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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Κύθηρα       6 . 5 . 2016 

     ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ                

                                                                                          Αριθ. Πρωτ.          2076 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΥΠΟΒΟΛΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

«Διευθέτηση χώρου ΧΥΤΑ Κυθήρων 2016» 

Ο Δήμος Κυθήρων  δυνάμει της υπ΄αρίθμ 27/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΝΔ9ΩΛΨ-

Δ16) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σφραγισμένες κλειστές προσφορές για την 

πραγματοποίηση της υπηρεσίας:  «Διευθέτηση χώρου ΧΥΤΑ Κυθήρων 2016»  όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στην με αριθμό: 26/2016 Μελέτη που επισυνάπτεται στην παρούσα και συντάχθηκε από το Τμήμα 

Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας Αττικής, δηλώνοντας την τιμή που 

προσφέρουν με βάση τον προϋπολογισμό της δαπάνης, καθώς και αποδεχόμενοι πλήρως τις τεχνικές 

προδιαγραφές και υποχρεώσεις, για τις οποίες έλαβαν γνώση. 

Προθεσμία υποβολής προσφορών :  Παρασκευή  13.5.2016 μέχρι ώρα 12:00 μεσημβρινή .  

Οι προσφορές θα ανοιχτούν και θα αξιολογηθούν από την προς τούτο ορισθείσα Επιτροπή . 

Η ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας  στον αναδειχθέντα ανάδοχο θα γίνει με απόφαση Δημάρχου η οποία θα 

δημοσιευθεί στο σύστημα «Διαύγεια» . 

Οι εργασίες θα εκτελούνται τμηματικά για 8 μήνες, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις υποδείξεις της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας     .  

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την προσφορά τους θα υποβάλλουν Υπεύθυνη δήλωση ότι θα διαθέτουν τον 

απαιτούμενο εξοπλισμό που αναφέρεται στη μελέτη, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης , ενώ κατά την 

υπογραφή αυτής θα υποβάλλουν υποχρεωτικά τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία (άδεια κυκλοφορίας – 

βεβαίωση κατοχής – μισθωτήριο κλπ) . 

Για τη βεβαίωση της καλής εκτέλεσης ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή αξίας 5% του 

συμβατικού ποσού , προ ΦΠΑ .  

Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά το 

επισυναπτόμενο έντυπο οικονομικής προσφοράς, το οποίο θα είναι υπογεγραμμένο και σφραγισμένο 

αρμοδίως , και θα είναι ευδιάκριτα σ’ αυτό : η επωνυμία, η έδρα, το ΑΦΜ και τα στοιχεία επικοινωνίας 

της επιχείρησης  . 

Επισυναπτόμενα: 

 

1. Τεχνική Έκθεση 

2. Προϋπολογισμός          Ο Δήμαρχος 

3. Περιγραφικό τιμολόγιο 

4. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων 

5. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 

6. Σ.Α.Υ.                                                                                 
7. Φ.Α.Υ. 

8. Έντυπο προσφοράς                                                     Ευστράτιος Αθ. Χαρχαλάκης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΔΗΜΟΣ : ΚΥΘΗΡΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ        ΕΡΓΑΣΙΑ:  ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΧΥΤΑ  
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ                                            ΚΥΘΗΡΩΝ  2016 
  ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                          

ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

  Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε κατόπιν του υπ΄ αριθμ. 5600/6-11-20015 εγγράφου του Δήμου 

Κυθήρων και αφορά την εργασία διευθέτηση χώρου  ΧΥΤΑ του Δήμου Κυθήρων. 

Οι εργασίες οι οποίες θα γίνουν είναι οι παρακάτω: 

 Διάνοιξη τάφρων βάθους τουλάχιστον 3,00μ   

 Περισυλλογή – Φόρτωση και ακολούθως υγειονομική ταφή των απορριμμάτων στη 

διανοιχθείσα  τάφρο. 

 Περισυλλογή και τοποθέτηση βαρέων αντικειμένων και ηλεκτρικών συσκευών σε σημείο 

μετά από υπόδειξη από τον Δήμο. 

 Διάνοιξη τάφρων , ταφή των απορριμμάτων. 

         και όλες οι εργασίες οι οποίες αναφέρονται στο τιμολόγιο και τον προϋπολο- γισμό της εργασίας 

         Η προθεσμία για την περαίωση των εργασιών είναι οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

  Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των  19.880,00 € με ενώ η τελική 

δαπάνη με τον ΦΠΑ (23%) που αναλογεί θα φθάσει τις 24.452,00 €. 

       Η χρηματοδότηση της εργασίας προέρχεται από ιδίους πόρους και ο κωδικός είναι : 02.20.7336.16 

       Η εκτέλεση της εργασίας  διέπεται από τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 του Ν. 2286/95,  Ν.3463/06 

και κάθε κείμενη διάταξη που αφορά την εκτέλεση εργασιών. 

 

                                                                                                            ΠΕΙΡΑΙΑΣ     4 / 04/ 2016 

                                                                                                            Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ  

 

 

                                                                                                      ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ                                            

                                                                                                          Εργοδηγός Τ.Ε.    
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΔΗΜΟΣ  :  ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ              ΕΡΓΑΣΙΑ:    ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΧΥΤΑ  

 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ                                                ΚΥΘΗΡΩΝ 2016 

  ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                     

ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 
  
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  

 

1.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

                       Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 

απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που 

ορίζονται στη Διακήρυξη. 

 

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, 

όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Εργου. 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 

Δημοπράτησης. 

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 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.  

1.2 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 λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους 

απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και 

τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

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 
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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. 

1.4 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. 

1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και 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 Ορους. 

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. 

1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατα-σκευασμένων στοιχείων, εφ’ 

όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτήματων παραγωγής θραυστών υλικών 

(σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων 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 Εργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η 

καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο 

υλικό) και αποκατάστασης του χώρου 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)  Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο 

(β)  Οταν 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. 

1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα 

μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως 

καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργου. 

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.  
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1.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 

‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης 

(μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.) 

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 Εργου), η 

αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Εργο.  

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε 

ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

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  

1.13 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, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx 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 

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.). 

1.14 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις 

εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
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(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της 

κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαιραίτητο από την Υπηρεσία ή τις 

αρμόδιες Αρχές  

(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. 

1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης 

τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που 

απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών 

εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές 

ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), 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 οριζοντας υπογείων υδάτων, 

δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος 

Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας 

του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

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 επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των 

πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία 

προς έλεγχο. 

1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 

περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

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.  

1.19 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 προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.20 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 

προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 

εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.22 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 
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(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της 

Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.23 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 Εργου. 

1.24 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. 

1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

1.26 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 η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, 

σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.27 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή 

ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης 

(πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως 

αποτέλεμα των παραπάνω εργασιών. 

1.28 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 

ιδιάτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.29 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 

ικριωμάτων κλπ. 

1.30 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την 

Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς 

τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.31 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. 

1.32 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. 

1.33 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: 
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(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. 

1.34 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 

 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) 

και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), 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.λπ., 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%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό 

(28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου 

Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του 

Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι 

παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως 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: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από 

σκυρόδεμα, PVC 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 

σωλήνα 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. 

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του 
παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε 
επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 
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Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του 
παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε 
μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος 

Τιμολογίου 

 

 

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως 

της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής 

μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με 

βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 

 

Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες 

τιμές μονάδας σε €/m3.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0.28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

Με παρατεταμένη αναμονή 

φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 

θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 

εκσκαφές) 

  

 - απόσταση < 5 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,18   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   
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Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των 

άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα 

(m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη 

προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, 

όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ 

ΟΔΟ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και 

αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 

προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 1ο
 

  Άρθρο σχετ. 504 , Φορτωτής 3 – 5 κ.υ.
 

 (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ - 1110) 
     

   Φορτωτής  4 – 5 κ.υ.  ισχύος  160 – 200 ΗΡ ή παρεμφερής. 

  Ημερήσια δαπάνη μηχανήματος ( στην τιμή ημερομισθίου περιλαμβάνονται ,μίσθωμα μηχανήματος , 
πετρέλαια , λιπαντικά , χειριστής μηχανήματος , συντήρηση κ.λ.π. )                 Τιμή ενός ημερομισθίου .  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τριακόσια Εξήντα 

         (Αριθμητικά):   360,00 € 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 2ο 

     Άρθρο σχετ. 506, μηχανικός εκσκαφέας 1 ½ κ.υ. ( τσάπα) 

            (Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ - 1110) 

 

        Μηχανικός εκσκαφέας 1 ½ κ.υ. ( τσάπα) 130 HP ή παρεμφερής. 
  Ημερήσια δαπάνη μηχανήματος ( στην τιμή ημερομισθίου περιλαμβάνονται ,μίσθωμα μηχανήματος , 
πετρέλαια , λιπαντικά , χειριστής μηχανήματος , συντήρηση κ.λ.π. ) 

    Τιμή ενός ημερομισθίου .  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τριακόσια Ενενήντα  

         (Αριθμητικά):   390,00 € 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Άρθρο σχετ. 509, Ανατρεπόμενο αυτοκίνητο ωφέλιμου φορτίου 15 τόνων. 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ - 1110) 

   
Ανατρεπόμενο αυτοκίνητο ωφέλιμου φορτίου 15 τόνων η παρεμφερές 
Ημερήσια δαπάνη ανατρεπόμενου αυτοκινήτου ( στην τιμή ημερομισθίου περιλαμβάνονται ,μίσθωμα 
μηχανήματος , πετρέλαια , λιπαντικά , οδηγός αυτοκινήτου , σταλία  κ.λ.π. ) 

    Τιμή ενός ημερομισθίου .  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Διακόσια Πενήντα 

         (Αριθμητικά):   250,00 € 

 

 

                                                                                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   ΠΕΙΡΑΙΑΣ    4 – 04 – 2016                                                           ΠΕΙΡΑΙΑΣ    4 – 04 – 2016                                                       

          Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                                 

                                                                                                           ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

                                                                                                              ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 

  

      

 

  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ                                                       ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ 

         ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ Τ.Ε.                                                                       ΠΟΛ/ΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΔΗΜΟΣ :   ΚΥΘΗΡΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ            ΕΡΓΑΣΙΑ:    ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΧΥΤΑ ΚΥΘΗΡΩΝ 
2016 
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ                                                 
  ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                          

ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 

                                                                        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  24.452,40€ με ΦΠΑ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

                            

 

     ΑΡΘΡΟ 1ο:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

           Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την εκτέλεση των κάθε είδους απλών 

     δημοτικών έργων, ή εργασιών η δαπάνη κατασκευής των οποίων βαρύνει την  

     διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

 

     ΑΡΘΡΟ 2ο:ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

          Οι δημοτικές και κοινοτικές εργασίες εκτελούνται σύμφωνα  με τις διατάξεις  

     του Ν 2286/95,  ΠΔ 28/80 και του Ν.3463/06 και κάθε τροποποίηση που  

     θα έχει γίνει μέχρι την περίοδο δημοπράτησης. 

