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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (εφεξής ΔΕΗ), Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, προσκαλεί τους
ενδιαφερόμενους σε Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τους όρους του
επισυναπτόμενου σχεδίου σύμβασης, για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου με Αντικείμενο την
«Ανακαίνιση Δασικού κτιρίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Πτολεμαΐδα», έναντι
συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 23.809,77 €.

2.

Τα σχετικά τεύχη της Διακήρυξης, διατίθενται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site)
της Επιχείρησης: https://eprocurement.dei.gr " 2020.212/ΛΚΔΜ.

3.

Στο Διαγωνισμό θα μπορούν να μετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις/ενώσεις αυτών
τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο ΜΕΕΠ για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ εφόσον είναι Ελληνικές
Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ή σε αντίστοιχο Επαγγελματικό Μητρώο της χώρας τους για αλλοδαπές
και έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία επιτυχούς εκτέλεσης παρόμοιων έργων. Ειδικότερα ο κάθε
προσφέρων θα πρέπει να έχει υλοποιήσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5)
ετών, σε περίπτωση φυσικού ή νομικού προσώπου το ίδιο και σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης
προσώπων τα μέλη της αθροιστικά, συμβάσεις με αντικείμενο δομικές εργασίες, εκ των οποίων
μια τουλάχιστον να είναι αξίας ίσης ή μεγαλύτερης του πενήντα τοις εκατό (50%) της
προϋπολογισμένης αξίας του αντικειμένου του Διαγωνισμού για το οποίο ο διαγωνιζόμενος
προσφέρει.

4.

Η παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στην Αίθουσα Β-14 του Ισογείου του Νέου
Διοικητηρίου του ΛΚΔΜ, 23ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, στις 30.09.2020,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια Επιτροπή που
θα συστήσει η Επιχείρηση, ενώπιον εκπροσώπων των προσφερόντων, εφόσον το επιθυμούν.

5.

Στο φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνεται:
- η δήλωση νομιμοποίησης του προσφέροντος σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
υπόδειγμα
- Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία (Πιστοποιήσεις, Πρωτόκολλα Παραλαβής κλπ) των
διαγωνιζόμενων για λογαριασμό των οποίων υλοποιήθηκαν οι υπόψη εργασίες, με τα οποία
θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεσή τους. Τα στοιχεία που ζητούνται παραπάνω θα εξετασθούν,
επαληθευθούν και αξιολογηθούν από τη ΔΕΗ κατά τη διάρκεια αξιολόγησης των Προσφορών.
Εάν εκ των στοιχείων αυτών, δεν αποδεικνύεται, κατά την εύλογη κρίση της ΔΕΗ, η ελάχιστη
απαιτούμενη εμπειρία, η αντίστοιχη Προσφορά θα απορριφθεί.
- η Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα υπόδειγμα
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- η Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Επιχείρησης ότι ο προσφέρων επισκέφθηκε τον τόπο
εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης και ενημερώθηκε για τις τοπικές συνθήκες σε σχέση
με αυτό (Πληροφορίες: κα Α. Κόρδα, τηλ. 2463052564).
- η Δήλωση Συνυπευθυνότητας σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από σύμπραξη/ένωση
οικονομικών φορέων
- οι Δηλώσεις τυχόν υπεργολάβων
Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος έχει επικαλεστεί υπεργολάβο/ους για την εκτέλεση του
αντικειμένου.
α. Δήλωση στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει τυχόν υπεργολάβο/ους και το αντίστοιχο
τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας.
β. Δηλώσεις συνεργασίας των προτεινόμενων Υπεργολάβων, με τις οποίες θα δεσμεύονται ότι
θα συνεργαστούν με τον προσφέροντα σε περίπτωση ανάθεσης σε αυτόν της Παροχής
Υπηρεσίας.
6.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή της Επιχείρησης αρχικά καθορίζει
τη σειρά μειοδοσίας με βάση το κριτήριο ανάθεσης.
Στη συνέχεια αξιολογεί τυπικά και τεχνικά τα στοιχεία της προσφοράς του μειοδότη. Σε περίπτωση
που δεν γίνει αποδεκτή προβαίνει σε αξιολόγηση των αντίστοιχων στοιχείων του επόμενου σε
σειρά μειοδοσίας προσφέροντος κ.ο.κ.

7.

Το σύστημα προσφοράς του διαγωνισμού είναι με ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού τιμολογίου
και έλεγχο ομαλότητας τιμών σε σχέση με το αντίστοιχο Τιμολόγιο της Υπηρεσίας. Κριτήριο
ανάθεσης της Σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει
της τιμής.
Για τον έλεγχο της ομαλότητας υπολογίζεται, με σύγκριση του Προϋπολογισμού Προσφοράς προς
τον Προϋπολογισμό Υπηρεσίας, η μέση τεκμαρτή προσφερόμενη έκπτωση Εμ. Ομαλή είναι η
προσφορά στην οποία καμιά προσφερόμενη τιμή Τi δεν είναι μικρότερη από |0,90ΧΤοΧ(1-Εμ)|
ούτε μεγαλύτερη από |1,10ΧΤοΧ(1-Εμ)|, όπου Το είναι η αντίστοιχη τιμή στο τιμολόγιο Υπηρεσίας.
Προσφορά που έχει αποκλίσεις από τα όρια της προηγούμενης παραγράφου είναι απαράδεκτη.
Κατ’ εξαίρεση, αν οι αποκλίσεις των τιμών προς τα άνω ή προς τα κάτω υπερβαίνουν το
|0,10ΧΤοΧ(1-Εμ)| και αφορούν σε τιμές μονάδας ή μονάδων που αθροιστικά η αξία τους στον
προϋπολογισμό της Υπηρεσίας δεν ξεπερνά το 5%, η προσφορά ομαλοποιείται από την Επιτροπή
του Διαγωνισμού με μείωση στο ανώτερο όριο ομαλότητας, όλων των τιμών που το υπερβαίνουν,
ενώ οι τιμές που είναι μικρότερες από το κατώτατο όριο ομαλότητας δεν θίγονται.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμήματος. Αποκλίσεις – διαφοροποιήσεις από τους Τεχνικούς και οικονομικούς όρους της
σύμβασης δεν θα γίνονται αποδεκτές, και οι προσφορές θα απορρίπτονται χωρίς δικαίωμα
ένστασης.

8.

Τυχόν διαμαρτυρία οικονομικού φορέα σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας, τίθεται υπόψη του
αρμόδιου οργάνου της Επιχείρησης για τη σύναψη της Σύμβασης κατά τη φάση της ανάθεσης της
Παροχής Υπηρεσίας .
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Συνημμένα:
- Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς
-

Σύμβαση

- Τεχνική Περιγραφή & Τεχνικές Προδιαγραφές
-

Ασφαλίσεις Έργων

-

Υποδείγματα
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Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας
Διακήρυξη: 2020.212/ΛΚΔΜ
Ημερομηνία: 30.09.2020
Αντικείμενο: Ανακαίνιση Δασικού κτιρίου περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
στην Πτολεμαΐδα

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 5

Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας
Διακήρυξη: 2020.212/ΛΚΔΜ
Αντικείμενο: Ανακαίνιση Δασικού κτιρίου περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
στην Πτολεμαΐδα

α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α.Τ. 01
Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων
Αποξήλωση ξύλινων 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 επαναχρησιμοποίηση του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακρότατου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.
ΕΥΡΩ

Αριθμητικά:
Ολογράφως:

Α.Τ. 02
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή
πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με
χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών
επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου, και τις ΕΤΕ

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν
εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος
εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων
υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα
παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών
υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς
διάστρωση.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία
περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος
καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από
την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου
αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.
δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος
(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η
περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.
ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.
βιομηχανικό δάπεδο).
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και
τρούλους.
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες
από την μελέτη διαστάσεις.
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ
Αριθμητικά:
Ολογράφως:

Α.Τ. 03
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3873 100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών,
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη,
προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-0201-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας
έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με
μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την
έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης,
τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη
ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
|
|
Ονομ. |
| Κουλούρες και
|Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |
πλέγματα και |διατομή
(mm) |
|
προϊόντα
|
δικτυώματα
| (mm2)
|
|
|
|
|
| B500C
| B500Α
| B500C |
B500Α |
B500C |
|
|
|
|
|
|
|
5,0
|
|
ν
|
|
v
|
|
19,6
5,5
|
|
ν
|
|
ν
|
|
6,0
| ν
|
ν
| ν
|
ν
| ν
|
6,5
|
|
ν
|
|
ν
|
|
7,0
|
|
ν
|
|
ν
|
|
7,5
|
|
ν
|
|
ν
|
|
8,0
| ν
|
ν
| ν
|
ν
| ν
|
10,0
| ν
|
| ν
|
| ν
|
12,0
| ν
|
| ν
|
| ν
|
14,0
| ν
|
| ν
|
| ν
|
16,0
| ν
|
| ν
|
| ν
|
18,0
| ν
|
|
|
|
|
20,0
| ν
|
|
|
|
|
22,0
| ν
|
|
|
|
|
25,0
| ν
|
|
|
|
|
28,0
| ν
|
|
|
|
|
32,0
| ν
|
|
|
|
|
40,0
| ν
|
|
|
|
|

|
Ονομ.
| μάζα/μέτρο
|
(Kg/m)
|
|
23,8
28,3
33,2
38,5
44,2
50,3
78,5
113
154
201
254
314
380
491
616
804
1257

|

0,154
0,187
| 0,222
| 0,260
| 0,302
| 0,347
| 0,395
| 0,617
| 0,888
| 1,21
| 1,58
| 2,00
| 2,47
| 2,98
| 3,85
| 4,83
| 6,31
| 9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο
στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
Δομικά πλέγματα B500C.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.
ΕΥΡΩ

Αριθμητικά:
Ολογράφως:

Α.Τ. 04
Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου YTONG ή ισοδύναμα, ποιότητας PP4, ξηρής πυκνότητας 550kg/m³
διαστάσεων 60x25x10,0 cm
Κατασκευή τοιχοποιίας με δομικά στοιχεία τύπου YTONG, με ειδική κονία κτισίματος, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών
επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος
κτισίματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία
κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα της κατασκευής.
Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου YTONG ή ισοδύναμα, ποιότητας PP4, ξηρής πυκνότητας 550kg/m³
διαστάσεων 60x25x10,0 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

Αριθμητικά:
Ολογράφως:

Α.Τ. 05
Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου YTONG O-Block ή ισοδύναμα, με κάθετη οπή διαμέτρου Φ150,
ποιότητας PP4, ξηρής πυκνότητας 550kg/m³, διαστάσεων 60x25x25,0 cm ενισχυόμενες με κάθετα
διαζώματα από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα διατομής Φ150.
Κατασκευή τοιχοποιίας με δομικά στοιχεία τύπου YTONG, με ειδική κονία κτισίματος, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής. Τα blocks κτίζονται εκατέρωθεν και εντός της οπής που
δημιουργείται κατασκευάζεται κατακόρυφο διάζωμα με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό
S500s (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2 Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των
απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και
τροφοδοσίας του κονιάματος κτισίματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των
υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα της
κατασκευής.
Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου YTONG O-Block ή ισοδύναμα, με κάθετη οπή διαμέτρου Φ150,
ποιότητας PP4, ξηρής πυκνότητας 550kg/m³, διαστάσεων 60x25x25,0 cm ενισχυόμενες με κάθετα διαζώματα
από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα διατομής Φ150.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

Αριθμητικά:
Ολογράφως :

Α.Τ. 06
Τυποποιημένα κουφώματα συνθετικά
Έτοιμα κουφώματα συνθετικά 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 PVC, 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 SYNUERIKA
12 - 24 kg/m2.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

Αριθμητικά :
Ολογράφως:

Α.Τ. 07
Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm
Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-0100 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με
κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση
στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα "μισοχαρακτά" 4x5
cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές" καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με
κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά
αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας με την χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές τύπου CONVEX
επινικελωμένες ή επιχρωμιωμένες ματ ή μη σύμφωνα με το πρότυπο BS EN 1906:2012, μικροϋλικά και εργασία
για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής
κλειδαριάς και χειρολαβών,
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Αριθμητικά):
(Ολογράφως):

Α.Τ. 08
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm
Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικότητας
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 ειδικό 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.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

Αριθμητικά:
Ολογράφως:

Α.Τ. 09
Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια
Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων, μονόχρωμα ή
έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με τσιμεντοκονία ή κόλλα πλακιδίων.
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης
φύσεως επί τόπου.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
ΕΥΡΩ Αριθμητικά:
Ολογράφως:

Α.Τ. 10
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε
οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά
εργαλεία και ικριώματα εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

Αριθμητικά:
Ολογράφως:

Α.Τ. 11
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους
2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή
(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε
στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που
παρασκευάζονται επί τόπου".
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά
εργαλεία και ικριώματα εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ Αριθμητικά :
Ολογράφως:

Α.Τ. 12
Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 10 mm (5 mm +
μεμβράνη + 5 mm)
Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή (clear float) και
μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά
περεμβύσματα από EPDM ή συναφελη και σιλικόνη. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους
τοποθέτησης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό".
Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους :
10mm (5mm + μεμβράνη + 5mm).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ
Αριθμητικά:
Ολογράφως:
A.T.13
Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής
Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης
στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους
οριζοντίωσης, αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής αγκύρωσης, και γενικά
μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους
κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ

Αριθμητικά :
Ολογράφως :

A.T.14
Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς
Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-1002-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο,
αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως
νερού, με αντοχή στα αλκάλια.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

Αριθμητικά:
Ολογράφως:

A.T.15
Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς
Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-1002-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, καθαρισμός, λείανση με
γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού
υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα αλκάλια.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

Αριθμητικά:
Ολογράφως:

A.T.16
Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm,
διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm
Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων διαστάσεων
αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους
επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.
β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωμάτων της
ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος
γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της Υπηρεσίας.
δ )Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής
ΕΥΡΩ

Αριθμητικά:
Ολογράφως:

