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ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 4/ 10 /2017
ΑΡ. ΠΡΩΤ: 24458

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο ∆ήµαρχος Παλαιού Φαλήρου, προκηρύσσει

την µε συνοπτική διαδικασία επιλογή αναδόχου, µε

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, για
την ανάθεση του

έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ

∆ΙΚΤΥΟ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ / 2017» µε προϋπολογισµό 74.400,00€ (60.000,00+
14.400,00 ΦΠΑ 24%). Το έργο ανήκει στην κατηγορία Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ, µε προϋπολογισµό εργασιών
59.231,56€ (δαπάνη εργασιών µε Γ.Ε.+Ο.Ε. και απρόβλεπτα χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).
2. Το έργο θα εκτελεστεί, σύµφωνα µε την µε αρ. 87/2017, µελέτη της Τ.Υ. µε προθεσµία περαίωσης
τριανταέξι (36) ηµερολογιακούς µήνες.
3. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού (∆ιακήρυξη, Έντυπο
Οικονοµικής Προσφοράς, κλπ ) από την έδρα της Υπηρεσίας: Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος, Παλαιό
Φάληρο, T.K. 175 62, µέχρι τις 18/10/2017.
Πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου : http://www.palaiofaliro.gr (στη
διαδροµή: Εφηµερίδα της υπηρεσίας / Προκηρύξεις - ∆ιαγωνισµοί - ∆ηµοπρασίες), στο πρόγραµµα
∆ΙΑΥΓΕΙΑ : https://et.diavgeia.gov.gr/f/palaiofaliro & στο ΚΗΜ∆ΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr
4. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις 19/10/2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09.30-10.00 π.µ. στο ∆ηµαρχιακό
Κατάστηµα, οδός Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος (2ος όροφος), Παλαιό Φάληρο και το σύστηµα υποβολής
των προσφορών µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες στον προϋπολογισµό, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 125 του ν. 4412/2016 (Α' 147). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2020252,
fax 213 2020359.
5. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές µεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραµµένες στο Μητρώο
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠ.ΥΜΕ.∆Ι, για έργα κατηγορίας
Α1 και άνω Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ.
6. Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό ∆ΕΝ απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής
7. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ηµέρες.
8. Το έργο είναι ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟ σύµφωνα µε την µε αρ. 181/2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί
έγκρισης της 4ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2017.
9. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
10. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ.Αποφ. 371/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Έγκριση όρων συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού
για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ/2017» προϋπολογισμού 74.400,00€
συμπ/νου Φ.Π.Α & αναθεώρησης.

Στο Παλαιό Φάληρο, σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου (οδός Τερψιχόρης 51) συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 23226/22.09.2017
πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα
με το άρθρο 75: «Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του
Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιπρόεδρος)
2. ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (αναπλ. μέλος)
5. ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ (αναπλ. μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
4. ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΛΙΝΑ
6. ΠΙΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Σύμφωνα με την παρ. 1ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή
«…………..καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις
δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία………….».
Τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147/Α/08.08.2016), για το συνοπτικό διαγωνισμό είναι όταν η εκτιμώμενη αξίας της σύμβασης
είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των 60.000€ πλέον ΦΠΑ.
Στην 4η αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος του οικονομικού έτους 2017 που
συνέταξε το δημοτικό συμβούλιο (σχετ. η υπ’αρ. 181/2017 απόφαση Δ.Σ.), περιλαμβάνεται το έργο
με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ/2017», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.400,00€, η οποία έχει
προβλεφθεί στην 4η μερική αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2017 του Δήμου (ΚΑ 30-7312.001:
20.000€).
Ακολούθως εκθέτει ότι, από την Τ.Υ. του Δήμου υποβλήθηκε η υπ’αρ. 87/2017 τεχνική
έκθεση, που αφορά στην «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ/2017», πρ. μελ. 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και
σχέδιο διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 4412/2016.
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:


τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010



τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.&Κ.)



τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν.4389/16 (ΦΕΚ 94/27.05.2016 τεύχος Α')



τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016



την υπ’αρ. 352/15.12.2016 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 7ΝΠΘΩΞΕ-ΘΨΖ) περί ψήφισης του
πρ/σμού οικ. έτους 2017, που εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. 109817/39851/12.01.2017
απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αρ. πρωτ. εισερχ. 1085/16.01.2017) και
την με αρ. 182/2017 ΑΔΣ περί έγκρισης της 4ης μερικής αναμόρφωσης πρ/σμού οικ. έτους
2017 (ΑΔΑ: Ω6ΖΤΩΞΕ-Ο0Κ)



τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α)



το γεγονός ότι το εν λόγω έργο προβλέπεται στην 4η αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος
οικονομικού έτους 2017 (σχετ. η υπ’αρ. 181/2017 ΑΔΣ με ΑΔΑ: 6ΤΝΚΩΞΕ-ΦΝΤ)



την υπ’ αρ. 244/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΔΨΕΩΞΕ-ΞΕΟ) περί του
τρόπου εκτέλεσης του έργου



την με αρ. 87/2017 μελέτη Τ.Υ.



το από 08.09.2017 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 17REQ001918401)



το με αρ. πρωτ. 21756/08.09.2017 τεκμηριωμένο αίτημα



την υπ’ αρ. 363/2017 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6ΩΤ0ΩΞΕ-ΝΟ7 & ΑΔΑΜ: 17REQ002012293 )



το σχέδιο της διακήρυξης



την εισήγηση του Αντιπροέδρου

και έπειτα από διαλογικές συζητήσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Αποδέχεται την με αρ. 87/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας που θεωρήθηκε από την
Δ/ντρια της Τ.Υ. του Δήμου Π. Φαλήρου και εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 244/2017 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Καταρτίζει τους όρους διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται βάσει της τιμής, για
την: «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ/2017», προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€ συμπ. ΦΠΑ,

ως ακολούθως:
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ :
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΣΕ
∆ΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ / 2017
Ο ∆ήµος Παλαιού Φαλήρου
∆ιακηρύσσει τη διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές
και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά µόνο βάσει τιµής, για την εκτέλεση του παραπάνω έργου που αφορά στην
κατασκευή αγωγών και συνδέσεων µε το αποχετευτικό δίκτυο σε διάφορα σηµεία
του ∆ήµου/2017.
CPV 45232440-8

Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς αποχετεύσεων

ΑΡΘΡΟ 1ο Χρηµατοδότηση του Έργου, Φόροι, ∆ασµοί, κ.λ.π.- Πληρωµή Αναδόχου
Το έργο είναι ανταποδοτικό σύµφωνα µε την µε αρ. 181/2017 Απόφαση ∆ηµοτικού
Συµβουλίου περί έγκρισης της 4ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2017,
και βαρύνει τον Κ.Α. 30.7312.001 1
Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις 2 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαµβανοµένης
της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011.
Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασµούς
κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Κύριο του
Έργου.
Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο
άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε EURO.
ΑΡΘΡΟ 2ο Εφαρµοστέα νοµοθεσία
•

Για τη δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του,
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νοµοθετηµάτων:
- του ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),- των παραγράφων 4
και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176 ν.
3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής
δηµοσίων έργων» (Κ∆Ε),
- του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών
συµµετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα»,

1
Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη Διακήρυξη και
ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου
είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από
εθνικούς και ενωσιακούς πόρους (με αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί
τη διακριτή ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις ( ΣΑ ) έργων ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή
Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της ανάληψης δαπανών δημοσίων επενδύσεων, βλ. και άρθρο 5 του π.δ.
80/2016.
2
Οι κρατήσεις προσαρμόζονται ανάλογα με τον φορέα εκτέλεσης του έργου.
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•
•

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»,3
- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» ,
- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις” όπως ισχύει ,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
- της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων »,
- του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 ).4
Οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης
Αξίας».
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις5, καθώς και
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα
συµβατικά τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα
κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση
και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.
Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη
προβλέπονται ρητώς στο κείµενο της πρότυπης διακήρυξης) µπορούν να
προστίθενται και να περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι απόλυτα συµβατές µε την
ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 3ο ∆ιάθεση διακήρυξης – Πληροφορίες
Τα έγγραφα της σύµβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισµό είναι τα ακόλουθα :
α) η παρούσα διακήρυξη,
β) το Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016) ,
γ) το έντυπο οικονοµικής προσφοράς,
δ) ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης,
ε) το τιµολόγιο δηµοπράτησης,
στ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,
ζ) η γενική συγγραφή υποχρεώσεων
η) η τεχνική έκθεση,

3
Τίθεται μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων.
4
Από 1-1-2017 τίθεται σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 καταργεί το π.δ 113/2010.
5
Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του ν. 4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου
της.
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Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς µπορούν να έχουν πρόσβαση στα τεύχη του
διαγωνισµού και στο ΤΕΥ∆ του άρθρου 4, παρ. 1 της παρούσης, επισκεπτόµενοι την
ηλεκτρονική διεύθυνση www.palaiofaliro.gr (στη διαδροµή: Εφηµερίδα της υπηρεσίας
/ Προκηρύξεις - ∆ιαγωνισµοί - ∆ηµοπρασίες) καθώς και δωρεάν διάθεση τους από τα
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας (2ος όροφος) από όπου θα πρέπει οπωσδήποτε να
παραλάβουν το αριθµηµένο και σφραγισµένο έντυπο της οικονοµικής προσφοράς, µέχρι τις
18/10/2017.
Γενικές πληροφορίες παρέχονται από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου,
τηλ. : 213 20 20 252 και Fax: 213 20 20 359 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (αρµόδια: κ.
Κριτσέλη Παναγιώτα).
ΑΡΘΡΟ 4ο ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό θα υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά
τους και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) της παρ. 4 του άρθρου 79
του Ν. 4412/2016, σύµφωνα µε το ΦΕΚ 3698/Β/16.11.16.
Στην υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει η ένωση οικονοµικών φορέων
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της
ένωσης (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους), καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Σηµειώνεται ότι η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει σφραγίδα της επιχείρησης
και να υπογράφεται:
Από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή όταν πρόκειται
για εταιρεία από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτής
2. Παραστατικό εκπροσώπησης του προσφέροντος οικονοµικού φορέα.
Οι διαγωνιζόµενοι, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, παρίστανται αυτοπροσώπως, ή µε το
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους. Εφόσον είναι προσωπικές εταιρείες, ή Μον. ΕΠΕ ή
Ε.Π.Ε., εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο
πρόσωπο. Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο νόµιµα
εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόµιµη, όταν η υπογραφή του
εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί από αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή.
3. Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος οικονοµικού φορέα.
Τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση σε σώµα, σε
περίπτωση Α.Ε., κ.λπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύσταση του νοµικού προσώπου, όλες οι σχετικές
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα
υπογραφής κλπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του διοικητικού οργάνου.
4. Αντίγραφο του πτυχίου ΜΕΕΠ ή βεβαίωσης εγγραφής στα Νοµαρχιακά
Μητρώα για έργα κατηγορίας Α1 και άνω Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ.
Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα µέλη
αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρείες ή
κοινοπραξίες. ∆εν µπορεί επίσης να συµµετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασµό
αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόµενη εταιρεία ή είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου
τέτοιας εταιρείας. ∆εν µπορεί να συµµετέχει στη δηµοπρασία για δικό του λογαριασµό
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υπάλληλος της εταιρείας η οποία λαµβάνει µέρος σε αυτή, ή ειδικοί σύµβουλοι που
µισθοδοτούνται ή αµείβονται µε οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή.
Εφόσον οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους,
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιούµενου του γνήσιου
της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή
συµβολαιογράφο.
Η επίδοση της προσφοράς του διαγωνιζόµενου αποδεικνύει ότι αυτός έλαβε
υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του τις γενικές συνθήκες του έργου, τους
όρους διακήρυξης και τα τεύχη δηµοπράτησης και τα αποδέχεται πλήρως.
ΑΡΘΡΟ 5ο Υποβολή προσφορών Eπιτροπή ∆ιαγωνισµού, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα,
Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος, Παλαιό Φάληρο, την 19η Οκτωβρίου 2017, ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 10:00.6
1.

2.

3.

4.

5.

6.

6

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν
κλειστές έγγραφες προσφορές µέχρι την ηµέρα διεξαγωγής του
διαγωνισµού στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ∆ήµου, στη διεύθυνση:
Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος, Παλαιό Φάληρο, Τ.Κ.175 62, 1ος όροφος.
Εξυπακούεται ότι όσοι επιθυµούν µπορούν να καταθέσουν αυτοπροσώπως τις
προσφορές τους, ενώπιον της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και αξιολόγησης
προσφορών, την καθορισµένη ηµέρα και ώρα που θα διεξαχθεί ο
διαγωνισµός.
Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο (συστηµένη
επιστολή ή ταχυµεταφορά) και να παραλαµβάνονται από την Υπηρεσία µε
απόδειξη, µε την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι
την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα της παρ. 1 του άρθρου 6 της
παρούσης.
Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία πριν τη διενέργεια του
διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίνονται στα αρµόδια όργανα που
παραλαµβάνουν τις προσφορές προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις
άλλες.Εκπρόθεσµες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Στον κύριο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς:
Η λέξη «προσφορά» µε κεφαλαία γράµµατα
Επωνυµία της αναθέτουσας αρχής ∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Ο πλήρης τίτλος της διακήρυξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ
ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ / 2017» & η ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού
Τα στοιχεία του οικονοµικού φορέα (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο,
fax, e-mail)
Εµφανής ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ)
Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
• όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της παρούσης
• τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Ο φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου
και θα είναι µέσα σ’ αυτόν.

Τίθεται ο τίτλος της Υπηρεσίας που θα διεξάγει το διαγωνισμό.
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7. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες ή
διορθώσεις. Εάν υπάρχει κάποια διόρθωση πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και
µονογραµµένη από τον προσφέροντα
8. Οι συµµετέχοντες θα διαγωνισθούν προσφέροντας ενιαίο ποσοστό έκπτωσης
σε ακέραιες µονάδες στον προϋπολογισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
125 του Ν. 4412/16.
9. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.
10. Τυχόν διευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα, µόνο όταν ζητούνται από
την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης Προσφορών ή εγγράφως από την
Υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 6ο Χρόνος –Τόπος & Τρόπος αποσφράγισης των προσφορών
Ηµεροµηνία διαγωνισµού (αποσφράγισης προσφορών) από την αρµόδια Επιτροπή
∆ιαγωνισµού, είναι η 19/10/2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης παράδοσης
προσφορών).
Τόπος αποσφράγισης των προσφορών ορίζονται τα γραφεία του ∆ήµου Παλαιού
Φαλήρου (2ος όροφος, Τεχνική Υπηρεσία), Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος, Παλαιό
Φάληρο, Τ.Κ.175 62.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται στο αρµόδιο όργανο µετά την έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού σηµειώνει στο
πρακτικό της την εκπρόθεσµη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή
της ή την ακριβή ώρα που παρελήφθη η συστηµένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή
ακριβή ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως
µη κανονικές.
Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό
φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών.
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης
της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Ο προσδιορισµός αυτός γίνεται στην υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016.
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ηµεροµηνία
στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, σε δηµόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής,
µισή ώρα πριν από την ώρα λήξη της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου του ιδίου άρθρου. Η
παραλαβή µπορεί να συνεχισθεί και µετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει
εµπρόθεσµα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων
ενδιαφεροµένων οικονοµικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον
Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µε προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και µετά
την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού επικοινωνεί εν συνεχεία αµέσως µε το πρωτόκολλο
της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές (σηµειώνεται
ότι τόσο στο πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ηµέρα
υποβολής και η σχετική καταχώρηση στο φάκελο µονογράφεται από τον
υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική περίπτωση µεταβαίνει µέλος της, κατ’ εντολή του
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Προέδρου της και παραλαµβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του
διαγωνισµού.
β) Οι προσφορές που παραλαµβάνονται καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε
σχετικό πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά
προσέλευσης, η επωνυµία του οικονοµικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο
εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος, και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα. Όλοι οι φάκελοι
αριθµούνται µε τον αύξοντα αριθµό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό
και µονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
γ) Αµέσως µετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και
καταγραφής των δικαιολογητικών συµµετοχής, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονοµικών
προσφορών, η µονογραφή τους από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού
και η ανακοίνωση των επί µέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο
ως άνω πρακτικό.
Όλες οι οικονοµικές προσφορές καταχωρίζονται, µετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, σε
πίνακα κατά τη σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας από τη µικρότερη προσφορά), ο οποίος
υπογράφεται από τα µέλη της Ε.Ε. και αποτελεί µέρος του πρακτικού της.
δ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ελέγχει τα δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου
4 της παρούσας την ίδια ηµέρα κατά τη σειρά της µειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο
µειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια µέρα, λόγω του
µεγάλου αριθµού των προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά
µειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόµενες
εργάσιµες ηµέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ηµέρα και
ώρα που κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται µε τοιχοκόλληση στον
πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Ο έλεγχος
των δικαιολογητικών συµµετοχής συνίσταται στον έλεγχο της ορθής συµπλήρωσης και
υποβολής τους.
ε) Η περιγραφόµενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού ή σε
παράρτηµά του που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα µέλη της.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού µε το
αποτέλεσµα της διαδικασίας, µε το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης στον
µειοδότη (ή τη µαταίωση), και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή η οποία το εγκρίνει.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες µε κάθε
πρόσφορο µέσο επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 9 της παρούσης.
στ) Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιµή
(ισότιµες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των
οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες
προσφορές.
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Πρόσκληση υποβολής
υπογραφή σύµβασης

δικαιολογητικών

-

Κατακύρωση

–

Πρόσκληση

για

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να
υποβάλει εντός προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών, τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την ως άνω
προθεσµία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και για δέκα (10) επιπλέον ηµέρες. Τα
δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα
συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης
σε αυτόν.
i)
Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν µε την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 ν. 4412/2016 είναι
ψευδή ή ανακριβή, ή
ii)
αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά,
η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονοµική
Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύµβασης, είτε για την
κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας.
β) Η Αναθέτουσα Αρχή είτε κατακυρώνει, είτε µαταιώνει τη σύµβαση, σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών,
σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο,
όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν
παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού
αναδόχου στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου (Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος,
Παλαιό Φάληρο – 2ος όροφος) εντός προθεσµίας δύο (2) ηµερών από την
κοινοποίηση της απόφασης.
Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσµιών άσκησης ενστάσεων του άρθρου 9 της
παρούσης, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της παρούσας µετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα
στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν
εκλείψει οι προϋποθέσεις συµµετοχής, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον
προσωρινό ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο για
την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση
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σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκοµίζοντας, και την απαιτούµενη εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ της παραγράφου 2 του
άρθρου 106 του Ν.4412/16.
Οι ειδοποιήσεις και κοινοποιήσεις προς τους διαγωνιζόµενους γίνονται από την αναθέτουσα
αρχή, µέσω της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 7ο Ισχύς προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές εκατόν ογδόντα (180)
ηµέρες από την εποµένη διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές που ορίζουν χρόνο
ισχύος µικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ηµερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες (άρθρο
97, Ν.4412/16).Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση
υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 8ο Νόµισµα - Γλώσσα
Όλες οι προσφερόµενες τιµές θα είναι σε ευρώ (€). Στις προσφερόµενες τιµές δεν θα
συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.
Η προσφορά θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Στους τεχνικούς όρους µπορεί να
χρησιµοποιηθεί και η αγγλική.
ΑΡΘΡΟ 9ο Ενστάσεις
Ένσταση κατά της διακήρυξης και κατά των αποφάσεων της Προϊσταµένης Αρχής
υποβάλλεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 και 127 του Ν.4412/16.
Για το παραδεκτό των παραπάνω ενστάσεων απαιτείται η ταυτόχρονη κατάθεση του
αντίστοιχου παραβόλου που προβλέπεται από τις παραπάνω διατάξεις και ανέρχεται σε 600€.
Οι αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, καθώς και οι αποφάσεις που αφορούν την
κατακύρωση του διαγωνισµού, ελέγχονται για την νοµιµότητά τους από το Γενικό
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και είναι δυνατή η προσβολή τους, κατά τις
διατάξεις του Ν.3463/06 (∆ηµοτικός Κώδικας), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
ΑΡΘΡΟ 10ο Εγγυήσεις
Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό δεν απαιτείται, βάσει των διατάξεων της παρ.
1α του άρθρο 72 του Ν.4412/16.
Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση του έργου υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της
συνολικής συµβατικής αξίας του έργου, χωρίς το ΦΠΑ., σύµφωνα µε την παρ. 1β του
άρθρου 72 του Ν.4412/16. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναλυτικά οριζόµενα στο άρθρο
8 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της µελέτης.
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ΑΡΘΡΟ 11ο Εκτέλεση της σύµβασης - Προθεσµίες

Η εκτέλεση της σύµβασης, η πληρωµή του έργου, καθώς και η προσωρινή και
οριστική παραλαβή θα γίνουν σύµφωνα µε τα άρθρα 134 έως και 181 του Ν.4412/16. Η
συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριανταέξι (36) µήνες.
ΑΡΘΡΟ 12ο Επανάληψη δηµοπρασίας
Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα
ηµεροµηνία ή αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα
ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η Οικονοµική Επιτροπή και η οποία θα
γνωστοποιηθεί µε ΦΑΞ ή e-mail πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία σε
όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού και την ίδια ώρα (10:00 π.µ.). Η ίδια διαδικασία µπορεί
να επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Σηµειώνεται ότι στις νέες αυτές ηµεροµηνίες µπορούν να ζητήσουν και να λάβουν
τεύχη του διαγωνισµού και να συµµετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόµενοι που δεν εκδήλωσαν
ενδιαφέρον την προηγούµενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη µπορούν να δίδονται µέχρι
και δύο εργάσιµες ηµέρες πριν το διαγωνισµό (η ηµέρα του διαγωνισµού δεν προσµετράται).
ΑΡΘΡΟ 13ο ∆ηµοσίευση
Η περίληψη της διακήρυξης (προκήρυξη) θα αναρτηθεί στο ΚΗΜ∆ΗΣ και στην
επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
∆ικαιολογητικά που προσκοµίζει ο προσωρινός µειοδότης
Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές
ενηµερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούµενο σε
αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
αυτούς τους οργανισµούς (που έχουν αναφερθεί ρητώς και στην ως άνω υπεύθυνη δήλωση)
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Από τα περιεχόµενα των πιστοποιητικών
χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα
πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
των προσφορών.
∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας:
•

αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι µόνο τους οργανισµούς
κύριας ασφάλισης,

•

αφορά όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, που είναι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό,

•

σε περίπτωση ατοµικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισµένοι ως
εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελµατίες σε ασφαλιστικούς οργανισµούς.

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών του
διαγωνισµού.
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Για να θεωρηθούν έγκυρα τα πιστοποιητικά πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν
την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος (µεγαλύτερος ή µικρότερος του εξαµήνου) ισχύος
των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των
έξι (6) µηνών, που προηγούνται της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών
(ηµεροµηνία διεξαγωγής διαγωνισµού).
Προκειµένου για διαγωνιζόµενο, φυσικό πρόσωπο, πιστοποιητικό ποινικού µητρώου,
έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει
καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήµατα:
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1
της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 1998
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L358 της 31-12-98)
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την
πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως αυτή τροποποιήθηκε.
Σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της
δόλιας χρεωκοπίας.
Προκειµένου για εταιρείες πρέπει να προσκοµίσουν πιστοποιητικό ποινικού µητρώου:
•
•
•
•

για τους διαχειριστές στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε. και ΙΚΕ) και
για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.),από
το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα παραπάνω αδικήµατα.
Προκειµένου για κοινοπραξίες πρέπει να προσκοµίσουν πιστοποιητικό ποινικού
µητρώου, για κάθε οικονοµικό φορέα, που συµµετέχει στην κοινοπραξία.
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε
ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές
αποφάσεις.

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Για τους αλλοδαπούς πολίτες και αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα, και σε
περίπτωση που στη χώρα τους δεν εκδίδονται ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω
δικαιολογητικά, αυτά αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφεροµένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου.
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1 και τη διαδικασία
ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα
(αφ)
- Ονοµασία: [∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [6232]
-Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 51 & ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ/Π. ΦΑΛΗΡΟ/17562]
- Αρµόδιος για πληροφορίες: [ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΡΙΤΣΕΛΗ]
- Τηλέφωνο: [213 2020252]
- Ηλ. ταχυδροµείο: [panagiota.kritseli@palaiofaliro.gr]
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.palaiofaliro.gr στη διαδροµή:
Εφηµερίδα της υπηρεσίας / Προκηρύξεις - ∆ιαγωνισµοί - ∆ηµοπρασίες]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
[45232440-8]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [17REQ002012293] / A.O.E.: 363/2017
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΕΡΓΟ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ø]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [ΑΜ 87/2017]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

1
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση3;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

2
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α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο5:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους6;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη β) [……]
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
3
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Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

4
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

5
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους
αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το
τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για
την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη
IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

6
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους
υπό μορφή υπεργολαβίας;
Εάν
ναι
παραθέστε
κατάλογο
των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό
της σύμβασης που θα αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).

7
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9·
2. δωροδοκία10,11·
3. απάτη12·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες13·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας14·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου16 το οποίο είναι
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]17
Εάν ναι, αναφέρετε18:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
8
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διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]19
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
20
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που [……]
λήφθηκαν21:

9
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικήςΑπάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης22, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;23
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): 24
[……][……][……]

10
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου25;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις26
:
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
-[.......................]
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
αυτές τις περιστάσεις27
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμα28;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.......................]
11
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πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς […...........]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης30;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [….................]
πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
12
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
να [] Ναι [] Όχι

Μπορεί
ο
οικονομικός
φορέας
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται
από
την
αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;

13
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που Απάντηση:
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ.
4 ν. 3310/200532:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της [] Ναι [] Όχι
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση
όλων
των
απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής33; του:
Εάν
η σχετική
τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών
του οικονομικού φορέα για τον αριθμό
οικονομικών ετών που απαιτούνται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
είναι ο εξής 34:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για
τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
είναι ο εξής:
και/ή,
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον [……],[……][…] νόμισμα
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης είναι ο εξής35:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά […................................…]
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι
διαθέσιμες
για
ολόκληρη
την
απαιτούμενη
περίοδο,
αναφέρετε
την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές (προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας16
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αναλογίες36 που ορίζονται στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει
ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων
αναλογιών έχουν ως εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

αναλογία μεταξύ x και y37 -και η αντίστοιχη
αξία)

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική [……][…]νόμισμα
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του
οικονομικού φορέα είναι το εξής:
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή [……..........]
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται εγγράφων):
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς38, ο
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα
ακόλουθα έργα του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καλή
εκτέλεση και ολοκλήρωση των
σημαντικότερων
εργασιών
διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
1β)
Μόνο
για
δημόσιες
συμβάσεις
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς39, ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών
του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει
παράσχει
τις
ακόλουθες
κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς40:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες41, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες
για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόσει
τα
ακόλουθα
συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…]
Έργα: [……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται
στην διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

[……..........................]

