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1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Περιεχόμενο της ΓΤΣΥ
Στην ΓΤΣΥ καλύπτονται τα αντικείμενα για τα οποία έχουν εκδοθεί εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές
(ΕΤΕΠ) με παραπομπή σε αυτές (γίνεται ομαδοποίηση στις αντίστοιχες κατηγορίες). Οι υπόλοιπες εργασίες που
προβλέπονται στο έργο περιγράφονται στο τεύχος της Ειδικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΤΣΥ) η οποία
συμπληρώνει την παρούσα.
Ακόμα κι αν δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα ΓΤΣΥ έχουν εφαρμογή οι ΕΤΕΠ που αναφέρονται στις περιγραφές των
άρθρων του τιμολογίου. Σε περίπτωση αναστολής της υποχρεωτικής εφαρμογής μεμονομένων ΕΤΕΠ αποκτούν ισχύ οι
αντίστοιχες Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) οι οποίες καθορίζονται κατά περίπτωση με σχετικές
αποφάσεις.

1.2 Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί
Οι παρόντες γενικοί όροι ισχύουν για όλες τις εργασίες κατασκευής.
Στις περιπτώσεις που τυχόν όροι των λοιπών ομάδων εργασιών της παρούσας ΓΤΣΥ παρεκκλίνουν από τους γενικούς
όρους, αυτοί υπερισχύουν των γενικών όρων.

1.3 Υλικά
1.3.1 Γενικά
(α)

Στις εργασίες περιλαμβάνεται η προμήθεια των αναγκαίων υλικών και δομικών στοιχείων καθώς και η φόρτωση,
μεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών στο εργοτάξιο.
(β)
Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία διαθέτει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο, πρέπει να ζητούνται έγκαιρα από τον
Ανάδοχο.
(γ)
Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο, πρέπει να είναι κατάλληλα για την
προβλεπόμενη χρήση τους και να είναι συμβατά μεταξύ τους.
1.3.2 Δείγματα
Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο ως δείγματα και δεν ενσωματώνονται στο έργο,
επιτρέπεται να είναι μεταχειρισμένα ή αμεταχείριστα κατ’ επιλογή του Αναδόχου.
1.3.3 Προμήθεια
(α)
Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία τα οποία πρόκειται, με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου, να ενσωματωθούν στο
έργο πρέπει να είναι καινούρια. Προϊόντα ανακύκλωσης θεωρούνται καινούρια, εφόσον πληρούν τις
προϋποθέσεις της παρ. 1.3.1, εδάφιο (γ).
(β)
Οι διαστάσεις και η ποιότητα υλικών και δομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν πρότυπες τεχνικές
προδιαγραφές, πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές αυτές.

1.4 Εκτέλεση εργασιών
(α)
(β)

(γ)

Σχετικά με τα συναντώμενα εμπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα ΟΚΩ κτλ., ο
Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις και εντολές των αρμοδίων φορέων.
Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόμους και τις λοιπές κυκλοφοριακές προσβάσεις που είναι
αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της κυκλοφορίας. Η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις των ΟΚΩ, σε
εγκαταστάσεις απόρριψης απορριμμάτων, σε εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής, των σιδηροδρόμων, σε
τριγωνομετρικά σημεία κτλ. πρέπει να παραμένει κατά το δυνατόν ανεμπόδιστη καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής
του έργου και θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την ελαχιστοποίηση των σχετικών
οχλήσεων.
Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανευρεθούν επικίνδυνα υλικά, π.χ. στο έδαφος, στους
υδάτινους πόρους ή σε δομικά στοιχεία και κατασκευές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει τον Εργοδότη
χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία
μέτρα ασφαλείας. Τυχόν αναγκαία πρόσθετα μέτρα θα συμφωνηθούν από κοινού μεταξύ Εργοδότη και
Αναδόχου. Οι δαπάνες για τα ληφθέντα άμεσα μέτρα και τα τυχόν πρόσθετα πληρώνονται πρόσθετα στον
Ανάδοχο.