A.T.17
Κατασκευή δαπέδου από πλάκες πεζοδρομίου
Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων κλπ. με τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 0,50x0,50 m,
πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, με επιφανειακή στοιβάδα από λευκό τσιμέντο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
05-02-02-00 «Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών»
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των τσιμεντοπλακών και των υλικών στερέωσης και
αρμολόγησης
- η τοποθέτηση των τσιμεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιμεντοκονιάματος πάχους 2,5 - 3,0 cm,
αποτελούμενου από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου και 180 kg τσιμέντου ανά m3

- η αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονία με λευκό τσιμέντο σε αναλογία 650 kg τσιμέντου ανά m3
μαρμαροκονίας και ο καθαρισμός των αρμών
Τιμή ανά m2
ΕΥΡΩ

Αριθμητικά:
Ολογράφως:

A.T.18
Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm
Θερμομόνωση - ηχομόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm,
πυκνότητας 80 kg/m3, με ή χωρίς στερέωση αυτών, ήτοι υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
ΕΥΡΩ

Αριθμητικά:
Ολογράφως:

A.T.19
Γκαραζόπορτα μεταλλική τυλιγόμενη (ρολλό) με 1 σειρά τζάμι
Προμήθεια και τοποθέτηση γκαραζόπορτας, ασφαλείας, οποιωνδήποτε διαστάσεων, τυλιγόμενης (ρολλό), από
αρθρωτά χαλύβδινα προφίλ (χωρίς ή με θερμομόνωση), με δυο σειρές τζαμιών σε αντίστοιχα διαμορφωμένα
ειδικά προφίλ, ηλεκτροκίνητο μηχανισμό βιομηχανικού τύπου με κουτί προφύλαξης και κατάλληλες
προδιαγραφές (αντοχής, κύκλων λειτουργίας κτλ), σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή.
Συμπεριλαμβάνεται η πλήρωση των διακένων με αφρό πολυουρεθάνης ή με αριάνι των 600 kg τσιμέντου
(σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την μελέτη), η σφράγιση των αρμών με πολυουρεθανική μαστίχη ή
σιλικόνη, και γενικά τα πάσης φύσεως υλικά κατασκευής και πλήρωσης και η εργασία πλήρους κατασκευής και
τοποθέτησης σε κατάσταση λειτουργίας.
Τιμή ανά m2
ΕΥΡΩ
Αριθμητικά:
Ολογράφως: Εκατόν τριάντα

A.T.19
Έκδοση άδειας δόμησης μικρής κλίμακας και ενημέρωση του φακέλου της υφιστάμενης οικοδομικής αδείας
Στα πλαίσια του Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174 σχετικά με εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση
Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγησή της» σε
αντικατάσταση της 69701/4461/12-10-2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Η περίπτωση ιζ της παρ. 2 του αρθ. 29 του ν. 4495/2017, τροποποιείται ως εξής:
«ιζ) εσωτερικές διαρρυθμίσεις, καθώς και εργασίες αλλαγής χρήσης για τις οποίες
σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4067/2012, όπως ισχύει, δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας, με την
προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου
και δεν μεταβάλλονται προς το δυσμενέστερο τα φορτία και η κατηγορία σεισμικής σπουδαιότητας σύμφωνα
με τον ΕΑΚ.».
Σε περίπτωση που από τις εσωτερικές διαρρυθμίσεις τροποποιούνται μελέτες του κτιρίου (π.χ παθητική/
ενεργητική πυροπροστασία, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, κ.λ.π),
κατατίθενται οι κατά περίπτωση τροποποιήσεις μελετών για την ενημέρωση του φακέλου
της οικοδομικής άδειας κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017.

Τιμή κατ’ αποκοπή
ΕΥΡΩ

Αριθμητικά:
Ολογράφως: Εξακόσια

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας
Διακήρυξη: 2020.212/ΛΚΔΜ
Αντικείμενο: Ανακαίνιση Δασικού κτιρίου περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
στην Πτολεμαΐδα

β. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A

Είδος Εργασιών

Α.Τ.

Μον.
Mετρ.

[1]

[2]
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
Αποξήλωση
ξύλινων ή σιδηρών
κουφωμάτων

[3]

[4]

[5]

A.T.1

M2

45,00

A.T.2

m3

7,00

A.T.3

kg

305,00

A.T.4

M2

17,50

A.T.5

m2

35,00

A.T.6

m2

21,00

1

5

Προμήθεια,
μεταφορά επί
τόπου, διάστρωση
και συμπύκνωση
σκυροδέματος με
χρήση αντλίας ή
πυργογερανού για
κατασκευές από
σκυρόδεμα
κατηγορίας C12/15
Χαλύβδινοι
οπλισμοί
σκυροδέματος
Δομικά πλέγματα
B500C
Τοιχοδομές από
δομικά στοιχεία
τύπου YTONG ή
ισοδύναμα,
ποιότητας PP4, 10
εκ.
Τοιχοδομές από
δομικά στοιχεία
τύπου YTONG ή
ισοδύναμα, PP4 25
εκ. O-Block

6

Τυποποιημένα
κουφώματα
συνθετικά

2

3

4

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)
[6]

Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική
Ολική
Δαπάνη Δαπάνη
[7]
[8]

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Θύρες ξύλινες
πρεσσαριστές με
κάσσα μπατική,
πλάτους έως 23 cm
Επιστρώσεις
δαπέδων με
κεραμικά πλακίδια,
GROUP 4
διαστάσεων 30x30
cm
Περιθώρια
(σοβατεπιά) με
κεραμικά πλακίδια
Πατήματα και
ρίχτια από
μάρμαρο μαλακό,
πάχους 3cm
Επιχρίσματα τριπτά
- τριβιδιστά με
μαρμαροκονίαμα
Υαλοπίνακες
ασφαλείας
(LAMINATED),
συνολικού πάχους
10mm (5mm
+μεμβράνη+5mm)
Μεταλλικός
σκελετός
ψευδοροφής
Προετοιμασία
επιχρισμένων
επιφανειών τοίχων
για χρωματισμούς

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

A.T.7

m2

A.T.8

m2

110,00

A.T.9

μμ

132,00

A.T.10

m2

8,43

A.T.11

m2

105,00

A.T.12

m2

16,00

kg

400,00

A.T.13

A.T.14

A.T.15

M2

M2

20,00

500,00

500,00

Ψευδοροφή
διακοσμητική,
επισκέψιμη,
φωτιστική από
16
πλάκες ορυκτών
ινών πάχους 15
έως 20 mm,
διαστάσεων
600x600 mm ή
625x625 mm
Επένδυση δαπέδου
17
από πλάκες
πεζοδρομίου
Θερμο-ηχομόνωση
με πλάκες
18
ορυκτοβάμβακα
των 50 mm,
πυκνότητας 80 kg.
Γκαραζόπορτα
19
μεταλλική
τυλιγόμενη (ρολλό)
με 1 σειρά τζάμι
Άδεια δόμησης
μικρής κλίμακας
και ενημέρωση
φακέλου
20
υφιστάμενης
οικκοδομικής
αδείας
ΟΜΑΔΑ 2– ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ (€)

A.T.16

m2

110,00

A.T.17

m2

68,10

A.T.18

kg

110

A.T.19

m2

A.T.20

Κατ’
αποκοπή

41,00

1

Προϋπολογισμός ΠροσφοράςΣ(β)

Μέση τεκμαρτή έκπτωση Εμ = [(Σα – Σβ)/Σα] x 100 = [(23.809,77- _______)/23.809,77] x 100 =
___%
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γ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α.Τ. 01
Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων
Αποξήλωση ξύλινων 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 επαναχρησιμοποίηση του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακρότατου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.
ΕΥΡΩ

Αριθμητικά: 7,94
Ολογράφως: ΕΦΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 02
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή
πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή
ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με
χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών
επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου, και τις ΕΤΕ

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν
εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος
εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων
υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα
παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών
υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς
διάστρωση.
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία
περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος
καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από
την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου
αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.
δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος
(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η
περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.
ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.
βιομηχανικό δάπεδο).
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και
τρούλους.
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες
από την μελέτη διαστάσεις.
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΕΥΡΩ
Αριθμητικά: 47,00
Ολογράφως: ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΦΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 03
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 3873 100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών,
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη,
προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον
και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-0201-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας
έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με
μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την
έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης,
τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη
ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
|
|
Ονομ. |
| Κουλούρες και
|Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |
πλέγματα και |διατομή
(mm) |
|
προϊόντα
|
δικτυώματα
| (mm2)
|
|
|
|
|
| B500C
| B500Α
| B500C |
B500Α |
B500C |
|
|
|
|
|
|
|
5,0
|
|
ν
|
|
v
|
|
19,6
5,5
|
|
ν
|
|
ν
|
|
6,0
| ν
|
ν
| ν
|
ν
| ν
|
6,5
|
|
ν
|
|
ν
|
|
7,0
|
|
ν
|
|
ν
|
|
7,5
|
|
ν
|
|
ν
|
|
8,0
| ν
|
ν
| ν
|
ν
| ν
|
10,0
| ν
|
| ν
|
| ν
|
12,0
| ν
|
| ν
|
| ν
|
14,0
| ν
|
| ν
|
| ν
|
16,0
| ν
|
| ν
|
| ν
|
18,0
| ν
|
|
|
|
|
20,0
| ν
|
|
|
|
|
22,0
| ν
|
|
|
|
|
25,0
| ν
|
|
|
|
|
28,0
| ν
|
|
|
|
|
32,0
| ν
|
|
|
|
|
40,0
| ν
|
|
|
|
|

|
Ονομ.
| μάζα/μέτρο
|
(Kg/m)
|
|
23,8
28,3
33,2
38,5
44,2
50,3
78,5
113
154
201
254
314
380
491
616
804
1257

|

0,154
0,187
| 0,222
| 0,260
| 0,302
| 0,347
| 0,395
| 0,617
| 0,888
| 1,21
| 1,58
| 2,00
| 2,47
| 2,98
| 3,85
| 4,83
| 6,31
| 9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: Η σύνδεση των ράβδων
κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ
Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας.
Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία .
Δομικά πλέγματα B500C.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με
την μελέτη.
ΕΥΡΩ

Αριθμητικά: 0,69
Ολογράφως: ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 04
Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου YTONG ή ισοδύναμα, ποιότητας PP4, ξηρής πυκνότητας
550kg/m³ διαστάσεων 60x25x10,0 cm
Κατασκευή τοιχοποιίας με δομικά στοιχεία τύπου YTONG, με ειδική κονία κτισίματος, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων
υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του
κονιάματος κτισίματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η
πλήρης εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα της
κατασκευής.
Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου YTONG ή ισοδύναμα, ποιότητας PP4, ξηρής πυκνότητας
550kg/m³ διαστάσεων 60x25x10,0 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

ΟΟΔ

Αριθμητικά: 11,89
Ολογράφως: ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. 05
Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου YTONG O-Block ή ισοδύναμα, με κάθετη οπή διαμέτρου
Φ150, ποιότητας PP4, ξηρής πυκνότητας 550kg/m³, διαστάσεων 60x25x25,0 cm ενισχυόμενες με
κάθετα διαζώματα από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα διατομής Φ150.
Κατασκευή τοιχοποιίας με δομικά στοιχεία τύπου YTONG, με ειδική κονία κτισίματος, σύμφωνα με
τις προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής. Τα blocks κτίζονται εκατέρωθεν και εντός της οπής
που δημιουργείται κατασκευάζεται κατακόρυφο διάζωμα με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και
ελαφρό οπλισμό S500s (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του
απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος κτισίματος, οι
πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία
κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα της κατασκευής.
Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου YTONG O-Block ή ισοδύναμα, με κάθετη οπή διαμέτρου
Φ150, ποιότητας PP4, ξηρής πυκνότητας 550kg/m³, διαστάσεων 60x25x25,0 cm ενισχυόμενες με
κάθετα διαζώματα από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα διατομής Φ150.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

Αριθμητικά: 41,63
Ολογράφως ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 06
Τυποποιημένα κουφώματα συνθετικά
Έτοιμα κουφώματα συνθετικά 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 PVC,
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 SYNUERIKA
12 - 24 kg/m2.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :99,96ΕΥΡΩ
ΟΟΔ
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Ολογράφως: ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. 07
Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm
Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις με φύλλα
πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από
πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό
σταυρωτό από ξύλα "μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές
"μισοχαρακτές" καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε
κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και
λειτουργίας με την χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές τύπου CONVEX επινικελωμένες ή
επιχρωμιωμένες ματ ή μη σύμφωνα με το πρότυπο BS EN 1906:2012, μικροϋλικά και εργασία για
κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής
κλειδαριάς και χειρολαβών,
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

(Αριθμητικά): 75,00
(Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 08
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm
Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα,
υδατοαπορροφητικότητας 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 ειδικό 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.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

Αριθμητικά: 18,30.
Ολογράφως: ΔΕΚΑΟΧΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 09
Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια
ΟΟΔ
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Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων,
μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με τσιμεντοκονία
ή κόλλα
πλακιδίων.
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά
πάσης φύσεως επί τόπου.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).
ΕΥΡΩ Αριθμητικά: 2 ,35
Ολογράφως: ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. 10
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε
οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί
τόπου".
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά
εργαλεία και ικριώματα εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ

Αριθμητικά: 61,02
Ολογράφως: ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 11
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους
2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή
(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε
στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που
παρασκευάζονται επί τόπου".
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό,
ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ Αριθμητικά : 9,15
Ολογράφως: ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

ΟΟΔ
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Α.Τ. 12
Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 10 mm (5 mm +
μεμβράνη + 5 mm)
Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή (clear
float) και μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως
τοποθετημένοι με ελαστικά περεμβύσματα από EPDM ή συναφελη και σιλικόνη. Υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό".
Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους :
10mm (5mm + μεμβράνη + 5mm).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ
Αριθμητικά: 26,46
Ολογράφως: ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ
A.T.13
Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής
Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε οποιοδήποτε ύψος
από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου μορφοσίδηρου ή διατομές
γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και
κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης, αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής
αγκύρωσης, και γενικά μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά
καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ

Αριθμητικά : 2,34
Ολογράφως : ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

A.T.14
Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς
Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, καθαρισμός, λείανση με
γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού
μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα αλκάλια.