[……]

[……]

[....……]
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ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα
ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται
σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό:
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη
διενέργεια ελέγχων42 όσον αφορά το
παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές
ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα
μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον
έλεγχο της ποιότητας;
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον
εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη
ή στα έγγραφα της σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
εφαρμόζει
τα
ακόλουθα
μέτρα
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την
εκτέλεση της σύμβασης:
8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό
δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο
αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά
τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:

[] Ναι [] Όχι

α)[......................................……]

β) [……]
[……]

Έτος,
μέσο
ετήσιο
εργατοϋπαλληλικό
προσωπικό:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών:
[........], [.........]
[........], [.........]
[........], [.........]
9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή [……]
του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις
και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της
σύμβασης:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να [....……]
αναθέσει
σε
τρίτους
υπό
μορφή
43
υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ.
ποσοστό) της σύμβασης:
11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα [] Ναι [] Όχι
απαιτούμενα
δείγματα,
περιγραφές
ή
φωτογραφίες των προϊόντων που θα
19
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προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα [] Ναι [] Όχι
απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει [] Ναι [] Όχι
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
καταλληλότητα
των
προϊόντων,
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε [….............................................]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται
με
τα
απαιτούμενα
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε [……] [……]
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες
που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες
αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το
είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα
πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικά44, αναφέρετε για το
καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχι45

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]46
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Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονται47, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος
αυτή διατίθεται δωρεάν48.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ,
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ.... ............................................................................................... [να προσδιοριστεί το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης
για τους σκοπούς της ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ / 2017", με ΑΜ 87/2017 και κωδικό στο ΚΗΜΔΗΣ:
17REQ002012293.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός)
θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
3 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται
μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια
ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια
ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43
εκατομμύρια ευρώ.
4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.
5 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
6 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
7 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄
του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι
θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
8 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
9 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
10 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),
«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
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12 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ
48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
13 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της
εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
14 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη
και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
15 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων
αυτής και άλλες διατάξεις.".
16 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ.
1 του άρθρου 73 )
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
20 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
22 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται
25
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λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
26 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
27 Άρθρο 73 παρ. 5.
28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
30 Πρβλ άρθρο 48.
31 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ
εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
33 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα
κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
34 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη.
35 Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη.
36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
37 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
38 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας
που υπερβαίνει τα πέντε έτη.
39 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας
που υπερβαίνει τα τρία έτη.
40 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους
όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
41 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση
του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως
καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.
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42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός
της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος
υπηρεσιών.
43 Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν
λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε
μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
44 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση.
45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
48 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται,
τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού
του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου οικονοµικού έτους 2017.
Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του
Δήμου Π. Φαλήρου με τα στοιχεία ΚΑ: 30-7312.001: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ/2017.
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οικ. έτους 2017, έχει εγγραφεί
σχετική πίστωση στον Κ.Α.: 30-7312.001 συνολικού ύψους 20.000,00€, (αναλογία δαπάνης έτους
βάσει ΚΥΑ οικ. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β') παροχή οδηγιών για την
κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2017 - τροποποίηση της υπ' αριθμ.
7028/2004 (Β' 253) απόφασης), ενώ ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εγγράψει το
υπόλοιπο ποσό δαπάνης στον προϋπολογισμό του 2018, 2019, 2020 ή και του υπόλοιπου
απαραίτητου ποσού για την κάλυψη των συμβατικών υποχρεώσεων σ’ αυτόν του 2017.
Προβλέπεται κατανομή δαπάνης ως εξής:
ΚΑΕ
30-7312.001

2017
20.000€

2018
20.000€

2019
20.000€

2020
14.400€

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο
συμφέρον μπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των
Δήμων, ……………………., για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από
τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή
αφότου έλαβε γνώση αυτής. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία
χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί.
Οι αποφάσεις του Ελεγκτή Νομιμότητας προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια με τα
ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 60/ αρ. πρωτ. 74895/30.12.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το μεταβατικό διάστημα μέχρι
την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, της οποίας αποκλειστική
αρμοδιότητα είναι ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, ο Γενικός
Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκεί τις αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας
(Με την με αρ. 15869/15.05.2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών – ΦΕΚ 250/τ.
Υ.Ο.Δ.Δ./26.05.2017 - διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής).
Επίσης, σύμφωνα με την προαναφερομένη εγκύκλιο η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του
Κ.Δ.Κ. συνεχίζει τη λειτουργία της και οι διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Κ.Δ.Κ.
εξακολουθούν να ισχύουν σε ό,τι αφορά στις αποφάσεις του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
που εκδίδονται κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει
τις αποφάσεις του Γ.Γ. εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την
κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νομιμότητας και
εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από
την υποβολή της. Οι αποφάσεις της επιτροπής κοινοποιούνται στον Γενικό Γραμματέα και στο
Δήμο ή στην Κοινότητα ή στο νομικό πρόσωπο αυτών, καθώς και σε αυτόν που έχει ασκήσει
προσφυγή. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 371/2017.
Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα με την παρ. 10 του
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. (http://www.palaiofaliro.gr/ ).
Η παρούσα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 περ. 6 του Ν. 3861/2010: “Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. ”.
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Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν.
4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21.11.2013): «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», « Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος,
εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές
αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των
αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων όσο και κατά την
επικοινωνία μεταξύ φορέων.»

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.

ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕΝΤΟΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ
∆ΙΚΤΥΟ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ / 2017

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 87/2017

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ : ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟ
Κ.Α. : 30-7312.001

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
1.

2.

3.

4.

Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι η κατασκευή αγωγών ακαθάρτων και
εξωτερικών διακλαδώσεων σε περιοχές αρµοδιότητας ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου. Οι
ποσότητες για τα έργα αυτά δεν έχουν προµετρηθεί διότι δεν είναι πλήρως γνωστές εκ των
προτέρων οι ανάγκες της υπηρεσίας (αφού διαµορφώνονται και µεταβάλλονται ανάλογα µε
την εκάστοτε εµφανιζόµενη ζήτηση). Ο ∆ήµος διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωµα της
ανάθεσης προς εκτέλεση στον ανάδοχο, όποιων εργασιών κρίνει ότι είναι απαραίτητες για
την κάλυψη των σηµαντικότερων αναγκών του δικτύου του και σε οποιαδήποτε ποσότητα
την καθεµία, µέχρι εξαντλήσεως του οικονοµικού αντικειµένου της παρούσας εργολαβίας.
Τα έργα µπορεί να είναι (κάποια ή όλα από) τα εξής:
• Κατασκευή ή ανακατασκευή αγωγών ακαθάρτων υδάτων κυκλικής διατοµής διαµέτρων
από Φ200 έως Φ250 σε οποιοδήποτε µήκος.
• Κατασκευή ή ανακατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων διατοµής Φ125 ή Φ160 για την
σύνδεση ακινήτων µε το υπάρχον ή κατασκευαζόµενο δίκτυο.
• Κατασκευή φρεατίων επίσκεψης (συµβολής ή πτώσεως) σωληνωτών αγωγών
ακαθάρτων σε οποιοδήποτε σηµείο του δικτύου ανεξαρτήτως βάθους και φύσεως
εδάφους (τύπων Ε1 και Π1).
• Κατασκευή φρεατίων ελέγχου συνδέσεων (ΦΕΣ) σε νέες και µεµονωµένα σε
υπάρχουσες µε το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, στη ρυµοτοµική γραµµή των
ιδιοκτησιών.
Το υλικό κατασκευής των αγωγών ακαθάρτων καθώς και των εξωτερικών διακλαδώσεων
του δικτύου είναι πλαστικοί αγωγοί από P.V.C.-U, SDR 41, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401/1, κατά την
ΕΤΕΠ 08-06-02-02.
Η ενσωµάτωση στα έργα υλικών προµήθειας αναδόχου, πριν ακόµα έρθουν τα
πιστοποιητικά ελέγχου από τα κρατικά εργαστήρια (αποτέλεσµα εξετάσεων), θα γίνεται µε
πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος σε τυχόν περίπτωση αρνητικών
αποτελεσµάτων, θα υποχρεούται να αντικαταστήσει τα ακατάλληλα υλικά χωρίς καµία
αποζηµίωση και χωρίς να αναγνωρίζεται γι’ αυτόν δικαίωµα παράτασης της συµβατικής
προθεσµίας για το λόγο αυτό.
Η κατασκευή ή ανακατασκευή των αγωγών ακαθάρτων θα γίνει βάσει της εκάστοτε
εγκεκριµένης µελέτης.

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.
2.

3.

4.

Τροποποίηση χάραξης για οποιοδήποτε λόγο απαιτεί µελέτη και έγκριση από την Υπηρεσία
Μελετών Έργων Αποχέτευσης της Ε.Υ∆.Α.Π.
Επιβάλλεται η λήψη αυστηρών µέτρων ασφαλείας για την πρόληψη ατυχηµάτων τόσο
στους εργαζόµενους, όσο και στους διερχόµενους (π.χ. κατάλληλα εµπόδια γύρω από το
εργοτάξιο και στο σκάµµα, προειδοποιητικά σήµατα και φράγµατα, φωτεινές πινακίδες και
σήµατα που λειτουργούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας κ.λ.π.), σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στα λοιπά συµβατικά τεύχη και τις υποδείξεις των Αστυνοµικών Αρχών και
της Υπηρεσίας.
Η αποκατάσταση του ασφαλτικού και γενικά των επιφανειών της κυκλοφορίας (πεζόδροµοι,
πεζοδρόµια), στα τµήµατα που θα έχει γίνει η κατασκευή του αγωγού, θα πρέπει
απαραίτητα να γίνεται ταχύτατα και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας, προκειµένου
να αποκαθίσταται το γρηγορότερο η ανωµαλία που θα προξενείται στην κυκλοφορία των
δρόµων.
Για την σύνταξη των τιµών του τιµολογίου καθώς και για τον καθορισµό της συνολικής
προθεσµίας εκτέλεσης του έργου ελήφθη υπόψη η σποραδικότητα του τεχνικού
αντικειµένου του έργου καθώς και το γεγονός ότι οι εργασίες θα εκτελεσθούν σε
κατοικηµένη περιοχή µε µεγάλη κυκλοφορία. Καµία πρόσθετη αποζηµίωση ή παράταση της
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αρχικής συµβατικής προθεσµίας δεν δικαιούται ο ανάδοχος, ισχυριζόµενος έναν από τους
παραπάνω λόγους.
5. Ρητά αναφέρεται ότι, κατά την εργασία χάραξης και αποξήλωσης του ασφαλτοτάπητα, θα
χρησιµοποιείται απαραίτητα ασφαλτοκόπτης.
6. Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι Τεχνικές Προδιαγραφές που περιλαµβάνονται στα Τεύχη
∆ηµοπράτησης της παρούσας µελέτης ισχύουν µόνο κατά το µέρος εκείνο που αναφέρονται
σε καθαρά τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές υλικών του υπόψη έργου.
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιγράφονται αναλυτικά στον προϋπολογισµό και
τιµολόγιο µελέτης.
Το έργο θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/16 περί ∆ηµοσίων
Συµβάσεων, Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών, τον Ν. 3463/2006 του εν ισχύ κώδικα ∆ήµων
και κοινοτήτων και τον Ν. 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης".
Η συνολική δαπάνη για το παραπάνω έργο ανέρχεται σε 74.400,00€,
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό των ετών
2017, 2018, 2019 και 2020 του ∆ήµου στον Κ.Α. 30.7312.001 όπου για το έτος 2017 έχουν
εγγραφεί 20.000,00€ ενώ ο ∆ήµος αναλαµβάνει την υποχρέωση να εγγράψει το υπόλοιπο ποσό
δαπάνης στον προϋπολογισµό του 2018, 2019 και 2020 ή και του υπόλοιπου απαραίτητου
ποσού για την κάλυψη των συµβατικών υποχρεώσεων σε αυτόν του 2017.
Το έργο είναι ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟ σύµφωνα µε την 181/2017 απόφαση ∆ηµοτικού
Συµβουλίου περί έγκρισης της 4ης τροποποίησης του Τεχνικού προγράµµατος έτους 2017.
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 08-09-2017
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΡΙΤΣΕΛΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α'
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ
17PROC002041693ΕΡΓΟ:
2017-10-04
ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΣΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 87 / 2017

∆ΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ / 2017
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ : ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟ
Κ.Α.:
30-7312.001

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α.Τ.

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΑΡΘΡΟΥ

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ
(ΕΥΡΩ)

ΜΕΡΙΚΗ
∆ΑΠΑΝΗ
(ΕΥΡΩ)

ΟΛΙΚΗ
∆ΑΠΑΝΗ
(ΕΥΡΩ)

2

3

4

5

6

7

8

9

1
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1.

ΑΓΩΓΟΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ
PVC-U, SDR41 Φ250 ΣΕ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ Ε∆ΑΦΟΣ
ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΩΣ 3,00m ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΦΡΟΥ 0,85m.

1

ΝΑΥ∆Ρ
20.01.01

m

5

135,32

676,60

2.

ΑΓΩΓΟΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ PVC-U,
SDR41 Φ250 ΣΕ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 3,00m ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΦΡΟΥ 1,00m.

2

ΝΑΥ∆Ρ
20.01.02

m

5

160,11

800,55

3.

ΑΓΩΓΟΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ PVC-U,
SDR41 Φ200 ΣΕ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΕΩΣ 3,00m
ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΦΡΟΥ 0,85m.

3

ΝΑΥ∆Ρ
20.02.01

m

5

129,82

649,10

4.

ΑΓΩΓΟΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ PVC-U,
SDR41 Φ200 ΣΕ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 3,00m ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΦΡΟΥ 1,00m.

4

ΝΑΥ∆Ρ
20.02.02

m

5

154,61

773,05

5.

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΥΚΛΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 1917,
ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.
ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΕΤΡΟΥ 1,20µ

5

ΝΑΥ∆Ρ
Α\16.14.01

τεµ.

2

1290,00

2580,00

6.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ
∆ΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΚΑΙ ΣΕ
ΒΑΘΟΣ ΜΕΧΡΙ 3,00m.

8

Υ∆Ρ
Ν\6711.1

m

70

162,43

11370,10

7.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ
∆ΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΚΑΙ ΣΕ
ΒΑΘΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 3,00m

9

Υ∆Ρ
Ν\6711.2

m

85

206,60

17561,00

8.

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ

10

Υ∆Ρ
Ν\6711.0

τεµ.

50

184,77

9238,50

ΣΥΝΟΛΟ 1. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

43.648,90
ΑΘΡΟΙΣΜΑ
Γ.Ε. & Ο.Ε.

43.648,90 €
18%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

43.648,90

7.856,80 €
51.505,70 €

15%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

7.725,86 €
59.231,56 €

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

768,44 €

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

60.000,00 €

Φ.Π.Α.

24%

14.400,00 €

ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ

74.400,00 €

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 8-9-2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΑΝΝΑ ∆ΕΚΟΥΛΑΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΡΙΤΣΕΛΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α'
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ
∆ΙΚΤΥΟ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ / 2017

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 87/2017

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ : ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟ
Κ.Α. : 30-7312.001

