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                                                             Αριθμός Μελέτης:    27 / 2017 

 

 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 
 

 

 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ  

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ   2017-2018 

   

 

ΘΕΣΗ : ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ   

 

 

 

 

Μ Ε Λ Ε Τ Η  
 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  199.335,00 € 

Φ.Π.Α.  : 24% 47.840,40 € 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

 

: 

  

247.175,40 

 

€ 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ :  
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ΔΗΜ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                                               ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017                                  

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα μελέτη αφορά την συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του υφιστάμενου δικτύου 

ύδρευσης του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων. Οι εν λόγω εργασίες θα εκτελεστούν στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων των Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών, που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 75 

του N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30.6.2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», σε όλη την εδαφική 

περιφέρεια του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων και θα έχουν χρονική διάρκεια δώδεκα  (12) μηνών. 

Β. ΕΙΔΙΚΑ  

Η εν λόγω μελέτη περιλαμβάνει εργασίες για την αποκατάσταση έκτακτων βλαβών που συμβαίνουν στο 

εξωτερικό και εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης.  

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες: 

• Εντοπισμός βλάβης σε οποιοδήποτε σημείο του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης του Δήμου 

Τροιζηνίας - Μεθάνων. 

• Αποκατάσταση των βλαβών στο δίκτυο με οποιαδήποτε αναγκαία μέσα απαιτούνται (σκαπτικά 

μηχανήματα κ.λ.π.)  

• Αποκατάσταση χώρου πέριξ του σημείου της βλάβης, από ζημιές που πιθανόν θα 

προκληθούν κατά την διάρκεια των εργασιών επιδιόρθωσης, (π.χ. αποκατάσταση 

οδοστρώματος με οποιοδήποτε υλικό απαιτείται). 

• Καθαρισμός όλων  των υφιστάμενων δεξαμενών  μια (1) φορά το χρόνο  

• Προμήθεια και αντικατάσταση των φθαρμένων υδρομετρητών συμπεριλαμβανομένων 

των αναγκαίων υλικών σύνδεσης (ρακόρ κ.λ.π).  

• Κατασκευή  νέων παροχών όπου απαιτείται.  

• Παρακολούθηση αντλιών και  δεξαμενών νερού για την επάρκεια πόσιμου νερού.  

       

Ο Πάροχος  υποχρεούται να αποκαθιστά τη βλάβη μέσα σε χρονικό διάστημα   

      τριών ωρών  από την ειδοποίησή του  για την ύπαρξή της.  

      Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης αποκατάστασης θα καταγγελθεί η σύμβαση.  

      Σε περίπτωση διακοπής υδροδότησης πόλης ή οικισμού λόγω πλημμελούς   

      παρακολούθησης, θα καταγγέλλεται η Σύμβαση. 

Όλα τα υλικά που τυχόν απαιτηθούν για τις εργασίες, επιβαρύνουν τον ανάδοχο.  
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Γ.  ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

α) Η συγκρότηση των συνεργείων υλοποίησης της εργασίας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του 

αναδόχου, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος κι υπόλογος έναντι του Δήμου για την εν γένει 

έντεχνη κι εμπρόθεσμη εκτέλεση της εργασίας. 

β) Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας, το αντικείμενο της οποίας περιγράφεται 

αναλυτικά παραπάνω, είναι δώδεκα  (12) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της 

σχετικής Σύμβασης.  

γ) Τυχόν νέα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις εργασίες, πέραν αυτών που 

απαιτούνται για την αποκατάσταση διαρρεόντων δικτύων κι αναφέρονται στο Περιγραφικό 

Τιμολόγιο,  θα πληρώνονται απολογιστικά. 

Δ.  ΔΑΠΑΝΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Η δαπάνη για τις ανωτέρω εργασίες ανέρχεται στο ποσό των 247.175,40 € 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α. 24% και χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από 

ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων.  

Η εκτέλεση των εργασιών διέπεται από τις διατάξεις του  Ν. 4412/16  καθώς και κάθε κείμενη 

διάταξη που αφορά την εκτέλεση εργασιών.         

         

 

 

Δημήτριος Κυριακόπουλος 

                                                     Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        ΠΕΙΡΑΙΑΣ     24 - 2 - 2017  

                                                    Ο Συντάξας 
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ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α
/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ  
ΑΡΘΡΟΥ 

ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

            

1 
Μηχανικός εκσκαφεύς 3/4 
κ.υ. ή παρεμφερής 

1 ΣΧ. 506 ΩΡ 200,00 

2 
Ανατρεπόμενο αυτοκίνητο 
ωφέλιμου φορτίου 15 
τόνων 

2 ΣΧ. 509 ΩΡ 120,00 

3 Τεχνίτης υδραυλικός 3 ΥΔΡ-113 ΗΜ 180,00 

4 Εργάτης ανειδίκευτος 4 ΥΔΡ-111 ΗΜ 160,00 

5 

Υδροβολή εσωτερικών 
επιφανειών δεξαμενών 
νερού με πίεση 100-150 
bar 

5 ΣΧ. 10.18 Τ.Μ. 2.500,00 

6 

Παρακολούθηση αντλιών 
και δεξαμενών νερού για 
την επάρκεια  πόσιμου 
νερού 

6 ΣΧ. 15.03 ΜΗΝΑΣ 12,00 

7 

Προμήθεια - τοποθέτηση 
υδρομετρητή και σύνδεση 
με τα απαραίτητα υλικά 
και μικροϋλικά και πλήρη 
δοκιμή για  τη λειτουργία.  

7 ΣΧ.16.21.01 ΤΕΜ 400,00 

8 

Αποκατάσταση βλάβης 
διαρρέοντος δικτύου 
ύδρευσης σε σωλήνα 
οιουδήποτε τύπου 
διαμέτρου Φ15 έως και 
Φ32 με αποκατάσταση με 
ασφαλτόμειγμα κλπ. 

8 ΣΧ.12.14.01.01 ΤΕΜ 120,00 

9 

Αποκατάσταση βλάβης 
διαρρέοντος δικτύου 
ύδρευσης σε σωλήνα 
οιουδήποτε τύπου 
διαμέτρου Φ15 έως και 
Φ32 

9 ΣΧ.12.14.01.01 ΤΕΜ 250,00 

1
0 

Αποκατάσταση βλάβης 
διαρρέοντος δικτύου 
ύδρευσης  σε σωλήνα 
οιουδήποτε τύπου  
διαμέτρου Φ63 έως και 
Φ90  με αποκατάσταση με 
ασφαλτόμειγμα κλπ. 

10 ΣΧ.12.14.01.04 ΤΕΜ 70,00 
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1
1 

Αποκατάσταση βλάβης 
διαρρέοντος δικτύου 
ύδρευσης σε σωλήνα 
οιουδήποτε τύπου  
διαμέτρου Φ63 έως και 
Φ90   

11 ΣΧ.12.14.01.04 ΤΕΜ 70,00 

1
2 

Αποκατάσταση βλάβης 
διαρρέοντος δικτύου 
ύδρευσης σε σωλήνα 
οιουδήποτε τύπου  
διαμέτρου Φ110 έως και 
Φ160 με αποκατάσταση 
με ασφαλτόμειγμα κλπ.  

12 ΣΧ.12.14.01.07 ΤΕΜ 70,00 

1
3 

Αποκατάσταση βλάβης 
διαρρέοντος δικτύου 
ύδρευσης σε σωλήνα 
οιουδήποτε τύπου  
διαμέτρου Φ110 έως και 
Φ160  

13 ΣΧ.12.14.01.07 ΤΕΜ 70,00 

1
4 

Αποκατάσταση βλάβης 
διαρρέοντος δικτύου 
ύδρευσης σε σωλήνα 
οιουδήποτε τύπου 
διαμέτρου Φ200 έως και 
Φ250 με αποκατάσταση 
με ασφαλτόμειγμα κλπ. 

14 ΣΧ.12.14.01.11 ΤΕΜ 35,00 

1
5 

Αποκατάσταση βλάβης 
διαρρέοντος δικτύου 
ύδρευσης σε σωλήνα 
οιουδήποτε τύπου 
διαμέτρου Φ200 έως και 
Φ250  

15 ΣΧ.12.14.01.11 ΤΕΜ 35,00 

1
6 

Διάστρωση και 
εγκιβωτισμός σωλήνων με  
άμμο λατομείου. 

16 ΥΔΡ. 5.07 Κ.Μ. 50,00 

1
7 

Παραγωγή, μεταφορά, 
διάστρωση, συμπύκνωση 
και συντήρηση 
σκυροδέματος κατηγορίας 
C16/20 

17 ΥΔΡ. 9.10.04 Κ.Μ. 45,00 

1
8 

Πρόσθετη τιμή 
σκυροδέματος για τη 
μεταφορά   

18 ΥΔΡ. 9.10.04 Κ.Μ. 45,00 

 
 

    

    
 

 

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 24 - 2- 2017 
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ  24 - 2 - 2017 

 
  

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. 

  
 

                      ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΙΟΓΛΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

   

  

 
 
 
 
 
 
 

   

 
     

 
 

       ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α
/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Α.
Τ. 

ΚΩΔΙΚΟΣ  
ΑΡΘΡΟΥ 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΜΕΡΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

                  

1 

Μηχανικός 
εκσκαφεύς 3/4 
κ.υ. ή 
παρεμφερής 

1 ΣΧ. 506 ΩΡ 200,00 40,00 8.000,00   

2 

Ανατρεπόμενο 
αυτοκίνητο 
ωφέλιμου 
φορτίου 15 
τόνων 

2 ΣΧ. 509 ΩΡ 120,00 30,00 3.600,00   

3 
Τεχνίτης 
υδραυλικός 

3 ΥΔΡ-113 ΗΜ 180,00 139,00 25.020,00   

4 
Εργάτης 
ανειδίκευτος 

4 ΥΔΡ-111 ΗΜ 160,00 107,00 17.120,00   

5 

Υδροβολή 
εσωτερικών 
επιφανειών 
δεξαμενών 
νερού με πίεση 
100-150 bar 

5 ΣΧ. 10.18 Τ.Μ. 2.500,00 0,80 2.000,00   

6 

Παρακολούθησ
η αντλιών και 
δεξαμενών 
νερού για την 
επάρκεια 
πόσιμου νερού 

6 ΣΧ. 15.03 
ΜΗΝΑ

Σ 
12,00 250,00 3.000,00   

7 

Προμήθεια - 
τοποθέτηση 
υδρομετρητή 
και σύνδεση με 
τα απαραίτητα 
υλικά και 
μικροϋλικά και 

7 
ΣΧ.16.21.

01 
ΤΕΜ 400,00 43,50 17.400,00   
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πλήρη δοκιμή 
για  τη 
λειτουργία.  

8 

Αποκατάσταση 
βλάβης 
διαρρέοντος 
δικτύου 
ύδρευσης σε 
σωλήνα 
οιουδήποτε 
τύπου 
διαμέτρου Φ15 
έως και Φ32 με 
αποκατάσταση 
με 
ασφαλτόμειγμα 
κλπ. 

8 
ΣΧ.12.14.

01.01 
ΤΕΜ 120,00 80,00 9.600,00   

9 

Αποκατάσταση 
βλάβης 
διαρρέοντος 
δικτύου 
ύδρευσης σε 
σωλήνα 
οιουδήποτε 
τύπου 
διαμέτρου Φ15 
έως και Φ32 

9 
ΣΧ.12.14.

01.01 
ΤΕΜ 250,00 35,00 8.750,00   

1
0 

Αποκατάσταση 
βλάβης 
διαρρέοντος 
δικτύου 
ύδρευσης  σε 
σωλήνα 
οιουδήποτε 
τύπου  
διαμέτρου Φ63 
έως και Φ90  με 
αποκατάσταση 
με 
ασφαλτόμειγμα 
κλπ. 

1
0 

ΣΧ.12.14.
01.04 

ΤΕΜ 70,00 190,00 13.300,00   

1
1 

Αποκατάσταση 
βλάβης 
διαρρέοντος 
δικτύου 
ύδρευσης σε 
σωλήνα 
οιουδήποτε 
τύπου  
διαμέτρου Φ63 

1
1 

ΣΧ.12.14.
01.04 

ΤΕΜ 70,00 110,00 7.700,00   
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έως και Φ90   

1
2 

Αποκατάσταση 
βλάβης 
διαρρέοντος 
δικτύου 
ύδρευσης σε 
σωλήνα 
οιουδήποτε 
τύπου  
διαμέτρου 
Φ110 έως και 
Φ160 με 
αποκατάσταση 
με 
ασφαλτόμειγμα 
κλπ.  

1
2 

ΣΧ.12.14.
01.07 

ΤΕΜ 70,00 230,00 16.100,00   

1
3 

Αποκατάσταση 
βλάβης 
διαρρέοντος 
δικτύου 
ύδρευσης σε 
σωλήνα 
οιουδήποτε 
τύπου  
διαμέτρου 
Φ110 έως και 
Φ160  

1
3 

ΣΧ.12.14.
01.07 

ΤΕΜ 70,00 150,00 10.500,00   

1
4 

Αποκατάσταση 
βλάβης 
διαρρέοντος 
δικτύου 
ύδρευσης σε 
σωλήνα 
οιουδήποτε 
τύπου 
διαμέτρου 
Φ200 έως και 
Φ250 με 
αποκατάσταση 
με 
ασφαλτόμειγμα 
κλπ. 

1
4 

ΣΧ.12.14.
01.11 

ΤΕΜ 35,00 270,00 9.450,00   

1
5 

Αποκατάσταση 
βλάβης 
διαρρέοντος 
δικτύου 
ύδρευσης σε 
σωλήνα 

1
5 

ΣΧ.12.14.
01.11 

ΤΕΜ 35,00 190,00 6.650,00   
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οιουδήποτε 
τύπου 
διαμέτρου 
Φ200 έως και 
Φ250  

1
6 

Διάστρωση και 
εγκιβωτισμός 
σωλήνων με  
άμμο 
λατομείου. 

