αυτόν, σε αντίθετη δε περίπτωση τα 
µέτρα φύλαξης, παίρνονται από τον εργοδότη και καταλογίζονται στον ανάδοχο οι 
αντίστοιχες δαπάνες. 
 
 β) Ο ανάδοχος παίρνει όλα τα µέτρα φύλαξης και προστασίας των 
κοινωφελών έργων που βρίσκονται στα όρια του έργου για την πρόληψη ζηµιών ή τη 
διακοπή της λειτουργίας αυτών. Ζηµιές που προκλήθηκαν από αµέλεια του αναδόχου 
επανορθώνονται αµέσως από 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 ευθύνεται για καταστροφή ή κόψιµο δένδρων, θάµνων κλπ. που δεν έχουν 
σχέση µε το χώρο και την εκτέλεση του έργου. 
 
 ΑΡΘΡΟ 12ο 
 Μέτρα ασφαλείας 
 
 Ο ανάδοχος, ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις και ευθύνες του που 
προκύπτουν από τις κείµενες διατάξεις, παίρνει µέτρα για την πρόληψη 
ατυχηµάτων στο προσωπικό του και σε τρίτους όπως και για την παροχή 
πρώτων βοηθειών σ' αυτούς. 
 Γαιώδη ορύγµατα εφόσον υπάρχουν υποστηρίζονται πάντοτε και γενικά 
επισηµαίνονται τη νύχτα µε φωτισµό. Τυχόν εντολές της υπηρεσίας σχετικά µε 
την εξασφάλιση της κυκλοφορίας εφαρµόζονται µε ευθύνη και δαπάνη του 
αναδόχου. 
 Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούµενο φαρµακευτικό υλικό για παροχή 
πρώτων βοηθειών. 
 
 ΑΡΘΡΟ 13ο 
 Χρήση έργου πριν την αποπεράτωση – ∆ιοικητική παραλαβή για χρήση  
 
1. Για να παραδοθεί για χρήση το έργο ή αυτοτελές τµήµα θα απαιτείται η διενέργεια 
∆ιοικητικής Παραλαβής για χρήση σύµφωνα µε το άρθρο 169 του Ν. 4412/16. Η 
∆ιοικητική Παραλαβή γίνεται µε πρωτόκολλο µεταξύ Προϊσταµένου της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας, του επιβλέποντα και του αναδόχου. Αν το έργο παραδίδεται σε χρήση σε 
υπηρεσία άλλη από τον φορέα κατασκευής του, συµπράττει στο πρωτόκολλο και 
εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής. Αν ο ανάδοχος κληθεί και δεν παραστεί ή αρνηθεί 
την υπογραφή πρωτοκόλλου αυτό συντάσσεται από τους λοιπούς µε σχετική µνεία 
κατά περίπτωση και του κοινοποιείται. Το πρωτόκολλο περιλαµβάνει µνεία του έργου ή 
των τµηµάτων που παραδίδονται για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης 
των εργασιών. 
2. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο ∆ιοικητική Παραλαβή για χρήση γίνεται 
αµέσως µετά την περάτωση των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τµηµάτων του αν 
αυτό προβλέπεται από τη σύµβαση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη µπορεί η 
∆ιοικητική Παραλαβή για χρήση να γίνει ύστερα από απόφαση της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας. 
3. Η ∆ιοικητική Παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής 
και οριστικής παραλαβής του έργου. 
  

ΑΡΘΡΟ 14ο 
 Τοπογραφικές εργασίες - Εφαρµογές στο έδαφος. 
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 Κάθε εργασία αναγκαία, κατά την κρίση της υπηρεσίας, για την εφαρµογή στο 
έδαφος, των εγκεκριµένων χαράξεων εκτελείται από τον ανάδοχου, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της υπηρεσίας, που ελέγχει την ακρίβεια κατά τους ισχύοντες κανονισµούς και 
πάντα εξαρτηµένες χαράξεις κατά ΕΓΣΑ.  
 Κατά τη διάρκεια των εργασιών συντάσσονται τα απαραίτητα κατασκευαστικά 
κλπ. σχέδια εφαρµογής - υλοποίησης, µε την απαραίτητη ακρίβεια, ανάλογα µε την 
περίπτωση. 
 Οι δαπάνες των παραπάνω εργασιών σε υλικά και τεχνικά µέσα, όπως 
και σε προσωπικό επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
 ΑΡΘΡΟ 15ο 
 Κρατήσεις 
 