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του τιµολογίου
της µελέτης.
1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ εκ πλαστικού σωλήνος P.V.C.-U,
SDR 41,κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401/1, κατά την ΕΤΕΠ 08-06-02-02, σύµφωνα µε το τυπικό σχέδιο της
υπηρεσίας, κατασκευαζόµενου σε οποιοδήποτε συνολικό µήκος, οποιασδήποτε κατασκευαστικής
δυσχέρειας λόγω τυχόν εµποδίων, και σε οποιοδήποτε βάθος κάτω από το έδαφος, ανεξαρτήτως
µήκους τεµαχίων και αριθµού τοποθετουµένων συνδέσµων για τη σύνδεση των σωλήνων µεταξύ
τους και µε ειδικά τεµάχια σε διαστάσεις όπως αυτές προβλέπονται στα εγκεκριµένα σχέδια
τυπικών διατοµών της υπηρεσίας. Στην όλη δαπάνη κατασκευής του αγωγού, σύµφωνα µε τη
µελέτη του έργου, περιλαµβάνεται:
Ι. Εκσκαφή τάφρου για την διέλευση του δικτύου
Η αναγνώριση του εδάφους και εκτέλεση των απαιτούµενων ερευνών (ερευνητικών τοµών και
γεωτρήσεων) τόσο για τη γνώση της φύσης του εδάφους, όσο και την ενηµέρωση για τη θέση
και το είδος των πολλών αγωγών Ο.Κ.Ω. που πρόκειται να συναντηθούν.
Η διάνοιξη ενός τρέχοντος µέτρου αγωγού µήκους ορύγµατος ανοικτού ή σε στοά για την
κατασκευή αγωγού ακαθάρτων υδάτων των κάτωθι αναφεροµένων διατοµών κατασκευαζόµενου
υπό το οδόστρωµα ή πεζοδρόµιο οδών περιοχής αρµοδιότητας ΕΥ∆ΑΠ σύµφωνα µε την
εγκεκριµένη µελέτη οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, διαστάσεων όπως τα εγκεκριµένα τυπικά
σχέδια αντιστοίχου ονοµαστικής διατοµής αγωγού, µε πρανή κατακόρυφα ή κεκλιµένα ως προς
την κατακόρυφο, συµπεριλαµβανοµένων όλων των απαραίτητων κυρίων ή βοηθητικών εργασιών
για την πλήρη αποπεράτωση και µόρφωση του ορύγµατος ετοίµου, προς εγκατάσταση εντός
αυτών των σωληνώσεων που περιγράφονται παρακάτω, καθώς και για την επίχωση και την
πλήρη αποκατάσταση της τοµής µετά την κατασκευή της σωληνώσεως.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι παρακάτω εργασίες και δαπάνες εκτέλεσης αυτών, που
λεπτοµερώς αναφέρονται παρακάτω:
Α) Οι απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες για την εγκατάσταση των αναγκαίων σταθερών
αφετηριών, τη χάραξη του αγωγού, την υψοµετρική τοποθέτηση αυτού, τον έλεγχο αυτού προ
και µετά την κατασκευή και κάθε άλλο έλεγχο µέχρι την πλήρη λειτουργία του αγωγού.
Β) Η µε το κατάλληλο µηχάνηµα (ασφαλτοκόπτη) χάραξη και τοµή οδοστρώµατος, στη θέση που
θα πραγµατοποιηθεί η εκσκαφή του ορύγµατος για την τοποθέτηση του αγωγού, µε επιµέλεια
και µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί ο τραυµατισµός του υπολοίπου εκτός ορίων ορύγµατος
οδοστρώµατος και η τυχόν κατάπτωση µέρους αυτού, η τοµή τυχόν κρασπεδορείθρων,
πεζοδροµίων και γενικά κάθε τοµή τυχόν εµποδίων που πρέπει να προηγηθεί πριν από την
εκσκαφή των ορυγµάτων ή στοών.
Γ) Η εκσκαφή των ορυγµάτων ή στοών οιασδήποτε ποσότητας, επί οιασδήποτε φύσεως εδάφους
(γαιώδους, ηµιβραχώδους, βραχώδους κ.λ.π.) και οιασδήποτε συνεκτικότητας (από χαλαρών
µέχρι των πλέον σταθερών και ανθεκτικών πετρωµάτων γρανιτικών ή κροκαλοπαγών)
οιασδήποτε κυκλοφοριακής ή άλλης δυσχέρειας, µε πλάτος ορύγµατος το απαραίτητο για την
ασφαλή και έντεχνο κατασκευή του αγωγού, όχι µικρότερο όµως του προσδιοριζόµενου πλάτους
στα τυπικά σχέδια ανά διατοµή, οιουδήποτε βάθους. Η εκσκαφή ορυγµάτων, όπως αναφέρεται
παραπάνω, θα γίνεται δια χειρών ή εργαλείων ή µηχανηµάτων οιουδήποτε είδους και ισχύος, της
απολύτου εκλογής του αναδόχου, δια χρήσεως ή µη εκρηκτικών υλών (η χρήση εκρηκτικών
υλών θα γίνει µετά την έκδοση των σχετικών αδειών από τις αρµόδιες υπηρεσίες), σε ξηρό
έδαφος ή µέσα στο νερό µέχρι στάθµης 0,25 µ. (στάσιµη ή υποβιβαζόµενη µε άντληση που θα
πληρώνεται ιδιαίτερα µε την οικεία τιµή µονάδος του ΑΤΥΕ). Περιλαµβάνεται η µόρφωση του
πυθµένα και των πρανών για τη σύµφωνα µε τα σχέδια κατασκευή των αγωγών,
διευκρινιζόµενου ότι κατά την κατασκευή θα τηρείται σταθερό το προβλεπόµενο στη µελέτη ή σε
τυχόν τροποποίηση αυτής υψόµετρο πυθµένα (ροής) του αγωγού, το δε σκάµµα θα εκβαθύνεται
κατάλληλα κατά το αναγκαίο πάχος της κατασκευής. Οι δαπάνες της τυχόν εξυγίανσης του
πυθµένα που θα απαιτηθεί, µε την κατασκευή στραγγιστηρίου από αµµοχάλικο περιλαµβάνονται
επίσης στη τιµή του τιµολογίου. Η κατασκευή του στραγγιστηρίου και η έκτασή που θα πρέπει να
1/8
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κατασκευασθεί, θα γίνει µετά από σχετική έγγραφη εντολή της υπηρεσίας.
Οι καθαιρέσεις των τυχόν συναντωµένων όγκων σκυροδεµάτων αόπλων ή οπλισµένων,
λιθοδοµών και οιωνδήποτε τεχνικών έργων (περιλαµβανοµένων τοίχων αντιστήριξης,
κοιτοστρώσεων κ.λ.π.). Οι καθαιρέσεις των τυχόν συναντωµένων αγωγών αποχέτευσης οµβρίων
και ακαθάρτων, φρεατίων επίσκεψης και συµβολής, φρεατίων υδροσυλλογής, συνδετήρίων
αγωγών των φρεατίων υδροσυλλογής µε τους αγωγούς οµβρίων, αγωγών ύδρευσης, φωταερίου,
κ.λ.π. ως επίσης και η επανακατασκευή τούτων µε τις αυτές διαστάσεις και την αυτή ποιότητα ως
ήσαν και προηγούµενα, η οποία θα εκτελείται µετά βέβαια την κατασκευή του απαιτούµενου
τµήµατος του αγωγού ακαθάρτων. Η καθαίρεση και αποσύνθεση οιουδήποτε είδους
οδοστρώµατος εις οιονδήποτε πάχος ή έκταση απαιτείται.
∆) Αντιστήριξη των πρανών και παρειών του σκάµµατος δια χρήσεως οποιουδήποτε καταλλήλου
υλικού (ξύλινου µετά των σιδηρών τυχόν απαιτουµένων εξαρτηµάτων) σε οποιαδήποτε έκταση
απαιτηθεί για την ασφαλή εκτέλεση του έργου κατά την απόλυτο και αποκλειστική κρίση και
εκτίµηση του αναδόχου, ο οποίος αναλαµβάνει µε την προσφορά του αυτή την αποκλειστική
ποινική και αστική ευθύνη για κάθε ατύχηµα ή ζηµιά που θα γίνει στο προσωπικό, στο έργο και
σε κάθε τρίτο. Σαφώς αναφέρεται ότι στην παρούσα τιµή του τιµολογίου περιλαµβάνεται κάθε
δαπάνη που θα απαιτηθεί για τυχόν ειδική αντιστήριξη µε µεταλλικά πετάσµατα ενδεικτικού
τύπου KRINGS ή παροµοίου, καθώς και οι τυχόν απαιτηθησόµενες δαπάνες για τυχόν έρευνες ή
µελέτες που είναι απαραίτητες για την χρησιµοποίηση αυτών των αντιστηρίξεων. Στις εργασίες
αντιστήριξης συµπεριλαµβάνονται και όλα τα απαιτούµενα υλικά και σύνδεσµοι ως και η εργασία
πλήρους κατασκευής της αντιστήριξης, αποσύνθεσης αυτής και αποµάκρυνσης των υλικών για
την επαναχρησιµοποίησή τους, η φθορά κατά τη χρησιµοποίησή τους και αποµάκρυνση των
υλικών κ.λ.π. και η τυχόν απώλεια αυτών λόγω αδυναµίας αφαίρεσης της αντιστήριξης για
οποιοδήποτε λόγο. Επίσης συµπεριλαµβάνονται και οι απαραίτητες εργασίες και υλικά για την
προσωρινή στεγάνωση του σκάµµατος του αγωγού, αν αυτό απαιτηθεί.
Ε) Οι αναγκαίες εργασίες αντιστήριξης και υποστήριξης των παρόδιων ακινήτων και των δικτύων
ή εγκαταστάσεων των Οργανισµών ή Εταιρειών Κοινής Ωφελείας για την ανατροπή προκλήσεως
ζηµιών εξ αιτίας των έργων κατά την κατασκευή αυτών ή µετά από αυτή. Τυχόν αναγκαία
µετάθεση των αγωγών ή καλυµµάτων ή φρεατίων των δικτύων Ο.Κ.Ω. εκτελείται υπό του
αρµοδίου Οργανισµού εις βάρος του.
Η πριν από την επίχωση του σκάµµατος κατασκευή ασφαλούς και κατά τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας ή του αρµοδίου Ο.Κ.Ω. µονίµου υποστηρίξεως ή εγκιβωτισµού των αγωγών αυτών,
είτε αυτοί διέρχονται εγκάρσια του σκάµµατος είτε διήκουν κατά µήκος αυτού.
Στ) Αναπέταση και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών από το βάθος του σκάµµατος
(ορύγµατος ή στοάς) δι’ οιονδήποτε τρόπου και µέσου της απολύτου εκλογής του αναδόχου και
εναπόθεση αυτών σε οιαδήποτε θέση επιτρεπόµενη υπό της Αστυνοµίας προς προσωρινή ή
οριστική αποµάκρυνση των πλεοναζόντων, προϊόντων εκσκαφών ή καταλοίπων των εργοταξίων,
σε οιαδήποτε απόσταση µεταφοράς και διαστρώσεως των προϊόντων εκσκαφών στους τόπους
απορρίψεως.
Ζ) Η τοποθέτηση προσωρινών κιγκλιδωµάτων προστατευτικών εµποδίων προειδοποιητικών
πινακίδων, ρυθµιστικών της κυκλοφορίας σηµάτων και φώτων, φωτεινών πινακίδων κατά τη
διάρκεια της νύκτας και γενικά περιλαµβάνεται η δαπάνη για τη λήψη όλων εκείνων των µέτρων
που θα υποδειχθούν από τις Αστυνοµικές Αρχές, τα Υπουργεία ∆ηµοσίας Τάξεως και ∆ηµοσίων
Έργων και την Υπηρεσία. Η κατασκευή προσωρινών διαβάσεων, η προσωρινή κάλυψη του
σκάµµατος και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής απαραίτητη για τη διευκόλυνση της
κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων γύρω από τα έργα.
Η) Επίχωση των ορυγµάτων αγωγού και φρεατίων µε υγιή προϊόντα εκσκαφής ή δανείων ανά
στρώσεις, µαζί µε την έκκριψη, την διάστρωση, τις πλάγιες µεταφορές, τη συµπύκνωση µε
δονητές ή άλλα κατάλληλα µηχανήµατα (µηχανήµατα κρούσεως κ.λ.π.), την αξία του νερού για
τη διαβροχή της επίχωσης. Στην ανωτέρω δαπάνη περιλαµβάνεται και η διάστρωση των τυχόν
απαιτηθησοµένων εξυγιαντικών στρώσεων προς πλήρωση ενδεχοµένων εκσκαφών, προς
αποµάκρυνση των ακαταλλήλων εδαφικών στρωµάτων, για τη θεµελίωση του αγωγού και των
συνδετήριων τµηµάτων αγωγών, µετά της διαβροχής, κυλινδρώσεως, ρυπάνσεως και πάσης
άλλης εργασίας όπως αυτή αναφέρεται στην σχετική Τεχνική Προδιαγραφή. Ο βαθµός
συµπιέσεως θα ελέγχεται από την Υπηρεσία µε εργαστηριακές έρευνες που η δαπάνη τους θα
βαρύνει τον ανάδοχο.
Θ) Συµπλήρωση των σκαµµάτων σε στοά, µετά την κατασκευή του αγωγού και την εκτέλεση της
προστατευτικής στρώσεως του αγωγού µε προϊόντα εκσκαφών πάχους 30 εκ. µε ξηρολιθοδοµή .
Ι) Πλήρης αποκατάσταση της τοµής του ασφαλτικού οδοστρώµατος που δηµιουργήθηκε εξ
αιτίας της εκσκαφής ορύγµατος που αφορά το παρόν άρθρο του Τιµολογίου, περιλαµβανοµένης
της υπόβασης, βάσης, ασφαλτικής προεπάλειψης, συγκολλητικής επάλειψης, ασφαλτικής
στρώσης βάσης και στρώσης κυκλοφορίας και περιλαµβάνονται συν τοις άλλοις που απαιτούνται
για την καλή, έντεχνη και σύµφωνα µε τις Π.Τ.Π. εκτέλεση της εργασίας, και τα εξής µετά της
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πλήρους κατασκευής τους, της εργασίας και όλων των υλικών:
(1) Στρώση υπόβασης οδοστρώµατος µε αδρανή υλικά σταθεροποιηµένου τύπου της Π.Τ.Π.
0150 (υλικό 3Α) τελικού συµπυκνωµένου πάχους 0,30 µ., εκτελούµενη σύµφωνα µε τους όρους
της Π.Τ.Π. 0150, περιλαµβανοµένης όµως και της προµήθειας επί τόπου του έργου όλων των
αναγκαίων υλικών, και κατά τα λοιπά όπως ορίζει η Π.Τ.Π. 0150.
(2) Στρώση βάσης οδοστρωµάτων µε αδρανή υλικά σταθεροποιηµένου τύπου της Π.Τ.Π. 0155
(υλικό 3Α) τελικού συµπυκνωµένου πάχους 0,30 µ. εκτελούµενη σύµφωνα µε τους όρους της
Π.Τ.Π. 0155, περιλαµβανοµένης όµως και της προµήθειας επί τόπου του έργου όλων των
αναγκαίων υλικών, και κατά τα λοιπά όπως ορίζει η Π.Τ.Π. 0155.
(3) Ασφαλτική προεπάλειψης ανασφαλτώτου επιφανείας µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-0 ή
ασφαλτικό γαλάκτωµα (περιλαµβανοµένης και της αξίας της καθαρής ασφάλτου και όλων εν
γένει των υλικών επί τόπου του έργου), εκτελούµενη κατά τα οριζόµενα στις Π.Τ.Π. ΑΣ-11 και
Α201, την δαπάνη παρασκευής του ασφαλτικού διαλύµατος, περιλαµβανοµένης και της αξίας του
αντιυδροφίλου παρασκευάσµατος πληρούντος τους όρους της Π.Τ.Π. Α205 σε συνδυασµό µε
τους όρους της Π.Τ.Π. Α206, τον καθορισµό της υπό επεξεργασία επιφάνειας µε αυτοκίνητη
ψήκτρα, την µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος µε αυτοκίνητο διανοµέα
ασφάλτου (FEDERAL), µετά της ενδεχόµενης επαναθερµάνσης του διαλύµατος προ της
διαχύσεως και της ενδεχοµένης διάστρωσης αδρανούς υλικού επικάλυψης µε την αξία του υλικού
αυτού επί τόπου του έργου.
(4) Συγκολλητικές επαλείψεις επί ασφαλτικών προεπαλείψεων και ασφαλτικών επιστρώσεων, µε
ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαράς ασφάλτου 180/220 ή ασφαλτικού γαλακτώµατος
ταχείας διασπάσεως, εκτελούµενες σύµφωνα µε τις Π.Τ.Π. ΑΣ-12 και Α201 κατά τα λοιπά όπως
τα αναφερόµενα στην παρ. (3) του παρόντος και εν πάση περιπτώσει ούτως ώστε προκειµένου
περί επαλείψεως επί το πρώτον προεπαλειφθείσης ανασφαλτώτου επιφανείας, να πληρούνται οι
απαιτήσεις της Π.Τ.Π. Α226 περί διπλής ασφαλτικής επαλείψεως «προς χρήσιν παντός είδους
νέων βάσεων».
(5) Ασφαλτική στρώση βάσης κατασκευαζόµενη µε θραυστό υλικό λατοµείου τετελεσµένου
συµπιεσµένου πάχους 50 χλστ., µετά της επουλώσεως των τυχόν προξενηθεισών επί των
υποκειµένων στρώσεων φθορών, εκτελούµενη κατά τα οριζόµενα στην Π.Τ.Π. Α260,
συµπεριλαµβανοµένης της προµήθειας του ασφαλτοµίγµατος και όλων των απαιτουµένων υλικών
επί τόπου του έργου, κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. Α260 και στην παρ. (3) του
παρόντος µε την διαµόρφωση περιτυπώµατος της οδού για την εξασφάλιση της απορροής των
οµβρίων υδάτων.
(6) Στρώση κυκλοφορίας από ασφαλτικό σκυρόδεµα, τετελεσµένου συµπυκνωµένου πάχους 50
χλστ. Εκτελούµενη κατά τα οριζόµενα στην Π.Τ.Π. Α265 κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην παρ.
(5) του παρόντος, περιλαµβανοµένης και της στραγγίσεως του οδοστρώµατος µε αντιολισθητικό
τάπητα πλήρως τετελεσµένο. Παρέχεται όµως στην Υπηρεσία επίβλεψης η δυνατότητα εκλογής
και διαφόρου τρόπου αποκατάστασης του οδοστρώµατος στις ειδικές περιπτώσεις που
επιβάλλεται τούτο για την εξασφάλιση οµοιόµορφης συµπεριφοράς του υφιστάµενου και του
αποκαθιστάµενου οδοστρώµατος. Η αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώµατος θα
διενεργείται και σε πλάτος µεγαλύτερο από το πλάτος του ορύγµατος του αγωγού, εάν αυτό έχει
φθαρεί από τα βαριά µηχανήµατα κατασκευής του αγωγού ή το απαιτήσει ο κύριος της οδού εάν
δεν επιτυγχάνεται οµοιόµορφη αποκατάσταση. Σε περίπτωση που σε κάποιο τµήµα των έργων
δεν απαιτείται για οποιοδήποτε λόγο αποκατάσταση της οδού µε άσφαλτο (π.χ. χωµατόδροµος)
δηλαδή δεν απαιτούνται οι εργασίες της παρ. (Ι) του παρόντος τότε στις σχετικές πιστοποιήσεις
την δαπάνη που προκύπτει από την εφαρµογή της τιµής του αντίστοιχου άρθρου επί το µήκος
ορύγµατος που δεν χρήζει αποκατάστασης, θα γίνεται περικοπή ύψους 10% για αγωγό διατοµής
Φ200, Φ250 και Φ300. ∆ιευκρινίζεται ότι σε µια τέτοια περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να
επιχώσει και το τµήµα του ορύγµατος που θα αντιστοιχούσε στην αποκατάσταση του
οδοστρώµατος µε άσφαλτο όπως ακριβώς περιγράφεται για το υπόλοιπο όρυγµα (δηλαδή
επίχωση µε υγιή προϊόντα εκσκαφών, συµπύκνωση κατά στρώσεις κ.λ.π.) κάθε δε δαπάνη για
την πιο πάνω εργασία, νοείται συµβατικώς περιλαµβανοµένη στο ίδιο άρθρο του τιµολογίου.
Ια) Πλήρης αποκατάσταση τοµής πεζοδροµίου από σκυρόδεµα, εάν αυτό εκσκαφθεί για την
κατασκευή του αγωγού ακαθάρτων, µε άοπλο σκυρόδεµα αναλογίας 300 kg τσιµέντου ποιότητας
Β160 πάχους 15 εκ. Περιλαµβάνονται όλα τα υλικά για την παρασκευή του σκυροδέµατος, η
φορτοεκφόρτωση, η µεταφορά, η προσέγγιση επί τόπου στη θέση χρησιµοποίησής του, ή
έγχυση του σκυροδέµατος, η συµπύκνωση µε δονητή µάζης ή επιφανείας, η µόρφωση των
επιφανειών µε µυστρί ή πήχη.
Ιβ) Άρση και επανατοποθέτηση κρασπεδορείθρων ή πλακών πεζοδροµίου ή υλικών επίστρωσης
πεζόδροµων οποιουδήποτε τύπου, εάν αυτά εκσκαφθούν για την κατασκευή του αγωγού. Τα
αποκαθιστάµενα κρασπεδόρειθρα και τα υλικά των πεζοδροµίων/πεζόδροµων θα είναι απόλυτα
ίδιας κατασκευής και ποιότητας µε τα προϋπάρχοντα. Περιλαµβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά,
η αξία των πλακών που τυχόν θα αντικατασταθούν µε νέες, η εργασία άρσης των πλακών
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πεζοδροµίου, αποσύνθεσης του υποστρώµατος αυτών, καθαρισµού, τυχόν λάξευσης,
επανατοποθέτησης των πλακών, επί του πεζοδροµίου µέσο υποστρώµατος τσιµεντοκονιάµατος
και γενικά η πλήρης αποκατάσταση του πεζοδροµίου.
Ιγ) Επανακατασκευή των απαιτούµενων τεχνικών έργων και αγωγών τα οποία εκ της φύσεως
του έργου έχουν καθαιρεθεί πριν ή κατά την διάρκεια των χωµατουργικών εργασιών, ή
τροποποιηθεί, καθ’ οιονδήποτε τρόπο εξ αιτίας του παρόντος έργου ή σε οποιοδήποτε µήκος ή
διατοµή για την κανονική λειτουργία τους, δηλ. αγωγών ακαθάρτων ή οµβρίων, φρεατίων
επίσκεψης και συµβολής, φρεατίων υδροσυλλογής, εξωτερικών διακλαδώσεων, αγωγών άλλων
εταιρειών τεχνικών έργων ιδιωτών κ.λ.π. Η επανακατασκευή όλων αυτών θα γίνει σύµφωνα µε
τους ισχύοντες κανόνες και τις υποδείξεις της υπηρεσίας και πάντως απόλυτα έντεχνα έτσι ώστε
το επανακατασκευαζόµενο έργο ή αγωγός να λειτουργεί κανονικά. ∆ιευκρινίζεται ιδιαίτερα, για
τις συναντώµενες διακλαδώσεις εφόσον αυτές εµποδίζουν την κατασκευή του έργου, ότι ο
ανάδοχος θα προβαίνει στην καθαίρεση και επανακατασκευή τούτων (είτε µέσα στο πλάτος του
σκάµµατος του αγωγού είτε και ολόκληρο το µήκος της διακλάδωσης) έτσι ώστε η
επανακατασκευαζόµενη διακλάδωση να λειτουργεί απολύτως ικανοποιητικά και πάντα σύµφωνα
µε τις υποδείξεις και εντολές της υπηρεσίας. Οι δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται στην ανοιγµένη
σύνθετη τιµή µονάδας του αγωγού.
Ιδ) Η προσωρινή σύνδεση όλων των παροχετεύσεων των παρόδιων κτιρίων µε προσωρινούς
αγωγούς, εφόσον διακόπτονται λόγω κατασκευής του έργου, για την ασφαλή παροχέτευση των
ακαθάρτων κατά τη διάρκεια της κατασκευής µε όλες τις πρόσθετες εκσκαφές, καθαιρέσεις,
αντιστηρίξεις κάθε τύπου, αποκαταστάσεις και επιχώσεις που ενδέχεται να χρειαστούν,
περιλαµβανοµένων και των αντλήσεων ακαθάρτων που ενδέχεται να χρειαστούν, µέχρι την
οριστική σύνδεσή τους στον αγωγό ακαθάρτων.
ΙΙ. Πλήρη κατασκευή αγωγού ακαθάρτων µε σωλήνες PVC σειρά 41 σε έτοιµο σκάµµα ανοικτό
κατασκευαζόµενο σε οποιοδήποτε συνολικό µήκος, σε οποιαδήποτε οδό µικρής ή µεγάλης
κυκλοφορίας, οποιασδήποτε κατασκευαστικής δυσχέρειας και σε οποιοδήποτε βάθος κάτω από
το έδαφος και των διαµέτρων που απαιτεί η µελέτη, ανεξαρτήτως µήκους τεµαχίων αριθµού,
τοποθετούµενων ειδικών τεµαχίων (µουφών) και απαιτουµένων ενώσεων µε τα αναγκαία
µικροϋλικά σύνδεσης, εγκιβωτιζοµένου σε άµµο επί υποστρώµατος πάχους τουλάχιστον 10 εκ.,
20 εκ. πλευρικά και 30 εκ. επικάλυψη, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο σχέδιο διατοµών αγωγού.
Στην αντίστοιχη τιµή του τιµολογίου περιλαµβάνονται η φόρτωση, η µεταφορά του πλαστικού
σωλήνα στον τόπο του έργου, η προµήθεια των πλαστικών σωλήνων, των µικροϋλικών
σύνδεσης, η εργασία εγκιβωτισµού και γενικά οιασδήποτε φύσεως εργασία και υλικά που
θεωρούνται αναγκαία για την έντεχνη, ασφαλή εκτέλεση και τη λειτουργία του αγωγού κι αν
ακόµα δεν αναφέρεται το Γενικό µέρος του τιµολογίου ή τις τεχνικές προδιαγραφές ή τα άλλα
συµβατικά τεύχη της µελέτης.
2. ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε1
Πλήρης κατασκευή κυλινδρικού φρεατίου επίσκεψης τύπου Ε1 σωληνωτών αγωγών ακαθάρτων
(διατοµών αγωγών Φ200, Φ250 και Φ300) µε τον απαιτούµενο κυλινδρικό λαιµό,
κατασκευασµένο στις καθορισµένες στην κατά µήκος τοµή του αγωγού θέσεις, πλήρως
περαιωµένο µε διαστάσεις, πάχη οπλισµών σύµφωνα µε το εγκεκριµένο σχέδιο της υπηρεσίας.
Στην αντίστοιχη τιµή του τιµολογίου περιλαµβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία
για την κατασκευή και ολοκλήρωση αυτού προς κανονική λειτουργία δηλαδή η απαιτούµενη
εκσκαφή, αντιστήριξη πρανών και παρειών µε οποιονδήποτε τρόπο τις τυχόν δυσχέρειες από την
συνάντηση οποιωνδήποτε αγωγών ή εµποδίων εγκαταστάσεων Ο.Κ.Ω. αναπετάσεις και
αποκοµίσεις προϊόντων εκσκαφών και µεταφορά τους όπου απαιτείται, την επίχωση του
εναποµένοντος κενού και γενικά όλες τις επιβαρύνσεις που καθορίζονται λεπτοµερώς στο κεφ. 1
του παρόντος.
Τυχόν αναγκαίες αντλήσεις υπογείων υδάτων θα πληρώνεται ιδιαιτέρως . Περιλαµβάνονται
επίσης η κατασκευή των τύπων εσωτερικών και εξωτερικών, το σκυρόδεµα ποιότητας Β225/350
kg για τα τοιχώµατα του φρεατίου και για την πλάκα επικάλυψης, τον απαιτούµενο οπλισµό όπως
φαίνεται στο εγκεκριµένο σχέδιο της υπηρεσίας, την κατασκευή του σώµατος του φρεατίου και
του απαιτούµενου κυλινδρικού λαιµού, τη διαµόρφωση της ροής του πυθµένα του φρεατίου
σύµφωνα µε τα σχέδια, την επίστρωση εσωτερικά µε τσιµεντοκονία πάχους 2 εκ.650/900 kg, και
εσωτερικά πάχους 1,5 εκ. 650/900 kg (θα επιχρισθεί η εξωτερική επιφάνεια της πλάκας
επικάλυψης και του λαιµού, η οποία θα προστατευθεί µε διπλή ασφαλτική επάλειψη) η θωράκιση
εσωτερικά του φρεατίου εφόσον δοθεί σχετική εντολή από την επίβλεψη µε αργιλοπυριτικά
πλακίδια, µε φόρτωση και µεταφορά επί τόπου του έργου από τον ανάδοχο, σε υπόστρωµα
τσιµεντοκονιάµατος 600 kg τσιµέντου πάχους τουλάχιστον 2 εκ. επάλειψη επίσης της
τσιµεντοκονίας µε διπλή στρώση εποξειδικής ρητίνης και γενικά όλες τις επιβαρύνσεις που
καθορίζονται στις οικείες παραγράφους που αφορούν τους αγωγούς. Επίσης περιλαµβάνεται η
προµήθεια και τοποθέτηση πεσοειδώς των απαιτούµενων χυτοσιδηρών βαθµίδων σε αποστάσεις
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µέχρι 0,30 µ. δηλαδή αξία βαθµίδων και µικροϋλικών σύνδεσης, εργασία προσέγγισης, διάνοιξης
οπών, τοποθέτησης και πλήρους και ασφαλούς πακτώσεώς τους, την προµήθεια και τοποθέτηση
χυτοσιδηρού καλύµµατος µε πλαίσιο, βάρους 220 kg τοποθετηµένο στη στάθµη του
καταστρώµατος, ανάλογα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας και γενικά κάθε εργασία, υλικά ή
δαπάνη που καθορίζονται στα συµβατικά τεύχη της µελέτης.
3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ή ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ
Για την πλήρη κατασκευή (ή ανακατασκευή) ενός τρέχοντος µέτρου εξωτερικής διακλάδωσης
ακινήτου από πλαστικούς σωλήνες P.V.C.-U, SDR 41,κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401/1, κατά την ΕΤΕΠ 0806-02-02, κατασκευαζόµενου σε οποιοδήποτε συνολικό µήκος, οποιασδήποτε κατασκευαστικής
δυσχέρειας λόγω τυχόν εµποδίων και σε οποιοδήποτε βάθος κάτω από το έδαφος.
Στην όλη δαπάνη κατασκευής (ή ανακατασκευής) της εξωτερικής διακλάδωσης περιλαµβάνεται:
Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Η αναγνώριση του εδάφους και εκτέλεση των απαιτουµένων ερευνών (ερευνητικών τοµών και
γεωτρήσεων) τόσο για τη γνώση της φύσεως του εδάφους, όσο και την ενηµέρωση για τη θέση
και το είδος των αγωγών Ο.Κ.Ω. και φωταερίου που πρόκειται πιθανόν να συναντηθούν.
Η διάνοιξη ενός τρέχοντος µέτρου εξωτερικής διακλάδωσης µήκους ορύγµατος ανοικτού ή σε
στοά, σε οποιοδήποτε έδαφος, για την κατασκευή εξωτερικής διακλάδωσης διατοµής D = 0,16 m
ή D = 0,125 m, σε οποιοδήποτε βάθος εκσκαφής, κατασκευαζόµενου υπό το οδόστρωµα ή
πεζοδρόµιο οδών ή πεζόδροµο περιοχής αρµοδιότητας ∆ήµου, µε πρανή κατακόρυφα ή
κεκλιµένα ως προς την κατακόρυφο, συµπεριλαµβανοµένων όλων των απαραιτήτων κυρίων ή
βοηθητικών εργασιών για την πλήρη αποπεράτωση και µόρφωση του ορύγµατος έτοιµου, προς
σωλήνωση, ως και για την επίχωση και την πλήρη αποκατάσταση της τοµής µετά την σωλήνωση.
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι παρακάτω εργασίες και δαπάνες εκτέλεσης αυτών, που
λεπτοµερώς αναφέρονται παρακάτω:
α) Η µε το κατάλληλο µηχάνηµα (ασφαλτοκόπτη) χάραξη και τοµή οδοστρώµατος, στη θέση που
θα πραγµατοποιηθεί η εκσκαφή του ορύγµατος για την κατασκευή της διακλάδωσης, µε
επιµέλεια και µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί ο τραυµατισµός του υπολοίπου εκτός ορίων
ορύγµατος οδοστρώµατος και η τυχόν κατάπτωση µέρους αυτού, η τοµή κρασπεδορείθρων
πεζοδροµίων ή καθαίρεση πλακών πεζοδροµίων και γενικά κάθε τοµή τυχόν εµποδίων που πρέπει
να προηγηθεί πριν από την εκσκαφή των ορυγµάτων ή στοών.
β) Η εκσκαφή ορυγµάτων ή στοών οιασδήποτε ποσότητας, επί οιασδήποτε φύσεως εδάφους
(γαιώδους, ηµιβραχώδους, βραχώδους κ.λ.π.) και οιασδήποτε συνεκτικότητας (από χαλαρών
µέχρι των πλέον σταθερών και ανθεκτικών πετρωµάτων γρανιτικών ή κροκαλοπαγών)
οιασδήποτε κυκλοφοριακής ή άλλης δυσχέρειας, µε πλάτος ορυγµάτων το απαραίτητο για την
ασφαλή και έντεχνο κατασκευή της διακλάδωσης οιουδήποτε βάθους. Η εκσκαφή ορυγµάτων,
όπως αναφέρεται παραπάνω, θα γίνεται δια χειρών ή εργαλείων ή µηχανηµάτων οιουδήποτε
είδους και ισχύος, της απολύτου εκλογής του αναδόχου, δια χρήσεως ή µη εκρηκτικών υλών σε
ξηρό έδαφος ή µέσα στο νερό µέχρι στάθµης 0,25 µ. (στάσιµη ή υποβιβαζόµενη µε άντληση που
θα πληρώνεται ιδιαίτερα). Περιλαµβάνεται η µόρφωση του πυθµένος και των πρανών για την
κατασκευή της διακλάδωσης, το δε σκάµµα θα εκβαθύνεται κατάλληλα κατά το αναγκαίο πάχος
της κατασκευής. Οι δαπάνες εκσκαφής της τυχόν εξυγιάνσεως του πυθµένος που θα απαιτηθούν,
(στραγγιστήριο από αµµοχάλικο κ.λ.π.) θεωρούνται συµβατικώς συµπεριλαµβανόµενες στην
παρούσα τιµή µονάδος του αγωγού, σε οσηδήποτε τυχόν έκταση ποσότητας ήθελε εµφανισθεί η
ανάγκη κατασκευής τέτοιων έργων. Η κατασκευή του στραγγιστηρίου και η έκταση που θα
πρέπει να κατασκευασθεί θα γίνει µετά από σχετική έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας.
Οι καθαιρέσεις των τυχόν συναντωµένων λιθοδοµών, κοιτοστρώσεων και γενικά οιωνδήποτε
τεχνικών έργων. Οι καθαιρέσεις των τυχόν συναντωµένων αγωγών ή φρεατίων, ως επίσης και η
επανακατασκευή τούτων µε τις αυτές διαστάσεις και την αυτή ποιότητα ως ήσαν και πρότερον η
οποία θα εκτελείται µετά βέβαια την κατασκευή του απαιτούµενου τµήµατος της διακλάδωσης. Η
καθαίρεση και αποσύνθεση οιουδήποτε είδους οδοστρώµατος εις οιονδήποτε πάχος ή έκταση
απαιτείται.
γ) Αντιστήριξη των πρανών του σκάµµατος µε χρήση οποιουδήποτε κατάλληλου υλικού και των
οιωνδήποτε τυχόν απαιτουµένων εξαρτηµάτων σε οποιαδήποτε έκταση απαιτηθεί για την
ασφαλή εκτέλεση του έργου κατά την απόλυτο και αποκλειστική κρίση και εκτίµηση του
αναδόχου, ο οποίος αναλαµβάνει µε την προσφορά του αυτή την αποκλειστική ποινική και αστική
ευθύνη για κάθε ατύχηµα ή ζηµιά που θα γίνει στο προσωπικό, στο έργο και σε κάθε τρίτο. Στις
εργασίες αντιστήριξης συµπεριλαµβάνονται και όλα τα απαιτούµενα υλικά και σύνδεσµοι ως και η
εργασία πλήρους κατασκευής της αντιστήριξης, τοποθέτησης, έµπηξης, αποσύνθεσης, εξολκής
κ.λ.π. αυτής και αποµάκρυνσης των υλικών για την επαναχρησιµοποίησή τους, η φθορά κατά τη
χρησιµοποίηση και αποµάκρυνση των υλικών κ.λ.π. και η τυχόν απώλεια αυτών λόγω αδυναµίας
αφαίρεσης της αντιστήριξης για οποιοδήποτε λόγο.
δ) Οι αναγκαίες εργασίες αντιστήριξης και υποστήριξης των δικτύων ή εγκαταστάσεων των
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Οργανισµών ή Εταιρειών Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.) για την αποτροπή προκλήσεως ζηµιών εξ
αιτίας των έργων κατά την κατασκευή αυτών ή µετά από αυτή. Τυχόν αναγκαία µετάθεση των
αγωγών ή καλυµµάτων ή φρεατίων των δικτύων Ο.Κ.Ω. εκτελείται υπό του αρµοδίου
Οργανισµού εις βάρος του. Η πριν από την επίχωση του σκάµµατος κατασκευή ασφαλούς και
κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας ή του αρµοδίου Ο.Κ.Ω. µονίµου υποστηρίξεως ή εγκιβωτισµού
των αγωγών αυτών, είτε αυτοί διέρχονται εγκάρσια του σκάµµατος, είτε διήκουν κατά µήκος
αυτού.
ε) Αναπέταση και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφής από το βάθος του σκάµµατος (ορύγµατος
ή στοάς) δι’ οιουδήποτε τρόπου και µέσου της απολύτου εκλογής του αναδόχου και εναπόθεση
αυτών σε οιανδήποτε θέση επιτρεπόµενη από την Αστυνοµία για οριστική ή προσωρινή
αποµάκρυνση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών ή καταλοίπων των εργοταξίων, σε
οιανδήποτε απόσταση µεταφοράς και διάστρωσης των προϊόντων εκσκαφών στους τόπους
απόρριψης και κατά τα λοιπά όπως καθορίζεται στη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή.
στ) Η τοποθέτηση προσωρινών κιγκλιδωµάτων προστατευτικών εµποδίων προειδοποιητικών
πινακίδων, ρυθµιστικών της κυκλοφορίας σηµάτων και φώτων, φωτεινών πινακίδων κατά τη
διάρκεια της νύχτας και γενικά περιλαµβάνεται η δαπάνη για τη λήψη όλων εκείνων των µέτρων
που θα υποδειχθούν από τις αστυνοµικές αρχές, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και την υπηρεσία. Η κατασκευή
προσωρινών διαβάσεων, η προσωρινή κάλυψη του σκάµµατος και γενικά κάθε βοηθητικής
κατασκευής απαραίτητης για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων γύρω από τα
έργα.
ζ) Επίχωση του ορύγµατος της διακλάδωσης µε υγιή προϊόντα εκσκαφής ή δανείων ανά
στρώσεις, µαζί µε την έκριψη, την διάστρωση, τις πλάγιες µεταφορές, τη συµπύκνωση µε
δονητές ή άλλα κατάλληλα µηχανήµατα (µηχανήµατα κρούσεως κ.λ.π.), την αξία του νερού για
τη διαβροχή της επίχωσης και κατά τα λοιπά όπως καθορίζεται στη σχετική Τεχνική
Προδιαγραφή.
η) Συµπλήρωση των σκαµµάτων σε στοά, µετά την κατασκευή του αγωγού και την εκτέλεση της
προστατευτικής στρώσης του αγωγού µε προϊόντα εκσκαφών πάχους 30 εκ. µε ξηρολιθοδοµή
σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής Τεχνικής Προδιαγραφής.
θ) Πλήρης αποκατάσταση της τοµής του ασφαλτικού οδοστρώµατος που δηµιουργήθηκε εξ
αιτίας της εκσκαφής ορύγµατος που αφορά το παρόν άρθρο του Τιµολογίου, περιλαµβανοµένης
της υπόβασης, βάσης, ασφαλτικής προεπάλειψης, συγκολλητικής επάλειψης, ασφαλτικής
στρώσης βάσης και στρώσης κυκλοφορίας που περιλαµβάνονται συν των άλλων που απαιτούνται
για την καλή, έντεχνη και σύµφωνα µε τις Π.Τ.Π. εκτέλεση της εργασίας και τα εξής µετά της
πλήρους κατασκευής τους, της εργασίας και όλων των υλικών:
1. Στρώση υπόβασης οδοστρώµατος µε αδρανή υλικά σταθεροποιηµένου τύπου της Π.Τ.Π.
0150 (υλικό 3Α) τελικού συµπεπυκνωµένου πάχους 0,30 µ. εκτελούµενη σύµφωνα µε τους
όρους της Π.Τ.Π. 0150, περιλαµβανοµένης όµως και της προµήθειας επί τόπου του έργου όλων
των αναγκαίων υλικών και κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. 0150.
2. Στρώση βάσης οδοστρώµατος µε αδρανή υλικά σταθεροποιηµένου τύπου της Π.Τ.Π. 0155
(υλικό 3Α) τελικού συµπεπυκνωµένου πάχους 0,30 µ. εκτελούµενη σύµφωνα µε τους όρους της
Π.Τ.Π. 0155, περιλαµβανοµένης όµως και της προµήθειας επί τόπου του έργου όλων των
αναγκαίων υλικών και κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. 0155.
3. Ασφαλτική προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-0 ή
ασφαλτικό γαλάκτωµα (συµπεριλαµβανοµένης και της αξίας της καθαρής ασφάλτου και όλων εν
γένει των υλικών επί τόπου των έργων) εκτελούµενη κατά τα οριζόµενα στις Π.Τ.Π. ΑΣ – 11 και
Α201, την δαπάνη παρασκευής του ασφαλτικού διαλύµατος, περιλαµβανοµένης και της αξίας του
αντιυδροφίλου παρασκευάσµατος πληρούντος τους όρους της Π.Τ.Π. Α205 σε συνδυασµό µε
τους όρους της Π.Τ.Π. Α206, τον καθορισµό της υπό επεξεργασίαν επιφάνειας µε αυτοκίνητη
ψήκτρα, την µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος µε αυτοκίνητο διανοµέα
ασφάλτου (FEDERAL), µε την ενδεχόµενη επαναθέρµανση του διαλύµατος προ της διάχυσης και
την ενδεχόµενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης µε την αξία του υλικού αυτού επί
τόπου των έργων.
4. Συγκολλητικές επαλείψεις επί ασφαλτικών προεπαλείψεων και ασφαλτικών επιστρώσεων, µε
ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ – 5 ή καθαράς ασφάλτου 180/220 ή ασφαλτικού γαλακτώµατος
ταχείας διασπάσεως, εκτελούµενες σύµφωνα µε τις Π.Τ.Π. ΑΣ – 12 και Α210 κατά τα λοιπά όπως
στην παρ. 3 του παρόντος και σε κάθε περίπτωση έτσι ώστε, προκειµένου περί επάλειψης στην
προεπαλειφθείσα ανάσφαλτο επιφάνεια, να πληρούνται οι απαιτήσεις της Π.Τ.Π. Α226 περί
διπλής ασφαλτικής επάλειψης «προς χρήσιν παντός είδους νέων βάσεων».
5. Ασφαλτική στρώση βάσεως κατασκευαζόµενη µε θραυστό αµµοχάλικο τετελεσµένου
συµπεπιεσµένου πάχους 50 mm µε την επούλωση των τυχόν προξενηθεισών επί των
υποκείµενων στρώσεων φθορών, εκτελούµενη κατά τα οριζόµενα στην Π.Τ.Π. Α260,
συµπεριλαµβανοµένης της προµήθειας του ασφαλτοµίγµατος και όλων των απαιτουµένων υλικών
επί τόπου του έργου, κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην παρ. 8.4.1 της Π.Τ.Π. Α260 και στην
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παρ. 3 του παρόντος, µε την διαµόρφωση περιτυπώµατος της οδού για την εξασφάλιση της
απορροής των οµβρίων υδάτων.
6. Στρώση κυκλοφορίας από ασφαλτικό σκυρόδεµα , τετελεσµένου συµπεπυκνωµένου πάχους
50 mm εκτελούµενη κατά τα οριζόµενα στην Π.Τ.Π. Α265 κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην παρ.
5 του παρόντος, περιλαµβανοµένης και της σφράγισης του οδοστρώµατος µε αντιολισθητικό
τάπητα πλήρως τετελεσµένο.
Παρέχεται όµως στην Υπηρεσία επίβλεψης η δυνατότητα εκλογής και διαφορετικού τρόπου
αποκατάστασης του οδοστρώµατος στις ειδικές περιπτώσεις που επιβάλλεται αυτό για την
εξασφάλιση οµοιόµορφης συµπεριφοράς του υφιστάµενου και του αποκαθιστάµενου
οδοστρώµατος. Η αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώµατος θα διενεργείται και σε πλάτος
µεγαλύτερο από το πλάτος του ορύγµατος του αγωγού, εάν αυτό έχει φθαρεί από τα βαριά
µηχανήµατα κατασκευής του αγωγού ή το απαιτήσει ο κύριος της οδού εάν δεν επιτυγχάνεται
οµοιόµορφη αποκατάσταση. Σε περίπτωση που σε κάποιο τµήµα των έργων δεν απαιτείται για
οποιοδήποτε λόγο αποκατάσταση της οδού µε άσφαλτο ή σκυρόδεµα (π.χ. χωµατόδροµος
κ.λ.π.) δηλ. δεν απαιτούνται οι εργασίες που αναφέρονται στην παρ. (ι) του παρόντος άρθρου,
τότε στις σχετικές πιστοποιήσεις στην δαπάνη που προκύπτει από την εφαρµογή της τιµής του
παρόντος τιµολογίου επί το µήκος ορύγµατος που δεν χρήζει αποκατάστασης θα γίνεται µείωση
της τιµής του τιµολογίου κατά ποσοστά όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 12 της Ειδικής
Συγγραφής Υποχρεώσεων της εργολαβίας. ∆ιευκρινίζεται ότι σε µια τέτοια περίπτωση ο ανάδοχος
υποχρεούται να επιχώσει και το τµήµα του ορύγµατος που θα αντιστοιχούσε στην αποκατάσταση
του οδοστρώµατος µε άσφαλτο ή σκυρόδεµα (δηλαδή πάχος 70 εκ.) όπως ακριβώς περιγράφεται
στο παρόν άρθρο για το υπόλοιπο όρυγµα (δηλαδή επίχωση µε υγιή προϊόντα εκσκαφών,
συµπύκνωση κατά στρώσεις κ.λ.π.) κάθε δε δαπάνη για την πιο πάνω εργασία, νοείται
συµβατικώς περιλαµβανοµένη στην παρούσα τιµή του τιµολογίου.
ι) Πλήρης αποκατάσταση τοµής πεζοδροµίου από σκυρόδεµα, µε άοπλο σκυρόδεµα αναλογίας
300 kg τσιµέντου ποιότητας C12/15 πάχους 0,15 µ. Περιλαµβάνονται όλα τα υλικά για την
παρασκευή του σκυροδέµατος, η φορτοεκφόρτωση, η µεταφορά, η προσέγγιση επί τόπου στη
θέση χρησιµοποίησής του, η έγχυση του σκυροδέµατος, η συµπύκνωση µε δονητή µάζης της
επιφανείας, η µόρφωση των επιφανειών µε µυστρί.
ια) Άρση και ανατοποθέτηση κρασπεδορείθρων ή πλακών πεζοδροµίου ή υλικών πεζόδροµου
οποιουδήποτε τύπου. Τα αποκαθιστάµενα κρασπεδόρειθρα και οι πλάκες των πεζοδροµίων θα
είναι απόλυτα ίδιας κατασκευής και ποιότητας µε τα προϋπάρχοντα. Περιλαµβάνονται όλα τα
απαραίτητα υλικά, η αξία των πλακών που τυχόν θα αντικατασταθούν µε νέες, η εργασία άρσης
των πλακών πεζοδροµίου αποσύνθεσης του υποστρώµατος αυτών, καθαρισµού, τυχόν λάξευσης
επανατοποθέτησης των πλακών επί του πεζοδροµίου µέσω υποστρώµατος τσιµεντοκονιάµατος
και γενικά η πλήρης αποκατάσταση του πεζοδροµίου, σύµφωνα µε την σχετική Τεχνική
Προδιαγραφή.
ιβ) Επανακατασκευή των απαιτουµένων τεχνικών έργων και αγωγών τα οποία εκ της φύσεως του
έργου έχουν καθαιρεθεί πριν ή κατά την διάρκεια των χωµατουργικών εργασιών, ή τροποποιηθεί,
καθ’ οιονδήποτε τρόπο εξ αιτίας του παρόντος έργου ή σε οιονδήποτε µήκος ή διατοµή για την
κανονική λειτουργία τους, δηλαδή αγωγών ακαθάρτων ή οµβρίων, φρεατίων επίσκεψης και
συµβολής, φρεατίων υδροσυλλογής, εξωτερικών διακλαδώσεων, αγωγών άλλων εταιρειών
τεχνικών έργων ιδιωτών κ.λ.π. και µε τις προϋποθέσεις του σχετικού άρθρου της Ε.Σ.Υ.Η
επανακατασκευή όλων αυτών θα γίνει σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες και τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας και πάντως απόλυτα έντεχνα έτσι ώστε το επανακατασκευαζόµενο έργο ή αγωγός να
λειτουργεί κανονικά.
Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ
Πλήρης κατασκευή (ή ανακατασκευή) εξωτερικής διακλάδωσης ακινήτου από PVC που θα
περιλαµβάνει τα κάτωθι:
1. Η προµήθεια και φόρτωση των πλαστικών σωλήνων από PVC και των συνδέσµων και ειδικών
τεµαχίων αυτών και η µεταφορά τους επί τόπου των έργων, η εκφόρτωσή τους και η
προσκόµισή τους µέχρι την θέση τοποθέτησής τους στο έργο. Επίσης περιλαµβάνεται η φθορά
των υλικών, τα µικροϋλικά καθώς και οι αποτµήσεις των σωλήνων για να προκύψουν τα
κατάλληλα τεµάχια. Οι πλαστικοί σωλήνες από PVC, οι σύνδεσµοι και τα ειδικά τεµάχια που θα
χρησιµοποιηθούν θα είναι της σειράς 41 από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο,
εσωτερικής διαµέτρου 16 εκ. και θα πρέπει να πληρούν τις διαστάσεις, ανοχές και απαιτήσεις
ποιότητας και δοκιµασίας που προβλέπονται από τον κανονισµό του ΕΛΟΤ 476, σειρά 41.
2. Η εργασία τοποθέτησης του σωλήνα στο µέσον του ορύγµατος και η τοποθέτηση των
ειδικών τεµαχίων περιλαµβανοµένων των συνδέσµων των σωλήνων µεταξύ τους και της
σύνδεσης του σωλήνα µε τον αγωγό ακαθάρτων.
3. Ο εγκιβωτισµός του σωλήνα σε άµµο καλής ποιότητας (βαθµός συµπύκνωσης 90%
PROCTOR τουλάχιστον), µέχρι ύψος 0,30 µ. επάνω από το εξωράχιο. Επισηµαίνεται ότι η άµµος
θα τοποθετείται σε στρώσεις µέχρι 0,30 µ. και θα συµπυκνώνεται πλάι και πάνω από το σωλήνα
7/8