1
6 

ΥΔΡ. 5.07 Κ.Μ. 50,00 32,00 1.600,00   

1
7 

Παραγωγή, 
μεταφορά, 
διάστρωση, 
συμπύκνωση 
και συντήρηση 
σκυροδέματος 
κατηγορίας 
C16/20 

1
7 

ΥΔΡ. 
9.10.04 

Κ.Μ. 45,00 83,00 3.735,00   

1
8 

Πρόσθετη τιμή 
σκυροδέματος 
για τη 
μεταφορά   

1
8 

ΥΔΡ. 
9.10.04 

Κ.Μ. 45,00 18,00 810,00   

 
 

      
 

    
 

  
ΣΥΝΟΛΟ 164.335,00 

 
      

Γ.Ε. & 
Ο.Ε. 0% 

  

  
     

Σύνολο 164.335,00 

  
     

Απρόβλεπ
τα 

  

  
     

Απολογισ
τικά 

35.000,00 

 
  

     
Σύνολο 199.335,00 

       

Φ.Π.Α. 
24% 

47.840,40 

       

Γενικό 
Σύνολο 

247.175,40 

       
  

       
  

 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 24 - 2- 
2017  

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
  

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ   24 - 2 - 2017 

  

  
 

    
  

  
 

    
  

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ

Σ 
 

 ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ 
  

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 

 
1.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Aντικείμενο του παρόντος  τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, 
που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του παραπάνω έργου, όπως 
προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στην Πρόσκληση 
/Διακήρυξη. 

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή 
του υπόψη έργου. Οι τιμές μονάδος  περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που περιγράφονται στα 
αντίστοιχα άρθρα εργασιών, καθώς και τις απαιτούμενες δαπάνες που είναι απαραίτητες για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, που να έχει σχέση με το είδος και την 
απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, τη 
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι 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, όπως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση του έργου, τα κάτωθι: 
 1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση στα υλικά από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α., περιλαμβανομένης και της επιβάρυνσης 
της παρ. 34 έως 37 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93, δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και 
εφοδίων γενικά του έργου, τέλη χαρτοσήμου, όπου ισχύουν, και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες 
επιβαρύνσεις, που θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση του έργου. 

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

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 
Επίσης δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 πάνω στα 
εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ. έστω κι αν τυχόν αναφέρεται 
αντίθετη γενική διατύπωση στη Σ.Α.Ε. του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, καθώς και από τους 
φόρους κ.λ.π., που αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν.Δ. 4486/66 (ΦΕΚ 131Α') και 453/66 (ΦΕΚ 
16Α) περί τροποποίησης των φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται 
από τους δασμούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος  ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, για καύσιμα 
και λιπαντικά, σύμφωνα με το Ν. 2366/53 (ΦΕΚ83 Α/10-4-53) Ν.1081/71 (ΦΕΚ 273 Α/27-12-91) 
και Ν. 893/79 (ΦΕΚ86 Α/28-4-79). 
 1.1.2 Οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης, αποθήκευσης, 
φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων των αναγκαίων κυρίων και βοηθητικών υλικών 
ενσωματωμένων και μη, μετά των απαιτούμενων φορτοεκφορτώσεων, ασφαλίσεων μεταφορών, 
χαμένου χρόνου και σταλίας μεταφορικών μέσων και κάθε είδους μετακινήσεων μέχρι και την 
πλήρη ενσωμάτωση, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά τους πληρώνεται 
ιδιαιτέρως, σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του Τιμολογίου. Ομοίως οι δαπάνες για 
μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεων και σταλίες μεταφορικών 
μέσων των περισσευμάτων και των ακατάλληλων προϊόντων ορυγμάτων και υλικών σε 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών 
περιορισμών, που θα ισχύουν, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
 1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλίσεων (στο 
Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 
οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδόματος αδείας οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινού, 
εξαιρεσίμων, νυκτερινών κλπ. του κάθε είδους προσωπικού (επιστημονικού διευθύνοντος το 
έργο, τεχνικού ειδικευμένου ή όχι, προσωπικού των γραφείων, των εργοταξίων, των 
μηχανημάτων, των συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που εργάζεται στον τόπο του 
έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος) για την κατασκευή του υπόψη έργου. 
 1.1.4 Οι δαπάνες για την εξεύρεση χώρων (ενοικίαση ή αγορά), την κατασκευή, την 
οργάνωση, τη διαρρύθμιση κλπ. των εργοταξίων, εργαστηρίων και γραφείων Αναδόχου, με όλες 
τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις και συνδέσεις παροχής νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, 
τηλεφώνου, αποχέτευσης και λοιπών ευκολιών που απαιτούνται, σύμφωνα με τους όρους 
δημοπράτησης. 
 1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, 
καθώς και οι δαπάνες απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου και αποκατάστασης 
του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους. 
 1.1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία 
εργοταξιακού εργαστηρίου, τη μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών 
είτε στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριμένο ή κρατικό εργαστήριο, σύμφωνα με 
όσα αναφέρονται στους όρους δημοπράτησης. 
 1.1.7 Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας παραγωγής 
προκατασκευασμένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων των δαπανών 
εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισμού, 
υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων, μετά των 
δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη 
θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών 
απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου 
σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 
(ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε 
ιδιωτικούς χώρους που ήθελε μισθώσει ο Ανάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί 
προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας 
σύμβασης). 
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 1.1.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσωπικού, μεταφορών, 
μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, 
που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης του έργου. 

 1.1.9 Οι δαπάνες αντιμετώπισης των δυσκολιών λόγω της ταυτόχρονης κυκλοφορίας 

της οδού, λήψης πρόσθετων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες για τα μέτρα προστασίας 

όλων των όμορων κατασκευών προς τους χώρους εκτέλεσης εργασιών και πρόληψης 

ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, πρόληψης πρόκλησης βλαβών σε κινητά ή ακίνητα 

πράγματα τρίτων, σε ρέματα-ποτάμια κλπ καθώς και η δαπάνη ασφάλειας του έργου 

(Ε.Σ.Υ.) καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου και μέχρι την οριστική παραλαβή του. Οι δαπάνες 

για τα μέτρα προστασίας των κατασκευών σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως 

της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την 

οριστική παραλαβή τους.  

 1.1.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, όπως αυτές προδιαγράφονται στην Τ.Σ.Υ. και 
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους 
"δοκιμαστικά τμήματα", που προβλέπονται στους όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, δοκιμές, 
αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.) 
 1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας κάθε είδους μηχανήματος ή 
άλλου εξοπλισμού (π.χ. ικριωμάτων) που απαιτούνται για την έντεχνη κατασκευή του έργου, 
μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η 
αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλισή τους, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η 
συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση του 
χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους σταλία τους 
ανεξαρτήτως αιτίας, η απομάκρυνσή τους μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος 
των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. 
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα, που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των 
έργων, όσο και για τυχόν άλλα, που θα βρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιμα για λειτουργία 
(έστω και αν δε χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση 
βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
 1.1.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης, με τις τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες μεταφορές, κάθε είδους υλικών 
λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και 
αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του παρόντος, μαζί με την εργασία πλύσεως ή 
εμπλουτισμού, που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των 
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, που θα ισχύουν σύμφωνα με τους 
περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
 1.1.13 Οι δαπάνες από επιβεβλημένες καθυστερήσεις, μειωμένες αποδόσεις και 
μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν 
εμπόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήματα, μη παράδοση περιοχών, που 
απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές παρεμβάσεις, που θα προβάλλουν οι 
αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. Δ.Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη κατασκευής του 
έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εμποδίων, από τις αναγκαίες μετρήσεις (τοπογραφικές, 
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γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές προβλέπονται 
από το σύνολο των συμβατικών τευχών είτε αυτές αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 
ανηγμένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του τιμολογίου καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα 
προκύψουν από την εξασφάλιση της κυκλοφορίας (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων 
μετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόμα και από προσωρινές περιοδικές ή και μόνιμες αλλαγές 
των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. 
εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ.). 
 1.1.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων 
ασφάλειας για τη μη παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων 
διακίνησης του κοινού γενικά, όπως π.χ.: 
 (1) Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους μικρότερου των 

5,0 μ., που τυχόν θα απαιτηθούν, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας οχημάτων και 
πεζών, εφόσον δεν είναι δυνατόν, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές ή την Υπηρεσία, να 
γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλες διαδρομές και εφόσον επιτρέπεται η κατασκευή 
τέτοιων ορυγμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης. 

 (2) Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων 
στον ευρύτερο γειτονικό χώρο του εργοταξίου και όπου αυτό απαιτηθεί, δηλαδή οι 
δαπάνες για την τοποθέτηση περίφραξης, την καθημερινή κάλυψη των ορυγμάτων, την 
ικανή αντιστήριξη των πρανών των ορυγμάτων, την ενημέρωση του κοινού, τη σήμανση, 
τη σηματοδότηση και την εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου χώρου, οι δαπάνες διευθέτησης 
και αποκατάστασης της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση 
των παραπάνω εγκαταστάσεων μετά την περαίωση των εργασιών και τη διαμόρφωση των 
χώρων αυτών, όπως αναλυτικά ορίζεται στην Ε.Σ.Υ.. 

 1.1.15 Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου και 
εγκατάστασης των χωροσταθμικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη μελετών 
εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και μελετών συναρμογής με τις συνθήκες κατασκευής για 
την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές 
μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, 
όπως αρχαιολογικά ευρήματα, θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών Κοινής 
Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη 
δημοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα, που κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας 
σύμβασης. Οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας 
του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 
 1.1.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως 
υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων, που θα συναντηθούν στο χώρο του 
έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη 
(από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων, που θα τα υποβάλει για 
αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις. 
 1.1.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των καταλόγων 
οπλισμού (όπου αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη), που θα πρέπει να υποβάλλονται 
έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία. 
 1.1.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές 
ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών 
αδειών και οι εργασίες, που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους 
συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 
 1.1.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων και διευθετήσεων για την αντιμετώπιση 
όλων των επιφανειακών, υπογείων ομβρίων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται οι 
κατασκευές του έργου, οι υπάρχουσες κατασκευές και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 
 1.1.20 Η δαπάνη τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του 
έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  
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 1.1.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου 
καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ. και η 
απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε 
κατασκευές και εμπόδια και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

1.1.22 Οι δαπάνες για χρησιμοποίηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 
κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων κλπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την 
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 
 1.1.23 Οι δαπάνες για τη δημιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων στα 
διάφορα τμήματα του έργου ακόμη και τα απομακρυσμένα ή δυσπρόσιτα, για την κατασκευή 
των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε 
οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων των δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών 
όρων και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους καθώς και την 
περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας 
κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για διατήρησή τους. 
 1.1.24 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των 
Ο.Κ.Ω. διέρχονται από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και 
οι δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική 
ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 
Ανάδοχος του έργου. 
 1.1.25 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης 
κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου 
(περιλαμβανομένης της μεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη 
τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και 
γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
 1.1.26 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 1.1.27 Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας, κατασκευής, σήμανσης και 

συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που απαιτούνται για την έντεχνη και 

ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισμού και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και 

εξασφάλισης σχετικών αδειών για την εναπόθεση προϊόντων ορυγμάτων, προϊόντων 

κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών 

προσπέλασής τους καθώς και οι δαπάνες για την τελική τους διαμόρφωση μετά την 

περαίωση των εργασιών, σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 1.1.28 Οι δαπάνες προεργασίας επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές 
επιστρώσεις έπ’ αυτών (παλαιών ή νέων επιφανειών) όπως π.χ. πικούνισμα, σκούπισμα, 
καθαρισμός, άρση και μεταφορά των προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες 
κλπ. 
 1.1.29 Οι δαπάνες έντεχνης διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων 
αγωγών, φρεατίων αγωγών, τεχνικών έργων κ.λ.π., για τη σύνδεση αγωγών, που συμβάλλουν σ' 
αυτά (εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου). 
 1.1.30 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές, 
όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομειγμάτων, μελέτες ευστάθειας 
ικριωμάτων, μελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. 
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 1.1.31 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες 
Επιχειρήσεις, Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν 
περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 
 1.1.32 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την 
εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο μέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία 
προβλέπονται στις σχετικές μελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.  
 1.1.33 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, συμφωνητικών και γενικά όλες οι 
υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους 
υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του έργου. 
 1.1.34 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των υπαρχόντων φυσικών ή τεχνικών υδάτινων αγωγών, αγωγών αποχέτευσης και 
αποστράγγισης της περιοχής, ακόμη και στις περιπτώσεις που τα δίκτυα: 

(1) είναι σχετικά ανεπαρκή και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε δυσμενείς μεταχειρίσεις.
  
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητά τους αν ο Ανάδοχος δε λάβει 
μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές κυρίως 
ή άλλες εργασίες. 

1.1.35 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 
1.2 Στις τιμές μονάδος των ασφαλτικών εργασιών του παρόντος Τιμολογίου περιλαμβάνονται επίσης 

η αξία προμήθειας της καθαρής ασφάλτου οποιουδήποτε τύπου, οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης 
και μεταφοράς της από τις περιοχές Θεσσαλονίκης ή Αθηνών μέχρι τη θέση επεξεργασίας της και 
μέχρι τη θέση ενσωμάτωσής της, η σταλία μεταφορικών μέσων και ο χαμένος χρόνος 
φορτοεκφορτώσεων, καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη για την έντεχνη χρήση της 
(θέρμανση, παραγωγή διαλυμάτων κλπ).  

1.3 Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) και τα Γενικά 
΄Έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή 
υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήμανσης εργοταξίων, φόρων, δασμών, 
ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήμου, συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων 
κίνησης, εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας 
γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα από κάθε είδους δυσχέρειες, είτε αυτές έχουν 
προβλεφθεί είτε όχι. 

1.4 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο 
του Έργου. 