 

     ΑΡΘΡΟ 3ο:ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

      Κατά την εκτέλεση των δημοτικών και κοινοτικών έργασιών ακολουθούνται 

     οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και του 

     ΥΠΕΧΩΔΕ και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος του εκτελούμενου   

     έργου τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Εσωτερικών και ΥΠΕΧΩΔΕ οι    

     αναφερόμενες στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή το τιμολόγιο. 

 

 

 

     ΑΡΘΡΟ 4ο:ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

          Συμβατικά στοιχεία του έργου κατά σειρά ισχύος είναι: 
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     α] Η διακήρυξη του διαγωνισμού 

     β) Η σύμβαση της Παροχής Υπηρεσίας    

     γ] Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων[Γ Σ Υ] 

     δ] Η Ειδική  Συγγραφή Υποχρεώσεων[Ε Σ Υ] 

     ε] Τιμολόγιο της υπηρεσίας ή κατά περίπτωση Τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου 

     στ] Ο Προυπολογισμός της υπηρεσίας και ο κατά περίπτωση  προυπολογισμος 

     προσφοράς του αναδόχου 

     ζ] Η προσφορά του αναδόχου δηλ. η έκπτωση επί των τιμών του τιμολογίου ή  

     του προύπολογισμού. 

     η] Τα σχέδια όταν είναι απαραίτητα. 

 

     ΑΡΘΡΟ 5ο:ΕΓΓΥΗΣΗ/ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

          Οπως αυτές ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ή την διακήρυξη.  

 

 

     ΑΡΘΡΟ 6ο:ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΣ 

            

      Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τους απαραίτητους εργάτες και 

     μηχανικά μέσα και να εφαρμόσει υπερωρίες νυκτερινά συνεργεία και να  

     εργασθεί εξαιρέσιμες ημέρες αν το απαιτήσει η καλή και εμπρόθεσμη 

     εκτέλεση του έργου χωρίς να δικαιούται για το λόγο αυτό πρόσθετης 

     αποζημίωσης. 

     Η υπηρεσία μπορεί κατά την εκτέλεση του έργου να απαιτήσει από τον  

     ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των συνεργείων  τις υπερωρίες και τον  

     αριθμό των μηχανημάτων αν κρίνει ότι ο ρυθμός της προόδου του έργου  

     δεν είναι ικανοποιητικός. 

 

       Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρεί τις προβλεπόμενες από το  

     χρονοδιάγραμμα ή τους πίνακες εργασιών προθεσμίες και καθυστερεί την πρόοδο 

     του έργου ώστε να είναι προφανώς αδύνατη η εμπρόθεσμη εκτέλεση του στο σύνολό   
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     του είναι δυνατόν να κηρυχθεί έκπτωτος κατά τις κείμενες διατάξεις. 

 

   Σε περίπτωση υπερβάσεως του χρόνου εκτελέσεως της όλης εργασίας ο ανάδοχος υπόκειται σε 

ποινική ρήτρα 40,00 € ανά ημέρα και για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών οπότε και κηρύσσεται 

έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80. 

 

 

 

     ΑΡΘΡΟ 7ο:ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

      

     Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες ολοκληρωμένων κατασκευαστικών  

     εργασιών χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται καμμιάς άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης  

     για την πλήρη και έντεχνο εκτέλεση κάθε μιάς απ αυτές. 

 

      Κατά τα ανωτέρω σε όλες τις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται: 

 

     α]Οι δαπάνες λειτουργίας  των απαιτουμένων για την εκτέλεση κάθε εργασίας   

     μηχανημάτων δηλ. τα μισθώματα,τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά,λόγω  

     ημεραργιών από οποιαδήποτε αιτία επιβάρυνσης,οι δαπάνες παραλαβής,μεταφοράς  

     επί τόπου και επιστροφής των μηχανημάτων,οι δαπάνες εγκατάστασης και τα  

     ασφάλιστρα αυτών. 

     β]Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού 

     εξοπλισμού από εργοδηγούς,μηχανοδηγούς,χειριστές,μηχανοτεχνίτες,τεχνίτες 

     ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες για ημερομίσθια αυτών,ημεραργίες 

     ασφαλίσεις ώρες αργίας 'εκτακτες χρηματικές παροχές κλπ.  

     γ]Οι δαπάνες των απαιτουμένων για κάθε είδους υλικών,μετά των φορτοεκφορτώσεων   

     και των μεταφορών αυτών με οποιοδήποτε μέσο από τον τόπο της παραγωγής ή  

     προμήθειας επί τόπου των έργων καθώς και κάθε υλικού που δεν κατονομάζεται     

     αλλά ενδεχόμενα θα είναι απαραίτητο για να ολοκληρωθεί 

     κατασκευαστικά κάθε εργασία. 

     δ]Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφαλίσεων και υλικών και αποζημιώσεων για την 
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     προσωρινή κατάληψη εκτάσεων προς μεταφοράν ή αποθήκευση αυτών. 

     ε]Τα έξοδα απόσβεσης,αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων,μηχανημάτων και 

     υλικών                                                                

     στ]Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την 

     ολοκλήρωση και έντεχνο εκτέλεση της εργασίας για την οποία συντάχθηκε η  

     σχετική τιμή του τιμολογίου. 

     Καμμία αξίωση ή αμφισβήτηση είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων προς  

     τις ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς των υλικών που αφορούν κάθε εργασία 

     καθως και προς τις αποδόσεις των εργατοτεχνιτών και προς τις τιμές των 

     ημερομισθίων και υλικών μετά την συμμετοχή του αναδόχου στο διαγωνισμό. 

 

     ΑΡΘΡΟ 8ο 

          Στην έννοια των γενικών εξόδων και ωφέλους του αναδόχου κατά το άρθρο 5 παρ. 

     4 του ΠΔ 609/85 τα οποία καταβάλλονται επί της αξίας των τιμών που ισχύουν ή 

     νέων τιμών μονάδος που θα εκτελεσθούν ή των απευθείας εκτελουμένων εργασιών 

     διαλαμβάνονται: 

 

     α]Οι μισθοί και κάθε είδους αποζημιώσεις,ασφαλίσεις και έξοδα κινήσεως του 

     διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του αναδόχου. 

     β]Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης γενικά του προσωπικού του αναδόχου και οι 

     δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου 

     ύδρευσης,θέρμανσης κλπ. 

     γ]Τα έξοδα συμμετοχής στο διαγωνισμό,σύναψης συμβάσεως,εγκαταστάσεως  

     εκτελέσεως και παραλαβής των έργων. 

     δ]Κάθε είδους φόροι,τέλη έξοδα εγγυήσεως τόκοι κινήσεως κεφαλαίων και λοιπών 

     πάσης φύσεως επιβαρύνσεις. 

     ε] Εξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων δοκιμής των υλικών και δοκιμών 

     γενικά για την παράδοση των εργων σε κανονική λειτουργία. 

     στ]' Εξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του εργολάβου και 

     πάσης φύσεως αποζημιώσεις  προς τρίτους. 

     ζ] Εξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και αποκόμισης των προιόντων 
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     σε θέσεις που να επιτρέπονται απο την αστυνομία. 

     η]Κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονομάζεται αλλά αναγκαία για την ορθή έντεχνο  

     και σύμφωνο  προς τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεση των εργασιών ή απαιτούμενη  

     για την τακτοποίηση των έργων από κάθε πλευρά σχετικά προς τις ισχύουσες  

     διατάξεις καθώς και κάθε είδους επισφαλή έξοδα. 

     θ]Το όφελος του αναδόχου. 

 

     ΑΡΘΡΟ 9ο:ΠΟΙΟΤΗΣ ΥΛΙΚΩΝ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ-ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

          Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των 

     αντιστοίχων τεχνικών προδιαγραφών. 

     Δείγματα υλικών πρέπει να υποβάλλονται στην υπηρεσία προς έγκριση πριν απο την 

     χρησιμοποίησή τους. 

     Υλικά και λοιπά είδη που χρησιμοποιήθηκαν χωρίς έγκριση θα απορρίπτονται αφού 

     διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά  τους. 

     Τα απαραίτητα δείγματα θα λαμβάνονται έγκαιρα πριν χρησιμοποιηθούν και θα 

     συσκευάζονται από την υπηρεσία. 

 

     Στη συνέχεια όταν απαιτείται τα δείγματα θα αποστέλλονται προς εξέταση σε 

     κατάλληλο κρατικό εργαστήριο δοκιμής υλικών.Για το σκοπό αυτό θα συσκευάζονται 

     κατάλληλα και θα αναγράφουν το όνομα του υλικού και του εργοστασίου κατασκευής 

     για τα υλικά εμπορίου,για τα αδρανή υλικά τον τόπο προέλευσης ,την ονομασία και 

     την τοποθεσία του έργου  και το όνομα του αναδόχου καθώς και την ένδειξη ότι  

     τα υλικά τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται προς το δείγμα.  

     Επίσης αναγράφεται τό είδος του ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά. 

