
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ,16-3-2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αρ. Πρωτ: 6600 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
 
 

                                                                      Προς: ΤΣΙΓΚΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Ο ∆ήµος µας ενδιαφέρεται για την εργασία του καθαρισµού των φρεατίων οµβρίων. 

Το αντικείµενο της εργασίας είναι ο καθαρισµός του δικτύου οµβρίων του ∆ήµου. 

Παρακαλούµε να µας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω εργασία µέχρι 

την 20/3/2017 και ώρα 11.00 π.µ. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, για να µην συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού από τις 

διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, κατά τις παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016, οφείλουν να είναι ποινικά, ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµεροι. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

                                                                                   ∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, 16-3-2017 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. : 209/2017 

 
 
ΘΕΜΑ: Απόφαση για την έγκριση της με αριθμ.15/2017 μελέτης της Τ.Υ. του 

Δήμου για την εργασία «Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων», καθώς και το 

τιμολόγιο που αναφέρεται αναλυτικά στη μελέτη αυτή και την εκτέλεση της με 

την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Έχοντας λάβει υπόψη: 

 

Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών”(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικότερα 

των αρ.54 παρ.7 και λοιπών εφαρμοστέων διατάξεων. 

Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06(Κ.Δ.&Κ.-ΦΕΚ 

114/Α/08.06.2006), όπως προστέθηκε και ισχύει από τις διατάξεις της παρ.13 του 

άρθρου 20 του Ν.3731/08(ΦΕΚ263/Α/23.12.2008): «Αναδιοργάνωση της δημοτικής 

αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» 

και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση (38) της παρ.1 του άρθρου 377 του 

Ν.4412/2016. 

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/1010. 

Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Την υπ’ αριθμ. Π1/3305/3-11-2010(ΦΕΚ 1789/12.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ. 

Οικονομικών, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας όπως τροποποιήθηκε με την 

περ.(72) της παρ.1 του αρ.377 του Ν.4412/2016. 

Το από 20/2/2017 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ:17REQ005821380). 

Την με αρ.15/2017 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου. 

Την με αριθμ. 97/2017 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου για την διάθεση της πίστωσης 

στον Κ.Α: 30-6275.001, ενώ η υπό ανάθεση δαπάνη έχει αναληφθεί με την από   

9/3/2017 ανάληψη υποχρέωσης, με αριθμό καταχώρησης Α/468 στα λογιστικά 

βιβλία του δήμου. 

Την ανάγκη του Δήμου για τον καθαρισμό φρεατίων ομβρίων. 

Το αντικείμενο της παρούσης εργασίας είναι ο καθαρισμός των φρεατίων ομβρίων 

του δικτύου του Δήμου. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.24%. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την έγκριση διενέργειας της Εργασίας «Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων» σύμφωνα 

με την υπ.αριθμ.15/2017 μελέτη καθώς και την εκτέλεση της με την διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης. 
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Την έγκριση της με αριθμό 15/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας καθώς και το 

τιμολόγιο που αναφέρεται αναλυτικά στη μελέτη αυτή. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής. 

Την πρόσκληση της επιχείρησης ΤΣΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ για υποβολή σχετικής 

προσφοράς βάσει των απαιτήσεων της με αριθμό 15/2017 μελέτης της Τεχνικής 

Υπηρεσίας. 

Η πληρωμή της εργασίας θα γίνει με τον καθαρισμό των φρεατίων, την 

συγκέντρωση και τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, για να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, κατά τις παρ.1 και 2 του άρθρου 73 

του Ν.4412/2016, οφείλουν να είναι ποινικά, ασφαλιστικά και φορολογικά 

ενήμεροι. 

 

 

                                                                                            Π.Φάληρο, 16-3-2017 

 

                                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

 

 

 

 

              ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΕΡΓΑΣΙΑ :  Καθαρισµός φρεατίων  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                              οµβρίων                                       
 ∆ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ                  
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ    
 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :15 /17                                  Κ.Α. :  30-6275.001 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Το αντικείµενο της εργασίας συνίσταται στον πλήρη καθαρισµό φρεατίων 

υδροσυλλογής στις οδούς του ∆ήµου µας. 

