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ΣΔΥΝΗΚΖ

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ ζπληήξεζε δεκνηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ ΓΚΥ.
Γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ
ηνπ έηνπο 2015, πνζνχ €12.600,00 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ΚΑ 30.7326.0007.
Ζ ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ € 12.527,53 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 23% θαη ζα
θαιπθζεί απφ έζνδα ηνπ Γήκνπ.

ΓΔΝΗΚΑ

1. Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο Σ.Τ. εηο ηελ νπνία ζα
ππνβάιιεηαη δείγκα γηα ηνλ έιεγρν θαη έγθξηζε ηνπ, σο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
εξγαζηψλ θαη κάιηζηα πξηλ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο. Δάλ δελ ηεξεζεί απηφ, ε ελ ιφγσ
εξγαζία ζα ζεσξείηαη θαθφηερλνο θαη δελ ζα παξαιακβάλεηαη γηα ηελ πιεξσκή ηεο.
2. Θα ηεξείηαη, ππ‟ επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, θαζεκεξηλψο ην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ θαη νη
φπνηεο πξνθνξηθέο εληνιέο ζα θαηαγξάθνληαη εληφο ηεο εκέξαο ζ‟ απηφ, θαη εληφο ηξηψλ
(3) ην πνιχ εκεξψλ ζα εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ έγγξαθν. Οπδεκία εληνιή, πξνθνξηθή αιιά θαη
γξαπηή ζα αλαγλσξίδεηαη, εάλ δίλεηαη απφ ηξίηνπο σο πξνο ηελ δηεπζχλνπζα ππεξεζία
ηνπ έξγνπ.
3. Σν έξγν ζα εθηειείηαη κε θαηάιιειν θαη αζθαιηζκέλν λνκίκσο εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ,
πνπ έρεη ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα θαη ζα ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηνπ
επηβιέπνληνο κεραληθνχ, ν νπνίνο ζα κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ απνκάθξπλζή ηνπ απφ ην
εξγνηάμην, ν δε αλάδνρνο απνδέρεηαη ην δηθαίσκα απηφ ηεο Γ/ζαο Σ.Τ. ηνπ Γήκνπ, ε νπνία
κπνξεί λα δηαθφςεη ηηο εξγαζίεο, εηο βάξνο θαη ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ.
4. Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη ηνπο
θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο. Δξγαζίεο πνπ ζα ζεσξνχληαη θαθφηερλεο απφ ηνλ
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επηβιέπνληα, απνδέρεηαη ν αλάδνρνο λα θαηεδαθίδνληαη θαη φρη λα δεηά ηελ πεξηθνπή ηεο
αμίαο ησλ.
5. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζεί ζπλερψο ηηο εξγαζίεο, ψζηε νη πνζφηεηεο πνπ
ζα θαηαζθεπάζεη λα κελ ππεξβνχλ ηηο ζπκβαηηθέο (κειέηεο). Οη ελ ιφγσ πνζφηεηεο δελ ζα
πηζηνπνηνχληαη εθ‟ φζνλ δελ ζα ππάξρνπλ έγγξαθεο εληνιέο σο πξνο ηελ δπλαηφηεηα
εθηέιεζεο απηψλ, απφ ηελ Γ/ζα Τπεξεζία. Ο Αλάδνρνο ππνρξεσηηθά πξηλ ηελ έλαξμε ησλ
εξγαζηψλ ζα πξνζθνκίζεη ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ έγθξηζή ηνπ.
6. Οπδεκία αθαλήο εξγαζία ζα παξαιακβάλεηαη εθ‟ φζνλ γηα ηελ εθηέιεζή ηεο δελ
εηδνπνηεζεί πξνεγνπκέλσο ν επηβιέπσλ κεραληθφο γηα λα ιάβεη ηα επηκεηξηθά ζηνηρεία θαη
εγθξίλεη ηφζν ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ φζν θαη ηελ αξηηφηεηα ηεο πξνεγεζείζεο
σο θαη ηεο πξνο εθηέιεζε εξγαζίαο. Σα ελ ιφγσ ζηνηρεία (επηκεηξηθά θιπ) ζα θέξνπλ
ππνρξεσηηθά ηηο ππνγξαθέο ηφζν ηνπ αλαδφρνπ, φζν θαη ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ.
7. Σν φιν έξγν ζα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηνλ Ν.1418/88 θαη ηα Π.Γ. 609/85, 171/87, θαη
ινηπψλ ηζρπνπζψλ ΠΓ θαη Τπ. Απνθάζεσλ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ
επηβιέπνληνο κεραληθνχ.

ΠαπΪγνπ 8/10/2015

Ο ζπληάμαο

Α.Φάξθσλαο
Πνι. Μεραληθφο Σ.Δ.
Δζεσξήζε
Ζ πξντζηακέλε Γ.Σ.Τ.Γ.Π.-Υ.

Βαζάινπ Υξηζηίλα
Αξρηηέθησλ Μεραληθφο
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ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ
A.T. 1
22.10

Καζαίξεζε κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα

Καζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ αφπινπ ζθπξνδέκαηνο παληφο είδνπο,
ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. πκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ
πάζεο θχζεσο απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, ησλ ηθξησκάησλ θαη
πξνζσξηλψλ αληηζηεξίμεσλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ, ν ηεκαρηζκφο ησλ
επκεγεζψλ ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο ζέζεηο θφξησζεο, ζχκθσλα
κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 15-02-01-01 "Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ
ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα".

22.10.01

Με εθαξκνγή ζπλήζσλ κεζφδσλ θαζαίξεζεο
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2226
3

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m ) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο
θαζαηξέζεσο
ΔΤΡΧ 28,00

A.T. 2
Β-51Ν

ΠΡΟΥΤΣΑ ΚΡΑΠΕΔΑ ΚΗΠΟΤ ΑΠΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2921)

Σνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25, δηαηνκήο
πιάηνπο 0,05 m θαη χςνπο 0,30 m, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο, κε
απφηκεζε, επζπγξάκκσλ ή θακπχισλ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1340, πξνο θαηαζθεπή λεζίδσλ
αζθαιείαο, πεδνδξνκίσλ, θφκβσλ θ.ιπ., ηα νπνία ζα παξαζθεπάδνληαη ζε βηνκεραληθή
εγθαηάζηαζε κε δφλεζε θαη ζπκπίεζε, απνθιεηνκέλεο ηεο παξαζθεπήο ηνπο επί ηφπνπ ηνπ
έξγνπ κε απηνζρέδηνπο μπιφηππνπο.
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Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-02-01-00 „‟Κξάζπεδα, ξείζξα θαη ηάθξνη νκβξίσλ
θαηαζηξψκαηνο νδψλ επελδεδπκέλεο κε ζθπξφδεκα‟‟.
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:
 ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θξαζπέδσλ θαη φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ πιελ ηνπ
ζθπξνδέκαηνο ηεο βάζεο έδξαζεο,
 ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε επζπγξακκία ή θακπχιε ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο απφ ηα ζρέδηα
νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά, κε ρξήζε ηεκαρίσλ κήθνπο φρη κηθξφηεξνπ ησλ 0,50 m, κε
ιεία επηθάλεηα, ε ζηεξέσζε ησλ θξαζπέδσλ κε θαηαζθεπή πίζσ απφ απηά ζπλερνχο
πξίζκαηνο δηαηνκήο 0,10x0,20 m απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C8/10, ν εγθηβσηηζκφο ηνπο θαη
3
ε αξκνιφγεζή ηνπο κε ηζηκεληνθνλία αλαινγίαο 650 kg ηζηκέληνπ αλά m άκκνπ.
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θξαζπέδνπ ρσξίο ηελ βάζε έδξαζήο ηνπ, ε
νπνία επηκεηξείηαη ηδηαηηέξσο.
ΔΤΡΧ 8,60

A.T. 3
20.05

Δθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ
Δθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, πιάηνπο βάζεσο
έσο 3,00 m ή κεγαιπηέξνπ ησλ 3,00 m αιιά επηθαλείαο βάζεσο έσο 12,00 m2,
ζε βάζνο κέρξη 2,00 m απφ ην ρακειφηεξν ρείινο ηεο δηαηνκήο εθζθαθήο, ελ
μεξψ ή εληφο χδαηνο βάζνπο έσο 0,30m, ηνπ νπνίνπ ε ζηάζκε, είηε εξεκεί είηε
ππνβηβάδεηαη κε εθ' άπαμ ή ζπλερή άληιεζε (ε νπνία πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα), κε
ηελ αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ, ηελ κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα θαη
ηελ ηπρφλ αλαγθαία ζπνξαδηθή αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-04-00-00 "Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ
έξγσλ"
3

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m ) επί νξχγκαηνο, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ
εθζθαθψλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη
κεηά ηελ εθζθαθή.
20.05.01

ζε εδάθε γαηψδε-εκηβξαρψδε
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2124

ΔΤΡΧ 4,50

A.T. 4
20.30

Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθψλ κε κεραληθά κέζα
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2171
Φνξηνεθθφξησζε κε κεραληθά κέζα επί απηνθηλήηνπ πξνο κεηαθνξά πάζεο
θχζεσο πξντφλησλ εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ θαη θαηεδαθίζεσλ, κε ηελ ζηαιία
ηνπ απηνθηλήηνπ.
3

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m ) ζε φγθν νξχγκαηνο.
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ΔΤΡΧ 0,90
A.T. 5
10.07

Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην
Μεηαθνξά κε απηνθίλεην νπνηνπδήπνηε πιηθνχ, αλά ρηιηφκεηξν απνζηάζεσο.
Σηκή αλά ηνλνρηιηφκεηξν (ton.km)
10.07.01

δηα κέζνπ νδψλ θαιήο βαηφηεηαο
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-1136
Δπί νδνχ επηηξέπνπζαο ηαρχηεηα άλσ ησλ 40 km/h

ΔΤΡΧ 0,35

A.T. 6
Γ7

Πξνκήζεηα θεπεπηηθνχ ρψκαηνο
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ-1710

Πξνκήζεηα θεπεπηηθνχ ρψκαηνο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ
02-07-05-00. Σν θεπεπηηθφ ρψκα ζα είλαη γφληκν, επηθαλεηαθφ, εχζξππην, ακκναξγηιψδνπο
ζχζηαζεο, κε αλαινγία ζε άκκν ηνπιάρηζηνλ 55 % θαη θαηά ην δπλαηφλ απαιιαγκέλν απφ
ζβψινπο, αγξηφρνξηα, ππνιείκκαηα ξηδψλ, ιίζνπο κεγαιχηεξνπο ησλ 5 cm θαη άιια μέλα ή
ηνμηθά πιηθά βιαβεξά γηα ηελ αλάπηπμε θπηψλ.
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3)
ΔΤΡΧ 8,50

A.T. 7
Γ1.

Γέλδξα

Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ δέλδξσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη
κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην
θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο
δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη
φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ δέλδξσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη
θαη ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-09-01-00.
Γ1.4

ΓΫλδξα θαηεγνξέαο Γ4
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ-5210
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
ΔΤΡΧ 25,00
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A.T. 8
32.01

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε
ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνχ
Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο
νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε κε ρξήζε
αληιίαο ζθπξνδέκαηνο ή ππξγνγεξαλνχ θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ
θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ
δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, θαη ηηο
ΔΣΔΠ:
01-01-01-00 "Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο",
01-01-02-00 "Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο",
01-01-03-00 "πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο",
01-01-04-00 "Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο",
01-01-05-00 "Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο",
01-01-07-00 "θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ".
Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί
ηφπνπ ηνπ έξγνπ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ
παξέιεπζε 90 ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, εθηφο εάλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά
πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη:
α.

β.
γ.

δ.

ε.

Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο
ηνπ έξγνπ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ
ζθπξφδεκα ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ
πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο,
εθφζνλ ην ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ
ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη
ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο
ζην εξγνηάμην πξνο δηάζηξσζε.
Δπηζεκαίλεηαη
φηη
ζηελ
ηηκή
αλά
θαηεγνξία
ζθπξνδέκαηνο
ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο εθάζηνηε απαηηνχκελεο πνζφηεηαο
ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο,
εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ
αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε. ε νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξείηαη ηδηαίηεξα ε
ελζσκαησκέλε πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα.
Ζ απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα
ζε ηζηκέλην γηα ηελ επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ Αλαδφρνπ.
Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιελ ξεπζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδπληηθψλ
πήμεσο) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε
ζπλζέζεσο, επηκεηξνχληαη θαη πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο.
Ζ δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο
άλσ ζηάζκεο ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο),
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ
πνηφηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ ηειεηψκαηνο.
πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ
κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιαο), ε δαπάλε κεηάβαζεο επί ηφπνπ,
ζηεζίκαηνο θαη επηζηξνθήο ηεο πξέζαο ζθπξνδέκαηνο θαη ε πεξηζπιινγή,
θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ζθπξνδέκαηνο απφ ηελ
ζέζε ζθπξνδέηεζεο.
Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ
εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. βηνκεραληθφ δάπεδν).
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Οη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πάζεο θχζεσο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, εθηφο
απφ θειχθε, αςίδεο θαη ηξνχινπο.
Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα,
ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο
32.01.04

Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-3214
3

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m ).
ΔΤΡΧ 90,00

A.T. 9
38.01

Ξπιφηππνη ρπηψλ ηνίρσλ
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3801
Ξπιφηππνη ρπηψλ ηνίρσλ εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ
ην έδαθνο, ζε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο κέρξη 4,00 m, ζχκθσλα κε ηελ
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-04-00-00 "Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα
(ηχπνη)".
Οη δηαζηάζεηο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ηθξησκάησλ, ζαληδσκάησλ, κεηαιιηθψλ
πιαηζίσλ θιπ ζηνηρείσλ ηνπ θαινππηνχ θαη ηνπ ηθξηψκαηνο ζα είλαη ηέηνηαο
αληνρήο ψζηε λα κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ φια ηα επελεξγνχληα θαηά ηελ
θαηαζθεπή θνξηία ρσξίο παξακνξθψζεηο ή ππνρσξήζεηο.
ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ
πιηθψλ, ε εξγαζία αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ
θαινππηνχ θαη απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ
δηακφξθσζή ηνπ,
2

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m ) επηθαλείαο ζε επαθή κε ην ζθπξφδεκα.
ΔΤΡΧ 13,50
A.T. 10
38.20

38.20.03

Γνκηθά πιέγκαηα B500C
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-3873

ΔΤΡΧ 1,01

A.T. 11
74.90

Σαινίες (θιλέηα) επιζηρώζεων από μάρμαρο
Σαηλίεο (θηιέηα) επηζηξψζεσλ απφ κάξκαξν καιαθνχ πξνειεχζεσο Πεληέιεο
πάρνπο 2 cm θαη πιάηνπο έσο 10 cm. Τιηθά θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο.
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Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ)
74.90.02

Σαηλίεο επηζηξψζεσλ απφ κάξκαξν ζθιεξφ έσο εμαηξεηηθά
ζθιεξφ, πάρνπο 2 cm.
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7492

ΔΤΡΧ 12,40

A.T. 12
Γ2
Θάκλνη
Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ ζάκλσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη
κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην
θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο
δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη
φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ ζάκλσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη
ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-09-01-00.
Γ2.3

ΘΪκλνη θαηεγνξέαο Θ3
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ-5210
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)
ΔΤΡΧ 7,40

A.T. 13
71.21

Επιχρίζμαηα ηριπηά - ηριβιδιζηά με ηζιμενηοκονίαμα
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7121
Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 450 kg ηζηκέληνπ,
πάρνπο 2,5 cm, ζε ηξεηο ζηξψζεηο, απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε πηηζηιηζηή, ε δεχηεξε
ζηξσηή (ιάζπσκα) θαη ηξίηε ηξηπηή (ηξηβηδηζηή), επί ηνίρσλ ή νξνθψλ, ζε
νπνηαζδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο, θαη ζε χςνο κέρξη 4,00 m απφ ην δάπεδν
εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-03-01-00 "Δπηρξίζκαηα κε
θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ".
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία, κε ηα πιηθά επί ηφπνπ θαη ηνλ απαηηνχκελν
κεραληθφ εμνπιηζκφ, εηδηθά εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο.
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)
ΔΤΡΧ 13,50
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A.T. 14

11.02

Μεηαιιηθέο εζράξεο πδξνζπιινγήο
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο

ΤΓΡ 6752

Μεηαιιηθέο εζράξεο πδξνζπιινγήο, κε ην αληίζηνηρν πιαίζην
ηνπνζεηεκέλεο, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο.