Ο ανάδοχος υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
 ΑΡΘΡΟ 16ο 
 Χρόνος εγγύησης 
 Ορίζεται στην ΕΣΥ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο 
 Τελικός (εξοφλητικός) λογαριασµός 
 
Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να 
υποβάλλει Προτελικό Λογαριασµό (άρθρο 152 Ν4412/16) µε βάση τις ποσότητες που 
περιλαµβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια της οριστικής 
παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να 
υποβάλλει Τελικό Λογαριασµό. Για τον προτελικό και τελικό Λογαριασµό εφαρµόζονται 
ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου αυτού. 
Με τον τελικό Λογαριασµό γίνεται εκκαθάριση του εργολαβικού ανταλλάγµατος και 
όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων που έχουν σχέση µε την εκτέλεση της σύµβασης. 
 
 ΑΡΘΡΟ 18ο 
 Μέτρα αντιθορυβικής & περιβαλλοντικής προστασίας 
 
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παίρνει µέτρα αντιθορυβικής προστασίας, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, χωρίς αποζηµίωση (Υγειονοµική ∆ιάταξη 
Α5/2375/29-7-78/ΦΕΚ 689Β/18-8-78, "Περί χρήσεως κατασιγασµένων αερόσφυρων 
κ.λ.π.") 
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για την τήρηση των εν ισχύ περιβαλλοντικών 
διατάξεων σχετικά µε την διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων τα 
οποία πρέπει να απορρίπτει σε εγκεκριµένο σύστηµα διαχείρισης αποβλήτων και να 
προσκοµίζει τα σχετικά παραστατικά στον ∆ήµο Καισαριανής. Η όποια δαπάνη 
περιλαµβάνεται στο εργολαβικό αντάλλαγµα.  
 
      ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ  2020          ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ  2020  
         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆.Τ.Υ.               Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 
 
 
    ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ                        ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΜΠΑΚΗ                          
     ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
      

  



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (Μ20)

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Είδος ΕργασιώνA/A Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Κωδικός
Άρθρου

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1 Ανακαίνιση χρωμάτων τοίχων - οροφών ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.01 2.500,005 m2

2 Ανακαίνιση επιφανειών ξύλινων ή σιδερένιων ΝΑΟΙΚ Ν\77.91.01 95,007 m2

3 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm ΝΑΟΙΚ 73.33.01 20,0018 m2

4 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο ΝΑΟΙΚ 79.09 70,0011 m2

5 επισκευη ενανθρακωμενου σκυροδεματος ΝΑΟΙΚ Ν\77.74.3 20,0014 MM

6 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά ΝΑΟΙΚ 79.08 20,0015 kg

7 Κινητές σίτες αερισμού ΝΑΟΙΚ Α\65.25 10,0016 m2

8 Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα ΝΑΟΙΚ 54.50 8,0020 m2

9 Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm ΝΑΟΙΚ 76.25 52,006 m2

10 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ανοδιωμένο
αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m2

ΝΑΟΙΚ 65.01.04 58,008 m2

11 Ελαστικά πλακίδια ασφαλείας Πάχους 4cm ΝΑΟΙΚ Ν\72.70.04 280,001 m2

12 Κατασκευή wc ΑμεΑ σε υπάρχον κτίριο ΝΑΟΙΚ
Ν\64.06.30.14

1,002 τεμ.

13 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων ΝΑΟΙΚ 22.45 60,003 m2

14 Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες ΝΑΟΙΚ 65.41 70,0013 kg

15 Αντιολισθηρή Πλαστική Γωνία Σκαλοπατιών PVC ΝΑΟΙΚ Ν\77.91.02 60,0017 μ

16 Μίνι Μπασκέτα Ολυμπιακού Τύπου (πιστοποιημένη με EN1270) ΝΑΟΙΚ Ν\72.70.03 2,0019 ΤΕΜ

17 Επισκευή οργάνων Παιδικής Χαράς Ειδικό Πειραματικό ΝΑΟΙΚ
Ν\64.06.30.15

1,0021 τεμ.