1.5 Περιλαμβανόμενες δαπάνες
(α)
(β)

Στις τιμές μονάδας όλων των εργασιών περιλαμβάνεται «κάθε δαπάνη», έστω και εάν δεν κατονομάζεται ρητά,
αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας.
Σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο, μνημονεύονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για απλή διευκρίνιση του όρου
«κάθε δαπάνη», οι ακόλουθες δαπάνες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδος όλων
των εργασιών, εκτός εάν γίνεται ρητή αναφορά περί του αντιθέτου στις επί μέρους εργασίες (βλ. παρ. 1.2).

-

Οι δαπάνες στα υλικά και τον εξοπλισμό από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους, κρατήσεις και
οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις που θα ισχύουν κατά τη δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου.
Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή/και αποθήκευσης, φύλαξης,
επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματουμένων και
μη, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις,
χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων / προσωπικού και άλλων μηχανικών μέσων, εξοπλισμού και
προσωπικού λοιπών εργασιών που καθυστερούν από τις εργασίες και λοιπές καθυστερήσεις
φορτοεκφόρτωσης και μεταφορών. Επίσης περιλαμβάνονται οι κάθε είδους μετακινήσεις, φορτοεκφορτώσεις,
μεταφορές, απώλειες χρόνου κλπ. κάθε είδους μεταφορικών και λοιπών μέσων, εξοπλισμού και προσωπικού,
μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των
περισσευμάτων ή/και ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών στους κατάλληλους χώρους
απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη και των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, σύμφωνα με την
ισχύουσα Νομοθεσία και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.
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Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεων και όλων των λοιπών σχετικών επιβαρύνσεων
που προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία, του κάθε είδους επιστημονικού και διευθύνοντος το έργο
προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κτλ.,
ημεδαπού ή αλλοδαπού, εργαζόμενου στον τόπο του έργου ή άλλου (εντός και εκτός Ελλάδος).
Οι δαπάνες κινητοποίησης του Αναδόχου, εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευής, οργάνωσης,
διαρρύθμισης κτλ. των εργοταξιακών χώρων, των εγκαταστάσεων σ' αυτούς, των παροχών νερού, ηλεκτρικού
ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, των σχετικών συνδέσεων, των εγκαταστάσεων γραφείων του
Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες
απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε
βαθμό αποδεκτό από τον Εργοδότη.
Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου και την εκτέλεση ελέγχων και
δοκιμών τόσο στο εργοταξιακό εργαστήριο όσο και σε άλλα εργαστήρια, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους
όρους δημοπράτησης.
Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης(εων) προκατασκευασμένων στοιχείων, που κατασκευάζονται
στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων και των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής
κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας
των εγκαταστάσεων κλπ., όπως επίσης περιλαμβανομένων και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και
μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο,
περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών
και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από τον Εργοδότη, για την περίπτωση που οι
εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν
δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή
Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, προσωπικού,
εγκαταστάσεων κλπ.) καθώς και για τυχόν άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους
δημοπράτησης του έργου.
Οι δαπάνες τήρησης των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής που αφορούν τις εγκαταστάσεις και το προσωπικό
του εργοταξίου, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τα οριζόμενα στο Φάκελο Υγιεινής και Ασφάλειας
του έργου.
Οι δαπάνες διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών ελέγχων, όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα ΓΤΣΥ,
στην ΕΤΣΥ, στους λοιπούς όρους δημοπράτησης και στο Πρόγραμμα Ποιότητας του έργου, όπως αυτό
καθορίζεται από την ισχύουσα Νομοθεσία. Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου,
περιλαμβάνονται και τυχόν κάθε είδους "δοκιμαστικά τμήματα" που προβλέπονται στους όρους δημοπράτησης
(με τις μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.).
Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού που
απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η
συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η
επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση του
χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν
απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα,
λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. Οι εν λόγω δαπάνες αφορούν τόσο τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται
για την εκτέλεση των έργων, όσο και τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων, έτοιμα για
λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται), για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση
βλάβης, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης και μετακινήσεων μηχανημάτων και προσωπικού
εκτέλεσης των έργων, με μεθοδολογία χαμηλής παραγωγικότητας, λόγω των συναντωμένων εμποδίων στο
χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρημάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κτλ. και των παρεμβάσεων των αρμοδίων
για τα εμπόδια αυτά φορέων (ΥΠ.ΠΟ., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ΟΣΕ, Δημόσιες Επιχειρήσεις / Εταιρείες
Ύδρευσης Αποχέτευσης κτλ.), καθώς και λόγω της κατασκευής των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των
παραπάνω εμποδίων και των συνεπαγόμενων δυσχερειών που θα προκύψουν από τη διατήρηση της
υπάρχουσας κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά.
Η δαπάνη σύνταξης και υποβολής ακριβών και λεπτομερειακών σχεδίων του έργου «εκ κατασκευής» ή «ως
κατεσκευάσθη» ("As built" Drawings) για όλες τις κατασκευές και τις λοιπές συνθήκες που διαμορφώθηκαν
στο έργο, καθώς επίσης και για τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό.
Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων, διευθετήσεων και λοιπών κατασκευών, για την αντιμετώπιση όλων
των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών
Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις του
Εργοδότη και τους ισχύοντες κανονισμούς δημοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το έργο
συγχρηματοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταμεία και λοιπά χρηματοδοτικά μέσα της Ε.Ε.
Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου
από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κτλ. και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών, του
χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια.
Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων κλπ., για
την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών κτιρίων ή λοιπών έργων και
εγκαταστάσεων, που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
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(γ)
(δ)
(ε)

Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας, κατασκευής και συντήρησης των κάθε είδους
εργοταξιακών οδών, καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης / αδειοδότησης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση
προϊόντων εκσκαφής και άλλων περισσευμάτων κλπ.
Οι δαπάνες των πάσης φύσεως μελετών και ερευνών, των οποίων η εκτέλεση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη, γίνεται από τον Ανάδοχο.
Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη παρακώλυση
της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά, όπως π.χ. :
Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους μικρότερου των 5,0 m. που τυχόν θα
απαιτηθούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών, εφόσον δεν είναι δυνατόν,
σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές ή/και τον Εργοδότη, να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλες διαδρομές
και εφόσον επιτρέπεται η κατασκευή τέτοιων ορυγμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων
δημοπράτησης.
Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις υποδείξεις του Εργοδότη, την
απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και αμαξοστοιχιών στον ευρύτερο γειτονικό χώρο
του εργοταξίου και όπου αυτό απαιτηθεί, δηλαδή η τοποθέτηση περίφραξης, η καθημερινή κάλυψη των
ορυγμάτων, η ικανή αντιστήριξη των πρανών των ορυγμάτων, ώστε να παρέχουν ασφάλεια των
διακινουμένων, η ενημέρωση του κοινού, η σήμανση, σηματοδότηση και εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου
χώρου, οι δαπάνες διευθέτησης και αποκατάστασης της κυκλοφορίας κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την
απομάκρυνση των ανωτέρω εγκαταστάσεων μετά την περαίωση των εργασιών.
Οι δαπάνες για τη δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του έργου,
για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε
οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή
τους.
Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων Ο.Κ.Ω. διέρχονται από τον χώρο ή
επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από
την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και
μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου.
Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, εγκατάστασης
χωροσταθμικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν
αμείβονται ιδιαίτερα, σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, η σύνταξη μελετών εφαρμογής,
κατασκευαστικών σχεδίων και συναρμογής με τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι
δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα
συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήματα, θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες,
δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) κτλ.
Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και
λοιπών εγκαταστάσεων που θα απαντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων και η
σύνταξη των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων, καθώς και η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους
με επί τόπου μετρήσεις.
Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κτλ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση
εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν
τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας ή άλλους συναρμόδιους φορείς.
Οι δαπάνες προεργασίας παλαιών ή νέων επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές επιστρώσεις επ'
αυτών, όπως π.χ. πικούνισμα, σκούπισμα, καθαρισμός, άρση και μεταφορά των προϊόντων που παράγονται
από τις παραπάνω εργασίες κτλ.
Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων φρεατίων αγωγών ή τεχνικών έργων, για τη
σύνδεση αγωγών που συμβάλλουν σ' αυτά.
Οι δαπάνες των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και την
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου.
Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και για Όφελος (Ο.Ε.) του
Αναδόχου
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του
Έργου.
Για τις εργασίες που τυχόν εκτελούνται επί πλέον των απαιτουμένων από τα συμβατικά τεύχη, όπως π.χ.
υπερεκσκαφές, πρόσθετο πάχος οδοστρωσίας, επί πλέον όγκος σκυροδέματος κτλ., ο Ανάδοχος δεν
δικαιούται ουδεμίας αποζημίωσης και οι εργασίες αυτές δεν αποτελούν βάση για αιτιάσεις εκ μέρους του
Αναδόχου με σκοπό την πληρωμή τους ή την παροχή παράτασης προθεσμίας, εκτός αν οι επί πλέον
εργασίες εκτελούνται κατ’ εντολή της Υπηρεσίας. Η εκτέλεση εργασιών επί πλέον των απαιτουμένων, έστω
και εν γνώσει της Υπηρεσίας ή εκπροσώπου της, δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως αποδοχή της Υπηρεσίας για
την πληρωμή τους. Τουναντίον, εφόσον η εκτέλεση εργασιών επί πλέον των απαιτουμένων αποβαίνει, κατά
την κρίση της Υπηρεσίας, σε βάρος της ικανοποιητικής εκτέλεσης του έργου ή/και του σκοπού που αυτό
εξυπηρετεί, ο Ανάδοχος υποχρεούται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του να προβεί σε κατάλληλη κατά
περίπτωση αποκατάσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