ΑΔΑ: 6ΦΓΤΩΞΕ-ΤΑ7

17PROC002041693 2017-10-04

µε τα χέρια ή µε ελαφρά µηχανήµατα µε ιδιαίτερη φροντίδα ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε
ζηµιά ή µετακίνηση της σωλήνωσης. Η συµπίεση µε µηχανικά µέσα ακριβώς πάνω από το
σωλήνα θα αρχίζει µετά από 0,30 µ. επίχωσης. Ο βαθµός συµπύκνωσης θα ελέγχεται από την
Υπηρεσία µε εργαστηριακές έρευνες που η δαπάνη τους θα βαρύνει τον ανάδοχο.
4. Επίχωση των ορυγµάτων διακλαδώσεων µε προϊόντα εκσκαφής ή δανείων, δηλαδή: Μέχρι τη
βάση έδρασης του ασφαλτικού οδοστρώµατος, η επίχωση θα γίνεται µε κατάλληλα προϊόντα
εκσκαφής ή δανείων, περιλαµβανοµένης της προµήθειας και µεταφοράς επί τόπου της άµµου και
της τυχόν εκσκαφής δανείων µε τη σταλία, φορτοεκφόρτωση και επί τόπου µεταφορά. Η
επίχωση η οποία θα εκτελείται σύµφωνα µε τη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή περιλαµβάνει τις
δαπάνες για την έκριψη, τη διάστρωση, τις πλάγιες µεταφορές, τη συµπύκνωση ανά στρώσεις µε
δονητές ή άλλα κατάλληλα µηχανήµατα (µηχανήµατα κρούσεως κ.λ.π.), την αξία του νερού για
τη διαβροχή της επίχωσης και κατά τα λοιπά όπως καθορίζεται στην Τεχνική Προδιαγραφή. Ο
βαθµός συµπύκνωσης θα ελέγχεται από την υπηρεσία µε εργαστηριακές έρευνες που η δαπάνη
τους θα βαρύνει τον ανάδοχο.
5. Η κατασκευή φρεατίου επίσκεψης, για κάθε ακίνητο, στην ρυµοτοµική γραµµή,
αποτελούµενο από φρεάτιο ταµπουρέτ, συστολή Φ250/200, σωλήνα PVC Φ200 σειράς 41, τάπα
Φ200 και πρόχυτο σκυροδετηµένο φρεάτιο τύπου ΕΥ∆ΑΠ στην επιφάνεια του πεζοδροµίου,
περιλαµβανοµένων όλων των απαραίτητων υλικών, µικροϋλικών, ειδικών τεµαχίων επί τόπου του
έργου και των εργασιών πλήρους και έντεχνης κατασκευής κατά τις οδηγίες της επίβλεψης.
6. Οι κάθε είδους δαπάνες για τον έλεγχο εκ µέρους του αναδόχου από εργαστηριακής άποψης
των σωλήνων που θα προµηθευθεί, καθόσον αυτός και µόνο είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια
και αντοχή του κατασκευαζόµενου έργου.
7. Γενικά οιεσδήποτε συµπληρωµατικές εργασίες και υλικά που θεωρούνται αναγκαία για την
έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση και λειτουργία της διακλάδωσης και γενικότερα του όλου έργου κι
αν ακόµη δεν αναφέρονται στο γενικό µέρος του τιµολογίου, στις σχετικές Τεχνικές
Προδιαγραφές και στα λοιπά συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας.
8. Επανακατασκευή των απαιτούµενων τεχνικών έργων και αγωγών τα οποία εκ της φύσεως
του έργου έχουν καθαιρεθεί πριν ή κατά τη διάρκεια της κατασκευής του αγωγού, δηλαδή
αγωγών ακαθάρτων, οµβρίων, φρεατίων επίσκεψης και συµβολής, φρεατίων υδροσυλλογής,
εξωτερικών διακλαδώσεων, αγωγών άλλων εταιρειών, τεχνικών έργων ιδιωτών κ.λ.π. Η
επανακατασκευή όλων αυτών θα γίνεται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες της τέχνης, τις
Τεχνικές Προδιαγραφές, τις υποδείξεις της υπηρεσίας και πάντως απολύτως έντεχνα έτσι ώστε
µετά την επανακατασκευή το αποκαθιστάµενο ή επανακατασκευαζόµενο τεχνικό έργο, ή αγωγός
ή τυχόν άλλο καθαιρεθέν έργο, δηµόσιο ή ιδιωτικό, να λειτουργεί όπως και προ της καθαίρεσής
του. Περιλαµβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά, εφόδια και εργασία για την πλήρη
επανακατασκευή τους.
9. Προσωρινή έµφραξη των άκρων της διακλάδωσης (προς το µέρος του ακινήτου) όπου και
όσες φορές απαιτηθεί, µε λιθοδοµή ή άλλο τρόπο, κατά τις υποδείξεις της υπηρεσίας.
10. Η λήψη µέτρων προστασίας για αποφυγή ζηµιών στην διακλάδωση από τυχόν πληµµύρες,
καταπτώσεις κ.λ.π. Περιλαµβάνεται η δαπάνη για την πλήρη αποκατάσταση της διακλάδωσης,
από τις τυχόν ζηµιές που θα υποστεί, λόγω µη λήψεως των απαραίτητων µέτρων προστασίας.
11. Ο καθαρισµός της διακλάδωσης µετά την αποπεράτωση του όλου έργου, από τυχόν χώµατα,
άλλα υλικά, σκουπίδια κ.λ.π. ώστε αυτή να είναι έτοιµη για λειτουργία.
12. Ειδικές διευκρινίσεις και εργασίες που περιλαµβάνονται στις τιµές της διακλάδωσης. Ρητά
αναφέρεται ότι στην ανηγµένη τιµή µονάδας του παρόντος άρθρου του τιµολογίου
περιλαµβάνεται: α) η δαπάνη καθαίρεσης εάν τούτο απαιτηθεί τυχόν υπάρχουσας παράνοµης
διακλάδωσης, β) η δαπάνη καθαίρεσης τυχόν υπάρχουσας νόµιµης διακλάδωσης, η οποία θα
αντικατασταθεί (ανακατασκευασθεί) από την νεοκατασκευαζόµενη διακλάδωση.
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 08-09-2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΑΝΝΑ ∆ΕΚΟΥΛΑΚΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΡΙΤΣΕΛΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α'

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α'
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ
∆ΙΚΤΥΟ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ / 2017

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 87/2017

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ : ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟ
Κ.Α. : 30-7312.001