18 Διάφορες επισκευαστικές εργασίες στα Σχολεία Μ20 ΝΑΟΙΚ Ν\64.11.02 1,0023 ΤΕΜ

2. HM

1 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο ΝΑΥΔΡ 11.02.04 100,004 kg

                      

Η διευθύντρια ΤΥΟι μελετητές Οι ελεγκτές

ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΜΠΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών

ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Σελίδα 1 από 1



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (Μ20)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

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

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

Κωδικός
Άρθρου

A/A Είδος Εργασιών Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Ανακαίνιση χρωμάτων τοίχων
- οροφών

1 ΝΑΟΙΚ
Ν\77.80.01

2.500,00 6,00 15.000,005 m2ΟΙΚ 7791

Ανακαίνιση επιφανειών
ξύλινων ή σιδερένιων

2 ΝΑΟΙΚ
Ν\77.91.01

95,00 6,00 570,007 m2ΟΙΚ 7791

Επιστρώσεις δαπέδων με
κεραμικά πλακίδια, GROUP 4,
διαστάσεων 20x20 cm

3 ΝΑΟΙΚ
73.33.01

20,00 31,50 630,0018 m2ΟΙΚ 7331

Επίστρωση απλή με
ασφαλτόπανο

4 ΝΑΟΙΚ 79.09 70,00 7,90 553,0011 m2ΟΙΚ 7912

επισκευη ενανθρακωμενου
σκυροδεματος

5 ΝΑΟΙΚ
Ν\77.74.3

20,00 15,00 300,0014 MMΟΙΚ 3216

Στεγανωτικές επιστρώσεις με
τσιμεντοειδή υλικά

6 ΝΑΟΙΚ 79.08 20,00 5,60 112,0015 kgΟΙΚ 7903

Κινητές σίτες αερισμού7 ΝΑΟΙΚ Α\65.25 10,00 46,00 460,0016 m2ΟΙΚ 6530

Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη
δρομική με ελαστικό
παρέμβυσμα

8 ΝΑΟΙΚ 54.50 8,00 129,00 1.032,0020 m2ΟΙΚ 5446.1

Υαλοπίνακες ασφαλείας
SECURIT πάχους 10 mm

9 ΝΑΟΙΚ 76.25 52,00 168,00 8.736,006 m2ΟΙΚ 7609.2

Τυποποιημένα κουφώματα
από αλουμίνιο με
ηλεκτροστατική βαφή από
ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους
12 έως 24 kg/m2

10 ΝΑΟΙΚ
65.01.04

58,00 215,00 12.470,008 m2ΟΙΚ 6501

Ελαστικά πλακίδια ασφαλείας
Πάχους 4cm

11 ΝΑΟΙΚ
Ν\72.70.04

280,00 28,00 7.840,001 m2

Κατασκευή wc ΑμεΑ σε
υπάρχον κτίριο

12 ΝΑΟΙΚ
Ν\64.06.30.14

1,00 1.800,00 1.800,002 τεμ.ΟΙΚ 64.06

Αποξήλωση ξυλίνων ή
σιδηρών κουφωμάτων

13 ΝΑΟΙΚ 22.45 60,00 16,80 1.008,003 m2ΟΙΚ 2275

Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες
ή συρόμενες

14 ΝΑΟΙΚ 65.41 70,00 13,50 945,0013 kgΟΙΚ 6541

Αντιολισθηρή Πλαστική Γωνία
Σκαλοπατιών PVC

15 ΝΑΟΙΚ
Ν\77.91.02

60,00 7,80 468,0017 μΟΙΚ 7791

Μίνι Μπασκέτα Ολυμπιακού
Τύπου (πιστοποιημένη με
EN1270)

16 ΝΑΟΙΚ
Ν\72.70.03

2,00 800,00 1.600,0019 ΤΕΜ

Επισκευή οργάνων Παιδικής
Χαράς Ειδικό Πειραματικό

17 ΝΑΟΙΚ
Ν\64.06.30.15

1,00 2.600,00 2.600,0021 τεμ.ΟΙΚ 64.06

Διάφορες επισκευαστικές
εργασίες στα Σχολεία Μ20

18 ΝΑΟΙΚ
Ν\64.11.02

1,00 3.000,00 3.000,0023 ΤΕΜΟΙΚ 64.06

Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 59.124,0059.124,00

2. HM

Μεταλλικές εσχάρες
υδροσυλλογής Εσχάρες
υδροσυλλογής, από ελατό
χυτοσίδηρο

1 ΝΑΥΔΡ
11.02.04

100,00 2,90 290,004 kgΥΔΡ 6752

Σύνολο : 2. HM 290,00290,00

Σε μεταφορά 59.414,00

Σελίδα 1 από 2



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

1 2 3 54 6 7 8 9

Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

10

Είδος ΕργασιώνΑΑ
Κωδικός
Άρθρου

Α.Τ.
Μον.
Mετρ.