Προτεραιότητα στον καθαρισµό έχουν κατ’ αρχήν τα φρεάτια νευραλγικών 

για την αντιπληµµυρική προστασία θέσεων, σύµφωνα µε τις εκάστοτε εντολές της 

Υπηρεσίας. 

Όλοι οι καθαρισµοί θα πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις γραπτές εντολές 

της Υπηρεσίας όπως θα διαβιβάζονται προς εκτέλεση. 

Τα προς καθαρισµό φρεάτια είναι δύο ειδών : 

1. Φρεάτια µετά πλευρικού ανοίγµατος χωρίς εσχάρες (τύπου Τ) 

2. Φρεάτια αµιγώς µε εσχάρες και φρεάτια µε συνδυασµό εσχάρας – πλευρικού 

ανοίγµατος (τύπου Α) 

Όλες οι εργασίες καθαρισµού των φρεατίων υδροσυλλογής θα γίνονται κατά τον 

πιο πρόσφορο εκάστοτε τρόπο και χωρίς να επέλθει ουδεµία φθορά ή βλάβη στα 

φρεάτια και τους αγωγούς. 

Σε αντίθετη περίπτωση η αποκλειστική ευθύνη της αποκατάστασης φθορών και 

βλαβών ανήκει στον ανάδοχο. 

Στο αντικείµενο της εργασίας συµπεριλαµβάνεται και η εργασία του 

επιφανειακού καθαρισµού των φρεατίων υδροσυλλογής (επιφανειακός καθαρισµός 

εσχαρών και στοµίων από φερτές ύλες και σκουπίδια) που θα γίνεται ύστερα από 

εντολή της Υπηρεσίας.  

Τεχνικές παρατηρήσεις  

1. Έγκαιρα και τουλάχιστον από την προηγούµενη ηµέρα του καθαρισµού θα 

πρέπει να εξασφαλίζεται από τον ανάδοχο του έργου η δυνατότητα του 

απρόσκοπτου καθαρισµού των φρεατίων υδροσυλλογής (τοποθέτηση 

προειδοποιητικών πινακίδων για την αποµάκρυνση αυτοκινήτων  κ.λ.π) 
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2. Τα προϊόντα καθαρισµού των φρεατίων δε θα πρέπει να αποτίθενται επί 

του εδάφους σε καµιά περίπτωση, θα πρέπει δε να αποµακρύνονται από 

τον ανάδοχο εντός της ίδιας ηµέρας. 

3. Αυτονόητο είναι ότι επιβάλλεται η λήψη µέτρων ασφαλείας για την 

πρόληψη ατυχηµάτων τόσο στους εργαζοµένους όσο και στους 

διερχόµενους. 

Η εργασία εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ). Ο προϋπολογισµός 

ανήλθε στο ποσό 20.000,00€ και Φ.Π.Α 24% 4.800,00€. Η συνολική πίστωση ανήλθε 

στο ποσό των  24.800,00€, ο δε Κ.Α : 30-6275.001 σύµφωνα µε την µε αρ.2/2017 

απόφαση ∆.Σ. περί έγκρισης 1ης µερικής αναµόρφωσης του προϋπολογισµού 

οικονοµικού έτους 2017, και θα βαρύνει το ∆ήµο από ίδιους πόρους και από 

επιχορήγηση του Υπουργείου εσωτερικών. 

 

 
 
                                                                   ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ  20/2/2017 
                                                                           
                                                                              Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
 
 
 
 
                                                                  ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ  : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ:15/17
∆ΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑ: 30-6275.001

                                 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α Είδος Εργασίας Αρ. Κωδ. Μονάδα Ποσότητα Τιµή ∆ΑΠΑΝΗ
Τιµολ. Αναθ. Μετρ. εργασιών Μονάδας

ΟΜΑ∆Α 1 : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΤΑΦ  - ΤΥΠΟΥ Α

1
Καθαρισµός φρεατίου 
υδροσυλλογής µε πλευρικό 
άνοιγµα, χωρίς εσχάρα (τύπος Τ)