1.6 Επιμέτρηση και πληρωμή

-

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων
και των συντασσόμενων με τη βοήθειά τους επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των
έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζομένων ανοχών.
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-

-

Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να
επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος
υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη
της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.
Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με
κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο Τιμολόγιο
Προσφοράς του Αναδόχου.
Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής
καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των επί μέρους εργασιών της παρούσας ΓΤΣΥ και της ΕΤΣΥ.
Αν η παράγραφος «Επιμέτρηση και Πληρωμή» ενός επιμέρους άρθρου της παρούσας ΓΤΣΥ που αναφέρεται
σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των
εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα
πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο.
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΤΕΠ)

2.1 Χωματουργικές εργασίες
Για την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών έχουν γενικά εφαρμογή οι ΕΤΕΠ της κατηγορίας ΕΛΟΤ ΤΠ 150102 , αναλυτικά ως εξής:
τίτλος ΕΤΕΠ

κωδικός ΕΤΕΠ

Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών
Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού
Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων
Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων
Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων
Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων
Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές
Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων
Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων
Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων

02-01-01-00
02-01-02-00
02-03-00-00
02-04-00-00
02-07-01-00
02-07-02-00
02-08-00-00
08-01-01-00
08-01-03-01
08-01-03-02

2.2 Καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποξηλώσεις
Για την εκτέλεση των εργασιών καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων έχουν εφαρμογή οι ΕΤΕΠ της
κατηγορίας ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15, αναλυτικά ως εξής:
τίτλος ΕΤΕΠ
Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με μηχανικά μέσα
Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με θερμικές μεθόδους
Καθαιρέσεις στοιχείων σκυροδέματος με υδροκοπή
Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους
Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεμα επί εδάφους
Μέτρα υγείας - ασφάλεια και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά τις
κατεδαφίσεις - καθαιρέσεις

κωδικός ΕΤΕΠ
15-01-03-00
15-02-01-02
15-02-01-03
15-02-02-02
15-03-03-00
15-04-01-00

2.3 Σκυροδέματα
Για την εκτέλεση των εργασιών σκυροδεμάτων έχουν γενικά εφαρμογή οι ΕΤΕΠ της κατηγορίας ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01,
αναλυτικά ως εξής:
τίτλος ΕΤΕΠ
Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
Διάστρωση σκυροδέματος
Συντήρηση σκυροδέματος
Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
Ικριώματα
Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος

κωδικός ΕΤΕΠ
01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-02-01-00
01-03-00-00
01-04-00-00
01-05-00-00