Ποσότητα
Τιμή

Μονάδας
(Ευρώ)

Δαπάνη (Ευρώ)
Κωδικός

Αναθεώρησης

59.414,00

10.694,52

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

70.108,52

10.516,28

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00%

80.624,80

19.349,95

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 99.974,75

                      

Η διευθύντρια ΤΥΟι μελετητές Οι ελεγκτές

ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΜΠΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών

ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Σελίδα 2 από 2



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (Μ20)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
Τιμαριθμική : 2012Γ

Σελίδα 1 από 14



Τιμολόγιο δημοπράτησης

Σελίδα 2 από 14



Τιμολόγιο δημοπράτησης

Σελίδα 3 από 14



Τιμολόγιο δημοπράτησης

Σελίδα 4 από 14



Τιμολόγιο δημοπράτησης

Σελίδα 5 από 14



Τιμολόγιο δημοπράτησης

Σελίδα 6 από 14



Τιμολόγιο δημοπράτησης

Σελίδα 7 από 14



Τιμολόγιο δημοπράτησης

ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\72.70.04 Ελαστικά πλακίδια ασφαλείας Πάχους 4cm

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης:

Επιστρώσεις εδάφους με ελαστικά πλακίδια υδατοπερατά ασφαλείας Πάχους 4cm ανάλογα με τις

απαιτήσεις του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και το ύψος πτώσης

του οργάνου και με πιστοποίηση ΕΒΕΤΑΜ ή αντίστοιχου φορέα (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7397)

Επιστρώσεις με ελαστικά πλακίδια υδατοπερατά ασφαλείας από συγκολλημένους κόκκους ελαστικού με

EPDM, επιφάνεια

αποχρώσεως κόκκινης ή παρόμοιου. Τα ελαστικά πλακίδια ασφαλείας να πληρούν τις απαιτήσεις των

σχετικών κανονισμών και Προδιαγραφών ασφαλείας.Έχουν διαστάσεις 500Χ500 mm και πάχος που

ποικίλει ανάλογα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του κάθε οργάνου (εξαρτώμενο από το ύψος πτώσης

του εκάστοτε παιχνιδιού) από 40 έως 80 mm και μανοπαγούς υφής (όχι πολλαπλών στρώσεων).

Αποτελούνται από ανακυκλωμένα ελαστικά (90%) και πολυουρεθάνη (10%)και έχουν βάρος που

ποικίλει ανάλογα με το πάχος του κάθε πλακιδίου, με ελαστικό ενδεικτικά τα 26,60 kg/m2 (π.χ.

6,65 kgr ανά τεμάχιο για τα πλακίδια διαστάσεων 500 Χ 500 Χ 40 mm, έως 14,00 kgr ανά τεμάχιο

για

τα πλακίδια διαστάσεων 500 Χ 500 Χ 90 mm). Ανάλογα τον προμηθευτή μπορούν να υπάρξουν

μικροδιαφορές στο βάρος.

Η πυκνότητα ποικίλει, ανάλογα με τον προμηθευτή, ενδεικτικά από 665 kgr/m3 έως 820 kgr/m3,

έχουν αντίσταση κατά της φωτιάς (ενδεικτικά class B - DIN 4102) , θερμική αγωγιμότητα περίπου

0,08 W/mk, αντοχή σε εφελκυσμό, αντίσταση κατά χημικών, αντίσταση κατά σπασίματος σε παγετό,

αντίσταση κατά ρωγμών σε παγετό (ενδεικτικά 40oC χωρίς σπασίματα). Η κάτω επιφάνεια κάθε

πλακιδίου είναι διαμορφωμένη κατάλληλα ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων

κυψελωτή).Τα πλακίδια συνδέονται μεταξύ τους με συνδετικούς πύρους (καβίλιες), σε εσοχές

έτοιμες πάνω στις πλάκες, ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή λαστιχωμένη επιφάνεια και να

αποφεύγεται η μετακίνησή τους. Εισάγονται ολόκληροι οι σύνδεσμοι στις τρύπες υποδοχής.