ΟΟΔ
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

Αριθμητικά: 0,70
Ολογράφως: ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

A.T.15
Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς
Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, καθαρισμός, λείανση με
γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού
μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα αλκάλια.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ

Αριθμητικά: 5,59
Ολογράφως: ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ

A.T.16
Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20
mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm
Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων διαστάσεων
αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε
σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους
επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.
β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωμάτων
της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος
γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της
Υπηρεσίας.
δ )Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής
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ΕΥΡΩ

Αριθμητικά: 13,30
Ολογράφως: ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T.17
Κατασκευή δαπέδου από πλάκες πεζοδρομίου
Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων κλπ. με τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων
0,50x0,50 m, πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, με επιφανειακή στοιβάδα από λευκό τσιμέντο, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 «Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών»
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των τσιμεντοπλακών και των υλικών στερέωσης και
αρμολόγησης
- η τοποθέτηση των τσιμεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιμεντοκονιάματος πάχους 2,5 3,0 cm, αποτελούμενου από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου και 180 kg τσιμέντου ανά
m3
- η αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονία με λευκό τσιμέντο σε αναλογία 650 kg τσιμέντου ανά m3
μαρμαροκονίας και ο καθαρισμός των αρμών
Τιμή ανά m2
ΕΥΡΩ

Αριθμητικά: 11,67
Ολογράφως: ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

A.T.18
Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm
Θερμομόνωση - ηχομόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm,
πυκνότητας 80 kg/m3, με ή χωρίς στερέωση αυτών, ήτοι υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
ΕΥΡΩ

Αριθμητικά: 10,53
Ολογράφως: ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

A.T.19
ΟΟΔ
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Γκαραζόπορτα μεταλλική τυλιγόμενη (ρολλό) με 1 σειρά τζάμι
Προμήθεια και τοποθέτηση γκαραζόπορτας, ασφαλείας, οποιωνδήποτε διαστάσεων, τυλιγόμενης
(ρολλό), από αρθρωτά χαλύβδινα προφίλ (χωρίς ή με θερμομόνωση), με δυο σειρές τζαμιών σε
αντίστοιχα διαμορφωμένα ειδικά προφίλ, ηλεκτροκίνητο μηχανισμό βιομηχανικού τύπου με κουτί
προφύλαξης και κατάλληλες προδιαγραφές (αντοχής, κύκλων λειτουργίας κτλ), σύμφωνα με την
μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή. Συμπεριλαμβάνεται η πλήρωση των διακένων με αφρό
πολυουρεθάνης ή με αριάνι των 600 kg τσιμέντου (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την μελέτη),
η σφράγιση των αρμών με πολυουρεθανική μαστίχη ή σιλικόνη, και γενικά τα πάσης φύσεως υλικά
κατασκευής και πλήρωσης και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης σε κατάσταση
λειτουργίας.
Τιμή ανά m2
ΕΥΡΩ
Αριθμητικά: 130,00
Ολογράφως: ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ
A.T.19
Έκδοση άδειας δόμησης μικρής κλίμακας και ενημέρωση του φακέλου της υφιστάμενης
οικοδομικής αδείας
Στα πλαίσια του Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174 σχετικά με εργασίες για τις οποίες απαιτείται
Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την
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χορήγησή της» σε αντικατάσταση της 69701/4461/12-10-2018 απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Η περίπτωση ιζ της παρ. 2 του αρθ. 29 του ν. 4495/2017, τροποποιείται ως εξής:
«ιζ) εσωτερικές διαρρυθμίσεις, καθώς και εργασίες αλλαγής χρήσης για τις οποίες
σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4067/2012, όπως ισχύει, δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας,
με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου
και δεν μεταβάλλονται προς το δυσμενέστερο τα φορτία και η κατηγορία σεισμικής σπουδαιότητας
σύμφωνα με τον ΕΑΚ.».
Σε περίπτωση που από τις εσωτερικές διαρρυθμίσεις τροποποιούνται μελέτες του κτιρίου (π.χ
παθητική/ ενεργητική πυροπροστασία, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, κ.λ.π),
κατατίθενται οι κατά περίπτωση τροποποιήσεις μελετών για την ενημέρωση του φακέλου
της οικοδομικής άδειας κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017.

Τιμή κατ’ αποκοπή
ΕΥΡΩ

ΟΟΔ
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Ολογράφως: ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ
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Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας
Διακήρυξη: 2020.212/ΛΚΔΜ
Αντικείμενο: «Ανακαίνιση Δασικού κτιρίου περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας στην Πτολεμαΐδα»

δ. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική
Ολική
Δαπάνη
Δαπάνη
[7]
[8]

A/A

Είδος Εργασιών

Α.Τ.

Μον.
Mετρ.

[1]

[2]
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
Αποξήλωση ξύλινων
ή σιδηρών
κουφωμάτων

[3]

[4]

[5]

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)
[6]

A.T.1

M2

45,00

7,94

A.T.2

m3

7,00

47,00

329,00

A.T.3

kg

305,00

0,69

210,45

1

2

3

ΟΟΔ

Προμήθεια,
μεταφορά επί
τόπου, διάστρωση
και συμπύκνωση
σκυροδέματος με
χρήση αντλίας ή
πυργογερανού για
κατασκευές από
σκυρόδεμα
κατηγορίας C12/15
Χαλύβδινοι
οπλισμοί
σκυροδέματος
Δομικά πλέγματα
B500C

Ποσότητα

357,30
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4

5

6

7

8

9

10

11

ΟΟΔ

Τοιχοδομές από
δομικά στοιχεία
τύπου YTONG ή
ισοδύναμα,
ποιότητας PP4, 10
εκ.
Τοιχοδομές από
δομικά στοιχεία
τύπου YTONG ή
ισοδύναμα, PP4 25
εκ. O-Block
Τυποποιημένα
κουφώματα
συνθετικά
Θύρες ξύλινες
πρεσσαριστές με
κάσσα μπατική,
πλάτους έως 23 cm
Επιστρώσεις
δαπέδων με
κεραμικά πλακίδια,
GROUP 4
διαστάσεων 30x30
cm
Περιθώρια
(σοβατεπιά) με
κεραμικά πλακίδια
Πατήματα και ρίχτια
από μάρμαρο
μαλακό, πάχους
3cm
Επιχρίσματα τριπτά
- τριβιδιστά με
μαρμαροκονίαμα

A.T.4

M2

17,50

11,89

208,08

A.T.5

m2

35,00

41,63

1.457,05

A.T.6

m2

21,00

99,96

2.099,16

A.T.7

m2

20,00

75,00

1.500,00

A.T.8

m2

110,00

18,30

2.013,00

A.T.9

μμ

132,00

2,35

310,20

A.T.10

m2

8,43

61,02

514,40

A.T.11

m2

105,00

9,15

960,75
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12

13

14

15

16

ΟΟΔ

Υαλοπίνακες
ασφαλείας
(LAMINATED),
συνολικού πάχους
10mm (5mm
+μεμβράνη+5mm)
Μεταλλικός
σκελετός
ψευδοροφής
Προετοιμασία
επιχρισμένων
επιφανειών τοίχων
για χρωματισμούς
Χρωματισμοί επί
επιφανειών
επιχρισμάτων με
χρώματα υδατικής
διασποράς,
ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής
ή πολυβινυλικής
βάσεως εξωτερικών
επιφανειών με
χρήση χρωμάτων,
ακρυλικής ή
στυρενιο-ακριλικής
βάσεως.
Ψευδοροφή
διακοσμητική,
επισκέψιμη,
φωτιστική από
πλάκες ορυκτών
ινών πάχους 15 έως
20 mm, διαστάσεων
600x600 mm ή
625x625 mm

A.T.12

A.T.13

m2

16,00

26,46

423,36

kg

400,00

2,34

936,00

0,70

350,00

M2
A.T.14

500,00

A.T.15

M2

500,00

5,59

2.795,00

A.T.16

m2

110,00

13,30

1.463,00
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Επένδυση δαπέδου
από πλάκες
πεζοδρομίου
17

18

19

20

A.T.17

Θερμο-ηχομόνωση
με πλάκες
ορυκτοβάμβακα των A.T.18
50 mm, πυκνότητας
80 kg.
Γκαραζόπορτα
μεταλλική
τυλιγόμενη (ρολλό) A.T.19
με 1 σειρά τζάμι
Άδεια δόμησης
μικρής κλίμακας και
ενημέρωση
φακέλου
A.T.20
υφιστάμενης
οικκοδομικής
αδείας

m2

68,10

11,67

794,73

kg

110,00

10,53

1.158,30

130,00

5.330,00

m2

Κατ’
αποκοπή

41,00

1

600,00

600,00

Προϋπολογισμός Υπηρεσίας Σ(β) 23.809,77

ΟΟΔ
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Λιγνιτική Παραγωγή

Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτ. Μακεδονίας

Διακήρυξη:

2020.212/ΛΚΔΜ

Ημερομηνία: 30.09.2020

Αντικείμενο: «Ανακαίνιση Δασικού κτιρίου περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Πτολεμαΐδα».

ΣΥΜΒΑΣΗ
Tεύχος 3 από 5

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ: 2020.212/ΛΚΔΜ
ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση Δασικού κτιρίου
Μακεδονίας στην Πτολεμαΐδα»

περιφέρειας

Δυτικής

ΣΥΜΒΑΣΗ
Στην …………… σήμερα ……… τα συμβαλλόμενα μέρη, αφενός η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Α.Ε. που θα αποκαλείται στο εξής Επιχείρηση ή ΔΕΗ, η οποία έχει έδρα στην Αθήνα, οδός
Χαλκοκονδύλη αριθ. 30 και εκπροσωπείται νόμιμα σε αυτή την περίπτωση από τον κ. Αντώνιο Γ.
Νίκου Διευθυντή της ΔΛΚΔΜ και αφετέρου ...................................................................... που θα
αποκαλείται στο εξής Ανάδοχος και έχει έδρα στ.. ………………………………………………………………………….
και εκπροσωπείται νόμιμα σε αυτή την περίπτωση από τ… …………........................................................
συνομολόγησαν τη Σύμβαση αυτή και συμφώνησαν τους όρους που αναγράφονται παρακάτω,
χωρίς καμία επιφύλαξη.
Άρθρο 1
Αντικείμενο της Σύμβασης
1.1 Με τη Σύμβαση αυτή η Επιχείρηση αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να
προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονομική και ασφαλή εκτέλεση του έργου
«Ανακαίνιση Δασικού κτιρίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Πτολεμαΐδα» έτσι
ώστε να είναι κατάλληλο για τη χρήση και λειτουργία που προορίζεται και σε πλήρη
συμμόρφωση προς τους όρους της παρούσας Σύμβασης.
1.2 Στην έννοια του υπόψη έργου περιλαμβάνονται αναλυτικά τα ακόλουθα:
− Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων και τοποθέτηση συνθετικών με
υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 10mm (5mm
+μεμβράνη+5mm)
− Πλήρωση τοιχοποιίας με τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου YTONG ή ισοδύναμα,
ποιότητας PP4, 10 εκ. και 25εκ.
− Επίχριση τοιχοποιιών και προετοιμασία τους για χρωματισμό ακρυλικής ή στυρενιοακριλικής βάσεως και χρωματισμός
− Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 με την
τοποθέτηση χαλύβδινων οπλισμών ( πλέγματα) B500C
− Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4 διαστάσεων 30x30 cm και
επένδυση της κλίμακας με μάρμαρο μαλακό 3εκ
− Τοποθέτηση θυρών ξύλινων πρεσσαριστών με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm
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− Τοποθέτηση μεταλλικού σκελετού και ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15
έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm. Πάνω από την ψευδοροφή θα
τοποθετηθεί Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα των 50 mm, πυκνότητας 80
kg.
− Επένδυση δαπέδου περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου από πλάκες πεζοδρομίου
− Τοποθέτηση 2 νέων μεταλλικών γκαραζόπορτων με τυλιγόμενο ρολό με 1 ή 2 σειρές
τζάμι
− Έγκριση μικρής κλίμακας για την αλλαγή των διαρρυθμίσεων και ενημέρωση της αδείας
για την αλλαγή των όψεων και την αλλαγή χρήσης του κτιρίου
Όλα τα υλικά έως την Παραλαβή του έργου θα φυλάσσονται με ευθύνη του Αναδόχου.
Όλα τα βοηθητικά έργα που θα απαιτηθούν, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. Οι τιμές μονάδας
που θα προσφερθούν καλύπτουν όλες τις επιμέρους δαπάνες για το κυρίως έργο, τα
βοηθητικά έργα και το εργολαβικό όφελος.
1.3

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Περιγραφή και Τεχνικές
Προδιαγραφές, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Σύμβασης.
Άρθρο 2
Συμβατικό Τίμημα

Το συμβατικό τίμημα του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 1 του παρόντος ανέρχεται σε
..................................................................... (....................... €) και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.
Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνεται κάθε απαίτηση του Αναδόχου, του δημοσίου ή τρίτου,
σχετική με αυτό το έργο, ενώ δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Άρθρο 3
Τρόπος Πληρωμής
3.1

Οι τιμολογήσεις από τον Ανάδοχο θα γίνονται μετά την υλοποίηση κάθε τιμολογήσιμου
τμήματος του έργου με βάση πιστοποιήσεις, οι οποίες θα προσδιορίζουν την ποσότητα του
έργου που έχει εκτελεστεί από τον Ανάδοχο κατά την αντίστοιχη περίοδο.