 

 

     ΑΡΘΡΟ 10ο:ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

          Πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια και εξακριβωμένα οι καθοριζόμενες αναλογίες 

     υλικών στο τιμολόγιο ή την Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

     Η άμμος και το αμμοχάλικο πρέπει να κοσκινίζονται και να μετριούνται με  

     κιβώτια καθορισμένων διαστάσεων για να επιτυγχάνονται οι αναλογίες που  
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     απαιτούνται από τις προδιαγραφές. 

 

     ΑΡΘΡΟ 11ο:ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

     Ο μηχανικός εξοπλισμός που κάθε φορά απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας 

     προβλέπεται και καθορίζεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων θα εξευρίσκεται  

     με μέριμνα και με δαπάνη του αναδόχου ο εξοπλισμός αυτός αν δεν διατίθεται από  

     τον ίδιο ενώ η υπηρεσία δεν θα έχει καμμία ανάμειξη ,υποχρεώση ή ευθύνη  

     σχετικά με τον παραπάνω εξοπλισμό. 

 

 

     ΑΡΘΡΟ 12ο:ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 

          Οι ανάδοχοι  έργασιών τα οποία εκτελούνται μέσα σε ασφαλιστικές περιοχές ΙΚΑ 

     υποχρεούνται να ασφαλίσουν σ αυτό όλο το προσωπικό που απασχολούν. 

     Σε περίπτωση εργασιών που εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ οι ανάδοχοι 

     υποχρεούνται  να συνεχίσουν την ασφάλιση του προσωπικού που χρησιμοποιούν το 

     οποίο είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και δεν έχει διακοπεί η ασφάλισή του.          

     Το υπόλοιπο προσωπικό είναι υποχρεωμένος ο ανάδοχος να ασφαλίσει σε μια από   

     τις αναγνωρισμένες ασφαλιστικές εταιρίες του δημοσίου. 

     Η δαπάνη για όλα τα ασφάλιστρα τα οποία πρέπει να καταβάλει ο εργολάβος δηλ. 

     εργοδοτική και εισφορά ασφαλισμένουν βαρύνουν τον εργολάβο.Σε  καμμία  

     περίπτωση δεν μπορεί να επιβαρυνθεί ο εργολάβος με αποζημιώσεις ατυχημάτων του  

     προσωπικού του αναδόχου καθώς και με αποζημιώσεις για ζημιές που προκλήθηκαν  

     από το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων σε ξένη ιδιοκτησία  

     και σε έργα του δημοσίου,δήμων,κοινοτήτων και γενικά κάθε μορφής κοινωφελή  

     έργα. 

 

     ΑΡΘΡΟ  13ο:ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

     Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι τον βαρύνουν όλοι ανεξαρτήτως 

     φόροι, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν βάσει των κειμένων νόμων κατά την ημέρα 

     διενέργειας του διαγωνισμού και ότι είναι υποχρεωμένος στην καταβολή στο 

     εργατοτεχνικό προσωπικό των κάθε μορφής δώρων  για τις εορτές Πάσχα και 
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     Χριστουγέννων καθώς και ημερών υποχρεωτικής αργίας και τυχόν επιδόματος 

     αδείας. Εάν μετά την ημέρα που έγινε ο διαγωνισμός επιβληθούν νέα τέλη και 

     κρατήσεις ή καταργηθούν ορισμένα από  αυτά που ίσχυαν κατά την ημέρα του 

     διαγωνισμού τα αντίστοιχα ποσά πληρώνονται επί πλέον ή εκπίπτονται αντίστοιχα 

     από τους λογαριασμούς του αναδόχου και σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες των 

     αρμοδίων Υπουργείων. 

 

 

     ΑΡΘΡΟ 14ο:ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

          Η έννοια της επίδοσης της προσφοράς του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε  

           υπόψη του τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου κατά την σύνταξη 

     της προσφοράς δηλαδή τη θέση του έργου και των τμημάτων του , τις 

     απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές,την διάθεση,διαχείρηση και εναποθήκευση  

     των υλικών,την κατάσταση των δρόμων την ανάγκη κατασκευής δρόμων  

     προσπέλασης,την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών,νερού,ηλεκτρικού  

     ρεύματος,τις καιρικές συνθήκες την  δίαιτα των ρευμάτων και όλες τις άλλες  

     τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες τα δυνάμενα να  προκύψουν ζητήματα τα  

     οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο μπορούν να επηρρεάσουν το κόστος των  έργων και  

     ότι τα έργα θα εκτελεσθούν κατά την σύμβαση προς την οποία σε κάθε περίπτωση  

     είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί ο ανάδοχος. 

 

 

     ΑΡΘΡΟ 15ο:ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   

               ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ  

     α]Ο αναδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε  καλή κατάσταση όλα τα υλικά και μέσα  

     που υπάρχουν  στο εργοτάξιο καθώς και τις εκτελούμενες από αυτόν  

     εργασίες. Σχετικές διαταγές της υπηρεσίας εκτελούνται από τον εργολάβο σε  

     περίπτωση δε που δεν εκτελεσθούν τα μέτρα φύλαξης, προστασίας ή διατήρησης  

     λαμβάνονται από τον εργοδότη με αντίστοιχο καταλογισμό των δαπανών σε βάρος  

     του αναδόχου.  

     β]Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα φύλαξης και προστασίας 
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     των κάθε μορφής κοινωφελών έργων που βρίσκονται κοντά στις εκτελούμενες εργασίες για 

     την πρόληψη ζημιών ή διακοπής της λειτουργίας των. Ζημιές που προκλήθηκαν από 

     αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται αμέσως από αυτόν αναφορικά η επανόρθωση 

     γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 

     γ]Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την υφιστάμενη βλάστηση και τις 

     καλλιεργημένες εκτάσεις της περιοχής που εκτελείται το έργο και ευθύνεται για 

     κάθε κοπή δένδρου θάμνου και καταστροφή φυτείας η οποία δεν ήταν απαραίτητη να 

     γίνει κατά την εκτέλεση του έργου. 

 

 

     AΡΘΡΟ 16ο:ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

      

     Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από τις 

     κείμενες διατάξεις λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων προς το προσωπικό 

     που χρησιμοποιεί και προς κάθε τρίτο καθώς και για παροχή πρώτων βοηθειών προς 

     αυτούς. 

     Γαιώδη ορύγματα υποστηρίζονται πάνοτε γενικά δε τα ορύγματα μέσα σε 

     κατοικημένες περιοχές πρέπει επί πλέον να επισημαίνονται με φώτα  τη 

     νύκτα. Διαταγές της υπηρεσίας σχετικές με την εξασφάλιση της κυκλοφορίας 

     εφαρμόζονται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου. Ο ανάδοχος διατηρεί το 

     απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για την παροχή πρώτων βοηθειών. 

   

 

     ΑΡΘΡΟ 17ο:ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 

          Ο εργοδότης δικαιούται να λάβει στην κατοχή του ή να κάνει χρήση οποιουδήποτε 

     τμήματος της εργασίας που έχει τελειώσει μερικά ή ολικά χωρίς να θεωρείται ότι 

     αυτό αποτελεί αποδοχή οποιασδήποτε εργασίας που δεν έχει αποπερατωθεί  σύμφωνα 

     με τη σύμβαση. Αν η παραπάνω κατοχή ή χρήση ήθελε καθυστερήσει την πρόοδο της 

     εργασίας περαιώσεως της εργασίας. Σε περίπτωση  που η χρήση του έργου από τον 

     εργοδότη πριν της αποπερατώσεως συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τον ανάδοχο 

     τότε ο εργοδότης καταβάλει στον ανάδοχο τις πράγματι απόλυτα δικαιολογημένες. 
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     ΑΡΘΡΟ 18ο:ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 

          Κάθε εργασία που είναι αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας για την εφαρμογή 

     στο έδαφος των εγκεκριμένων χαράξεων εκτελείται με φροντίδα και δαπάνη του 

     αναδόχου κατά τις οδηγίες της υπηρεσίας η οποία ελέγχει την ακρίβεια σύμφωνα 

     προς τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι δαπάνες των παραπάνω εργασιών σε υλικά μέσα 

     και προσωπικό βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

     ΑΡΘΡΟ 19ο:ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

          Οι απαιτούμενες για την εκτέλεση των εργασιών απαλλοτριώσεις γίνονται με φροντίδα 

     του εργοδότη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τον εργοδότη βαρύνουν οι 

     επιδικαζόμενες αποζημιώσεις. Καμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημιώσεως δεν 

     αναλαμβάνει ο εργοδότης προς τον ανάδοχο  εκτός από την χορήγηση παράτασης της 

     προθεσμίας περαιώσεως στην περίπτωση που καθυστερεί η περάτωση του έργου 

     εξαιτίας αναγκαστικής  απαλλοτρίωσης η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του 

     αναδόχου. Σε περίπτωση δε κατά την οποία η παραπάνω καθυστέρηση υπερβεί το 

     τρίμηνο ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την διάλυση της σύμβασης. 

 

     ΑΡΘΡΟ 20ο:ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

      Α] Εργα εκτελούμενα με τιμές μονάδος σε βάρος του τακτικού προυπολογισμού  

     α]2% ΤΑΔΚΥ, β]1% ΤΥΔΚ, γ]1,2 ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ, δ]0,2% ΤΕΕ, ε]1% ΤΠΕΔΕ  

     ,στ] Φόρος εισοδήματος ,ζ]ασφαλιστικές εισφορές και 2% ΤΣΜΕΔΕ. 

 

     Β] Εργα εκτελούμενα με τις τιμές μονάδος σε βάρος του προϋπολογισμου δημοσίων 

     επενδύσεων. 

     Ο ανάδοχος υπόκειται μόνο στις παραπάνω υπό στοιχεία στ, ζ επιβαρύνσεις 

     ασφαλιστικές εισφορές 2%  ΤΣΜΕΔΕ και  στις δύο περιπτώσεις ο ΦΠΑ βαρύνει τον 

     κύριο του έργου. 