Ενώνονται καλά οι απέναντι αρμοί της πρώτης και της τελευταίας σειράς. Η κόλλα που θα

χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι εντός στοιχείου PU κόλλα. Τοποθετούνται σε διάταξη

ψαροκόκκαλο : κάθε δεύτερη πλάκα ξεκινά σε μισή πλάκα. Για την κοπή των πλακών θα πρέπει να

χρησιμοποιηθεί ισχυρό δισκοπρίονο.

Τα ελαστικά πλακίδια τοποθετούνται επί προετοιμασμένου, λείου, επιπέδου, καθαρού και στεγνού

δαπέδου σε κατάλληλη υπόβαση με 3Α και καλά πατημένο και κυλινδρισμένο χώμα με ρύσεις (τα

υλικά υπόβασης δεν προσμετρώνται στην τιμή), αφού καθαριστεί από πέτρες, εξομαλυνθεί πλήρως,

διαστρωθεί, αλφαδιαστεί, πατηθεί και διαβραχεί. Η τελική επιφάνεια είναι συνεπίπεδη με τις

γειτονικές επιφάνειες από οποιοδήποτε υλικό, χωρίς να υπάρχει καμία υψομετρική διαφορά που

πιθανό θα αποτελέσει εμπόδιο για τα παιδιά και να επιτρέπει την αποξήλωση και απομάκρυνση

τους. Η κατασκευή θα πρέπει να εξασφαλίζει τη ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ των πλακιδίων.

Τα ελαστικά πλακίδια συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό ΕΝ1177 του ΕΛΟΤ/ΕΒΕΤΑΜ

ή αναλόγου (πιστοποίηση της εργοστασιακής παραγωγής του προϊόντος κατά ISO 9001) για το

αντίστοιχο ύψος πτώσης για κάθε ένα από τα προσφερόμενα πάχη, καθώς και από τεχνική περιγραφή

και φύλλο συμμόρφωσης με τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά, ήτοι ελαστικά πλακίδια, συνδετικοί

πύροι, ειδική κόλλα, εργασία προετοιμασίας της επιφάνειας τοποθέτησης και εργασία πλήρους

κατασκευής και τοποθέτησης. Τιμή εμπορίου. Ύψος πτώση κατά ΕΝ 11761: Το ελεύθερο ύψος

πτώσης ( h)δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 m.

Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης επίστρωσης σύμφωνα με την μελέτη, με τα υλικά

και μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία (μ2)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ανά m2 (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.06.30.14 Κατασκευή wc ΑμεΑ σε υπάρχον κτίριο

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 64.06

Δημιουργία χώρου WC,σύμφωνο με τις προδιαγραφές και τον ειδικό εξοπλισμό για χρήση από ΑμεΑ,

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Η επιλογή και προμήθεια των εξαρτημάτων (είδη υγιεινής, σωληνώσεις - βρύσες - καζανάκια κ.α.)

θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.
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Στην τιμή περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις των ειδών υγιεινής με το σύνολο

των  εξαρτημάτων τους πλήρη (λεκάνη χαμηλής πίεσης με κάλλυμα και νιπτήρας), η προμήθεια και

εγκατάσταση των ειδικών εξαρτημάτων (καθρέπτης με εταζέρα, σαπουνοθήκη, χαρτοθήκη,

πετσετοκρεμάστρα κλπ), οι υδραυλικές εργασίες σύνδεσης με τα δίκτυα, οι απομονώσεις των Η/Μ

εγκαταστάσεων κατά την διάρκεια των εργασιών, η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση των

εξοπλισμών στον τόπο του έργου, η φορτοεκφόρτωση και συναρμολογήσεις και η εργασία πλήρους

τοποθέτησής των στο έργο με τα υλικά και μικροϋλικά  εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την

εργασία γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.800,00

(Ολογράφως) : χίλια οκτακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

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

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

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

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.02.04 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως

τοποθετημένες, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου

έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση

στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη

συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταμένων κατασκευών

(αντικατάσταση εσχαρών).

Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση

τους πίνακες  βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε

βάση αναλυτικούς υπολογισμούς των ράβδων και λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται

αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση.

 Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο.

 Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron),

της προβλεπόμενης από την μελέτη φέρουσας ικανότητας  D κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ

08-07-01-04  "Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,90

(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.01 Ανακαίνιση χρωμάτων τοίχων - οροφών

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7791

Ανακαίνιση χρωμάτων τοίχων - οροφών διά  πλαστικού χρώματος εις δύο στρώσεις, μετά της

απαιτούμενης προπαρασκευής και αποξέσεως της επιφάνειας των παλιών χρωμάτων.

(1 m2)

Σελίδα 9 από 14



Τιμολόγιο δημοπράτησης

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,00

(Ολογράφως) : έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.25 Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02

"Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό", απλοί διαφανείς, πάχους 10 mm,

οποιωνδήποτε διαστάσεων πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά περιβλήματα, σιλικόνη

και ανοξείδωτες βίδες. Πλήρης περαιωμένη εργασία, με τα υλικά και μικροϋλικά

επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 168,00

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα οκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.91.01 Ανακαίνιση επιφανειών ξύλινων ή σιδερένιων

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7791

Ανακαίνιση  οιωνδήποτε  παλαιών  χρωματισμένων  επιφανειών (ξύλινων ή σιδερένιων

επιφανειών),δια  διπλής στρώσεωςελαιοχρώματος

1 m2

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,00

(Ολογράφως) : έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.01.04 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ανοδιωμένο
αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m2

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501

Ετοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής,

προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με

διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα

υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00

"Κουφώματα Αλουμινίου", πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα..

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων

αλουμινίου, τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να επιλεχθούν

από καταλόγους προμηθευτών ώς προϊόντα έτοιμα προς τοποθέτηση.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων

σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.

 Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m2.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 215,00

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.09 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2, σύμφωνα με την μελέτη και

την ΕΤΕΠ 08-05-01-02 "Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές

μεμβράνες". Περιλαμβάνεται η χρήση ασφαλτόκολλας και οι επικαλύψεις των λωρίδων

στις συνδέσεις.

Σελίδα 10 από 14



Τιμολόγιο δημοπράτησης

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.41 Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541

Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες περί κατακόρυφο άξονα στην άκρη του φύλλου ή

συρόμενες, με κάσσα από στρατζαριστή λαμαρίνα 30/15mm, οποιασδήποτε μορφής και

διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα

Αλουμινίου".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)  (υπολογίζονται μόνο τα από αλουμίνιο τεμάχια).

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.74.3 επισκευη ενανθρακωμενου σκυροδεματος

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3216

επισκευη  ενανθρακωμενων τμηματων  σκυροδεματος σε υποστυλωματα ,δοκους και οροφες.

οι εργασιες που προβλεποντε να γινουν ειναι οι εξεις.

καθαιρεση  αποσαθρωμενων σκυροδεματων

Προστασία οξειδωμένου οπλισμού που περιλαμβάνει τον πλήρη καθαρισμό των ράβδων με

συρματόβουρτσα ,καθαρισμα (πλυσιμο  με νερο) και την διάστρωση υλικού εποξειδικής σύστασης σε 2

στρώσεις και

πλήρωση κενών σκυροδέματος και επικάλυψη του οξειδωμένου (αποκαλυφθέντος) οπλισμού με

εποξειδικό επισκευαστικο κονίαμα.

στην τιμη συμπεριλαμβανοντε υλικα,εργασια καθως και η καθαιρεση  αποσαθρωμενων σκυροδεματων,ο

καθαρισμος της επιφανειας και η μεταφορα των προιοντων καθαιρεσης σε οποιαδηποτε αποσταση.

1μμ (δοκους,υποστυλωματα) και 1μ2 (οροφες).

(1 μμ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00

(Ολογράφως) : δέκα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.08 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903

Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης

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

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

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

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

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

τον προμηθευτή του.

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

συσκευασιών που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο.

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\65.25 Κινητές σίτες αερισμού

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530
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Κινητές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση εισόδου,

τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Υλικά, μικτοϋλικά και εργασία διαμόρφωσης

και τοποθέτησης. Συμπεριλαμβάνεται η αξία του σκελετού

(οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 46,00

(Ολογράφως) : σαράντα έξι

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.91.02 Αντιολισθηρή Πλαστική Γωνία Σκαλοπατιών PVC

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7791

Πλαστική γωνία σκαλοπατιών PVC με αντιολισθητική πλευρά. (όχι αυτοκόλλητη,αλλά σταθερή

στήριξη). Περιλαμβάνονται υλικά και πλήρης εργασία τοποθέτησης.