1.5   Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που είναι παρεμφερείς προς εκείνες, 
που καλύπτονται από άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, αλλά παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά (αποδεκτά σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης) ή επιμετρώνται 
διαφορετικά, αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή 
των μεγεθών τους, με τις εξής βάσεις αναγωγής: 
(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης (ομβρίων, ακαθάρτων) από 

τσιμεντοσωλήνες και αγωγοί ακαθάρτων από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες 
 
   Για εσωτερική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 

αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για 
την αντίστοιχη κατηγορία αντοχής και μεθόδων κατασκευής και προστασίας, θα γίνεται 
αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος συμβατικού σωλήνα της 
αμέσως μικρότερης υπάρχουσας στο παρόν Τιμολόγιο εσωτερικής διαμέτρου, με βάση το 
λόγο: 

     DN / DM  
  όπου  DN: Εσωτερική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 
   DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος συμβατικού 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 
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   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 
 
   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 
 

 
      ΆΡΘΡΟ 1ο 
     ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΥΣ (ΤΣΑΠΑ) 3/4 Κ.Υ. Η ΠΑΡΕΜΦΕΡΗΣ. [ΣΧΕΤ. 506]     

Ημερήσια δαπάνη μηχανήματος (στην τιμή ημερομισθίου περιλαμβάνονται, μίσθωμα μηχανήματος , 
πετρέλαια , λιπαντικά , χειριστής μηχανήματος , συντήρηση κ.λ.π. )  
Τιμή ανά ώρα:  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):   Σαράντα Ευρώ 
         (Αριθμητικά):   40,00 € 

 
      ΆΡΘΡΟ 2ο 
     ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 15 ΤΟΝΩΝ .[ ΣΧΕΤ.     
     509]   

Ημερήσια δαπάνη ανατρεπόμενου αυτοκινήτου (στην τιμή ημερομισθίου περιλαμβάνονται μίσθωμα 
μηχανήματος , πετρέλαια , λιπαντικά , οδηγός αυτοκινήτου , σταλία  κ.λ.π. )    
Τιμή ανά ώρα:  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τριάντα Ευρώ 
         (Αριθμητικά):   30,00 € 

 
 
     ΆΡΘΡΟ 3ο 
     ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ [ΥΔΡ 113]  

Ημερομίσθιο  τεχνίτη - υδραυλικού για συντήρηση, επισκευή και λειτουργία του δικτύου ύδρευσης του 
Δήμου Τροιζηνίας.     
Τιμή ενός ημερομισθίου:  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εκατόν τριάντα εννέα Ευρώ 
         (Αριθμητικά):   139,00 € 

 
     ΆΡΘΡΟ 4ο 
     ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΣ [ΥΔΡ 111]  

Ημερομίσθιο  εργάτη ανειδίκευτου για συντήρηση, επισκευή και λειτουργία του δικτύου ύδρευσης του 
Δήμου Τροιζηνίας.     
Τιμή ενός ημερομισθίου:  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εκατόν  επτά Ευρώ 
         (Αριθμητικά):   107,00 € 

 
     ΆΡΘΡΟ 5ο  

     ΥΔΡΟΒΟΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ   
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     100-150 BAR [ΣΧΕΤ. 10.18] 

  Υδροβολή με μηχάνημα μέσης πίεσης (100-150 bar) για τον πλήρη καθαρισμό δεξαμενών 
νερού (εσωτερικές επιφάνειες) από άλατα, σκόνες κλπ. Στην τιμή περιλαμβάνεται η 
μεταφορά του μηχανήματος και πιθανών λοιπών απαιτούμενων συσκευών και υλικών επί 
τόπου της εργασίας και η εργασία πλήρους καθαρισμού των επιφανειών σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Υπηρεσίας. Η απαραίτητη ποσότητα νερού για τον καθαρισμό θα διατίθεται 
στον ανάδοχο, δωρεάν από τον Δήμο. 

 Τιμή ανά m2 :  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ογδόντα λεπτά 
         (Αριθμητικά):  0,80 € 
 
ΆΡΘΡΟ 6ο  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ    ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. 
[ΣΧΕΤ. 15.03] 

     Η παρακολούθηση των αντλιών και των δεξαμενών νερού θα γίνεται τουλάχιστον μία φορά την 
εβδομάδα. Ο έλεγχος θα γίνεται για όλο το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Τροιζηνίας. Θα πρέπει να 
υπάρχει μία εβδομαδιαία αναφορά προς τον Δήμο από τον ανάδοχο για την κατάσταση του 
δικτύου, και τις τυχόν βλάβες. Τέλος θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για την άμεση αντικατάσταση 
υλικών ή την επιδιόρθωση σε διάφορα σημεία του δικτύου όταν παρουσιάζεται οποιοδήποτε 
πρόβλημα στην ασφαλή και αδιάκοπη υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Τροιζηνίας-
Μεθάνων. 
Τιμή μηνιαίας κατ’ αποκοπή αποζημίωσης:  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Διακόσια πενήντα Ευρώ 
         (Αριθμητικά):  250,00 € 

 
  ΆΡΘΡΟ 7ο  

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ  ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΔΟΚΙΜΗ ΓΙΑ  ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. [ΣΧΕΤ. 16.21.01]                                      

 Τιμή ενός τεμαχίου:  
 ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Σαράντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

         (Αριθμητικά):  43,50 € 
 

 ΆΡΘΡΟ 8Ο  

 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΔΙΑΡΡΕΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ15 ΕΩΣ ΚΑΙ Φ32 ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΚΛΠ. [ΣΧΕΤ. 
12.14.01.01] 

    Αποκατάσταση βλάβης διαρρέοντος δικτύου ύδρευσης σε σωλήνα οιουδήποτε τύπου διαμέτρου 
Φ15 έως και Φ32 συμπεριλαμβανομένων των εξής εργασιών και υλικών: 
α) Της εκσκαφής και του εντοπισμού της βλάβης 
β) Της απότμησης και απομάκρυνσης του φθαρμένου τμήματος του δικτύου 
γ) Της έντεχνης τοποθέτησης νέου τμήματος αγωγού  (μέχρι μήκους 3,00μ. ιδίας διαμέτρου) 
    μέσω των 2  κατάλληλων  καινούργιων συνδέσμων  (ένθεν και ένθεν του νέου τμήματος) 
δ) Της επίχωσης αρχικά με την απαιτούμενη ποσότητα άμμου  και στη συνέχεια με υγιές 
    υλικό συμπυκνωμένο σε στρώσεις 
ε) Της επιμελημένης αποκατάστασης με ασφαλτόμιγμα ή με μπετόν ή με πλάκα πεζοδρομίου 
    ή με κυβόλιθο ή με σταμπωτό σκυρόδεμα κατά περίπτωση  

Τιμή ενός τεμαχίου:  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ογδόντα Ευρώ 
         (Αριθμητικά):  80,00 € 

 
ΆΡΘΡΟ 9ο  

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΔΙΑΡΡΕΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ15 ΕΩΣ ΚΑΙ Φ32 [ΣΧΕΤ. 12.14.01.01] 

     Αποκατάσταση βλάβης διαρρέοντος δικτύου ύδρευσης σε σωλήνα οιουδήποτε τύπου διαμέτρου 
Φ15 έως και Φ32 συμπεριλαμβανομένων των εξής εργασιών και υλικών: 
α) Της εκσκαφής και του εντοπισμού της βλάβης 
β) Της απότμησης και απομάκρυνσης του φθαρμένου τμήματος του δικτύου 
γ) Της έντεχνης τοποθέτησης νέου τμήματος αγωγού (μέχρι μήκους 3,00μ. ιδίας διαμέτρου) 
    μέσω των 2 κατάλληλων καινούργιων συνδέσμων (ένθεν και ένθεν του νέου τμήματος) 
δ) Της επίχωσης αρχικά με την απαιτούμενη ποσότητα άμμου και στη συνέχεια με υγιές 
    υλικό συμπυκνωμένο σε στρώσεις  
Τιμή ενός τεμαχίου:  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τριάντα πέντε Ευρώ 

         (Αριθμητικά):  35,00 € 
  

ΆΡΘΡΟ 10ο  

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΔΙΑΡΡΕΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ63 ΕΩΣ ΚΑΙ Φ90  ΜΕ   ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΚΛΠ. [ ΣΧΕΤ. 
12.14.01.04] 

     Αποκατάσταση βλάβης διαρρέοντος δικτύου ύδρευσης σε σωλήνα οιουδήποτε τύπου διαμέτρου 
Φ63 έως και Φ90 συμπεριλαμβανομένων των εξής εργασιών και υλικών: 
α) Της εκσκαφής και του εντοπισμού της βλάβης 
β) Της απότμησης και απομάκρυνσης του φθαρμένου τμήματος του δικτύου 
γ) Της έντεχνης τοποθέτησης νέου τμήματος αγωγού (μέχρι μήκους 3,00μ. ιδίας διαμέτρου) 
    μέσω των 2 κατάλληλων καινούργιων συνδέσμων (ένθεν και ένθεν του νέου τμήματος) 
δ) Της επίχωσης αρχικά με την απαιτούμενη ποσότητα άμμου και στη συνέχεια με υγιές 
    υλικό συμπυκνωμένο σε στρώσεις 
ε) Της επιμελημένης αποκατάστασης με ασφαλτόμιγμα ή με μπετόν ή με πλάκα πεζοδρομίου 
    ή με κυβόλιθο ή με σταμπωτό σκυρόδεμα κατά περίπτωση  
 
 
Τιμή ενός τεμαχίου:  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εκατόν ενενήντα Ευρώ 

         (Αριθμητικά):  190,00 € 
 
ΆΡΘΡΟ 11ο  
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΔΙΑΡΡΕΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ63  ΕΩΣ ΚΑΙ Φ90 [ΣΧΕΤ. 12.14.01.04] 
     Αποκατάσταση βλάβης διαρρέοντος δικτύου ύδρευσης σε σωλήνα οιουδήποτε τύπου διαμέτρου 
Φ63 έως και Φ90 συμπεριλαμβανομένων των εξής εργασιών και υλικών: 
α) Της εκσκαφής και του εντοπισμού της βλάβης 
β) Της απότμησης και απομάκρυνσης του φθαρμένου τμήματος του δικτύου 
γ) Της έντεχνης τοποθέτησης νέου τμήματος αγωγού (μέχρι μήκους 3,00μ. ιδίας διαμέτρου) 
    μέσω των 2 κατάλληλων καινούργιων συνδέσμων (ένθεν και ένθεν του νέου τμήματος) 
δ) Της επίχωσης αρχικά με την απαιτούμενη ποσότητα άμμου και στη συνέχεια με υγιές 
    υλικό συμπυκνωμένο σε στρώσεις  
Τιμή ενός τεμαχίου:  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εκατόν δέκα Ευρώ 
         (Αριθμητικά):  110,00 € 

   
ΆΡΘΡΟ 12ο  

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΔΙΑΡΡΕΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ  ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ 
ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ110 ΕΩΣ ΚΑΙ Φ160 ΜΕ   ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΚΛΠ. 
[ΣΧΕΤ.12.14.01.07] 

 
    Αποκατάσταση βλάβης διαρρέοντος δικτύου ύδρευσης σε σε σωλήνα οιουδήποτε τύπου διαμέτρου 
Φ110 έως και Φ160 συμπεριλαμβανομένων των εξής εργασιών και υλικών: 
α) Της εκσκαφής και του εντοπισμού της βλάβης 
β) Της απότμησης και απομάκρυνσης του φθαρμένου τμήματος του δικτύου 
γ) Της έντεχνης τοποθέτησης νέου τμήματος αγωγού (μέχρι μήκους 3,00μ. ιδίας διαμέτρου) 
    μέσω των 2 κατάλληλων καινούργιων συνδέσμων (ένθεν και ένθεν του νέου τμήματος) 
δ) Της επίχωσης αρχικά με την απαιτούμενη ποσότητα άμμου και στη συνέχεια με υγιές 
    υλικό συμπυκνωμένο σε στρώσεις 
ε)Της επιμελημένης αποκατάστασης με ασφαλτόμιγμα ή με μπετόν ή με πλάκα πεζοδρομίου 
   ή με κυβόλιθο ή με σταμπωτό σκυρόδεμα κατά περίπτωση  
Τιμή ενός τεμαχίου:  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Διακόσια τριάντα  Ευρώ 

         (Αριθμητικά):  230,00 € 
 
 ΆΡΘΡΟ 13ο  
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΔΙΑΡΡΕΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ  ΣΩΛΗΝΑ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ110 ΕΩΣ ΚΑΙ Φ160 [ΣΧΕΤ. 12.14.01.07] 
     Αποκατάσταση βλάβης διαρρέοντος δικτύου ύδρευσης σε σωλήνα οιουδήποτε τύπου διαμέτρου 
Φ110 έως και Φ160 συμπεριλαμβανομένων των εξής εργασιών και υλικών: 
α) Της εκσκαφής και του εντοπισμού της βλάβης 
β) Της απότμησης και απομάκρυνσης του φθαρμένου τμήματος του δικτύου 
γ) Της έντεχνης τοποθέτησης νέου τμήματος αγωγού (μέχρι μήκους 3,00μ. ιδίας διαμέτρου) 
    μέσω των 2 κατάλληλων καινούργιων συνδέσμων (ένθεν και ένθεν του νέου τμήματος) 
δ) Της επίχωσης αρχικά με την απαιτούμενη ποσότητα άμμου και στη συνέχεια με υγιές 
    υλικό συμπυκνωμένο σε στρώσεις   
Τιμή ενός τεμαχίου:  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εκατόν πενήντα  Ευρώ 

         (Αριθμητικά):  150,00 € 
 
ΆΡΘΡΟ 14ο  

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΔΙΑΡΡΕΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ  
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ200 ΕΩΣ ΚΑΙ Φ250  ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΚΛΠ.[ 12.14.01.11  
] 

Αποκατάσταση βλάβης διαρρέοντος δικτύου ύδρευσης σε σωλήνα οιουδήποτε τύπου διαμέτρου Φ200 
έως και Φ250 συμπεριλαμβανομένων των εξής εργασιών και υλικών: 
α) Της εκσκαφής και του εντοπισμού της βλάβης 
β) Της απότμησης και απομάκρυνσης του φθαρμένου τμήματος του δικτύου 
 
γ) Της έντεχνης τοποθέτησης νέου τμήματος αγωγού (μέχρι μήκους 3,00μ. ιδίας διαμέτρου) 
    μέσω των 2 κατάλληλων καινούργιων συνδέσμων (ένθεν και ένθεν του νέου τμήματος) 
δ) Της επίχωσης αρχικά με την απαιτούμενη ποσότητα άμμου και στη συνέχεια με υγιές 
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    υλικό συμπυκνωμένο σε στρώσεις  
 