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά
Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη.
1.1 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή
του Έργου. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην
περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης. Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν
µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και
τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή
µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. Σύµφωνα µε τα
παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
περιλαµβάνονται τα κάτωθι:
1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα
εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα
τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων.
1.1.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και
βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης,
φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις
απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται
ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου. Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση
και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων
προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων
υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.
1.1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών
(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς
ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις
ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως,
ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και
τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστηµονικού, εργατοτεχνικού
όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων
και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την
κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
1.1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης
γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης,
ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών
εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους
δηµοπράτησης.
1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών,
αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των
χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους
Περιβαλλοντικούς Όρους.
1.1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων
και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της
Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης.
1.1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατασκευασµένων
στοιχείων, εφ" όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων παραγωγής
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θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέµατος, κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός
αυτού. Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η
κατασκευή των υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του
απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι
φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των παραγοµένων
προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των
εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους σε βαθµό
αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν
εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το
∆ηµόσιο
(β) Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά
έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου
έργου.
1.1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα
µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές
ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου.
1.1.9 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των µέτρων
προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης
ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα
τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των
µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής
του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική
παραλαβή τους.
1.1.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης
φύσεως "δοκιµαστικών τµηµάτων" που προβλέπονται στην µελέτη, τις προδιαγραφές και τους
λοιπούς όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών,
χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.)
1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού
εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του
έργου στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα
µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η
φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα
λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι
µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως
σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η
αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο.
Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται
σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.1.12 Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση
ενσωµάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών
προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του
παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που
επισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]).
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να
ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Εργου προδιαγραφές, λαµβανοµένων
υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων.
1.1.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων
και προσωπικού που οφείλονται:
(α) σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα Ο.Κ.Ω.
κλπ.),
(β) στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου εκτέλεσης των
εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής εκτέλεσης των
εργασιών),
(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά
φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ΕΥ∆ΑΠ κλπ.),
(δ) στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,
(ε) στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών,
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που
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προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι
ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου
(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,
(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες σε
άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).
1.1.14 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων στις
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την
Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη τιµολόγηση αυτών στα
συµβατικά τεύχη του έργου.
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία
πεζών και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι
για την περίφραξη των ορυγµάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση
του κοινού, την σήµανση και φωτεινή σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης
που προκύπτει από µελέτη σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση
και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των
παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση των εργασιών και την
πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη τιµολόγηση αυτών
στα συµβατικά τεύχη του έργου.
1.1.15 Οι
δαπάνες
των
τοπογραφικών
εργασιών
(αποτυπώσεων,
πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης
των χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων
του έργου, εκτός αν άλλως ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής
(όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές
ανάγλυφο του εδάφους, υφιστάµενες κατασκευές κ.ο.κ.), κατασκευαστικών σχεδίων και
σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης
του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός
ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), σύµφωνα µε τα
καθοριζόµενα στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης του έργου, καθώς οι
δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και
Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ) και του Μητρώου Έργου και
παραγωγής του αριθµού αντιτύπων αυτών που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.1.16 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται
στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές
µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ' αντιπαράσταση µε
εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων
και υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.
1.1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν
αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη).
1.1.18 Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των
εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.
1.1.19 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός
κοίτης ποταµών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή
τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση
των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, ώστε να προστατεύονται τόσο τα
κατασκευαζόµενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν
αναφέρεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο
εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το
έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ, καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, µετά το
τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και
εµπόδια και όπως στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.
1.1.20 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών
που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την εκτέλεση των εργασιών. Οι δαπάνες
διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τµήµατα του
έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των
εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και
οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των
χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.), εκτός εάν υπάρχει έγγραφη
αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
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1.1.21 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω.
που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες εργασίες,
Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο
αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.
1.1.22 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις
για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση
των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων
µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε µη τήρηση
των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και
γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.1.23 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία,
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.
1.1.24 Εφ' όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού και
υλικών κατασκευής του Εργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης από ιδιωτική
έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση), καθώς και οι
δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων
προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση
σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών και
τελική διαµόρφωση των χώρων µετά την περαίωση των εργασιών), σύµφωνα µε τους
εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους.
1.1.25 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων,
τεχνικών έργων κ.λ.π., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων αγωγών,
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.1.26 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων
και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ευστάθειας πρανών, µελέτες ικριωµάτων, µελέτες εξυγίανσης
εδάφους κλπ.
1.1.27 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες
∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή
Ο.Κ.Ω.), εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.1.28 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων
και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ευστάθειας πρανών, µελέτες ικριωµάτων, µελέτες εξυγίανσης
εδάφους κλπ.
1.1.29 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες
∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή
Ο.Κ.Ω.), εκτός αν αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.1.30 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση
του Αναδόχου στο Εργο µέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις
σχετικές µελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή
προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.
1.1.31 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και γενικά
όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους
υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Έργου.
1.1.32 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης,
αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κλπ), τα οποία επηρεάζονται
από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση,
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει µέτρα
για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.
1.1.33 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή.
1.2 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους (Ο.Ε.) του Αναδόχου, στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως
κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης
εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών
επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λ.π., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το
προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του
προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου
Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
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1.3 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον
Κύριο του Έργου.
1.4 Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά
έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά
σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών που επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες
αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών
τους σύµφωνα µε το ακόλουθο παράδειγµα:
∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από
σκυρόδεµα, PVC, GRP κλπ
Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες
στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό
κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του
χρησιµοποιούµενου σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής
διαµέτρου, µε βάση το λόγο:
DN / DM
όπου DN: Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα
DM: Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο παρόν Τιµολόγιο.
Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη
υπάρχουσα διάµετρος.
Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος
Τιµολογίου
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Α.Τ. : 1
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 20.01.01
Αγωγός ακαθάρτων υδάτων µε πλαστικό σωλήνα PVC-U, SDR 41 Φ250 σε
οποιοδήποτε έδαφος σε βάθος έως 3,00 µε πλάτος τάφρου 0,85 m
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6081.1 100%
Για την πλήρη κατασκευή ενός µέτρου µήκους αγωγού ακαθάρτων υδάτων µε πλαστικό σωλήνα
από σκληρό PVC-U SDR 41, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401/1 και ΕΤΕΠ 08-06-02-02 σύµφωνα µε το
τυπικό σχέδιο της Υπηρεσίας,
κατασκευαζόµενου σε οποιοδήποτε συνολικό µήκος,
οποιασδήποτε κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω τυχόν εµποδίων, ανεξαρτήτως µήκους
τεµαχίων και αριθµού τοποθετουµένων συνδέσµων για τη σύνδεση των σωλήνων µεταξύ τους,
σε οποιοδήποτε έδαφος, περιλαµβανοµένων όλων των εργασιών που απαιτούνται, όπως
αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. Ως βάθος ορίζεται το µέσο
βάθος της τάφρου µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων. (Για ένα µέτρο µήκους πλήρους
κατασκευής αγωγού Φ250 σε οποιοδήποτε έδαφος και σε µέσο βάθος έως 3,00 m, πλάτος
τάφρου 0,85 m)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 135,32
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : 2
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 20.01.02
Αγωγός ακαθάρτων υδάτων µε πλαστικό σωλήνα PVC-U SDR 41 Φ250 σε
οποιοδήποτε έδαφος σε βάθος µεγαλύτερο των 3,00 m µε πλάτος τάφρου 1,00 m
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ6081.1 100%
Για την πλήρη κατασκευή ενός µέτρου µήκους αγωγού ακαθάρτων υδάτων µε πλαστικό σωλήνα
από σκληρό PVC-U SDR 41, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401/1 και ΕΤΕΠ 08-06-02-02 σύµφωνα µε το
τυπικό σχέδιο της Υπηρεσίας,
κατασκευαζόµενου σε οποιοδήποτε συνολικό µήκος,
οποιασδήποτε κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω τυχόν εµποδίων, ανεξαρτήτως µήκους
τεµαχίων και αριθµού τοποθετουµένων συνδέσµων για τη σύνδεση των σωλήνων µεταξύ τους,
σε οποιοδήποτε έδαφος, περιλαµβανοµένων όλων των εργασιών που απαιτούνται, όπως
αυτές περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης. Ως βάθος ορίζεται το µέσο
βάθος της τάφρου µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων. (Για ένα µέτρο µήκους πλήρους
κατασκευής αγωγού Φ250 σε οποιοδήποτε έδαφος και σε µέσο βάθος άνω των 3,00 m, πλάτος
τάφρου 1,00 m)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 160,11
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
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Α.Τ. : 3
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 20.02.01
Αγωγός ακαθάρτων υδάτων µε πλαστικό σωλήνα PVC-U SDR 41 Φ200 σε
οποιοδήποτε έδαφος σε βάθος έως 3,00 µε πλάτος τάφρου 0,85 m
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6081.1 100%
Για την πλήρη κατασκευή ενός µέτρου µήκους αγωγού ακαθάρτων υδάτων µε πλαστικό σωλήνα
από σκληρό PVC-U SDR 41, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401/1 και ΕΤΕΠ 08-06-02-02 σύµφωνα µε το
τυπικό σχέδιο της Υπηρεσίας,
κατασκευαζόµενου σε οποιοδήποτε συνολικό µήκος,
οποιασδήποτε κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω τυχόν εµποδίων, ανεξαρτήτως µήκους
τεµαχίων και αριθµού τοποθετουµένων συνδέσµων για τη σύνδεση των σωλήνων µεταξύ τους,
σε οποιοδήποτε έδαφος, περιλαµβανοµένων όλων των εργασιών που απαιτούνται, όπως
αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. Ως βάθος ορίζεται το µέσο
βάθος της τάφρου µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων. (Για ένα µέτρο µήκους πλήρους
κατασκευής αγωγού Φ200 σε οποιοδήποτε έδαφος και σε µέσο βάθος έως 3,00 m, πλάτος
τάφρου 0,85 m)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :129,82
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : 4
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 20.02.02
Αγωγός ακαθάρτων υδάτων µε πλαστικό σωλήνα PVC-U SDR 41 Φ200 σε
οποιοδήποτε έδαφος σε βάθος µεγαλύτερο των 3,00 m, µε πλάτος τάφρου 1,00 m
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6081.1 100%
Για την πλήρη κατασκευή ενός µέτρου µήκους αγωγού ακαθάρτων υδάτων µε πλαστικό σωλήνα
από σκληρό PVC-U SDR 41, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401/1 και ΕΤΕΠ 08-06-02-02 σύµφωνα µε το
τυπικό σχέδιο της Υπηρεσίας,
κατασκευαζόµενου σε οποιοδήποτε συνολικό µήκος,
οποιασδήποτε κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω τυχόν εµποδίων, ανεξαρτήτως µήκους
τεµαχίων και αριθµού τοποθετουµένων συνδέσµων για τη σύνδεση των σωλήνων µεταξύ τους,
σε οποιοδήποτε έδαφος, περιλαµβανοµένων όλων των εργασιών που απαιτούνται, όπως
αυτές περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης. Ως βάθος ορίζεται το µέσο
βάθος της τάφρου µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων. (Για ένα µέτρο µήκους πλήρους
κατασκευής αγωγού Φ200 σε οποιοδήποτε έδαφος και σε και σε µέσο βάθος άνω των 3,00 m,
πλάτος τάφρου 1,00 m)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) :154,61
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : 5
Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ ΑΜ6.14.01
Προκατασκευασµένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από
σκυρόδεµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικηµένων περιοχών. Φρεάτιο εσωτ.
διαµέτρου 1,20 m
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6327 100%
Κυκλικά φρεάτια επίσκεψης ή συµβολής αγωγών ακαθάρτων εντός κατοικηµένης περιοχής,
οποιουδήποτε συνολικού ύψους (από την στάθµη ροής µέχρι το κατάστρωµα της οδού ή την
στάθµη του εδάφους), αποτελούµενου από προκατασκευασµένους δακτυλίους κλπ στοιχεία από
σκυρόδεµα,
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1917,
µε σήµανση CE,
πλήρως
εγκατεστηµένα.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- Η χάραξη µε ασφαλτοκόπτη του περιγράµµατος της απαιτούµενης εκσκαφής και η διάνοιξη
του ορύγµατος σε
έδαφος πάσης φύσεως µε τις τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις και
αντιστηρίξεις
- Η φόρτωση και µεταφορά προς απόθεση των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε
απόσταση
- Η κοιτόστρωση από σκυρόδεµα C8/10
- Η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου των στοιχείων του φρεατίου
(δακτύλιοι, πλάκα
στέψης, στοιχείο λαιµού, κάλυµµα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124, βαθµίδες, ελαστικοί δακτύλιοι
στεγάνωσης κλπ) και η συναρµολόγησή του σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή
- Η σύνδεση των αγωγών αφίξεως και αναχωρήσεως
- Η επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου του ορύγµατος µε διαβαθµισµένο θραυστό υλικό
λατοµείου συµπυκνωµένο κατά στρώσεις ή υλικό ελεγχόµενης χαµηλής αντοχής (ΥΕΧΑ)
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- Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος στην προτέρα του κατάσταση (ανακατασκευή γύρω
από το όρυγµα των στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικών που αποξηλώθηκαν για την
εκσκαφή)
Φρεάτιο εσωτ. διαµέτρου 1,20 m.
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά): 1.290,00
(Ολογράφως) : ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ

Α.Τ. : 8
Άρθρο : Υ∆Ρ ΝΛ6711.1
Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων µε το δίκτυο ακαθάρτων σε
οποιοδήποτε έδαφος και σε µέσο βάθος µέχρι 3,00 m
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6081.1 100%
Για την πλήρη κατασκευή ενός µέτρου µήκους εξωτερικής σύνδεσης ακινήτων µε το δίκτυο
ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U SDR 41, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401/1 και ΕΤΕΠ 08-0602-02 Φ125, σύµφωνα µε το τυπικό σχέδιο της Υπηρεσίας, κατασκευαζοµένου σε οποιοδήποτε
συνολικό µήκος,
οποιασδήποτε κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω τυχόν εµποδίων,
ανεξαρτήτως µήκους τεµαχίων και αριθµού τοποθετουµένων συνδέσµων για τη σύνδεση των
σωλήνων µεταξύ τους, σε οποιοδήποτε έδαφος, περιλαµβανοµένων όλων των εργασιών που
απαιτούνται, όπως αυτές περιγράφονται στο τεύχος των βοηθητικών τιµών και της Τεχνικής
Περιγραφής Εργασιών της µελέτης.
(Για ένα µέτρο µήκους σύνδεσης σε οποιοδήποτε έδαφος και σε µέσο βάθος µέχρι 3,00m)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 162,43
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 9
Άρθρο : Υ∆Ρ Ν\6711.2 Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων µε το δίκτυο
ακαθάρτων σε οποιοδήποτε έδαφος και σε µέσο βάθος άνω των 3,00 m
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6081.1 100%
Για την πλήρη κατασκευή ενός µέτρου µήκους εξωτερικής σύνδεσης ακινήτων µε το δίκτυο
ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U SDR 41, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401/1 και ΕΤΕΠ 08-0602-02 Φ125, σύµφωνα µε το τυπικό σχέδιο της Υπηρεσίας, κατασκευαζόµενου σε οποιοδήποτε
συνολικό µήκος, οποιασδήποτε κατασκευαστικής
δυσχέρειας λόγω τυχόν εµποδίων, ανεξαρτήτως µήκους τεµαχίων και αριθµού τοποθετουµένων
συνδέσµων για τη σύνδεση των σωλήνων µεταξύ τους,
σε οποιοδήποτε έδαφος,
περιλαµβανοµένων όλων των εργασιών που απαιτούνται, όπως αυτές περιγράφονται στο
τεύχος βοηθητικών τιµών και Τεχνικής Περιγραφής Εργασιών της µελέτης.
(Για ένα µέτρο µήκους σύνδεσης σε οποιοδήποτε έδαφος και σε µέσο βάθος άνω των 3,00 m).
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 206,60
(Ολογράφως) :∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : 10
Άρθρο : Υ∆Ρ Ν\6711.0
Φρεάτιο ελέγχου υφιστάµενων συνδέσεων µε το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων
υδάτων
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6081.1 100%
Για την πλήρη κατασκευή, σε υφιστάµενες συνδέσεις, φρεατίου ελέγχου διαστάσεων 30*30 εκ,
στην ρυµοτοµική γραµµή ιδιοκτησιών, προκατασκευασµένου από σκυρόδεµα, µε χυτοσιδηρό
κάλυµµα, τύπου ΕΥ∆ΑΠ. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά επί τόπου του
έργου, οι χωµατουργικές και άλλες εργασίες τοποθέτησής του, η τοποθέτηση σωλήνα PVC
Φ200 και η σύνδεσή του µε την εξωτερική διακλάδωση του ακινήτου, όλα τα απαιτούµενα
ειδικά τεµάχια και η τάπα, ο εγκιβωτισµός της εν λόγω σύνδεσης σε σκυρόδεµα ποιότητας
C16/20, η τοποθέτηση χυτοσιδηρού καλύµµατος του φρεατίου, οι εργασίες επίχωσης του
σκάµµατος µε προϊόντα εκσκαφών και 3Α, οι εργασίες αποκατάστασης πάσης φύσεως
πεζοδροµίου και οι εργασίες απόλυτης προσαρµογής του καλύµατος του φρεατίου στη στάθµη
του πεζοδροµίου καθώς και κάθε άλλη εργασία συµπεριλαµβανοµένων και των µεταφορών για
την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου.
Η τιµή αυτή εφαρµόζεται στην κατασκευή φρεατίου ελέγχου σε υπάρχουσες συνδέσεις.
Για τις νέες συνδέσεις (που κατασκευάζονται µε την παρούσα εργολαβία, η δαπάνη για την
κατασκευή του φρεατίου ελέγχου περιλαµβάνεται στην τιµή της κατασκευής
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(Για ένα τεµάχιο πλήρους κατασκευής φρεατίου ελέγχου σε υφιστάµενη σύνδεση,
οποιοδήποτε έδαφος και ανεξαρτήτως βάθους και πλάτους τάφρου)
ΕΥΡΩ (Αριθµητικά) : 184,77
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

σε

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 08-09-2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΑΝΝΑ ∆ΕΚΟΥΛΑΚΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΡΙΤΣΕΛΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α'

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α'
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ
∆ΙΚΤΥΟ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ / 2017

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 87/2017

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ : ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟ
Κ.Α. : 30-7312.001

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
Αφορά γενικά την εκτέλεση κάθε είδους ∆ηµοτικών Έργων, η δαπάνη κατασκευής των οποίων
βαρύνει την διαχείριση Ο.Τ.Α. και η κατασκευή τους ανατίθεται σε κατασκευαστική επιχείρηση
µετά από δηµόσιο διαγωνισµό.
ΑΡΘΡΟ 2ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
• Τα ∆ηµοτικά έργα εκτελούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις:
• του Ν. 4412/16 περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών.
• του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄/2006) του εν ισχύ Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων
(ειδικότερα του άρθρου 209, παρ.1)
• του Ν. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. Α΄/07-06-10) ¨Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨
• του Ν.3861/10 (Φ.Ε.Κ. 11Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις»
• των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµέρα εκτέλεσης του
έργου.
• Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Η µε αριθµό ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων «Έγκριση
τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) µε
υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα» (ΦΕΚ 2221Β'/30.7.2012) και η
Εγκύκλιος 26 (∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/356/4-10-2012) της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων
(Α∆Α Β4Τ81-70Θ).
• Οι Εγκύκλιοι 36/2005, 38/2005 και 20/2006 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και η Εγκύκλιος 27/2012
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
• Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά
τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και
ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
ΑΡΘΡΟ 3ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
Τα συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι τα εξής:
1. Το συµφωνητικό.
2. Η ∆ιακήρυξη.
3. Η Οικονοµική Προσφορά.
4. Το Τιµολόγιο Μελέτης.
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.).
7. Η Τεχνική Έκθεση.
8. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης.
9. Οι εγκεκριµένες µελέτες, που θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι
εγκεκριµένες τεχνικές µελέτες, που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο, αν προβλέπεται η
περίπτωση αυτή από τα συµβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί
τροποποίησης των µελετών του έργου.
10. Το Χρονοδιάγραµµα, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.
1
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Επίσης συµβατική ισχύ έχουν :
α) Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια
β) Οι Ευρωκώδικες.
γ) Οι Ε.Τ.Ε.Π.
δ) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O.
ΑΡΘΡΟ 4ο ΕΓΓΥΗΣΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ
Αυτές ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή την ∆ιακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 5ο ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΕΡΓΩΝ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
Το προτεινόµενο χρονοδιάγραµµα προγραµµατισµού παρέχει την πρόοδο των επί µέρους
εργασιών µέσα στη συνολική προθεσµία αποπεράτωσης που προβλέπεται στην Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων ή την ∆ιακήρυξη. Ο ανάδοχος υποβάλλει προς την Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα µε
περιοριστική την τελική προθεσµία εκτέλεσης του έργου και προτείνει ενδιάµεσες τµηµατικές
αποκλειστικές προθεσµίες, για έγκριση. Η Υπηρεσία µπορεί να απαιτήσει από τον ανάδοχο να
αυξήσει τον αριθµό των συνεργείων και τον αριθµό των µηχανηµάτων, αν κρίνει ότι ο ρυθµός
της προόδου του έργου δεν είναι ικανοποιητικός. Πάντως όλες οι εργασίες θα εκτελούνται κατά
τις εργάσιµες µέρες και ώρες εκτός αν λόγω αναγκών του έργου ζητηθεί από την επίβλεψη
εγγράφως υπερωριακή εργασία ή εκτέλεση εργασιών σε µη εργάσιµες µέρες. Εννοείται ότι η
υπερωριακή απασχόληση δεν αµείβεται µε πρόσθετη αποζηµίωση στον ανάδοχο. Μόνον
έγγραφη άδεια της επίβλεψης για υπερωριακή απασχόληση επιτρέπει εργασίες.
ΑΡΘΡΟ 6ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Οι τιµές του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρων και έντεχνων εργασιών του αναδόχου
χωρίς να δικαιούται καµία άλλη πληρωµή ή αποζηµίωση για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
κάθε µιας από αυτές.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω περιλαµβάνονται:
1. ∆απάνες λειτουργίας των απαιτούµενων µηχανηµάτων (µισθώµατα - καύσιµα-λιπαντικάασφάλιστρα- δαπάνες εγκατάστασης λοιπές επιβαρύνσεις).
2. ∆απάνες για το απαιτούµενο προσωπικό συνεργείων και µηχανικού εξοπλισµού (ηµεροµίσθιαέκτακτες παροχές – ασφαλίσεις – ηµεραργίες - λοιπές επιβαρύνσεις).
3. ∆απάνες προµήθειας υλικών επί τόπου του έργου, δαπάνες φορτοεκφόρτωσης µεταφοράς
από τον τόπο παραγωγής ή προµήθειας στον τόπο του έργου. Σαν απαιτούµενα υλικά
λογίζονται όλα είτε κατονοµάζονται ρητά στο τιµολόγιο είτε όχι, αλλά είναι οπωσδήποτε
απαραίτητα.
4. ∆απάνες ασφαλίστρων υλικών και αποζηµιώσεις για προσωρινή κατάληψη έκτασης προς
µεταφορά ή αποθήκευσή τους.
5. Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης εργαλείων µηχανηµάτων και υλικών. Κάθε
δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση
των εργασιών.
Καµία αξίωση ή αµφισβήτηση είναι δυνατόν να θεµελιωθεί εκ των υστέρων ως προς την
ποσότητα των υλικών και τις αποστάσεις µεταφοράς, ως προς τις αποδόσεις των
εργατοτεχνιτών και των µηχανηµάτων από τον ανάδοχο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αλλαγής
χιλιοµετρικών αποστάσεων (αποδεκτών και από την πλευρά της επίβλεψης), συντάσσεται
πρωτόκολλο χιλιοµετρικής απόστασης και γίνονται οι πιστοποιήσεις βάση αυτού.
ΑΡΘΡΟ 7ο ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Το ποσοστό Γ.Ε. και Ο.Ε. δεν περιλαµβάνεται στις τιµές του τιµολογίου, και προστίθεται ως
ποσοστό 18% στο τέλος του προϋπολογισµού εργασιών.
Στο ποσοστό αυτό περιλαµβάνονται:α) δαπάνες ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης του
προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του
εργοταξίου (ύδρευση, θέρµανση κ.λ.π.) β) τα έξοδα συµµετοχής στο διαγωνισµό -- έξοδα
υπογραφής της σύµβασης, εγκατάστασης- - εκτέλεσης και παραλαβής του έργου. γ) µισθοί,
αποζηµιώσεις, ασφάλιστρα διοικητικού προσωπικού δ) παντός είδους φόροι, τέλη και έξοδα
εγγύησης, τόκοι κίνησης κεφαλαίου και λοιπές επιβαρύνσεις εκτός από τον Φ.Π.Α. που
αποδίδεται χωριστά από τον ∆ήµο ε) έξοδα εφαρµογής εγκεκριµένων χαράξεων, δοκιµής υλικών
και δοκιµών γενικά για την παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία στ) έξοδα ασφάλισης ή
αποζηµίωσης ατυχηµάτων του προσωπικού του αναδόχου και κάθε είδους αποζηµίωσης προς
τρίτους ζ) έξοδα καθαρισµού των έργων και του εργοταξίου και αποκοµιδή των προϊόντων σε
θέση που επιτρέπει η αστυνοµία η) κάθε άλλη δαπάνη που δεν ορίζεται ρητά αλλά είναι
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απαραίτητη για την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε τη σύµβαση θ) το
όφελος του αναδόχου.
Περιλαµβάνονται επίσης: οι µέχρι την οριστική παραλαβή δαπάνες συντήρησης του έργου,
ζηµιές, απρόοπτες φθορές, αποσβέσεις, συντηρήσεις εργαλείων και µηχανηµάτων, δαπάνες
γραφείων, υπαλλήλων, σύνταξης µελετών.
Το ποσοστό αυτό προστίθεται στο άθροισµα κάθε οµάδας εργασιών της πιστοποίησης και αυτό
που προκύπτει µειούται κατά το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος, για την
αντίστοιχη οµάδα εργασιών. Στο τελικό ποσό προστίθεται το ποσοστό 24% για τον Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 8ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ - ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντίστοιχων
Τεχνικών Προδιαγραφών.
Πρέπει να υποβάλλονται στην υπηρεσία δείγµατα υλικών για έγκριση, πριν αυτά
χρησιµοποιηθούν στο έργο. Υλικά ή άλλα είδη που θα χρησιµοποιηθούν χωρίς την έγκριση της
υπηρεσίας, θα απορρίπτονται, εφόσον διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους. Τα απαιτούµενα
δείγµατα θα λαµβάνονται από την υπηρεσία έγκαιρα για εξέταση και στη συνέχεια (όταν αυτό
απαιτείται) θα αποστέλλονται για εξέταση στο Κρατικό Εργαστήριο ∆οκιµής Υλικών. Θα
συσκευάζονται κατάλληλα, θα αναγράφεται το όνοµα του υλικού (όταν πρόκειται για υλικό
εµπορίου), για δε τα αδρανή ο τόπος προέλευσης, η ονοµασία και τόπος του έργου, το όνοµα
του αναδόχου και το απαιτούµενο υλικό. Αναγράφεται επίσης το είδος του ελέγχου που θα
υποβληθούν τα υλικά.
Πρέπει επίσης να τηρούνται ακριβώς οι αναλογίες των υλικών, όπως αυτές απαιτούνται από τα
σχετικά προς τις εργασίες άρθρα των αναλυτικών τιµολογίων. Ο απαιτούµενος µηχανικός
εξοπλισµός καθορίζεται κάθε φορά από το τιµολόγιο. Αν ο ανάδοχος δεν διαθέτει τον
απαιτούµενο εξοπλισµό, είναι υποχρεωµένος να τον µισθώσει χωρίς καµία υποχρέωση ή ευθύνη
της υπηρεσίας για πρόσθετη αποζηµίωση.
ΑΡΘΡΟ 9ο ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει όλο το απασχολούµενο προσωπικό του στο ΙΚΑ όταν
είναι στην ασφαλιστική περιοχή του ΙΚΑ ή σε άλλο ταµείο (ανά ειδικότητα) ή σε
αναγνωρισµένες άλλες από το ∆ηµόσιο Ασφαλιστικές Εταιρείες. Οι δαπάνες για τις παραπάνω
ασφαλίσεις επιβαρύνουν στο σύνολό τους (εργοδοτική εισφορά και εισφορά ασφαλισµένου) τον
ανάδοχο.
Σε καµία περίπτωση δεν επιβαρύνεται η υπηρεσία µε αποζηµιώσεις ατυχηµάτων του
προσωπικού του αναδόχου καθώς και µε αποζηµιώσεις για ζηµίες, προκαλούµενες από το
προσωπικό του αναδόχου και των µεταφορικών του µέσων, σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του
∆ηµοσίου ή του ∆ήµου και σε κάθε άλλο κοινωφελές έργο.
ΑΡΘΡΟ 10ο ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλες ανεξαίρετα τις κρατήσεις, τους
φόρους και τα τέλη, βάσει των υφιστάµενων διατάξεων και Νόµων που ισχύουν την ηµέρα της
διενέργειας του διαγωνισµού. Υποχρεούται επίσης στην καταβολή οποιασδήποτε αποδοχής
θεσπισθεί από το Υπ. Εργασίας και αφορά επιδόµατα, ηµεροµίσθια, δώρα κ.λ.π. Αν κατά την
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού επιβληθούν φόροι, τέλη, κρατήσεις ή καταργηθούν
υφιστάµενοι, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επιπλέον ή εκπίπτει αντίστοιχα από τους
λογαριασµούς του αναδόχου, πιστοποιούµενου ή αφαιρούµενου του πράγµατι πληρωµένου ή
εξοικονοµηµένου ποσού. Ο εργοδότης επιβαρύνεται µε τον Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 11ο ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η επίδοση της προσφοράς του αναδόχου σηµαίνει ότι κατά την σύνταξή της έλαβε υπόψη του
τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου δηλαδή την θέση του έργου, τα απαιτούµενα µέσα
προσέγγισης και µεταφοράς, την διάθεση, διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, την
κατάσταση των οδών προσπέλασης, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού και
ηλεκτρικού, τις καιρικές συνθήκες, τα υπόγεια δίκτυα και γενικά τις ειδικές και γενικές συνθήκες
που µπορούν να επηρεάσουν το κόστος του έργου και την αρτιότητα της κατασκευής. Σε κάθε
περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί µε την υπάρχουσα κατάσταση και
να αποφύγει την πρόκληση ζηµιών, για την αποκατάσταση των οποίων είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος.
ΑΡΘΡΟ 12ο ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και µέσα που θα
χρησιµοποιήσει, καθώς και τις εκτελούµενες από αυτόν εργασίες. Η Υπηρεσία δίνει σχετικές
3
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εντολές που πρέπει να εκτελεσθούν από τον ανάδοχο. Σε περίπτωση που δεν υπακούσει
παίρνονται µέτρα φύλαξης και προστασίας από την Υπηρεσία και καταλογίζονται σε αυτόν οι
αντίστοιχες δαπάνες.
Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει τα κατάλληλα µέτρα φύλαξης και προστασίας των έργων που
εκτελούνται στην ίδια περιοχή, για πρόληψη ζηµιών ή διακοπή της λειτουργίας.
Ζηµιές που προκλήθηκαν από αµέλεια του αναδόχου επανορθώνονται αµέσως από αυτόν,
αλλιώς η επανόρθωση γίνεται από την Υπηρεσία εις βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. Ο
ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση και ευθύνεται για κάθε κοπή
ή καταστροφή δένδρων και θάµνων των οποίων η κοπή δεν είναι προϋπόθεση του έργου.
ΑΡΘΡΟ 13ο ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις ισχύουσες διατάξεις είναι υποχρεωµένος να παίρνει τα µέτρα
του για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο, καθώς και για τη
παροχή πρώτων βοηθειών, φέρει ακέραια την ευθύνη για την λήψη µέτρων πρόληψης
ατυχήµατος κατά παντός προσώπου ή οχήµατος. Οι εκσκαφές σε γαιώδη και γενικά οι εκσκαφές
σε κατοικηµένες περιοχές υποστηρίζονται πάντοτε. Όλες οι εκσκαφές επισηµαίνονται τη νύχτα
µε φώτα. Η Υπηρεσία δίδει εντολές στον ανάδοχο για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας στην
περιοχή του έργου οι οποίες εκτελούνται µε ευθύνη και δαπάνες του εργολάβου.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί µε τις διατάξεις του Ν. 3542/07 (ΦΕΚ 50A/0203-2007) περί ΚΟΚ και στα σηµεία όπου επεµβαίνει αυτός στο έργο όπως: 1. Σήµανση εργασιών
στους δρόµους και 2. Μη κατάληψη οδοστρωµάτων µε µπάζα και άσκοπη παρακώλυση της
κυκλοφορίας κ.λ.π.
ΑΡΘΡΟ 14ο ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ
Ο εργοδότης δικαιούται να πάρει στη κατοχή του ή να κάνει χρήση οποιουδήποτε τµήµατος
έργου που έχει περαιωθεί, µερικώς ή ολικώς, χωρίς να θεωρείται ότι αυτό αποτελεί αποδοχή
οποιασδήποτε εργασίας που δεν ολοκληρώθηκε σύµφωνα µε τη σύµβαση. Αν η παραπάνω
κατοχή ή χρήση καθυστερήσει την πρόοδο του έργου, τότε η Υπηρεσία χορηγεί στον ανάδοχο
ανάλογη παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου. Σε περίπτωση που η χρήση του έργου
από τον εργοδότη συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τον ανάδοχο, τότε ο εργοδότης
καταβάλει στον ανάδοχο τις πράγµατι απολύτως δικαιολογηµένες πρόσθετες δαπάνες.
ΑΡΘΡΟ 15ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ Ε∆ΑΦΟΣ
Κάθε εργασία αναγκαία, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, για την εφαρµογή εγκεκριµένων
χαράξεων στο έδαφος εκτελείται µε ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, κατά τις οδηγίες της
Υπηρεσίας. Οι δαπάνες των παραπάνω εργασιών σε υλικά και τεχνικά µέσα και προσωπικό
βαρύνουν τον ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 16ο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 17ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Εκδίδεται µε βάση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου και της σχετικής εγκριτικής
απόφασης της Προϊσταµένης Αρχής. Τα στοιχεία αυτά, αποτελούν και δικαιολογητικά έκδοσης
του εξοφλητικού λογαριασµού και επισυνάπτονται σε αυτόν.
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 08-09-2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΑΝΝΑ ∆ΕΚΟΥΛΑΚΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΡΙΤΣΕΛΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α'