1 m

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,80

(Ολογράφως) : επτά και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.01 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα,

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων

20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και

εξωτερικές".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με

αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με

κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση

των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο

υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της

τελικής επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 31,50

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\72.70.03 Μίνι Μπασκέτα Ολυμπιακού Τύπου (πιστοποιημένη με EN1270)

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης:

Μίνι Μπασκέτα Ολυμπιακού Τύπου πιστοποιημένη κατά ΕΝ1270.

μΕ ΣΤΕΦΆΝΙ ΔΊΧΤΥ & ΒΆΣΗ ΠΆΚΤΩΣΗς.

Ύψος στεφανιού 2,75μ από το έδαφος.

Περιλαμβάνεται και η δημιουργία της βάσης - θεμελίου πάκτωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα, μαζί με

τις εκσκαφές και την αποξήλωση της υφιστάμενης βάσης και μερεμέτια αποκατάστασης του αθλητικού

τάπητα αν χρειαστούν.

Βάση πάκτωσης  Πακτώνεται σε βάθος κατ' ελάχιστον 60εκ.

Αντισκωρική βαφή και 2 χέρια ντουκόχρωμα υψηλής αντοχής και ποιότητας.

Το ταμπλό και όλη η μπασκέτα πρέπει να φέρουν πιστοποίηση.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 800,00

(Ολογράφως) : οκτακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.50 Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1

Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00

"Ξύλινα κουφώματα", από ξυλεία τύπου Σουηδίας ποιότητας UNSORTED, με κάσσα

πλάτους έως 13 cm, μονόφυλλη ή δίφυλλη με φύλλα πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού

πάχους 50 mm, με σκελετό από τραβέρσες, ορθοστάτες, τελάρα κ.λπ συνολικού

πλάτους 75 cm και πάχους 42 mm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο

διαστάσεων 4x5x40 cm από λευκή ξυλεία αρίστης ποιότητας, εσχάρα διασταυρουμένων

μισοχάρακτων πήχεων, διατομής 35x15 cm με κενά 10x10 cm και κόντρα - πλακέ

πάχους 4 mm, περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm, αρμοκάλυπτρα με διατομή μεγαλύτερη

τεταρτοκύκλου, αρμοκάλυπτρα φύλλων (μπινί) διαστάσεων 40x10 mm, με ελαστικό

ηχομονωτικό παρέμβυσμα - αεροφραγή περιμετρικά του κουφώματος, με μεντεσέδες

και λοιπά εξαρτήματα λειτουργίας βαρέως τύπου (εκτός από τις κλειδαριές και τις

χειρολαβές), τα υλικά και μικροϋλικά καθώς και την εργασία κατασκευής,

στερέωσης και τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 129,00

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.06.30.15 Επισκευή οργάνων Παιδικής Χαράς Ειδικό Πειραματικό

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 64.06

Επισκευή οργάνων παιδικής Χαράς αύλειου χώρου Ειδικού Πειραματικού με στόχο την ασφαλή

λειτουργία τους και την πιστοποίησή τους.

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.600,00

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες εξακόσια

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.11.02 Διάφορες επισκευαστικές εργασίες στα Σχολεία Μ20

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 64.06

Δάφορες επισκευαστικές εργασίες στα Σχολεία,σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Θα γίνουν οι ακόλουθες επισκευαστικές εργασίες:

*3ο Δημοτικό Επισκευή βρυσών αυλής και λείανση ακμών αιχμηρών με τοποθέτηση ειδικού πλαστικού

τεμαχίου.

*1ο Γυμνάσιο Πίσω αυλή, αφαίρεση ρίζας δένδρου και αποκατάστασης της πλακόστρωσης και μερεμέτια

και γραμμογράφηση πίσω γηπέδου μπάσκετ.

*2ο Δημοτικό Αίθουσα Σίτισης. Τοποθέτηση νιπτήραμε πλακάκι στον καθρέπτη. Υλικά και όλες οι

υδραυλικές και αισθητικές εργασίες.