 
ε) Της επιμελημένης αποκατάστασης με ασφαλτόμιγμα ή με μπετόν ή με πλάκα πεζοδρομίου 
    ή με κυβόλιθο ή με σταμπωτό σκυρόδεμα κατά περίπτωση   
Τιμή ενός τεμαχίου:  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Διακόσια εβδομήντα  Ευρώ 

         (Αριθμητικά):  270,00 € 

       
 
ΆΡΘΡΟ 15ο  
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΔΙΑΡΡΕΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ200 ΕΩΣ ΚΑΙ Φ250 [ΣΧΕΤ. 12.14.01.11]                                          
    Αποκατάσταση βλάβης διαρρέοντος δικτύου ύδρευσης σε σωλήνα οιουδήποτε τύπου διαμέτρου 
Φ200 έως και Φ250 συμπεριλαμβανομένων των εξής εργασιών και υλικών: 
α) Της εκσκαφής και του εντοπισμού της βλάβης 
β) Της απότμησης και απομάκρυνσης του φθαρμένου τμήματος του δικτύου 
γ) Της έντεχνης τοποθέτησης νέου τμήματος αγωγού (μέχρι μήκους 3,00μ. ιδίας διαμέτρου) 
    μέσω των 2 κατάλληλων καινούργιων συνδέσμων (ένθεν και ένθεν του νέου τμήματος) 
δ) Της επίχωσης αρχικά με την απαιτούμενη ποσότητα άμμου και στη συνέχεια με υγιές 
    υλικό συμπυκνωμένο σε στρώσεις  
Τιμή ενός τεμαχίου:  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Εκατόν  ενενήντα  Ευρώ 

         (Αριθμητικά):  190,00 € 
   
 
ΆΡΘΡΟ 16ο  

ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΑΜΜΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ. [5.07] 

   Για ένα κυβικό μέτρο έδρασης - εγκιβωτισμού - επικάλυψης σωλήνων με άμμο λατομείου, 
εκτελούμενης εντός ή εκτός κατοικημένης περιοχής σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης 
τεχνικής προδιαγραφής. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται : 

α. Η προμήθεια της άμμου λατομείου  

β. Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση 
εκτέλεσης του έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση. 

γ. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγματα. 

δ. Η συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισμού των 
σωλήνων από άμμο λατομείου μέχρι αρνήσεως.        

Τιμή ανά  κ.μ.:  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Τριάντα δύο Ευρώ 

         (Αριθμητικά):  32,00 € 
   
 
ΆΡΘΡΟ 17ο  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20  [9.10.04] 
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      Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας 
Σκυροδέματος (ΚΤΣ), του Ε.Κ.Ω.Σ. και τις απαιτήσεις της Μελέτης και των λοιπών συμβατικών 
τευχών του Έργου με την διάστρωση και συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών 
επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη 
κατασκευής των καλουπιών.  

Τιμή ανά κ.μ.:  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Ογδόντα τρία  Ευρώ 

         (Αριθμητικά):  83,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 ΆΡΘΡΟ 18ο  
 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΙΜΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ [ ΣΧΕΤ. 9.10.04] 
    Πρόσθετη τιμή σκυροδέματος για τη μεταφορά λόγω ειδικών συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή του 
Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων. Μεταφορά αδρανών υλικών από το Ναύπλιο.   
Τιμή ανά κ.μ .  
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  Δεκαοκτώ   Ευρώ 

         (Αριθμητικά):   18,00 € 
                                                                              
                                                                                                                   
                                                                                               Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
   ΠΕΙΡΑΙΑΣ   24  / 2 / 2017                                          ΠΕΙΡΑΙΑΣ   24  / 2 / 2017                                                  
             Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                            Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                                 
                                                                                          ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
                                                                                              ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 
     
 
 ΔΗΜ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                                                 ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                          ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   
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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο Α-1 :  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ. – ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΜΒΑΣΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  –   
ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ  

 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Υ.  

1.1.1 Αντικείμενο  της  παρούσας  Ειδικής  Συγγραφής  Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) είναι  η  διατύπωση  
των Όρων, σύμφωνα  με  τους  οποίους  και σε συνδυασμό με την ισχύουσα Νομοθεσία πρόκειται να 
παρασχεθούν οι υπηρεσίες της σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο  “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2017-2018”. 

1.1.2 Οι όροι αυτοί συμπληρώνουν τους όρους της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Σε περίπτωση αντίφασης των όρων 
της παρούσας ΕΣΥ με τους όρους της Διακήρυξης ισχύουν οι όροι της Διακήρυξης. 

 

1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ   

Σύμβαση ή Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών: η σύμβαση ανάθεσης της Παροχής Υπηρεσιών σύμφωνα με 
την παράγραφο 1.3 του παρόντος Άρθρου. 

Χρόνος ή Διάρκεια Παροχής των υπηρεσιών: Ο συνολικός χρόνος που προβλέπεται για την 
ολοκλήρωση της Παροχής των υπηρεσιών, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Άρθρο Α-2.1 της παρούσας 
Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

Πρόστιμο : Οι οικονομικές κυρώσεις που δικαιούται να επιβάλλει, καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, 
η Αναθέτουσα Αρχή δια των αρμοδίων οργάνων της στον Πάροχο, για μη τήρηση όρων της σύμβασης. 

 

1.3 ΣΥΜΒΑΣΗ  - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

1.3.1 Γενικά 

Με τον όρο «Σύμβαση» νοείται η σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Παρόχου και του Δήμου 
Τροιζηνίας -Μεθάνων , που περιλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις του για την εκτέλεση της παροχής 
υπηρεσιών με τίτλο ““ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2017-2018”  που αναλυτικά περιγράφονται στα 
Συμβατικά Τεύχη. 
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Η σύμβαση του έργου θα υπογραφεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα 
με το σχετικό άρθρο της Διακήρυξης. Η «σύμβαση» συνίσταται από το έγγραφο συμφωνητικό που 
υπογράφεται μεταξύ του Δημάρχου  Τροιζηνίας -Μεθάνων και του Παρόχου, τη Διακήρυξη και από τα 
λοιπά Συμβατικά Τεύχη που τη συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Τα Συμβατικά 
Τεύχη και  η  σειρά  ισχύος  τους, σε  περίπτωση  ασυμφωνίας  των  όρων  τους, καθορίζονται  στη  
Διακήρυξη.  

Οι όροι «σύμβαση», «σύμβαση παροχής υπηρεσιών», χρησιμοποιούνται  ταυτόσημα. 

Οι όροι «έγγραφο συμφωνητικό», «έγγραφο σύμβασης», χρησιμοποιούνται ταυτόσημα. 

 

 

1.3.2 Συμβατικό  Αντικείμενο 

Το «Συμβατικό Αντικείμενο» συνίσταται στην εκπλήρωση από τον Πάροχο όλων των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τη Σύμβαση.  

Περιληπτικά προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες στο εξωτερικό και εσωτερικό δίκτυο 

ύδρευσης: 

• Εντοπισμός βλάβης σε οποιοδήποτε σημείο του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης του 

Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων. 

• Αποκατάσταση των βλαβών στο δίκτυο με οποιαδήποτε αναγκαία μέσα απαιτούνται 

(σκαπτικά μηχανήματα κ.λ.π.)  

• Αποκατάσταση χώρου πέριξ του σημείου της βλάβης, από ζημιές που πιθανόν θα 

προκληθούν κατά την διάρκεια των εργασιών επιδιόρθωσης, (π.χ. αποκατάσταση 

οδοστρώματος με οποιοδήποτε υλικό απαιτείται). 

• Καθαρισμός όλων  των υφιστάμενων δεξαμενών  μια (1) φορά το χρόνο  

• Προμήθεια και αντικατάσταση των φθαρμένων υδρομετρητών 

συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων υλικών σύνδεσης (ρακόρ κ.λ.π).  

• Κατασκευή  νέων παροχών όπου απαιτείται.  

• Παρακολούθηση αντλιών και  δεξαμενών νερού για την επάρκεια πόσιμου νερού.  

 

Οι παραπάνω υποχρεώσεις θα εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β της παρούσας 
ΕΣΥ.  

1.4 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

1.4.1 Για την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης της σύμβασης και την παραλαβή των υπηρεσιών 
ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.4412/16 (άρθρο 216 και 221). Η παρακολούθηση της καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης γίνεται από το Τμήμα Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά και Νήσων μέσω της τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης 
και παραλαβής των υπηρεσιών, που θα συσταθεί από τον Δήμαρχο Τροιζηνίας –Μεθάνων.   

1.4.2 Τα καθήκοντα της επιτροπής είναι, ενδεικτικά, η παρακολούθηση των εργασιών του Παρόχου, 
η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, ο έλεγχος της συμμόρφωσης του 
Παρόχου με τους όρους της σύμβασης καθώς και η παραλαβή των υπηρεσιών. Ο Πάροχος υπόκειται 
στον έλεγχο της επιτροπής. Ο Πάροχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στα εργοτάξια, στις 
αποθήκες, κλπ. στην επιτροπή και σε όλους τους εντεταλμένους για την παρακολούθηση της εκτέλεσης 
της σύμβασης, υπαλλήλους της Υπηρεσίας.  

1.4.3 Με εισήγηση της επιτροπής η Υπηρεσία απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον 
Πάροχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. Ο Πάροχος, για την άρτια, εύρυθμη και έντεχνη 



 24 

εκτέλεση της σύμβασης, έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις έγγραφες παρατηρήσεις – 
εντολές που θα του διαβιβάζονται μέσω της Υπηρεσίας, από την επιτροπή.  

1.4.4 Ο Πάροχος οφείλει να διευκολύνει την επιτροπή και το προσωπικό της Υπηρεσίας, στην άσκηση 
των ελέγχων που απαιτούνται για την παραλαβή των υπηρεσιών και τα λοιπά καθήκοντά τους που 
αφορούν την υλοποίηση της σύμβασης. 

1.4.5 Χωρίς στο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη του Παρόχου για την ικανοποίηση των όρων της 
Σύμβασης, η Υπηρεσία, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής παραλαβής, διατηρεί το δικαίωμα να 
συμπληρώνει ενέργειες του Παρόχου σε βάρος και για λογαριασμό του ή και να τον καλεί να διακόψει 
προσωρινά τις εργασίες του, αν κρίνει ότι τούτο απαιτείται για λόγους ασφάλειας της κυκλοφορίας, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Συμβατικά Τεύχη και την ισχύουσα νομοθεσία. 

1.4.6 Το ότι η Υπηρεσία παρακολουθεί την καλή εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών, δεν 
απαλλάσσει τον Πάροχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ή και τους ισχύοντες Νόμους, Διατάξεις κλπ, ιδιαίτερα όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας 
που αυτός οφείλει να λαμβάνει κατά την εκτέλεση των εργασιών, ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και 
αποκλειστικές ευθύνες του και υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της Διακήρυξης, της 
παρούσας Ε.Σ.Υ. και των λοιπών Τευχών Δημοπράτησης. 

1.4.7 Οι όροι «επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των υπηρεσιών», «επιτροπή παραλαβής» 
ή «επιτροπή», χρησιμοποιούνται ταυτόσημα στην παρούσα ΕΣΥ 

 

1.5 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ 

1.5.1 Ο Πάροχος γνωστοποιεί εγγράφως στην Υπηρεσία κατά την υπογραφή του εγγράφου της 
σύμβασης, τη νόμιμη εκπροσώπησή του ή τους τυχόν πληρεξούσιους. 

1.5.2 Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης να  διευθύνει από 
πλευράς του, την εύρυθμη παροχή των υπηρεσιών και την ορθή εκτέλεση της σύμβασης, με ειδικό 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. Ο αντιπρόσωπος αυτός, που θα ορίσει ο Πάροχος, ανάλογα με το 
τμήμα που έχει αναλάβει να εκτελέσει, ως Διευθυντή Έργου, εγγράφως κατά την υπογραφή της 
σύμβασης, θα πρέπει απαραιτήτως να έχει τα προσόντα που προβλέπονται ανά τμήμα του έργου στη 
Διακήρυξη. Ο Δ/ντής Έργου μπορεί να είναι ταυτόχρονα ολικά ή μερικά και πληρεξούσιος ή 
εκπρόσωπος του Παρόχου κατά τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο. Κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύμβασης ο Πάροχος μπορεί για αντικειμενικούς λόγους να ζητήσει την αντικατάσταση 
του Διευθυντή Έργου με άλλον, υπό την προϋπόθεση ότι θα διαθέτει τα προσόντα που προβλέπονται 
στη Διακήρυξη και θα γίνει αποδεκτός από τη Υπηρεσία. Η αντικατάσταση ισχύει μόνο μετά την 
αποδοχή του νέου Διευθυντή Έργου από την Υπηρεσία η οποία και  έχει πάντοτε το δικαίωμα να ζητά 
την αντικατάστασή του, αν αυτός απουσιάζει συστηματικά ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην 
περίπτωση αυτή ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να ορίσει χωρίς καμιά καθυστέρηση νέο Διευθυντή 
Έργου. 

1.5.3 Δικαίωμα υπογραφής των εγγράφων που έχουν σχέση με την εκτέλεση της Σύμβασης, έχει ο 
ίδιος ο Πάροχος νόμιμα εκπροσωπούμενος, καθώς και ο ορισθείς από αυτόν ως Διευθυντής του Έργου 
σύμφωνα με τα παραπάνω, μόνο όμως για τα θέματα που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί από τον Πάροχο 
κατά τον έγγραφο ορισμό του. 

1.5.4 Κατά την υπογραφή του εγγράφου της σύμβασης ο Πάροχος δηλώνει την έδρα της 
επιχείρησης, την ακριβή διεύθυνσή της και το φαξ επικοινωνίας. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της 
σύμβασης, κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στην 
Υπηρεσία. Διαφορετικά κάθε κοινοποίηση γίνεται στην παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο 
Πάροχος και επιφέρει όλα τα νόμιμα αποτελέσματά της. 

 

Άρθρο Α-2  :  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  -  ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ  ΡΗΤΡΕΣ 

2.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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Η συνολική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών στα πλαίσια της σύμβασης “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2017-2018 ” ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης από τον 
Δήμαρχο Τροιζηνίας-Μεθάνων.  