έδξαζεο,

πιήξσο

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηεο εζράξαο θαη ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο
απηήο, ε αθξηβήο ξχζκηζε ηεο ζηάζκεο θαη επίθιηζεο ηεο εζράξαο κε ρξήζε ζηεξεψλ
ππνζεκάησλ θαη ν εγθηβσηηζκφο ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο κε ηζηκεληνθνλία, κε ζπξξηθλνχκελν
θνλίακα ή επνμεηδηθά θνληάκαηα.
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή, ηφζν επί λέσλ φζν θαη επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ
(αληηθαηάζηαζε εζραξψλ).
Δπηκέηξεζε γηα ηηο κελ ηππνπνηεκέλεο εζράξεο βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο κε βάζε ηνπο
πίλαθεο βαξψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή, γηα ηηο δε ειεθηξνζπγθνιιεηέο εζράξεο λε βάζε
αλαιπηηθνχο ππνινγηζκνχο ησλ ξάβδσλ θαη ινηπψλ δηαηνκψλ κνξθνράιπβα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο. ε θακία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηή
επηκέηξεζε κε δχγηζε.
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) εζράξαο θαη αληηζηνίρνπ πιαηζίνπ έδξαζεο

11.02.02

Δζράξεο θαλαιηψλ πδξνζπιινγήο, ραιχβδηλεο, ειεθηξνζπγθνιιεηέο
Δζράξεο ραιχβδηλεο, ειεθηξνζπγθνιιεηέο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ
ΔΣΔΠ 08-07-01-02 "Δζράξεο πδξνζπιινγήο ραιχβδηλεο ειεθηξνζπγθνιιεηέο"
ΔΤΡΧ 3.10

A.T. 15

12.30

Γίθηπα απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο
δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated)
εμσηεξηθή επηθάλεηα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-3

Καηαζθεπή δηθηχνπ απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ ζσιήλεο δνκεκέλνπ
ηνηρψκαηνο, κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα θαηά ΔΛΟΣ
ΔΝ 13476-3, δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9969.
Οη ζσιήλεο πξνζδηνξίδνληαη αθ‟ ελφο κελ κε βάζε ηελ δαθηπιηνεηδή αθακςία (ring stiffness),
θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9969, ε νπνία κεηξάηαη ζε kN/m2 δηαηνκήο ηνηρψκαηνο αγσγνχ
(ραξαθηεξηζηηθφ κέγεζνο SN = ring stiffness class = θαηεγνξία δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο) θαη
αθ‟ εηέξνπ κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN. χκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ EN 137461, σο νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ιακβάλεηαη είηε ε εμσηεξηθή (DN/OD, outer diameter) ή ε
εζσηεξηθή (DN/ID, internal diameter).
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ αληηζηνίρσλ
δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο θαη κνπθψλ, ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ, ν θαηαβηβαζκφο ζην
φξπγκα, ε επζπγξάκκηζε, ε ζχλδεζε θαη ε εθηέιεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ δνθηκψλ
ζηεγαλφηεηαο.
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Ζ εθζθαθή ηνπ νξχγκαηνο ηνπνζέηεζεο, ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ, ε επαλεπίρσζε θαη
ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα εηδηθά ηεκάρηα επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο κε βάζε ηα νηθεία
άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ.
Σηκή αλά αμνληθφ κέηξν (m) πιήξσο θαηαζθεπαζκέλεο ζσιήλσζεο θαηά ηα αλσηέξσ.
12.30.01

Σππνπνίεζε νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ ζσιήλσλ (DN) θαηά ηελ εζσηεξηθή
δηάκεηξν [DN/ID]
12.30.01.01

Γίθηπα κε ζσιήλεο SN4, DN/ID 300 mm
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6711.4

ΔΤΡΧ 18,50

Παπάγνπ,8/10/2015
Δζεσξήζε

Ζ πξντζηακέλε Σ.Τ.Γ.Π.-Υ.

Ο ζπληάμαο

Βαζάινπ Υξηζηίλα

Α. Φάξθσλαο

Αξρηηέθησλ Μεραληθφο

Πνιηηηθφο Μεραληθφο Σ.Δ.
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
ΓΖΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ ΥΟΛΑΡΓΟΤ

πληάξεζε δεκνηηθώλ εγθαηαζηΪζεωλ ζηελ ΓΚΥ, Ϋηνπο 2015
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ

α/α

ΔΗΓΟ ΔΡΓΑΗΧΝ

1 Καζαίξεζε κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ
θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα, κε
εθαξκνγή ζπλήζσλ κεζφδσλ θαζαίξεζεο

ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΖΣΑ
ΚΧΓΗΚΟ
ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ

ΣΗΜΖ
ΜΟΝAΓΟ

ΓΑΠΑΝΖ

22.10.01

m3

10,00

28,00

280,00

2 Κξάζπεδα θήπνπ

Β-51 Ν

κκ

270,00

8,60

2.322,00

3 Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε
κεραληθψλ κέζσλ ζε εδάθε γαηψδεεκηβξαρψδε

20.05.01

m3

30,00

4,50

135,00

4 Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθψλ
κε κεραληθά κέζα

20.30

m3

30,00

0,90

27,00

10.07.01

tonxkm

50,00

0,35x40

700,00

6 Πξνκήζεηα θεπεπηηθνχ ρψκαηνο

ΠΡ 1710

m3

30,00

8,50

255,00

7 Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ4

ΠΡ 5210

ηεκ

10,00

25,00

250,00

32.01.04

m3

28,00

90,00

2.520,00

38.01

m2

10,00

13,50

135,00

38.20.03

kg

200,00

1,01

202,00

74.90.02

κκ

20,00

12,40

248,00

ΠΡ 5210

ηεκ

100,00

7,40

740,00

71.21

m2

20,00

13,50

270,00

5

Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην δηα κέζνπ νδψλ
θαιήο βαηφηεηαο

8 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηφπνπ,
δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε
ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε αληιίαο
θπξνδέκαηα, γηα θαηαζθεπέο απφ
ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20
9 Ξπιφηππνη ρπηψλ ηνίρσλ
10 Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο,
δνκηθά πιέγκαηα B500C (S500s)
11 Σαηλίεο (θηιέηα) επηζηξψζεσλ απφ
κάξκαξν, ζθιεξφ έσο εμαηξεηηθά ζθιεξφ,
πάρνπο 2 cm
12 Θάκλνη θαηεγνξίαο Θ3

13 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε
ηζηκεληνθνλίακα
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14 Μεηαιιηθέο εζράξεο θαλαιηψλ
πδξνζπιινγήο, ραιχβδηλεο,
ειεθηξνζπγθνιιεηέο
15 Γίθηπα κε ζσιήλεο SN4, DN/ΗD 300 mm

11.02.02

kg

100,00

3,10

310,00

12.30.01.01

κκ

25,00

18,50

462,50

ΓαπΪλε εξγαζηώλ
Απξόβιεπηα 15%
ύλνιν
υνολική Γαπάνη

Παπάγνπ, 8/10/2015

Δζεσξήζε
Ζ πξντζηακέλε Σ.Τ.Γ.Π.-Υ.

Ο ζπληάμαο

Βαζάινπ Υξηζηίλα

Α. Φάξθσλαο
Πνιηηηθφο Μεραληθφο Σ.Δ.
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1.328,48
10.184,98

ΦΠΑ 23%

Αξρηηέθησλ Μερ

8.856,50

2.342,55
€ 12.527,53

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ
ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ

πληάξεζε δεκνηηθώλ εγθαηαζηΪζεωλ ζηελ ΓΚΥ, Ϋηνπο 2015

Αξ. Μειέηεο: 88/2015

ΓΔΝΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ
ΔΚΣΔΛΔΔΧ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ

ΑΡΘΡΟ 1ν

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΓΓΡΑΦΖ

Ζ παξνχζα Γεληθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ αθνξά ζηνπο γεληθνχο
ζπκβαηηθνχο φξνπο βάζεη ησλ νπνίσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ησλ ππνινίπσλ
ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο ζα εθηεινχληαη απφ εθείλνλ πνπ ζα
αλαδεηρζεί αλάδνρνο, θάζε είδνπο έξγα αξκνδηφηεηνο ηνπ Γήκνπ Παπάγνπ.

ΑΡΘΡΟ 2ν

ΗΥΤΟΤΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Σα δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά έξγα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
α.

Σνπ Ν.1418/84 “Πεξί Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ξπζκίζεσλ ζπλαθψλ ζεκάησλ”
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε απφ ηνλ Ν.2229/94

β.

Σνπ Π.Γ. 609/85 “Καηαζθεπή δεκνζίσλ Έξγσλ”

γ.

Σνπ Π.Γ.171/87 “‟Όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ ή γλσκνδνηνχλ θαη εηδηθέο
ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα έξγσλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) θαη άιιεο ζρεηηθέο Γηαηάμεηο
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δ.

Σνπ Π.Γ. 3463/06 «Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο»
Όπσο απηά ηζρχνπλ ζήκεξα. Οη δηαηάμεηο απηέο ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνπο
φξνπο ηεο παξνχζεο θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη ζηνηρείσλ
ηεο κειέηεο.

ε.

Σνπ Ν.2372/96, ΠΓ23/93, ΠΓ286/94
Δπίζεο ηζρχνπλ φζα ζπκπιεξσκαηηθά αλαθέξνληαη ζην αξζ.15 ηεο
δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο.

ΑΡΘΡΟ 3ν

ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ έξγσλ αθνινπζνχληαη νη
νδεγίεο ησλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ θαη εθαξκφδνληαη νη
αληίζηνηρεο πξνο ην είδνο ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπ.
Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ νη αλαθεξφκελεο ζηελ Δηδηθή
πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ή ην Σηκνιφγην, θαζψο θαη εγθεθξηκέλεο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο.

ΑΡΘΡΟ 4ν

ΤΜΒΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

Σα ηεχρε δεκνπξάηεζεο θαη ηα άιια ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ
αιιεινζπκπιεξψλνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ φξσλ ηνπο,
εθαξκφδεηαη πάληα ε εμήο ζεηξά ηζρχνο, εθηφο αλ ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο νξίδεηαη
δηαθνξεηηθά ζηε δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο.
1. Ζ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ
2. Ζ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ
3. Σν ηηκνιφγην ηεο κειέηεο
4. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο
5. Ζ εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
6. Ζ γεληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ
7. Ζ ηερληθή πεξηγξαθή
8. Οη ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνδηαγξαθέο νηθνδνκηθψλ θαη
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ (αξζ.5 ΠΓ.609/85 θαη αξζ.21 ηνπ
Ν.1418/84 πνπ νξίδνληαη ζηελ ΔΤ
9. Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ φπσο απηφ ζα εγθξηζεί ηειηθά απφ ηελ
ππεξεζία
10. Tερληθή κειέηε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (ζρέδηα, δηαγξάκκαηα, ηεχρε ππνινγηζκψλ
θιπ)
11. Οη εγθεθξηκέλεο αλαιχζεηο ηηκψλ (ΑΣΟΔ, ΑΣΖΔ, ΤΓΡ, ΖΛΜ θιπ) θαη νη
εγθεθξηκέλεο αλαιχζεηο ηηκψλ κε ηα αληίζηνηρα πεξηγξαθηθά ηηκνιφγηα γηα ηελ
πεξίπησζε ζχληαμεο πξσηνθφιισλ θαλνληζκνχ ηηκψλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηψλ.
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ΑΡΘΡΟ 5ν

ΣΖΡΖΖ ΝΟΜΧΝ, ΑΣΤΝΟΜΗΚΧΝ & ΛΟΗΠΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ

Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ, ησλ αζηπλνκηθψλ
θαη ινηπψλ δηαηάμεσλ θαη νθείιεη λα αλαθνηλψλεη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία ρσξίο
θαζπζηέξεζε, ηηο δηαηαγέο θαη εληνιέο ησλ δηαθφξσλ αξρψλ πνπ ηνπ απεπζχλνληαη
ή ηνπ θνηλνπνηνχληαη, ζρεηηθά κε ηα κέηξα ειέγρνπ, αζθαιείαο, θιπ πνπ ηνπ
ππνδεηθλχνληαη.

ΑΡΘΡΟ 6ν

ΜΔΛΔΣΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

Ζ έλλνηα ηεο επηδφζεσο ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ είλαη φηη είρε θαη έιαβε
απηφο ππ‟ φςε θαηά ηελ ζχληαμε απηήο ηηο γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ
ήηνη ηε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη ησλ κεξψλ απηνχ ηηο απαηηνχκελεο δηα θάζε κέζνπ
κεηαθνξάο, ηε δηάζεζε δηαρείξηζε, θαη απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ ηελ θαηάζηαζε ησλ
νδψλ πξνζπεξάζεσο ηελ επρέξεηα εμεπξέζεσο εξγαηηθψλ ρεξηψλ, λεξνχ, ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηε δίαηηα ησλ ξεπκάησλ θαη νηαζδήπνηε άιιεο
ηνπηθέο θαη εηδηθέο ζπλζήθεο, ηα δεηήκαηα πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ, θαη ηα
νπνία είλαη δπλαηφλ θαζ‟ νπνηνλδήπνηε ηξφπν λα επεξεάζνπλ ην θφζηνο ησλ έξγσλ
θαη φηη ηα έξγα ζα εθηειεζζνχλ θαηά ηελ ζχκβαζε, πξνο ηελ νπνία ζε θάζε
πεξίπησζε ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί ν αλάδνρνο.

ΑΡΘΡΟ 7ν

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΧΝ ΣΗΜΧΝ ΣΟΤ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ

Οη ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ
εξγαζηψλ, ηνπ αλαδφρνπ κε δηθαηνχκελνπ θακίαο άιιεο πιεξσκήο ή απνδεκηψζεσο
γηα ηελ πιήξε θαη έληερλν εθηέιεζε θάζε κίαο απφ απηέο.
Καηά ησλ αλσηέξσ ζε φιεο ηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη.
α. Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηελ εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο
κεραλεκάησλ, ήηνη ηα κηζζψκαηα, ηα απαηηνχκελα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά. Ζ ιφγσ
εκεξαξγηψλ απφ νπνηαδήπνηε αηηία επηβάξπλζεο, νη δαπάλεο παξαιαβήο
κεηαθνξάο επί ηφπνπ θαη επηζηξνθήο ησλ κεραλεκάησλ, νη δαπάλεο
εγθαηάζηαζεο θαη ηα αζθάιηζηξα απηψλ.
β. Οη δαπάλεο γηα ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ ησλ ζπλεξγείσλ θαη ηνπ κεραληθνχ
εμνπιηζκνχ εξγνδνηψλ, κεραλνδεγψλ, ρεηξηζηψλ, κεραλνηερληηψλ, ηερληηψλ,
εηδηθεπκέλσλ θαη αλεηδίθεπησλ εξγαηψλ, δη‟ εκεξνκίζζηα απηψλ, εκεξαξγίαο
αζθαιίζεηο, ψξεο αξγίαο, έθηαθηεο ρξεκαηηθέο παξνρέο θιπ.
γ. Οη δαπάλεο ησλ απαηηνχκελσλ γηα θάζε είδνο εξγαζίαο πιηθψλ κεηά ησλ
θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη ησλ κεηαθνξψλ απηψλ δηα θάζε κέζνπ απφ ηνπ ηφπνπ
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ηεο παξαγσγήο- ή πξνκήζεηα επί ηφπνπ ησλ έξγσλ σο θαη παληφο πιηθνχ κε
ξεηψο θαηνλνκαδφκελνπ αιιά ελδερνκέλσο απαηηεζεζνκέλνπ γηα ηελ πιήξε
ζπληέιεζε θάζε εξγαζίαο.
δ. Οη ηπρφλ δαπάλεο παληφο είδνπο αζθαιίζεσλ ησλ πιηθψλ θαη απνδεκηψζεσλ γηα
ηελ θαηάιεςε εθηάζεσλ πξνο κεηαθνξά ή απνζήθεπζε απηψλ.
ε.