3.2

Οι πληρωμές θα γίνονται την ενενηκοστή (90η) ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης του
Τιμολογίου, εφόσον ο Ανάδοχος προσκομίσει πριν από την πληρωμή:
- Ασφαλιστική ενημερότητα
- Αντίγραφα Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) του ΕΦΚΑ για το εργαζόμενο στο
έργο προσωπικό του Αναδόχου ή/και Υπεργολάβου για την περίοδο αναφοράς του
τιμολογίου
- Αντίγραφα παραστατικών, από τα οποία αποδεικνύεται η καταβολή μέσω Τραπέζης των
αποδοχών των εργαζομένων στον Ανάδοχο ή/και Υπεργολάβο αυτού
- Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου με την οποία θα βεβαιώνεται
ότι έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας
για το απασχολούμενο Προσωπικό από αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο για την περίοδο
αναφοράς του τιμολογίου
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- Κάθε άλλο έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής
νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου,
το οποίο τυχόν θα ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα της ΔΕΗ
3.3

Σε κάθε πληρωμή εργασιών προς τον Ανάδοχο θα διενεργείται κράτηση για Εγγύηση Καλής
Εκτέλεσης. Η κράτηση αυτή ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) στην πιστοποιούμενη αξία της
πληρωμής. Η παραπάνω κράτηση δεν μπορεί να αντικατασταθεί με εγγυητική επιστολή.

3.4

Οι κρατήσεις για Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης επιστρέφονται άτοκα στον Ανάδοχο μετά την
έγκριση του Πρωτοκόλλου Περάτωσης του Έργου από την Προϊσταμένη Υπηρεσία.
Άρθρο 4
Τροποποίηση Σύμβασης κατά την εκτέλεση

Η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί λόγω εκτέλεσης συμπληρωματικών έργων ή
τροποποιήσεων που δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά ή/και λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν
να προβλεφθούν κατά τη σύναψή της.
Είναι δυνατό η Επιχείρηση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβαση
• να προβεί στην αύξηση της αρχικής αξίας της σύμβασης μέχρι ποσοστού τριάντα τοις εκατό
(30%) ή/και στη μείωσή της μέχρι ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%),
• να προβεί στη μείωσή της χρονικής ισχύος της σύμβασης μέχρι ποσοστού τριάντα τοις εκατό
(30%)
• να προβεί σε χρονική παράταση της σύμβασης, μέχρι του χρονικού σημείου το οποίο σε
καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνά την ισόχρονη παράταση της ισχύος της σύμβασης.
Τα παραπάνω αναφερόμενα ενεργοποιούνται με γνώμονα πάντα τις λειτουργικές ανάγκες της
Επιχείρησης, χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική φύση της.
Για τις μεταβολές αυτές ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει αύξηση των τιμών μονάδας ή να
εγείρει άλλες απαιτήσεις.

Άρθρο 5
Προθεσμίες Πέρατος – Ποινικές Ρήτρες
5.1

Προθεσμίες πέρατος Έργου
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τις προθεσμίες που καθορίζονται πιο
κάτω. Όλες οι προθεσμίες μετριούνται από την ημερομηνία έναρξης της Σύμβασης.
Συνολική προθεσμία
Η εκτέλεση και αποπεράτωση του Έργου θα γίνει σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από
την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης.

5.2

Ημερομηνία έναρξης των εργασιών ορίζεται η ................ η οποία θα επιβεβαιώνεται με τη
σύνταξη Πρωτοκόλλου εγκατάστασης ή έναρξης των εργασιών, όπως αναφέρεται στο άρθρο
14 παρ. 14.2 του παρούσας σύμβασης.
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5.4

Ποινικές Ρήτρες
5.4.1

Για κάθε ημερολογιακή ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας πέρατος από
υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να καταβάλει ποινική
ρήτρα 40 €.

5.4.2

Το σύνολο της ποινικής ρήτρας δεν μπορεί να υπερβεί το δέκα τοις εκατό (10%) του
συμβατικού τιμήματος.

5.4.3

Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και παρακρατείται,
μετά την επιβολή της, από τις πληρωμές προς τον Ανάδοχο.
Άρθρο 6
Ασφάλιση του Έργου

6.1

6.2

Ο Ανάδοχος, πέραν από τις λοιπές υποχρεώσεις, είναι υποχρεωμένος να συνομολογήσει με
ασφαλιστική εταιρεία της αποδοχής της ΔΕΗ, την οποία δεν μπορεί η Επιχείρηση να αρνηθεί
αδικαιολόγητα, και να διατηρεί και να παρακολουθεί, με δικές του δαπάνες, τις παρακάτω
ασφαλίσεις:
•

Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου Έναντι Τρίτων και Εργοδοτικής
Ευθύνης του Αναδόχου

•

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

•

Ασφάλιση Προσωπικού

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για κάθε μία από τις ασφαλίσεις θα πρέπει να περιέχουν και να
καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τα καθοριζόμενα στο τεύχος «Ασφαλίσεις».
Άρθρο 7
Ευθύνη Σύμπραξης /Ένωσης

7.1

Συμφωνείται ρητά ότι όλα τα μέλη της Σύμπραξης / Ένωσης ενέχονται και ευθύνονται έναντι
της Επιχείρησης ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το κάθε ένα χωριστά για την
εκπλήρωση των κάθε φύσης υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Σύμπραξη / Ένωση με την
παρούσα Σύμβαση.

7.2

Συμφωνείται επίσης ότι θα εκπροσωπούνται με κοινό εκπρόσωπο και σε όλη τη διάρκεια
ισχύος της Σύμβασης και θα ελέγχεται από την Επιχείρηση η ουσιαστική συμμετοχή στην
Σύμπραξη / Ένωση όλων των μελών αυτής σύμφωνα με το Κοινοπρακτικό.
Άρθρο 8
Εκπροσώπηση της Επιχείρησης

8.1

Η διοίκηση του έργου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος αυτού ασκούνται από την Επιχείρηση,
μέσω του Τομέα Έργων Πολιτικού Μηχανικού (ΤΕΠ-Μ) του Κλάδου Η-Μ Μελετών & Έργων
(ΚΗ-ΜΜ&Ε) που θα αποκαλείται στο εξής Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Στα καθήκοντα της
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας,
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της ποσότητας των εργασιών και γενική τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον Ανάδοχο.
Την εποπτεία της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ασκεί η Διεύθυνση του ΛΚΔΜ (ΔΛΚΔΜ) που θα
αποκαλείται στο εξής Προϊστάμενη Υπηρεσία.
8.2

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του έργου από τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα της
Επιχείρησης μπορεί να ασκηθεί εκτός από τον τόπο του έργου και σε όλους τους χώρους που
κατασκευάζονται τμήματά του. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την
απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων των οργάνων αυτών.

8.3

Η άσκηση των καθηκόντων των αρμοδίων οργάνων της Επιχείρησης, ως προς την εκτέλεση
της Σύμβασης, δεν μειώνει σε καμία περίπτωση τις ευθύνες του Αναδόχου σύμφωνα με τις
διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας και τη Σύμβαση.
Άρθρο 9
Εκχώρηση

9.1

Απαγορεύεται, είναι άκυρη και χωρίς νομικό αποτέλεσμα για την Επιχείρηση, η μεταβίβαση ή
η εκχώρηση, από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιαδήποτε
απαίτησης ή δικαιώματος ή αγωγής που μπορεί να έχει κατά της Επιχείρησης και προκύπτει
από τη Σύμβαση ή σε σχέση με αυτή, εάν γίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΔΕΗ.

9.2

Με την έγκρισή της, η Επιχείρηση μπορεί να καθορίζει την έκταση και τις προϋποθέσεις της
εκχώρησης.
Άρθρο 10
Μηχανήματα, εργαλεία και υλικά

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, με δικές του δαπάνες, να προβαίνει στην προμήθεια,
εγκατάσταση και λειτουργία οποιωνδήποτε μηχανημάτων, εργαλείων, υλικών και εφοδίων,
αναγκαίων ή χρήσιμων για την εκτέλεση του έργου.
Τα υπόψη μηχανήματα, εργαλεία, υλικά και εφόδια, καθώς και όλα τα ικριώματα και εγκαταστάσεις
που χρησιμοποιούνται στο έργο, πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και να
παρέχουν πλήρη ασφάλεια για το έργο, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και το προσωπικό.

Άρθρο 11
Ευθύνες του Αναδόχου
11.1 Ο Ανάδοχος ευθύνεται:
α. για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη προς τους κανόνες της
σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, εκτέλεση του έργου,
β. για την αποκατάσταση οποιουδήποτε ελαττώματος του έργου,
γ. έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού της Επιχείρησης, καθώς και έναντι του δικού του
προσωπικού, για ζημιές γενικά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ζημιές σε ιδιοκτησία,
οι σωματικές βλάβες ή και θάνατος οποιουδήποτε προσώπου, ακόμη και αυτών που δεν
καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια.
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11.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει εντός ευλόγου προθεσμίας τις ζημιές που
προκάλεσε ή να προσκομίσει σχετικές απαλλακτικές αποδείξεις των ζημιωθέντων, άλλως θα
γίνεται ισόποση παρακράτηση από τις πληρωμές του.
11.3 Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία και το προσωπικό της Επιχείρησης, δεν φέρουν καμιά ευθύνη
έναντι τρίτων για ζημιές που οφείλονται στην εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης από τον
Ανάδοχο, όπως και για κάθε τυχόν θανατηφόρο ή όχι ατύχημα που ήθελε συμβεί στο
προσωπικό της Επιχείρησης, του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση της έργου από
τον Ανάδοχο.
11.4 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται αυστηρά προς τους ισχύοντες στην Ελλάδα
σχετικούς Νόμους, Διατάγματα, Κανονισμούς και Αστυνομικές Διατάξεις, καθώς και προς τις
οδηγίες της ΔΕΗ.
11.5 Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος έναντι της ΔΕΗ, για την
απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας ως προς το
απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, ως προς το προσωπικό των Υπεργολάβων του, καθώς
και των συνεργαζόμενων με αυτούς τρίτους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο πλαίσιο
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης.
Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται για το προσωπικό του ή/και το προσωπικό του
Υπεργολάβου καθώς και για τους συνεργαζόμενους με αυτούς τρίτους με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας στο πλαίσιο της Σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκειά της, να προσκομίζει εντός
ευλόγου προθεσμίας στο αρμόδιο για την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων της
Σύμβασης όργανο της ΔΕΗ οποιοδήποτε έγγραφο του ζητηθεί που είναι πρόσφορο να
αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως Έντυπα Αναγγελίας
Πρόσληψης (Ε3), Πίνακες Προσωπικού (Ε4), Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ),
αποδεικτικά στοιχεία πληρωμής αυτών αποκλειστικά μέσω Τραπεζών, φωτοαντίγραφα των
συμβάσεων εργασίας κ.λπ.
11.6 Ο Ανάδοχος ή/και ο Υπεργολάβος υποχρεούται να χορηγεί στο προσωπικό του όλα τα
κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) αναλόγως των εκτελουμένων εργασιών.
11.7 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης από τον Ανάδοχο των υποχρεώσεών του σε
θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει
τη διακοπή των εργασιών με ευθύνη του Αναδόχου, ο οποίος σε κάθε περίπτωση
υποχρεούται να καλύψει με δαπάνες του οποιαδήποτε σχετική οικονομική επιβάρυνσή της
(επιβολή προστίμων, δαπάνες αποκατάστασης, αποζημιώσεις υπέρ τρίτων κ.λπ.).
Οι πιο πάνω ευθύνες του Αναδόχου δεν είναι περιοριστικές και δεν μειώνεται καθ’
οιονδήποτε τρόπο η αποκλειστική του ευθύνη, ως εργοδότη, στα θέματα Υγείας και
Ασφάλειας του προσωπικού του και των τυχόν υπεργολάβων του.
Άρθρο 12
Απαιτήσεις – Διαφωνίες
12.1 Απαιτήσεις
12.1.1

Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρεί ότι δικαιούται να προβάλει απαίτηση σε
σχέση με οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη Σύμβαση, υποχρεούται να το
γνωστοποιεί στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την
ημερομηνία που εμφανίστηκε το γεγονός για το οποίο προτίθεται να υποβάλει την
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απαίτηση. Με την εμφάνιση του γεγονότος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα
τα απαραίτητα στοιχεία, κατά τρόπο που κρίνεται αναγκαίος για την υποστήριξη της
απαίτησής του.
12.1.2

Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την αποστολή της παραπάνω γνωστοποίησης, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία οικονομική
ανάλυση της απαίτησής του, που θα συνοδεύεται με λεπτομερή αιτιολόγησή της.

12.1.3

Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το
δικαίωμά του για πληρωμή, εφόσον το αίτημά του γίνει δεκτό από την Επιχείρηση,
περιορίζεται μέχρι του σημείου που η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί να
επαληθεύσει από τα τηρηθέντα στοιχεία.

12.2 Διαφωνίες
12.2.1

Κάθε διαφωνία, που αναφύεται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της
Σύμβασης, θα αναφέρεται γραπτώς στην Προϊστάμενη Υπηρεσία, από τον Ανάδοχο
με «Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας».

12.2.2

Στην «Αίτηση Επίλυσης Διαφωνίας», ο Ανάδοχος θα εκθέτει σαφώς το θέμα που
αφορά στη διαφωνία. Ειδικότερα στην Αίτηση θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α.
β.
γ.
δ.

Σαφής περιγραφή της υπό κρίση διαφωνίας.
Έκθεση των πραγματικών περιστατικών στα οποία βασίζεται η διαφωνία.
Η αιτούμενη αποκατάσταση ή και το τυχόν σε σχέση προς αυτή χρηματικό ποσό.
Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη διαφωνία, όπως επίσης και κάθε
στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο.

12.2.3

Η Προϊστάμενη Υπηρεσία υποχρεούται, το αργότερο σε τριάντα (30) ημέρες από την
ημέρα κατά την οποία έλαβε την αίτηση αυτή, να γνωστοποιήσει στον Ανάδοχο την
απόφαση της Επιχείρησης.

12.2.4

Σε περίπτωση που Ανάδοχος δεν ικανοποιείται με την απόφαση αυτή της
Επιχείρησης ή στην περίπτωση κατά την οποία δε λάβει απάντηση μέσα στην
παραπάνω προθεσμία, μπορεί να προσφύγει στα τακτικά Δικαστήρια των Αθηνών.