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α'
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ
∆ΙΚΤΥΟ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ / 2017

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 87/2017

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ : ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟ
Κ.Α. : 30-7312.001

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ Ε.Σ.Υ.
Το τεύχος αυτό της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) αφορά τους γενικούς και ειδικούς
όρους και τις συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές µε βάση τα οποία θα εκτελεστεί από τον
Ανάδοχο το έργο, που αναφέρεται στην επικεφαλίδα και περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή
σε συνδυασµό µε τους όρους της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων κατασκευής ∆ηµοσίων
Έργων (Γ.Σ.Υ) που εγκρίθηκε µε την Α.67 (Αρ.Γ.Γ.∆/257/679/Φ4/11-3-74) Εγκύκλιο Απόφαση
του Υπουργείου ∆ηµοσίων 'Έργων, όπως αυτή ισχύει µετά την έκδοση του Ν.4412/2016, σε
συνδυασµό µε τα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη, τις τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν, τα
διαγράµµατα, µελέτες, τυπικές διατοµές κλπ που θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία καθώς και
µε τις έγγραφες οδηγίες της.
ΑΡΘΡΟ 2ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Αντικείµενο της παρούσης Ε.Σ.Υ. είναι οι εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν για την
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ
ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ / 2017.
Οι ανωτέρω εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής των
εγκεκριµένων τευχών δηµοπράτησης.
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.
Η εκτέλεση του έργου, η οποία διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της
Γ.Σ.Υ., γίνεται σύµφωνα µε τη σύµβαση, ύστερα από ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.
ΑΡΘΡΟ 4ο: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
Αφορά την εκτέλεση του συγκεκριµένου έργου. Όπου αναφέρεται στην παρούσα ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ
νοείται ο ∆ήµος Π. Φαλήρου όπου ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ή ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ, ο ανάδοχος που θα ανακηρυχθεί
µετά από το διαγωνισµό.
Η συνολικά απαιτούµενη πίστωση του έργου ανέρχεται σε 74.400€ εκ των οποίων τα 60.000€
αποτελούν τον προϋπολογισµό των εργασιών και τα 14.400€ τον αποδιδόµενο Φ.Π.Α.
Το έργο είναι ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟ σύµφωνα µε την 181/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
περί έγκρισης της 4ης τροποποίησης του Τεχνικού προγράµµατος έτους 2017.
Η αρχική συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του
προϋπολογισµού προσφοράς του αναδόχου (Σ.Π.) προσαυξηµένο κατά το ποσό των
απροβλέπτων δαπανών που ανέρχονται στο 15% του Σ.Π. και το ποσό της αναθεώρησης, όπως
αναφέρονται στον προϋπολογισµό µελέτης. Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί (ποσοστό 24% επιπλέον)
βαρύνει το ∆ήµο Π. Φαλήρου.
Συµβατικές τιµές της εργολαβίας είναι οι τιµές του τιµολογίου της µελέτης, αποµειωµένες κατά
τα επιµέρους ποσοστά έκπτωσης και προσαυξηµένες κατά το ποσοστό του εργολαβικού
οφέλους και γενικών εξόδων που υπολογίζεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%).
ΑΡΘΡΟ 5ο: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ισχύουν οι προδιαγραφές που συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν από την Ε.Υ∆.Α.Π. και αφορούν τις
εργασίες που περιλαµβάνονται στην παρούσα εργολαβία. Ο Ανάδοχος, µε δική του ευθύνη θα
παραλάβει από την Ε.Υ∆.Α.Π. το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και οποιοδήποτε
στοιχείο της οριστικής µελέτης του δικτύου δεν είναι διαθέσιµο από την υπηρεσία, όπως
οριζοντιογραφίες, µηκοτοµές κ.λ.π.
ΑΡΘΡΟ 6ο: ΣΧΕ∆ΙΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε περίπτωση ασυµφωνίας των σχεδίων των εγκεκριµένων µελετών
να ζητήσει έγκαιρα πριν από κάθε κατά την κρίση του µερική ή ολική εφαρµογή των σχεδίων,
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έγγραφες οδηγίες κ.λ.π. από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία µε τη σειρά της θα τα
παραπέµψει στην Ε.Υ∆.Α.Π. για την οριστική αντιµετώπιση του προβλήµατος.
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος θέλει να προτείνει τροποποιήσεις, συµπληρώσεις, βελτιώσεις
κ.λ.π. σε επιµέρους τµήµατα της µελέτης του έργου, υποχρεούται ύστερα από αιτιολογηµένη
πρότασή του, να υποβάλει πλήρη µελέτη τροποποιήσεων, συµπληρώσεων, βελτιώσεων κ.λ.π.
για έγκρισή τους από την Ε.Υ∆.Α.Π., κοινοποιώντας οπωσδήποτε τις παραπάνω ενέργειες στην
∆ιευθύνουσα υπηρεσία. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει λεπτοµερή σχέδια τυχόν
τροποποιήσεων.
ΑΡΘΡΟ 7ο: ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ Α∆ΕΙΑ - ΛΟΙΠΕΣ Α∆ΕΙΕΣ
Όπου απαιτείται πολεοδοµική άδεια, µετά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος
υποχρεούται, χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, στην έκδοση άδειας δόµησης, µετά τον ορισµό των
επιβλεπόντων (κατά την έννοια των πολεοδοµικών διατάξεων) καθώς και στην αναθεώρηση των
ΣΑΥ και ΦΑΥ ως προς τους υπόχρεους, σύµφωνα µε το νόµο.
Όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας, όπως, αµοιβές επίβλεψης,
φορολογικά, χαρτοσηµάνσεις, κρατήσεις υπέρ τρίτων κ.λ.π., καθώς και κάθε άλλης αδείας που
θα απαιτηθεί, βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου, ο οποίος θα την έχει υπολογίσει στην
προσφορά του.
Οπου απαιτούνται εγκρίσεις από άλλους αρµόδιους φορείς, ο ανάδοχος θα έχει την αποκλειστική
µέριµνα και ευθύνη τόσο για την υποβολή των σχετικών στοιχείων, µελετών κ.λ.π., όσο και για
την παρακολούθηση της διεκπεραίωσης των διαδικασιών µε την παράλληλη συνδροµή του
∆ήµου.
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Για την κατασκευή του έργου υπογράφεται σχετική σύµβαση σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 105 και 135 του Ν.4412/16, από το ∆ήµαρχο Π. Φαλήρου εκ µέρους του ∆ήµου. Η
σύµβαση συνάπτεται µε βάση την απόφαση κατακύρωσης, τα τεύχη και τα σχέδια µε τα οποία
διενεργήθηκε η δηµοπρασία. Το έγγραφο της σύµβασης έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό
χαρακτήρα.
Για την υπογραφή της σύµβασης καλείται ο προσωρινός ανάδοχος, µε ειδική έγγραφη
πρόσκληση, να προσέλθει στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας µέσα σε προθεσµία είκοσι (20)
ηµερών, από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Η πρόσκληση γίνεται µαζί µε την κοινοποίηση
της απόφασης κατακύρωσης. Μέσα στην ίδια προθεσµία ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να
προσκοµίσει τις σχετικές εγγυήσεις και τα απαιτούµενα από την παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν.
4412/16.
Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει τις
απαιτούµενες εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος µε
απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας. Κατά της απόφασης αυτής ο ανάδοχος δικαιούται να
υποβάλει ένσταση εντός δέκα ηµερών από την παραλαβή της. Επί της ενστάσεως αποφασίζει
οριστικά η προϊσταµένη αρχή.
ΑΡΘΡΟ 9ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε
την παρ. 1 β του άρθρου 72 του Ν 4412/16, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5%
επί της αξίας της σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ.
Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ
όλων των µελών της, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο του νόµου.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη
– µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέλη της
Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου που κυρώθηκε µε τον
Ν 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό.
Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηµατικού ποσού.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερα
πιστωτικά ιδρύµατα, ανεξαρτήτως του ύψους των.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συµπληρώνεται µε κρατήσεις στις εκάστοτε εκδιδόµενες εντολές
πληρωµής. Οι κρατήσεις αυτές ορίζονται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της των εργασιών που
έχουν εκτελεσθεί, σύµφωνα µε την ελεγχθείσα πιστοποίηση και σε ποσοστό 10% επί της αξίας
των υλικών που τυχόν περιλαµβάνονται προσωρινά στην πιστοποίηση µέχρι να ενσωµατωθούν
στις εργασίες, σύµφωνα µε την παρ.12 του άρθρου 152 του Ν.4412/16.
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Οι παραπάνω εγγυήσεις, αρχική και κρατήσεων, αποµειώνονται κατά την πρόοδο της
κατασκευής των έργων, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 6 του παραπάνω
άρθρου.
ΑΡΘΡΟ 10ο: ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ
1. Προθεσµίες
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει και να αποπερατώσει το έργο σε προθεσµία
ΤΡΙΑΝΤΑΕΞΙ (36) συνολικά, ΜΗΝΩΝ από την υπογραφή της σύµβασης που αποτελούν και
την συνολική προθεσµία αποπεράτωσης του έργου.
Με την περαίωση του συνόλου των εργασιών ο ανάδοχος θα υποβάλλει στον ∆ήµο αίτηση για
χορήγηση βεβαίωσης περαίωσης. Η µη ύπαρξη της παραπάνω βεβαίωσης επιβάλλει αυτόµατα
την επιβολή αντίστοιχης ποινικής ρήτρας.
2. Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου
Ο ανάδοχος µε βάση την ολική προθεσµία συντάσσει και υποβάλλει στην ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία, το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, στο διάστηµα από 15η έως 30η ηµέρα
από την υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 145 του Ν.4412/16.
Το χρονοδιάγραµµα αναλύει ανά µονάδα χρόνου και πάντως ανά αναθεωρητική περίοδο τις
εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν.
Το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε την µορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαµβάνει την πιο
πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων, ανά εργασία ή οµάδα εργασιών και συνοδεύεται από
γραµµικό διάγραµµα και σχετική έκθεση.
Η έναρξη των εργασιών του έργου από µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει
πέραν των τριάντα ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης.
Η διευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου σχετικά µε την
σειρά και την διάρκεια κατασκευής των, µέσα στα όρια της συµβατικής προθεσµίας.
Η έγκριση του χρονοδιαγράµµατος γίνεται εντός 15 ηµερών από την υποβολή του, µε την
πάροδο της προθεσµίας αυτής θεωρείται εγκεκριµένο. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί
το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου.
Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται όταν µεταβληθούν οι προθεσµίες, το
αντικείµενο ή οι ποσότητες των εργασιών.
Το χρονοδιάγραµµα θα συνοδεύεται από έκθεση όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι µέθοδοι
εργασίας, τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιηθούν και οι αποδόσεις τους, ο αριθµός των
εργατών κ.λ.π., για τις κύριες δραστηριότητες, έτσι που να εδραιώνουν συγκεκριµένα την
αξιοπιστία των προτεινοµένων προτάσεων.
Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης, µέσα σε ένα µήνα από την υπογραφή της σύµβασης να
συντάξει και να υποβάλει οργανόγραµµα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται
λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισµού και µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει η
εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρµογή του
χρονοδιαγράµµατος και να το αναπροσαρµόζει κάθε µήνα, στην περίπτωση που κάποια
προθεσµία ξέφυγε από αυτό, ούτως ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσµία
αποπεράτωσης του όλου έργου.
Η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου που είναι από τις πιο βασικές
υποχρεώσεις του αναδόχου, θα παρακολουθείται ανελλιπώς και αυστηρά από την επίβλεψη και
σε περίπτωση καθυστέρησης ο ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, ύστερα από ειδική
πρόσκληση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
Επίσης έκπτωτος µπορεί να κηρυχθεί ο ανάδοχος αν δεν συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις
του για την υποβολή του χρονοδιαγράµµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
και γενικότερα για την µη τήρηση των συµβατικών του υποχρεώσεων και την µη συµµόρφωσή
του προς τις σύµφωνα µε την σύµβαση, έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας.
3. Παράταση
Παράταση προθεσµιών δεν αναγνωρίζεται αν ισχυριστεί ο ανάδοχος άγνοια των τοπικών
συνθηκών της περιοχής εκτέλεσης του έργου, αλλά µόνο για εξαιρετικούς λόγους, µετά από
αιτιολογηµένη αίτηση του αναδόχου (που υποβάλλεται τουλάχιστον ένα µήνα πριν την λήξη της
προθεσµίας), πρόταση του επιβλέποντα µηχανικού, γνωµοδότηση του ∆ιευθυντή Τεχνικών
Υπηρεσιών και απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που εκδίδεται όχι αργότερα από την
πάροδο τριών µηνών από την υποβολή του αιτήµατος του αναδόχου.
Για την παράταση της συνολικής ή των τµηµατικών προθεσµιών ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 8
του άρθρου 147 του Ν.4412/16.
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ΑΡΘΡΟ 11ο: ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα υπέρβασης, µε υπαιτιότητα του αναδόχου, της συνολικής
προθεσµίας περαίωσης του όλου έργου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα, σύµφωνα µε την παρ. 2 του
άρθρου 148 του Ν. 4412/16.
∆εν προβλέπεται ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ) σε περίπτωση ταχύτερης περαίωσης του
έργου. Ο φορέας κατασκευής, για την κάλυψη ή περιορισµό των καθυστερήσεων του έργου, αν
ευθύνεται για αυτές ο ανάδοχος, µπορεί να δώσει εντολή στο ανάδοχο να επιταχύνει
Η υποκατάσταση του αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή µέρους ή όλου του έργου
(εκχώρηση του έργου) απαγορεύεται χωρίς έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής, που αποφασίζει
µετά από αίτηση του αναδόχου και πρόταση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Αν διαπιστωθεί καθ’
οποιονδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει άµεση ή έµµεση υποκατάσταση του αναδόχου από άλλη
εργοληπτική επιχείρηση, ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής κηρύσσει έκπτωτο τον
ανάδοχο µετά από γνώµη του Τεχνικού Συµβουλίου.
Κατά τα λοιπά για την περίπτωση υποκατάστασης του αναδόχου εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 164 του Ν.4412/16. Για την περίπτωση υπεργολαβιών ισχύουν τα άρθρα 165 και 166
του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 12ο: ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
Επί της αξίας του έργου της παρούσας εργολαβίας που αποτιµάται µε τιµές µονάδος προστίθεται
εργολαβικό ποσοστό δέκα οκτώ τοις εκατό (18%).
Στο ποσοστό αυτό περιλαµβάνονται, εκτός των δαπανών που αναφέρονται στην Γ.Σ.Υ., και
ειδικές δαπάνες που είναι απαραίτητες ή ενδεχόµενα ζητηθούν από τον εργοδότη, όπως:
 Σύνταξη τευχών αναλυτικών επιµετρήσεων, πρωτοκόλλων, σχεδίων, δακτυλογραφήσεων
κ.λ.π. σε ανάλογο αριθµό αντιτύπων, σύµφωνα µε τα καταγραφέντα στοιχεία στο ηµερολόγιο
και τα καταγραφέντα επιµετρητικά στοιχεία του αναδόχου παρουσία του επιβλέποντα.
 Λήψη φωτογραφιών κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, κατά την κρίση της
επίβλεψης.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει και τυχόν αναγκαίες απολογιστικές εργασίες όταν
του δοθεί ειδική εντολή από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται
στον ανάδοχο και περιλαµβάνεται στην πιστοποίηση η πραγµατική δαπάνη, που προκύπτει
σύµφωνα µε τα νόµιµα αποδεικτικά πληρωµής, για την εκτέλεση των εργασιών.
Επί της δαπάνης αυτής καταβάλλεται εργολαβικό ποσοστό δεκαοκτώ τοις εκατό (18%)
µειωµένο κατά την τεκµαρτή έκπτωση της εργολαβίας.
Επί της αξίας των υλικών που τυχόν θα χορηγήσει ο εργοδότης στον ανάδοχο δεν καταβάλλεται
εργολαβικό ποσοστό.
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας βαρύνει το ∆ήµο Π. Φαλήρου.
ΑΡΘΡΟ 13ο: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι κυκλικοί αγωγοί, καθώς και οι εξωτερικές διακλαδώσεις επιµετρώνται σε πραγµατικά µέτρα
µήκους αγωγού και συγκεκριµένα από την κατάντη παρειά του ανάντη φρεατίου µέχρι την
ανάντη παρειά του κατάντη φρεατίου.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν κατασκευαστεί από τον ανάδοχο, µετά από εντολή
της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, η αποκατάσταση της τοµής µε ασφαλτικό, θα γίνεται αντίστοιχη
µείωση της τιµής του Τιµολογίου και συγκεκριµένα ∆ΕΚΑ τοις εκατό (10%) όσον αφορά
αγωγούς και ΤΡΙΑ (3%) όσον αφορά τα φρεάτια. Στην κατασκευή των συνδέσεων σε
περίπτωση που δεν γίνει η αποκατάσταση της τοµής µε ασφαλτικό και του πεζοδροµίου µε την
υπάρχουσα πλακόστρωση θα εφαρµόζεται µείωση της τιµής του Τιµολογίου κατά ∆ΕΚΑ (10%).
Σε περίπτωση µη αποκατάστασης της τοµής του πεζοδροµίου θα εφαρµόζεται µείωση ΠΕΝΤΕ
(5%).
Τα φρεάτια επίσκεψης καθώς και τα φρεάτια ελέγχου επιµετρώνται σε τεµάχια.
ΑΡΘΡΟ 14ο: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Η πραγµατοποίηση των τµηµατικών πληρωµών και της οριστικής πληρωµής του εργολαβικού
ανταλλάγµατος καθώς και η εκκαθάριση όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων από την εργολαβική
σύµβαση θα γίνει µε βάσει τους λογαριασµούς και τις πιστοποιήσεις.
Ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασµό των ποσών από εργασίες που εκτελέσθηκαν και τον
υποβάλει µετά τη λήξη κάθε µήνα. Απαγορεύεται να περιλαµβάνονται στο λογαριασµό εργασίες
που δεν έχουν επιµετρηθεί, µε την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 152 του Ν.4412/16.
Στο λογαριασµό περιλαµβάνονται – µε έγκριση της υπηρεσίας – ηµιτελείς εργασίες µε
προσωρινή τιµή µειωµένη ώστε να είναι δυνατή η αυτοτελής αποπεράτωση της εργασίας µε το
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υπόλοιπο της προβλεπόµενης τιµής. Περιλαµβάνονται επίσης υλικά που εισκοµίσθηκαν µε
έγκριση της υπηρεσίας στο εργοτάξια ή σε αποθήκη που δηλώθηκε και εγκρίθηκε από την
υπηρεσία. Για τα υλικά αυτά φέρει ο ανάδοχος ακέραια την ευθύνη µέχρι την οριστική
ενσωµάτωσή τους στο έργο. Η πιστοποίησή τους γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου
152 του Ν.4412/16.
Οι λογαριασµοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί, υποβάλλονται στην Υπηρεσία που
τους ελέγχει, τους διορθώνει και τους εγκρίνει µέσα σε ένα µήνα. Σε περίπτωση επιστροφής του
λογαριασµού στον ανάδοχο, το διάστηµα τους ενός µηνός επανυπολογίζεται από την
επανυποβολή του λογαριασµού.
Σε περίπτωση σύνταξης αρνητικού λογαριασµού, αυτός µπορεί να συνταχθεί από την Υπηρεσία
και το ποσό του πρέπει να καταβληθεί από τον ανάδοχο µέσα σε ένα µήνα από την κοινοποίηση
του λογαριασµού σε αυτόν, άλλως καταπίπτουν ισόποσα σε βάρος του οι εγγυητικές επιστολές
που έχουν κατατεθεί, εφ΄ όσον δεν υπάρχει ανεξόφλητο εργολαβικό αντάλλαγµα.
Οι τµηµατικές πληρωµές θα υπόκεινται στις κρατήσεις εγγυήσεων, σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία και θα αποδίδονται σύµφωνα µε τον Νόµο.
Για τις πληρωµές των λογαριασµών θα προσκοµίζονται από τον ανάδοχο και τα εξής
δικαιολογητικά:
1. Κανονικό τιµολόγιο σε (1) αντίτυπο.
2. ∆ιπλότυπο της αρµόδιας Οικονοµικής Εφορίας για την προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος.
3. Τα ανά τρίµηνο δελτία φορολογικής ενηµερότητας, που προβλέπονται από τον νόµο.
4. Βεβαίωση των ασφαλιστικών οργανισµών για την εκπλήρωση από τον ανάδοχο των σχετικών
µε την εργολαβία υποχρεώσεών του.
5. Απόδειξη καταβολής ποσοστού 0,2% και 1% επί του ποσού κάθε λογαριασµού υπέρ του
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. (άρθρο 12 Ν.915/79 και αποφάσεις 9/94 και 10/94 Ολοµέλειας Αρείου Πάγου) και
0,50 % υπέρ του Ε.Μ.Π.
6. Παραστατικό καταβολής στον λογαριασµό 040/546107/30 της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος
κράτησης 0,6% επί παντός λογαριασµού (Ν.2166/93, άρθρο 27 παρ. 34 και 35).
7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα προκύπτει από την ισχύουσα νοµοθεσία για τους Ο.Τ.Α.
Στο κονδύλιο, που προκύπτει τελικά, προστίθενται τυχόν νόµιµες αποζηµιώσεις του αναδόχου ή
αφαιρούνται, σύµφωνα µε το άρθρο 152 του Ν.4412/16, τυχόν επιβαλλόµενες ποινικές ρήτρες,
περικοπές, συµπληρωµατική κράτηση εγγύησης (αν δεν έχουν κατατεθεί οι αντίστοιχες
εγγυητικές επιστολές), κ.λ.π., γενικά δε προσθαφαιρούνται οφειλόµενα ή χρεωµένα στον
εργολάβο ποσά, ώστε να προκύψει το ποσό µε το οποίο θα πληρωθεί και να γίνει εκκαθάριση
όλων των αµοιβαίων απαιτήσεων.
Στις εντολές πληρωµής προστίθεται Φ.Π.Α., που θα βαρύνει τον κύριο του έργου, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν. 1642/86.
Η πιστοποίηση ενός λογαριασµού δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη των εργασιών
που πιστοποιούνται, από την ευθύνη αποκατάστασης τυχόν ζηµιών στις ήδη εκτελεσµένες
εργασίες, από την ευθύνη για την κλοπή υλικών και δεν απαλλάσσει επίσης τον εργοδότη από
το δικαίωµά του να απαιτήσει από τον ανάδοχο να εκπληρώσει όλους τους όρους της σύµβασης
µέχρι της οριστικής παραλαβής.
Γενικότερα, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 15ο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ο υπολογισµός της αναθεώρησης γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 153 του Ν.4412/16 µε την
επιφύλαξη της τελευταίας παραγράφου, σύµφωνα µε την οποία για τα έργα εσωτερικού
αναστέλλεται η έκδοση πρακτικών διαπίστωσης βασικών τιµών υλικών, εργατικών και
µισθωµάτων µηχανηµάτων από την επιτροπή διαπίστωσης τιµών δηµοσίων έργων (Ε∆Τ∆Ε).
Οι απολογιστικές εργασίες που µπορεί να ζητήσει η διευθύνουσα υπηρεσία να εκτελεσθούν,
διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 154 του Ν.4412/16. Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση
απολογιστικής εκτέλεσης εργασιών πρέπει να τηρείται ειδικό ηµερολόγιο σύµφωνα µε την παρ.
9 του ίδιου άρθρου. Το ύψος των αναγκαίων απολογιστικών εργασιών που υποχρεούται να
εκτελέσει ο ανάδοχος µετά από ειδική εντολή της υπηρεσίας δεν µπορεί να ξεπερνά το ποσό
που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύµβασης χωρίς ΦΠΑ.
Υπό την επιφύλαξη των οριζόµενων στο άρθρο 132 του Ν.4412/16, αν υπάρχει ανάγκη να
εκτελεσθούν επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες µπορεί να εγκριθεί από την
προϊσταµένη αρχή η εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
και µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 15% της αξίας της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α. Στο
ανωτέρω ποσοστό περιλαµβάνεται σωρευτικά και η αξία των απολογιστικών εργασιών. Η
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εκτέλεση απρόβλεπτων και πρόσθετων εργασιών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 155 του
Ν.4412/16.
ΑΡΘΡΟ 16ο: ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο καθορισµός από τα στοιχεία της µελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των
ειδικών προδιαγραφών των επί µέρους στοιχείων για την εκτέλεση των εργασιών (τρόπος
εκτέλεσης κατασκευών, επί µέρους διαστάσεις κ.λ.π.) δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την
υποχρέωση να πάρει κάθε µέτρο για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των διαφόρων ειδών
κατασκευών που συνθέτουν το σύνολο του έργου.
Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν ορίζεται κάτι από τις
ΕΤΕΠ, τα σχέδια λεπτοµερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή
διαταγές της υπηρεσίας, κάθε απλή κατασκευή ή σύνθετο τµήµα του έργου, πρέπει να είναι
άρτια, τόσο ως προς την κατασκευή, την αντοχή και καλή εµφάνισή του, όσο και ως προς την
άµεση σύνδεσή του µε τα υπόλοιπα (εσωτερικά ή γειτονικά) τµήµατα του έργου.
Κάθε τµήµα του έργου που τυχόν δεν θα συµπληρώνεται άµεσα, θα πρέπει να κατασκευάζεται
µε την δυνατότητα να λειτουργεί αυτόνοµα.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωµα της κατασκευής, ο ανάδοχος
υποχρεούται στην συµπλήρωση ή επανόρθωση, στο χρόνο που θα ορίσει η υπηρεσία, αλλιώς η
υπηρεσία έχει το δικαίωµα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασµό του, άνευ ετέρου και
µε την τιµή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής.
Ο ανάδοχος πριν από την εφαρµογή της µελέτης είναι υποχρεωµένος να προβεί σε συσχετισµό
και αριθµητικό έλεγχο των αναγραφοµένων στοιχείων και σε περίπτωση ασυµφωνίας να ζητήσει
έγκαιρα και έγγραφα από τον εργοδότη την σχετική διόρθωση, χωρίς να έχει δικαίωµα να
τροποποιεί τα στοιχεία αυτά, χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη, γιατί σύµφωνα µε τη
σύµβαση αναλαµβάνει ρητά να εφαρµόσει πιστά τα σχέδια της µελέτης του έργου και τα
καθοριζόµενα στα τεύχη της µελέτης αυτής.
Τα θέµατα που αφορούν σε τροποποίηση της σύµβασης κατά τη διάρκειά της, καθώς και
αυξοµειώσεις εργασιών και νέες εργασίες διέπονται από το άρθρο 156 του Ν. 4412/16.
ΑΡΘΡΟ 17ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Ο ανάδοχος υποχρεούται εντός µηνός από τις τοποθετήσεις των καλυµµάτων των φρεατίων και
της πλήρους επίχωσης κάθε αυτοτελούς, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, τµήµατος
έργου, να συντάξει, µε δαπάνες του, την πλήρη κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας, µε µελάνη
σχεδίαση των εκτελεσθέντων αγωγών σε φωτοτυπίες του πολεοδοµικού διαγράµµατος υπό
κλίµακα 1:500 που θα του δοθούν, να υποβάλει δε αυτή στην υπηρεσία, υπογεγραµµένη από
διπλωµατούχο πολιτικό ή τοπογράφο µηχανικό.
Αυτή περιέχει απαραιτήτως τα εξής στοιχεία:
1. Οριζοντιογραφική τοποθέτηση των φρεατίων και λοιπών τεχνικών έργων µε εξάρτηση
αυτών από σταθερά σηµεία (γωνίες οικοδοµικών τετραγώνων κ.λ.π.).
2. Αναγραφή των ακριβών απολύτων υψοµέτρων των κέντρων των καλυµµάτων και των
στοµίων εισόδων και εξόδων των ροών.
3. Οριζοντιογραφική τοποθέτηση των αγωγών και αναγραφή των διαµέτρων και των κατά
µήκος κλίσεων αυτών.
Στο τέλος του έργου και πριν την προσωρινή παραλαβή, υποχρεούται ο ανάδοχος να συντάξει
και να υποβάλει σε ηλεκτρονική µορφή (AutoCAD) σειρά σχεδίων “ως κατασκευάσθη”.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη και εκτύπωση µε δαπάνες του, καταλλήλων φωτογραφιών
κατά τις ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης των έργων υπό τις υποδείξεις της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα µε την Α. 7603/5.2.60 εγκυκλίου του Υπουργείου
Συγκοινωνιών και ∆ηµοσίων Έργων.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί ηµερολόγιο έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 146 του
Ν.4412/16. Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου αναφέρονται ρητά στο άρθρο 138 του ίδιου
νόµου.
ΑΡΘΡΟ 18o: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α. Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι απόλυτα
ενήµερος της φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσής
του, κυρίως όσον αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής
απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών,
ύπαρξη εργατοτεχνικού γενικά προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, οδών, του τυχόν
υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής, του φόρτου της υπάρχουσας
κυκλοφορίας, το ευµετάβλητο των καιρικών συνθηκών, τη διαµόρφωση και κατάσταση του
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εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλών που µπορούν να συναντηθούν πάνω και
κάτω από το έδαφος κ.λ.π.
β. Σηµειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται να χρειαστούν
µε τους διάφορους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, ανήκουν όλες στον ανάδοχο. Όλες αυτές οι
ενέργειες θα γίνονται µε γνώση της Επίβλεψης. Έτσι, η αλληλογραφία θα γίνεται µέσω της
∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας ή µε κοινοποίηση των εγγράφων στην Επίβλεψη, τα δε
πορίσµατα συσκέψεων κ.λ.π. θα ανακεφαλαιώνονται σε ενηµερωτικές αναφορές που θα
υποβάλλονται µέσα σε 3 εργάσιµες ηµέρες και θα επισυνάπτονται ξανά στις µηνιαίες
ενηµερώσεις του χρονοδιαγράµµατος που προβλέπει το άρθρο 10.
γ. Επίσης µε την υποβολή της προσφοράς του, ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι
απόλυτα ενήµερος για το είδος και τα µέσα ευκολίας τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την
έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα, τα οποία
κατά οποιοδήποτε τρόπο, µπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος
αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης.
δ. Ακόµα µε την υποβολή της προσφοράς του ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι έχει
µελετήσει, µε σκοπό να συµµορφωθεί, τα εγκεκριµένα διαγράµµατα της µελέτης καθώς και τα
λοιπά στοιχεία του έργου, τα οποία περιλαµβάνονται στον φάκελο της µελέτης του έργου και
ότι αυτά συνιστούν τη βάση της σύµβασής του.
ε. Παράλειψη του αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους
όρους της σύµβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του
προς τη σύµβαση.
στ. Επισηµαίνεται ότι, προκειµένου να τηρηθεί η καθορισθείσα για την παρούσα εργολαβία
προθεσµία, ο ανάδοχος είναι δυνατόν να υποχρεωθεί σε συνεχή εργασία µέχρι και ολόκληρο
24ωρο (τρεις βάρδιες), µη εξαιρουµένων Κυριακών και Εορτών. Για την ενδεχόµενη αυτή
συνεχή εργασία, ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση, έστω και αν διαταχθεί από την
Υπηρεσία και οδηγήσει τελικά σε ολοκλήρωση των τµηµάτων ή όλου του έργου πριν λήξουν οι
αντίστοιχες µερικές ή ολικές προθεσµίες.
ΑΡΘΡΟ 19ο: ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ κ.λ.π.
Μέχρι της οριστικής παραλαβής ο ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί και συντηρεί κατά κανονικά
χρονικά διαστήµατα τα κατασκευασθέντα έργα και να διατηρεί αυτά σε άριστη κατάσταση
λειτουργίας δωρεάν.
Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µπορεί να υποχρεώσει τον ανάδοχο, αµέσως µετά την ολική
αποπεράτωση των έργων να προβεί µε δικά του µέσα, όργανα και δαπάνες στις απαιτούµενες
δοκιµές (οι οποίες θα επαναλαµβάνονται µέχρι την πλήρη ικανοποίηση των απαιτούµενων
αποτελεσµάτων αυτών), για την διαπίστωση της καλής κατασκευής των έργων. Στη συνέχεια θα
συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιµών υπογραφόµενο από τον επιβλέποντα µηχανικό και τον
ανάδοχο το οποίο και θα διαλαµβάνεται στο Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής των έργων.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος, µέσα στην προθεσµία που θα ορισθεί, δεν ήθελε
προβεί στην επανόρθωση βλάβης ή ζηµιάς, για την οποία αυτός ευθύνεται, ο κύριος του έργου
έχει δικαίωµα να προβεί στην αναγκαστική εκτέλεση αυτής, σύµφωνα µε το άρθρο 31 της
παρούσης Ε.Σ.Υ.
ΑΡΘΡΟ 20ο: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΡΟΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, τα προσήκοντα µέτρα κατά την
εκτέλεση των αποχετευτικών εργασιών της εργολαβίας του, στις διάφορες περιοχές, ώστε να µη
παρεµποδίζεται η ροή οµβρίων και λυµάτων στα ρέµατα και στους αγωγούς γενικά καθώς και η
κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων, τόσο από τη διακίνηση των µηχανικών µέσων στις περιοχές
αυτές, όσο και από την εναπόθεση των υλικών.
Καµία εργασία εκσκαφών γενικά ή αχρηστία οδού ή πεζοδροµίου επιτρέπεται να
πραγµατοποιηθεί πριν να εγκριθεί αρµοδίως και ολοκληρωθεί πλήρως η κατασκευή από τον
ανάδοχο, προσωρινής διάβασης των τροχοφόρων ή πεζών, αναλόγως, µε παρακαµπτήριες
οδούς.