1α
Καθαρισµός φρεατίου µονού 
ανοίγµατος

1α
70% x Υ∆Ρ 6120 + 
30% x  Υ∆Ρ 6107 

τεµ 100,00 41,20 4.120,00

1β
Καθαρισµός για κάθε επιπλέον 
άνοιγµα

1β
70% x Υ∆Ρ 6120 + 
30% x  Υ∆Ρ 6107 

τεµ 180,00 20,60 3.708,00

2
Πλήρης καθαρισµος φρεατίου 
υδροσυλλογής τύπου Α µε εσχάρα

2α
Καθαρισµός φρεατίου τύπου Α ενός 
ανοίγµατος (εσχάρα και πλευρικό 
άνοιγµα)

2α
70% x Υ∆Ρ 6120 + 
30% x  Υ∆Ρ 6107 

τεµ 275,00 25,80 7.095,00

2β
Για κάθε επιπλέον άνοιγµα φρεατίου 
τύπου Α

2β
70% x Υ∆Ρ 6120 + 
30% x  Υ∆Ρ 6107 

τεµ 295,00 10,30 3.038,50

17.961,50
ΟΜΑ∆Α 2 : ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

3
Καλύµατα από φαιό χυτοσίδηρο 
(gray iron)

3 Υ∆Ρ 6752 kg 440,00 1,85 814,00

4
Καλύµατα από ελατό χυτοσίδηρο 
(ductile iron)

4 Υ∆Ρ 6752 kg 422,24 2,90 1.224,50

2.038,50
ΣΥΝΟΛΟ 20.000,00

Φ.Π.Α. 24% 4.800,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 24.800,00

Π. ΦΑΛΗΡΟ    20/2/2017
            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    20/2/2017

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΑΝΝΑ ∆ΕΚΟΥΛΑΚΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΣΥΝΟΛΟ 1 :

ΣΥΝΟΛΟ 2 :

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ:  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ   

ΚΑ: ΑΡ.ΜΕΛ:15/17           

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  24.800,00ΕΥΡΩ 

 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 
 
11. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
 
1.1 Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µε τις οποίες θα 

εκτελεσθεί το έργο. 

1.2 Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες 
περαιωµένης εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα 
εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών 
περιλαµβάνονται: 

1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους 
όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και των 
υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου. 

1.2.2 ‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι 
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. 
Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί που να έχει σχέση 
µε το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό 
του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιµοποίησης 
ή όχι µηχανικών µέσων ή εκρηκτικών υλών. 

1.3 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για 
απλή διευκρίνιση του όρου ‘’κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που 
περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο των τιµών του παρόντος Τιµολογίου. 

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, 
ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]  

Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και 
λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες 
εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου.  

Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα 
Νόµων για Τελωνειακό ∆ασµολόγιο εισαγωγής και µε τις διατάξεις του νόµου 
3215/1955 δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την 
εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση 
οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή 
απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και 
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δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους 
ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή 
απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους 
µεταφορικών µέσων.  

1.3.2 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 και τις κάθε 
είδους µετακινήσεις µέχρι και την πλήρη ενσωµάτωση (ή/και χρήση τους) 
ή/και µεταφοράς, σύµφωνα µε τα παραπάνω, των περισσευµάτων ή/και 
ακατάλληλων προϊόντων, ορυγµάτων και άχρηστων υλικών στους 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των 
περιβαλλοντικών περιορισµών που ισχύουν, καθώς και της µελέτης του 
έργου. 

1.3.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., 
ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 
οργανισµούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών, 
επιδόµατος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστηµονικού και διευθύνοντος του 
έργου προσωπικού, του ειδικευµένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, 
εργοταξίων, µηχανηµάτων, συνεργείων κ.λπ. ηµεδαπού ή αλλοδαπού 
εργαζοµένου στον τόπο του έργου ή  άλλου (εντός και εκτός της Ελλάδος). 

1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή 
αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθµιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, 
τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, 
τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση 
γραφείων Αναδόχου, σύµφωνα µε τους Όρους ∆ηµοπράτησης. 

1.3.5 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 την Υπηρεσία. 

1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου όταν 
τούτο προβλέπεται κατά την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στους Όρους ∆ηµοπράτησης. 

1.3.7 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 κ.λπ. 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 την Υπηρεσία, (για την περίπτωση που οι 
εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε 
χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης 
και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύµβασης. 