*3ο Νηπιαγωγείο αντικατάσταση 4 φωτιστικών LED ΟΡΟΦΉς / ΈΛΕΓΧΟς και επισκευή πλακιδίων WC ΚΑΙ

αποκατάσταση αποχέτευσης λεκανών.

*4ο & 5ο Νηπιαγωγείο Αυτονόμηση του χειρισμού θέρμανσης των 2 κτιρίων με ξεχωριστά χειριστήρια

εντός του κάθε κτιρίου.

*7o Δημοτικό : Θέση σε λειτουργία των εσωτερικών στο ισόγειο WC, μερέμετια σε πλακίδια και

έλεγχος σε είδη υγιεινής, καζανάκια, πόρτες για να μπουν σε χρήση.

Η επιλογή και προμήθεια των εξαρτημάτων και οι επισκευές θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της

υπηρεσίας και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και η εργασία για παράδοση των πιο πάνω σε πλήρη και

κανονική λειτουργία.
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Τιμολόγιο δημοπράτησης

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες
Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.000,00

                      

Οι μελετητές Οι ελεγκτές Η διευθύντρια ΤΥ

ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΜΠΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών

ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων (Μ20)

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

Εγκύκλιοι: 17/07-09-2016 (ΑΔΑ: 75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π), 26/ 04-10-2012 (ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ)

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός
Άρθρου

Τίτλος Αρθρου

Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:

ΝΑΟΙΚ 22.45 3 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

ΝΑΟΙΚ Ν\64.06.30.14 2 Κατασκευή wc ΑμεΑ σε υπάρχον κτίριο

ΝΑΟΙΚ Ν\64.06.30.15 21 Επισκευή οργάνων Παιδικής Χαράς Ειδικό Πειραματικό

ΝΑΟΙΚ Ν\64.11.02 23 Διάφορες επισκευαστικές εργασίες στα Σχολεία Μ20

ΝΑΟΙΚ Α\65.25 16 Κινητές σίτες αερισμού

ΝΑΟΙΚ Ν\72.70.04 1 Ελαστικά πλακίδια ασφαλείας Πάχους 4cm

ΝΑΟΙΚ Ν\77.74.3 14 επισκευη ενανθρακωμενου σκυροδεματος

ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.01 5 Ανακαίνιση χρωμάτων τοίχων - οροφών

ΝΑΟΙΚ Ν\77.91.01 7 Ανακαίνιση επιφανειών ξύλινων ή σιδερένιων

ΝΑΟΙΚ Ν\77.91.02 17 Αντιολισθηρή Πλαστική Γωνία Σκαλοπατιών PVC

ΝΑΟΙΚ 79.08 15 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά

Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικέςΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-07-02-0003-07-02-00

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:

ΝΑΟΙΚ 73.33.01 18 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm

Ξύλινα ΚουφώματαΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-01-0003-08-01-00

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:

ΝΑΟΙΚ 54.50 20 Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα

* Κουφώματα ΑλουμινίουΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-03-00

Κουφώματα Αλουμινίου03-08-03-00ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 03-08-03-00

ΝΑΟΙΚ 65.01.04 8 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m2

ΝΑΟΙΚ 65.41 13 Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες

Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενόΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-07-0203-08-07-02

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:

ΝΑΟΙΚ 76.25 6 Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm

Ξυλουργικές ΕργασίεςΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-0903-09

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:

ΝΑΟΙΚ Ν\72.70.03 19 Μίνι Μπασκέτα Ολυμπιακού Τύπου (πιστοποιημένη με EN1270)

Σελίδα 1 από 2* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ

https://www.ggde.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4710&Itemid=266
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Πίνακας αντιστοίχισης ΕΤΕΠ-Άρθρων

Αρ.
Τιμ.

Κωδικός
Άρθρου

Τίτλος Αρθρου

* Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνεςΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 08-05-01-02

Στεγανοποίηση Κατασκευών από Σκυρόδεμα με Ασφαλτικές Μεμβράνες08-05-01-02ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ: 08-05-01-02

ΝΑΟΙΚ 79.09 11 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο

Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηροΚΩΔ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 08-07-01-0408-07-01-04

ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ:

ΝΑΥΔΡ 11.02.04 4 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο

Σελίδα 2 από 2* Εχει αντικατασταθεί από την αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ
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