Σα έμνδα απνζβέζεσο
κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ

απνζεθεχζεσο

θαη

θπιάμεσο

ησλ

εξγαιείσλ,

ζη.Πάζα ελ γέλεη δαπάλε κε ξεηψο θαηνλνκαδφκελε αιιά απαξαίηεηνο δηα ηελ
πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, πεξί εο ε ζρεηηθή ηηκή ηνπ ηηκνινγίνπ.
Οπδεκία αμίσζε ή ακθηζβήηεζε είλαη δπλαηφλ λα ζεκειησζεί εθ ησλ πζηέξσλ,
είηε σο πξνο ηηο πνζφηεηεο θαη ηηο απνζηάζεηο κεηαθνξάο ησλ ελ εθάζηε εξγαζία
εηζεξρφκελσλ πιηθψλ, είηε σο πξνο ηηο απνδφζεηο ησλ εξγαηνηερληηψλ είηε σο πξνο
ηηο ηηκέο ησλ εκεξνκίζζησλ θαη πιηθψλ κεηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπ αλαδφρνπ ζηνλ
δηαγσληζκφ

ΑΡΘΡΟ 8ν

ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ-ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΜΔΛΔΣΧΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, λα πξνβεί (βάζε ησλ
κειεηψλ, ησλ εγγξάθσλ νδεγηψλ ηεο ππεξεζίαο θαη ησλ εγθεθξηκέλσλ απφ ην
ΤΠΔΥΩΓΔ πξνδηαγξαθψλ θαζψο θαη βάζεη ησλ ηζρπνπζψλ θαλνληζκψλ εθπφλεζεο
κειεηψλ πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη) παξνπζία ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο ππεξεζίαο ζηελ επί
ηνπ εδάθνπο εθαξκνγήο ησλ κειεηψλ (ρσξνζηαζκήζεηο, θιπ) ζηνλ έιεγρν θαη ιήςε
ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο θαζψο επίζεο θαη ζηε ζήκαλζε
ηεο δψλεο θαηαιήςεσο ησλ εξγαζηψλ.

ΑΡΘΡΟ 9ν

ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΕΖΜΗΔ

Οη αλάδνρνη ησλ έξγσλ, εθηεινχκελσλ εληφο αζθαιηζηηθψλ πεξηνρψλ ΗΚΑ,
ππνρξενχληαη λα αζθαιίζνπλ ζ‟ απηφ φιν ην ππ‟ απηνχο απαζρνιεζεζφκελν
πξνζσπηθφ. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ έξγσλ πνπ εθηεινχληαη εθηφο ησλ αζθαιηζηηθψλ
πεξηνρψλ ηνπ ΗΚΑ, νη αλάδνρνη ππνρξεψλνληαη λα ζπλερίζνπλ ηελ αζθάιηζε ηνπ
ηπρφλ ρξεζηκνπνηεζεζνκέλνπ πξνζσπηθνχ, ην νπνίν ηπγράλεη αζθαιηζκέλν απφ ην
ΗΚΑ, θαη δελ έρεη δηαθνπή ηεο αζθάιηζήο ηνπ. Δπί πιένλ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 2 παξ.9 ηνπ Ν.2229/94. Σν ππφινηπν πξνζσπηθφ ππνρξενχηαη επίζεο λ‟
αζθαιίζεη ζε κηα αλαγλσξηζκέλε απφ ην Γεκφζην αζθαιηζηηθή εηαηξεία. Ζ δαπάλε
γηα ηα θαηαβιεηέα αζθάιηζηξα απφ ηνλ αλάδνρν, ζην ζχλνιν, ήηνη εξγνδνηηθή
εηζθνξά θαη εηζθνξά αζθαιηζκέλνπ βαξχλεη απηφλ. ε θακία πεξίπησζε δελ είλαη
δπλαηφλ λα επηβαξπλζεί ν εξγνδφηεο κε απνδεκηψζεηο αηπρεκάησλ ηνπ ελ γέλεη
πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ σο θαη κε απνδεκηψζεηο γηα δεκηέο πξνθαινχκελεο απφ
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ην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ ζε μέλε ηδηνθηεζία θαη
ζε έξγα ηνπ Γεκνζίνπ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη θάζε ελ γέλεη θχζεσο θνηλσθειή
έξγα.

ΑΡΘΡΟ 10ν
ΓΔΗΓΜΑΣΑ

ΔΤΘΤΝΖ

ΑΝΑΓΟΥΟΤ-ΠΟΗΟΣΖΣΑ

&

ΔΛΔΓΥΟ

ΤΛΗΚΧΝ-

χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 609/84 θαη ηνπ
Ν.1418/84 φπσο ζπκπιεξψζεθε σο πξνο ηελ παξ.1 ηνπ αξζ.2 παξ.8 ηνπ Ν.2229/94
ν αλάδνρνο είλαη ν κνλαδηθφο ππεχζπλνο, ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κειεηψλ, φζν
θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη αληνρή ηνπ έξγνπ. Οη έιεγρνη πνπ ηπρφλ ελεξγνχληαη απφ
ηελ ππεξεζία ζε θακία πεξίπησζε δελ απαιιάζζνπλ ηνλ αλάδνρν απφ ηελ επζχλε
απηή.
Δπίζεο ν αλάδνρνο είλαη εμ‟ νινθιήξνπ ν κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ εθινγή
ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο θαη γεληθά
ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ησλ αληηζηνίρσλ
πξνηχπσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ εγθεθξηκέλσλ ηεπρψλ θαη
ζρεδίσλ.
Σα πιηθά πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ
αληίζηνηρσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην αξζ.1 ηνπ
Ν.1418/84 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ.3 ηνπ λ.1418/84 κε ηελ
παξ.16 ηνπ αξζ.4 Ν.2229/94), θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. ρεηηθά κε ηπρφλ θαηαιιειφηεηα πιηθψλ ηζρχνπλ ηα
νξηδφκελα ζην αξζ.46 ηνπ ΠΓ.609/85. Γείγκαηα πιηθψλ πξέπεη λα ππνβάιινληαη γηα
έγθξηζε πξηλ ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. Τιηθά θαη ηα είδε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
ρσξίο έγθξηζε ζα απνξξίπηνληαη, εθφζνλ δηαπηζησζεί ε αθαηαιιειφηεηα ηνπο. Όηαλ
θξίλεηαη απφ ηελ ππεξεζία, ηα απαηηνχκελα δείγκαηα θαη πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ζα
παίξλνληαη έγθαηξα πξηλ απφ ηελ ρξήζε θαη ζα εμεηάδνληαη απφ ηελ ππεξεζία.
ηελ ζπλέρεηα φηαλ απαηηείηαη, ηα δείγκαηα ζα απνζηέιινληαη γηα εμέηαζε ζε
θαηάιιειν θξαηηθφ εξγαζηήξην δνθηκήο πιηθψλ ή άιιν ηεο επηινγήο ηεο ππεξεζίαο
κε δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.

ΑΡΘΡΟ 11ν

ΖΜΑΝΖ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηνπνζεηήζεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο ζηελ
πεξηνρή ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ζηηο ζέζεηο φπνπ εθηεινχληαη νη εξγαζίεο αλάινγα κε ηε
θχζε ηνπ έξγνπ (νηθνδνκηθφ, ζπγθνηλσληαθφ, πδξαπιηθφ, θιπ) θαηάιιεια ζήκαηα θαη
πηλαθίδεο αζθαιείαο, θξνληίδνληαο γηα ηελ ζπληήξεζή ηνπο. Σα παξαπάλσ κέηξα
ζα ιακβάλνληαη κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ. Δπίζεο ζα θαηαζθεπαζζεί θαη
αλαξηεζεί ζην έξγν κε δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ πίλαθαο κε ελδείμεηο ηνπ έξγνπ (ηίηινο
έξγνπ, δαπάλε, θιπ) ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο.
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ΑΡΘΡΟ 12ν

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ & ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΖ
ΧΦΔΛΔΗΑ

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππ‟ φςε ηνπ φηη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ κπνξεί
λα ππάξρνπλ ελαέξηεο ή ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθειείαο ή
λνκηθψλ πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ πνπ απαηηείηαη λα κεηαηνπηζζνχλ απφ ηνπο
θπξίνπο ηνπο.
Ο αλάδνρνο, ζχκθσλα κε ηελ παξ.11 ηνπ αξζ.34 ηνπ ΠΓ.609/85 δελ ζα έρεη
θακία νηθνλνκηθή ή ηερληθή αλάκεημε ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κεηαθνξάο (εθηφο
λα ζηελ ΔΤ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά), νθείιεη φκσο λα δηεπθνιχλεη ρσξίο πξνζθφκκαηα
ηελ εθηέιεζε ηνπο, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε, ψζηε λα κελ θαζπζηεξεί ε εθηέιεζε
ηνπο αλεμάξηεηα απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ ζα παξνπζηαζζνχλ.

ΑΡΘΡΟ 13ν
ΜΔΧΝ

ΦΤΛΑΞΖ ΤΛΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΤΠΑΡΥΟΤΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΗ
ΠΡΟΣΑΗΑ ΒΛΑΣΖΔΧ

α. Ο αλάδνρνο θπιάζζεη θαη δηαηεξεί ηελ θαιή θαηάζηαζε ηα πιηθά θαη ηα κέζα πνπ
έρεη ζηα ρέξηα ηνπ θαζψο θαη ηηο εξγαζίεο πνπ απηφο εθηειεί. Οη ζρεηηθέο δηαηαγέο
ηεο ππεξεζίαο εθηεινχληαη απφ απηφλ θαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε ηα κέηξα
θπιάμεσο, πξνζηαζίαο ή δηαηεξήζεσο παίξλνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε, ελψ νη
αληίζηνηρεο θαηαινγηδφκελεο δαπάλεο θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ.
β. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα θπιάμεσο θαη πξνζηαζίαο
ησλ έξγσλ εθηεινχκελσλ θνληά, πάζεο θχζεσο θνηλσθειψλ έξγσλ πξνο
πξφιεςε δεκηψλ ζ‟ απηά θαη δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Οη δεκηέο πνπ
πξνθαινχληαη απφ ακέιεηα ηνπ αλαδφρνπ επαλνξζψλνληαη απφ ηνλ εξγνιάβν ζε
βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ.
γ. Ο αλάδνρνο πξνθπιάζζεη θαη πξνζηαηεχεη ηελ ππάξρνπζα βιάζηεζε θαη ηηο
θαιιηεξγεκέλεο εθηάζεηο ηεο πεξηνρήο, ηνπ εθηεινχκελνπ έξγνπ θαη επζχλεηαη γηα
θάζε θνπή δέλδξσλ ζάκλσλ θαη θαηαζηξνθήο θπηείαο κε απαξαίηεησλ γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ αλαιεθζέληνο έξγνπ.
ΑΡΘΡΟ

14ν

ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ-ΤΛΗΚΑ ΣΟΤ ΚΤΡΗΟΤ
ΔΡΓΟΤ

Όιεο νη πξνζηαηεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο (ππφζηεγα απνζήθεπζεο, ζάιακνη
δηαλνκήο, εξγαζηήξηα, γξαθεία θιπ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα
θαηαζθεπαζζνχλ κε θξνληίδα, δαπάλε θαη επζχλε ηνπ αλαδφρνπ, ζε ζέζεηο πνπ
επηηξέπνπλ ζηελ ππεξεζία νη αξκφδηεο αξρέο.
ε φζεο πεξηπηψζεηο απαηηείηαη αληηζηήξημε ή πξνζηαζία γεηηνληθήο
θαηαζθεπήο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο
θαη αλ ιάβεη θάζε άιιν κέηξν γηα ηελ απνθπγή πξφζθιεζεο δεκηψλ ζε ηξίηνπο ή ζην
ίδην έξγν.
18

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θπιάζζεη κε δαπάλεο ηνπ ηα
κεραλήκαηα, εξγαιεία θαη πιηθά πνπ παξαδίδνληαη απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ γηα
ελζσκάησζε ζε απηφ.
ΑΡΘΡΟ 15ν ΠΡΟΟΓΟ
ΠΑΡΑΣΑΔΗ

ΔΡΓΧΝ-ΚΤΡΧΔΗ

ΛΟΓΧ

ΚΑΘΤΣΔΡΖΖ-

1. Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (αξζ.32 ηνπ ΠΓ.609/85) παξέρεη ηελ

2.

3.

4.

5.

πξφνδν ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ κέζα ζηελ ζπλνιηθή πξνζεζκία
απνπεξαηψζεσο ηνπ. Γεληθά ηζρχνπλ πεξί ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ηκεκαηηθψλ θαη
ζπλνιηθψλ πξνζεζκηψλ, θαζψο θαη ζρεηηθψλ παξαηάζεσλ θαη ηα πξνβιεπφκελα
απφ ην αξζ.2 παξ.3 ηνπ Ν.2229/94 (πνπ αληηθαηέζηεζε ηελ παξ.4 ηνπ άξζ.5 ηνπ
Ν.1418/84). Έηζη ζε θάζε ζχκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη πξνζεζκία γηα
ηελ πεξάησζή ηνπ ζην ζχλνιν θαη θαηά ηκήκαηα. Μέζα ζε πξνζεζκία (15)
εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη
ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε) πνπ εγθξίλεηαη
κε ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο απφ ηελ ππεξεζία κέζα ζε (10)
εκέξεο.
Ζ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα
θαζπζηεξήζεη πέξαλ ησλ (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Οη
ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο εθηέιεζεο ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ θαζνξίδνληαη απφ ηελ
ππεξεζία κε πίλαθεο εξγαζηψλ, πνπ θνηλνπνηνχληαη πξνο ηνλ αλάδνρν. Με βάζε
απηέο αλαπξνζαξκφδεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα ην νπνίν επίζεο αλαπξνζαξκφδεηαη
ζε πεξίπησζε κεηαβνιψλ ησλ ηκεκαηηθψλ ή ζπλνιηθψλ πξνζεζκηψλ ή ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ. Ζ κε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ κε ππαηηηφηεηα
ηνπ αλαδφρνπ ζπλεπάγεηαη επηβνιή ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ, απνηειεί ιφγν
έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ θαη γεληθά ηζρχνπλ θαη ηα νξηδφκελα γηα ηηο εξγνιεπηηθέο
επηρεηξήζεηο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ.4 παξ.4 ηνπ Ν.2229/94 (πνπ ζπκπιεξψλεη ην
αξζ.15 ηνπ Ν.1418/84 κε ηελ παξ.6 θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ.11 ηνπ αξζ.2
ηνπ λ.2229/94 (πνπ ζπκπιεξψλεη ην αξζ.6 ηνπ Ν.1418/84 κε ηελ παξ.9) γηα ηα
αξκφδηα φξγαλα ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο.
Παξάηαζε πξνζεζκηψλ γίλεηαη κφλν χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο
(αλ νη θαζπζηεξήζεηο δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. ε θάζε
πεξίπησζε ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλερίζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ
έξγνπ γηα επηπιένλ ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην 1/3 ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο θαη
πάλησο φρη κηθξφηεξν απφ ησλ (3) κελψλ (νξηαθή πξνζεζκία). Γεληθά ηζρχνπλ ηα
νξηδφκελα ζην αξζ.2 παξ.3 ηνπ Ν.2229/94 (πνπ αληηθαηέζηεζε ηελ παξ.4 ηνπ
αξζ.5 ηνπ Ν.1418/84).
ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο, δελ πξνβεί κέζα ζε (10) εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο
πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη απφ ην ρξνλνδηάγξακκα ή ηνλ πίλαθα ησλ εξγαζηψλ,
ζηελ πιήξε πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ, κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο θαηά ηελ
δηαδηθαζία ηνπ αξζ.47 ηνπ ΠΓ.609/85 θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα γηα ηηο
εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ.4 παξ.4 ηνπ Ν.2229/94 (πνπ
ζπκπιεξψλεη ην αξζ.15 ηνπ Ν.1418/84 κε ηελ παξ.6). Ηδηαίηεξα ν αλάδνρνο
κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο αλ θαζπζηεξήζεη ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ
έξγνπ ή νη εξγαζίεο είλαη θαηά ζχζηεκα θαθφηερλεο ή πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηεί δελ
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ή δελ ηεξεί ηνπο θαλφλεο αζθαιείαο
γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ην θνηλφ ή δελ ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη γεληθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ παξ.1 ηνπ αξ.47 ηνπ ΠΓ.609/85.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ιεπηνκεξέο εκεξνιφγην εξγαζίαο θαη
θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ζχκθσλα κε ην αξζ.33 ηνπ ΠΓ.609/85 πνπ ππνγξάθεηαη θάζε
εκέξα απφ εληεηαικέλν φξγαλν ηεο επίβιεςεο θαη ηνλ εθπξφζσπν ηνπ αλαδφρνπ.
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ΑΡΘΡΟ 16ν