 

      Επίσης ο εργολάβος επιβαρύνεται με την κράτηση 0.6% του Ν 2166/93 (ΦΕΚ   
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     Α'137/93) επί παντός λογαριασμού πληρωμής και ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης  

     του έργου. 

 

     ΑΡΘΡΟ 21ο:ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

     Οπως ορίζεται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 

     ΑΡΘΡΟ 22ο:ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

      

      Εκδίδεται βάσει των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της εργασίας   

     και της σχετικής εγκριτικής απόφαση. 

       Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τα μόνα δικαιολογητικά έκδοσης του εξοφλητικού 

     λογαριασμού αντίτυπα δε ή αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται στον τελικό 

     λογαριασμό. 

      Πρίν από τη θεώρηση του λογαριασμού~αυτού απαραίτητη η προσαγωγή από τον 

     ανάδοχο βεβαίωσης του αρμοδιου υποκαταστήματος του ΙΚΑ περί εξοφλήσεως όλων 

     των σχετικών για την εκτέλεση της Υπηρεσίας ασφαλιστικών εισφορών. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

    ΠΕΙΡΑΙΑΣ    4 – 04 – 2016                                                          ΠΕΙΡΑΙΑΣ  4 - 04 – 2016                                                       

          Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                                 

                                                                                                           ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

                                                                                                              ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 

                                                                                                                 

                

 

  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ                                                       ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ 

         ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ Τ.Ε.                                                                       ΠΟΛ/ΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ΔΗΜΟΣ  :  ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ               ΕΡΓΑΣΙΑ:      ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΧΥΤΑ ΚΥΘΗΡΩΝ 2016 

 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ                                                               

  ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                                                     

ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 

 

ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 

 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο της εργολαβίας 

 

1.1.Τεχνικό αντικείμενο αυτής της εργολαβίας είναι η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών. 

1.2. Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, οι οποίοι θα ισχύσουν για τις 

εργασίες, σε συνδυασμό και παράλληλα με τους όρους, που ορίζονται στη Διακήρυξη και στα λοιπά τεύχη της 

εγκεκριμένης μελέτης, τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται και ισχύουν με τη σειρά που ορίζεται στη μελέτη. 

1.3. Τα είδη και οι ποσότητες των προβλεπόμενων εργασιών περιέχονται στον «Προϋπολογισμό Μελέτης», συμβατικές δε 

τιμές μονάδας των εργασιών είναι οι τιμές μονάδας του «Τιμολογίου Μελέτης». 

1.4. Το αρχικό συμβατικό χρηματικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι ίσο με το συνολικό ποσό του «Προϋπολογισμού 

Μελέτης»                                                                                           

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 19.880,00 € 

…για απρόβλεπτες δαπάνες 0 € 

ΣΥΝΟΛΟΝ 19.88,00 € 

Φ.Π.Α. που αναλογεί (23%) 4.572,40 € 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  24.452,40 € 

   

Άρθρο 2 
Σύμβαση για τις εργασίες 

 

2.1. Η σύμβαση για τις εργασίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80, συνάπτεται με βάση την απόφαση έγκρισης του 

αποτελέσματος της δημοπρασίας και για χρηματικό ποσό ίσο με το ποσό, που προέκυψε από τη δημοπρασία μαζί με τις 

απρόβλεπτες δαπάνες.  

 

2.2. Ο μειοδότης θα καλείται με πρόσκληση,  που γίνεται μαζί με κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης της δημοπρασίας, 

να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης και την κατάθεση της απαιτούμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης  μέσα σε 

προθεσμία όχι μικρότερη από δέκα πέντε (15) ημέρες.  

 

2.3. Μη εμφάνιση του μειοδότη ή μη προσκόμιση της πιο πάνω εγγύησης συνεπάγεται, σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80: 

 

2.3.1. έκπτωσή του με απόφαση του προϊστάμενου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας χωρίς κοινοποίηση ειδικής 

πρόσκλησης και 

  

2.3.2. κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής στη δημοπρασία σαν ειδική ποινή.  

 

 

 

Άρθρο 3 
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 

3.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80, για την υπογραφή της σύμβασης, την πιστή εφαρμογή των όρων της και 

κάθε απαίτηση του κυρίου του έργου κατά του ανάδοχου, που προκύπτει ένεκα του έργου, ο ανάδοχος οφείλει να 

προσκομίσει εγγυήσεις καλής εκτέλεσης η οποίες υπολογίζονται σύμφωνα κατά τις διατάξεις του ως άνω άρθρου. 

3.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συμπληρώνεται με κρατήσεις στις εκάστοτε εκδιδόμενες εντολές πληρωμής. Οι 

κρατήσεις αυτές ορίζονται σε ποσοστό 5% επί της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεστεί, 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. 

3.3. Όλες οι πιο πάνω εγγυήσεις περιορίζονται κατά ποσοστό 5% επί της αξίας  των εργασιών, που περιλαμβάνονται 

στις εγκεκριμένες από την Υπηρεσία επιμετρήσεις και με τη διαδικασία, που ορίζεται στο Π.Δ 28/80 
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Άρθρο 4 
Προθεσμίες - Παρατάσεις 

4.1.  Ο ανάδοχος πρέπει να αποπερατώσει το σύνολο των εργασιών αυτής της εργασίας μέσα σε     μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης, που αποτελούν και τη συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου. 

4.2.  Παρατάσεις της συνολικής προθεσμίας εγκρίνονται σύμφωνα με το Π.Δ 28/80. 

 

 

 

Άρθρο 5 
Χρονοδιάγραμμα - Μηχανικός εξοπλισμός - Προσωπικό 

5.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει και να υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, για έγκριση, λεπτομερές 

χρονοδιάγραμμα, σε τέσσερα (4) αντίτυπα, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, 

ανταποκρινόμενος στις υποχρεώσεις της σύμβασής του. Το χρονοδιάγραμμα θα συντάσσεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Π.Δ 28/80 

5.2. Επίσης, σχετικά με τον μηχανικό εξοπλισμό και το απαιτούμενο ειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό, το 

χρονοδιάγραμμα θα συντάσσεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 3 και 6 του άρθρου  34 του Π.Δ.  

609/85 και το Π.Δ 28/80,  για την εμπρόθεσμη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

5.3. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση σε περίπτωση που για να τηρήσει τις προθεσμίες 

χρειαστεί να συγκροτήσει πρόσθετα νυκτερινά συνεργεία, να πραγματοποιήσει υπερωρίες, εργασίες σε ημέρες 

αργίας κ.λ.π. πέρα από αυτές που είχε προβλέψει κατά τη σύνταξη της προσφοράς του ή και μετά την υπογραφή 

της σύμβασης σε οποιοδήποτε επί μέρους προγραμματισμό εργασιών ή έκθεση ή άλλο στοιχείο που έχει υποβάλει 

στην Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε άλλο χρόνο. 

 

 

 

Άρθρο 6 
Υπέρβαση προθεσμιών - Ποινικές ρήτρες 

6.1. Για κάθε ημέρα, υπαίτιας από τον ανάδοχο, υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες 

που ορίζονται στο Π.Δ 28/80 και στα χρονικά διαστήματα, που προβλέπονται σ' αυτό. 

6.2.  Για την εφαρμογή των ποινικών ρητρών, οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες και τα ποσά και οι 

προθεσμίες όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, χωρίς παρατάσεις. 

 

 

Άρθρο 7  
Δασμοί - Ατέλειες 

7.1. Η οικονομική προσφορά του ανάδοχου, σύμφωνα με τους γενικούς όρους του τιμολογίου, περιλαμβάνει δασμούς, 

φόρους, τέλη κ.λ.π., για υλικά, που θα εισαχθούν από το εξωτερικό. 

7.2. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τέλη, δασμούς, διόδια, φόρους κ.λ.π. εν γένει ή από τους ειδικούς φόρους για τα 

εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κ.λ.π. καθώς και από τους δασμούς και κάθε άλλο φόρο, 

τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου για καύσιμα και λιπαντικά ή από κάθε άλλη επιβάρυνση (όπως π.χ. για 

διάφορα ταμεία, ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λ.π.) που αφορούν γενικά στην κατασκευή του έργου, σύμφωνα με 
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τη Διακήρυξη. Οι τυχόν εισαγωγές από το εξωτερικό μηχανημάτων, υλικών ή άλλων στοιχείων του έργου θα 

γίνουν με τις νόμιμες εγκρίσεις. 

7.3. Σε όσες περιπτώσεις επιτευχθεί απαλλαγή (ατέλεια) από δασμούς, φόρους κ.λ.π., τα απαλλασσόμενα ποσά, 

αυξημένα κατά 18%, θα εκπίπτονται από το λαβείν του εργολάβου υπέρ του εργοδότη. 

 

 

Άρθρο 8 
Τρόπος επιμέτρησης εργασιών 

8.1.  Για τον τρόπο επιμέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών ισχύουν όσα ορίζονται στο τιμολόγιο της εργολαβίας 

και στα σχετικά εγκεκριμένα άρθρα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ  και των λοιπών αναλυτικών τιμολογίων. 

8.2. Για εργασίες, για τις οποίες δεν ορίζεται στα πιο πάνω στοιχεία τρόπος επιμέτρησης, επιμετρώνται και 

πληρώνονται μόνο οι μονάδες, που εκτελέσθηκαν πραγματικά. 

 

 

Άρθρο 9 
Επιμετρήσεις - Πιστοποιήσεις 

9.1. Για τις επιμετρήσεις και τις πιστοποιήσεις ισχύουν γενικά οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του Ν. 

1418/84, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 38 και 40 του Π.Δ. 609/85 και του Π.Δ 28/80 

9.2. Κάθε πιστοποίηση θα συνοδεύεται οπωσδήποτε και με τρεις (3) τουλάχιστον φωτογραφίες του έργου, σε φάσεις 

χαρακτηριστικές, από τις οποίες η μία θα δείχνει τη γενική άποψή του, πάντα από το ίδιο σημείο λήψης. 