Η σύμβαση μπορεί να περαιωθεί νωρίτερα εφόσον για οποιοδήποτε λόγο, εξαντληθεί εν τω μεταξύ το 
αρχικό συνολικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο (δηλαδή με ΦΠΑ), χωρίς ο Πάροχος να δικαιούται 
αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου. 

Επίσης η σύμβαση μπορεί να παραταθεί, με σύμφωνη γνώμη του Παρόχου και κατόπιν Απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  Τροιζηνίας-Μεθάνων, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο λήξης 
της προθεσμίας που θα έχει οριστεί στο έγγραφο συμφωνητικό δεν έχει εξαντληθεί το αρχικό συνολικό 
συμβατικό οικονομικό αντικείμενο, χωρίς ο Πάροχος να δικαιούται τιμαριθμικής αναπροσαρμογής ή 
άλλης επιπλέον αποζημίωσης πέρα από το τίμημα των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν μέχρι την 
ημερομηνία που θα περαιωθεί τελικά η σύμβαση. 

2.2 ΚΥΡΩΣΕΙΣ   ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 

     Ο Πάροχος  υποχρεούται να αποκαθιστά  τη βλάβη  μέσα σε χρονικό διάστημα   τριών  ωρών  από 
την ειδοποίησή του  για την ύπαρξή της.  
    Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης αποκατάστασης θα καταγγέλλεται η σύμβαση. Σε περίπτωση 
διακοπής υδροδότησης πόλης ή οικισμού λόγω πλημμελούς   παρακολούθησης, θα καταγγέλλεται  η 
Σύμβαση.   
    Ο Πάροχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, να υποβάλει 
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5.3 της διακήρυξης.   
 

Άρθρο Α-3   :    ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

   Δεν απαιτείται στην παρούσα η τήρηση ημερολογίου. 

Για την προσήκουσα παρακολούθηση και την έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών, θα τηρείται από τον 
Πάροχο Βιβλίο Βλαβών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο Β-1.2.1 της παρούσας, όπου θα 
καταγράφονται εκτός από τις αναγγελθείσες βλάβες και τις ενέργειες που έγιναν για την 
αποκατάστασή τους και όλες οι λοιπές εργασίες που εκτελέστηκαν από τον Πάροχο (π.χ. καθολικές 
συντηρήσεις, τροποποιήσεις λειτουργίας κ.λ.π. εργασίες) ανά ημέρα. Στο  Βιβλίο Βλαβών  θα  
αναγράφονται  οι συντεταγμένες σύμφωνα με  το κρατικό σύστημα συντεταγμένων  ΕΓΣΑ΄87  του  
σημείου  όπου  πραγματοποιήθηκε  η αποκατάσταση  της  βλάβης, καθώς  και  ο αριθμός  των  
φωτογραφιών που  αφορούν  την  συγκεκριμένη  βλάβη [ελάχιστος αριθμός φωτογραφιών  ανά  
βλάβη:  3 ]. 

Οι καταγραφές του Βιβλίου Βλαβών αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της 
σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

 

Άρθρο Α-4   :    ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΑΡΟΧΟΥ 

4.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΠΑΡΟΧΟΥ  ΝΑ  ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ  ΜΕ  ΑΛΛΟΥΣ  ΠΑΡΟΧΟΥΣ 

4.1.1 Ο Πάροχος υποχρεούται να μη παρεμποδίζει την εκτέλεση υπηρεσιών από την Υπηρεσία, ή από 
άλλους Αναδόχους ή Παρόχους που χρησιμοποιούνται από την Αναθέτουσα Αρχή σε εργασίες που δεν 
περιλαμβάνονται στην σύμβασή του. Αντίθετα υποχρεούται να τους διευκολύνει με τα μέσα που αυτός 
χρησιμοποιεί, ρυθμίζοντας έτσι την σειρά εκτέλεσης των υπηρεσιών, ώστε να μην παρεμβάλλει κανένα 
εμπόδιο στις εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους Αναδόχους ή Παρόχους.  

4.1.2 Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συμπεριφέρεται και με τα συνεργεία, ή τους εργολάβους των 
εταιρειών και οργανισμών κοινής ωφέλειας που θα εργάζονται στην περιοχή του έργου. 

4.2 ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΕΘΟΔΩΝ Κ.Λ.Π. ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ  ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 
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4.2.1 Σε περίπτωση που κάποια υλικά, μηχανήματα ή τρόποι εργασίας από τα απαιτούμενα για το 
έργο καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα έξοδα απόκτησης του δικαιώματος για την 
χρησιμοποίηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας βαρύνουν τον Πάροχο. Επίσης ο Πάροχος είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε παράτυπη ή παράνομη χρησιμοποίηση υλικών, ή μεθόδων, 
ή μελετών, ή μηχανημάτων κλπ. που καλύπτονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 

4.2.2 Αν ο Πάροχος παραλείψει σκόπιμα ή αθέλητα να αποκτήσει με ορθό και νόμιμο τρόπο τα 
δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, η παράλειψη αυτή θεωρείται αντισυμβατική συμπεριφορά και επισύρει τις 
ακόλουθες κυρώσεις : 

 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται με μονομερή  ενέργειά της, να του παρακρατήσει από τον 
πρώτο επόμενο λογαριασμό ή να εκπέσει από τις εγγυήσεις για καλή εκτέλεση, το ποσό που 
αντιστοιχεί στα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή το ποσό στο οποίο τυχόν θα καταδικαστεί ή 
συγκαταδικασθεί από τον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Τούτο ισχύει έστω και αν η σχετική 
δίκη δεν έχει τελεσιδικήσει. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για ηθική βλάβη. 

 

4.4 ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

4.4.1 Ο Πάροχος υποχρεούται να διορθώσει μέσα στις προβλεπόμενες στην 2.2 της Ε.Σ.Υ.  
προθεσμίες, ή στην περίπτωση που δεν προβλέπεται σχετική προθεσμία, μέσα σε οριζόμενη από την 
Υπηρεσία εύλογη προθεσμία, τις βλάβες που εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τα 
παραπάνω  που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης. Αν η προθεσμία αυτή περάσει 
άπρακτη, η Υπηρεσία μπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση σε βάρος του Παρόχου με οποιονδήποτε 
τρόπο, με την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώματός του να κηρύξει τον Πάροχο έκπτωτο. Αν το 
ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η διόρθωσή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες γίνεται σχετική 
μείωση του οικονομικού ανταλλάγματος. 

4.4.2 Ο Πάροχος δεν δικαιούται αποζημίωσης  από την Αναθέτουσα Αρχή για οποιαδήποτε βλάβη 
επέλθει στον εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί στα πλαίσια του παρόντος Έργου, για φθορά ή απώλεια 
υλικών και γενικά για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά, που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή 
ανεπιτηδειότητα αυτού και του προσωπικού του ή στην χρήση ακατάλληλων μέσων και είναι 
υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες με δικές του δαπάνες. 

 

4.5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

4.5.1 Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης 
δυστυχήματα ή ζημιές στο προσωπικό του Παρόχου, ή σε τρίτους, ή σε περιουσίες τρίτων που 
οφείλονται είτε σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του Παρόχου, ή στις οποιεσδήποτε 
ενέργειες του Παρόχου συμπεριλαμβανομένης της μη σωστής εφαρμογής των προγραμμάτων 
λειτουργίας, των εγκεκριμένων μελετών, ή σε δυσλειτουργίες του εξοπλισμού, βαρύνουν αποκλειστικά 
και μόνο τον ίδιο. 

Η ευθύνη καλύπτει όλη την διάρκεια της Σύμβασης. 

4.5.2 Ο Πάροχος ευθύνεται ως μόνος υπεύθυνος σε ζημιές που θα προκαλέσει σε τρίτους από 
πλημμελή λειτουργία της  εγκατάστασης σηματοδότησης και φέρει αποκλειστικά ο ίδιος, όλες τις 
αστικές και ποινικές ευθύνες.  

4.5.3 Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις του Παρόχου, των 
υπεργολάβων του, ή / και του προσωπικού του, ο Πάροχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και 
αστικά, για κάθε τι που θα συμβεί, είτε από υπαιτιότητα αυτού, είτε του υπό αυτόν εργατοτεχνικού 
προσωπικού, εργαλείων, μέσων μεταφοράς, μηχανημάτων κλπ. που ασχολούνται στο έργο. 

4.5.4 Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων για την εκτέλεση ειδικής φύσης εργασιών, ο 
Πάροχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες. 
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4.5.5 Ο Πάροχος ευθύνεται για κάθε ζημία που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
εργασιών του είτε εξαιτίας αυτών, είτε από δική του υπαιτιότητα, είτε από υπαιτιότητα του 
εργατοτεχνικού του προσωπικού, είτε από υπαιτιότητα υπεργολάβου του, είτε από τα εργαλεία και 
μηχανήματά του, στις εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο. Κ. Ω.) 

 

4.6 TΗΡΗΣΗ  NΟΜΩΝ   ΚΛΠ.  ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

4.6.1 Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, ο Πάροχος αναλαμβάνει τη συμβατική 
υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των κανόνων του Ελληνικού δικαίου, ανεξάρτητα από το όργανο 
προέλευσής τους ή την τυπική ισχύ τους. Κατά συνέπεια, η συμβατική του υποχρέωση καλύπτει το 
σύνολο των ουσιαστικών και τυπικών νόμων, καθώς και τη διεθνή και κοινοτική νομοθεσία, που έχει 
καταστεί Ελληνικό δίκαιο. 

4.6.2 Η κατά την προηγούμενη παράγραφο συμβατική υποχρέωση του Παρόχου αναφέρεται στους 
κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις ή παραλείψεις εκπλήρωσης των συμβατικών του 
υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών 
και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές. 

4.6.3 Επιπροσθέτως, ο Πάροχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες 
δικαίου της εσωτερικής νομοθεσίας άλλων κρατών, εφόσον οι τελευταίοι διέπουν πράξεις ή 
παραλείψεις εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή πράξεις ή παραλείψεις που έγιναν 
κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές. 

4.6.4 Οι παραπάνω υποχρεώσεις του Παρόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου της 
διεθνούς ευθύνης για τις περιπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρμογή και της οποίας ο μηχανισμός κινείται 
αυτόματα και απειλούνται κυρώσεις τόσο κατά του υπαίτιου Παρόχου όσο και κατά του κράτους της 
υπηκοότητάς του ή της έδρας του. 

4.6.5 Ο Πάροχος, ως υπεύθυνος να τηρεί τους Νόμους κλπ., υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως 
στην Υπηρεσία τις διαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της 
Σύμβασης και τα έγγραφα των διαφόρων Αρχών, σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, 
ασφάλειας κλπ. 

4.6.6 Επίσης ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην Υπηρεσία, το 
περιεχόμενο όλων των δικογράφων ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων που του κοινοποιούνται 
και αναφέρονται στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η υποχρέωσή του αυτή 
καλύπτει και έγγραφα που εκδόθηκαν από αρχές της αλλοδαπής. 

 

4.7 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

4.7.1 Ο Πάροχος οφείλει να εκτελέσει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη, τις 
εγκεκριμένες μελέτες και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Συμπληρωματικά, διευκρινίζεται ότι τόσο για την 
εφαρμογή των μελετών, όσο και για την ποιότητα των εκτελούμενων υπηρεσιών, μόνος υπεύθυνος 
είναι ο Πάροχος, ο δε έλεγχος που θα ασκηθεί από την Υπηρεσία, ή την επιτροπή παραλαβής , δεν 
απαλλάσσουν τον Πάροχο από την ευθύνη αυτή, ή την οποιαδήποτε άλλη που προκύπτει γι' αυτόν από 
τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις κείμενες διατάξεις. 

4.7.2 Απαγορεύεται αυστηρά στον Πάροχο να προβαίνει χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της 
Υπηρεσίας σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ή δημοσίευση σχετικά με το Έργο, ή τμήμα αυτού. 

4.7.3 Ο Πάροχος έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να μην επιτρέπει την προσπέλαση στους 
χώρους και στον εξοπλισμό που συντηρούνται από το παρόν Έργο, οποιουδήποτε προσώπου που δεν 
είναι σχετικό με την εκτέλεση της Σύμβασης, με εξαίρεση τα άτομα για τα οποία έχει δοθεί προφορική 
ή γραπτή άδεια από την Υπηρεσία.  

4.7.4 Αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης απαιτηθούν επείγοντα μέτρα για την πρόληψη 
ατυχήματος ή καταστροφής, ή για την διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συμβάν, ανεξάρτητα από την 
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αιτία που το προκάλεσε, ο Πάροχος είναι υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναι αναγκαίο. Χωρίς να 
περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να δίδει εντολές για την εκτέλεση 
των αναγκαίων εργασιών. 

4.7.5 Αν ο Πάροχος φανεί απρόθυμος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία μέτρα, η Υπηρεσία έχει το 
δικαίωμα να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες, είτε με δικά της συνεργεία είτε με τρίτους, σε βάρος και 
για λογαριασμό του Παρόχου. Ειδικότερα επισημαίνεται ότι αν κατά την διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμβασης, ο Πάροχος ενημερωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο για μερική ή ολική καταστροφή 
οποιουδήποτε μέρους του εξοπλισμού που συντηρείται από το παρόν έργο και από οποιαδήποτε αιτία 
και αν προέρχεται αυτή, είναι υποχρεωμένος εντός 3ώρου από την ειδοποίηση, ανεξάρτητα με την ώρα 
που θα απαιτηθεί να εκτελεστούν οι εργασίες αυτές, να αποστείλει τεχνικό του προκειμένου να 
απαλείψει τυχόν κινδύνους που έχουν δημιουργηθεί για τρίτους (να διακόψει τη ρευματοδότηση ή 
τουλάχιστον να απομονώσει τα όποια στοιχεία της εγκατάστασης είναι εκτεθειμένα και δημιουργούν 
κινδύνους ηλεκτροπληξίας, να αποσύρει συντρίμμια από το οδόστρωμα κ.λ.π.). 