ΦΟΡΟΗ – ΣΔΛΖ – ΚΡΑΣΖΔΗ

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε φηη ππφθεηηαη ζε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο
βάζεη ησλ θεηκέλσλ λφκσλ, θφξνπο, ηέιε θαη θξαηήζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκέξα
ηεο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη φηη ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη πξνο ην
εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ ηα εθάζηνηε απφ ην Τπ. Δξγαζίαο, βάζεη απνθάζεσλ ηνπ
θαζνξηδφκελα δψξα ιφγσ ενξηψλ Πάζρα θαη Υξηζηνπγέλλσλ θαζψο θαη εκέξεο
ππνρξεσηηθήο αξγίαο θαη ηπρφλ επηδφκαηα αδείαο. Δάλ κεηά ηελ εκεξνκελία
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πιεξψλεηαη επί πιένλ ή αθαηξείηαη αληίζηνηρα απφ ηνπο
ινγαξηαζκνχο. Σνλ αλάδνρν βαξχλνπλ φιεο νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ ππ‟
αξ.59774/25-9-86 εγθχθιην ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ θξαηήζεηο.
Βεβαηψζεηο ησλ πην πάλσ θξαηήζεσλ θαη εηζθνξψλ πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ν
αλάδνρνο ζε θάζε πηζηνπνίεζε.
Σν ΦΠΑ πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζφ ηνπ θάζε ινγαξηαζκνχ βαξχλεη εθάζηνηε
ηνλ Γήκν Παπάγνπ.
ΑΡΘΡΟ 17ν

ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ-ΜΔΣΡΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ
ΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ

Ο αλάδνρνο αλεμάξηεηα ησλ απφ ηηο θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ππνρξεψζεηο
θαη επζχλεο ηνπ, παίξλεη κέηξα γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ θαη
ζε θάζε ηξίην, θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ πξνο απηνχο. Γαηψδε
νξχγκαηα αληηζηεξίδνληαη πάληνηε. Γεληθά ηα νξχγκαηα κέζα ζε θαηνηθεκέλνπο
ρψξνπο, επηζεκαίλνληαη απαξαίηεηα κε θψηα θαηά ηελ λχρηα.
Δληνιέο ηεο
ππεξεζίαο ζρεηηθέο κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο εθαξκφδνληαη κε δαπάλε θαη
επζχλε ηνπ αλαδφρνπ.
ΑΡΘΡΟ 18ν

ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ-ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΠΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ

Κάζε εξγαζία αλαγθαία θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ επί ηνπ
εδάθνπο εθαξκνγή ησλ εγθεθξηκέλσλ ραξάμεσλ εθηειείηαη επηκειψο θαη κε δαπάλεο
ηνπ αλαδφρνπ, θαηά ηηο νδεγίεο ηεο ππεξεζίαο πνπ ειέγρεη ηελ αθξίβεηα ζχκθσλα κε
ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. Οη δαπάλεο ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ ζε πιηθά θαη
ηερληθά κέζα θαη πξνζσπηθφ βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.
ΑΡΘΡΟ 19ν

ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΔΗ

Οη απαηηνχκελεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ απαιινηξηψζεηο γίλνληαη
θξνληίδα ηνπ εξγνδφηε θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Σνλ εξγνδφηε βαξχλνπλ νη
επηδηθαδφκελεο απνδεκηψζεηο.
Οπδεκία επζχλε ή ππνρξέσζε απνδεκηψζεσο αλαιακβάλεη ν εξγνδφηεο
έλαληη ηνπ αλαδφρνπ πιελ ρνξεγήζεσο παξαηάζεσο ηεο πξνζεζκίαο πεξαηψζεσο
ζε πεξίπησζε θαζπζηεξήζεσο ηεο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ έλεθα αλαγθαζηηθήο
απαιινηξηψζεσο κε νθεηινκέλεο ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. ε πεξίπησζε πνπ
νη σο άλσ θαζπζηεξήζεηο ππεξβνχλ ην δίκελν ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηε
δηάιπζε ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο.
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ΑΡΘΡΟ 20ν ΜΔΣΡΑ ΑΝΣΗΘΟΡΤΒΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παίξλεη ρσξίο απνδεκίσζε κέηξα
αληηζνξπβηθήο πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία πνπ ηζρχεη (πγεηνλνκηθή
δηάηαμε Α5/2375/29.7.78/ΦΔΚ689/Β/18-8-78).

ΑΡΘΡΟ 21ν

ΔΓΓΤΖΖ-ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΑΠΟΠΔΡΑΣΧΔΧ

Απηέο νξίδνληαη ζηελ εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ ή ηελ δηαθήξπμε.

ΑΡΘΡΟ 22ν

ΠΟΟΣΟ ΓΔΝΗΚΧΝ ΔΞΟΓΧΝ ΚΑΗ ΟΦΔΛΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ

Δλ ηε έλλνηα ηνπ πνζνζηνχ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο αλαδφρνπ, ην νπνίν
θαηαβάιιεηαη ηεο αμίαο ησλ δηα ησλ ηζρπνπζψλ ή λέσλ ηηκψλ κνλάδνο
εθηειεζζεζνκέλσλ εξγαζηψλ ή ησλ κε
απηεπηζηαζία εθηεινχκελσλ έξγσλ
δηαιακβάλνληαη.
α. Οη κηζζνί θαη παληφο είδνπο απνδεκηψζεηο, αζθαιίζεηο θαη έμνδα θηλήζεσο ηνπ
δηνηθεηηθνχ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ.
β. Οη δαπάλεο ηαηξηθήο πεξηζάιςεσο ηνπ ελ γέλεη πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ θαη νη
δαπάλεο γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ εξγνηαμίνπ
(χδξεπζε, ζέξκαλζε θιπ)
γ. Σα έμνδα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζπλάςεσο ζπκβάζεσο, εγθαηαζηάζεσο
εθηειέζεσο θαη παξαιαβήο ησλ έξγσλ.
δ. Παληφο είδνπο θφξνη, ηέιε, έμνδα θηλήζεσο θεθαιαίσλ θαη ινηπέο πάζεο θχζεσο
επηβαξχλζεηο
ε. Έμνδα εθαξκνγήο ησλ εγθεθξηκέλσλ ραξάμεσλ δνθηκήο ησλ πιηθψλ θαη δνθηκψλ
ελ γέλεη γηα ηελ παξάδνζε ησλ έξγσλ ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία
ζη. Έμνδα αζθαιίζεσο ή απνδεκηψζεσο αηπρεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
εξγνιάβνπ θαη πάζεο θχζεσο απνδεκηψζεσο πξνο ηξίηνπο
δ. Έμνδα θαζαξηζκνχ ησλ έξγσλ θαη ηνπ εξγνηαμίνπ θαη απνθνκίζεσο ησλ
πξντφλησλ ζε ζέζε επηηξεπφκελε απφ ηελ αζηπλνκία
ε. Κάζε άιιε δαπάλε κε ξεηψο θαηνλνκαδφκελε αιιά αλαγθαία γηα ηελ νξζή
έληερλε θαη ζχκθσλε πξνο ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή
απαηηνχκελε γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ ε... απφ πάζεο πιεπξάο ζε ζρέζε κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο σο θαη παληφο είδνπο επηζθαιή έμνδα.
ζ. Σν φθεινο ηνπ αλαδφρνπ.

ΑΡΘΡΟ 23ν

ΑΝΑΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ
21

σζηφ είλαη λα ηεξνχληαη επαθξηβψο θαη εμαθξηβσκέλνο ζην ηηκνιφγην ή ηελ
ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ νη θαζνξηδφκελεο αλαινγίεο ησλ πιηθψλ. ε άκκνο θαη ην
ακκνράιηθν πξέπεη λα θνζθηλίδνληαη θαη κεηξνχληαη κε θηβψηηα θαζνξηζκέλσλ
δηαζηάζεσλ θαη λα επηηπγράλνληαη νη πξέπνπζεο αλαινγίεο.

ΑΡΘΡΟ 24ν

ΥΡΖΖ ΔΡΓΟΤ ΠΡΟ ΣΖ ΑΠΟΠΔΡΑΣΧΔΧ

Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα πάξεη ππφ ηελ θαηνρή ηνπ ή λα θάλεη ρξήζε
νπνηνπδήπνηε κεξηθψο ή νιηθψο πεξαησζέληνο ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ, ρσξίο απηφ λα
ζεσξεζεί φηη απνηειεί απνδνρή ηεο εξγαζίαο κε απνπεξαησζείζαο ζχκθσλνο κε
ηελ ζχκβαζε. Αλ ε πην πάλσ θαηνρή θαη ρξήζε κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη ηελ πξφνδν
ηεο εξγαζίαο ηφηε ρνξεγείηαη απφ ηνλ εξγνδφηε ε αλάινγε παξάηαζε ηεο
πξνζεζκίαο πεξαηψζεσο ηνπ έξγνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπ έξγνπ απφ ηνλ
εξγνδφηε πξηλ ηελ απνπεξάησζε ηνπ ζπλεπάγεηαη πξφζζεηεο δαπάλεο γηα ηνλ
αλάδνρν, ηφηε ν εξγνδφηεο θαηαβάιεη ζε απηφλ ηηο πξάγκαηη απνιχησο
δηθαηνινγεκέλεο δαπάλεο.

ΑΡΘΡΟ 25ν

ΚΡΑΣΖΔΗ

ρεηηθή εγθχθιηνο ππ‟ αξ. 29417/1967

1. Έξγα εθηεινχκελα κε ηηκέο κνλάδνο ζε βάξνο ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ :
α. 2% ΣΑΓΚΤ β. ..... ΣΤΓΚ γ. 1,7% ΣΜΔΓΔ θαη ΔΜΠ δ. 0,2% ΣΠΔΡ ε. 1% ΣΠΔ
(αλ ν αλάδνρνο είλαη εξγνιάβνο) ζη. Φφξνο εηζνδήκαηνο, δ. Νφκηκν ραξηφζεκν
ηηκνινγίνπ ε. Αζθαιηζηηθή εηζθνξά.

2. Έξγα εθηεινχκελα κε ηηκέο κνλάδνο ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ
επελδχζεσλ. Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη κφλν ζηα αλσηέξσ ζηνηρεία ζη. θαη δ.
επηβαξχλζεηο θαη ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.

ΑΡΘΡΟ 26ν

ΣΔΛΗΚΟ (ΔΞΟΦΛΖΣΗΚΟ) ΛΟΓΑΡΗΜΟ

Δθδίδεηαη βάζεη ησλ πξσηνθφιισλ πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ
έξγνπ θαη ηεο ηειηθήο εγθξηηηθήο απνθάζεσο ηεο Ννκαξρίαο.
Σα ζηνηρεία ηαχηα ηα κφλα δηθαηνινγεηηθά εθδφζεσο ηνπ εμνθιεηηθνχ
ινγαξηαζκνχ αληίηππα, αληίγξαθα ηνχησλ επηζπλάπηνληαη ζε απηφλ.
22

Πξηλ ηελ ζεψξεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνχηνπ δεηείηαη απφ ηνλ αλάδνρν ή
πξνζαγσγή βεβαίσζεο ηνπ αξκνδίνπ ππνθαηαζηήκαηνο ΗΚΑ πεξί εμνθιήζεσο φισλ
ησλ ζρεηηθψλ πξνο εθηέιεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ.

ΠαπΪγνπ 8/10/2015
Ο ζπληάμαο

Α.Φάξθσλαο
Πνι. Μεραληθφο Σ.Δ.
Δζεσξήζε
Ζ πξντζηακέλε Σ.Τ.Γ.Π.-Υ.

Βαζάινπ Υξηζηίλα
Αξρηηέθησλ Μεραληθφο
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ
ΓΖΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ
ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ

πληάξεζε δεκνηηθώλ εγθαηαζηΪζεωλ ζηελ ΓΚΥ, Ϋηνπο 2015
Aξ.Mει.88/2015

ΔΗΓΗΚΖ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ

ΑΡΘΡΟ 1ν
Ζ παξνύζα εηδηθά ζπγγξαθά αθνξΪ ην Ϋξγν ηνπ Γάκνπ ΠαπΪγνπ
<<πληάξεζε θνηλόρξεζηωλ ρώξωλ >>
ΑΡΘΡΟ 2ν

ΗΥΤΟΤΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Σα Γεκνηηθά θαη Κνηλνηηθά έξγα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
α.

Σνπ Ν.1418/84 “Πεξί Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ξπζκίζεσλ ζπλαθψλ ζεκάησλ”
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε απφ ηνλ Ν.2229/94

β.

Σνπ ΠΓ609/85 “Καηαζθεπή Γεκνζίσλ Έξγσλ”

γ.

Σνπ Π.Γ.171/87 “Όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ ή γλσκνδνηνχλ θαη εηδηθέο
ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα έξγσλ πνπ εθηεινχληαη απφ ηνπο ΟΣΑ θαη άιιεο ζρεηηθέο
δηαηάμεηο

δ.

Σνπ Π.Γ. 3463/06 “Γεκνηηθφο & Κνηλνηηθφο Κψδηθαο”
Όπσο απηά ηζρχνπλ ζήκεξα. Οη δηαηάμεηο απηέο ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνπο
φξνπο ηεο παξνχζεο θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη ζηνηρείσλ
ηεο κειέηεο

ε.

Σνπ Ν.2372/96 ΠΓ.23/93, ΠΓ.286/94

24

Δπίζεο ηζρχνπλ φζα ζπκπιεξσκαηηθά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 15 ηεο
δηαθήξπμεο ηεο Γεκνπξαζίαο.

ΑΡΘΡΟ 3ν

ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ-ΠΑΡΑΣΑΔΗΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ-ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΔΡΓΟΤ

Πξνζεζκία εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο
εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο .
ε δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκέξα πνπ ζα ππνγξαθεί ε
ζχκβαζε ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθαξκφζεη ζην έδαθνο ηηο
νξηδνληηνγξαθηθέο κειέηεο θαη λα ππνβάιιεη ζηελ ππεξεζία ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ.
ε δέθα (10) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ εκέξα πνπ ζα ππνγξαθεί ε
ζχκβαζε ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεη ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ην αξ. 32 ηνπ ΠΓ609/85 θαη ην αξ. 2 παξ. 3 ηνπ
Ν.2229/94 πνπ αληηθαηέζηεζε ηελ παξ. 4 ηνπ αξ. 5 ηνπ Ν.1418/84. Σν ελ ιφγσ
ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (ζχκθσλα κε ηελ ζχκβαζε) εγθξίλεηαη κε
ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο απφ ηελ ππεξεζία κέζα ζε πέληε (5)
εκέξεο. Έηζη ζε θάζε ζχκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη πξνζεζκία γηα
πεξάησζή ηνπ ζην ζχλνιν θαη θαηά ηκήκαηα.
Ζ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα
θαζπζηεξήζεη πέξαλ ησλ ............ (....) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Οη
ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο εθηέιεζεο ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ θαζνξίδνληαη απφ ηελ
ππεξεζία κε πίλαθεο εξγαζηψλ, πνπ θνηλνπνηνχληαη πξνο ηνλ αλάδνρν.
Ζ κε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ
ζπλεπάγεηαη επηβνιή ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ, απνηειεί ιφγν έθπησζεο ηνπ
αλαδφρνπ θαη γεληθά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα γηα ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζ.4 παξ.4 ηνπ Ν.2229/94 (πνπ ζπκπιεξψλεη ην αξ. 15 ηνπ Ν.1418/
κε ηελ παξ.6 θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ.11 ηνπ αξζ.2 ηνπ Ν.2229/94 (πνπ
ζπκπιεξψλεη ην αξζ.6 ηνπ Ν.1418/84 κε ηελ παξ.9 γηα ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ
θνξέα θαηαζθεπήο.
Παξάηαζε πξνζεζκηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ.2 παξ.3 ηνπ
Ν.2229/94 θαη ηνπ αξζ.36 παξ.6,7 θαη 8 ηνπ ΠΓ.609/85 θαη γίλεηαη κφλν χζηεξα απφ
έγθξηζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο (αλ νη θαζπζηεξήζεηο δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα
ηνπ αλαδφρνπ).
ε θάζε πεξίπησζε ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλερίζεη ηελ
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κηθξφηεξν ησλ 3 κελψλ (νξηαθή πξνζεζκία). Ζ ζπλνιηθή
πξνζεζκία ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ αξρηθή ζπκβαηηθή πξνζεζκία θαη ηηο ηπρφλ
παξαηάζεηο πνπ εγθξίζεθαλ (θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ κέζα ζηελ
αξρηθή ζπκβαηηθή πξνζεζκία) νη νπνίεο φκσο παξαηάζεηο δελ νθείινληαη ζε
ππαηηηφηεηά ηνπ.
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ε θάζε πεξίπησζε κπνξεί ν θχξηνο ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ θαηαζθεπήο (γηα
ηελ θάιπςε ή πεξηνξηζκφ θαζπζηεξήζεσλ ηνπ έξγνπ γηα ηηο νπνίεο θαζπζηεξήζεηο
επζχλεηαη ν αλάδνρνο) λα δψζεη εληνιή ζηνλ αλάδνρν λα επηηαρχλεη ηηο εξγαζίεο,
εθηειψληαο πξφζζεηεο εξγαζίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ηπρφλ απαξαίηεηα πξφζζεηα
κέηξα, ρσξίο θακία πξφζζεηε απνδεκίσζε.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί ιεπηνκεξέο εκεξνιφγην εξγαζίαο
θαη θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ζχκθσλα κε ην αξ. 33 ηνπ ΠΓ.609/85 πνπ ππνγξάθεηαη θάζε
κέξα απφ εληεηαικέλν πξφζσπν ηεο επίβιεςεο θαη ηνλ εθπξφζσπν ηνπ εξγνιάβνπ.