1.3.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, 
µηχανηµάτων, προσωπικού εγκαταστάσεων κ.λπ.) καθώς και όλες οι άλλες 
ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους ∆ηµοπράτησης έργου. 
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1.3.9 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων 
εργαζοµένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή 
ακίνητα) τρίτων. 

1.3.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη 
δηµοπράτησης. Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς 
ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου, περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους 
«δοκιµαστικά τµήµατα» (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση 
µηχανηµάτων, απόδοση εργασίας, κ.λπ.) 

1.3.11 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 την 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 κ.λπ. 

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιούνται για 
την εκτέλεση των έργων, όσο και για 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, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στους Όρους 
∆ηµοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπον, ή προκύπτει κατά 
έµµεσο τρόπον, προκειµένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την 
εκτέλεση εργασιών που συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων, 
ή ακόµη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει αναγκαία την 
ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων για την εκτέλεση κάποιων εργασιών. 

1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση 
ενσωµάτωσης, µε ή χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις που γίνονται για 
διευκόλυνση του Αναδόχου, και πλάγιες µεταφορές κάθε είδους υλικών 
λατοµείων, ορυχείων κ.λπ. µαζί µε την εργασία εµπλουτισµού που τυχόν θα 
απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται 
στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπόψη των 
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν. 

1.3.13 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. κ.λπ. και των 
παρεµβάσεων που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς 
(ΥΠ.ΠΟ., ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ και λοιποί οργανισµοί κοινής ωφέλειας), όπως 
επίσης και η κατασκευή των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των 
παραπάνω εµποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν 
από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων 
µετακίνησης του κοινού γενικά). 

1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων 
ασφάλειας για τη µη παρακώλυσης της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, 
οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των 
έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόµενες περιοχές απ’ αυτά. 

1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων εγκατάστασης χωροσταθµικών ασφαλειών (REPERS) 
που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν αµείβονται 
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ιδιαίτερα (σύµφωνα µε τους λοιπούς Όρους ∆ηµοπράτησης), 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 Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) σύµφωνα µε όσα αναφέρονται γενικότερα στα 
τεύχη δηµοπράτησης του έργου. 

1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως 
υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα 
συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιµετρητικών στοιχείων από 
κοινού µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των 
επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων που θα τα υποβάλει για 
αρµόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους µε επί τόπου 
µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε 
ψηφιακή µορφή. 

1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των 
καταλόγων οπλισµού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για 
έλεγχο στην Υπηρεσία. 

1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζοµένων µε τις διερευνητικές 
τοµές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και 
εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι 
εργασίες που αφορούν τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους 
συναρµοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιµολογίου. 

1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται 
διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. 

1.3.20 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  

1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του 
έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, 
προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση , µετά το τέλος των εργασιών του 
χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια. 

1.3.22 Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, 
ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών. 

1.3.23 Οι δαπάνες για την 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. 

1.3.24 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας όσων δικτύων των 
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 δαπάνες για την µετατόπιση δικτύων και η λήψη ειδικών µέτρων 
αντιστήριξης για τη διατήρηση των ορυγµάτων ανοικτών, βαρύνουν τον Κύριο 
του έργου. 
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1.3.25 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα και 
εγκαταστάσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.3.26 Οι δαπάνες διάθεσης εξοπλισµένων γραφείων στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε 
όσα αναφέρονται στους Όρους ∆ηµοπράτησης. 

1.3.27 Οι δαπάνες µίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας για την κατασκευή και 
συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών. Επίσης οι δαπάνες 
εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση υλικών, εργαλείων, 
µηχανηµάτων, αχρήστων υλικών.  

1.3.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφιστάµενων φρεατίων 
αγωγών ή τεχνικών έργων, για την σύνδεση αγωγών που συµβάλλουν σ’ 
αυτά εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. 

1.3.29 Οι δαπάνες των κατασκευαστικών σχεδίων που τυχόν προβλέπονται σε άλλα 
τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.30 Οι διαδικασίες και δαπάνες έκδοσης αδειών, για λογαριασµό του Κυρίου του 
έργου κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις ή και 
τους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν 
περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. 

1.3.31 Οι δαπάνες των µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε 
τις οικείες αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που ισχύουν κατά το 
χρόνο δηµοπράτησης του έργου. 