4.7.6 Στις περιπτώσεις που η επιτροπή παραλαβής διαπιστώσει ότι δημιουργούνται κίνδυνοι στο 
κοινό είτε λόγω των μεθόδων που εφαρμόζει ο Πάροχος για την παροχή των υπηρεσιών είτε λόγω της 
κακής ποιότητας των υλικών που αυτός εγκαθιστά, δικαιούται να του δώσει προφορική εντολή με 
ταυτόχρονη εγγραφή στο Βιβλίο Βλαβών, να διακόψει προσωρινά τις εργασίες μέχρι να εξασφαλίσει τα 
απαιτούμενα για την άρση της επικινδυνότητας και ο Πάροχος υποχρεούται να συμμορφωθεί άμεσα 
στην εντολή, χωρίς να δικαιούται οποιουδήποτε οικονομικού ανταλλάγματος ή παράτασης προθεσμίας 
λόγω της διακοπής αυτής.  

4.7.7 Ο Πάροχος οφείλει εάν για οιονδήποτε λόγο προβεί σε αποξήλωση εξοπλισμού που 
συντηρείται από το παρόν έργο, είτε αυτός είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθεί, είτε έχει υποστεί 
βλάβη, είτε τυχόν υπολείμματα κατεστραμμένου εξοπλισμού, να τα παραδώσει στις αποθήκες της 
Υπηρεσίας εκτός αν αλλιώς ορίζεται σε γραπτές ή προφορικές εντολές της Υπηρεσίας.  

 

4.8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ- ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΡΓΙΕΣ 

4.8.1 Ο Πάροχος υποχρεούται να εφαρμόζει πιστά τα αναφερόμενα στα Συμβατικά Τεύχη και να 
συμμορφώνεται στις προφορικές ή γραπτές παρατηρήσεις της επιτροπής παραλαβής που 
καταχωρούνται στο Βιβλίο Βλαβών. Η συμμόρφωση του Παρόχου προς αυτές αξιολογείται στο 
αντίστοιχο πρωτόκολλο τμηματικής παραλαβής. Διευκρινίζεται ότι για την ποιότητα των παρεχομένων 
υπηρεσιών, μόνος υπεύθυνος είναι ο Πάροχος, ο δε έλεγχος που θα ασκηθεί από την επιτροπή 
παραλαβής ή την Υπηρεσία, δεν απαλλάσσει τον Πάροχο από την ευθύνη αυτή ή οποιαδήποτε άλλη 
ευθύνη που προκύπτει γι' αυτόν από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις κείμενες διατάξεις. 

4.8.3 Εάν κατά την διάρκεια της  παροχής των υπηρεσιών του, ο Πάροχος αντιμετωπίσει συνθήκες ή 
εμπόδια που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Σύμβαση, οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την Υπηρεσία 
υποβάλλοντας συγχρόνως και ενδεχόμενες προτάσεις του για την αντιμετώπισή τους.  

4.8.4 Ο Πάροχος δεν αποζημιώνεται για μεταβολές των προβλεπομένων να παρασχεθούν απ’ αυτόν 
στην παρούσα Σύμβαση υπηρεσιών, που γίνονται χωρίς την έγγραφη διαταγή της Υπηρεσίας και οι 
οποίες συνεπάγονται μεγαλύτερη δαπάνη, έστω και εάν αυτές αποτελούν βελτίωση των 
προβλεπομένων. 

4.8.5 Ο Πάροχος υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες καθ’ όλο το 24ωρο καθημερινά μη 
εξαιρουμένων αργιών και εορτών. Σε περίπτωση εκτέλεσης υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας είτε 
κατά τις εργάσιμες ημέρες είτε κατά τις αργίες σύμφωνα με όσα σχετικά ορίζονται από τους Νόμους 
του Κράτους, ο Πάροχος δεν δικαιούται να ζητήσει πρόσθετη αποζημίωση.  Κατά την εκτέλεση της 
ανωτέρω εργασίας ο Πάροχος υποχρεούται να εξασφαλίζει τις τυχόν απαιτούμενες άδειες και να τηρεί 
όλους τους σχετικούς Νόμους και κανονισμούς.   
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4.8.6 Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο Πάροχος υποχρεούται να παρέχει με δαπάνη του 
πρόσθετο και ικανοποιητικό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού του και του κοινού, καθώς και 
κατάλληλα μέσα, που να επιτρέπουν την καλή τοποθέτηση και επιθεώρηση υλικών και την από κάθε 
άποψη αποδοτικότητα εκτέλεσης των έργων. 

4.8.7 Ο Πάροχος είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και χρήση από το προσωπικό του όλου του 
εξοπλισμού ασφάλειας που απαιτείται για την σωστή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, ή που 
εύλογα θα απαιτηθεί από την Υπηρεσία. Γενικά είναι υπεύθυνος να λαμβάνει όλα τα μέτρα κατά την 
εκτέλεση εργασιών επ’ ωφελεία του προσωπικού του, των εκπροσώπων της Υπηρεσίας και τρίτων, 
προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα που μπορεί να συμβούν από την εκτέλεση των εργασιών. 

4.8.8 Ο Πάροχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νομοθεσία για ηχορύπανση και ώρες 
κοινής ησυχίας στην περιοχή, για τον προγραμματισμό της παροχής των υπηρεσιών.  Κατά τις ώρες 
κοινής ησυχίας και τις νυκτερινές θα πρέπει να αποφεύγεται εκτέλεση εργασιών που ηχορυπαίνουν 
την περιοχή και θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα, ώστε να αποφεύγεται η ηχορύπανση 

4.8.9 Ο Πάροχος υποχρεούται να φροντίζει για την στεγανοποίηση όσον αφορά την είσοδο 
τρωκτικών και ζωυφίων, του ερμαρίου του ρυθμιστή και του ερμαρίου των καλωδίων χαμηλής. 

 

Άρθρο Α-5   :   ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ – ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ  

5.1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

5.1.1 Για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 219 
του Ν.4412/16 

5.1.2 Η παραλαβή των παρασχεθεισών υπηρεσιών μπορεί, κατά την κρίση της επιτροπής και 
ανάλογα με το είδος της προς παραλαβή υπηρεσίας, να γίνεται είτε με μακροσκοπική εξέταση, είτε με 
πρακτική δοκιμασία, είτε με εργαστηριακή εξέταση, είτε με συνδυασμό αυτών.  

5.1.3 Ο Πάροχος, μόλις ολοκληρώσει την παροχή των προβλεπομένων ανά τμηματική προθεσμία  
ποσοτήτων, δικαιούται να υποβάλλει αίτημα στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας για την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική τμηματική παραλαβή των αντιστοίχων υπηρεσιών. 

5.1.4 Η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να ολοκληρώσει τους κατά την κρίση της ελέγχους και να 
συντάξει το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Τμηματικής Παραλαβής των 
Υπηρεσιών εντός τριών (3) μηνών από την κατάθεση του παραπάνω αιτήματος. 

5.1.5 Το Πρωτόκολλο Τμηματικής Παραλαβής κατατίθεται στην Υπηρεσία εντός προθεσμίας πέντε (5) 
εργασίμων ημερών από τη σύνταξή του.   

5.1.6 Προκειμένου να είναι δυνατή η πληρωμή του Παρόχου μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου 
παραλαβής, το αίτημα θα συνοδεύεται από επιμέτρηση υπό μορφή πίνακα, όπου θα περιλαμβάνεται 
για κάθε επιμέρους παρασχεθείσα υπηρεσία, η συνοπτική περιγραφή της με ένδειξη του αντίστοιχου 
άρθρου του τιμολογίου, οι ημερομηνίες εκτέλεσης και οι αντίστοιχες ανά ημερομηνία επιμέρους 
ποσότητες, καθώς και το σύνολο των ποσοτήτων των υπηρεσιών ανά άρθρο. Η επιμέτρηση θα 
συνοδεύεται από στοιχεία που κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής απαιτούνται για τον πλήρη 
ποσοτικό έλεγχο των παρασχεθέντων υπηρεσιών στο διάστημα αυτό, όπως επιμετρητικά σχέδια,  
καταστάσεις, σκαριφήματα κλπ. Οι επιμετρήσεις υποβάλλονται στην Υπηρεσία υπογεγραμμένες από 
τον Πάροχο, για έλεγχο από την επιτροπή παραλαβής, η οποία αφού τις ελέγξει, τις εγκρίνει κάνοντας 
τις διορθώσεις που κατά την κρίση της απαιτούνται. 

5.1.7 Η επιτροπή παραλαβής μετά τον έλεγχο και τυχόν διόρθωση των επιμετρήσεων συντάσσει με 
βάση αυτές, το Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Τμηματικής Παραλαβής των 
Υπηρεσιών του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος που αφορά η κάθε τμηματική παραλαβή, το οποίο 
υπογράφεται από όλα τα μέλη της και είτε από τον εκπρόσωπο του Παρόχου είτε από τον ίδιο τον 
Πάροχο, το οποίο στη συνέχεια κατατίθεται στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας. Το Πρωτόκολλο 
συνοδεύεται και από τις αντίστοιχες επιμετρήσεις. Στο Πρωτόκολλο αυτό περιλαμβάνονται όλες οι 
ποσότητες υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εμπρόθεσμα στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα  ανά άρθρο 
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(συνοπτική περιγραφή, αριθμός του άρθρου στο Τιμολόγιο, ποσότητα) και κρίθηκαν σύμφωνες με τους 
όρους της σύμβασης και παραλειπτέες από την επιτροπή παραλαβής.  

5.1.8 Επίσης στο Πρωτόκολλο περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχες συνολικά, δηλαδή από την 
υπογραφή της σύμβασης μέχρι και την τρέχουσα παραλαβή, παρασχεθείσες υπηρεσίες. Οι συνολικά 
παρασχεθείσες υπηρεσίες, θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τη συνολική  ποσότητα που 
προβλέπεται αθροιστικά από τις προηγούμενες και την τρέχουσα τμηματική προθεσμία. Στην 
περίπτωση που στις προηγούμενες τμηματικές προθεσμίες είχε παραληφθεί μεγαλύτερη ποσότητα, 
αυτή μπορεί να συμψηφίζεται με την παρασχεθείσα κατά την υπόψη τμηματική προθεσμία ποσότητα, 
ώστε το συνολικό άθροισμα των ποσοτήτων, να καλύπτει τουλάχιστον τις συνολικές  ποσότητες που 
προβλέπεται να παρασχεθούν αθροιστικά κατά τις προηγούμενες και την τρέχουσα τμηματική 
προθεσμία. Στην περίπτωση αυτή ανεξάρτητα από την παρασχεθείσα κατά την υπόψη τμηματική 
προθεσμία ποσότητα, οι υπηρεσίες αυτής θεωρούνται εμπρόθεσμες. Διαφορετικά για να μη 
δημιουργηθούν ζητήματα εκπροθέσμου για την υπό παραλαβή  τμηματική παροχή, θα πρέπει οι 
υπηρεσίες που αφορούν αυτήν, μη συμψηφιζόμενες με ποσότητες που προβλεπόταν να παρασχεθούν 
σε προγενέστερες τμηματικές προθεσμίες  αλλά παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα εντός του υπό παραλαβή 
τμήματος των υπηρεσιών, να είναι τουλάχιστον οι προβλεπόμενες στην αντίστοιχη τμηματική 
προθεσμία. 

5.1.9 Σε περίπτωση που σύμφωνα με τα παραπάνω, σε κάποια τμηματική παραλαβή προκύψουν 
ζητήματα εκπρόθεσμης παροχής, θα γίνεται σχετική μνεία στο αντίστοιχο Πρωτόκολλο τμηματικής 
παραλαβής  και οι εκπρόθεσμες υπηρεσίες θα παραλαμβάνονται μετά την παροχή τους, όποτε 
συντελεστεί αυτή, με ξεχωριστό Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Τμηματικής 
Παραλαβής των εκπρόθεσμων Υπηρεσιών, στο οποίο θα αναφέρονται και οι κυρώσεις που 
συνεπάγεται η εκπρόθεσμη παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή η επιστροφή 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση του εκπροθέσμου. 

5.1.10 Στις περιπτώσεις που ο Πάροχος δε συμφωνεί με τα αναγραφόμενα σε Πρωτόκολλο Οριστικής 
Ποιοτικής και Ποσοτικής Τμηματικής Παραλαβής Υπηρεσιών, μπορεί να υποβάλει προσφυγή για 
λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση [Διεύθυνση 
Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής], σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
άρθρο 5.3 της διακήρυξης.   

5.1.11 Η σύνταξη και η υπογραφή Πρωτοκόλλων Τμηματικής Παραλαβής Υπηρεσιών  δεν περιορίζει 
τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας και των επιτροπών Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής, για τον 
επιτόπιο ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των διαφόρων συμβατικών κονδυλίων που επιμετρήθηκαν. 

 

5.2 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

Για την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών, εάν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι αυτά δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στα άρθρα 219 & 
220 του Ν.4412/16. 

 

5.3  ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

5.3.1 Η πληρωμή της αξίας των παρασχεθεισών υπηρεσιών στον Πάροχο, θα πραγματοποιείται  ανά  
μήνα.  

5.3.2 Από τους λογαριασμούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις της Αναθέτουσας 
Αρχής και ιδίως οι ποινικές ρήτρες, πληρωμές που έγιναν σε βάρος και για λογαριασμό του Παρόχου 
και γενικά κάθε απαίτηση που δεν έχει ικανοποιηθεί με άλλον τρόπο. 

5.3.3 Οι λογαριασμοί ελέγχονται λογιστικά από την επιτροπή παραλαβής, όσον αφορά στις 
ποσότητες σύμφωνα με το  αντίστοιχο  βιβλίο  βλαβών, στις τιμές, στα προκύπτοντα γινόμενα/σύνολα 
σύμφωνα με τη σύμβαση και στην παρακράτηση ανακεφαλαιωτικά των προστίμων και των ποινικών 
ρητρών που τυχόν έχουν επιβληθεί στον Πάροχο. 
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5.3.4 Μετά τον παραπάνω έλεγχο του λογαριασμού από την επιτροπή και με την προϋπόθεση ότι 
έχουν υποβληθεί από τον Πάροχο όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποχρεούται εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δεκαοκτώ (18) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του λογαριασμού, να 
διαβιβάσει όλα τα δικαιολογητικά τα σχετιζόμενα με την πληρωμή στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία. 