12.2.5

Η ύπαρξη διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων δεν αναστέλλει την εκτέλεση του
έργου, ούτε αίρει την υποχρέωση του Αναδόχου να ακολουθεί τις εντολές της
Επιχείρησης σχετικά με την έγκαιρη και την άρτια εκτέλεση του έργου.
Άρθρο 13
Καταγγελία της Σύμβασης

13.1 Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Επιχείρησης που προκύπτουν από τις
υπόλοιπες διατάξεις της Σύμβασης, στις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος καθυστερεί χωρίς
εύλογη δικαιολογία την έναρξη των εργασιών ή εάν δε συμμορφώνεται προς τις διατάξεις
αυτής και καθυστερεί την πρόοδο των εργασιών, ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η
εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου ή εάν οι εργασίες που εκτελεί είναι κατά σύστημα
κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές ή αν
επιμόνως και εξακολουθητικά παραβαίνει ή δεν εφαρμόζει τα εγκεκριμένα σχέδια και δεν
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συμμορφώνεται με τις οδηγίες, τις κατευθύνσεις και εντολές της Επιχείρησης ή εάν
συστηματικά παραλείπει την τήρηση του περιβαλλοντικού, του κοινωνικού και του εργατικού
δικαίου, καθώς και των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων, η Επιχείρηση δικαιούται, για
οποιαδήποτε από τα παραπάνω, να απευθύνει «Ειδική Πρόσκληση» προς τον Ανάδοχο στην
οποία απαραίτητα μνημονεύονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και στην οποία
περιλαμβάνεται συγκεκριμένη περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν
από τον Ανάδοχο, μέσα σε προθεσμία που τάσσεται από την «Ειδική Πρόσκληση».
Η προθεσμία στην περίπτωση αυτή καθορίζεται με βάση το συντομότερο δυνατό από
τεχνικής απόψεως χρόνο για την εκπλήρωση της αντίστοιχης υποχρέωσης, και σε καμιά
περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες.
Εάν ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με την παραπάνω έγγραφη «Ειδική Πρόσκληση» μέσα
στην προθεσμία που έχει καθοριστεί, η Επιχείρηση δικαιούται με εξώδικη δήλωση προς τον
Ανάδοχο, η οποία κοινοποιείται με Δικαστικό Επιμελητή, να προβεί στην καταγγελία της
Σύμβασης, μερικά ή ολικά.
13.2 Η καταγγελία οριστικοποιείται και ο Ανάδοχος εκπίπτει της Σύμβασης (επικύρωση της
έκπτωσης), αν δεν υποβληθεί μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών ένσταση του Αναδόχου ή
αν απορριφθεί η ένσταση. Η ένσταση που ασκείται εμπρόθεσμα αναστέλλει την απόφαση
έκπτωσης μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της ένστασης. Για την ένσταση αποφασίζει
αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης.
13.3 Με την οριστικοποίηση της καταγγελίας της Σύμβασης, σύμφωνα με τα παραπάνω, ο
Ανάδοχος αποξενούται και αποβάλλεται από το έργο και γίνεται εκκαθάριση της Σύμβασης το
συντομότερο δυνατό.
Η Επιχείρηση δικαιούται είτε να συνεχίσει η ίδια την εκτέλεση του έργου, είτε να το αναθέσει
σε άλλον Ανάδοχο. Η Επιχείρηση και ο νέος Ανάδοχος δικαιούνται να χρησιμοποιούν εφόσον
το κρίνουν απαραίτητο, τα υλικά, τα εφόδια, τις εγκαταστάσεις και λοιπά μέσα του έκπτωτου
Αναδόχου, τα οποία έχουν προσκομισθεί ή ανεγερθεί από αυτόν στον τόπο του έργου.
13.4 Κατά του οριστικά έκπτωτου Αναδόχου, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της
Επιχείρησης για αποζημίωση, επέρχονται αθροιστικά οι εξής συνέπειες:
α. Καταπίπτουν υπέρ της Επιχείρησης τα παρακρατηθέντα ποσά, καθώς και τα αντιστοίχως
αναλογούντα σε τυχόν οφειλόμενα ποσά, ως Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης του έργου.
β. Γίνονται άμεσα απαιτητές οποιεσδήποτε οφειλόμενες Ποινικές Ρήτρες μέχρι την
ημερομηνία της καταγγελίας.
13.5 Για την εκκαθάριση της Σύμβασης η Επιχείρηση θα διενεργήσει προσκαλώντας προς τούτο
τον Ανάδοχο το συντομότερο δυνατό, την απογραφή της υπάρχουσας κατάστασης και θα
καθορίσει το συνολικό ποσό (εάν υπάρχει) με το οποίο τιμολογούνται οι εργασίες που έχουν
εκτελεστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση και θα καθορίσει επίσης και την αξία των τυχόν
υπαρχόντων αχρησιμοποίητων ή μερικώς χρησιμοποιημένων υλικών, καθώς και
οποιωνδήποτε προσωρινών εργασιών.
Σε περίπτωση που ο έκπτωτος Ανάδοχος, αν και κλήθηκε, δεν παραστάθηκε, η Επιχείρηση
μπορεί να προβεί η ίδια στην απογραφή και θα χρεοπιστώσει ανάλογα τον Ανάδοχο.
Άρθρο 14
Λύση της Σύμβασης
14.1 Λύση Σύμβασης λόγω πτώχευσης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή υποκατάστασης Αναδόχου
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14.1.1

Η Σύμβαση λύεται υποχρεωτικώς, κατόπιν μονομερούς δηλώσεως της ΔΕΗ, όταν ο
Ανάδοχος πτωχεύσει ή σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης όταν πτωχεύσουν όλα τα
συμπράττοντα μέρη.

14.1.2

Η Σύμβαση λύεται, κατά την κρίση της Επιχείρησης, όταν ο Ανάδοχος τεθεί σε
αναγκαστική διαχείριση ή σε περίπτωση σύμπραξης/ένωσης όταν τεθούν σε
αναγκαστική διαχείριση όλα τα συμπράττοντα μέρη, όπως επίσης στην περίπτωση
που ο Ανάδοχος υποκατέστησε τον εαυτό του ολικά ή μερικά κατά την εκτέλεση της
Σύμβασης με οποιοδήποτε τρίτο χωρίς την έγκριση της Επιχείρησης.

14.1.3

Σε όλες τις περιπτώσεις λύσης της Σύμβασης των δύο προηγούμενων παραγράφων
εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στις παραγράφους 14.3 έως 14.5 του παρόντος
τεύχους.

14.2 Λύση Σύμβασης κατ’ επιλογή της Επιχείρησης
14.2.1

Η Επιχείρηση, κατά την κρίση της, δικαιούται σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη
διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, να αιτηθεί τη λύση αυτής ολικά ή μερικά, με την
προϋπόθεση ότι θα ειδοποιήσει τον Ανάδοχο, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από
την ημερομηνία που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ως ημερομηνία λύσης της.
Στην περίπτωση αυτή, η Επιχείρηση θα καταβάλει στον Ανάδοχο:
- τις δαπάνες στις οποίες ο τελευταίος υποβλήθηκε πράγματι κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης της Σύμβασης και μέχρι της ημερομηνίας της λύσης, μετά από
αφαίρεση του τιμήματος του αντικειμένου της Σύμβασης που ήδη παρέλαβε και
πλήρωσε η Επιχείρηση.
- το αναπόσβεστο μέρος των εργοταξιακών εγκαταστάσεών του.
Ειδικά για τον προσδιορισμό των τυχόν πραγματικών δαπανών παραγωγής ή
προμήθειας εξοπλισμού ή/και υλικών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που θα αποδεικνύουν την αναγκαιότητα έναρξης
παραγωγής ή ανάθεσης προμήθειας με βάση το Πρόγραμμα Εκτέλεσης Έργου
καθώς και παραστατικά που να αιτιολογούν τα σχετικά έξοδα, τα οποία θα
συνυπολογιστούν εφόσον αποδειχτεί ότι τα εν λόγω μέρη (ή το σύνολο του
εξοπλισμού ή/και των υλικών) αυτά καθαυτά είναι κατάλληλα για τη χρήση που
προορίζονται.

14.2.2

Εφόσον η Σύμβαση κατά την ημερομηνία της λύσης έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό
μικρότερο από το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συμβατικού τιμήματος, η
Επιχείρηση, πέραν των προβλεπομένων στην προηγούμενη παράγραφο, καταβάλει
στον Ανάδοχο επιπλέον αποζημίωση για τεκμαιρόμενο όφελος, που δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του ποσού που απομένει μέχρι τη
συμπλήρωση του εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συμβατικού τιμήματος,
μειωμένου κατά το αναπόσβεστο μέρος των εργοταξιακών εγκαταστάσεων. Τα
προαναφερόμενα εξαντλούν τις υποχρεώσεις της Επιχείρησης που απορρέουν από
τη λύση της Σύμβασης.
Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να μην καταβάλει στον Ανάδοχο την παραπάνω
αποζημίωση σε περίπτωση συνδρομής περιστατικών που, αν και εντάσσονται στο
πλαίσιο δραστηριοτήτων της, δεν θα μπορούσαν ευλόγως να είχαν προβλεφθεί από
αυτήν.

Σύμβαση 2020.212/ΛΚΔΜ

10/13

14.2.3

Στην περίπτωση λύσης της Σύμβασης κατά τα ως άνω, η Επιχείρηση υποχρεούται να
επιστρέψει το εναπομένον υπόλοιπο των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης, ο δε
Ανάδοχος θα επιστρέψει στην Επιχείρηση την τυχόν προκαταβολή που του δόθηκε,
μετά από αφαίρεση του μέρους της που αντιστοιχεί στο συμβατικό τίμημα του
αντικειμένου που υλοποιήθηκε πριν από τη λύση της Σύμβασης.

14.3 Λύση κοινή συναινέσει
Η Σύμβαση μπορεί να λυθεί αιτιολογημένα αζημίως και για τα δύο μέρη, κατόπιν έγγραφης
συμφωνίας τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην πιο πάνω
παράγραφο 14.2.1.
Άρθρο 15
Αποκλεισμός Αναδόχου από διαδικασίες επιλογής Οικονομικού Φορέα
15.1 Η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία όπως εκάστοτε ισχύει, να
αποκλείει τον Ανάδοχο, με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της, προσωρινά ή οριστικά
από τις διαδικασίες επιλογής Οικονομικού Φορέα, εφόσον κηρυχθεί έκπτωτος ή
περιέλθει σε γνώση της Επιχείρησης ότι έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για παραβίαση
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού ή εργατικού δικαίου ή εφόσον δεν έχει την
απαιτούμενη αξιοπιστία ή δεν επιδείξει ενδεδειγμένη συναλλακτική συμπεριφορά έναντι
της Επιχείρησης.
15.2 Ο πιο πάνω αποκλεισμός γνωστοποιείται εγγράφως με εξώδικη δήλωση στον Ανάδοχο από
την αρμόδια Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να υποβάλει σχετική ένσταση, η
εκδίκαση της οποίας γίνεται από αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης.

Άρθρο 16
Οργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
16.1 Αλληλογραφία Αναδόχου με την Επιχείρηση
Η αλληλογραφία του αντιπροσώπου του Αναδόχου διεξάγεται μέσω του ή μετά του
Επιβλέποντα της Επιχείρησης. Η ΔΛΚΔΜ δύναται να επικοινωνεί σε ειδικές περιπτώσεις είτε
απ’ ευθείας μετά των κεντρικών γραφείων του Αναδόχου, είτε μετά του επί τόπου
αντιπροσώπου του Αναδόχου.
Η σχετική προς το Έργο αλληλογραφία του Αναδόχου προς οποιαδήποτε Υπηρεσία της
Επιχείρησης, Κεντρική ή Περιφερειακή, θα πρέπει απαραιτήτως να κοινοποιείται προς τη
ΔΛΚΔΜ, τον ΚΗ-ΜΜ&Ε, τον ΔΛΚΔΜ/ΤΣΠΕΥ και τον ΔΛΚΔΜ/ΚΟΥ/ΤΟΠΣΕΥ.
Ο αριθμός των αντιτύπων της αλληλογραφίας (επιστολών, εκθέσεων, υπομνημάτων, κ.λ.π.)
θα καθορίζεται εκάστοτε, αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών, υπό των εντεταλμένων
οργάνων της Επιχείρησης.
16.2 Εγκατάσταση του Αναδόχου
Η ημερομηνία εγκατάστασης και έναρξης των εργασιών επιβεβαιώνεται με τη σύνταξη
σχετικού Πρωτοκόλλου εγκατάστασης ή Έναρξης εργασιών, που υπογράφεται από τον
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Ανάδοχο και την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και κοινοποιείται στον ΤΣΠΕΥ της ΔΛΚΔΜ. Σε κάθε
περίπτωση η ημερομηνία έναρξης των εργασιών καταγράφεται επίσης και στο Ημερολόγιο
του Έργου.
16.3 Ημερολόγιο Έργου
Καθ΄ όλη τη διάρκεια του Έργου τηρείται με ευθύνη του Αναδόχου Ημερολόγιο του Έργου (με
διπλότυπα φύλλα), η μορφή του οποίου συμφωνείται μεταξύ του Αναδόχου και του
Επιβλέποντος της Επιχείρησης. Στο Ημερολόγιο του Έργου θα καταχωρείται καθημερινά κάθε
στοιχείο που θεωρείται ουσιώδες και έχει σχέση με την εκτέλεση του Έργου, όπως ενδεικτικά
αριθμός προσωπικού, μηχανικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται, τόπος εκτέλεσης των
εργασιών, καιρικές συνθήκες κλπ.
•

Ημερομηνία έναρξης του Έργου

•

Ημερομηνία πέρατος του Έργου

•

Τα υλικά που τοποθετήθηκαν από τον Ανάδοχο

•

Αναλυτική περιγραφή των εργασιών που εκτελέσθηκαν,

•

Ο συμφωνημένος χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών

•

Τυχόν χρονική καθυστέρηση σε σχέση με το χρόνο που συμφωνήθηκε

•

Χώρο παρατηρήσεων, όπου θα αναγράφονται κάποιες λεπτομέρειες που
προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών κλπ.

•

Εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας που αφορούν την αλλαγή της συνήθους ροής
των εργασιών που επιβάλλεται από τις συνθήκες ή κάποιο έκτακτο γεγονός .