•

ΑΡΘΡΟ 21ο: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ –
ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει, κάθε φορά το ανάλογο, για κάθε περίπτωση µέτρο ασφαλείας
κατά το στάδιο της εκτέλεσης των έργων, για την πρόληψη οιουδήποτε ατυχήµατος ή ζηµιάς,
έχοντας αυτός αποκλειστικώς όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε ατύχηµα που θα
συµβεί από υπαιτιότητα αυτού ή του εργατοτεχνικού προσωπικού του των έργων.
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Επί πλέον υποχρεούται να προβεί στην κατασκευή προσωρινών παρακαµπτηρίων της οδού, επί
της οποίας η κατασκευή αποχετευτικών έργων, εγκρινόµενων από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία,
προς οµαλή και ακώλυτη διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κατά την περίοδο
εκτέλεσης των έργων.
Υποχρεούται επίσης να µεριµνήσει για την πλήρη και σύµφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις του
Κ.Ο.Κ. σήµανση ηµέρας και νύκτας των χώρων των εργοταξίων του, µε τις κατάλληλες κάθε
φορά πινακίδες, φανούς κ.λ.π. προς καθοδήγηση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων,
σύµφωνα µε την απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. αρ. ΒΝ5/30058/6.12.82. Στις επικίνδυνες για την
κυκλοφορία θέσεις, θα τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόµατα σπινθηρίζοντα σήµατα (FLASH
LIGHTS). Εκτός αυτών ο ανάδοχος υποχρεούται στην τοποθέτηση εµποδίου εγκεκριµένου από
τον ∆ήµο, στο οποίο αναγράφονται τόσο τα στοιχεία του κυρίου του έργου όσο και του
υπευθύνου αναδόχου. Τα εµπόδια αυτά θα τοποθετούνται σε εµφανή σηµεία του έργου (αρχή,
τέλος και σε ενδιάµεσα σηµεία αναλόγως του µήκους του εκτελούµενου έργου) και πάντως σε
αριθµό όχι ολιγότερο των δύο ανά πενήντα µέτρα. Ο κύριος του έργου επιφυλάσσεται του
δικαιώµατος να τροποποιήσει τον τύπο του εµποδίου και την τροποποίηση αυτή να την
γνωστοποιήσει κατά την εγκατάσταση του αναδόχου στα έργα µετά την υπογραφή της σχετικής
εργολαβικής σύµβασης.
Όλες οι απαιτούµενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθήκευσης, θάλαµοι διαµονής,
εργαστήρια, γραφεία κ.λ.π.) για την εκτέλεση των έργων της εργολαβίας θα ανεγερθούν σε
θέσεις επιτρεπόµενες από την Αστυνοµία, την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και τις άλλες αρµόδιες
αρχές, µε ευθύνη του αναδόχου ο οποίος και συντηρεί αυτές σε καλή κατάσταση,
υποχρεούµενος συγχρόνως στην εν καιρώ καθαίρεση και αποκόµιση των προϊόντων του.
Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, ο ανάδοχος
υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες κατασκευές, καθώς και την λήψη κάθε άλλου µέτρου
για την αποφυγή προκλήσεως ζηµιών προς τρίτους ή και προς το έργο, από τυχόν καταπτώσεις
κ.λ.π.
Ο ανάδοχος υπεύθυνος για την τήρηση των νόµων κ.λ.π., υποχρεούται να ανακοινώνει χωρίς
αµέλεια στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου,
απευθυνόµενες ή κοινοποιούµενες σ’ αυτόν σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών
σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π.
Όλες οι δαπάνες για την εφαρµογή των αναφερόµενων στις προηγούµενες παραγράφους
νοούνται περιλαµβανόµενες στις τιµές του τιµολογίου και κατ’ επέκταση στην προσφορά του
αναδόχου και δεν δικαιούται καµία πρόσθετη αποζηµίωση.
ΑΡΘΡΟ 22ο: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ο ανάδοχος, αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης, υποχρεούται να διερευνήσει κατά
πόσο υφίστανται δίκτυο και εγκαταστάσεις κοινωφελών έργων (Ε.Υ∆.Α.Π., ∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε.,
∆.Ε.Φ.Α. κ.λ.π.) και εν γένει εµπόδια τα οποία χρειάζονται µετατόπιση ή άρση και να αναφερθεί
εγγράφως και εγκαίρως στον ∆ήµο για να µεριµνήσει σχετικά.
Οι δαπάνες µετατόπισης ή άρσης των εµποδίων αυτών βαρύνουν κατά περίπτωση τους Ο.Κ.Ω. ή
το ∆ήµο και οι σχετικές δαπάνες καταβάλλονται απ’ ευθείας από τον εκάστοτε υπόχρεο. Σε
περίπτωση που από αυθαίρετες ενέργειες του αναδόχου, ιδιαίτερα στην εφαρµογή της
εγκεκριµένης µελέτης, προκύψει ανάγκη µετατόπισης δικτύων ή εν γένει κοινωφελών
εγκαταστάσεων, η δαπάνη θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο. Κατ’ εξαίρεση οι δαπάνες για
την καθαίρεση και επανακατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων των ακινήτων µε το δίκτυο
αποχέτευσης ακαθάρτων, σε οποιοδήποτε µήκος απαιτείται, θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο (είτε
η αποκατάσταση γίνει µέσα σε αυτό τούτο το πλάτος του σκάµµατος, είτε χρειασθεί να
επεκταθεί και εκτός του πλάτους αυτού).
ΑΡΘΡΟ 23ο: ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την πρόληψη ζηµιών και
εξασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων τρίτων ή του ∆ηµοσίου και ειδικότερα των
εγκαταστάσεων (δίκτυο κ.λ.π.) των Ο.Κ.Ω. υπέχων µονοµερώς και εις ολόκληρο την αστική και
ποινική ευθύνη από τις ενέργειες, αµέλειες και παραλείψεις αυτού ή των οργάνων του, του
εργατοτεχνικού προσωπικού ή των οχηµάτων και µηχανηµάτων του κ.λ.π. υποχρεούµενος
συγχρόνως στην αποκατάσταση των ζηµιών ή την καταβολή των σχετικών αποζηµιώσεων. Η µη
λήψη µέτρων προστασίας του κοινού ή παρακώλυση λειτουργίας ή βλάβη ή καθυστέρηση στην
αποκατάσταση φθορών σε άλλα δηµόσια έργα ή κοινόχρηστα πράγµατα αποτελούν παράβαση
στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου ο οποίος υπόκειται σε διοικητικές ποινές
σύµφωνα µε τα άρθρα 81 και 82 του Ν.3669/08.
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Ειδικά για ζηµιές σε δίκτυα κοινωφελών έργων (Ο.Κ.Ω.) ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί
εφόσον µπορεί, στην άµεση αποκατάσταση της ζηµιάς και της λειτουργίας της εγκαταστάσεως
για την επελθούσα ζηµιά για την απ’ αυτόν τέλεια αποκατάσταση της ζηµιάς αυτής. Γι’ αυτό
πρέπει να γίνει ενηµέρωσης της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. Η δαπάνη αποκατάστασης των
ζηµιών που προαναφέρονται βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο και πρέπει να εξοφλείται από
αυτόν, εντός µηνός από την λήψη των αποστελλόµενων σε αυτόν σχετικών λογαριασµών,
εκδιδόµενων από του Ο.Κ.Ω.
Συγκεκριµένα η δαπάνη επισκευής δικτύου της Ε.Υ∆.Α.Π. καθώς και η αξία του απολεσθέντος
ύδατος λόγω ζηµίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 24ο: ΤΟΜΕΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ
Εν προκειµένω εφαρµόζονται τα στο σχετικό άρθρο των τεχνικών προδιαγραφών
διαλαµβανόµενα.
Σε περίπτωση παρεκκλίσεων εξ αυτών θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν.3669/08, µε δυσµενή
ενηµέρωση του µητρώου του αναδόχου.
Σηµειωτέον ότι είναι απαραίτητη η χρήση ειδικού µηχανήµατος (ασφαλτοκόπτη) για την χάραξη
της ασφάλτου, η δαπάνη του οποίου περιλαµβάνεται στα οικεία άρθρα του τιµολογίου της
µελέτης και κατ’ επέκταση στην προσφορά του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 25ο : ΑΠΟΚΟΜΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
Τα προϊόντα εκσκαφών γενικά και στην περίπτωση κατά την οποία απαιτούνται για την επίχωση
του σκάµµατος, θα αποµακρύνονται από αυτό, µερικώς ή ολικώς, προσωρινώς ή και οριστικώς,
εφόσον λόγοι κυκλοφοριακοί της οδού, επί της οποίας το σκάµµα ή άλλοι κατά την κρίση της
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, επιβάλουν την αποµάκρυνση. Η προσωρινή ή οριστική εναπόθεση
των προϊόντων αυτών θα γίνεται σε χώρους κείµενους σε οιανδήποτε απόσταση από τον τόπο
των εκτελούµενων έργων και διατιθέµενους προς τον σκοπό αυτόν, µε ευθύνη και δαπάνες του
αναδόχου.
Μετά το πέρας των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να καθαρίζει επιµελώς την οδό όπου
κατασκεύασε αγωγό, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 26ο: ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο ανάδοχος οφείλει λόγω της φύσεως των έργων, εκτελουµένων µέσα σε τάφρους να προνοεί
και να λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα ώστε τα έργα να µην υπόκεινται σε κίνδυνο
ζηµιών ή βροχών χειµαρρωδών ή συνεχών και εκ συνήθων ή περιοδικών πληµµυρών. Ζηµία η
οποία ήταν δυνατόν να προβλεφθεί ή να προληφθεί από τον ανάδοχο µε την λήψη από αυτόν
των αναγκαίων µέτρων, δεν δύναται να θεωρηθεί ως οφειλόµενη στην ανωτέρα βία, πλην µόνο
για τις εξαιρετικές ή απρόβλεπτες πληµµύρες, διαπιστούµενες από επίσηµα µετεωρολογικά
στοιχεία.
Από το άρθρο 58 του Ν. 3669/08 καθορίζονται τα της διαπιστώσεως των βλαβών και τα της
αναγνωρίσεως και εγκρίσεως της τυχόν δια τούτοις αποζηµιώσεως του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 27ο: ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος υποχρεούται:
1. Να προβαίνει µε δικές του δαπάνες και κατά τις υποδείξεις του κυρίου του έργου:
• Σε αναπαραγωγή των συµβατικών τευχών και σχεδίων των µελετών του έργου σε απαραίτητα
αντίτυπα.
• Στην χάραξη, πασσάλωση, χωροστάθµηση των αξόνων των έργων, βάσει των οικείων σχεδίων
των εγκεκριµένων µελετών, την σήµανση ζώνης κατάληψης και την λήψη των διατοµών κατ’
αντιπαράσταση εντεταλµένου οργάνου του εργοδότου.
• Στη σύνταξη των οριστικών τελικών επιµετρήσεων και των συναφών σχεδίων και πρωτοκόλλων
αφανών εργασιών, ως και των λογαριασµών – πιστοποιήσεων και των συνοδευόντων αυτούς
δικαιολογητικών, µετά προηγούµενο έλεγχο και έγκριση αυτών από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία
και στα απαραίτητα αντίγραφα.
• Στη φύλαξη των τυχόν σ’ αυτόν παραδιδοµένων από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία προς χρήση ή
ενσωµάτωση στο έργο µηχανηµάτων, εργαλείων κ.λ.π.
• Στην µικτή ασφάλιση (όχι απλή) των αυτοκινήτων και των πάσης φύσεως οχηµάτων των
χρησιµοποιούµενων στο έργο.
2. Να εγκαθιστά κατά τις υποδείξεις του εργοδότου, τον απαραίτητο αριθµό υψοµετρικών
αφετηριών (REPERS) τύπου Ε.Υ∆.Α.Π. χυτοσιδηρών αριθµηµένων και να προσδιορίζει
επακριβώς το απόλυτο υψόµετρό τους, κατόπιν διπλής χωροστάθµησης µε χωροβάτη ακριβείας
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και εξάρτησής του από δύο τουλάχιστον κρατικές ή δηµοτικές αφετηρίες. Τα βιβλιάρια συναφών
παρατηρήσεων και υπολογισµών θα παραδίδονται στο ∆ήµο για έλεγχο.
3. Να ενηµερώνει την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για την ηµέρα και ώρα έναρξης τόσο της κατασκευής
του αγωγού όσο και των επιχωµατώσεων των τάφρων, για να παρίσταται εκπρόσωπος της
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για τον έλεγχο της καλής και σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη,
εκτέλεσης των έργων. Σε περίπτωση µη ειδοποίησης της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ο ανάδοχος
θα προβαίνει σε επανεσκαφή των έργων και την εκ νέου επίχωση τούτων χωρίς καµία
αποζηµίωση. Η παρουσία ή µη εκπροσώπου της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας δεν απαλλάσσει τον
ανάδοχο των υποχρεώσεών του από την κακή συµπύκνωση των έργων.
4. Να προβεί στην αγορά και τον εργαστηριακό έλεγχο, από κρατικά εργαστήρια, των υλικών που
θα χρησιµοποιηθούν στο έργο. Σε περίπτωση που ενσωµατωθούν στο έργο υλικά πριν έρθουν
τα πιστοποιητικά ελέγχου αυτών, την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη έχει ο ανάδοχος. Εάν τα
εργαστηριακά αποτελέσµατα των παραπάνω υλικών είναι αρνητικά, ο ανάδοχος υποχρεούται να
αντικαταστήσει τα ακατάλληλα υλικά χωρίς καµία αποζηµίωση και χωρίς καµία παράταση της
συµβατικής προθεσµίας για το λόγο αυτό.
ΑΡΘΡΟ 28ο: ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕ∆ΙΩΝ – ΛΗΨΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Εάν δεν κοινοποιηθεί στον ανάδοχο τεχνική µελέτη εκτέλεσης κάποιου έργου, αυτός
υποχρεούται, εφόσον παρίσταται ανάγκη και διαταθεί προς τούτο από την ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία, να υποβάλει σ’ αυτήν, για έλεγχο και έγκριση τεχνική µελέτη συνταγµένη και
υπογεγραµµένη από διπλωµατούχο πολιτικό µηχανικό ή τοπογράφο µηχανικό και απαρτιζόµενη
από τα προσδιοριζόµενα στοιχεία στην διαταγή της διευθύνουσας υπηρεσίας.
Ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, βάσει των χορηγουµένων σ’ αυτόν
µελετών, των εγγράφων οδηγιών της διευθύνουσας υπηρεσίας και των εγκεκριµένων
προδιαγραφών εκπόνησης µελετών, να προβεί παρουσία του αντιπροσώπου της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας, στην επί του εδάφους εφαρµογή των µελετών, στις πασσαλώσεις και
χωροσταθµήσεις των αξόνων του έργου, στον έλεγχο και λήψη των απαιτούµενων
συµπληρωµατικών στοιχείων, προς συµπλήρωση και εφαρµογή των εγκεκριµένων στοιχείων και
την βάσει αυτών εκπόνηση τυχόν αναγκαίων µελετών µικρών τεχνικών έργων, καθώς και κάθε
απαραίτητου για την εκτέλεση των έργων, σχεδίου λεπτοµερειών κ.λ.π.
Πριν από οιαδήποτε εφαρµογή των σχεδίων µελέτης των έργων, ο ανάδοχος πρέπει να
πληροφορηθεί, από την Ε.Υ∆.Α.Π. ή τον ∆ήµο, τα υπάρχοντα κατασκευαστικά στοιχεία των
αποδεκτών αγωγών προς ανάλογη προσαρµογή των προς κατασκευή αγωγών.
ΑΡΘΡΟ 29ο: ΣΕΙΡΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Η έναρξη κατασκευής ή ανακατασκευής οιουδήποτε αγωγού θα γίνεται από τον αποδέκτη προς
το πέρας χωρίς διακοπή της συνέχειάς του.
Σε περίπτωση έλλειψης αποδέκτη ή δυσχερειών κατασκευής τµήµατος αγωγού, ο ανάδοχος
οφείλει να ειδοποιεί εγκαίρως την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για να του παρασχεθούν σχετικές
εντολές. Μπορεί η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία στην περίπτωση µεγάλου µήκους αγωγών ή λόγω
επείγοντος η κατασκευή αυτών να γίνει κατά τµήµατα. Στην περίπτωση κατά την οποία ο
ανάδοχος, χωρίς έγγραφη εντολή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, προβεί στην κατασκευή αγωγού
χωρίς αποδέκτη, δεν θα επιµετρώνται ούτε θα πιστοποιούνται οι σχετικές εργασίες.
ΑΡΘΡΟ 30ο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
Επί των δαπανών της παρούσης παραγράφου κανένα ποσοστό δεν καταβάλλεται στον ανάδοχο.
Ο ∆ήµος δικαιούται να εκτελεί εργασίες στην εργολαβία, που κατά την κρίση του κρίνονται
απαραίτητες. Σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση για ζηµιές ή
διαφυγόντα κέρδη κ.λ.π.
ΑΡΘΡΟ 31ο: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ Ή ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Σε όποιες περιπτώσεις ειδικοί λόγοι (κυκλοφοριακοί, περιβαλλοντικοί ή άλλοι) επιβάλουν την
άµεση επέµβαση για εκτέλεση κάποιας εργασίας (εκσκαφή τάφρου, επίχωση τάφρου,
αποκατάσταση καταστραφέντος ή ηµιτελούς οδοστρώµατος, αποκατάσταση κακοτεχνίας,
τήρηση µέτρων ασφαλείας, τοποθέτηση περιφραγµάτων, εµποδίων, λυχνιών σηµάνσεως
κ.λ.π.), ο δε ανάδοχος δε συµµορφώνεται, µέσα στις τασσόµενες σ’ αυτόν προθεσµίες, για να
αποπερατώσει την ανωτέρω εργασία, καθορίζεται δια του παρόντος και συµφωνείται ρητά ότι ο
∆ήµος καθώς και οποιαδήποτε αρµόδια κατά περίπτωση κρατική υπηρεσία ή άλλος παρόµοιος
δικαιούται εκτός της επιβολής των κυρώσεων που προβλέπονται από την παρούσα Ε.Σ.Υ. και τις
νόµιµες διατάξεις, να προβαίνουν στην εκτέλεση αυτής κατά τον προσφορότερο τρόπο
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(απολογιστικά ή µε άλλη εργολαβία) και κατά την κρίση τους, σε βάρος και για λογαριασµό του
αναδόχου. Οι σχετικές δαπάνες θα παρακρατούνται από τα οφειλόµενα σ’ αυτόν από αυτή ή
άλλη εργολαβία, σε ανεπάρκεια των οποίων εισπράττεται το υπόλοιπο κατά τις διατάξεις περί
εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων.
ΑΡΘΡΟ 32ο: ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ
Οι προβλεπόµενοι προς κατασκευή αγωγοί είναι εγκεκριµένοι από την Ε.Υ∆.Α.Π. δικαιούµενης να
τροποποιήσει αυτούς ή να δώσει και άλλους τύπους.
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην κατασκευή όλων των εξωτερικών διακλαδώσεων προς σύνδεση
παρόδιων ακινήτων, για τις οποίες θα του δίνεται εντολή από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µέχρι
της αποπερατώσεως της σωλήνωσης του αγωγού και προ της έναρξης επίχωσης του
σκάµµατος.
ΑΡΘΡΟ 33ο: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, για οποιονδήποτε λόγο παραστεί ανάγκη
τροποποίησης ή συµπλήρωσης της αρχικής µελέτης, πρέπει ο ανάδοχος χωρίς καµία ιδιαίτερη
αµοιβή, τόσο για τη µελέτη όσο και για οποιαδήποτε άλλη εργασία, απαραίτητη στην εκπόνηση
αυτής και µετά από έγγραφη εντολή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, να συντάξει πλήρη µελέτη.
Στην άνω εντολή για µελέτη στον ανάδοχο του έργου θα ορίζεται µε λεπτοµέρεια το αντικείµενο
της µελέτης και ο χρόνος που θα τελειώσει.
Η παραπάνω µελέτη θα συνταχθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες και τις γενικές κατευθύνσεις
(διαστάσεις, τοπογραφική θέση, κ.λ.π.) της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, βάσει των σχεδίων,
σκαριφηµάτων, οδηγιών κ.λ.π. που η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία θα χορηγήσει στον ανάδοχο και σε
κάθε περίπτωση απαιτείται η έγκριση από την Ε.Υ∆.Α.Π. Ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 27
και το παρόν άρθρο της παρούσας Ε.Σ.Υ.