2.4 Εργασίες αποκατάστασης
Για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης φέροντος οργανισμού έχουν γενικά εφαρμογή οι ΕΤΕΠ της
κατηγορίας ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14, αναλυτικά ως εξής:
τίτλος ΕΤΕΠ
Καθαρισμός επιφανείας σκυροδέματος από αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά
Προετοιμασία επιφανείας σκυροδέματος για επεμβάσεις επισκευών - ενισχύσεων
Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος με διατήρηση του οπλισμού
Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος χωρίς διατήρηση του οπλισμού
Διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς αποκοπή του υπάρχοντος οπλισμού
Διάτρηση οπών σε στοιχεία σκυροδέματος με αποκοπή του υπάρχοντος οπλισμού
Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης σε
διάβρωση του οπλισμού
Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος, μη επεκτεινόμενης στον
οπλισμό
Πλήρης αποκατάσταση διατομής στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα που έχει
αποδιοργανωθεί τοπικά
Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μικρού εύρους
Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μεγάλου εύρους
Ενίσχυση – αποκατάσταση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με
επικόλληση υφασμάτων από ινοπλισμένα πολυμερή (FRP υφάσματα)
Ενίσχυση – αποκατάσταση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με
επικόλληση ελασμάτων από ινοπλισμένα πολυμερή (FRP ταινίες)
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κωδικός ΕΤΕΠ
14-01-01-01
14-01-01-02
14-01-02-01
14-01-02-02
14-01-03-01
14-01-03-02
14-01-04-00
14-01-05-00
14-01-06-00
14-01-07-01
14-01-07-02
14-01-08-01
14-01-08-02

τίτλος ΕΤΕΠ
Καθαρισμός επιφανείας αποκαλυφθέντων χαλύβδινων οπλισμών
Αποκατάσταση αποκαλυφθέντων ανοιχτών συνδετήρων
Ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα με συγκολλήσιμο οπλισμό με
ηλεκτροσυγκόλληση πρόσθετου οπλισμού επί του υπάρχοντος
Ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα με συγκολλήσιμο υπό προϋποθέσεις
οπλισμό με ηλεκτροσυγκόλληση πρόσθετου οπλισμού επί του υπάρχοντος
Αγκύρωση νέων ράβδων οπλισμού σε υφιστάμενα στοιχεία από σκυρόδεμα
Τοποθέτηση βλήτρων σε στοιχεία από σκυρόδεμα
Τοποθέτηση αγκυρίων σε στοιχεία από σκυρόδεμα
Ενισχύσεις – αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με επικόλληση
χαλύβδινων ελασμάτων
Ενισχύσεις – αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με εμφάτνωση
πλαισίων από δομικό χάλυβα
Ενισχύσεις – αποκαταστάσεις στοιχείων σκυροδέματος με περίσφιξη διατομών
δομικού χάλυβα
Ενισχύσεις – αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με μανδύα
εκτοξευομένου σκυροδέματος
Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας
Καθαρισμός επιφάνειας τοιχοποιίας
Διεύρυνση αρμών τοιχοποιίας
Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα
Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός
Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με θερμικές μεθόδους
Αποκατάσταση τοιχοποιίας με εφαρμογή ενεμάτων
Επισκευές μεγάλων ρωγμών τοιχοποιίας με σποραδική αντικατάσταση των
λιθοσωμάτων κατά μήκος αυτών (λιθοσυρραφή)
Επισκευές μεγάλων ρωγμών τοιχοποιίας με λεπτές οπλισμένες ζώνες συρραφής
Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με την εφαρμογή νέου υψηλής αντοχής ή/και
οπλισμένου επιχρίσματος
Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με κατασκευή νέας επάλληλης τοιχοποιίας
Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με μονόπλευρη στρώση οπλισμένου
σκυροδέματος
Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με αμφίπλευρη στρώση οπλισμένου
σκυροδέματος
Αποσύνδεση τοίχων πλήρωσης από το φέροντα οργανισμό
Αποκατάσταση ρηγματώσεων τοίχων πλήρωσης

κωδικός ΕΤΕΠ
14-01-09-01
14-01-09-04
14-01-10-01
14-01-10-02
14-01-11-00
14-01-12-01
14-01-12-02
14-01-13-01
14-01-13-02
14-01-13-03
14-01-14-00
14-02-01-01
14-02-01-02
14-02-01-03
14-02-02-01
14-02-02-02
14-02-02-03
14-02-04-00
14-02-05-01
14-02-05-02
14-02-07-00
14-02-08-00
14-02-09-01
14-02-09-02
14-03-01-00
14-03-02-00