 

 

Άρθρο 10 
Λογαριασμοί - Πληρωμές - Κρατήσεις 

10.1. Οι λογαριασμοί εγκρίνονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με το Π.Δ 28/80 

 

10.2. Οι πληρωμές των εργασιών της προηγούμενης παραγράφου επιβαρύνονται με την προκαταβολή κατά νόμο του 

φόρου εισοδήματος. 

10.3. Τον ανάδοχο βαρύνουν φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά 

τον χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 

10.4. Οι τιμές μονάδας που ελήφθησαν κατά τη σύνταξη μελέτης της Υπηρεσίας ή της προσφοράς του αναδόχου, 

περιλαμβάνουν κάθε είδους επιβαρύνσεις, όπως τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λ.π. εκτός από τον Φ.Π.Α. Το 

ίδιο ισχύει και για τις νέες τιμές μονάδας, που τυχόν θα κανονισθούν.   

10.5. Για τις πληρωμές των λογαριασμών θα προσκομίζονται από τον ανάδοχο και τα  δικαιολογητικά που προβλέπονται 

από τις διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση εργασιών.       

 

10.6. Στο κονδύλιο, που προκύπτει τελικά, επιβάλλονται οι κρατήσεις για εγγύηση καλής εκτέλεσης και στη συνέχεια 

προστίθενται τυχόν νόμιμες αποζημιώσεις του ανάδοχου ή αφαιρούνται, σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80, τυχόν 

επιβαλλόμενες ποινικές ρήτρες, περικοπές, συμπληρωματική κράτηση  εγγύησης (αν δεν έχουν κατατεθεί οι 

αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές), απόσβεση προκαταβολών 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 
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των αμοιβαίων απαιτήσεων. 

10.8. Στις εντολές πληρωμής προστίθεται Φ.Π.Α., που θα βαρύνει τον κύριο του έργου, σύμφωνα με την εγκύκλιο 

Ε18/06-02-87 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 

 

Άρθρο 11  
Τιμές μονάδας νέων εργασιών 

Σε περίπτωση, που παρίσταται ανάγκη κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών, θα εφαρμόζεται το άρθρο 43 του Π.Δ. 

609/85, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 286/94 και τον Ν.3263/2004. 

 

Αρθρο 12 

Προληπτικά μέτρα ασφαλείας-ευθύνες αναδόχου 

         Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την τήρηση της τάξης και καθαριότητας 

      στο εργοτάξιό του ,για την έκδοση ενδεχόμενα απαιτουμένων αστυνομικών αδειών 

      εργασίας καθώς και για τη συμμόρφωσή του προς τις ισχύουσες κάθε φορά 

      αστυνομικές διατάξεις και εργατικούς νόμους ,τις συλλογικές συμβάσεις ,τις 

      Κοινωνικές Ασφαλίσεις κλπ. 

 

       Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης των υλικών που 

      χρησιμοποιούνται ,των μηχανημάτων ,των μεταφορικών μέσων ως και ασφαλείας του εν 

      γένει εργατοτεχνικού προσωπικού ,των επιβλεπομένων και παντός τρίτου και μάλιστα 

      σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλεπούσης υπηρεσίας ,τους ισχύοντες νόμους και 

      διατάξεις μονομερώς κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε από την μη καλή εφαρμογή τους 

      και συνέπεια. 

       Ορισμένες εξάλλου εργασίες εκσκαφών κλπ. λόγω της παρουσίας αγωγών Οργανισμών 

      Κοινής και ιδιωτικής ωφέλειας και άλλων εμποδίων πρέπει να εκτελεσθούν μετά 

      προσοχής με τα χέρια , αποκλειομένης για την περίπτωση αυτή της χρήσης μηχανικών 

      μέσων. 

       Κατά την εκτέλεση των έργων θα ληφθούν από τον εργολάβο όλα τα αναγκαία μέτρα 

      για αποφυγή ατυχήματος στους εργαζομένους ή διαβάτες και οποιαδήποτε βλάβη στις 

      εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ,υπονόμους ως και τις παρακείμενες οικοδομές. 

       Οποιαδήποτε τέτοια ζημιά θα βαρύνει αποκλειστικά τον εργολάβο η δε επανόρθωση 

      θα γίνει σε βάρος και για λογαριασμό του. 

      Κάθε εργασία για αποκάλυψη των αγωγών κοινής ή ιδιωτικής ωφέλειας ανεξάρτητα 

      δυσχερειών θα πληρωθεί με την τιμή του άρθρου 1 των χωματουργικών δηλαδή των 
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      γενικών εκσκαφών. 

      Εάν σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για ειδικούς λόγους όπου οι τοπικές συνθήκες 

      το επιτρέπουν και μετά από σχετική άδεια των αρμοδίων αρχών της περιοχής ο 

      ανάδοχος με αποκλειστική του ευθύνη και με δική του πρωτοβουλία θα προβεί σε 

      μικρή λογική χρήση εκρηκτικών υλών κατά την εκτέλεση των εκσκαφών αυτό δεν 

      συνεπάγεται την σύνταξη νέας τιμής εκτελέσεως των εκσκαφών. 

      Κατά συνέπεια σε περίπτωση παράβασης ή ατυχήματος ο ανάδοχος μόνος υπεύθυνος 

      αστικά και ποινικά και μάλιστα για ζημιές και ατυχήματα είτε στο προσωπικό 

      τoυ {εργάτες ,υπαλλήλους κλπ]είτε στις κατασκευές ,είτε στον εργοδότη ,είτε σε 

      τρίτους λόγω παράβασης ή παράληψης κατά την εφαρμογή των αναφερομένων στην 

      παρούσα. 

      Άρα ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την τυχόν καταβολή αποζημίωσης 

      και έχει κάθε άλλη αστική ή ποινική ευθύνη από όπου και αν προκύπτει από την 

      εκτέλεση των έργων ,ακόμη και αν αυτό δεν οφείλεται στην υπαιτιότητα ή παράλειψή 

      του αλλά σε τυχαίο γεγονός. 

 

Άρθρο 13.  

Ώρες εργασίας 

        Λόγω του εξαιρετικά επείγοντος ορισμένων ειδικών εργασιών και για την ταχύτερη 

      περάτωσή τους για πρόληψη τυχόν ατυχημάτων ή για πρόληψη ζημιών στο έργο ,λόγω 

      επικειμένων δυσμενών καιρικών συνθηκών ο εργολάβος υποχρεούται να εργασθεί 

      υπερωριακά κατά τις Κυριακές και εορτές εφόσον διαταχθεί γι αυτό με έγγραφο από 

      την υπηρεσία μετά από σχετική άδεια των αρμοδίων αρχών. 

       Καμία αξίωση του εργολάβου για πρόσθετη αποζημίωση θα γίνει δεκτή για το λόγο 

      αυτό. 

 

 

Άρθρο 14 

Διευκόλυνση της κυκλοφορίας - πινακίδες 

              Ο Εργολάβος πρέπει να έχει υπόψη του ότι για κάθε καθολική διακοπή της 

      κυκλοφορίας των κατασκευαζομένων από αυτόν οδών απαραίτητα θα συνεννοείται 

      προηγουμένως με την υπηρεσία και το αρμόδιο Τμήμα της Τροχαίας κινήσεως. 
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        Ο εργολάβος υποχρεούται με δικές τους δαπάνες να τοποθετήσει πινακίδες 

      καθοδήγησης της κυκλοφορίας των οχημάτων καθώς και νυκτερινά φωτεινά σήματα 

      κλπ. Επίσης με δαπάνες του οφείλει να περιφράξει κάθε επικίνδυνη για την 

      κυκλοφορία οχημάτων και πεζών θέση και να την επισημάνει με την τοποθέτηση 

      πινακίδων νυκτερινών σημάτων κλπ. 

        Επίσης ο εργολάβος με δαπάνη του οφείλει να τοποθετήσει σε όλα τα επί μέρους 

      έργα που εκτελεί και στις πιο εμφανείς θέσεις ξύλινα εμπόδια ,που να αναγράφουν 

      τον τίτλο της Δημοτικής Αρχής που εκτελεί το έργο ,το ονοματεπώνυμο και τον 

      αριθμό τηλεφώνου του εργολάβου. 

        Eπίσης να εξασφαλίζει ασφαλείς  διαβάσεις των ακαλύπτων τάφρων σε επίκαιρα 

      σημεία με υπόδειξη του επιβλέποντα. 

 

 

Άρθρο 15 
Τεχνικές προδιαγραφές 

 

Γενικά, για τον τρόπο εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών, το είδος και την ποσότητα 

των υλικών, θα εφαρμοσθούν οι εγκεκριμένες  σύμφωνα με το ΦΕΚ 363/19-2-2013 (Τεύχος Β’ ) Πρότυπες 

Τεχνικές Προδιαγραφές   και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιοι, οι επίσημοι Γερμανικοί Κανονισμοί ή 

άλλοι ανάλογοι ξένοι επίσημοι κανονισμοί. 

 

Άρθρο 16 
Γενικές υποχρεώσεις του ανάδοχου 

17.1. Για την εκτέλεση της εργασίας  ισχύουν όσα αναφέρονται λεπτομερώς στην τεχνική περιγραφή, στα σχέδια και στα 

τεύχη υπολογισμών της μελέτης. 

17.2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει πιστά και να συμμορφώνεται ακριβώς με τις διατάξεις των 

συγγραφών υποχρεώσεων και τις ενδείξεις των σχετικών στοιχείων της σύμβασης. 

17.3. Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση διαφωνίας 

του, έχουν υποχρεωτική εφαρμογή μόνο οι σχετικές διατάξεις για τη διαδικασία επίλυσης διαφωνιών επί εκτέλεσης 

εργασιών (ενστάσεις - αιτήσεις θεραπείας - δικαστική επίλυση διαφορών). 

17.4. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για μεταβολές στην εργασία, που έγιναν χωρίς έγγραφη διαταγή και 

οι οποίες συνεπάγονται μεγαλύτερη δαπάνη, ακόμα και αν οι μεταβολές αυτές καθιστούν την εργασία πιο 

ολοκληρωμένη.  