1.3.32 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως 
αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου. 

 

1.4 Στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου δεν συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό για 
Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, 
όπως και για Όφελος αυτού (Ο.Ε.) δηλαδή για τις δαπάνες επιστασίας, 
δαπάνες σήµανσης εργοταξίων και για τις κάθε είδους κρατήσεις, φόρους, 
δασµούς, ασφάλιστρα, τέλη, συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, 
πιστοποιήσεων πληρωµών, κ.λ.π. για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για 
δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, για δαπάνες 
ασφαλειών, τις κάθε είδους µετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού 
προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εµποδίων κάθε 
είδους, για τα διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα 
επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους που έχουν ή δεν έχουν 
προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής, 
συµπεριλαµβάνονται στο ποσοστό των Γενικών Εξόδων του Αναδόχου. 

Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των 
έργων, καθορίζεται σε δέκα οκτώ στα εκατό (18%) ως προς τις τιµές του 
Τιµολογίου  

1.5 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιµολογίων εισπράξεων του 
Αναδόχου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του Έργου.  

 
ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
 
Αρθρο 1Ο    16.08  Kαθαρισµός φρεατίου υδροσυλλογής µε πλευρικό άνοιγµα, 

χωρίς εσχάρα (τύπος Τ)  
 

Κωδικός Αναθεώρησης 70% x Υ∆Ρ 6120 + 30% x Υ∆Ρ 6107  
 

ΑΔΑ: 6ΘΦ0ΩΞΕ-29Ξ



Kαθαρισµός φρεατίου υδροσυλλογής µε πλευρικό άνοιγµα (χωρίς εσχάρα, τύπος Τ), 
από φερτά υλικά και προσχώσεις και έλεγχος της λειτουργίας του, ανεξαρτήτως της 
θέσεως της θυρίδας επίσκεψης του θαλάµου (στο πεζοδρόµιο ή το κατάστρωµα της 
οδού) 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

α)   Το άνοιγµα και το κλείσιµο (µετά το πέρας των εργασιών καθαρισµού) της 
θυρίδας επισκέψεως (καπάκι) του κυρίου θαλάµου ή του φρεατίου επίσκεψης 
που βρίσκεται δίπλα στο φρεάτιο υδροσυλλογής 

β)    Η χαλάρωση των προσχώσεων του φρεατίου υδροσυλλογής και του τυχόν 
υπάρχοντος παραπλεύρου φρεατίοτ επίσκεψης, προκειµένου να ανασυρθούν. 

γ)    Η ανύψωση των προϊόντων καθαρισµού από το φρεάτιο και η απ' ευθείας 
φόρτωσή τους επί αυτοκινήτου, χειρωνακτικά ή µε χρήση µηχανικού 
εξοπλισµού. Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η απόθεση έστω και 
προσωρινά στον δρόµο ή στο πεζοδρόµιο. 

δ)     Ο καθαρισµός των πλευρικών ανοιγµάτων, καθώς και του αγωγού σύνδεσης  
φρεατίου-συλλεκτήρα µε πιεστικό µηχάνηµα µε ελάχιστη πίεση 110 bar. 

ε)      Η επάλειψη του φρεατίου υδροσυλλογής µε ασβέστη όπου απαιτείται. 

ζ)  Ο επιµελής καθαρισµός και η έκπλυση της περιοχής του φρεατίου µετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών. 

η) Η µεταφορά των προϊόντων καθαρισµού σε οποιάδήποτε απόσταση και η 
απόθεσή τους σε επιτρεπόµενες από τις αρµόδιες Αρχές θέσεις απόθεσης 
αποβλήτων. 

 

 

Επισηµαίνεται ότι όταν το άνοιγµα του φρεατίου είναι µήκους µεγαλυτέρου από 1,80 
m επιµετράται ως δύο  ανοίγµατα. 