2.5 Δομικές εργασίες κτιρίων
Για την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών έχουν γενικά εφαρμογή οι ΕΤΕΠ της κατηγορίας ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03,
αναλυτικά ως εξής:
τίτλος ΕΤΕΠ
Λιθόκτιστοι τοίχοι
Τοίχοι από οπτόπλινθους
Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου
Σφράγιση αρμών κτιρίων
Θερμομονώσεις δωμάτων
Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων
Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη και
λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα
Ξύλινα καρφωτά δάπεδα
Ξύλινα κολλητά δάπεδα
Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές
Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους
Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων
Υπερυψωμένα δάπεδα
Ψευδοροφές με γυψοσανίδες
Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές
Ξύλινα κουφώματα
Σιδηρά κουφώματα
Κουφώματα Αλουμινίου
Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες
Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό
Πυράντοχοι υαλοπίνακες – Πυράντοχοι τοίχοι με υαλότουβλα
Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας
Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα
Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος
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κωδικός ΕΤΕΠ
03-02-01-00
03-02-02-00
03-03-01-00
03-04-05-00
03-06-02-01
03-06-02-02
03-06-02-04
03-07-01-01
03-07-01-02
03-07-02-00
03-07-03-00
03-07-04-00
03-07-08-00
03-07-10-01
03-07-10-02
03-08-01-00
03-08-02-00
03-08-03-00
03-08-07-01
03-08-07-02
03-08-07-03
03-08-09-00
03-09-01-00
03-10-01-00

τίτλος ΕΤΕΠ
Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων
Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών
Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών

κωδικός ΕΤΕΠ
03-10-02-00
03-10-03-00
03-10-05-00

2.6 Η-Μ κτιριακών έργων
Για την εκτέλεση των εργασιών Η-Μ εγκαταστάσεων έχουν γενικά εφαρμογή οι ΕΤΕΠ της κατηγορίας ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04,
αναλυτικά ως εξής:
τίτλος ΕΤΕΠ
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλκοσωλήνες
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με σωλήνες πολυπροπυλενίου
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με εύκαμπτους ενισχυμένους
πλαστικούς σωλήνες
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες
γαλβανισμένους με ραφή
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες
γαλβανισμένους άνευ ραφής
Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων με ευθύγραμμους πλαστικούς σωλήνες
ελεύθερης ροής
Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων
Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί
Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ)
Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής
Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα
Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς οσμοπαγίδα
Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός κτιρίου (ανοικτής ροής)
Στόμια ελέγχου – καθαρισμού σωληνώσεων αποχέτευσης κτιρίων, εντός ή εκτός
φρεατίου
Δίκτυα αεραγωγών με μεταλλικά φύλλα
Μονώσεις αεραγωγών με υαλοβάμβακα ή πετροβάμβακα
Μονώσεις αεραγωγών με αφρώδη ελαστομερή υλικά
Εγκατάσταση Χαλυβδίνων Λεβήτων
Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Εσχάρες και σκάλες καλωδίων
Πλαστικά κανάλια καλωδίων
Αγωγοί - καλώδια διανομής ενέργειας
Συστήματα αδιάλειπτης ηλεκτρικής παροχής (UPS)

κωδικός ΕΤΕΠ
04-01-03-00
04-01-04-01
04-01-04-02
04-01-05-00
04-01-06-00
04-02-01-01
04-04-01-01
04-04-03-01
04-04-03-02
04-04-03-03
04-04-04-01
04-04-04-02
04-04-05-01
04-04-05-02
04-07-01-01
04-07-02-01
04-07-02-02
04-09-02-00
04-20-01-01
04-20-01-02
04-20-01-03
04-20-01-06
04-20-02-01
04-23-05-00

2.7 Γεωϋφάσματα, υαλοπλέγματα
Έχει εφαρμογή η ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00 «Γεωϋφάσματα στραγγιστηρίων».

Κομοτηνή 02-02-2022
Οι Συντάξαντες

Κομοτηνή 02-02-2022
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος

Ιφιγένεια Θάνου
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Σοφία Πίτατζη
Πολιτικός Μηχανικός

Σοφία Πίτατζη
Πολιτικός Μηχανικός

Παντελής Γκαιτατζίδης
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ - ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
με την αριθ.29802/327/02-02-2022 Απόφαση της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ροδόπης
Κομοτηνή 02 - 02 - 2022
Ο Αν. Προϊστάμενος
Δ/νσης Τεχνικών Έργων
ΠΕ Ροδόπης

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IFIGENEIA
THANOU
Ημερομηνία: 2022.03.08 10:49:52 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ευάγγελος Παπαθεοδώρου
Πολιτικός Μηχανικός
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