 

 Άρθρο Α-6   :    ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ  

6.1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων. 

 

6.2 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ  ΑΞΙΑΣ  

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών. 

 

6.3 ΓΕΝΙΚΑ  ΕΞΟΔΑ  -   ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

6.2.1 Κάθε τιμή μονάδας της προσφοράς του Παρόχου περιλαμβάνει γενικά όλες τις κάθε είδους 
επιβαρύνσεις στα υλικά από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους, κρατήσεις κλπ. καθώς και τις 
κάθε είδους επιβαρύνσεις για εργασία του προσωπικού του κατά τις Κυριακές και λοιπές αργίες και 
κατά τις νυκτερινές ώρες.    

6.2.2 Ο Πάροχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 
Επίσης δεν απαλλάσσεται από πάσης φύσεως φόρους, δασμούς, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, 
για εισαγόμενα υλικά από το εξωτερικό, για καύσιμα και λιπαντικά, κλπ. 

6.2.3 Κατά τις πληρωμές οι προβλεπόμενες κρατήσεις επιβαρύνουν τον Πάροχο. 

6.2.4 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων εισπράξεων του Παρόχου βαρύνει 
την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 

 

 

Άρθρο Α-7   :   ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ    

7.1 ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ 

7.1.1 Ο Πάροχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, ύστερα 
από εισήγηση  της επιτροπής παραλαβής  και γνωμοδότηση της  Υπηρεσίας όταν :  

α) δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 
Υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις  

β) υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 
παρατάσεων  

γ) δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες  που απορρίφθηκαν οριστικά μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε (άρθρο 220 του Ν.4412/16) 

7.1.2 Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του Παρόχου από τη σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών για τους προαναφερόμενους λόγους η Υπηρεσία κοινοποιεί στον Πάροχο ειδική όχληση, η 
οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο Πάροχος θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωση του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της 
σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την 
ειδική όχληση, παρέλθει χωρίς ο Πάροχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία 
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τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του Παρόχου 
προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε 
αυτήν. 

7.1.3 Ο Πάροχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση όταν:  

α) Η υπηρεσία δεν εκτελέστηκε ή τα υλικά δεν παραδόθηκαν με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη 
σύμβαση.  

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ο Πάροχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε 
είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να 
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία. 

7.1.4 Εφόσον ο Πάροχος κηρυχθεί έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τροιζηνιας-Μεθάνων, ύστερα από εισήγηση της επιτροπής παραλαβής 
και γνωμοδότηση της  Υπηρεσίας, κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

7.2 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

8.2.1 Ο Πάροχος μπορεί να υποβάλει προσφυγή κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις (έκπτωση, ποινικές ρήτρες, απόρριψη παραδοτέου) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 
5.3 της Διακήρυξης και το άρθρο 205 του Ν.4412/16 

8.2.2 Διαφορές, η επίλυση των οποίων δεν είναι δυνατό να γίνει με βάση τα προβλεπόμενα στη 
σύμβαση, επιλύονται σύμφωνα με τα λοιπά οριζόμενα στην ελληνική νομοθεσία και αρμόδια για την 
επίλυσή τους είναι τα ελληνικά δικαστήρια.  

8.2.3 Για τυχόν ευθύνες του Παρόχου που μπορεί να προκύψουν  από την ποιότητα των υπηρεσιών 
που θα παράσχει κατά τμήματα και στο σύνολό τους, ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις του Αστικού ή 
και Ποινικού Κώδικα. 

 

Άρθρο Α-8 : ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ - ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

8.1 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 

Εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση των εργασιών, εκδίδεται Βεβαίωση Περαίωσης με την 
οποία βεβαιώνεται η ακριβής ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης της παροχής του συνόλου των 
υπηρεσιών της σύμβασης από την υπηρεσία που εκτελεί - διοικεί τη σύμβαση  

 

 

8.2 ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ 

Εντός διμήνου από την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών, υποβάλλεται από τον Πάροχο η Τελική 
Επιμέτρηση  υπό μορφή πίνακα.  

8.3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του 
συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η 
καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης 

β). Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά και οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν. 

γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις και  

δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  
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Άρθρο Α-10   :   ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ 

    Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει    Μητρώο του  Έργου  για  τις εργασίες  που  εκτέλεσε  
το  οποίο  θα  περιλαμβάνει   τις θέσεις  [με συντεταγμένες  ΕΓΣΑ΄87] , το είδος ,τα υλικά  και  τις  
φωτογραφίες  των  εργασιών. 

   Οι δαπάνες σύνταξης και υποβολής του Μητρώου του έργου, βαρύνουν τον Πάροχο του έργου. 

   Η σύνταξη του Μητρώου του έργου αποτελεί τμήμα της σύμβασης και αυτό πρέπει να υποβληθεί το 
αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση κατά την οποία ο 
Πάροχος δεν το συντάξει εμπρόθεσμα, η Υπηρεσία θα εκτελέσει την εργασία με οποιοδήποτε άλλο 
μέσο και θα καταλογίσει τις δαπάνες που θα απαιτηθούν σε βάρος και για λογαριασμό του, η δε 
σχετική δαπάνη θα παρακρατηθεί από την εγγυητική καλής εκτέλεσης. 

   Το Μητρώο του Έργου θεωρείται απαραίτητο στοιχείο για την αποδέσμευση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης που θα αιτηθεί ο Πάροχος από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας και μετά.  

 

Α-11 : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 Ο Πάροχος  είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει το  έργο,  σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω: 

11.1   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

11.1.1 Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών 
από την υπογραφή της σύμβασης. 

11.1.2 Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του, ο Πάροχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του  και να 
συμμορφώνεται  με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ημέρα σύναψης των 
ασφαλιστικών συμβάσεων. 

11.1.3 Ομοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
και να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών.  

11.1.4 Ο Πάροχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων. 

11.1.5 Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.Δ. 
400/1970. Οι αντασφαλίσεις  δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις του Ν.Δ.  400/1970 και συνεπώς δεν 
γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του Έργου. 

11.1.6 Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην αλλοδαπή, θα 
προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας  και διέπεται από το Ν.Δ. 
400/1970, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/1985. 

11.1.7 Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις 
υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Παρόχου που απορρέουν από τη σύμβαση του Έργου, ιδιαίτερα σε 
ότι αφορά τις προβλεπόμενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συμβάσεις εξαιρέσεις, εκπτώσεις, 
προνόμια, περιορισμούς κλπ., και ο Πάροχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/ και πράγματα και πέραν από τα ποσά κάλυψης των πιο πάνω  
ασφαλιστηρίων. 

11.1.8 Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις : 

• θα έχουν καταρτισθεί  εγγράφως 

• θα περιλαμβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του παρόντος άρθρου 
και της υπολοίπου ΕΣΥ 

11.1.9 Η εκ μέρους του Παρόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου που αποτελεί ασφαλιστικό 
βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόμων αποτελεσμάτων της ασφαλίσεως, θα 
γίνεται με την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου. 

11.1.10 Ο Πάροχος οφείλει - με μέριμνα και δαπάνη του - να συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
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11.1.11 Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από το Ν.489/76 
και το Π.Δ.237/86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραμένει αλώβητη από τους 
όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 

11.1.12 Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα λειτουργούν νόμιμα, με δόκιμη δραστηριότητα, σε  χώρες μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε. Ο. Χ., θα είναι φερέγγυες στο μέτρο των υποχρεώσεων που 
αναλαμβάνουν για το παρόν έργο και θα μπορούν να ασφαλίζουν παρεμφερή έργα χωρίς να 
παραβιάζονται οι όροι των Τευχών Δημοπράτησης και η  Ελληνική Νομοθεσία. 

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ελέγχει την φερεγγυότητα  των ασφαλιστικών εταιριών, ο δε Πάροχος 
υποχρεούται στην υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων λυσιτελούς ελέγχου. Οπωσδήποτε, 
μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα πρέπει να υποβάλλεται ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικό με τις 
δραστηριότητες της ασφαλιστικής εταιρείας  και σημείωμα που να αναφέρει παρεμφερή έργα που έχει 
ασφαλίσει στην Ελλάδα. 

11.1.13 Όλες οι ασφαλιστικές συμβάσεις θα συνάπτονται σε ΕΥΡΩ. 

11.1.14 Ο Πάροχος υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των ασφαλιστών κάθε στοιχείο από την Τεχνική 
Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόμενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο που έχει θέσει η Αναθέτουσα 
Αρχή υπόψη των διαγωνιζόμενων. Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την προσπέλαση των 
εργοταξίων του, αποθηκών του κλπ. από τους εκπροσώπους των ασφαλιστών, αν του το ζητούν. 

Επισημαίνεται ακόμη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή βλάβης που θα συμβεί στο έργο από 
οποιαδήποτε αιτία ακόμη και από ανωτέρα βία ο Πάροχος υποχρεούται να ενημερώνει τόσο την 
Αναθέτουσα Αρχή  όσο και τους ασφαλιστές του. 

11.1.15 Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί απ’ ευθείας με τους ασφαλιστές 

11.1.16 Κατά την υποβολή του Ασφαλιστηρίου συμβολαίου οι Ασφαλιστικές Εταιρείες θα πρέπει να 
συνυποβάλλουν και δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος άρθρου της 
Ε.Σ.Υ. περί “Ασφαλίσεων”  και ότι με το ασφαλιστήριο  καλύπτονται  πλήρως και χωρίς καμιά εξαίρεση 
όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο  της Ε.Σ.Υ. 

Διαφορετικά, η Υπηρεσία, χωρίς προειδοποίηση, μπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο με 
ασφαλιστική εταιρία της προτίμησής της στο όνομα, για λογαριασμό και με δαπάνες του Παρόχου. 
Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί με ανέκκλητη εντολή και για λογαριασμό του σαν  πληρεξούσιος. 

11.1.17 Επισύρεται η προσοχή του Παρόχου στα παρακάτω : 

α.  Οι αλλοδαπές και συνεπώς και οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται υποχρεωτικά 
στην αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθετη  προς 
τον κανόνα δημοσίας τάξεως του άρθρου 23 παράγραφος  2 του Ν.Δ. 400/1970 είναι άκυρο. 

β. Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν θα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν έχουν επικυρωθεί 
από φορέα αρμόδιο για την έκδοση κυρωμένων αντιγράφων. 

γ. Η αποζημίωση της ασφαλιστικής εταιρίας κρίνεται από το δίκαιο του τόπου  σύνταξης και εκτέλεσης 
της ασφαλιστικής σύμβασης, αδιάφορο εάν αυτή παραπέμπει σε ξένους κανόνες. Το ίδιο ισχύει για την 
θεμελίωση της αντικειμενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου. 

 

11.2 ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

11.2.1 Ο Πάροχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία όλο 
το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την (εκάστοτε) ισχύουσα 
Νομοθεσία (Διατάξεις  περί  ΙΚΑ  κλπ) 

11.2.2 Ο Πάροχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό του έναντι 
ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν 
υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (περί  ΙΚΑ  κλπ). 
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Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, με οποιαδήποτε 
σχέση  εργασίας, οι υπεργολάβοι, προμηθευτές, σύμβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του 
Παρόχου. 

11.2.3 Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ημεδαπό όσο και το αλλοδαπό προσωπικό. 

11.2.4 Η Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ.11.4.1 και 11.4.2, ο 
δε Πάροχος υποχρεούται να παρέχει  στην Αναθέτουσα Αρχή  όλα τα σχετικά στοιχεία για την 
πραγματοποίηση των ελέγχων. 

11.2.5 Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη την διάρκεια της σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών. 

 

11.3 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ “ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ” 

11.5.1 Ασφάλιση έναντι υλικών ζημιών 

α.Ο Πάροχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως “κατά παντός κινδύνου”  τη συνολική αξία τoυ προς 
συντήρηση 

  β. Η ασφαλιστική κάλυψη θα  παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας, ή καταστροφής, 
μερικής ή ολικής,  που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, όπως απεργίες, 
κοινωνικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κακοτεχνίες, λανθασμένη μελέτη ή /και 
κατασκευή, ελαττωματικά υλικά (manufacturer’s risk), τυχαία περιστατικά (π.χ. ανθρώπινο λάθος κλπ). 

Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για: 

- Βλάβες / καταστροφές που προέρχονται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά 
σπάνιας εμφάνισης. 

- Βλάβες/ καταστροφές από σεισμούς και άλλα συναφή ατυχήματα και ζημιογόνα συμβάντα. 

γ.  Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει με την λήξη αυτής.  

δ. Στην ασφαλιστική σύμβαση θα περιλαμβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται του 
δικαιώματος της υπασφάλισης.  

στ.  Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται “κατά παντός κινδύνου” και οι μόνιμες ή / και 
προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις και η τυχόν “παρακείμενη περιουσία” καθώς επίσης και ο 
πάσης φύσεως εξοπλισμός στην περιοχή του Έργου,  που θα χρησιμοποιηθεί  για το Έργο, σύμφωνα με 
σχετική περιγραφή τους από τον Πάροχο.  

11.5.2 Ασφάλιση   αστικής   ευθύνης   έναντι  τρίτων 

α.  Αντικείμενο ασφάλισης 

Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η “ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ”  του Παρόχου έναντι Τρίτων και οι 
ασφαλιστές  θα υποχρεούνται να καταβάλουν αποζημιώσεις σε Τρίτους για σωματικές βλάβες ή 
θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, 
που προξενούνται  καθ’ όλη τη διάρκεια  της περιόδου  συντήρησης  εξαιτίας της παροχής υπηρεσιών 
για εργασίες, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζημιών/βλαβών του έργου και διαφόρων άλλων 
ρυθμίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα πλαίσια των συμβατικών 
υποχρεώσεων του Παρόχου. Το αντικείμενο της ασφάλισης περιλαμβάνει και την αστική ευθύνη έναντι 
τρίτων για λόγους μη ορθής εφαρμογής μελετών. 

Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις  

β .Διάρκεια της Ασφάλισης 

Η ευθύνη  των ασφαλιστών αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με λήξη αυτής. 