ΑΡΘΡΟ 34ο: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
α. Οι απαιτούµενες εργασίες σήµανσης και εξοπλισµού εκτροπών ή παρακάµψεων της
κυκλοφορίας για την κατασκευή του έργου εάν απαιτηθεί θα εκτελούνται βάσει µελέτης
συντασσόµενης από τον ανάδοχο (χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή) και εγκρινόµενης από την Υπηρεσία.
β. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κατά το στάδιο εκτελέσεως των εργασιών να προβαίνει στην
τοποθέτηση και να φροντίζει για την συντήρηση και αντικατάσταση όλων των απαιτούµενων
προσωρινών σηµάτων, φανών, αντανακλαστικών πινακίδων και σηµάτων κ.λ.π σύµφωνα τα
άρθρα 9 και 10 του ΚΟΚ και τις ΠΤΠ σήµανσης έργων για την απρόσκοπτη και ασφαλή
κυκλοφορία στην οδό, στις παρακαµπτήριες και προσπελάσεις και γενικά σε όλα τα εργοτάξια
του έργου κατά την διάρκεια της ηµέρας και της νύχτας, για την ασφαλή καθοδήγηση των
πεζών και των τροχοφόρων. Αυτός φέρει την ευθύνη ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα λόγω
των έργων, µη εξαιρουµένων και αυτών που εκτελούνται απολογιστικά.
γ. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελέσει πληµµελώς τη σήµανση υπόκειται σε ανέκκλητη
ποινική ρήτρα 30 € για κάθε κακώς τοποθετηµένο σήµα, ή µη τοποθετηµένο στη θέση που
επιβάλλεται. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβεί στην έγκαιρη εκτέλεση της σηµάνσεως
που αναφέρθηκε ανωτέρω, η Υπηρεσία ανεξάρτητα από την εφαρµογή των κυρώσεων των
προβλεπόµενων από τις κείµενες διατάξεις "περί δηµοσίων έργων" στις οποίες περιλαµβάνεται
και η περί εκπτώσεως του εργολάβου κύρωση, µπορεί να εκτελέσει την σήµανση σε βάρος και
για λογαριασµό του αναδόχου, ο οποίος δεν παύει και στην περίπτωση αυτή να έχει ακέραια την
ευθύνη για κάθε ατύχηµα που θα συµβεί από την αµέλειά του αυτή. Η δαπάνη για την εκτέλεση
της σε βάρος του αναδόχου εργασίας εκπίπτει από τον λογαριασµό του.
ΑΡΘΡΟ 35ο: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.
Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, τα κατάλληλα µέτρα κατά την
εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να µη παρεµποδίζεται η κυκλοφορία γενικά
οχηµάτων και πεζών (από τη διακίνηση των µηχανικών µέσων, την εκτέλεση των έργων, την
απόθεση υλικών, τη δηµιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων και κατασκευών κ.λ.π.), όπως π.χ.
κατασκευή µικρού µήκους οδών παράκαµψης ή προσπελάσεων πεζών προς οικοδοµές. Επίσης
πρέπει να έχει υπόψη του ότι δεν µπορεί να κυκλοφορεί όχηµα βάρους µεγαλύτερου από εκείνο
για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του οδοστρώµατος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή
του . Για το λόγο αυτό πρέπει προηγουµένως, σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες αρχές, να
εξακριβώνει την αντοχή του οδοστρώµατος και των καταστρωµάτων των γεφυρών και άλλων
τεχνικών έργων της οδού. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η διέλευση βαρειών οχηµάτων ή
µηχανηµάτων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, πάντα µετά από συνεννόηση µε τις αρµόδιες
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αρχές, να κάνει τις αναγκαίες ενισχύσεις, αντιστηρίξεις κ.λ.π. ή να βρει οποιοδήποτε άλλο τρόπο
διαβάσεως. Οπωσδήποτε είναι υποχρεωµένος να συντηρεί τους δρόµους που χρησιµοποιεί, σε
όλη τη διάρκεια της πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση εκ
µέρους του ∆ηµοσίου.
ΑΡΘΡΟ 36ο: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ∆ΙΚΤΥΩΝ Ο.Κ.Ω. Κ.Λ.Π.
α. Κάθε είδους εργασίες όπως εκσκαφών, κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας κ.λ.π. θα
πρέπει να εκτελούνται µε ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις κάθε
φύσης που παραµένουν. Τέτοιες εγκαταστάσεις είναι οικοδοµές, οδοστρώµατα, περιφράξεις,
τεχνικά έργα, δίκτυα κοινωφελών οργανισµών ή κοινοτικών ή ιδιωτικών εκµεταλλεύσεων όπως
αρδευτικά φρέατα, αρδευτικοί αύλακες, δίκτυα τροφοδοτικά ή διανοµής ηλεκτρικού, νερού,
τηλεφωνοδότησης κ.λ.π. Η επιζητούµενη ιδιαίτερη προσοχή αποσκοπεί στο να αποφευχθούν
ζηµιές, ατυχήµατα, βλάβες, δυσλειτουργίες κ.λ.π. για τις οποίες ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος. Όπου η επίβλεψη κρίνει ότι απαιτείται αντιστήριξη των παρειών της εκσκαφής του
χάνδακα των σωληνώσεων (π.χ. λόγω κυκλοφορίας οχηµάτων ή οικοδοµής κοντά στο όρυγµα),
ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόσει το κατάλληλο σύστηµα αντιστήριξής τους χωρίς
ιδιαίτερη αποζηµίωση.
β. Οποιαδήποτε ζηµία, η οποία οφείλεται σε αµέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο µε τον οποίο
εκτελεί αυτός το έργο ή σε αµέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων, βαρύνει
αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει µε δαπάνες του.
γ. Καµία αξίωση του αναδόχου από τις παραπάνω αναφερθείσες αιτίες θα γίνει αποδεκτή. Οι
τιµές του Τιµολογίου είναι ενιαίες και αµετάβλητες, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες κυκλοφορίας
ή άλλου αιτίου, την έκταση των εργασιών και τη δυνατότητα ή το συµφέρον χρήσης µηχανικών
µέσων (ελαφρών, µεσαίων, βαρειών) ή εκτέλεσης µε τα χέρια.
δ. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι σε µερικά τµήµατα του εύρους κατάληψης των
έργων και κοντά σ' αυτά, πιθανό να βρίσκονται στύλοι της ∆ΕΗ και ΟΤΕ, σωλήνες ύδρευσης
κ.λ.π. Έτσι, θα παραστεί ανάγκη, παράλληλα προς τις εργασίες κατασκευής των έργων που θα
εκτελούνται από αυτόν, να εκτελεστούν από τις αρµόδιες εταιρείες ή Οργανισµούς, Υπηρεσίες ή
και τον ίδιο και εργασίες για τη µετατόπιση στύλων ή την αποµάκρυνση γραµµών κ.λ.π.
ε. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ενεργεί και να οχλεί τις παραπάνω εταιρείες, Οργανισµούς
Κοινής Ωφελείας κ.λ.π. για την επίσπευση της αποµάκρυνσης των πιο πάνω εµποδίων, να
διευκολύνει απροφάσιστα την εκτέλεση των εργασιών αυτών χωρίς να δικαιούται να προβάλει
οποιαδήποτε αξίωση αποζηµίωσής του για καθυστερήσεις ή δυσχέρειες που παρουσιάζονται στο
κυρίως έργο του από την εκτέλεση των παραλλήλων εργασιών αποµάκρυνσης στύλων,
µετατόπισης γραµµών κ.λ.π. Αντίθετα, αυτός οφείλει κατά την εκτέλεση των έργων να λάβει
όλα τα µέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των πιο πάνω εταιρειών. Σε
περίπτωση που τυχόν συµβούν τέτοιες βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 37ο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΑΛΛΟΥΣ
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥΣ – ΦΘΟΡΕΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση των εργασιών, που δεν
συµπεριλαµβάνονται στην σύµβασή του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει ο
κύριος του έργου ή άλλος φορέας, να διευκολύνει την εκτέλεσή τους και να ρυθµίζει την
εκτέλεση των εκτελουµένων από αυτόν εργασιών, ούτως ώστε να µην παρεµποδίζεται η
εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή από άλλους εργολήπτες.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανοίγει, να µορφώνει και να επαναφέρει στην αρχική
κατάσταση τις απαιτούµενες, µε βάση τη µελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης, οπές διέλευσης,
φωλιές και αύλακες, για την διέλευση σωλήνων ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων Η/Μ
εγκαταστάσεων, χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαµβάνονται
στα οικεία άρθρα του τιµολογίου.
Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η µόρφωση από τον ανάδοχο, οπών, φωλεών και αυλακών σε
κατασκευές από σκυρόδεµα, χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού.
Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε
κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να
επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν την ζηµιά ή την φθορά, στην πρότερα τους
κατάσταση.
ΑΡΘΡΟ 38ο: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
Με τη λήξη της προθεσµίας περάτωσης του συνόλου του έργου εκδίδεται βεβαίωση περάτωσης
εργασιών από την διευθύνουσα υπηρεσία, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 168 του Ν.4412/16.
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Οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παραλαβή, το έργο ή αυτοτελή του τµήµατα που
έχουν περατωθεί µπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής διοικητικής
παραλαβής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/16.
Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται µέσα σε έξι µήνες από τη βεβαιωµένη περάτωση του
έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 170 του Ν.4412/16. Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται από
επιτροπή που ορίζει η προϊσταµένη αρχή, αφού προηγουµένως η διευθύνουσα υπηρεσία της
ανακοινώσει ότι περατώθηκαν οι εργασίες. Απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή παραλαβή
είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας που συντάσσεται από τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος
συντάσσει επίσης φάκελο προεκτίµησης της δαπάνης τακτικής συντήρησης και λειτουργίας µε
βάση το µητρώο του έργου και εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης που αφορούν σε φθορές
λόγω συνήθους χρήσης του έργου.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συντηρεί δωρεάν το έργο για δεκαπέντε (15) µήνες από
την ηµέρα υποβολής του τελικού συνοπτικού επιµετρητικού πίνακα ή από την σύνταξη του
πρωτοκόλλου περαίωσης εφ’ όσον τα επιµετρητικά στοιχεία έχουν υποβληθεί νωρίτερα ή
ταυτόχρονα και οφείλει στο διάστηµα αυτό να επανορθώνει κάθε βλάβη ή ζηµιά που θα γίνει
στα έργα που εκτελέστηκαν απ΄ αυτόν, σύµφωνα µε το άρθρο 171 του Ν.4412/16. Κατά το
χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επιθεωρεί
τακτικά το έργο, να το διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη
τους. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών κλοπών ή βανδαλισµών από τη χρήση, εφόσον
δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, εκτελούνται µε έγκριση της υπηρεσίας και η
δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο ή οι εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία. Σε
περίπτωση που παραλείπει ο ανάδοχος της υποχρεώσεις του αυτές, οι απαραίτητες εργασίες
µπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο, σε βάρος και για λογαριασµό
του υπόχρεου αναδόχου. Οι εργασίες και ενέργειες συντήρησης καταγράφονται σε ειδικό
τεύχος, µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας.
Σε περίπτωση παράλειψης των υποχρεώσεων του αναδόχου κατά το χρόνο υποχρεωτικής
συντήρησης, ισχύουν και οι διατάξεις των παρ. 3 έως 8 του άρθρου 159 του ίδιου νόµου.
Στην οριστική παραλαβή εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.4412/16. Στην
οριστική παραλαβή του έργου, η επιτροπή παραλαβής παραλαµβάνει το έργο όσον αφορά την
καλή κατάσταση των εργασιών.
ΑΡΘΡΟ 39ο: ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ
Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών να χρησιµοποιεί το όλο έργο
ή τµήµα του, αν κατά την κρίση του, αυτή η χρήση είναι δυνατή (διοικητική παραλαβή για
χρήση).
Η παραπάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό εκτελέστηκε
καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώµατά του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το έργο,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τους συµβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει τον
ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύµβαση.
ΑΡΘΡΟ 40ο: ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση νόµων, αστυνοµικών και λοιπών διατάξεων και
οφείλει να ανακοινώσει, χωρίς καθυστέρηση, στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τις διαταγές και
εντολές των διαφόρων αρχών, που απευθύνονται ή του κοινοποιούνται, σχετικά µε
υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π.
ΑΡΘΡΟ 41ο: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
(H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του
άρθρου 12 του Π∆ 305/96).
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας,
των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο
προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να
ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση
κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.4412/16, Ν. 3850/10** (αρ. 42).
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων
κλπ.) και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.4412/16.
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας
και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/23-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών,
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καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά
τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου : Ν.4412/16.
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των
εργαζοµένων, να τους ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων
αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε
ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81
(αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49).
Για την σωστή εφαρµογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η
γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν
την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών
περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το
έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία).
3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) – Φάκελος Ασφάλειας
Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα :
α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ
των προτέρων γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών
που θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα
περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500
ηµεροµίσθια: Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το
παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96.
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τ α οποία αποτελούν τµήµα της
τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8)
και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν
παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε
την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία,
τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών,
πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ).
δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν
λόγω τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα
προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3
παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου: Π∆ 305/96 (αρ. 3
παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση
των ελεγκτικών αρχών.
στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας
Υγείας (ΦΑΥ).
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και
για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής
του έργου. Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για
όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.
1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ :
∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν:
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του
ενός συνεργεία στην κατασκευή.
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους: Π.∆.305/96
(αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ).
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος
νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του
έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν
4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ.
Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε.
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή
κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και
το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
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5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µ ε τ ην εκπόνηση τ ου Σ ΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ
περιλαµβάνονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.
3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων
ασφάλειας και υγείας
Ο ανάδοχος υποχρεούται :
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50
εργαζόµενους σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο
50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25).
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα
εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και
Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες. Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός
της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην
τοπική Επιθεώρηση Εργασίας,
συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9).
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού
εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :
1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των
υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία,
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων που εκτίθενται σε
ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις
υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17
παρ.1).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. Το βιβλίο
υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από την
αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και
συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί
τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον
εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες προβλέπονται από τα
άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον
επιθεωρητή εργασίας και µόνο.
3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και
να το θέτει στη διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). Τα µέτρα που
λαµβάνονται για την αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο
υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις
εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού
οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα εντός 24 ωρών και
εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα όλα τα στοιχεία
που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43
παρ.2α).
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο
ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (άρθρο 18 παρ.9).
3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.), όταν
απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την
έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό
µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργασίας. Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την
παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆ιευθύνσεις, Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας
και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχανικούς του αναδόχου και της ∆ιευθύνουσας
Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι
αφορά τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο
επιθεωρητής εργασίας, κ.λπ.: Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (άρθρο 8) και την Εγκύκλιο 27
του τέως ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ. πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.
3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (Η.Μ.Α.)
Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε
το Η.Μ.Α.
Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και
εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των
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αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο
αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήµατος.
4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο
εργοτάξιο.
4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα
παρακάτω µέτρα ασφάλειας και υγείας:
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε
ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων: Π.∆. 105/95, Π.∆.
305//96 (αρ.12 παράρτηµα IV µέρος Α, παρ. 18.1).
β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών
έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (άρθρο 12 παράρτηµα IV, µέρος Β, τµήµα
II, παρ.2).
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή
αερίων κ.λπ.) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των
εγκαταστάσεων αυτών: Π∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (άρθρο 12, παράρτηµα IV, µέρος
Α, παρ.6).
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως: κατάρτιση σχεδίου διαφυγής διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους,
πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη
πυροσβεστήρων, κ.λπ.: Π.∆. 1073/81 (άρθρα 92-96), Π.∆. 305/96 (άρθρο 12, παράρτηµα IV,
µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (άρθρα 30, 32, 45).
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού
(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κ.λπ.) : Π.∆
.1073/81 (άρθρα 109,110), Ν.1430/84 (άρθρα 17,18), Π.∆. 305/96 (άρθρο 12 παράρτηµα IV,
µέρος Α, παρ.13, 14).
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους
εργαζόµενους όπως: προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες
ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κ.λπ., εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους
κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς
οδηγίες για τη χρήση του: Π.∆. 1073/81 (άρθρα 102-108), Ν.1430/84 (άρθρα 16-18), ΚΥΑ
Β.4373/1205/93 και οι τροποποιήσεις αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆.
396/94, Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).
4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση –
εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κ.λπ.
Ο ανάδοχος υποχρεούται:
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των
πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε :
- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τέως ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων
Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τέως ΥΠΕΚΑ και τέως ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για
την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους
πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών»
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (άρθρα 9 – 11 και άρθρο 52 ) και
την τροποποίηση αυτού : Ν. 3542/07 (άρθρα 7-9 και άρθρο 46).
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς,
κατάληψης τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (άρθρο 47, 48) και η τροποποίηση
αυτού: Ν. 3542/07 (άρθρα 43,44).
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις
απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών,
των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού
εργοταξίου, κ.λπ.: Π.∆. 1073/81 (άρθρα 75-84), Π.∆. 305/96 (άρθρο 8.δ και άρθρο 12,
παράρτηµα IV, µέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (άρθρα 31,35).
δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης,
εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: Π.∆.
216/78, Π.∆. 1073/81 (άρθρα 85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (άρθρο 8), Π.∆. 305/96 [άρθρο 8 (γ,
ε, στ, ζ) και άρθρο 12 παράρτηµα IV, µέρος Α παρ.11 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], Ν.2696/99
(άρθρο 32) και η τροποποίηση αυτού: Ν. 3542/07 (άρθρο 30).
ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν :
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α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής
χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 397/94, δ) προστασία από
φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 36-41), Π∆ 82/10.
4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.
Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00
(αρ.2). 10 α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των
µηχανηµάτων (χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των
οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες
ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) :
Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι
τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12
παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03,
Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ,
παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας
2. Άδεια κυκλοφορίας
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄,
τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια
χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή.
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση εγκατάσταση, καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα
αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και
αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3
και αρ.4. παρ.7 ).
5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο
εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του
εκτελούµενου έργου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών
του εκτελούµενου έργου.
Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα :
5.1 Κατεδαφίσεις : Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91
(αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94,
Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ
Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89
και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η
τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.
5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις: Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆
1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, παρ.4),
ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4
παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού: Π∆ 2/06, Π∆
305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ).
5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες
σε στέγες.
Π.∆. 778/80, Π.∆. 1073/81 (άρθρα 34-44), Ν.1430/84 (άρθρα 7-10), ΚΥΑ
16440/Φ.10.4/445/93, Π.∆. 396/94 (άρθρο 9 παρ.4 παράρτηµα ΙΙΙ), Π.∆. 155/04, Π.∆. 305/96
(άρθρο 12, παράρτηµα IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 4-6,14).
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκοπής & λοιπές θερµές εργασίες
Π.∆. 95/78, Π.∆. 1073/81 (άρθρα 96, 99,.104, 105), Π.∆. 70/90 (άρθρο 15), Π.∆. 396/94
(άρθρο 9 παρ.4, παράρτηµα ΙΙΙ), Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ
αρ.οικ.16289/330/99.
5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.)
Π.∆. 778/80, Π.∆. 1073/81 (άρθρα 26- 33, άρθρο 98), ΥΑ 3046/304/89, Π.∆. 396/94 (άρθρο 9
παρ.4 παράρτηµα ΙΙΙ), Π.∆. 305/96 (άρθρο 12 παράρτηµα IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12).
5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.
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(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής
ενέργειας και εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή
άλλης φύσης έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.)
Ν.495/76, Π.∆. 413/77, Π.∆. 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροποποίηση αυτής: ΥΑ
Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π.∆. 396/94 (άρθρο 9 παρ.4 παράρτηµα ΙΙΙ), ΥΑ
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροποποιήσεις αυτής: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ
Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π.∆. 455/95 και η τροποποίηση αυτού: Π.∆. 2/06,
Π.∆. 305/96 (άρθρο 12 παράρτηµα IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10).
5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα (Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα
θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κ.λπ. µε χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και καταδυτικού
συνεργείου.) Π.∆. 1073/81 (αρ.100), Ν. 1430/84 (άρθρο 17), Π.∆. 396/94 (άρθρο 9 παρ.4
παράρτηµα ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π.∆. 305/96 (άρθρο 12, παράρτηµα IV µέρος Β τµήµα ΙΙ
παρ.8.3 και παρ.13).
6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν τα
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ:
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»
ΝΟΜΟΙ
Ν.
Ν.
Ν.
Ν.
Ν.
Ν.
Ν.
Ν.
Ν.

495/76
1396/83
1430/84
2168/ 93
2696/99
3542/07
3850/10
4030/12
4412/16

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ
∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Π. ∆. 413/77
Π. ∆. 95/78
Π. ∆. 216/78
Π. ∆. 778/80
Π. ∆. 1073/81
Π. ∆. 225/89
Π. ∆. 31/90
Π. ∆. 70/90
Π. ∆. 85/91
Π. ∆. 499/91
Π. ∆. 395/94
Π. ∆. 396/94
Π. ∆. 397/94
Π. ∆. 105/95
Π. ∆. 455/95
Π. ∆. 305/96
Π. ∆. 89/99
Π. ∆. 304/00
Π. ∆. 155/04
Π. ∆. 176/05
Π. ∆. 149/06
Π. ∆. 2/06
Π. ∆. 212/06
Π. ∆. 82/10
Π. ∆. 57/10

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΥΑ 130646/84
ΚΥΑ 3329/89
ΚΥΑ 8243/1113/91
ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93
ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93
ΚΥΑ αρ. 8881/94
ΥΑ αρ.οικ. 31245/93
ΥΑ 3009/2/21-γ/94
ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94
ΥΑ 3131.1/20/95/95
ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95
ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96
Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97
ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99
ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03
ΚΥΑ αρ. ∆13ε/4800/03
ΚΥΑ αρ.6952/11
ΥΑ 3046/304/89
ΥΑ Φ.28/18787/1032/00
ΥΑ αρ. οικ. 433/2000
ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01
ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02
ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11
ΥΑ 21017/84/09
Πυροσβεστική
διάταξη
Απόφ. 7568.Φ.700.1/96

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27/03 ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΕΕΠ
Π/208/12-9-03
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/08 ΑΡ.ΠΡΩΤ.∆ΙΠΑ∆/
οικ/215/31-3-08
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ.ΕΠ.Ε ΑΡ.ΠΡ. 10201/12
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