Το Ημερολόγιο του Έργου συμπληρώνεται από τον Ανάδοχο και θα υπογράφεται από τον ίδιο
και τον αρμόδιο Εντεταλμένο της Επιχείρησης.
Όσον αφορά τη μεταφορά εντολών από τον Εντεταλμένο της Επιχείρησης προς τον Ανάδοχο
για θέματα καθημερινής εργασίας, αυτές οι εντολές εργασιών θα δίδονται στον Ανάδοχο
εγγράφως και θα καταχωρούνται και στο Ημερολόγιο Υπηρεσιών.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρείται με ακρίβεια και σχολαστικότητα από την
Επιβλέπουσα Υπηρεσία η συμβατότητα του Ημερολογίου του Έργου/Παροχής Υπηρεσιών με
τις Πιστοποιήσεις των εργασιών, σύμφωνα με τα άρθρα της σύμβασης, του αντίστοιχου
συμβατικού κόστους, τις ποσότητες των υλικών και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιήθηκαν για
την εκτέλεση της κάθε εργασίας.
Άρθρο 17
Διαδικασία Παραλαβής
Η περάτωση των εργασιών καθορίζεται με την έκδοση αντίστοιχης βεβαίωσης, για την έκδοση της
οποίας, απαιτείται η τήρηση της παρακάτω διαδικασίας:
Όταν λήξει και η τελευταία εργασία, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία εκδίδει βεβαίωση για το χρόνο
περάτωσης των εργασιών. Η βεβαίωση αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι
αναπληρώνει την παραλαβή των εργασιών.
Αν στις εργασίες που έχουν περατωθεί διαπιστωθούν μόνο επουσιώδεις ελλείψεις, η Επιβλέπουσα
Υπηρεσία γνωστοποιεί προς τον Ανάδοχο τις ελλείψεις που έχουν επισημανθεί και θέτει εύλογη
προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης εκδίδεται
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μετά την εμπρόθεσμη αποκατάσταση των ελλείψεων και αναφέρει το χρόνο που περατώθηκαν οι
εργασίες.
Με την έκδοση της βεβαίωσης πέρατος των εργασιών του Έργου ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει
την Παραλαβή του. Η διαδικασία της Παραλαβής θα γίνει σε ένα στάδιο και θα αφορά την
Προσωρινή & Οριστική Παραλαβή του Έργου.
Για τη διαδικασία της Παραλαβής ορίζεται αρμοδίως Επιτροπή Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής
από τον ΤΣΠΕΥ της ΔΛΚΔΜ, η οποία αποτελείται από αρμόδια, για το σκοπό αυτό, όργανα της
Επιχείρησης.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του Αναδόχου για την Προσωρινή &
Οριστική Παραλαβή είναι τα ακόλουθα:
•
•

Η εγκεκριμένη από την Επιχείρηση, Τελική Πιστοποίηση.
Οι τυχόν εκκρεμείς διαφωνίες του Αναδόχου, για τις οποίες δεν έχει προσφύγει ακόμη στη
διαδικασία του Άρθρου 12 του παρόντος.

Ως ημερομηνία Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής θεωρείται η ημερομηνία που καθορίζεται στο
Πρωτόκολλο.
Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της σύνταξης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής
Παραλαβής ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία ορισμού της Επιτροπής
Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής.
Η προθεσμία έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής από το αρμόδιο
όργανο της Επιχείρησης είναι τριάντα (35) ημέρες από την υπογραφή του από τον Ανάδοχο χωρίς
επιφύλαξη, ή από την ημερομηνία που θα υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, εάν το υπογράφει με
επιφύλαξη, εντός την ανατρεπτικής προθεσμίας των 20 ημερών.
Άρθρο 18
Ισχύς της Σύμβασης
Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από …………
Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα από τα οποία το ένα πήρε η Επιχείρηση και
το άλλο ο Ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Συνημμένα:
- Έντυπα Οικονομική Προσφοράς
- Τεχνική Περιγραφή
- Ασφαλίσεις
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Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτ. Μακεδονίας

Διακήρυξη:

2020.212/ΛΚΔΜ

Ημερομηνία: 30.09.2020

Αντικείμενο: «Ανακαίνιση Δασικού κτιρίου περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Πτολεμαΐδα».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΕΥΧΟΣ 4 ΑΠΟ 5

Διακήρυξη 2020.202/ΛΚΔΜ

Σελίδα 1

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΚΔΜ
ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση Δασικού κτιρίου περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Πτολεμαΐδα
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στα πλαίσια των υποχρεώσεων της ΔΕΗ Α.Ε. να εκτελέσει δασοκομικές εργασίες ή ειδικά δασοτεχνικά
έργα σαν ανταμοιβή στην παραχώρηση και εκμετάλλευση Δημόσιας δασικής και χαρτολιβαδικής
έκτασης εμβαδού 37.582,56τ.μ., θα γίνουν εργασίες ανακαίνισης σε κτίριο που παραχωρήθηκε στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας από τον Δήμο Πτολεμαΐδας στην περιοχή της
Πτολεμαΐδας.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Τόπος του έργου είναι το κτίριο που βρίσκεται δίπλα στο εν λειτουργία κτίριο του Πυροσβεστικού
σώματος στην Πτολεμαΐδα επί της οδού Οικοτροφείου και Μιαούλη γωνία

Βόρεια όψη κτιρίου
Διακήρυξη 2020.202/ΛΚΔΜ

Σελίδα 2

Ανατολική όψη κτιρίου

1. Περίληψη του αντικειμένου του έργου
Το έργο εντάσσεται στη κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και αφορά σε:
α) Αλλαγές στην ανατολική όψη με την πλήρωση μέρους τοιχοποιίας με δομικά στοιχεία τύπου
YTONG για την καλύτερη ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου και την διαμόρφωση ανοιγμάτων
με την αντικατάστασή τους και τη την τοποθέτηση νέων κουφωμάτων με ενεργειακούς
υαλοπίνακες
β) Μόρφωση τμήματος δαπέδου , διάστρωση πλακιδίων στο ισόγειο και επένδυση με πλάκες
μαρμάρου στις σκάλες που οδηγούν στον 1ο όροφο
γ) Επίχριση τοιχοποιιών και προετοιμασία τους για χρωματισμό ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής
βάσεως
δ) Τοποθέτηση ψευδοροφής με μόνωση
ε) Τοποθέτηση 2 γκαραζόπορτων και πλάκες πεζοδρομίου στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου
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Πριν την έναρξη εργασιών θα εκδοθεί άδεια μικρής κλίμακας για την αλλαγή των διαρρυθμίσεων
και θα γίνει ενημέρωση της υπάρχουσας αδείας τόσο για τις εσωτερικές διαρρυθμίσεις όσο και για
τις αλλαγές στην ανατολική όψη του κτιρίου, και για την αλλαγή χρήσης από Συνεργείο σε χώρο
Κύριας χρήσης Γραφείων.
Η αποξήλωση των κουφωμάτων θα γίνει με συμβατικά μηχανικά μέσα.
Επισημαίνεται ότι καμία απολύτως ποσότητα οποιουδήποτε προϊόντος κατεδάφισης ή
αποξήλωσης δεν θα ταφεί ή απορριφθεί σε μπαζότοπους κλπ.

2. Λεπτομερής περιγραφή εργασιών

Η αρχική χρήση του κτιρίου ήταν Συνεργείο και οι εσωτερικές διαμορφώσεις όπως και τα ανοίγματα των
όψεων ήταν διαμορφωμένα για την χρήση αυτή
Για τη διαμόρφωση του κτιρίου ώστε να μπορέσει να φιλοξενήσει την υπηρεσία του Δασαρχείου θα
εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες
−

Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων και τοποθέτηση συνθετικών με υαλοπίνακες
ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 10mm (5mm +μεμβράνη+5mm)

−

Πλήρωση τοιχοποιίας με τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου YTONG ή ισοδύναμα, ποιότητας
PP4, 10 εκ. και 25εκ.

−

Επίχριση τοιχοποιιών και προετοιμασία τους για χρωματισμό ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής
βάσεως και χρωματισμός

−

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας
ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 με την τοποθέτηση
χαλύβδινων οπλισμών ( πλέγματα) B500C

−

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4 διαστάσεων 30x30 cm και επένδυση της
κλίμακας με μάρμαρο μαλακό 3εκ

−

Τοποθέτηση θυρών ξύλινων πρεσσαριστών με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm

−

Τοποθέτηση μεταλλικού σκελετού και ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως
20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm. Πάνω από την ψευδοροφή θα τοποθετηθεί
Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα των 50 mm, πυκνότητας 80 kg.

−

Επένδυση δαπέδου περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου από πλάκες πεζοδρομίου

−

Τοποθέτηση 2 νέων μεταλλικών γκαραζόπορτων με τυλιγόμενο ρολό με 1 ή 2 σειρές τζάμι
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−

Έγκριση μικρής κλίμακας για την αλλαγή των διαρρυθμίσεων και ενημέρωση της αδείας για την
αλλαγή των όψεων και την αλλαγή χρήσης του κτιρίου

4. Λοιπές παρατηρήσεις
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, αν και όπου διαπιστωθεί η ύπαρξη άλλων οικοδομικών φάσεων ή
μορφολογικών στοιχείων απ’ όσα αναλύονται, σχεδιάζονται και περιγράφονται στις μελέτες, θα
πρέπει να τίθενται αμέσως υπόψη της Υπηρεσίας και των αρμοδίων αρχών ελέγχου. Για τα
προκύπτοντα στοιχεία θα ακολουθείται η ενδεδειγμένη κατά περίπτωση διερεύνηση σύμφωνα με τις
οδηγίες της Υπηρεσίας και του εντεταλμένου Μηχανικού, προκειμένου να καθορισθεί η πορεία των
εργασιών και οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις της μελέτης.
Οιεσδήποτε βλάβες ή φθορές προκληθούν στα υλικά κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο Ανάδοχος
είναι υποχρεωμένος να τις αποκαταστήσει άνευ ιδιαίτερης αμοιβής.
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ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ
1.

Γενικοί Όροι Ασφάλισης
Τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια συνάπτονται στην ελληνική γλώσσα, με
δυνατότητα αποδοχής επίσημης μετάφρασης δεόντως επικυρωμένης.
Πρωτότυπα αυτών νόμιμα υπογεγραμμένα από τον Ανάδοχο και την
ασφαλιστική εταιρία ή δεόντως επικυρωμένα αντίγραφά τους κατατίθενται
προς έλεγχο και φύλαξη στην αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ, εντός της
προθεσμίας που προβλέπεται στους ειδικούς όρους καθενός εξ αυτών.
Τα Ασφαλιστήρια θα ελέγχονται και θα επιβεβαιώνονται ως προς το ύψος
των ασφαλισθέντων ποσών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης καθώς επίσης
ως προς τα ανώτατα ασφαλιζόμενα όρια.
Για τη σύναψη των Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων πρέπει να τηρούνται οι
ακόλουθοι γενικοί όροι:
1.1 Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται και να λαμβάνει υπόψη τις
διατάξεις των Νόμων, Νομοθετικών Διαταγμάτων, Κανονισμών κ.λπ.
που ισχύουν εκάστοτε και έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα.
1.2 Ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους των
Ασφαλιστηρίων. Η σύναψη των σχετικών Ασφαλιστηρίων με τις
εκάστοτε Ασφαλιστικές εταιρείες και οι παρεχόμενες ασφαλιστικές
καλύψεις, οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί όροι, εξαιρέσεις, απαλλαγές
κ.λπ. υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στην τελική έγκριση της ΔΕΗ.
1.3 Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά κανένα τρόπο
τις υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από τη
Σύμβαση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις προβλεπόμενες, από τα σχετικά
Ασφαλιστήρια
Συμβόλαια,
εξαιρέσεις,
εκπτώσεις,
προνόμια,
περιορισμούς κ.λπ. Ο Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για
την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα, πέραν από τα
ποσά κάλυψης των Ασφαλιστηρίων.
1.4 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να συμμορφωθεί
με τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του μέσα στα χρονικά περιθώρια που
ορίζονται στους όρους των ασφαλιστηρίων ή οι ασφαλίσεις που θα
συνομολογήσει κριθούν ως μη ικανοποιητικές από τη ΔΕΗ, ή παραλείψει
να αναπροσαρμόσει την αξία των ασφαλιστηρίων σε περίπτωση
συμπληρωμάτων ή αναπροσαρμογών του συμβατικού τιμήματος, η ΔΕΗ
δικαιούται να συνάψει, στο όνομα και με δαπάνες του Αναδόχου, τα
απαιτούμενα Ασφαλιστήρια και να παρακρατήσει (εντόκως, με το
νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας) το ποσό των ασφαλίστρων, είτε από τις
οφειλόμενες σε αυτόν πληρωμές, είτε με κατάπτωση ανάλογου ποσού
από την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Αναδόχου.
Επίσης, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αμελεί ή δυστροπεί να καταβάλει
στους ασφαλιστές το οφειλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, η ΔΕΗ, για
να αποφύγει ενδεχόμενη ακύρωσή τους, δικαιούται να καταβάλει τα
ασφάλιστρα στους ασφαλιστές για λογαριασμό του Αναδόχου και να
παρακρατήσει τα αντίστοιχα ποσά ως ανωτέρω.
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Η ΔΕΗ επίσης επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να παρακρατεί από
οφειλόμενες πληρωμές του Αναδόχου κάθε ποσό που δεν είναι δυνατό
να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κ.λπ.
που τυχόν υπάρχουν στους όρους των εν λόγω Ασφαλιστηρίων.
1.5 Σε περίπτωση που η Ασφαλιστική Εταιρεία, με την οποία ο Ανάδοχος
συνομολόγησε τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, παραλείψει ή
αρνηθεί (μερικά ή ολικά) να καταβάλει αποζημίωση για οποιαδήποτε
ζημιά κ.λπ., για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την
αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση της μη εξοφλημένης ζημιάς
ή βλάβης κ.λπ., σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και η ΔΕΗ
δικαιούται να παρακρατήσει από οποιοδήποτε λογαριασμό του ή
εγγύησή του τα ποσά οποιασδήποτε φύσης που, κατά την κρίση της,
απαιτούνται για την αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας ή βλάβης.
2.