Τιµή ανά άνοιγµα καθαριζόµενου φρεατίου (τεµ) 
 
1α      16.08.01            Καθαρισµός φρεατίου µονού ανοίγµατος 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Σαράντα ένα και είκοσι λεπτά     
  Αριθµητικώς:   41,20  

 
1β      16.08.02  Καθαρισµός φρεατίου για κάθε επιπλέον άνοιγµα 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Είκοσι και εξήντα λεπτά  
  Αριθµητικώς:    20,60  

 
 
 
 
Aρθρο 2ο  16.30  Καθαρισµός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α µε εσχάρα 

 

Κωδικός Αναθεώρησης 70% Υ∆Ρ 6120 + 30% Υ∆Ρ 6107 
 
Καθαρισµός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α µε εσχάρα ή µε πλευρικό άνοιγµα και 
εσχάρα και έλεγχος της λειτουργίας του.  
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Στο τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:   
 

α)  Η αφαίρεση της εσχάρας ή των εσχαρών και η χαλάρωση των προσχώσεων  
β)  Η εξαγωγή των προσχώσεων από το θάλαµο και η απευθείας φόρτωση τους 

σε φορτηγό ανατρεπόµενο µε τα χέρια ή µε µηχάνηµα, απαγορευµένης ρητά 
της απόθεσης έστω και προσωρινά στο δρόµο ή στο πεζοδρόµιο. 

γ)  Η µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαρισµού σε θέσεις 
επιτρεπόµενες από τις αρµόδιες αρχές, σε οποιαδήποτε απόσταση. 

δ)  Ο καθαρισµός του συνδετήριου αγωγού φρεατίου-συλλεκτήρα οµβρίων µε 
πιεστικό µηχάνηµα µε ελάχιστη πίεση 110 bar.  

ε)  Ο επιµελής καθαρισµός και η έκπλυση της περιοχής του φρεατίου µετά το 
πέρας των εργασιών..  

στ)  Ο έλεγχος καλής λειτουργίας του φρεατίου υδροσυλλογής και η σύνταξη 
σχετικής έκθεσης στην οποία θα αναφέρονται τυχόν φθορές που έχει υποστεί 
το φρεάτιο (φθορά τσιµεντοκονίας κ.λ.π.). 

 

Φρεάτια υδροσυλλογής τα οποία είναι παρακείµενα αλλά δεν έχουν ενιαίο θάλαµο, 
επιµετρώνται ιδιαίτερα. Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή και στην περίπτωση 
καθαρισµού φρεατίων τύπου Β µε εσχάρα, πλευρικό άνοιγµα και φρεάτιο επίσκεψης. 
 

Τιµή ανά φρεάτιο (τεµ.) πλήρως καθαρισµένο κατά τα ανωτέρω. 
 

2α    16.30.01 Καθαρισµός φρεατίου τύπου Α (µε εσχάρα και πλευρικό άνοιγµα) ενός 
ανοίγµατος 
 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι πέντε και ογδόντα λεπτά    
 Αριθµητικώς:   25,80 

 
2β    16.30.02 Καθαρισµός φρεατίου τύπου Α (µε εσχάρα και πλευρικό άνοιγµα) για 

κάθε επιπλέον άνοιγµα  
 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:  ∆έκα και τριάντα λεπτά       
 Αριθµητικώς:   10,30 

 
 

Αρθρο 3ο    Kαλύµµατα φρεατίων 
 

Kαλύµµατα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, µε σήµανση CE, της κατηγορίας 
φέρουσας ικανότητας D που προβλέπεται από την µελέτη (ανάλογα την θέση 
τοποθέτησης). 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του καλύµµατος του φρεατίου 
και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης του 
καλύµµατος µε χρήση στερεών υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου 
έδρασης µε σκυρόδεµα.   

 
 

11.01.01  Καλύµατα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron) 

 Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6752 
 

Επιµέτρηση µε βάση τους πίνακες του προµηθευτή (σε καµµία 
περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση) 
 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) καλύµµατος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης 
, ανεξαρτήτως της φέρουσας ικανότητας. 
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ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Ένα και ογδόντα πέντε λεπτά 
  Αριθµητικώς:   1,85  
 
 

Άρθρο 4ο   11.01.02 Καλύµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)  

 Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6752 
 

Επιµέτρηση µε βάση τους πίνακες του προµηθευτή (σε καµµία 
περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση) 
 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) καλύµµατος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης 
, ανεξαρτήτως της φέρουσας ικανότητας. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆ύο και ενενήντα λεπτά  
  Αριθµητικώς:   2,90  
 
 
 
 
 
 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 20/2/2017 

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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