Για κάθε δαπάνη χωρίς έγγραφη διαταγή, από την οποία επήλθε μείωση ποσοτήτων ή διαστάσεων, καταβάλλεται 

στον ανάδοχο μόνο η δαπάνη των εργασιών, που έχουν πράγματι εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται η εφαρμογή των 

διατάξεων περί κακοτεχνιών. 
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Σε περίπτωση που δίνεται προφορική διαταγή τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων στον τόπο του έργου, λόγω 

επείγουσας ανάγκης, θα πρέπει να καταχωρείται στο ημερολόγιο και να επακολουθεί η διαδικασία της παραγράφου 

7 του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85. 

17.5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες, που προκύπτουν από έγγραφες συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις 

των στοιχείων της τεχνικής μελέτης του έργου, διατηρώντας τα δικαιώματά του, που αναφέρονται στην παράγραφο 

2 του άρθρου 8 του Ν. 1418/84, λόγω τροποποίησης του αρχικού συμβατικού χρηματικού αντικείμενου. 

17.6. Ο οριζόμενος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του Π.Δ. 609/85 τεχνικός αντιπρόσωπος του ανάδοχου 

θα έχει ειδικότητα διπλωματούχου *. 

 

17.7. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει στο εργοτάξιο, με δικές του δαπάνες, ότι προβλέπεται στους 

όρους υγιεινής του κεφαλαίου Γ' του Π.Δ. 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών κ.λ.π. ». 

 

17.8. Ο ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την  έναρξη των εργασιών, να φροντίσει για την έκδοση κάθε άδειας, που 

απαιτείται σύμφωνα με τους νόμους (εκτός ενδεχομένως από την άδεια ανέγερσης οικοδομής), είναι δε ουσιαστικά 

και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων των σχετικών με την εκτέλεση των εργασιών. 

 

17.9. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί  στο εργοτάξιο όλα τα στοιχεία, που απαιτούν οι νόμοι, όπως ημερολόγιο 

του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Π.Δ. 609/85, να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, καθώς 

επίσης να παίρνει, σ' όλη τη διάρκεια των εργασιών, τα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων, που 

καθορίζονται στα Π.Δ. 778/80 και 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών κ.λ.π.», 

εκπονώντας με ευθύνη του και υποβάλλοντας αρμοδίως κάθε σχετική μελέτη, όπως στατική μελέτη ικριωμάτων, 

μελέτη προσωρινής σήμανσης των έργων, Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (Φ. Α. Υ.) και Σχέδιο Ασφαλείας και 

Υγείας (Σ. Α. Υ.) της απόφασης ΔΙΠΑΔ/177/02/03/01του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε (άρθρα1, 2 και 3).κ.λ.π., σύμφωνα με την 

παράγραφο 4 του άρθρου 34 του Π.Δ. 609/85. 

 

17.10. Τέλος, είναι υποχρεωμένος να φροντίζει με δικές του δαπάνες για τις απαραίτητες παροχές των  Οργανισμών 

Κοινής Ωφέλειας όπως ηλεκτρικού ρεύματος, νερού κ.λ.π., που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου. 

 

Άρθρο 17 
Προστατευτικές κατασκευές 

18.1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να πάρει κάθε απαιτούμενο μέτρο για την προστασία του περιβάλλοντος και να 

προβεί στην εκτέλεση, συντήρηση, καθαίρεση και αποκομιδή, μετά την αποπεράτωση του έργου, των 

προστατευτικών κατασκευών και περιφραγμάτων του εργοταξίου, που επιβάλλονται από τα Π.Δ. 778/80 και 

1073/81, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, γιατί η σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται στο ποσοστό για γενικά έξοδα και 

όφελός του. 

 

18.2. Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και εγκαταστάσεις, 

τόσο στον περιορισμένο όσο και στον γενικότερο χώρο των έργων, που θα οφείλονται στα μηχανήματα, όργανα και 

μέσα, που χρησιμοποίησε για την εκτέλεση του έργου, γι' αυτό και πρέπει να πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα και να 

οργανώσει κατά τέτοιο τρόπο τις εργασίες του, ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ζημιάς ή φθοράς, για τις οποίες 

η Υπηρεσία δεν θα φέρει καμία ευθύνη. 
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Άρθρο 18 

Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή από άλλους ανάδοχους  

19.1. Ο ανάδοχος οφείλει, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 34 του Π.Δ. 609/85, να μην παρεμποδίζει την 

εκτέλεση εργασιών, που δεν περιλαμβάνονται στη σύμβασή του και εκτελούνται από την Υπηρεσία ή από άλλους 

εργολάβους της, διατάσσοντας κατάλληλα τα μέσα του (ικριώματα κ.λ.π.) και ρυθμίζοντας τη σειρά των 

εργασιών του, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρεμβάλλει κανένα εμπόδιο στην εκτέλεση των εκτός της 

σύμβασής του εργασιών. 

 

 

Άρθρο 19 
Αρτιότητα των κατασκευών 

20.1. Ο καθορισμός από τα εγκεκριμένα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων, των 

οποιωνδήποτε στοιχείων ή οδηγιών για την εκτέλεση των εργασιών, σχετικά με τις μερικές διαστάσεις και τους 

τρόπους κατασκευής, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει κάθε μέτρο για την άρτια 

εκτέλεση και εμφάνιση των κατασκευών κάθε είδους. 

 

20.2. Σχετικά με τα πιο πάνω διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι από τα σχέδια λεπτομερειών ή από τα 

άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή από τις οδηγίες και διαταγές της Υπηρεσίας, απαιτείται όμως για την τεχνική 

αρτιότητα της κατασκευής, ο ανάδοχος υποχρεούται να το εφαρμόσει, ώστε κάθε τμήμα του έργου να είναι άρτιο 

στην κατασκευή και άμεμπτο σε εμφάνιση καθώς και στις θέσεις, που συνδέεται με τα άλλα τμήματα του έργου. 

 

Άρθρο 20 
Προέλευση,  προμήθεια υλικών - Εξασφάλιση προμήθειας 

21.1. Όλα τα υλικά, που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου, θα είναι της καλύτερης ποιότητας, χωρίς 

βλάβες ή ελαττώματα και εγχώριας προέλευσης εκτός από όσα αποδεδειγμένα, δεν παράγονται στην Ελλάδα, 

καθώς και εκείνα που προδιαγράφονται και αναφέρονται ρητά, στα αντίστοιχα άρθρα του συμβατικού τιμολογίου, 

σαν προέλευση εξωτερικού. 

 

21.2. Η χρήση αδρανών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο, διέπεται από τις διατάξεις της 

παραγράφου 8 του άρθρου 34 του Π.Δ. 609/85.  

 

21.3. Η υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο, προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι ο ανάδοχος ερεύνησε και 

εξασφάλισε την προμήθεια από την αγορά όλων των υλικών, μηχανημάτων και μέσων, που απαιτούνται και 

αναγράφονται στα συμβατικά τεύχη και επομένως δεν δικαιούται να ζητήσει από την Υπηρεσία τρόπο προμήθειας 

και εκτέλεσης ή παράταση της προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου για τον λόγο αυτό. 

 

Άρθρο 21 
Δοκιμές εγκαταστάσεων 

22.1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση αμέσως μετά την ολική αποπεράτωση των εγκαταστάσεων, να εκτελέσει τις 

δοκιμές που προβλέπουν οι ισχύοντες κανονισμοί, με δικά του μέσα, όργανα και δαπάνες. 

Οι δοκιμές αυτές θα επαναλαμβάνονται έως ότου τα αποτελέσματά τους θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των 

προδιαγραφών, οπότε θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο δοκιμών, που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα 

μηχανικό και τον ανάδοχο και θα αναφέρεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. 

 

22.2. Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 
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22.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων, να διδάξει στο προσωπικό του έργου 

τη χρήση και τον χειρισμό των εγκαταστάσεων. 

 

 

Άρθρο 22 
Κατασκευαστικά σχέδια - Οδηγίες χειρισμού - Φωτογραφίες 

23.1. ανάδοχος είναι υποχρεωμένος αμέσως μετά την αποπεράτωση του έργου και οπωσδήποτε πριν από την προσωρινή 

παραλαβή, να συντάξει και να παραδώσει στην Υπηρεσία, σε τρία (3)  αντίτυπα   ένα για τη Δ/νση Μελετών της 

Γ,Γ.Α., ένα για το αρχείο Τ.Υ. της Γ.Γ.Α. και  ένα για την Επιτροπή Διοίκησης) τα εξής σχέδια χωρίς ιδιαίτερη 

αποζημίωση. 

 

23.1.1. Τοπογραφικό διάγραμμα, σε κλίμακα 1:200, της τελικής διάταξης των έργων, με οριζοντιογραφικές και 

υψομετρικές ενδείξεις. 

23.1.2. Ακριβή σχέδια θεμελιώσεων σε κλίμακα 1:50, με κατόψεις και τομές, στις οποίες θα αναγράφονται τα 

πραγματικά στοιχεία και μεγέθη δηλαδή διαστάσεις, βάθη, θέσεις, διατομές κ.λ.π., που θα ανταποκρίνονται στα 

έργα, που εκτελέσθηκαν πραγματικά. 

23.1.3. Οριστικά αρχιτεκτονικά σχέδια. 

23.1.4. Οριστικά σχέδια των  διαφόρων εγκαταστάσεων,   δηλαδή   ηλεκτρομηχανολογικών, υδραυλικών κ.λ.π., 

με λεπτομερή διαγράμματα των διατάξεων και κατόψεις, πάνω στις οποίες θα σημειώνονται οι θέσεις και τα 

μεγέθη συσκευών, μηχανημάτων, δικτύων κ.λ.π. 

23.1.5.  

23.2. Επίσης, ο ανάδοχος οφείλει οπωσδήποτε, πριν από την παραλαβή των εγκαταστάσεων, να συντάξει χωρίς ιδιαίτερη 

αμοιβή και να υποβάλει στην Υπηρεσία σε τρία (3) αντίτυπα (ένα για τη Δ/νση Μελετών της Γ,Γ.Α., ένα για το 

αρχείο Τ.Υ. της Γ.Γ.Α. και  ένα για την Επιτροπή Διοίκησης) πλήρεις και λεπτομερείς οδηγίες χειρισμού, 

λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων. 