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια θα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι
γενικοί όροι:
2.1 Πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι στην έννοια της λέξης "Ανάδοχος"
περιλαμβάνεται και το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολείται με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τον Ανάδοχο για την υπόψη Σύμβαση,
καθώς επίσης και οι τυχόν Υπεργολάβοι και Υποπρομηθευτές του
Αναδόχου.
2.2 Η ΔΕΗ θα είναι συνασφαλιζόμενη.
2.3 Τα εν λόγω Ασφαλιστήρια δεν δύνανται να ακυρωθούν, τροποποιηθούν
ή λήξουν χωρίς αποδεδειγμένη σχετική ειδοποίηση από την
Ασφαλιστική Εταιρεία, τόσο προς τον Ανάδοχο όσο και προς την
αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες νωρίτερα.
2.4 Ο Ανάδοχος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ΔΕΗ για τις απαιτήσεις της
από αυτόν σε σχέση με τα ποσά που του έχει καταβάλει (με εξαίρεση τις
προκαταβολές έναντι ισόποσων εγγυητικών επιστολών ή άλλων
εγγυήσεων που αποδέχτηκε η ΔΕΗ), υποχρεώνεται να ζητήσει από τους
ασφαλιστές του να συμπεριλάβουν τόσο στο Κατά Παντός Κινδύνου όσο
και στα άλλου τύπου Ασφαλιστήρια, που καλύπτουν την ίδια Σύμβαση,
τον εξής Ειδικό Όρο:
«Σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής ή βλάβης
αντικειμένου της Σύμβασης ή οποιασδήποτε άλλης ζημιάς:

του

α. Προκειμένου η Ασφαλιστική Εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη
σχετική με τη ζημιά κ.λπ. αποζημίωση πρέπει να έχει λάβει
προηγουμένως την έγγραφη για το σκοπό αυτό συγκατάθεση της
ΔΕΗ. Αφού δε καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική με τη ζημιά κ.λπ.
αποζημίωση πρέπει να γνωστοποιήσει όλα τα σχετικά με την
καταβολή στοιχεία στη ΔΕΗ.
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β. Εφόσον η ΔΕΗ δεν παρέχει στην Ασφαλιστική Εταιρεία την εν λόγω
συγκατάθεση, η απαίτηση του Αναδόχου κατά της Ασφαλιστικής
Εταιρείας για την καταβολή της αποζημίωσης εκχωρείται στη ΔΕΗ,
αυτόματα και χωρίς άλλες διατυπώσεις, (ειδική ή άλλου είδους
εντολή ή εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) και η Ασφαλιστική
Εταιρεία αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη
σχετική αποζημίωση στη ΔΕΗ, μετά από αίτησή της.
Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του Αναδόχου στη ΔΕΗ κατ'
ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του
που απορρέουν από τη Σύμβαση που έχει συνάψει με τη ΔΕΗ.»
3.

Ειδικότερο Περιεχόμενο Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
Στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος, θα
πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι όροι και
προϋποθέσεις:
3.1 Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου
3.1.1

Ειδικοί Όροι
Το Ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο δεκαπέντε
(15) ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών ή την
εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο εκτέλεσης της Σύμβασης,
οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο.

3.1.2

Αντικείμενα ασφάλισης
α. Η συνολική αξία του αντικειμένου της Σύμβασης,
(εξοπλισμός, υλικά, εργασίες κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένων
των τυχόν συμπληρωμάτων της Σύμβασης, αναθεωρήσεων
ή/και αναπροσαρμογών, (θετικών ή αρνητικών), του αρχικού
Συμβατικού Τιμήματος.
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι
οποιασδήποτε απώλειας, ζημιάς ή καταστροφής, μερικής ή
ολικής που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή
αιτία, περιλαμβανομένων των κινδύνων από ανωτέρα βία
συμπεριλαμβανομένων σεισμού και καιρικών φαινομένων,
πολιτικών ταραχών, απεργιών, κακόβουλων ενεργειών και
τρομοκρατικών ενεργειών (στο βαθμό που η κάλυψη αυτή
είναι διαθέσιμη) και τυχαία περιστατικά, καθώς επίσης από
λανθασμένη
μελέτη
(FAULTY
DESIGN),
λανθασμένη
κατασκευή (MANUFACTURER'S RISK), ελαττωματικά υλικά,
λανθασμένη εργασία, κ.λπ., εφόσον ζητηθεί η κάλυψη των
κινδύνων αυτών από τη ΔΕΗ με ιδιαίτερη αναφορά στους
Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης, με εξαίρεση τους κινδύνους
που συνήθως εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από τα
συνήθη Ασφαλιστήρια ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (π.χ.
πόλεμος, εισβολή, ανταρσία, λαϊκή εξέγερση, επανάσταση,
κατάσχεση, μόλυνση από ραδιενέργεια ή ιονίζουσα
ακτινοβολία, κ.λπ.).
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές κατά
τακτά χρονικά διαστήματα την αναπροσαρμογή του
ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, σύμφωνα με την πραγματική αξία
του αντικειμένου της Σύμβασης, και οι ασφαλιστές
παραιτούνται του δικαιώματος της υπασφάλισης.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραλείψει ή αμελήσει να
αναπροσαρμόσει την αξία των ισχυόντων ασφαλιστηρίων, η
ΔΕΗ δικαιούται να αναπροσαρμόσει, στο όνομα και με
δαπάνες του Αναδόχου, τα απαιτούμενα Ασφαλιστήρια και να
παρακρατήσει (εντόκως, με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας),
το ποσό των ασφαλίστρων, είτε από τις οφειλόμενες σε αυτόν
πληρωμές, είτε με κατάπτωση ανάλογου ποσού από την
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Αναδόχου.
β. Οι μόνιμες ή οι προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις του
Αναδόχου, καθώς επίσης και ο εν γένει μηχανολογικός
εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της
Σύμβασης.
Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι
οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας κ.λπ. (εξαιρουμένων των
μηχανολογικών
και
ηλεκτρολογικών
βλαβών),
που
οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία ή/και τυχαία
περιστατικά.
γ. Τα κάθε είδους υλικά που χορηγούνται από τη ΔΕΗ για να
ενσωματωθούν στο αντικείμενο της Σύμβασης.
3.1.3

Διάρκεια ασφάλισης
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει, είτε με την έναρξη των
εργασιών, είτε συγχρόνως με την εγκατάσταση του Αναδόχου
στον τόπο εκτέλεσης της Σύμβασης, ανάλογα με ποιο από τα
δύο συμβεί πρώτο, και θα λήγει, είτε με την ημερομηνία της
βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών (π.χ. για Έργα Πολ.
Μηχ.) είτε με την ημερομηνία της Έναρξης της Εμπορικής
Λειτουργίας (π.χ. για Έργα Η/Μ εξοπλισμού).
Από την ημερομηνία αυτή αρχίζει η εκτεταμένη κάλυψη της
περιόδου συντήρησης, (extended maintenance period), η οποία
θα λήγει την ημερομηνία που θεωρείται ότι συντελείται η
Προσωρινή Παραλαβή, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα των
Ειδικών και των Γενικών Όρων Σύμβασης.

3.2 Ασφάλιση έναντι κινδύνων από Τυχαία Περιστατικά και Ανωτέρα
Βία
3.2.1

Ειδικοί Όροι
Το ή τα Ασφαλιστήρια θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο
δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία
της βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών (π.χ. για έργα Πολ.
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Μηχ.) ή την προβλεπόμενη ημερομηνία της Έναρξης της
Εμπορικής Λειτουργίας, (π.χ. για έργα Η/Μ εξοπλισμού), στην
Επιβλέπουσα/Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ.
Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Επιβλέπουσα
Υπηρεσία της ΔΕΗ δύο (2) μήνες πριν από την προβλεπόμενη
ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσης των εργασιών (για
έργα Πολ. Μηχ.) ή την ημερομηνία Έναρξης της Εμπορικής
Λειτουργίας, (για έργα Η/Μ εξοπλισμού), Βεβαιώσεις Ασφάλισης
(COVER NOTES) για τις ασφαλίσεις που θα συνομολογηθούν
αργότερα και θα καλύπτουν το αντικείμενο της Σύμβασης για
κινδύνους από Ανωτέρα Βία και Τυχαία Περιστατικά, μαζί με την
απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής των ασφαλίστρων.
3.2.2

Αντικείμενο ασφάλισης
Η συνολική αξία του ουσιαστικά αποπερατωμένου αντικειμένου
της Σύμβασης έναντι κινδύνων από Ανωτέρα Βία και Τυχαία
Περιστατικά (π.χ. σεισμό, πλημμύρα, φωτιά κ.λπ.)

3.2.3

Διάρκεια ασφάλισης
Από την ημερομηνία της βεβαιωμένης περάτωσης των
εργασιών, (για έργα Πολ. Μηχ.), ή την ημερομηνία της Έναρξης
της Εμπορικής Λειτουργίας, (για έργα Η/Μ εξοπλισμού), μέχρι
την ημερομηνία που εγκρίνεται το Πρωτόκολλο Προσωρινής
Παραλαβής.

3.3 Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου
Τρίτων και Εργοδοτικής Ευθύνης του Αναδόχου
3.3.1

Έναντι

Ειδικοί Όροι
α. Το Ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων και
Εργοδοτικής Ευθύνης του Αναδόχου, υποβάλλονται από τον
Ανάδοχο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη των
εργασιών ή την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο του
Έργου, οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο.
β. Το ή τα πιο πάνω Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, που τυχόν
απαιτούνται για την κάλυψη της εκτέλεσης από τον Ανάδοχο
εργασιών συντήρησης, επισκευής ή άλλης εργασίας σχετικής
και μέσα στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων,
πρέπει να υποβάλλονται πέντε (5) ημέρες πριν από την
έναρξη των αντίστοιχων εργασιών συντήρησης κ.λπ.
γ. Το ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης ενεργοποιείται στη
βάση loss occurrence, δηλαδή να καλύπτονται απαιτήσεις
Τρίτων, συνεπεία ζημιών ή σωματικών βλαβών που επέλθουν
κατά τη διάρκεια της ασφάλισης.
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δ. Στην ασφάλιση της Εργοδοτικής Ευθύνης του Αναδόχου, δεν
θα έχουν ισχύ οι όροι της προηγούμενης παραγράφου γ και
της παραγράφου 2.1.
3.3.2

Αντικείμενο ασφάλισης
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Γενική Αστική Ευθύνη
του Αναδόχου Έναντι Τρίτων και η Εργοδοτική Ευθύνη του. Οι
Ασφαλιστές υποχρεώνονται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε
τρίτους για σωματικές βλάβες, θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική
βλάβη και υλικές ζημιές που προξένησε ο Ανάδοχος, καθ' όλη
τη διάρκεια και εξαιτίας των εργασιών κατασκευής, συντήρησης,
επισκευής, αποκατάστασης ζημιών και διαφόρων άλλων
εργασιών, οποτεδήποτε προξενήθηκαν και εφόσον έγιναν στο
πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.

3.3.3

Όρια αποζημίωσης Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων
Το όριο αποζημίωσης για το οποίο θα πραγματοποιείται η
ασφάλιση σε ένα αυτοτελές ασφαλιστήριο συμβόλαιο Γενικής
Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, πρέπει να είναι κατά
περιστατικό το ακόλουθο:
Κάλυψη
σωματικών
βλαβών
ή/και
θανάτου
(συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων για ηθική βλάβη ή/και ψυχική
οδύνη), υλικών ζημιών Τρίτων ως το ποσό των 500.000 ΕΥΡΩ
κατ’ άτομο και ατύχημα και για ομαδικό ατύχημα.

3.3.4

Όριο αποζημίωσης Εργοδοτικής Ευθύνης (Επέκταση της Γενικής
Αστικής Ευθύνης ή χωριστό αυτοτελές ασφαλιστήριο)
Το όριο αποζημίωσης για το οποίο θα πραγματοποιείται η
ασφάλιση (επέκταση της Γενικής Αστικής Ευθύνης ή αυτοτελές
ασφαλιστήριο Εργοδοτικής Ευθύνης), πρέπει να είναι κατά
περιστατικό το ακόλουθο:
Κάλυψη
σωματικών
βλαβών
ή/και
θανάτου
(συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων για ηθική βλάβη ή/και ψυχική
οδύνη), ως το ποσό των 500.000 ΕΥΡΩ κατ’ άτομο και
ατύχημα και για ομαδικό ατύχημα.

3.3.5

Ανώτατο όριο κάλυψης– Απαλλαγές
α. Το Ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών για την κάλυψη
Γενικής Αστικής Ευθύνης υπέρ Τρίτων και της Εργοδοτικής
Ευθύνης (σε ενιαίο ασφαλιστήριο συνδυαστικά) καθ’ όλη τη
διάρκεια της ασφάλισης θα ανέρχεται σε 1.000.000 ΕΥΡΩ.
Σε περίπτωση που η κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης και η
κάλυψη Εργοδοτικής Ευθύνης, δίδεται από χωριστά
ασφαλιστήρια, το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών
καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης θα ανέρχεται σε
1.000.000 ΕΥΡΩ για κάθε ένα ασφαλιστήριο.
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β. Σε περίπτωση που τα παραπάνω ανώτατα όρια ευθύνης των
ασφαλιστών μειωθούν κάτω του ποσού των 1.000.000 ΕΥΡΩ
(λόγω επέλευσης ζημιογόνων γεγονότων και καταβολής από
τους ασφαλιστές των αντίστοιχων αποζημιώσεων), ενώ η
Σύμβαση ΔΕΗ – Αναδόχου βρίσκεται σε ισχύ, ο Ανάδοχος για
να μη μένει υπασφαλισμένος οφείλει να φροντίζει για την
άμεση συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου ευθύνης, ώστε αυτό
να είναι συνεχώς 1.000.000 ΕΥΡΩ καθ’ όλη τη διάρκεια
ισχύος του Ασφαλιστηρίου. Σχετικός όρος για πρόσθετη
κάλυψη και συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ευθύνης θα
συμπεριλαμβάνεται στο Ασφαλιστήριο.
3.3.6

Απαλλαγές
Το Ανώτατο όριο απαλλαγής ανά ζημιά και περιστατικό θα
ανέρχεται σε 3.000 ΕΥΡΩ.