ΑΡΘΡΟ 4ν

ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΤΜΒΑΖ-ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ

Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ε εγγπεηηθή επηζηνιή γηα ηε ζπκκεηνρή
ζηε δεκνπξαζία αληηθαζίζηαηαη κε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνζνχ ίζνπ
κε ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηνπ πνζνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ζχκθσλα κε ηηο
ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ αξζ.2 παξ.2 ηνπ Ν.2229/94 γηα ην νπνίν θαηαξηίδεηαη ε ζχκβαζε
(αξζ.27 ηνπ ΠΓ.609/85).
Απηή θαηαηίζεηαη ππφ κνξθή γξακκαηίνπ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ &
Γαλείσλ ή εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο ηξάπεδαο ή ηνπ ΣΜΔΓΔ.
Ζ ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην αξπ.5 ηνπ Ν.1418/84, ην άξζ.1
παξ.13 ηνπ Ν.2229/94 θαη ην άξζ.26 ηνπ ΠΓ.609/85 ζπληάζζεηαη απφ ην Γήκν θαη
ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Γήκαξρν.

ΑΡΘΡΟ 5ν

ΜΔΛΔΣΖ ΤΝΘΖΚΧΝ ΔΡΓΟΤ

Ζ επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ πξνυπνζέηεη φηη έιαβε ππφςε ηεο θαηά
ηελ ζχληαμε ηεο ηηο γεληθέο θαη ηνπηθέο ζπλζήθεο ηνπ έξγνπ, δειαδή ηε ζέζε ηνπ
έξγνπ θαη ησλ ηκεκάησλ ηνπ, ηηο απαηηνχκελεο κε θάζε κέζνλ κεηαθνξέο, ηε δηάζεζε,
δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ ηελ θαηάζηαζε ησλ νδψλ, ηελ αλάγθε
θαηαζθεπήο νδνχ πξνζπειάζεσο, ηελ επρέξεηα εμεχξεζεο εξγαηηθψλ ρεηξψλ, λεξνχ,
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηελ δίαηηα ησλ ξεπκάησλ θαη θάζε άιιε
ηνπηθή, εηδηθή θαη γεληθή ζπλζήθε, ηα δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη ηα
νπνία κπνξεί θαζ‟ νηαλδήπνηε ηξφπν λα επεξεάζνπλ ην θφζηνο ησλ έξγσλ θαη φηη ηα
έξγα ζα εθηειεζζνχλ θαηά ηελ ζχκβαζε θαη ηε κειέηε πξνο ηηο νπνίεο ππνρξενχηαη
λα ζπκκνξθσζεί ν αλάδνρνο.

ΑΡΘΡΟ 6ν

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ

Ο αλάδνρνο κεξηκλά ζηελ ηήξεζε Ζκεξνινγίνπ φπσο νξίδεηαη κε ην αξ. 33 ηνπ Π.Γ.
609/85.

ΑΡΘΡΟ 7ν

ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΔ
26

Πξνθαηαβνιέο ζηνπο αλαδφρνπο θαηαβάιινληαη κφλν αλ πξνβιέπνληαη απφ ηελ
δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο θαη ηε ζχκβαζε θαη εθαξκφδνληαη γη‟ απηέο ηα
πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 39 ηνπ Π.Γ. 609/85

ΑΡΘΡΟ 8o

ΣΡΟΠΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

Ζ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη κεηά απφ αλνηθηή δεκνπξαζία κε ζθξαγηζκέλεο
πξνζθνξέο κε ην ζχζηεκα ηνπ εληαίνπ πνζνζηνχ εθπηψζεσο ζηηο ηηκέο ηνπ
ζπκπιεξσκέλνπ ηηκνινγίνπ κειέηεο ηεο ππεξεζίαο πνπ εθθξάδεηαη ζε αθέξαηεο
κνλάδεο επί ηνηο εθαηφ, ζχκθσλα κε ην αξζ.6 ηνπ ΠΓ.609/85 εθηειεζηηθφ ηνπ
Ν.1418/84.
ΑΡΘΡΟ 9o

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ-ΠΛΖΡΧΜΔ

ΑΝΑΓΟΥΟΤ-ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Οη αλαθεθαιαησηηθνί ινγαξηαζκνί ησλ θαηά ηελ ζχκβαζε νθεηινκέλσλ πνζψλ
ζπληάζζνληαη θάζε κήλα ζχκθσλα κε ηελ παξ.8 ηνπ αξζ.5 ηνπ Ν.1418/84 φπσο
ηξνπνπνηήζεθε σο πξνο ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο κε ηελ παξ.6 ηνπ αξζ.2 ηνπ
Ν.2229/94 θαζψο θαη κε ην αξζ.13 ηνπ ΠΓ.171/87.
Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΓΠ θαη ην πνζνζηφ γηα
γεληθά έμνδα θαη φθεινο ηνπ εξγνιάβνπ θαζνξίδεηαη ζε 18%
Γηα ηελ πιεξσκή θάζε κεξηθήο πηζηνπνίεζεο ν αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίδεη
απνδείμεηο ησλ ππνρξεσηηθψλ ηνπ θαηαβνιψλ πξνο ηα νηθεία ηακεία (ηηκνιφγην
ζεσξεκέλν απφ νηθεία νηθνλνκηθή εθνξία, βεβαίσζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο,
γξακκάηην είζπξαμεο απηήο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο,
αληηζηνηρνχληνο ζηελ πηζηνπνίεζε θιπ) θαζψο θαη εμνθιήζεηο ησλ ππνρξεψζεσλ
ηνπ κέρξη ηελ εκέξα ζχληαμεο ηεο πηζηνπνίεζεο πξνο ηνπ Αζθαιηζηηθνχο
Οξγαληζκνχο (ΗΚΑ, ΣΔΑΔΓΞΔ) αλαθεθαιαησηηθψο.
Πιελ ησλ αλσηέξσ θαη πξηλ απφ ηελ πιεξσκή θαη ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ ζα
δεηείηαη απφ ηνλ αλάδνρν ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο ηνπ αξκνδίνπ ππνθαηαζηήκαηνο
ηνπ ΗΚΑ πεξί εμνθιήζεσο θάζε ζρεηηθήο πξνο ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αζθαιηζηηθήο
εηζθνξάο.

ΑΡΘΡΟ 10o

ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ ΣΗΜΧΝ ΣΟΤ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ-ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ-ΔΡΓΟΛΑΒΗΚΟ ΟΦΔΛΟ-ΔΠΗΒΑΡΤΝΔΗ
Ζ αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηνπ ηηκνινγίνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζ.41 ηνπ
ΠΓ.609/85 θαη κε ην άξζ.10 ηνπ Ν.1418/84 πιελ ηεο παξ.2 ηνπ άξζ.10 ηνπ
Ν.1418/84 πνπ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην αξζ.2 παξ.15 ηνπ Ν.2229/94.
Σξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαζψο θαη νη λέεο ηηκέο γίλνληαη ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα.
ηελ παξνχζα εξγνιαβία ηζρχεη εξγνιαβηθφ φθεινο 18% επί ηεο αμίαο ηνπ ηκήκαηνο
ηνπ έξγνπ πνπ εθηειείηαη θαη απνηηκάηαη ζε ηηκέο κνλάδαο.
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Όιεο νη ηηκέο κνλάδαο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηηκνινγίνπ κειέηεο θαζψο θαη νη λέεο ηηκέο
πνπ ζπληάζζνληαη επηβαξχλνπλ κε ην ίδην εξγνιαβηθφ πνζνζηφ 18% φπσο νξίδεηαη
ζην αξζ.43 ηνπ ΠΓ.609/85.
Οκνίσο φιεο νη ηηκέο κνλάδνο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηηκνινγίνπ κειέηεο φπσο θαη φιεο νη
λέεο πνπ ζπληάζζνληαη κε βάζε ηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο γηα παξφκνηεο ή άιιεο εξγαζίεο
θαζψο θαη εθείλεο πνπ ζπληάζζνληαη κε βάζε ηα εγθεθξηκέλα αλαιπηηθά ηηκνιφγηα
θαζψο (ΑΣΖΔ, ΑΣΔΟ, ΑΣΟΔ, ΤΓΡ, ΖΛΜ θιπ) ππφθεηηαη ζηε ζρεηηθή έθπησζε ηεο
δεκνπξαζίαο ξεηή ή ηεθκαξηή (αξζ.43 ηνπ ΠΓ.609/85).
Γηα ηηο ηηκέο πνπ ζπληάζζνληαη κε βάζε ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία θφζηνπο ηζρχνπλ ηα
νξηδφκελα απφ ην άξζ.43 παξ.3 ηνπ ΠΓ.609/85 πεξίπησζε (γ) θαη απφ ηελ
ΑΠ.62126/20-10-88 εγγξάθνπ ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ θαη ηνπ ζρεηηθνχ ππ‟ αξ.
Γ17γ/5/39/ΦΝ 294/6-10-88 εγγξάθνπ ηνπ Τπ. ΠΔΥΩΓΔ (εθφζνλ απηή δελ έρεη αξζεί
θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ), ζρεηηθά κε ην αλ ππφθεηηαη ζε έθπησζε ξεηή ή
ηεθκαξηή.
ρεηηθά κε ηηο απνινγηζηηθέο εξγαζίεο ηζρχνπλ φια ηα νξηδφκελα ζην αξ.42 ηνπ
ΠΓ.609/85 θαη κάιηζηα ππάξρεη δπλαηφηεηα εθηέιεζεο απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ κε
ηελ παξνχζα εξγνιαβία εθφζνλ δνζεί εηδηθή εληνιή απφ ηελ δηεπζχλνπζα ππεξεζία
θαη επίβιεςε.

ΑΡΘΡΟ 11o

ΗΥΤΟΤΔ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΔ ΑΝΑΛΤΔΗ

Γηα ηηο απνδφζεηο, πνζφηεηεο πιηθψλ θιπ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηηο επί κέξνπο ηηκέο
κνλάδνο, ηζρχνπλ σο ζπκβαηηθέο εθείλεο ηνπ Αλαιπηηθνχ Σηκνινγίνπ Οηθνδνκηθψλ
Δξγαζηψλ (ΑΣΟΔ) ή έξγνπ νδνπνηίαο (ΑΣΔΟ) ή ειεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ
(ΖΛΜ) θαη (ΑΣΖΔ) ή πδξαπιηθψλ έξγσλ (ΑΣΤΔ) θαηά πεξίπησζε.

ΑΡΘΡΟ 12o

ΔΗΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ

ηα γεληθά έμνδα ηνπ αλαδφρνπ θαη ζην γεληθφ ηνπ φθεινο, πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν
10, πεξηιακβάλνληαη θαη νη παξαθάησ δαπάλεο.
α.
Όιεο νη δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο γεληθέο ππνρξεψζεηο ηνπ
αλαδφρνπ φπσο αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν 7
β.

Ζ δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο

γ.

Οη ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο
θαη ηηο πηζαλέο ηξνπνπνηήζεηο ηεο

δ.

Ο εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο ζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ πνπ ζα απαηηεζεί γηα
λα δηαπηζησζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηεο
εξγαζίαο πνπ εθηειέζζεθε, ηεο δηαπίζησζεο ησλ δηαηνκψλ ησλ ηκεκάησλ
ηνπ έξγνπ θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ ή
ηεο ΔΤΓΑΠ θαη ησλ εγθπθιίσλ θαη δηαηάμεσλ ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ.

28

εκεηψλεηαη φηη ε Γηεπζχλνπζα ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα θάλεη
δεηγκαηνιεςίεο θαη λα ζηέιλεη ηα δείγκαηα γηα έιεγρν ζην θεληξηθφ εξγαζηήξην
ΤΠΔΥΩΓΔ ή ηα πεξηθεξεηαθά ηνπ ηκήκαηα θαη ν αλάδνρνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλά γηα ηε ιήςε ησλ δνθηκίσλ, ηε κεηαθνξά ηνπο ζην
εξγαζηήξην ή ηε κεηαθνξά ηνπ εξγαζηεξίνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θιπ κε δηθή
ηνπ δαπάλε.
ε.

Ζ ζχληαμε ηεπρψλ αλαιπηηθψλ επηκεηξήζεσλ, πξσηνθφιισλ , ζρεδίσλ
εθαξκνγήο εκεξνινγίνπ δαθηπινγξαθήζεηο θαη θσηνηππίεο ησλ ζηνηρείσλ
απηψλ, θαζψο θαη ε εθηχπσζε ινγαξηαζκψλ ή ζπγθξηηηθψλ πηλάθσλ κε
κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο.

ζη.

Ζ θσηνγξάθεζε, ζε δηάθνξα ζηάδηα ηνπ έξγνπ ζε θσηνγξαθίεο 17Υ22
ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κε επηινγή ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο.

ΑΡΘΡΟ 13o ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ
ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ-ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ
χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1418/84 θαη ηνπ
Π.Γ. 609/85 “Καηαζθεπή Γεκνζίσλ έξγσλ” ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο, φζν
θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αληνρή ησλ έξγσλ, κφλνο ππεχζπλνο είλαη ν αλάδνρνο.
Ο πάζεο θχζεσο έιεγρνο πνπ αζθείηαη απφ ηελ ππεξεζία δελ απαιιάζζεη ηνλ
αλάδνρν θαηά θαλέλα ηξφπν απφ ηελ επζχλε απηή.
Δπίζεο ν αλάδνρνο είλαη εμ‟ νινθιήξνπ κφλνο ππεχζπλνο, γηα ηελ πνηφηεηα ησλ
πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο θαη ηελ εθηέιεζε γεληθά ηεο
εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο, ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ.
Σα ειαηηψκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη ζηηο εξγαζίεο θαη κέρξη ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ αξζ.21 ηνπ Ν.1418/84 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε σο πξνο
ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ.3 κε ηελ παξ.16 ηνπ άξζ.4 ηνπ Ν.2229/94 θαη ηνπ άξζξνπ
7 ηνπ Ν.1418/84 θαη ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ ΠΓ609/85. Γηα ηηο επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ γηα
ειαηηψκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή, εθαξκφδνληαη νη
πάγηεο δηαηάμεηο ηνπ αζηηθνχ
θψδηθα.
ΑΡΘΡΟ 14o

ΥΡΟΝΟ ΔΓΓΤΖΖ

Ο εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληεξεί δσξεάλ ηα έξγα γηα .......................
κήλεο απφ ηελ βεβαησκέλε πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ, εθ‟ φζνλ κέζα ζε ....................
απφ απηή ππνβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν ε ηειηθή επηκέηξεζε άιισο απφ ηελ
εκεξνκελία πνπ ππνβιήζεθε ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ζπληάρζεθε ε ηειηθή
επηκέηξεζε. Καηά ην δηάζηεκα απηφ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηνξζψλεη θάζε
βιάβε ή δεκηά πνπ γίλεηαη ζην έξγν πνπ εθηειέζζεθε απφ απηφλ. ε πεξίπησζε
ακειείαο ηνπ εξγνιάβνπ γηα ηελ αλσηέξσ ππνρξέσζή ηνπ ε ππεξεζία ζα
θνηλνπνηήζεη πξνο απηφλ έγγξαθε πξφζθιεζε πνπ ζα νξίδεη ην είδνο ηεο δεκηάο
θαζψο θαη ηνλ ηξφπν επαλφξζσζήο ηεο ζε ηαθηή πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία ζα
πξέπεη λα εθηειέζεη ηηο ζρεηηθέο εξγαζίεο. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζήο ηνπ, ηηο
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ζρεηηθέο εξγαζίεο επαλφξζσζεο ζα εθηειέζεη ε ππεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζε
βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ.
ΑΡΘΡΟ 15o