γ . Όρια  Αποζημίωσης 

 (1)  Τα ελάχιστα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης 
έναντι Τρίτων, κατά την διάρκεια της σύμβασης, θα είναι τα ακόλουθα: 
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•Για υλικές ζημιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγματα Τρίτων ανεξάρτητα από τον αριθμό των τυχόν 
ζημιωθέντων Τρίτων    100.000 ΕΥΡΩ/περιστατικό 

•Για σωματική βλάβη ή Θάνατο Τρίτων κατά  άτομ200.000 ΕΥΡΩ /περιστατικό 

•Για σωματική Βλάβη ή θάνατο Τρίτων  μετά από ομαδικό ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
παθόντων         400.000 ΕΥΡΩ /περιστατικό 

•Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης Ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής 
κάλυψης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης του Έργου θα είναι κατ’ ελάχιστον                                                         
600.000 ΕΥΡΩ 

(2)  Θα καλύπτεται επίσης και η εργοδοτική Αστική Ευθύνη του Παρόχου για την περίπτωση 
ατυχημάτων στο εργατοτεχνικό προσωπικό που απασχολείται στο έργο. Τα όρια αποζημίωσης δεν θα 
πρέπει να είναι μικρότερα από  100.000 ΕΥΡΩ / άτομο, 300.000 ΕΥΡΩ / ομαδικό ατύχημα  και  600.000 
ΕΥΡΩ  για όλη την περίοδο ασφάλισης. 

 

11.6 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

11.6.1 Ο Πάροχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα με την 
ισχύουσα Νομοθεσία, τα οχήματα που προορίζονται για τις ανάγκες υλοποίησης της σύμβασης του 
υπόψη έργου  σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

11.6.2 Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων  είναι ο 
Πάροχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί. 

11.6.3 Η σύμβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήματα, υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί  
εγγράφως, χωρίς  τα μέλη να μπορούν να συμφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθμιση. 

11.6.4 Ο Πάροχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από την Αναθέτουσα 
Αρχή  αποζημίωση για τυχόν ζημία ή ολική απώλεια οχήματος κλπ. ακόμη και για την περίπτωση 
ανωτέρας βίας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄ 

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Οι διαγωνιζόμενοι με την υποβολή προσφοράς τεκμαίρεται ότι έχουν διερευνήσει πλήρως τα 
παρακάτω, είναι ενήμεροι των συνθηκών εκτέλεσης της Σύμβασης και έχουν εκτιμήσει με επάρκεια 
τους επιχειρηματικούς κινδύνους και όλες εκείνες τις συνθήκες που θα επηρεάσουν την διαμόρφωση 
της Προσφοράς τους: 

• Την περιοχή του έργου. 

• Τις επί τόπου συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 

• Τους τρόπους προσπέλασης και τις κυκλοφοριακές συνθήκες. 

• Τη Διεθνή και Ελληνική αγορά εργασίας, υλικών και μηχανικού εξοπλισμού. 

• Τις δυνατότητες εγκατάστασης εργοταξίων.  

• Τις περιοχές αποθέσεων προϊόντων εκσκαφών κ.λπ.  

2. Με την υποβολή της προσφοράς του ο Πάροχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος της 
φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, κυρίως 
όσον αφορά στην προμήθεια κάθε είδους υλικών, συσκευών, οργάνων κ.λπ., στις θέσεις προσωρινής ή 
οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, στη μεταφορά, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση 
υλικών, στην ύπαρξη εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, οδών, 
δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, στους φόρτους της υπάρχουσας κυκλοφορίας, στο ευμετάβλητο 
των καιρικών συνθηκών, στη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, στο είδος, ποιότητα και 
ποσότητα των υλικών που μπορούν να συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος κ.λπ. 
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3. Με την υποβολή της προσφοράς του ο Πάροχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος για τις 
συνθήκες εκτέλεσης του έργου, καθώς και τις ενδεχόμενες δυσχέρειες και καθυστερήσεις από την 
παρέμβαση ΟΚΩ ή τυχόν απαιτούμενες απαλλοτριώσεις κ.λπ. και έχει λάβει υπόψη ότι καμία απαίτηση 
σχετική με αποζημίωση θα του αναγνωριστεί κατά οποιοδήποτε τρόπο, λόγω των ανωτέρω τοπικών 
συνθηκών ή δυσχερειών κυκλοφορίας και τέλος ότι έχει μελετήσει, με το σκοπό να συμμορφωθεί με τα 
υπάρχοντα  διαγράμματα της μελέτης καθώς και τα συμβατικά στοιχεία τα οποία συνιστούν μαζί με 
αυτή την Ε.Σ.Υ. την βάση της προσφοράς του. 

 

 

            Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
       ΠΕΙΡΑΙΑΣ      24  / 02 / 2017                                                       ΠΕΙΡΑΙΑΣ       24  / 02 / 2017                                                      
               Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                        Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.                                                          
                    
 
 
   
     ΔΗΜ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                                                                    ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ 
     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ) 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) 

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



 39 

 

Chapter 2 ΤΜΗΜΑ Α΄ 
 

Γενικά 

1. Είδος της εργασίας και χρήση αυτού :  

          Συντήρηση του δικτύου ύδρευσης   2017 – 2018   

2. Σύντομη περιγραφή της εργασίας:    

• Εντοπισμός βλάβης σε οποιοδήποτε σημείο του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης του  

       Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων. 

• Αποκατάσταση των βλαβών στο δίκτυο με οποιαδήποτε αναγκαία μέσα απαιτούνται 

       (σκαπτικά μηχανήματα κ.λ.π.)  

• Αποκατάσταση χώρου πέριξ του σημείου της βλάβης, από ζημιές που πιθανόν θα 

προκληθούν κατά την διάρκεια των εργασιών επιδιόρθωσης, (π.χ. αποκατάσταση 

οδοστρώματος με οποιοδήποτε υλικό απαιτείται). 

• Καθαρισμός όλων των υφιστάμενων δεξαμενών μια (1) φορά το χρόνο  

• Προμήθεια και αντικατάσταση των φθαρμένων υδρομετρητών συμπεριλαμβανομένων 

των αναγκαίων υλικών σύνδεσης (ρακόρ κ.λ.π).  

• Κατασκευή νέων παροχών όπου απαιτείται.  

• Παρακολούθηση αντλιών και δεξαμενών νερού για την επάρκεια πόσιμου νερού.    
 

3. Στοιχεία του κυρίου του έργου:   

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ 

Οδός  : παραλιακή οδός Γαλατά 

Ταχ.Κωδ. : 180 20 

Τηλ. : 22980 - 42211 / 43738 

Telefax : 22980 - 42440 

e-mail  : dhmostr@otenet.gr 

 

4. Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ:  

 

             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Πολιτικός Μηχανικός   

Οδός  : Εθν. Αντιστάσεως 2, Πειραιάς 

Ταχ.Κωδ. : 185 31 

Τηλ. : 213 - 1601665 

Telefax : 210 - 4125019 

e-mail  : jimkiriakopoulos@gmail.com 

 

 

5. Περιγραφή των φάσεων εκτέλεσης και των εφαρμοζόμενων κατά φάση μεθόδων εργασίας : 

 

•  Εντοπισμός βλάβης σε οποιοδήποτε σημείο του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης  

 του Δήμου Τροιζηνίας. 

• Αποκατάσταση των βλαβών στο δίκτυο με οποιαδήποτε αναγκαία μέσα απαιτούνται  

(σκαπτικά μηχανήματα κ.λ.π.)  
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• Αποκατάσταση χώρου πέριξ του σημείου της βλάβης, από ζημιές που πιθανόν θα 

προκληθούν κατά την διάρκεια των εργασιών επιδιόρθωσης, (π.χ. αποκατάσταση 

οδοστρώματος με οποιοδήποτε υλικό απαιτείται). 

• Καθαρισμός όλων των υφιστάμενων δεξαμενών μια (1) φορά το χρόνο  

• Προμήθεια και αντικατάσταση των φθαρμένων υδρομετρητών συμπεριλαμβανομένων 

των αναγκαίων υλικών σύνδεσης (ρακόρ κ.λ.π).  

• Κατασκευή νέων παροχών όπου απαιτείται.  

• Παρακολούθηση αντλιών και δεξαμενών νερού για την επάρκεια πόσιμου νερού.    
 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Β΄ 

 

Κίνδυνοι που ενδέχεται να εμφανιστούν κατά την εκτέλεση του έργου 
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: 

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. 
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ΤΜΗΜΑ Γ 

 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

Chapter 3 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 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ 

ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

(**) 

02401 Φ1.1 έως Φ1.3, Φ2.1 

και Φ3.1 

ΠΔ 1073/81: άρθρο 46 και 

ΠΔ 95/78 

 

05306 Φ3.1  Να λαμβάνεται μέριμνα για την σωστή 

συσκευασία των φορτίων 

05309 Φ3.1 ΠΔ 1073/81: άρθρο 91  

07202 Φ1.1 έως Φ1.3, Φ2.1 

και Φ3.1 

ΠΔ 1073/81: άρθρα 

49,80,81 και ΠΔ 395/94 

 

10102 Φ1.2 και 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 Φ1.2 και Φ1.3 ΠΔ 1073/81:άρθρο 30,  

ΠΔ 396/94: άρθρο 7 και 

Παράρτημα ΙΙ παρ.4 

 

10106 Φ1.1 έως Φ1.3, Φ2.1 

και Φ3.1 

 Το προσωπικό να είναι κατάλληλα 

ενδεδυμένο 

10107 Φ1.1 έως Φ1.3, Φ2.1 

και Φ3.1 

 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) 
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(**) 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΄ 

 

Chapter 4 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  

7. Άλλα σημεία, χώροι ή ζώνες που απαιτούνται για την ασφάλεια και την υγεία των 

εργαζομένων  

 

 

 

ΤΜΗΜΑ Ε΄ 

 

Chapter 5 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. 

  

 

 

                                                         ΠΕΙΡΑΙΑΣ    24  - 02 - 2017  

Ο Συντάξας  
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Δημήτριος Κυριακόπουλος 

 Πολιτικός Μηχανικός 
 

 

 

  
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 εργασίας και χρήση αυτού:   
 

Συντήρηση του δικτύου ύδρευσης 2017-2018 

 

2. Ακριβής διεύθυνση της εργασίας:  

Όλη η εδαφική περιφέρεια του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων.      
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3. Αριθμός έγκρισης της μελέτης:      

 

 

4. 
Στοιχεία των κυρίων του έργου 

(καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό / αρχικούς ιδιοκτήτες 

και συμπληρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όποτε επέρχεται κάποια 

αλλαγή στη συνολική ή στις επί μέρους ιδιοκτησίες): 

 

Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Ημερ/νία 

κτήσεως 
Chapter 6 Τμήμ

α του έργου 

Chapter 7 όπου 

υπάρχει 

ιδιοκτησία 
ΔΗΜΟΣ 

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - 

ΜΕΘΑΝΩΝ 

παραλιακή οδός Γαλατά 

Τ.Κ. 180 20, Γαλατάς 

Τηλ.: 22980 42211 

 100% 

    

    

    

 

5. Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ:   
              

                     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

                    Πολιτικός Μηχανικός   

Οδός  : Εθν. Αντιστάσεως 2, Πειραιάς 

Ταχ.Κωδ. : 185 31 

Τηλ. : 213 - 1601665 

Telefax : 210 - 4125019 

e-mail  : jimkiriakopoulos@gmail.com 

 
 

6. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: 

 

 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Ημερ/νία αναπροσαρμογής 

    

    

    

    

    

 

mailto:jimkiriakopoulos@gmail.com
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ΤΜΗΜΑ Β 
 

 Μητρώο του έργου – Συμπληρώνεται κατά τη φάση της μελέτης 
 

1. Τεχνική περιγραφή της εργασίας:  

Chapter 8 Το σύνολο της εργασίας θα αποτελείται από τα παρακάτω  επιμέρους  τμήματα: 

• Εντοπισμός βλάβης σε οποιοδήποτε σημείο του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης 

        του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων. 

• Αποκατάσταση των βλαβών στο δίκτυο με οποιαδήποτε αναγκαία μέσα απαιτούνται 

(σκαπτικά μηχανήματα κ.λ.π.)  

• Αποκατάσταση χώρου πέριξ του σημείου της βλάβης, από ζημιές που πιθανόν θα 

προκληθούν κατά την διάρκεια των εργασιών επιδιόρθωσης, (π.χ. αποκατάσταση 

οδοστρώματος με οποιοδήποτε υλικό απαιτείται). 

• Καθαρισμός όλων των υφιστάμενων δεξαμενών μια (1) φορά το χρόνο  

• Προμήθεια και αντικατάσταση των φθαρμένων υδρομετρητών 

συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων υλικών σύνδεσης (ρακόρ κ.λ.π).  

• Κατασκευή νέων παροχών όπου απαιτείται. 

• Παρακολούθηση αντλιών και δεξαμενών νερού για την επάρκεια πόσιμου νερού. 

 

2. Παραδοχές μελέτης  

Α. ΥΛΙΚΑ 

2.Α.1 Κατηγορίες σκυροδέματος                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 

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

2.Δ.2 Ίδιο βάρος γαιών 20.00 KN/m2 

2.Δ.3   
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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 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. 
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περιπτώσεις προκατασκευής, προέντασης, σημειακών φορτίων, κλπ.) 

 

 Ουδεμία 

 

5. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου. 

 

 Ουδεμία 

 

6. Περιοχές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας 

 

 Ουδεμία 

 

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 
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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. Chapter 9 Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς 

 

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες. 

 

3. Chapter 10 Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου 

 

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες. 

 

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. Chapter 11 Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς 

 

Δεν υπάρχουν τέτοιες εργασίες. 
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ΤΜΗΜΑ Ε 

 

Πρόγραμμα αναγκαίων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων του έργου και των 

εγκαταστάσεών του 

 

 

    Σε ετήσια βάση θα πρέπει να ελέγχεται όλο το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου 

Τροιζηνίας - Μεθάνων και να επισκευάζεται άμεσα η οποιαδήποτε βλάβη.  

    

 

                                                     ΠΕΙΡΑΙΑΣ        24 - 02 - 2017 

                                                                   Ο Συντάξας 

 

 

 

 

 

Δημήτριος Κυριακόπουλος 

 Πολιτικός Μηχανικός 
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