3.3.7

Διάρκεια ασφάλισης
Η ευθύνη των ασφαλιστών θα αρχίζει με την έναρξη, με
οποιοδήποτε τρόπο, των εργασιών ή με την εγκατάσταση του
Αναδόχου στον τόπο του Έργου και θα λήγει την ημερομηνία
της αποπεράτωσης των εργασιών κατασκευής.
Μετά την αποπεράτωση των εργασιών κατασκευής, εάν
προκύψει θέμα επισκευής, συντήρησης ή άλλης ρύθμισης
σχετικής με το Έργο η οποία εμπίπτει στο πλαίσιο των
συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου και απαιτεί την
εκτέλεση εργασιών από δικά του συνεργεία, τότε πρέπει να
φροντίσει για την εκ νέου ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής
Ευθύνης του έναντι Τρίτων και της Εργοδοτικής Ευθύνης του με
τους ίδιους όρους κ.λπ., όπως και στην αρχική του ασφάλιση
και με διάρκεια τόση, όση χρειάζεται για την αποπεράτωση των
εργασιών επισκευής, συντήρησης κ.λπ.

3.4 Ασφάλιση Μεταφοράς
3.4.1

Ειδικοί Όροι
Το ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται δεκαπέντε (15) ημέρες πριν
από την έναρξη μεταφορών στην αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ.

3.4.2

Αντικείμενο ασφάλισης
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η συνολική αξία των
μεταφερομένων υλικών (Εξοπλισμός, μηχανήματα κ.λπ.) για
όλη τη διάρκεια της σύμβασης προέλευσης εξωτερικού ή/και
εσωτερικού, καθώς και των υλικών ιδιοκτησίας ΔΕΗ που θα
μεταφέρονται με ευθύνη του Αναδόχου για τους μεταφορικούς
κινδύνους,
συμπεριλαμβανομένων
και
των
κινδύνων
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φορτοεκφόρτωσης. Τα υλικά αυτά θα ασφαλίζονται Κατά
Παντός Κινδύνου.
3.4.3

Διάρκεια ασφάλισης
Τα μεταφερόμενα υλικά θα ασφαλίζονται για όλη τη διάρκεια
της μεταφοράς τους από την έναρξη των εργασιών της
φόρτωσής τους στην αποθήκη του αποστολέα και από
οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού μέχρι
την εκφόρτωσή τους στον τόπο του Έργου.

3.5 Ασφάλιση οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου κ.λπ.
3.5.1

Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου κ.λπ. από τη
χρήση τους σαν αυτοκινούμενα οχήματα (ν. 489/76)
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του
Αναδόχου για ζημιές κ.λπ. που θα προκληθούν σε τρίτους από
τα οχήματα, μηχανήματα Έργου κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν
από αυτόν για τις ανάγκες του Έργου, είτε ανήκουν σ’ αυτόν,
είτε σε τρίτους, είτε στο προσωπικό του, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (ν. 489/76) και
για ποσά κάλυψης αυτά που προβλέπονται εκάστοτε από την
ισχύουσα Νομοθεσία.
Στα σχετικά Ασφαλιστήρια πρέπει να περιλαμβάνονται και τα
εξής:
Υπεύθυνος για τη φύλαξη και παρακολούθηση των εν λόγω
Ασφαλιστηρίων είναι ο Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα
επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του
ζητηθούν.
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία σε περίπτωση άρνησης του Αναδόχου
να επιδείξει τα εν λόγω Ασφαλιστήρια ή σε περίπτωση που τα
Ασφαλιστήρια είναι ελλιπή ή παρέχουν ανεπαρκή κατά το Νόμο
κάλυψη, δικαιούται να απαγορεύει την είσοδο, έξοδο και
οποιαδήποτε μετακίνηση του αντίστοιχου οχήματος στην
περιοχή του Έργου.

3.5.2

Ασφάλιση των Οχημάτων, Μηχανημάτων Έργου κ.λπ. από τη
χρήση τους σαν Εργαλεία
Το Ασφαλιστήριο θα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο δεκαπέντε
(15) ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών ή την
εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο εκτέλεσης της Σύμβασης,
οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο, στην αρμόδια Υπηρεσία
της ΔΕΗ.
Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του
Αναδόχου για ζημιές, ατυχήματα κ.λπ. που θα προκληθούν σε
τρίτους από τα οχήματα, μηχανήματα Έργου κ.λπ. που θα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

9/13

χρησιμοποιηθούν από αυτόν σαν εργαλεία για την εκτέλεση
εργασιών κατασκευής του Έργου.
Στην παρούσα ασφάλιση τα ποσά αποζημίωσης, οι όροι και
προϋποθέσεις, οι απαλλαγές κ.λπ. ταυτίζονται με τα ισχύοντα
στην ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων και
Εργοδοτικής Ευθύνης (παράγραφος 3.3 του παρόντος).
Εξαιρείται ο όρος: «Η ΔΕΗ είναι συνασφαλισμένη».
3.6 Ασφάλιση Προσωπικού
Η ασφάλιση του Προσωπικού περιλαμβάνει δύο (2) περιπτώσεις:
3.6.1 Ασφάλιση Προσωπικού του Αναδόχου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το εν γένει
εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό, σύμφωνα με τις
διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας. Ειδικότερα για
το ημεδαπό προσωπικό απαιτείται σύμφωνα με την Εργατική
Νομοθεσία ασφάλιση στον ΕΦΚΑ ή/και σε άλλο Οργανισμό
Κυρίας ή Επικουρικής ασφάλισης, ανάλογα με την ειδικότητα.
Για το αλλοδαπό προσωπικό απαιτείται αντίστοιχη ασφάλιση,
που να προβλέπεται δηλαδή από την Εργατική Νομοθεσία της
Χώρας προέλευσης του προσωπικού και να μην αντιβαίνει στις
διατάξεις της Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας.
3.6.2

Ασφάλιση συμβούλων ή συνεργατών του Αναδόχου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει τους πάσης φύσεως
συμβούλους ή συνεργάτες του που θα ασχοληθούν για τις
ανάγκες του Έργου. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος πρέπει
να μεριμνήσει για την ασφάλιση των συμβούλων ή συνεργατών
του, ημεδαπών ή/και αλλοδαπών, έναντι κινδύνων προσωπικών
ατυχημάτων σε Ασφαλιστικό Φορέα της επιλογής του.
Από την περίπτωση αυτή εξαιρούνται οι αλλοδαποί συνεργάτες
και σύμβουλοι του Αναδόχου για τους οποίους έχουν γίνει ήδη
ανάλογες ασφαλίσεις στη χώρα τους, οι οποίες ισχύουν για την
εδώ παραμονή τους και δεν αντιβαίνουν στην Ελληνική
Νομοθεσία.
Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη της φύλαξης και παρακολούθησης
των αντίστοιχων Ασφαλιστηρίων. Για την πιστοποίηση των
ασφαλίσεων αυτών ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην
αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Υπεύθυνη Δήλωση ότι πράγματι οι
σύμβουλοι, συνεργάτες του κ.λπ. είναι ασφαλισμένοι έναντι
κινδύνων προσωπικών ατυχημάτων.

3.7 Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου
χορηγούνται στον Ανάδοχο

Υλικών

της

ΔΕΗ

που

Το ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου Υλικών, υπογεγραμμένο από
τον Ανάδοχο και την Ασφαλιστική Εταιρεία, θα υποβάλλεται από τον
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Ανάδοχο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών ή
την εγκατάσταση του Αναδόχου στον τόπο του Έργου, οποιοδήποτε
από τα δύο συμβεί πρώτο.
3.7.1

Αντικείμενο Ασφάλισης
Η Ασφαλιστική Εταιρεία ασφαλίζει σε ανοικτή βάση και Κατά
Παντός Κινδύνου τα υλικά, εργαλεία, μηχανήματα, εφόδια,
μετρητές, μετασχηματιστές και παρεμφερή είδη που χορηγεί η
ΔΕΗ στον Ανάδοχο για την εκτέλεση των εργασιών της
Σύμβασης.
Η ασφάλιση καλύπτει επίσης και τα υλικά, μηχανήματα,
μετρητές,
μετασχηματιστές
και
παρεμφερή
είδη
που
αποξηλώνονται από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της ΔΕΗ,
από τον Ανάδοχο, κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών
και προορίζονται για επανατοποθέτησή τους σε άλλο σημείο των
εγκαταστάσεων ή για επιστροφή τους στις Αποθήκες της ΔΕΗ.

3.7.2

Έκταση Κάλυψης
α. Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει από τη στιγμή που τα
υλικά αυτά παραδίδονται από τη ΔΕΗ στον Ανάδοχο για την
ενσωμάτωσή τους στο Έργο. Η ασφάλιση θα συνεχίζεται
χωρίς διακοπή καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους
στους εν γένει αποθηκευτικούς χώρους του Αναδόχου, είτε
πρόκειται για ανοικτούς ή κλειστούς χώρους αποθήκευσης ή
ακόμη απερίφρακτους χώρους που όμως επιτηρούνται από
ειδικά εντεταλμένο όργανο από το προσωπικό του Αναδόχου
και μέχρι την ενσωμάτωσή τους στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ
ή την για οποιοδήποτε λόγο επιστροφή τους στις Αποθήκες
της ΔΕΗ.
β. Η ευθύνη των ασφαλιστών για τα αποξηλωμένα υλικά
αρχίζει από τη στιγμή που τα υλικά αυτά αποξηλώνονται,
από τον Ανάδοχο, από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ και θα
συνεχίζεται χωρίς διακοπή καθ’ όλη τη διάρκεια της
παραμονής τους στους εν γένει αποθηκευτικούς χώρους του
Αναδόχου, όπως αυτοί περιγράφονται ανωτέρω και μέχρι
την επανατοποθέτηση των υλικών αυτών σε άλλο σημείο
των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ, ή την για οποιοδήποτε λόγο
επιστροφή τους στις Αποθήκες της ΔΕΗ.
γ. Η ασφάλιση επεκτείνεται έτσι, ώστε τα χορηγούμενα υλικά
στον Ανάδοχο να καλύπτονται και κατά τη διάρκεια των
μεταφορών τους (χερσαίες και θαλάσσιες), εντός του
Ελλαδικού χώρου από τόπο σε τόπο. Επίσης επεκτείνεται
ώστε να καλύπτεται η απώλεια ή καταστροφή υλικών σε
απερίφρακτους χώρους, λόγω ανωτέρας βίας (φωτιά ή
πλημμύρα).
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δ. Η ευθύνη των ασφαλιστών λήγει με την υποβολή της
Δήλωσης του Αναδόχου που προβλέπεται στην παράγραφο
3.7.5.
3.7.3

Όριο Ασφαλιζόμενης Αξίας Υλικών
Με την ασφάλιση καλύπτεται η αξία των υλικών, εργαλείων
κ.λπ. ιδιοκτησίας ΔΕΗ που, σύμφωνα με τη Σύμβαση,
προβλέπεται να έχει στα χέρια του ο Ανάδοχος για κάθε χρονική
στιγμή, προσαυξημένη κατά είκοσι τοις εκατό (20%) και
στρογγυλευμένη στην πλησιέστερη χιλιάδα ΕΥΡΩ, έτσι ώστε να
καλύπτονται τυχόν έξοδα διαχείρισης με τα οποία επιβαρύνονται
οι κοστολογήσεις των ζημιωθέντων υλικών. Στις περιπτώσεις
που η ΔΕΗ διαπιστώνει, από τα υπάρχοντα στα χέρια της
στοιχεία, ότι η αξία των υλικών, εργαλείων κ.λπ. ιδιοκτησίας
ΔΕΗ που έχει στα χέρια του ο Ανάδοχος, είναι μεγαλύτερη της
προαναφερόμενης
ασφαλιζόμενης
αξίας,
παρέχεται
η
δυνατότητα παρέμβασης της ΔΕΗ ώστε με πρόσθετη πράξη να
καλυφθεί η υφιστάμενη διαφορά.
Το ανώτατο όριο ευθύνης των ασφαλιστών κατά κίνδυνο και
περιστατικό οποιασδήποτε απώλειας, καταστροφής, ζημιάς,
βλάβης, κλοπής, πυρκαγιάς κ.λπ., μερικής ή ολικής, είναι ίσο με
το σαράντα τοις εκατό (40%) της αξίας του χρεωστικού
υπολοίπου του Αναδόχου που αφορά τα υλικά, εργαλεία κ.λπ.
ιδιοκτησίας ΔΕΗ που έχει στα χέρια του, όπως αναγράφεται στη
Σύμβαση. Το ως άνω προκύπτον ανώτατο όριο στρογγυλεύεται
στη πλησιέστερη χιλιάδα ΕΥΡΩ και δεν μπορεί να είναι
μικρότερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

3.7.4

Απαλλαγές
Απαλλάσσεται της ασφαλιστικής κάλυψης, κατ’ ανώτατο ανά
ζημιογόνο γεγονός, ποσό ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

3.7.5

Διάρκεια Ασφάλισης
Η παρούσα σε ανοικτή βάση ασφάλιση του Αναδόχου με τη ΔΕΗ
λήγει μετά την επιστροφή από τον Ανάδοχο και του τελευταίου
υλικού στις αποθήκες της ΔΕΗ και την υποβολή γραπτής
Δήλωσης του Αναδόχου προς τον ασφαλιστή για το σκοπό αυτό,
δεόντως θεωρημένη από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ.

3.7.6

Ζημιές - Αποζημιώσεις
Σε περίπτωση ζημίας ή απώλειας υλικού ο Ανάδοχος
υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να την αναγγείλει στην
Ασφαλιστική Εταιρεία, στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία και στην
αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ.
Σε περίπτωση ζημίας ή απώλειας, ρητά συμφωνείται ότι η
αποζημίωση θα καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρία απ’
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ευθείας στη ΔΕΗ, καθαρή και απαλλαγμένη από πάσης φύσεως
επιβαρύνσεις.
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