ΠΡΟΧΡΗΝΖ ΚΑΗ ΟΡΗΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

Ζ πξνζσξηλή παξαιαβή ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 53 ηνπ Π.Γ. 609/85
κέζα ζε .............. απφ ηε βεβαησκέλε πεξάησζε ηνπ έξγνπ, (ε βεβαίσζε πεξάησζεο
ζα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 52 ηνπ ΠΓ.609/85) εθφζνλ ζα ππνβιεζεί απφ
ηνλ αλάδνρν ε ηειηθή επηκέηξεζε ηνπ έξγνπ κέζα ζε ............ κήλεο απφ ηελ
πεξάησζε. Αλ ε ηειηθή επηκέηξεζε ππνβιεζεί απφ ηνλ αλάδνρν κεηαγελέζηεξα, ε
πην πάλσ πξνζεζκία γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ ππνβνιή ηεο
ηειηθήο επηκέηξεζεο. Δαλ δελ ππνβιεζεί ηειηθή επηκέηξεζε απφ ηνλ αλάδνρν ε
πξνζεζκία γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξαιαβήο αξρίδεη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ
αλάδνρν ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Τπεξεζία.
Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ζα δηελεξγεζεί ζχκθσλα κε ην αξζ. 55 ηνπ ΠΓ.609/85 κέζα ζε
....................... κήλεο απφ ηφηε πνπ ιήγεη ν ρξφλνο εγγχεζεο.
Δάλ ε πξνζσξηλή παξαιαβή δελ έρεη δηελεξγεζεί κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή
δηελεξγείηαη ηαπηφρξνλα πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή.
Γεληθά γηα ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ (πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή) ηζρχνπλ θαη ηα
νξηδφκελα ζην αξζ. 11 ηνπ Ν.1418/84 φπσο ηξνπνπνηήζεθε (αληηθαηαζηάζεθε ε παξ.
2 ηνπ αξζ. 11) κε ην αξζ. 2 παξ.17 ηνπ Ν.2229/94. Γηα ηελ δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα
ρξήζε ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ αξζ.56 ηνπ ΠΓ.609/85 θαη ην αξζ. 24 ηεο παξνχζεο
Δ..Τ

ΑΡΘΡΟ 16o ΤΛΗΚΑ-ΔΛΔΓΥΟ
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

ΠΟΗΟΣΖΣΟ-ΗΥΤΟΤΔ

ΣΔΥΝΗΚΔ

ην ππφςε έξγν ηζρχνπλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΤΓΔ πνπ, αλαθέξνληαη ζηα
άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ σο θαη νη ζρεηηθέο εγθχθιηνη δηαηαγέο ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ θαη
πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ
Ν.1418/84 θαζψο επίζεο θαη νη εγθεθξηκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζεο
κειέηεο.
Γηα ηηο εξγαζίεο ζηα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ δελ κλεκνλεχνληαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
ηα ρξεζηκνπνηεζεζφκελα πιηθά λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη απνιχηνπ εθινγήο ηεο
επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο δηαηεξψληαο ην δηθαίσκα λα δηαηάμεη ηελ απνκάθξπλζε
ησλ κε θαηάιιεισλ απφ απηά.
ε εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ππφθεηηαη θαη νη εθηεινχκελεο εξγαζίεο πξνο δηαπίζησζε
ηεο εθηειέζεσο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο.
Απηέο επίζεο πνπ είλαη ζηνλ έιεγρν ηνπ επηβιέπνληνο, ν ηειεπηαίνο δχλαηαη λα
δηαηάμεη ηελ θαζαίξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηπρφλ θαθφηερλεο θαηά ηελ θξίζε ηνπ
εξγαζίαο.
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Ζ ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα ηεο αλά πάζα ζηηγκή δεηγκαηνιεςίαο θαη ειέγρνπ
πνηφηεηνο ησλ πιηθψλ εξγαζηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο γη‟ απηφ ην Κεληξηθφ Δξγαζηήξην
ηνπ Τπ. Γεκνζίσλ Έξγσλ ζηελ Αζήλα (ΚΔΓΔ), ή εηδηθά γη‟ απηφ εξγαζηήξηα, ηνπ
αλαδφρνπ ππνρξενχκελνο λα δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο δαπάλεο γηα ηε ιήςε δνθηκψλ,
απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ, θαη απνδεκίσζε ηνπ εξγαζηεξίνπ
γηα ηελ έθδνζε απφ απηφ ησλ ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ.

ΑΡΘΡΟ 17o

ΓΔΝΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ

Οη γεληθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξ. 34 ηνπ Π.Γ. 609/85.
Πέξαλ απηψλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα :
 Φξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεσο θαη ηεο θαζαξηφηεηαο ζην εξγνηάμην, γηα ηελ
έθδνζε αδεηψλ εξγαζίαο απφ αζηπλνκηθέο αξρέο αλ απαηηείηαη, ηε ζπκκφξθσζε
πξνο ηηο αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ, ηνπο εξγαηηθνχο λφκνπο, ηηο
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, θνηλσληθέο αζθαιίζεηο θιπ.
 Να παίξλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθχιαμεο ησλ πξνζθνκηδφκελσλ πιηθψλ
κέρξη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ησλ κεραλεκάησλ, ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηεο ελ
γέλεη αζθάιεηαο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ επηβιεπφλησλ θαη θάζε
ηξίηνπ θαη λα εθηειεί επ΄ απηνχ ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο, ηνπο
ηζρχνληεο λφκνπο θαη δηαηάμεηο, θέξνληαο ηελ επζχλε απνθιεηζηηθά θαη κφλν απηφο
γηα θάζε ζπλέπεηα πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε κε εθαξκνγή ηνπο.
 Οξηζκέλεο εξγαζίεο εθζθαθψλ θιπ ιφγσ παξνπζίαο αγσγψλ θνηλήο θαη ηδησηηθήο
σθειείαο θαη άιισλ εκπνδίσλ, πξέπεη λα εθηειεζζνχλ κε πξνζνρή δηα ρεηξφο
απνθιεηφκελεο ηεο ρξήζεο κεραληθψλ κέζσλ. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ
απηψλ πξέπεη ν εξγνιάβνο λα πάξεη ηα απαξαίηεηα κέηξα (ηνπνζέηεζε
εκπνδίσλ, πξνεηδνπνηεηηθψλ πηλαθίδσλ, θαλψλ ηελ λχρηα) γηα λα απνθεπρζεί
νπνηνδήπνηε αηχρεκα ζηνπο εξγαδφκελνπο, δηαβάηεο, ηξνρνθφξα θιπ θαη
νπνηαδήπνηε βιάβε ζηηο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο σθέιεηαο, ππνλφκνπο, θαζψο θαη
παξαθείκελεο νηθνδνκέο.
 Όηαλ είλαη εμαηξεηηθά επείγνπζεο νξηζκέλεο εηδηθέο εξγαζίεο θαη πξνθεηκέλνπ λα
απνπεξαησζνχλ γξήγνξα γηα λα πξνιεθζνχλ πηζαλά αηπρήκαηα ή δεκίεο ζην
έξγν ηδίσο φηαλ αλακέλνληαη δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο ν εξγνιάβνο είλαη
ππνρξεσκέλνο λα εξγαζηεί ππεξσξηαθά Κπξηαθέο θαη γηνξηέο εθφζνλ ηνλ δηαηάμεη
ε επηβιέπνπζα ππεξεζία θαη αθνχ κε δηθή ηνπ κέξηκλα πάξεη άδεηα απφ ηηο
αξκφδηεο αξρέο.
 Γηα θάζε δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ πξέπεη πξνεγνχκελα λα ζπλελλνείηαη κε ηα αξκφδηα ηκήκαηα ηεο
αζηπλνκίαο θαη ηξνραίαο θηλήζεσο. Να ηνπνζεηεί πηλαθίδεο πνπ ζα θαζνδεγνχλ
ηελ θπθινθνξία, λπρηεξηλά θσηεηλά ζήκαηα θιπ. Δπίζεο θάλεη πεξίθξαμε ζηηο
ζέζεηο πνπ είλαη επηθίλδπλεο γηα ηελ θπθινθνξία νρεκάησλ θαη πεδψλ θαη λα ηηο
επηζεκαίλεη ηνπνζεηψληαο πηλαθίδεο, λπθηεξηλά ζήκαηα θιπ.
 Να ηνπνζεηεζεί ζε εκθαλείο ζέζεηο μχιηλα εκπφδηα ζηα νπνία λα γξάθεηαη ν
ηίηινο ηνπ έξγνπ πνπ εθηειεί, ε Γεκνηηθή Αξρή γηα ηελ νπνία ην εθηειεί, ηα
ζηνηρεία ηνπ θαη ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ ηνπ.
 Να εμαζθαιίδεη αζθαιή πεξάζκαηα, φπνπ ππάξρνπλ αθάιππηνη ηάθνη θαη ζε
επίθαηξα ζεκεία γηα ηνπο δηαβάηεο κε δηθή ηνπ επζχλε ή θαη κεηά απφ ππφδεημε
ηνπ επηβιέπνληα.
ΑΡΘΡΟ 18o ΠΡΟΧΠΗΚΟ-ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ
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Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πξέπεη λα είλαη
εηδηθεπκέλν πεπεηξακέλν γηα ην θάζε είδνο εξγαζίαο θαη αζθαιηζκέλν.
Ηζρχνληα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζ.6 ηνπ Ν.1418/84 φπσο ζπκπιεξψζεθε απφ ην
αξζ.2 παξ9 ηνπ Ν.2229/94 (πνπ ζπκπιήξσζε ηελ παξ.6 ηνπ αξζ.6 ηνπ Ν.1418/84).
Ζ επίβιεςε έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ άκεζε απνκάθξπλζε θάζε εξγάηε,
ηερλίηε θιπ εθ‟ φζνλ θαηά ηελ θξίζε ηεο, απηφο δελ θαηέρεη ηα απαηηνχκελα, θαηά ηελ
επηζηήκε θαη ηελ πείξα πξνζφληα γηα ηελ θαλνληθή εθηέιεζε ησλ αλαιεθζεηζψλ
εξγαζηψλ ή είλαη απεηζήο, πξνθιεηηθφο θιπ.
Ο εξγνιάβνο αξλνχκελνο ή αλαβάιισλ ηελ εθηέιεζε ελδερφκελεο δηαηαγήο ηεο
επηβιέςεσο πξνο απνκάθξπλζε ελφο πξνζψπνπ ππφθεηηαη ζε πνηληθή ξήηξα είθνζη
ρηιηάδσλ (20.000) δξρ. αλά παξερφκελε .............. εκέξα απφ ηεο ιήςεσο ηεο
ζρεηηθήο δηαηαγήο. Τπφ ηνπ εξγνδφηνπ αζθνχκελνο έιεγρνο επί ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
αλαδφρνπ ζθνπφ έρεη ηελ δηαζθάιηζε ηεο θαηά ηέιεην θαη νκαιφ ηξφπν
απνπεξαηψζεσο ησλ ηερληθψλ θαηαζθεπψλ, ζε νπδεκία δε πεξίπησζε δχλαηαη λα
εξκελεπζεί φηη θαζηζηά ζπκκέηνρν ηνλ εξγνδφηε ζε νπνηεζδήπνηε παξαβάζεηο ηνπ
πξνζσπηθνχ θαη ηηο ελ γέλεη θαθέο ζπλέπεηεο ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο απηνχ.

ΑΡΘΡΟ 19ν

ΔΗΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ

Δηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηα γεληθά έμνδα ηνπ αλαδφρνπ θαη φθεινο απηνχ
φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ πεξηιακβάλνληαη θαη νη παξαθάησ εηδηθέο δαπάλεο εθ‟ φζνλ
δεηεζεί απφ ηνλ εξγνδφηε.
α.

Οη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ αηηεζεζφκελεο ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο πξνο
εθαξκνγή ηεο κειέηεο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο απηήο.

β.

Ζ ζχληαμε ησλ ηεπρψλ, αλαιπηηθψλ επηκεηξήζεσλ, πξσηνθφιισλ, κεηά ησλ
απαξαίηεησλ ζρεδίσλ θαη δαθηπινγξαθήζεηο απηψλ ζε αλάινγν αξηζκφ
αληηηχπσλ, βάζεη ησλ ζηα δηπιφηππσλ ηεπρψλ θαηακεηξήζεσλ γξακκέλσλ
ζηνηρείσλ, ησλ ιεθζέλησλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ ηνλ επηβιέπνληα
παξνπζία ηνπ αλαδφρνπ.
Ζ εξγαζία απηή ζα εθηειεζζεί θαηά ηηο ππνδείμεηο ηνπ επηβιέπνληνο ψζηε λα
είλαη άξηηα θαη αθξηβήο.
Σα πην πάλσ ζηνηρεία ζα πξνζθνκίδνληαη πξνο έιεγρν απφ ηνλ επηβιέπνληα
πξηλ ηελ δαθηπινγξάθεζε απηψλ.

γ.

Ζ ιήςε κέρξη θσηνγξαθηψλ 20Υ25 εθ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο
ππεξεζίαο.

δ.

Ζ ζπληήξεζε ησλ νδψλ πξνζπειάζεσο

ε.
Ζ δηάζεζε κεηαθνξηθνχ κέζνπ (επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ) γηα ηνλ άκεζν θαη
επρεξή έιεγρν ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ σο θαη ηελ επηκέηξεζε ηνχησλ απφ ησλ
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αξκνδίσλ ηνπ εξγνδφηνπ. Σν κεηαθνξηθφ κέζν θαζψο θαη θάζε δαπάλε ζπλαθήο κε
ηελ θίλεζε θαη ζπληήξεζε απηνχ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.
Δάλ ν αλάδνρνο δπζηξνπήζεη λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηελ παξνχζα ξήηξα ν
Γήκνο δχλαηαη λα πξνζιάβεη έλα επηβαηηθφ απηνθίλεην κε νδεγφ εηο βάξνο
θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ αλαδφρνπ.
ζη.

ε αζθάιηζε κηθηή (φρη απιή) ησλ απηνθηλήησλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο
νρεκάησλ ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ ζηα έξγα.

δ.

Δγθαζηζηά θαηά ηηο ππνδείμεηο ηνπ εξγνδφηνπ ηνλ αλαγθαίν αξηζκφ
πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ (REPERS) ηχπνπ (ΠΑΠ) ρπηνζηδεξψλ αξηζκεκέλσλ
θαη πξνζδηνξίδεη επαθξηβψο ην απφιπην πςφκεηξν ησλ θαηφπηλ δηπιήο
ρσξνζηαζκίζεσο δηα ρσξνβάηνπ αθξηβείαο θαη εμαξηήζεσο ησλ εθ δχν
ηνπιάρηζηνλ θξαηηθψλ ή δεκνηηθψλ αθεηεξηψλ.
Σα βηβιηάξηα ησλ ζπλαθψλ παξαηεξήζεσλ
παξαδίλνληαη ζηνλ εξγνδφηε γηα έιεγρν.

ε.

θαη

ππνινγηζκψλ

ζα

Δλεκεξψλεη ηελ ππεξεζία επηβιέςεσο γηα ηελ κέξα θαη ψξα ελάξμεσο ησλ
δηαθφξσλ εξγαζηψλ εκθαλψλ θαη αθαλψλ φζν θαη ησλ επηρσκαηψζεσλ, γηα
λα παξίζηαηαη εθπξφζσπνο ηεο ππεξεζίαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαιήο θαη
ζπκθψλσο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηεχρνπο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ.
ε πεξίπησζε κε εηδνπνηήζεσο ηεο ππεξεζίαο ν αλάδνρνο λα πξνβαίλεη ζε
επαλεθζθαθή ησλ έξγσλ θαη ηελ εθ λένπ επίρσζε ηνχησλ ρσξίο νπδεκία
απνδεκίσζε αθφκα θαη ζε πεξίπησζε απνξξίςεσο ηεο εθηεινχκελεο
εξγαζίαο απφ ηνλ επηβιέπνληα κεραληθφ.
Ζ παξνπζία ή κε εθπξνζψπνπ ηεο ππεξεζίαο δελ απαιιάζζεη ηνλ αλάδνρν
ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ απφ ηελ θαθή εθηέιεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ.