 

23.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται απαραίτητα να πάρει, να εκτυπώσει με δικές του δαπάνες και να προσκομίσει στην 

Υπηρεσία, οπωσδήποτε πριν από την προσωρινή παραλαβή: 

23.1.1 Έγχρωμες φωτογραφίες από τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου και 

23.1.2 Έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων 24Χ36 εκ., τέσσερις (4) τουλάχιστον για κάθε κτίριο και μία (1) 

τουλάχιστον της γενικής άποψης του έργου μετά την αποπεράτωσή του, σύμφωνα και με τις οδηγίες και 

τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 

 

Άρθρο 23 
Διοικητική παραλαβή για χρήση 

24.1. Πριν την παραλαβή (προσωρινή ή οριστική), είναι δυνατή η παράδοση σε χρήση μέρους ή και ολόκληρου του 

έργου, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Π.Δ. 609/85 και του Π.Δ 28/80 

24.2. Η παράδοση του έργου σε χρήση δεν αντικαθιστά σε καμιά περίπτωση την παραλαβή του έργου (προσωρινή ή 

οριστική). 
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Άρθρο 24 
Συντήρηση και παραλαβή του έργου 

25.1. Κατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης ο ανάδοχος επιθεωρεί και διατηρεί τις εγκαταστάσεις σε άριστη κατάσταση, 

χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

 

25.2. Επίσης, καλείται να επανορθώσει κάθε βλάβη ή ζημιά για την οποία ευθύνεται, σε εφαρμογή των διατάξεων της 

παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Ν. 1418/84 και του Π.Δ 28/80 

 

25.3. Εάν δεν προβεί μέσα στην προθεσμία, που του καθορίσθηκε, στην αποκατάσταση βλάβης ή ζημιάς, για την οποία 

ευθύνεται, οι εργασίες αποκατάστασης θα εκτελούνται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, σε 

βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου, με δυνατότητα εφαρμογής των λοιπών κυρώσεων του άρθρου 6 του 

Ν.3263/2004. 

25.4. Γενικά για την προσωρινή παραλαβή, χρόνο εγγύησης, συντήρηση και οριστική παραλαβή του έργου εφαρμόζονται 

οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτέλεσης των δημοσίων έργων και ειδικότερα τα άρθρα 11 

του Ν. 1418/84 και 53-55 του Π.Δ. 609/85. 

Ειδικότερα ο χρόνος εγγύησης καθορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου, 

μετά την πάροδο του οποίου θα διενεργηθεί η οριστική παραλαβή.  

 

 

Άρθρο 25 
Ισχύουσες διατάξεις 

26.1. Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι όροι: 

 της  διακήρυξης της δημοπρασίας 

 αυτής της Ε.Σ.Υ. και 

 των υπόλοιπων συμβατικών τευχών και στοιχείων της μελέτης όπως προβλέπονται στο Π.Δ.28/80. 

26.2.   Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται στα στοιχεία αυτής της εργολαβίας ισχύουν οι διατάξεις:  

 το Π. Δ 28/80 

 ο N.2286/95 

 ο 3463/06  όπως  ισχύει  σήμερα καθώς και κάθε τροποποίηση 

       που θα έχει γίνει μέχρι την περίοδο δημοπράτησης. 

 

 

 
                                                                                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

    ΠΕΙΡΑΙΑΣ    4 – 04 – 2016                                                         ΠΕΙΡΑΙΑΣ   4 – 04 – 2016                                                       

           Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                                 

                                                                                                           ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

                                                                                                              ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 

  

  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ                                                       ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ 

         ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ Τ.Ε.                                                                       ΠΟΛ/ΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

ΑΔΑ: 7Μ02ΩΛΨ-Π3Κ



 34 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ                   ΕΡΓΑΣΙΑ:  ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΧΥΤΑ 
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ                                                      ΚΥΘΗΡΩΝ 2016 

  ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                   

    ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 

 

Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ) 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) 

(Π.Δ. 305/96, ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 3,4,5,6,8,9,10) 

 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 

 

Γενικά 
Είδος του έργου και χρήση αυτού :   Διευθέτηση χώρου ΧΥΤΑ Κυθήρων 2016 

1. Σύντομη περιγραφή του έργου:   . 

Διάνοιξη τάφρου βάθους τουλάχιστον 3,00μ   

  Περισυλλογή – Φόρτωση και ακολούθως υγειονομική ταφή των απορριμμάτων στη διανοιχθείσα  τάφρο. 

  Περισυλλογή και τοποθέτηση βαρέων αντικειμένων και ηλεκτρικών συσκευών σε σημείο μετά από υπόδειξη από τον 

Δήμο. 

2. Στοιχεία του κυρίου της έργασίας:  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

3. Στοιχεία του υποχρέου για την εκπόνηση του ΣΑΥ: Θεμιστοκλής Μπουλούτας 

 

                                                                                       Εργοδηγός Τ.Ε. ΤΗΛ 2121601660 

 

4. Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης και των εφαρμοζόμενων κατά φάση μεθόδων εργασίας. 

 

1.1 Φορτωτής 3 – 5 κ.υ. 

1.2 Μηχανικός εκσκαφέας 1 ½ κ.υ. ( τσάπα) ή παρεμφερές 

1.3 Ανατρεπόμενο αυτοκίνητο ωφέλιμου φορτίου 15 τόνων 

  

 ΤΜΗΜΑ Β΄ 

 

Κίνδυνοι που ενδέχεται να εμφανιστούν κατά την εκτέλεση της εργασίας 

Οδηγίες Σύνταξης 

Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες, που συντίθενται οριζόντια μεν από προκαταγεγραμμένες «πηγές κινδύνων», 

κατακόρυφα δε από μη προκαθορισμένες «φάσεις και υποφάσεις εργασίας». Ο συντάκτης του ΣΑΥ: 
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1) Αντιστοιχίζει τις φάσεις – υποφάσεις του χρονοδιαγράμματος του μελετούμενου έργου όπως αυτές απαριθμούνται 

στο παραπάνω σημείο Α.5 του ΣΑΥ, σε θέσεις του πινακιδίου που, για λόγους ευκολίας, είναι ενσωματωμένο σε 

όλους τους πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης περισσότερων φάσεων / υποφάσεων, θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη 

προσαρμογή του πινακιδίου). 

2) Για κάθε επιμέρους φάση / υπόφαση εκτέλεσης του έργου, επισημαίνει τους κινδύνους που, κατά την κρίση του, 

ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η επισήμανση γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1, 2, ή 3 στους κόμβους του 

πίνακα, όπου αντίστοιχα εντοπίζεται η πιθανή πηγή κινδύνου. Η χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε 

την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων.  

Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: 

είτε (i) η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση / υπόφαση εργασίας (π.χ. κίνδυνος 

κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεμελίων δίπλα σε παλαιά οικοδομή), 

είτε (ii) οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων (π.χ. 

κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής, όταν το έδαφος είναι μικρής συνεκτικότητας ή υδροφορεί, κλπ.), 

είτε (iii) ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να συμβεί είναι περιορισμένη (π.χ. κίνδυνος 

έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή 

σε δεξαμενή καυσίμων). 

Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου: 

είτε (i) η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι τραυματισμών από 

ανατροπές υλικών, σε οικοδομικό εργοτάξιο), 

είτε (ii) δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση οχημάτων σε ένα 

ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο),  

είτε (iii) ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από 

την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες καύσωνα). 

Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως «ενδιάμεσες» των 1 και 3 περιπτώσεις. 

 

ΤΜΗΜΑ Γ 

 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Για κάθε «πηγή κινδύνων» που έχει επισημανθεί στους πίνακες του τμήματος Β (στήλη 1), καταγράφονται οι 

φάσεις/υποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης (στήλη 2), αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη μέτρων προστασίας (στήλη 3), και συμπληρώνονται τα κατά 

την κρίση του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες 

συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου (στήλη 4) 

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ 

ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ 

(1) 

ΠΗΓΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩ

Ν 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ 

ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ 

ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**) 
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02401 Φ1.1 έως Φ1.3,   ΠΔ 1073/81: άρθρο 46 και 

ΠΔ 95/78 

 

05306 Φ1.1 έως Φ1.3,    Να λαμβάνεται μέριμνα για την σωστή 

συσκευασία των φορτίων 

05309 Φ1.1 έως Φ1.3,   ΠΔ 1073/81: άρθρο 91  

07202 Φ1.1 έως Φ1.3,   ΠΔ 1073/81: άρθρα 

49,80,81 και ΠΔ 395/94 

 

10102 Φ1.1 έως Φ1.3,   ΠΔ 396/94: άρθρα 3,4 και 

Παράρτημα ΙΙ παρ.2 ΠΔ 

85/91 

Να χρησιμοποιούνται μέσα ατομικής 

προστασίας της ακοής (κυρίως για τους 

χειριστές (JCB, bobcat κλπ.)) 

10103 Φ1.1 έως Φ1.3,   ΠΔ 1073/81:άρθρο 30,  

ΠΔ 396/94: άρθρο 7 και 

Παράρτημα ΙΙ παρ.4 

 

10106 Φ1.1 έως Φ1.3,    Το προσωπικό να είναι κατάλληλα 

ενδεδυμένο 

10107 Φ1.1 έως Φ1.3,    Το προσωπικό να είναι κατάλληλα 

ενδεδυμένο 

 

(*) Αναφέρονται οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα 

(π.χ. άρθρο 38 παρ.3 του π.δ.1073/81) 

(**) Περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των εργαζομένων, 

αλλά δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι επαρκής για τη συγκεκριμένη περίπτωση. 

Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν 

ειδικούς κινδύνους (βλ. Άρθρο 3, παρ.5 του π.δ.305/96) 

 

 

ΤΜΗΜΑ Δ΄ 

 

Πρόσθετα στοιχεία 

 

Οδηγίες Σύνταξης 

Σχεδιάζεται στον προβλεπόμενο χώρο αυτού του εντύπου ή επισυνάπτεται σχεδιάγραμμα της θέσης του έργου, στο οποίο 

θα φαίνονται με χαρακτηριστικό και εύκολα αντιληπτό τρόπο (π.χ. διαφορετικό χρώμα, διαφορετικό είδος ή πάχος 

γραμμών κλπ.) ή και περιγραφικά τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας 

2. Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου 

3. Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού 

4. Χώροι αποθήκευσης 

5. Χώροι συλλογής άχρηστων και επικίνδυνων υλικών (θα περιγράφεται και ο τρόπος αποκομιδής τους) 

6. Χώροι υγιεινής, εστίασης και πρώτων βοηθειών  
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7. Άλλα σημεία, χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων  

 

 

ΤΜΗΜΑ Ε΄ 

 

Νομοθετικά κείμενα για τη λήψη μέτρων προστασίας 

 

Πλήρης φάκελος των νομοθετικών διατάξεων, των οποίων έχει γίνει αναφορά στον πίνακα του τμήματος Γ΄ του ΣΑΥ 

υπάρχει στην Υπηρεσία. 

  

                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

 ΠΕΙΡΑΙΑΣ    4 – 04 – 2016                                                              ΠΕΙΡΑΙΑΣ  4 - 04 – 2016                                                       

          Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                                 

                                                                                                           ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

                                                                                                              ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 

                                                                                                                 

                

  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ                                                        ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ 

         ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ Τ.Ε.                                                                       ΠΟΛ/ΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ                            ΕΡΓΑΣΙΑ:  ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΧΥΤΑ 

 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ                                                             ΚΥΘΗΡΩΝ 2016 

  ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                   

    ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 

 
 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

(Φ.A.Y.) 

(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) 

 

ΤΜΗΜΑ Α 

 

Γενικά 
 

1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: 

« ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΧΥΤΑ ΚΥΘΗΡΩΝ 2916»  

 

2. Ακριβής διεύθυνση του έργου:    ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 
3. Αριθμός έγκρισης της μελέτης:   26/2016 

4. Στοιχεία των κυρίων του έργου 
(καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό / αρχικούς ιδιοκτήτες και 

συμπληρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της έργασίας, όποτε επέρχεται κάποια αλλαγή στη 

συνολική ή στις επί μέρους ιδιοκτησίες): 

 

Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Ημερ/νία 

κτήσεως 

Τμήμα του έργου 

όπου υπάρχει ιδιοκτησία 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΑ    

  ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 2 – 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ  

 

 100% 
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5. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ:  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ –  ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ Τ.Ε. 

 

6. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: 

 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερ/νία αναπροσαρμογής 
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ΤΜΗΜΑ Β 

 

 Μητρώο του έργου – Συμπληρώνεται κατά τη φάση της μελέτης 
 

1. Τεχνική περιγραφή του έργου:  

 

Το σύνολο του έργου θα αποτελείται από τα παρακάτω  επιμέρους  τμήματα: 
 

1.1 Φορτωτής 3 – 5 κ.υ. 

1.2 Μηχανικός εκσκαφέας 1 ½ κ.υ. ( τσάπα) ή παρεμφερές 

1.3 Ανατρεπόμενο αυτοκίνητο ωφέλιμου φορτίου 15 τόνων 

 

2. Παραδοχές μελέτης  

Α. ΥΛΙΚΑ 

2.Α.1 Κατηγορίες σκυροδέματος     C12/15, C16/20 

2.Α.2 Κατηγορίες χάλυβα Β500c 

2.Α.3 Λιθορριπές πάχους 50 εκ. 20-50 kg 

2.Α.4 Αμμοχάλικο  

 

Β. ΕΔΑΦΟΣ 

2.Β.1 Επιτρεπόμενη τάση εδάφους ΜPa 0,25 

2.Β.2 Δείκτης εδάφους Ks( KPa / cm) 300 

2.Β.3 Συντελεστής τριβής εδάφους - σκυροδέματος 0,70 

2.Β.4   

Γ. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2.Γ.1 Σεισμικότητα περιοχής ΙΙ 

2.Γ.2 Σεισμική επιτάχυνση του εδάφους α = 0,16 

2.Γ.3 Κατηγορία εδάφους Α 

2.Γ.4   

Δ. ΦΟΡΤΙΑ 
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2.Δ.1 Ίδιο βάρος οπλισμένου σκυροδέματος 25.00 KN/m2 

2.Δ.2 Ίδιο βάρος γαιών 20.00 KN/m2 

2.Δ.3   

 

3. “Ως κατεσκευάσθη” σχέδια του έργου και των εγκαταστάσεων, επισυνάπτονται σε 

παράρτημα, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής. 

 

ΤΜΗΜΑ Γ 

 

Επισημάνσεις 
 

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους 

συντηρητές - επισκευαστές του.  

Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία: 

 

1. Θέσεις δικτύων 

 1.1 ύδρευσης 

 1.2 αποχέτευσης 

 1.3 ηλεκτροδότησης (υψηλής, μέσης και χαμηλής τάσης) 

 1.4 παροχής διαφόρων αερίων 

 1.5 παροχής ατμού 

 1.6 κενού 

 1.7 ανίχνευσης πυρκαγιάς 

 1.8 πυρόσβεσης 

 1.9 κλιματισμού 

 1.10 θέρμανσης 

 1.11 λοιπών δικτύων εντός των δομικών στοιχείων του έργου (μη ορατών) 

 1.12 λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπισθεί ή με 

οποιοδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 
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κατά ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες 

 

 Ουδεμία 

 

2. Σημεία των κεντρικών διακοπτών 

Για τη γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγουμένης παραγράφου 1 

 

 Ουδεμία 

 

3. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο  

 3.1 αμίαντος και προϊόντα αυτού 

 3.2 υαλοβάμβακας 

 3.3 πολυουρεθάνη 

 3.4 πολυστερίνη 

 3.5 άλλα υλικά 

 

 Ουδεμία 

 

4. Ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή του κτιρίου 

Σημειώνονται οι ιδιαιτερότητες στο σύνολο ή σε επιμέρους στοιχεία του έργου (π.χ. 

περιπτώσεις προκατασκευής, προέντασης, σημειακών φορτίων, κλπ.) 

 

 Ουδεμία 

 

5. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου. 

 

 Ουδεμία 

6. Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας 

 Ουδεμία 
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7. Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση 

 

 Ουδείς 

 

8. Άλλες ζώνες κινδύνου 

 

 Ουδεμία 

 

9. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία (για λόγους π.χ. εξαερισμού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων, 

απομάκρυνσης υδάτων, κλπ.) 

 

 Ουδεμία 

 

ΤΜΗΜΑ Δ 

 

Οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία 

 

(Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις 

ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες (συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής, κλπ) καθ΄ όλη τη 

διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. 

Μπορούν εδώ να αναφερθούν – π.χ. – κατά πόσο το κτίσμα διαθέτει από κατασκευής μηχανισμό ή 

εγκατάσταση για την εκτέλεση επισκευών στις εξωτερικές του επιφάνειες, ή αν υπάρχουν προβλέψεις 

για την εγκατάσταση τέτοιου μηχανισμού, ποιες και σε ποια σημεία, κλπ.) 

 

1. Εργασίες σε στέγες 

Οι οδηγίες θα αναφέρονται κυρίως στην αποφυγή των κινδύνων πτώσης από τα πέρατα της 

στέγης ή διαμέσου αυτής, αν είναι κατασκευασμένη από υλικά ανεπαρκούς αντοχής. 

 

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες. 

 

2. Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς 
 

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες. 

 

3. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου 
 

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες. 
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4. Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, 

φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες 

 

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες. 

 

5. Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς 
 

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες. 

 

 

ΤΜΗΜΑ Ε 

 

Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των εγκαταστάσεών του 

 

 

    Σε ετήσια βάση θα πρέπει να ελέγχεται ο  χώρος του ΧΥΤΑ και να γίνεται  

υγειονομική τα ταφή των απορριμμάτων 

    

 

 
                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

 ΠΕΙΡΑΙΑΣ    4 – 04 – 2016                                                              ΠΕΙΡΑΙΑΣ  4 - 04 – 2016                                                       

          Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                                 

                                                                                                           ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

                                                                                                              ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 

                                                                                                                 

                

 

  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ                                                        ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ 

         ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ Τ.Ε.                                                                       ΠΟΛ/ΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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 ΕΝΤΥΠΟ    ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 

 
Στοιχεία προσφερομενου εργολήπτη : 

 

Επωνυμία :   …………………………………. 

Έδρα :           …………………………………. 

ΑΦΜ :          …………………………………. 

ΔΟΥ   :          …………………………………. 

Τηλ    :           …………………………………. 

e-mail :          …………………………………. 

 
 

 

                                                

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

 

 Αποδέχομαι πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές – υποχρεώσεις, για τις οποίες έλαβα γνώση. 

 Η παραπάνω προσφερόμενη τιμή είναι τελική και περιλαμβάνει φόρους, αμοιβές και ασφάλιση 

προσωπικού, καύσιμα, έξοδα μεταφοράς κλπ.   

 Θα διαθέτω τον απαιτούμενο εξοπλισμό που αναφέρεται στη μελέτη, καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης, ενώ κατά την υπογραφή αυτής θα υποβάλλω υποχρεωτικά τα απαιτούμενα 

αποδεικτικά στοιχεία (άδεια κυκλοφορίας – βεβαίωση κατοχής – μισθωτήριο κλπ)                   

 

 

 

Κύθηρα   ….. - 5 – 2016 

 

 

 

Ο    Προσφέρων 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Σφραγίδα  &  Υπογραφή 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
Προσφερόμενη Τιμή   

σε ευρώ προ ΦΠΑ 

 

ΦΠΑ 23% 

 

Ολική προσφερόμενη 

τιμή  σε ευρώ 

Συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ 

Διευθέτηση χώρου ΧΥΤΑ 

Κυθήρων   2016 
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