ΑΡΘΡΟ 20ν

ΒΛΑΒΔ ΑΠΟ ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ

Ο αλάδνρνο νθείιεη ιφγσ ηεο θχζεσο ησλ έξγσλ λα πξνλνεί θαη λα ιακβάλεη πάληα
ηα ελδεηθλπφκελα κέηξα ψζηε ηα έξγα λα κελ ππφθεηληαη ζε θηλδχλνπο δεκηψλ απφ
βξνρέο ρεηκαξξσδψλ ή ζπλερψλ ή απφ ζπλήζεηο πεξηνδηθέο πιεκκχξεο.
Εεκηά πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί ή λα πξνιεθζεί απφ ηνλ αλάδνρν δηα ηεο
ιήςεσο απφ απηφλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ, δελ είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζεί σο
νθεηιφκελε ζε αλσηέξα βία, εθηφο κφλνλ δηα ηηο εμαηξεηηθέο απξφβιεπηεο πιεκκχξεο
δηαπηζησκέλσλ απφ επίζεκα κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία.

ΑΡΘΡΟ 21ν

ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ -ΔΤΘΤΝΔ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεσο θαη ηεο
θαζαξηφηεηαο ζην εξγνηάμην ηνπ, γηα ηελ έθδνζε ηπρφλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ
εξγαζίαο, σο θαη δηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνο ηηο εθάζηνηε αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο,
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ηνπο εξγαηηθνχο λφκνπο, ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, ηηο θνηλσληθέο αζθαιίζεηο θιπ. Ο
αλάδνρνο δένλ φπσο ιακβάλεη πάληα ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνθπιάμεσο ησλ
πξνζθνκηδφκελσλ πιηθψλ κέρξη ρξεζηκνπνηήζεσο ησλ, ησλ κεραλεκάησλ, ησλ
κεηαθνξηθψλ κέζσλ σο θαη αζθαιείαο ηνπ ελ γέλεη εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ
επηβιεπφλησλ θαη παληφο ηξίηνπ θαη δε ζπκθψλσο πξνο ηηο νδεγίαο ηεο
επηβιεπνχζεο ππεξεζίαο, ηνπο ηζρχνληαο λφκνπο θαη δηαηάμεηο θέξσλ κνλνκεξψο
πάζα επζχλε δη‟ νηαλδήπνηε εθ ηεο κε θαιήο εθαξκνγήο απηψλ ζπλέπεηα, νξηζκέλεο
εμ‟ άιινπ εξγαζίεο εθζθαθψλ θιπ ιφγσ ηεο παξνπζίαο αγσγψλ θνηλήο θαη ηδησηηθήο
σθέιεηαο θαη άιισλ εκπνδίσλ δένλ λα εθηεινχληαη κεηά πξνζνρήο δηα ρεηξφο,
απνθιεηνκέλεο δηα ηελ πεξίπησζε ηαχηε ηεο ρξήζεσο κεραληθψλ κέζσλ. Καηά ηελ
εθηέιεζε ησλ έξγσλ ηνχησλ δένλ λα ιεθζψζε ππφ ηνπ εξγνιάβνπ άπαληα ηα
αλαγθαία κέηξα (ηνπνζέηεζε εκπνδίσλ, πξνεηδνπνηεηηθψλ πηλαθίδσλ, θαλψλ θαηά
ηε λχρηα θιπ) πξνο απνθπγήλ αηπρήκαηνο εηο ηνπο εξγαδφκελνπο, πεξαζηηθνχο,
ηξνρνθφξα θιπ θαη νηαζδήπνηε βιάβεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο, θνηλήο σθειείαο,
ππνλφκνπο σο θαη ηηο παξαθείκελεο νηθνδνκέο. Οηαζδήπνηε ηνηαχηε δεκία ζέιεη
βαξχλεη απνθιεηζηηθψο ηνλ εξγνιάβν ηεο επαλνξζψζεσο γελνκέλεο εηο βάξνο θαη
γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. Κάζε εξγαζίεο γηα απνθάιπςε ησλ αγσγψλ θνηλήο ή ηδησηηθήο
σθέιεηαο, αλεμαξηήησο δπζρεξεηψλ, ζέινπζη πιεξσζεί κε ηελ ηηκή ηνπ άξζξνπ 1νπ
ησλ ρσκαηνπξγηθψλ ήηνη ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ. Δάλ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη
γηα εηδηθνχο ιφγνπο, φπνπ νη ηνπηθέο ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ θαη θαηφπηλ ζρεηηθήο
αδείαο, ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ηεο πεξηνρήο, ν αλάδνρνο ηε απνθιεηζηηθή απηνχ
επζχλε θαη εμ ηδίαο πξσηνβνπιίαο πξνβεί ζε κηθξή ινγηθή ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ
θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εθζθαθψλ ηνχην δελ ζπλεπάγεηαη ηε ζχληαμε λέαο ηηκήο
εθηειέζεσο ησλ εθζθαθψλ.
Καηά ζπλέπεηα ζε πεξίπησζε παξαβάζεσο ή
αηπρήκαηνο παξακέλεη ν αλάδνρνο κφλνο ππεχζπλνο, αζηηθψο θαη πνηληθψο γηα
δεκηέο θαη αηπρήκαηα είηε ζην πξνζσπηθφ (εξγάηεο, ππάιιεινη θιπ) είηε ζηηο
θαηαζθεπέο είηε ζηνλ εξγνδφηε, είηε ζε ηξίηνπο ιφγσ παξαβάζεσο ή παξαιείςεσο
θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ, ζηελ παξνχζα αλαθεξνκέλσλ. Όζελ ν αλάδνρνο είλαη
απνθιεηζηηθψο ππφρξενο, γηα ηελ ελδερφκελε θαηαβνιή απνδεκηψζεσο ππέρσλ θαη
θάζε άιιε αζηηθή ή πνηληθή επζχλε νπσζδήπνηε πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ
έξγσλ, αθφκε θαη αλ ηνχην δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ή παξάιεηςε απηνχ αιιά ζε
ηπραίν γεγνλφο.
ΑΡΘΡΟ 22ν

ΧΡΔ ΔΡΓΑΗΑ

Λφγσ ηνπ εμαηξεηηθψο επεηγφλησο νξηζκέλσλ εηδηθψλ εξγαζηψλ θαη επί ησ ζθνπψ
ηαρχηαηεο πεξαηψζεσο πξνο πξφιεςε ηπρφλ αηπρεκάησλ ή πξνο πξφιεςε δεκηψλ
ζην έξγν ιφγσ επηθείκελσλ δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ν εξγνιάβνο ππνρξενχηαη
φπσο εξγαζζεί ππεξσξηαθψο θαη ηηο Κπξηαθέο θαη γηνξηέο εθ‟ φζνλ δηαηαρζεί γηα
απηφ εγγξάθσο απφ ηελ ππεξεζία θαηφπηλ ζρεηηθήο αδείαο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ.
Οπδεκία αμίσζε εξγνιάβνπ πεξί πξνζζέηνπ απνδεκηψζεσο ζέιεη γίλεη απνδεθηή εθ
ηνπ ιφγνπ ηνχηνπ.

ΑΡΘΡΟ 23ν

ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ-ΠΗΝΑΚΗΓΑ

Ο εξγνιάβνο δένλ λα έρεη ππ‟ φςε φηη γηα θάζε θαζνιηθή δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο
νδψλ, είλαη απαξαίηεην λα ζπλελλνείηαη πξνεγνπκέλσο κε ηελ ππεξεζία θαη ην
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αξκφδην ηκήκα ηεο ηξνραίαο θηλήζεσο. Ο εξγνιάβνο ππνρξενχηαη φπσο κε δηθέο ηνπ
δαπάλεο ηνπνζεηήζεη πηλαθίδεο θαζνδεγήζεσο ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ θαη
λπρηεξηλά θσηεηλά ζήκαηα θιπ Δπίζεο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο νθείιεη λα πεξηθξάμεη
θάζε επηθίλδπλε γηα ηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ θαη πεδψλ ζέζε θαη επηζεκάλεη
απηή κε ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ λπρηεξηλψλ ζεκάησλ θιπ.
Δπίζεο ν εξγνιάβνο νθείιεη κε δαπάλεο ηνπ λα ηνπνζεηήζεη ζε φια ηα επηκέξνπο
απ‟ απηφλ εθηεινχκελα έξγα θαη ζηηο πιένλ εκθαλείο ζέζεηο μχιηλα εκπφδηα πνπ λα
αλαγξάθνπλ ηνλ ηίηιν ηεο Γεκνηηθήο αξρήο πνπ εθηειεί ηα έξγα, ην νλνκαηεπψλπκν
θαη ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ ηνπ εξγνιάβνπ. Δπίζεο εμαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα ησλ
δηαβάζεσλ ησλ αθάιππησλ ηάθξσλ ζε επίθαηξα ζεκεία θαζ‟ ππφδεημε ηνπ
επηβιέπνληνο.

ΑΡΘΡΟ 24ν

ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΔΡΓΑΗΧΝ

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ηεο επίβιεςεο
γηα θάζε εξγαζία πνπ εθηειεί θαη γηα θάζε ελδερφκελε ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο εθ‟
φζνλ απηφ έρεη εγθξηζεί απφ ηνλ εξγνδφηε. Γηα ειαηηψκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη ζηηο
εξγαζίεο θαη κέρξη ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ αξζ. 21
ηνπ Ν.1418/84 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε σο πξνο ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 3 κε ηελ
παξ.16 ηνπ αξζ.4 ηνπ Ν.2229/94 θαη ηνπ αξζ.7 ηνπ Ν.1418/84 θαη ηνπ αξζ.46 ηνπ
ΠΓ609/85. Γηα ηηο επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ γηα ειαηηψκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη κεηά
ηελ νξηζηηθή παξαιαβή εθαξκφδνληαη νη πάγηεο δηαηάμεηο ηνπ αζηηθνχ θψδηθα.

ΑΡΘΡΟ 25ν

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ

Ο εξγνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηθέξεη νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο ζηα
αξρηθά ζρεδηαγξάκκαηα ηεο εξγνιαβίαο, ρσξίο ν εξγνιάβνο λα απνθηά νπνηνδήπνηε
δηθαίσκα απνδεκηψζεσο. Γεληθά ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζ.2 παξ.12
ηνπ Ν.2229/94 πνπ ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζ.8 ηνπ Ν.1418/84.

ΑΡΘΡΟ 26ν

ΚΖΡΤΞΖ ΔΚΠΣΧΣΟΤ

Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο αλ δελ εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ
ππνρξεψζεηο φπσο νξίδνληαη ζηελ παξ. Η ηνπ αξ. 47 ηνπ Π.Γ. 609/85.
Ζ ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη νη ζπλέπεηεο γηα ηνλ αλάδνρν θιπ θαζνξίδνληαη κε ηηο
ππφινηπεο παξαγξάθνπο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ.
ΠαπΪγνπ 8/10/2015
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ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟ: / / 2011

ΥΔΓΗΟ

ΑΡ. ΠΡΧΣ.:
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ

ΔΡΓΟ: «ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ
ΚΣΗΡΗΧΝ»

ΓΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤΥΟΛΑΡΓΟΤ

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ: 11.074,41€
(ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ)

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ

ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΡΓΟΤ

υμβατικό ποσό
Φ.Π.Α.23%
Υρηματικό Αντικείμενο

: 8.733,47 ΔΤΡΧ
: 2,008,70 ΔΤΡΧ
: 10.742,17 ΔΤΡΧ

ην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα, ζήκεξα ζηηο …. ηνπ κελφο …………….. ηνπ έηνπο 2011,
εκέξα …………. θαη ψξα 12:00 νη πην θάησ ππνγξαθφκελνη:
1. Βαζέιεηνο Ξύδεο, ελεξγψληαο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ΓεκΪξρνπ ΠαπΪγνπ Υνιαξγνύ θαη
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2. Υξάζηνο Παληαδάο ηνπ Φσηίνπ, κε έδξα Αζήλα Βξαράηη Θ. Βαζηιείνπ 44,
θαινχκελνο ζην εμήο αλΪδνρνο.
Έρνληεο ππφςε:
1.

Σνλ Ν. 3669/2008 Κχξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο
δεκνζίσλ έξγσλ θαζψο θαη ην Ν.Γ. 1418/84, ηα εθηειεζηηθά ηνπ Π.Γ.
609/85, 171/87 πεξί εθηειέζεσο Γεκ. Δξγσλ θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 5 ηνπ
Ν.1418/84, ην άξζξν 26 ηνπ 609/85 θαη ην άξζξν 7 ηνπ Π.Γ. 171/87, πνπ
δηέπνπλ ηηο ζπκβάζεηο ησλ έξγσλ θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.
3263/2004 φπσο απηά θάζε θνξά ηζρχνπλ.

2.

Σελ κε αξηζ.55/2011 κειέηε ηνπ έξγνπ, πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Σερληθή
Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Παπάγνπ-Υνιαξγνχ πξνυπνινγηζκνχ 9.003,58 €
πιένλ ΦΠΑ 23% 2.070,83 € & ζπλνιηθήο δαπάλεο (κε ΦΠΑ) 11.074,41 €.

3.

Σελ 188/21-07-2011 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί
Σξνπνπνίεζεο θαη Αλακφξθσζεο ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο 2011 ηνπ
Γήκνπ γηα ην νηθ. Έηνο 2011 γηα ηελ εμαζθάιηζε πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ ΚΑ
30.7331.0003 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αλαθεξφκελνπ
έξγνπ κε απ‟ επζείαο αλάζεζε.

4.

Σελ κε αξηζ. 212/29-7-2011 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ θαη αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν κε αξηζκφ
ΑΓΑ: 4ΑΜ6ΧΞ1-Μ6Ν.

5.

Σελ κε αξηζκφ 195/14-10-2011 Απόθαζε ΑλΪζεζεο ηνπ παξαπάλσ
Έξγνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ΑΓΑ: 45ΟΛΧΞ1-ΘΡ1.

6. Σελ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 32184/26-10-2011 πξφζθιεζε γηα ηελ
ππνγξαθή ζχκβαζεο. ηεο παξαγξ. γ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.3669/2008 (ΦΔΚ
116/Α/18-06-2008) «Κχξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο
θαηαζθεπήο δεκφζησλ έξγσλ», φπσο ηζρχεη ζήκεξα κε φιεο ηηο
αληηθαηαζηάζεηο, ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο.
7. ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, κε πνζνζηφ έθπησζεο 3% ζην
ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο.

ζπλνκνιόγεζαλ θαη απνδΫρζεθαλ ηα παξαθΪηω:
Ο πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, κε ηελ πην πάλσ ηδηφηεηά ηνπ, αλαζέηεη ζηνλ
δεχηεξν ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:

«ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ»

Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ην Ν.3669/2008 Κχξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο
ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ θαη κε ην Ν.Γ. 1418/84, ην Ν.
3263/04 θαη ηα εθηειεζηηθά ηνπ Πξνεδξηθά δηαηάγκαηα 609/85 θαη 171/87, φπσο
θάζε θνξά απηά ηζρχνπλ, ηα ηεχρε ηεο κε αξηζ. 55/2010 κειέηεο, ηηο ηζρχνπζεο
Π.Σ.Π, ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο θαη κε ηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ.
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Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ ΑΣΑ ηνπ Γήκνπ.



Πξνθαηαβνιή δελ πξνβιέπεηαη λα δνζεί.



Ζ πιεξσκή ησλ νθεηινκέλσλ ζηνλ αλάδνρν πνζψλ απφ εξγαζίεο πνπ
εθηειέζηεθαλ ζα γίλεηαη κεηά ηε ιήμε θάζε κήλα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξ. 53 ηνπ Ν.3669/2008.



Ζ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη εληφο δύν (2) κελώλ απφ ηελ εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.



Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ κέρξη ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πξέπεη λα
έρνπλ γίλεη φιεο νη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ηνπ έξγνπ πνπ πξνβιέπνληαη είηε απφ
ηελ Δ..Τ. είηε απφ ηηο ηζρχνπζεο Π.Σ.Π. (άξζξ.48 παξ.3 ηνπ Ν.3669/2008).



Παξαηάζεηο ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία δίλνληαη κφλν αλ ζπληξέρνπλ νη
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 48 θαη 49 ηνπ Ν. 3669/2008, ηεο παξ.1, 2 ηνπ
άξζξ.46 θαη ησλ παξ.2 θαη 3 ηνπ αξζξ.54 ηνπ Ν. 3669/2008.



Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηηξέπεη
ηελ ηαπηφρξνλε ρξήζε ηνπ έξγνπ, ζην κέηξν θαη ηελ έθηαζε πνπ απηή είλαη
δπλαηή, ιακβάλνληαο ζπγρξφλσο θαη φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο ηζρχνληεο
Νφκνπο θαη θαλνληζηηθέο πξάμεηο πξνζηαηεπηηθά κέηξα γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο
θαη ηνπο δηεξρφκελνπο, ρσξίο θακία επηπιένλ απνδεκίσζε.



Μεηά ηε βεβαησκέλε πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
ζπληεξεί ην έξγν γηα δηΪζηεκα 15 κελώλ, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 3669/2008.

Ο δεχηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ δέρεηαη αλεπηθχιαθηα φινπο
ηνπο πην πάλσ φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη θαηαζέηεη ηηο θαησηέξσ εγγπεηηθέο επηζηνιέο
Καιήο Δθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη πηζηήο εθαξκνγήο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, νη
νπνίεο εθδφζεθαλ ππέξ ηεο Αλαδφρνπ απφ ηνπο παξαπιεχξσο εθάζηεο
αλαθεξφκελνπο εγγπεηέο:

Α/Α

ΑΡΗΘΜΟ

ΖΜΔΡΟΜΖΝ
IA

ΔΓΓΤΖΣΖ

ΠΟΟ(ζε Δπξώ)

1
Πνζνζηφ 5% επί ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ

Ζ σο άλσ εγγχεζε, θαιχπηεη ηηο πξνβιεπφκελεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ
άξζξνπ 35 ηνπ Ν. 3669/2008 ήηνη 5% x Πξνϋπνινγηζκόο ΜειΫηεο
Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζπληάρζεθε ζε πέληε (5) αληίγξαθα θαη ν Αλάδνρνο παξέιαβε
δχν (2) αληίγξαθα.

ΠαπΪγνπ-Υνιαξγόο, ….-….-2011
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ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ

ΒΑΗΛΔΗΟ ΞΤΓΖ

ΥΡΖΣΟ Θ. ΠΑΝΣΑΕΖ
αλη’ απηνύ
(βΪζεη ηνπ ππ’ αξηζκ. 2009
πιεξεμνύζην)
ΛΑΕΑΡΟ ΠΑΨΣΔΡΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ

ΠΑΠΑΓΟ-ΥΟΛΑΡΓΟ: 26 / 10 /
2011

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤΥΟΛΑΡΓΟΤ

ΑΡ. ΠΡΧΣ.:
ΔΡΓΟ: «ΤΝΣΖΡΖΖ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ»
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ: 11.074,41 €
(ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ)

Πξνο : Υξήζην Θ. Παληαδή
Βξαράηη, Θ. Bαζηιείνπ
44

ΘΫκα: Πξφζθιεζε Τπνγξαθήο χκβαζεο Έξγνπ: «ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ
ΚΣΗΡΗΩΝ»

ΥΔΣ: Ζ ππ αξηζκ.195/14-10-2011 απόθαζε αλΪζεζεο ηεο Οηθνλνκηθάο
Δπηηξνπάο κε ΑΓΑ: 450ΛΧΞ1-ΘΡ1
39

ε ζπλέρεηα ηεο παξαπάλσ ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ ζαο
έρεη ήδε θνηλνπνηεζεί, παξαθαινχκε φπσο ν/νη λφκηκνο/νη εθπξφζσπνο/νη ηνπ/ησλ
εξγνιεπηηθνχ γξαθείνπ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο λα
πξνζέιζεη/νπλ ζην Γεκαξρείν εληόο ηξηώλ εξγΪζηκωλ εκεξώλ απφ ηελ ιήςε ηεο
παξνχζαο επηζηνιήο.
ΚαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζύκβαζεο ζα πξΫπεη λα πξνζθνκέζεηε εγγπεηηθά
επηζηνιά 5% επέ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο κειΫηεο ,άηνη 450,18 €, ε νπνέα
θαιύπηεη ηηο πξνβιεπόκελεο απαηηάζεηο ζύκθωλα κε ηελ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ
Ϊξζξνπ 35 ηνπ Ν. 3669/2008.

Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ Σ.Τ.Γ.Π.Υ.

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΣΟΤΣΟΤΕΑ
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΠΑΓΟ-ΥΟΛΑΡΓΟ: 24 / 10 /
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ
2011
ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ

ΑΡ. ΠΡΧΣ.: 31883

ΓΗΜΟ ΥΟΛΑΡΓΟΤ
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ

ΔΡΓΟ: «ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΒΔΛΣΗΧΖ
ΑΗΘΟΤΑ ΜΔΛΗΝΑ ΜΔΡΚΟΤΡΖ»
ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ: 12.632,10 €
(ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ)

ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΡΓΟΤ

υμβατικό ποσό
Φ.Π.Α. 23%
Υρηματικό Αντικείμενο

: 9.961,90 ΔΤΡΧ
: 2.291,24 ΔΤΡΧ
: 12.253,14 ΔΤΡΧ
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ην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα, ζήκεξα ζηηο 24 ηνπ κελφο Οθηωβξένπ ηνπ έηνπο 2011,
εκέξα ΓεπηΫξα θαη ψξα 12:00 νη πην θάησ ππνγξαθφκελνη:
1. Βαζέιεηνο Ξύδεο, ελεξγψληαο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ΓεκΪξρνπ ΠαπΪγνπ Υνιαξγνύ θαη
2. Υξάζηνο Παληαδάο ηνπ Φσηίνπ, κε έδξα Αζήλα Βξαράηη Θ. Βαζηιείνπ 44,
θαινχκελνο ζην εμήο αλΪδνρνο.
Έρνληεο ππφςε:
1.

Σνλ Ν. 3669/2008 Κχξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο
δεκνζίσλ έξγσλ θαζψο θαη ην Ν.Γ. 1418/84, ηα εθηειεζηηθά ηνπ Π.Γ.
609/85, 171/87 πεξί εθηειέζεσο Γεκ. ΄Δξγσλ θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 5 ηνπ
Ν.1418/84, ην άξζξν 26 ηνπ 609/85 θαη ην άξζξν 7 ηνπ Π.Γ. 171/87, πνπ
δηέπνπλ ηηο ζπκβάζεηο ησλ έξγσλ θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.
3263/2004 φπσο απηά θάζε θνξά ηζρχνπλ.

2.

Σελ κε αξηζ. 61/2011 κειέηε ηνπ έξγνπ, πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Σερληθή
Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Παπάγνπ-Υνιαξγνχ πξνυπνινγηζκνχ 10.270,00 €
πιένλ ΦΠΑ 23% 2.362,10 € & ζπλνιηθήο δαπάλεο (κε ΦΠΑ) 12.632,10 €.

3.

Σελ 188/21-07-2011 Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί
Σξνπνπνίεζεο θαη Αλακφξθσζεο ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο 2011 ηνπ
Γήκνπ γηα ην νηθ. Έηνο 2011 γηα ηελ εμαζθάιηζε πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ ΚΑ
15.7331.0012 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αλαθεξφκελνπ
έξγνπ κε απ‟ επζείαο αλάζεζε.

4.

Σελ κε αξηζ. 126/9-9-2011 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ θαη αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν κε αξηζκφ
ΑΓΑ: 4Α8ΤΧΞ1-9ΣΠ.

5.

Σελ κε αξηζκφ 196/14-10-2011 Απόθαζε ΑλΪζεζεο ηνπ παξαπάλσ
Έξγνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ΑΓΑ: 45Ο9ΧΞ1-4ΒΦ.

6. Σελ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 31617/21-10-2011 πξφζθιεζε γηα ηελ
ππνγξαθή ζχκβαζεο. ηεο παξαγξ. γ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.3669/2008 (ΦΔΚ
116/Α/18-06-2008) «Κχξσζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο
θαηαζθεπήο δεκφζησλ έξγσλ», φπσο ηζρχεη ζήκεξα κε φιεο ηηο
αληηθαηαζηάζεηο, ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο.
7. ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, ζην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
3%.

ζπλνκνιόγεζαλ θαη απνδΫρζεθαλ ηα παξαθΪηω:

Ο πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, κε ηελ πην πάλσ ηδηφηεηά ηνπ, αλαζέηεη ζηνλ
δεχηεξν ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ:

«ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΑΗΘΟΤΑ ΜΔΛΗΝΑ ΜΔΡΚΟΤΡΖ»
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Σν έξγν ζα εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ην Ν.3669/2008 Κχξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο
ηεο λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ θαη κε ην Ν.Γ. 1418/84, ην Ν.
3263/04 θαη ηα εθηειεζηηθά ηνπ Πξνεδξηθά δηαηάγκαηα 609/85 θαη 171/87, φπσο
θάζε θνξά απηά ηζρχνπλ, ηα ηεχρε ηεο κε αξηζ. 61/2010 κειέηεο, ηηο ηζρχνπζεο
Π.Σ.Π, ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο θαη κε ηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ.



Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη απφ ΗΓΗΟΤ ΠΟΡΟΤ ηνπ Γήκνπ.



Πξνθαηαβνιή δελ πξνβιέπεηαη λα δνζεί.



Ζ πιεξσκή ησλ νθεηινκέλσλ ζηνλ αλάδνρν πνζψλ απφ εξγαζίεο πνπ
εθηειέζηεθαλ ζα γίλεηαη κεηά ηε ιήμε θάζε κήλα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξ. 53 ηνπ Ν.3669/2008.



Ζ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη εληφο δύν (2) κελώλ απφ ηελ εκεξνκελία
ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.



Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ κέρξη ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πξέπεη λα
έρνπλ γίλεη φιεο νη εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ηνπ έξγνπ πνπ πξνβιέπνληαη είηε απφ
ηελ Δ..Τ. είηε απφ ηηο ηζρχνπζεο Π.Σ.Π. (άξζξ.48 παξ.3 ηνπ Ν.3669/2008).



Παξαηάζεηο ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία δίλνληαη κφλν αλ ζπληξέρνπλ νη
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 48 θαη 49 ηνπ Ν. 3669/2008, ηεο παξ.1, 2 ηνπ
άξζξ.46 θαη ησλ παξ.2 θαη 3 ηνπ αξζξ.54 ηνπ Ν. 3669/2008.



Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηηξέπεη
ηελ ηαπηφρξνλε ρξήζε ηνπ έξγνπ, ζην κέηξν θαη ηελ έθηαζε πνπ απηή είλαη
δπλαηή, ιακβάλνληαο ζπγρξφλσο θαη φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο ηζρχνληεο
Νφκνπο θαη θαλνληζηηθέο πξάμεηο πξνζηαηεπηηθά κέηξα γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο
θαη ηνπο δηεξρφκελνπο, ρσξίο θακία επηπιένλ απνδεκίσζε.



Μεηά ηε βεβαησκέλε πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα
ζπληεξεί ην έξγν γηα δηΪζηεκα 15 κελώλ, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 3669/2008.

Ο δεχηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ δέρεηαη αλεπηθχιαθηα φινπο
ηνπο πην πάλσ φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη θαηαζέηεη ηηο θαησηέξσ εγγπεηηθέο επηζηνιέο
Καιήο Δθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη πηζηήο εθαξκνγήο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, νη
νπνίεο εθδφζεθαλ ππέξ ηεο Αλαδφρνπ απφ ηνπο παξαπιεχξσο εθάζηεο
αλαθεξφκελνπο εγγπεηέο:

Α/Α

ΑΡΗΘΜΟ

ΖΜΔΡΟΜΖΝ
IA

ΔΓΓΤΖΣΖ

ΠΟΟ(ζε Δπξώ)

1

00373300139001

24-10-2011

PROBANK

513,50

Πνζνζηφ 5% επί ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ

Ζ σο άλσ εγγχεζε, θαιχπηεη ηηο πξνβιεπφκελεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2, 3 θαη 4 ηνπ
άξζξνπ 35 ηνπ Ν. 3669/2008 ήηνη 5% x Πξνϋπνινγηζκόο ΜειΫηεο
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Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζπληάρζεθε ζε πέληε (5) αληίγξαθα θαη ν Αλάδνρνο παξέιαβε
δχν (2) αληίγξαθα.

ΠαπΪγνπ-Υνιαξγόο, 24-10-2011
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ

ΒΑΗΛΔΗΟ ΞΤΓΖ
ΠΑΝΣΑΕΖ

ΥΡΖΣΟ

Θ.

αλη’ απηνύ
(βΪζεη ηνπ ππ’ αξηζκ. 2009
πιεξεμνύζην)
ΛΑΕΑΡΟ ΠΑΨΣΔΡΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΓΖΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ
ΥΟΛΑΡΓΟΤ
ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ

ΔΡΓΟ: ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩ
Α.Μ. 84Μ/1

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ
α/α
1.
2.

ΔΗΓΟ ΔΡΓΑΗΧΝ
Καζαίξεζηο αφπινπ
ζθπξνδέκαηνο
Καζαίξεζηο
σπιηζκέλνπ

ΚΧΓ.
ΣΗΜΖ
ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΟΣΖΣΑ
ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ
ΜΟΝAΓΟ

ΓΑΠΑΝΖ

ΟΗΚ 2226

m3

2,50

80,00

200,00

ΟΗΚ 2227

m3

1,00

108,00

108,00
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ζθπξνδέκαηνο

3.

4.
5.

6.

7

8

9

10

11

12

Δθζθαθή ζεκειίσλ
ηερληθψλ έξγσλ εηο
έδαθνο πάζεο
θχζεσο
Πξφρπηα θξάζπεδα
εθ ζθπξνδέκαηνο
Πιαθφζηξσζηο
πεδνδξνκίσλ,
λεζίδσλ θαη πιαηεηψλ
θπξνδέκαηα κηθξψλ
έξγσλ, γηα
θαηαζθεπέο απφ
ζθπξφδεκα
θαηεγνξίαο C16/20
Ξπιφηππνη ζπλήζσλ
ρπηψλ θαηαζθεπψλ
Υαιχβδηλνη νπιηζκνί
ζθπξνδέκαηνο,
δνκηθά πιέγκαηα
B500C (S500s)
Σαηλίεο (θηιέηα)
επηζηξψζεσλ απφ
κάξκαξν, ζθιεξφ
έσο εμαηξεηηθά
ζθιεξφ, πάρνπο 2 cm
Τδξνρξσκαηηζκνί
επηθαλεηψλ
ζθπξνδέκαηνο ή
ηζηκεληνθνληάκαηνο
κε αθξπιηθφ
πδαηνδηαιπηφ
ηζηκεληφρξσκα
Διαηνρξσκαηηζκνί
θνηλνί μπιίλσλ
επηθαλεηψλ κε
ρξψκαηα αιθπδηθψλ
ή αθξπιηθψλ
ξεηηλψλ, βάζεσο
λεξνχ ε δηαιχηνπ
Διαηνρξσκαηηζκνί
θνηλνί ζηδεξψλ
επηθαλεηψλ κε
ρξψκαηα αιθπδηθψλ
ή αθξπιηθψλ ξεηηλψλ,
βάζεσο λεξνχ ε
δηαιχηνπ

ΟΓΟΝ 2151

m3

25,00

12,50

312,50

ΟΓΟ 2921

κκ

70,00

7,50

525,00

ΟΓΟ 2922

m2

200,00

15,50

3100,00

ΝΑΟΗΚ 32.05.04

m3

16,00

140,00

2240,00

ΝΑΟΗΚ 38.03

m2

40,00

13,50

540,00

ΝΑΟΗΚ 38.20.03

kg

150,00

1,10

165,00

ΝΑΟΗΚ 74.90.02

κκ

20,00

12,50

250,00

ΝΑΟΗΚ 77.10

m2

140,00

5,00

700,00

ΝΑΟΗΚ 77.54

m2

12,00

7,00

84,00

ΝΑΟΗΚ 77.55

m2

100,00

7,00

700,00

ΓαπΪλε
Aπξόβιεπηα
ύλνιν
ΦΠΑ 23%
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8.924,50 €
1.338,68 €
10.263,18 €
2.360,53 €

υνολική Γαπάνη
Παπάγνπ 09/11/2011
Ο ΤΝΣΑΞΑ

ΔΘΔΩΡΖΘΖ
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ
ΣΤΓΠΥ

ΘΔΩΓΟΡΟ
ΒΖΛΑΡΑ

ΑΠΟΣΟΛΖ ΦΑΡΚΩΝΑ
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12.623,71 €

